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JA ESTAM DINS IA CAMPANYA
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Una campanya neta, per() també
molt clara i concisa

Fa una mica més d' una setmana els candidats al proper consis-
tori, es reuniren al saló d' actes dei' ajuntament per tal de consen-
suar una campanya neta, en el sentit de no embrutar el poble de
papers i de respectar els espais publicitaris que corresponguin a
coda O.

Pel que es veu fins a aquest moment, només encetada la cam-
panya, existeix aquest respecte i aquesta netedat; si bé hem de
dir que la campanya, pròpiament dita, comença ara. Hi ha un
altre aspecte, però, gens ni mica merws important que aquest: el
de la netedat de la campanya, en l' altre sentit: el del respecte a
les persones i institucions. Fins ara no s' ha pujat el tò, encara, n' hi
s' ha baixat al camp dels insults i les desqualificacions personals o
de grups. I per això ens hem de felicitar del fet i hem de pregar
perquè la campanya segueixi per aquest camí.

No era, però, aquest, el tema central d' aquest comentari.
Estam assistint, una mica astorats, a un espectacle que pot arri-

bar a confondre un electorat prou sensible i susceptible; l' espec-
tacle d' una campanya de programes descafeinats i similars en
tot o en quasi tot. La major part dels grups s' esforcen en donar
una imatge moderada i de seny i, sense tenir en compte la ideolo-
gia del grup ni les distintes tonalitats que existeixen dins el camp
politic espanyol. Passa que tots els programes són tan similars que
el de més aquí pot suscriure el de mês enllà, perquè de fons i de
forma són iguals. Punts i comes i uns pocs accents no són suficients
per a presentar una campanya diferenciada dels altres grups.

El fet pot fer pensar al ciutadà que tots els qui se presenten són
iguals, que cap diferència existeix entre uns i altres, quan els qui
entenen una mica de politico saben perfectament que el fet de
detectar el problema és similar en un o altre, però a l' hora de
donar una solució, no és el mateix camí el que utlitzen les distintes
opcions.

Si els programes i les solucions a prendre són tan similars, per què
hi ha vuit grups, el que du a una dispersió de vots i de regidors?
Una de dues: o existeixen personalismes que no es volen confessar
o hi ha unes diferències entre els distints grups que fins ara se' ns
amaguen.

Es per això, per tal d' evitar el confussionisme a l' electorat que
té dret a exigir una campanya i un programa clars com l' aigua,
que demanariem que a la recta final de la campanya, tots els
grups es definissin molt més. No basta dir que volem un poliesportiu
o una clínica o asfaltar els carrers o arreglar l' hisenda municipal.
Hauriem de saber, els ciutadans, el camí escollit per aquests grups
per a soluciondr aquesta problemàtica. Com i quan.

Ja n' hi ha prou de programes indefinits i vagarosos. S' hauria de
baixar al màxim a la concisió total, explicant fil-per-randa de
quina manera es pot dur endavant el programa.

Si és precis, pel bé de tots, una campanya neta i respectuosa,
no ho será menys una campanya clara ia l' abast del ciutadà.
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Club
de Clients Entri al Club de Clients com a casa seva.

Tregui profit dels nostres serveis.
Les Llibretesi les Targetes de .1a Caixa- són la clau dels nostres Clubs.
També serveixen per a activar els caixers automatics i perque voste
disposi a tot hora dels seus diners.

Els Clubs de Clients li ofereixen una nova forma d'operar.

Ràpida, segura, còmoda...

C/. Amargura, 10- MANACOR



Es comença a parlar de pactes
postelectorals

Un dels comentaris més generalit-
zats, aquesta darrera setmana a
totes les converses de tipus politic
es el tema dels pactes postelecto-
rals. Qui més qui menys, encara que
diu pensar en una majoria, sap o in-
tueix que ningú no arribara, ni d'a-
prop, als onze regidors. Es clar que
guanyar i tenir majoria ha d'ésser
l'objectiu de tots, però una cosa es
la intenció i altra ben distinta, pen-
sam, la realitat.

I la realitat es que a Manacor hi ha
vuit grups i que es poden treure
només vint-i-un regidors. I que si un
comença a fer números, no surt p'en
lloc una majoria clara. S'haurà d'a-
nar, per tant, a un pacte entre dues o
més forces polítiques per a poder
governar, i molt Ries aquest proper
mandat, amb la moció de censura
p'enmig.

Potser sia prest, encara, ja que
manquen vint dies per dia 10 de
juny, però es comencen a posar al-
gunes bases pel futur enteniment
entre alguns partits. No es descarta-
ble, tampoc, un pacte de govern
conjunt, entre totes les forces, enca-
ra que sia una mica més difícil.

JA FUNCIONA UNA TELEVISIO
PRIVADA A MAN-ACOR

Des de fa alguns anys s'insistia en
que AP, a l'hora d'aquestes elec-
cions, posaria una televisió privada i
il.legal en marxa. De fet, ara mateix
n'hi una que emet, algunes estones,
alguns dies, però no es la d'AP, sinó
una altra, que de moment no ha uti-
litzat en cap moment la publicitat po-
lítica per a cap partit; encara que hi
ha runmors de que a l'hora de la ve-
ritat farà campanya per un grup in-
dependent de Manacor. De moment
posen pellicules.

POCA ASSISTENCIA ALS ACTES
ELECTORALS

Si hi ha una constant a quasi tots
els actes electórals que s'han cele-
brat fins ara es la poca assistência
de públic. Eris referim, lògicament a
públic, extern al partit, gent del ca-
rrer. Es veuen, aim') sí, els afiliats,
els subordinats d'alguns membres

«El President Caftellas no ho veu igual
que AP-Manacor»

d'alguna llista, els familiars, els
pert) així i tot l'assistència a

la gran majoria d'actes es pobre,
molt pobre. Repassau les presenta-
cions dels programes, les taules ro-
dones, presentacions de candidatu-
res. Llevau als propis implicats i veu-
reu el resultat. Ouê vol dir això? Pot-
ser que la gent passa molt de políti-
ca o de politics, que ja tengui la seva
pròpia idea o que no disposi de

temps. La idea mes estesa, més co-
mentada, es la del desencís dels
manacorins. Un desencís que, per
altra banda, no es gens ni mica ex-
clusiu dels manacorins.

NO VENEN NI FRAGA, NI SUAREZ
I POTSER TAMPOC MORAN

Fa setmanes es va escriure que hi
havia moltes possibilitats de que
vengués a Manacor l'ex-president
nacional d'A.P. Manuel Fraga.
També que vendria el líder del CDS
Adolfo Suárez i que molt possible-
ment vendria En Moran pel PSOE.
Però cada vegada són menys les
possibilitats de que vengui aquest
darrer i nul.les que venguin Fraga i
Suárez. Una auténtica Ilastima, ja
que són autèntics politics de talla.
Però uns i altres, segur, cercaran
substituts.

D. GABRIEL CANELLAS, SI
COL.LABORA AL
?«7SETMANARI»

La setmana passada comenta-
vem la decisió del comité local d'AP
de no acceptar una pagina ofenda
per aquest setmanari al seu partit,
per a poder explicar el seu programa
o el que volguessin. Ja ens varem
definir sobre el tema. El que volem
afegir, tan sols, es que el President
del partit, a nivell provincial,
D.Gabriel CafleIlas, amb molt més
seny, sí ens ha enviat una
col.laboració que, per descomptat
publicam. Sense retails, ni tergiver-
§acions, ni res semblant.

S'afeg ado

Potser n'hagim parlat prou del tema AP I 7Setmanari. Aquesta set-
mana, el que podem afegir es el que ens ha dit un membre d'AP-
Manacor, que esta en total desacord amb la línia del comité: ,, Jo hi era
el dia que es va tractar el tema de la col.laboració ofenda pel Setma-
nari. I puc afegir que no tots estarem d'acord, ni de molt; uns votarem
en contra i altres s'abstengueren; no hi hagué unanimitat. I es que hi
ha certes persones dins el nostre comité que són absolutistes i no
entenen el que es la política. Les coses no es poden fer d'aquesta
manera, que es impresentable». Paraules més o menys textuals d'un
membre del comité local d'AP. Davant testimonis.



Para comprobar las cuentas de gestión del Recaudador Municipal

Se aprueba crear una comisión liquidadora

Se subvenciona a los colegios para contratar un monitor de educación física.

En la Comisión de gobierno de
día 13 de Mayo, se aprobó por
unanimidad el constituir la Comi-
sión Liquidadora, a «efectos de
comprobación de las cuentas de
gestión del Recaudador Munici-
pal». Dicha comisión quedará inte-
grada por los miembros de los
componentes de la comisión Es-
pecial de Cuentas, así como del
funcionario Juan Capllonch en re-
presentación del departamento de
Depositaría y Margalida Sitges . en
representación de Intervención.

SUBVENCION COLEGIOS

Se aprobó el conceder una sub-
vención de 170.000 ptas. al Direc-

tor del colegio Es Canyar, en re-
presentación de todos los colegios
públicos de Manacor y Comarca, a
fin de que por parte de un monitor
de educación física se impartan
las clases correspondientes.

300.000 ptas. AL CONSELL DE
LA JOVENTUT

La Comisión de Gobierno acor-
dó también por unanimidad el otor-
gar al Conseil Local de la Juventud
de Manacor, una subvención eco-
nómica de 300.000 ptas., para que
dicha institución pueda mantener
su funcionamiento durante lo que
resta de este año.

SUBVENCIONS INEM

El Ministerio de Trabajo y Segu-
ridad Social, Instituto Nacional de
empleo, comunicó al Ayuntamien-
to, el otorgamiento de las siguien-
tes subvenciones:

-Taller Ponç Descoll, 5.160.592
ptes., el cincuenta por ciento de la
cantidad asignada a la Corpora-
ción. Quedando el cincuenta por
ciento que se otorgará cuando la
Comisión Ejecutiva Provincial del
INEM pueda constituirse.

-Servicio de Colaboración con
Asistencia y Acción Social,
846.356. El setenta y cinco por
ciento.

Foto: Pep Blau
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Comentarios a las elecciones de 10 de
Junio (II)

Julio Alvarez Merino

Mucho se ha hablado en estos
años de Ayuntamientos democrá-
ticos de la figura del Alcalde, de su
elección y de la posibilidad de su
derrocamiento. En las líneas que
siguen se analizará en lo posible la
nueva configuración que la Ley
Electoral General establece en la
primera autoridad municipal, y
más concretamente en lo que
hace a su designación y cese.

1.-LA ELECCION DEL ALCALDE
TRAS EL PROCESO ELECTO-
RAL

Los Ayuntamientos se constitu-
yen en sesión pública el vigésimo
día natural posterior a la celebra-
ción de las elecciones, salvo en los
casos de presentación de recurso
contencioso-electoral contra la
proclamación de los Concejales
electos, en cuyo supuesto se
constituyen el cuadrogésimo día
posterior.

El primer acuerdo a adoptar por
el Ayuntamiento es el de designa-
ción del alcalde, que se rige por
estas reglas:

a)Pueden ser candidatos todos'
los Concejales que encabecen sus
correspondientes listas.

b)Si alguno de ellos obtiene la
mayoría absoluta de los votos de
los Concejales es proclamado
electo.

c)Si ninguno de ellos obtiene
dicha mayoría es proclamado al-
calde el Concejal que encabece la
lista que haya obtenido mayor nú-
mero de votos populares en el Mu-
nicipio. En caso de empate se re-
suelve por sorteo.

La cuestión de la elección del Al-
calde es una de las más conflicti-
vas e inestables en la historia con-
temporánea de España. El actual
procedimiento arranca de la Ley
de Elecciones Locales de 1978 y
fue aprobado en el Parlamento sin
discusiones llamativas.

La legislación actual ha optado
por la figura de un “alcalde fuerte»
dotado de gran número de compe-
tencias y derivado singularmente
del principio constitucional de au-
tonomía municipal. Para ello se ha
potenciado la gobernabilidad del
Ayuntamiento a través del acuerdo
de la mayoría absoluta de sus

miembros. Dicho consenso debe
comenzar por la persona designa-
da para la Alcaldía.

La elección directa del Alcalde
por los electores y no por los Con-
cejales está sin embargo admitida
en muchos países (Austria,
U.S.A.) y cuenta con precedentes
en anteriores leyes españolas (II
República). Pero la actual estruc-
tura del sistema organizativo local
no permite la admisión de otro
modo de elección que el regulado
en la Ley de 1985. La reconsidera-
ción del vigente procedimiento
para abrazar el de elección directa
debería llevar aparejada una nota-
ble reforma del régimen local,
reestudiando también la posición
institucional del Alcalde.

Así, el español sistema indirecto
de elección del Alcalde obedece al
criterio también seguido en Fran-
cia, Inglaterra o Italia.

En los casos de fallecimiento o
dimisión del Alcalde, la elección de
su sustituto se obtiene conforme a
idénticas reglas.

2.-DESTITUCION DE ALCALDE
POR MOCION DE URGENCIA

Se trata esta forma de destitu-
ción del Alcalde de la novedad
más significativa de la Ley Orgáni-
ca Electoral General en materia de
régimen local. Pero la figura de la
moción de censura ya venía sien-
do admitida por los Tribunales Or-
dinarios y por el propio Tribunal
Constitucional, en sentencias re-
petidas originadoras de fuertes po-

La regulación de la moción de
censura en el marco de la Ley Or-
gánica de Régimen Electoral Ge-
neral es altamente criticable, pues
obviamente aquella institución
poco o en nada se relaciona con el
contenido de dicha Ley. Pero lo
verdaderamente relevante es el
carácter orgánico del precepto que
Ia regula, que impide cualquier al-
teración de su contenido por parte
de los Parlamentos de las Comuni-
dades Autónomas.

La moción de censura municipal
obedece a estas características:

1.-Debe ser aprobada por la ma-
yoría absoluta del número legal de
Concejales.

El proyecto inicialmente debati-
do por el Congreso elevaba dicho
quorum al de dos tercios del núme-
ro legal de Concejales.

2.-Debe ser suscrito al menos
por la tercera parte de los Conceja-
les, e incluir el nombre del candi-
dato propuesto para Alcalde,
quien quedará proclamado como
tal en caso de prosperar la moción.
Ningún Concejal puede suscribir
durante su mandato más de una
moción de censura.

En España la moción de censu-
ra es constructiva. Con ello no sólo
se derriba al Alcalde, sino que éste
es automáticamente sustituido por
otro candidato. Se evita así que Ia
mayoría absoluta del Consistorio
practique el placentero juego de
destituir Alcaldes sin proponer al-
ternativas a cambio. En conse-
cuencia, la moción de censura
jamás puede abrir un procedimien-
to de elección de Alcalde como el
descrito en el epígrafe anterior.

La limitación en el número de
mociones de censura a suscribir
por cada Concejal conducirá al
meditado y moderado uso de la
misma.

3.-A los efectos de la moción de
censura, todos los Concejales
pueden sr candidatos.

El proyecto de ley limitaba dicha
posibilidad a los tres primeros de
cada lista. Con la actual normativa
cualquier Concejal puede ser Al-
calde.

Tres críticas se han formulado a
Ia existente regulación de la mo-
ción de censura: 1) Su improce-
dencia en un órgano puramente
gestor como es el Ayuntamiento,
en que no hay técnica alguna de
participación entre poder legislati-
vo y poder ejecutivo; 2)Su carácter
ajeno a la organización local; y 3)
Su difícil armonización con los
principios sentados sobre el mo-
delo de designación de Alcalde.

Por último, los procedimientos
de moción de censura municipal
son susceptibles de impugnación
ante las Salas de lo Contencioso-
Adminitrativo de los Tribunales
Superiores de Justicia de las Co-
munidades Autónomas, conforme
a las normas de urgente tramita-
ción de los recursos contencioso-
electorales.
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MANACOR - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA

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

OFERTA ES REBOST MANACOR

DEL 18 AL 30 DE MAYO

QUELY María 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
y 6 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

LIQUIDOS
Coñac VETERANO botella 11 	 449
Champan DELAPIERRE extra botella 3/4 	 254
Vinos BACH (Ito, Rdo. y Bco. seco) bot. 3/4 	 255
Zumos FRUCO (Naranja y melocotón) botella 1 I 	 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

Croquetas PESCANOVA (pollo y bacalao) est. 333 grs 	 125
(Además llévese 3 y pague 2)
Croquetas PESCANOVA (pollo y langostino) est. 600 grs 	 185
Nórdicos de pescado FINDUS est. 240 grs 	 255
Ensaladilla FINDUS est. 400 grs 	 85
Pollo empanado FIN DUS 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. 11. (con vale 10 pts) 	 195
GIOR vajillas bot. 11. 	 74
Bolsa basura FORT1 NET 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



Els candidats a la Batlia

Bartomeu Ferrer Garau (CDI)
Es presentà a les anteriors eleccions amb el número quatre de la CDI, i ho fa aquestes

com a capdavanter i candidat a Balle. Diu que li agrada la vida, i fa referència a una frase
que de ben jove el marcà: «El senzill acte de valor d'un home senzill, és negar-se a la menti-
da. Que el món se li entregui, que la faci fins i tot Ilei, pero sense jo».

Sebastiana Carbonell
Fotos: Jaume Ramis

-Tomeu, m'agradaria ens fessis
la valoració de la tasca diuta a
terme per l'actual Consistori?

-Record una entrevista que em
feren al principi d'aquesta legislatu-
ra, a aquella entrevista, jo ja em
queixava de què Manacor havia per-
dut el tren en quan a política. Què
Manacor havia perdut molt de
temps, mentres els altres ajuntg-
ments s'anaven modernitzant. Amb
aquests quatre anys, no s'ha millorat
res, sinó que la cosa ha anat empit-
jorant-se moltíssim. L'Ajuntament,
com a empresa, está molt devaluat.
Per tant, quan es llegeix una en-
questa a la que es qualifica la tasca
de l'Ajuntament amb un suspès, i
una nota d'un tres no record que...
Encara trob que els ciutadans han
estat generosos.

-Qué pot significar, pel poble de
Manacor, la unió CDI-PSM?

-CDI ha mantingut una conducta,
durant tota la seva existència, crec
que especialment coherent. La pre-
sència del PSM dins el Consistori ha
fet que ens adonasim de què amb-
dos grups duiem una trajectória, en
quan a concepció municipal, molt
semblant. Hi ha hagut moments en
que gairebé erem indestriables uns

dels altres.
Aquest anar junts a una sola can-

didatura, a part de la rendabilitat
electoral suposa se'ns dubtes una
enriquidora unió de forces.

-Qué pot aportar aquesta CD!
que ara es presenta, al nou Con-
sistori?

-La CDI des del seu neixement
com a grup s'ha caracteritzat a la
Sala, per una conducta que princi-
palment es pot diferenciar en una
série d'aspectes. El primer de tots,
una IluTta anticorrupció que s'ha
mantingut i que consider, continua
essent necessari. Sempre hem estat
a favor d'una gestió pública transpa-
rent, pretenim la máxima informació
pública i participació dels ciutadans.
Som, i sempre hem estat avanguar-
distes, anant sempre a la reserca
d'idees noves i concepcions moder-
nes, a força d'imaginació, obiament,
després de deu anys, podem apor-
tar una experiência que és se'ns
dubte important. A part de la força
que dóna esser una candidatura
jove d'esperit.

-Es diu que la COI ha estat una
bona cantera de politics, tu -que
trobes

-Resulta evident que al manco

això es reconeix. Basta veure com a
aquests moments, tres llistes a les
eleccions municipals estan ocupa-
des per gent que ha estat de CDI.

-Hauríem de parlar d'una série
d'aspectes puntuals...

-Nosaltres som un grup amb diná-
mica constant. Amb constant entra-
da de nova gent, idees noves. Dins
cada área en concret, cada vegada
tenim idees més avançades.

Per exemple en urbanisme, co-
mença a ser hora d'aconseguir unes
ciutats mês habitables. El ciutadà ha
perdut el control del carrer, a una
ciutat cada dia és més difícil viure
amb qualitat. Volem canviar aquest
estat de coses. L'Ajuntament de Ma-
nacor en quan a urbanisme, ha per-
dut el control fa temps. Avui es fa ur-
banisme segons interessa als grups
especuladors de torn i l'Ajuntament
és una titella manetjada al gust d'u-
nes persones amb noms i llinatges,
quç tothom coneix.

Hem d'agafar les regnes d'urba-
nisme, ben agafades, i planificar l'ur-
banisme que volem... Nosaltres
estam disposats a fer-ho.

Un altre tema que ens interessa
molt és la recaptació municipal. En



quan a Hisenda, hi ha dos aspectes
bàsics, un és el deficient sistema de
recaptació, la pèrdua de credibilitat
de l'Ajuntament davant els ciuta-
dans, que fa que molts d'ells es ne-
guin a pagar els imposts.

Evidentment la tasca prioritária
del nou Ajuntament ha de ser el sa-
nejament de l'hisenda local.

-Quines promeses fa la CD! al
poble de Manacor?

-Tans sols prometem Iluitar amb
ganes i amb il.lusions per començar
d'una vegada per totes ha canviar
les coses a aquest poble, que és
se'ns dubte un bon poble amb un
mal Ajuntament.

-Quin seria el resultat ideal per
Ia CDI?

-Hi ha dos • grups polítics AP i
PSOE, tots poderosos ells, que ju-
guen amb avantatges evidents a
l'hora de plantejar una campanya
electoral, especialment davant no-
saltres que estam absolutament

mancants de recursos econòmics.
Així i tot, ens presentam a aquestes
eleccions amb la il.lusió de guanyar-
les. Concretament, un bon resultat
per nosaltres serà el d'esser una de
les llistes més votades. I si no és
aixf, no passa res, el poble tendrá el
que vol.

-Es parla molt de la possibilitat
d'un pacte entre COI i PSOE, des-
pits de les eleccions, natural-
ment segons els resultats, que
ens dius d'això?

-Com deia al començament de
l'entrevista, Manacor ha perdut vuit
anys de democràcia, és imprescindi-
ble, per tant, la creació d'un govern
municipal que sigui estable, i pugui
planificar i realitzar un treball pel
poble. Nosaltres estam disposats a
formar part d'aquest govern, i dona-
rem, per part nostre, les facilitats
perquè així pugui ser. No negocia-
rem la formació de govern com és
lògic, amb anterioritat a conèixer els
resultats electorals.
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Els candidats a la Batlia

Joan Manuel Francia Parera (UM)
El candidat d'Unió Mallorquina no es un inexpert de la política. No de bades fou regidor

de l'Ajuntament de Manacor de l'any 74 fins al 79. Va perteneixer a la Comissió d'Obres i
fou Delegat de Cultura els dos darrers anys. En el seu temps aparegué, promoguda per l'A-
juntament, la col.lecció de llibres ‹crià de Sa Real». Políticament, posa al davant el poble
abans que el partit.

Antoni Tugo res
Fotos: Pep Blau

-Tú ja has participat dins la vida
pública, als anys setanta. Qué ha
canviat de llavors ençà dins l'a-
juntament i dins la societat?

-Sols no ho sé perquè he vist la
política des d'enfora. Tan sols sé el
que es diu pel carrer, pels cafés i el
que s'escriu. La societat sí que ha
canviat bastant.

-Com jutges la tasca d'aquest
consistori?

-No pens criticar ningú. La meva
intenció, en tot cas, és fer-ho millor.
Jo crec que s'ha d'intentar recuperar
Ia il.lusió del poble, que ha perdut la
fe en l'ajuntament.

-Qué creus que pot aportar UM
al nostre ajuntament?

-Ganes de fer feina «a tope-. In-
tentar que el poble recobri la il.lusió
perduda i l'ajuntament la credibilitat.
I tot això s'ha de guanyar fent feina
tot el temps que estiguem dins La
Sala. Si llavors ho farem ja és una
altra cosa, perquè encara no sabem
amb quins mitjans poden comptar.

-Quin seria el missatge d'UM
per a aquest poble?

-Continuar amb la tasca de fer
Mallorca, de fer poble, incrementan t.
el benestar social, la qualitat de
vida... i no pari individualment, sinó
a nivell de poble. Canviar la imatge
que tenim a nivell regional.

-De sortir elegit, on t'agradaria
treballa?

-Depèn molt... no ho sé, encara
no m'ho he plantejat. Sembla a pri-
mera vista que per la meva profes-
sió seria treballar en Obres, però no
em fa massa il.Iusió. Treballaré allà
on me toqui.

-Com veus el proper ajunta-
ment, el ,(teu> , consistori?

-Et diré no com el veig, sinó com
m'agradaria que fos: formar un
equip i oblidar-nos de les sigles de
cada un dels partits. Jo tenc clar que
UM és el meu grup, però abans que
UM está el terme de Manacor. S'ha
de fer una tasca en equip.

-Essent que participen vuit

grups, creus que s'haurà de pac-
tar?

-A la vista del panorama, crec que
s'haurà de fer; com es farà no ho sé.
No jugaré, en tot cas, a la guerra
«d'ocupar flocs» mitjançant un
pacte.

-Amb qui pactaria UM?
-Amb tos els qui vulguin fer feina

per al nostre poble. S'ha de fer un
equip d'amics i oblidar-nos de les
coses personals. A partir d'aquí crec
que es pot xerrar amb tothom.

-L'anterior legislatura, a la Co-
munitat Autònoma, UM va pactar
amb AP. Vol dir res això?

-No; crec que hem de fer una
feina progressista.

-En que fonamentau la vostra
campanya?

-En la idea, que ja he exposat, de
cercar la credibilitat del nostre ajun-
tament i en augmentar el benestar
social.

-Quin són els problemes més
greus del nostre poble?

-Hi ha infinitat de coses comença-
des, sense acabar. S'ha de partir
amb la idea de donar una nova cara
al poble, amb coses ben acabades:
carrers, poliesportiu, vivendes... fins
i tot es molí de davant la Guàrdia
Civil. S'ha de crear infraestructura
esportiva. Es una llàstima comptar
amb un sol camp de futbol per a
competició i altres camps infrautilit-
zats. L'aspecte urbanístic deixa molt
que desitjar, en molts de sentits.

-lia sanitat?
-Si estam abandonats pel Govern

Central i aquí no hi ha competèn-
cies, la nostra infraesctructura sani-
tária és de tercer món; acabar el
segle XX amb aquests serveis es
una auténtica Ilástima. Jo crec que
el poble, si se li hagués demanat,
hagués estat disposat a col.laborar
a l'hora de presionar per tal d'acon-
seguir la clínica comarcal, quan es
va saber que no estava inclòs Mana-
cor dins el Mapa Sanitari.

-Si fú fossis el pròxim batte,



quins canvis introduiries?
-Lo que garantís, no en el cas de

sortir sinó ja en el cas de poder in-
fluir en l'el.lecció amb el meu vot, es
que faré lo possible perquè el poble
de Manacor s'acosti a l'ajuntament
com si fos ca seva. I tenc la idea per
fer-ho. qué sàpiga venir i no es trobi
amb una murada mala d'accedir.

-Milloraria la burocrácia?
-L'Ajuntament és una empresa

amb un pressupost molt gran, i per-
qué doni rendiment i benefici els tre-
balladors han de produir amb els mí-
nims gastos; han de rendir al màxim
perquè els gastos generals no es
mengin l'empresa.

-Quin seria un bon resultat per
Unió Mallorquina?

-Treure majoria absoluta. Aquest
seria l'ideal de tots. El meu particular
seria que guanyi qui guanyi ens tro-
bem dins La Sala vint-i-una perso-
nes disposades a treballar amb
amistat i camaraderia.

-Series partidari d'acabar el Pla
General com més prest millor?

-El que dic és que s'ha de comen-
çar a tenir una norma bàsica per co-
mençar a fer les coses bé. Ja basta
d'anar apedaçant. Que cada mana-
corí sàpiga perfectament el que pot
fer i el que no pot fer. Encara que
sempre serà dificultós per la quanti-
tat d'interessos creats damunt el
tema. Pere, amb voluntat es pot tirar
endavant.

-Qué promets al poble si treus
majoria?

-Que hi ha una il.lusió enorme i
moltes ganes de fer feina. I que si
ens trobam alla dedins i veig que tot
segueix igual, tendria una gran
desil.lusió. Tan gran que faria tor-
nar-me'n a la meva vida anterior.



Es celebra divendres passat

Taula rodona amb els números uns sobre
la problemàtica educativa a Manacor

Divendres passat al col.legi
Simó Ballester, es reuniren els
membres de les APA i directors de
centres escolars, així com mes-
tres, etc. per a celebrar una taula
rodona sobre educació.

A aquesta taula rodona hi parti-
ciparen un representant de cada
candidatura, i es parla especial-
ment del «Servei Municipal d'O-
rientació Educativa- SMOE.

Tots els presents es mostraren
d'acord amb que la problemàtica
educativa existeix a Manacor, i
que aquesta s'hauria de solucio-
nar.

Es decidí que el tema s'ha de
parlar, i fins i tot algú proposar par-
lar-ho abans del mes de Setem-
bre, i que es realitzin els nous pres-
supostos. Sens dubte, el tema de
l'educació és un dels temes que
preocupa als ciutadans manaco-

rins. I és molt interessant que
aquestes taules rodones es realit-
zin.

Foto: Pep Blau

Al col.legi Simó Ballester es parla
d' educació i la seva problematica.

Avui vespre al Club Nàutic del Port

Taula rodona sobre la problemàtica de Porto
Cristo

Avui divendres, a les 22 hores, es
celebrarà al Club Nàutic del Port, tal
i com informàvem la setmana pasa-
da, una taula rodona sobre la pro-
blemàtica de la costa portenya. Par-
ticiparan a aquesta taula rodona or-
ganitzada per la revista -Porto Cris-
to» tots els números uns de les vuit
candidatures que es presenten a les
eleccions municipals.

El terna del Port, és un dels que
preocupa als politics, es parla d'in-
dependència, de la necessitat de
crear una administració municipal
pròpia. Se'ns dubte la taula rodona
sera interessant, i profitosa.

«LES DONES I LA POLITICA
MUNICIPAL»

Dilluns qui ve, organitzada per
aquest SETMANARI i l'Assamblea
de Dones de Manacor, es celebrara
al local de l'Assamblea, a les vuit del
vespre, una taula rodona sobre -les
dones i la política municipal». S'es-
pera que a la mateixa hi participarà
almenys una dona de cada grup.   

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



Jaume Llu II
Candidat a Batle

«Es hora...
d'una majoria

Pere Serra
Candidat al Parlament
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CIUTADANS/NES

En presentar-nos a aquestes
eleccions assumim un compromís
molt clar: »la voluntat i la ferma de-
cissió de treballar honestament pel
nostro poble».

Les carències de la nostra cornu-
nitat, tots ho sabem, són moltíssi-
mes i no és possible esperar trans-
corrin els anys i legislatures sense
que un equip de gent il.lusionada i
amb capacitat tengui l'oportunitat de
demostrar que és possible »FER
LES COSES BEN FETES» i tornar
al nostro poble la confiança i l'espe-
rança en el futur col.lectiu.

Per governar i administrar la nos-
tra'comunitat calen un programa de
govern, un equip compacte, capaci-
tat de diàleg, decissió i fermesa a
l'hora de les decissions. Creim estar
segurs de reunir aquestes condi-
cions. Però, és imprescindible per
part dels ciutadansines exercir amb
responsabilitats els drets civics,
entre ells el de votar.

Es ben clar, també, que sense un
equip de govern estable no hi ha
realitzacions, i sense una majoria no
hi pot haver govern estable.

Aixf doncs, si creis que el nostre
programa és vAlit, que el nostre
equip mereix confiança i credibilitat i
que cal governar d'una vegada, pen-
sau que

»ES HORA... D'UNA MAJORIA»

QUE PENSAM DE L'HISENDA MU-
NICIPAL

Establirem un sistema eficaç de
recaptació per tal de fer possible l'e-
quilibri del Pressupost Municipal,
restablint la credibilitat financera de
l'Ajuntament.

Tendirem a l'endeutament per tal
de satisfer aquelles obres d'infraes-
tructura que millorin els serveis co-
munitaris i la qualitat de vida.

Realitzarem convenis amb orga-
nismes estatals i autonòmics per

realitzar obres d'infraestructura.
Farem arribar domiciliàriament la

relació de tributs i taxes correspo-
nents a l'anualitat.

Establirem reduccions o bonifica-
cions fiscals que atenguin situacions
econòmiques i socials difícils.

»SI CREUS QUE VAL LA PENA
ACONSEGUIR-HO, PARTICIPA!
EL TEU VOT ES IMPRESCINDI-
BLE»

PER UNA POLITICA SANITARIA

Prosseguirem les gestions a tot
nivell, estatal i autonòmic, per tal
d'aconseguir l'Hospital Comarcal.

Cumplirem els compromisos mu-
nicipals perquè s'obri el »CENTRE
D'ESPECIALITATS» i cedirem un
solar a INSALUD per tal que cons-

trueixi un .CENTRE DE SALUT»,
completant aixi la xarxa d'assistèn-
cia sanitària.

Crearem i potenciarem el »CON-
SELL DE SALUT» com a òrgan de
participació ciutadana
—especialistes, centres educatius,
APAS, Sindicats, Associacions de
Consumidors, etc.— en la planifica-
ció de la sanitat.

Realitzarem campanyes perma-
nents de prevenció, educació, for-
mació i rehabilitació sanitàries.

Farem possible el control dels ali-
ments, de la salut ambiental
—platges, reno-us, etc.—, aigües po-
tables, residuals i sòlids.

»SI CREUS QUE VAL LA PENA
ACONSEGUIR-HO, PARTICIPA!
EL TEU VOT ES IMPRESCINDI-
BLE».



La reunión en el centro Joan Mesquida fue muy positiva.

Reunión de Aproscom con todos los grupos politicos que concurren a las
elecciones

Todos de acuerdo en iniciar cuanto antes
la residencia y el taller

El pasado lunes, a las ocho de la
tarde, tuvo lugar en el Colegio
Juan Mesquida, de nuestra ciu-
dad, una reunión entre los miem -

bros de la Junta Directiva de
Aproscom y uno de cada una de
Ias candidaturas que se presentan
a las elecciones municipales de
nuestro municipio. De entrada hay
que decir que a la invitación de
Aproscom acudieron todos los
grupos sin excepción. Y aunque
Aproscom no había solicitado la
presencia de los números uno,
acudieron la mayoría de los mis-
mos: Sres. Homar, B. Ferrer,
J.Llull, Cerrato, A. Sureda, B. Ge-
labert y la candidata del PDP Mar-
garita • Ferrer, así como Rafael
Muntaner por UM.

A destacar la atención con que
siguieron los candidatos los temas
que fueron exponiéndose, y en
todo momento reinó un ambiente
excelente, buscando todos ellos
Ias soluciones más viables para
llevar adelante los más inmediatos
proyectos de la Junta Pro-
Minusválidos de Manacor y Co-
marca.

Un miembro de Aproscom hizo
Ia exposición del tema, después
de darse la bienvenida a los politi-
cos y agradecerles su presencia.

Se dijo claramente, desde el prin-
cipio, que la finalidad de la reunión
no era otra que la de buscar solu-
ciones entre todos; aportar ideas y
conocer más de cerca la proble-
mática de los centros dependien-
tes de Aproscom.

La exposición del tema fue la si-
guiente: Aproscom pretende,
desde la fundación de la asocia-
ción, el cuidado del minusválido y
su integración a la vida de nuestra
sociedad. Por lo que se dan tres
vertientes en la atención del defi-
ciente: la escolaridad, su ocupa-
ción 'en años posteriores y, en
algún caso, su atención especial
en una residencia. En estos mo-
mentos Aproscom cuenta con los
dos primeros servicios de escuela
y taller ocupacional, pero carece
de residencia. El tema del colegio
está básicamente resuelto, pero
no el del taller, que tiene dos de-
fectos elementales: su distancia
del Joan Mesquida y su poca ca-
pacidad, ya que se trata de un edi-
ficio de pequeñas dimensiones,
cedido por el Ayuntamiento, al
lado del ambulatorio. Esto conlle-
va tener que llevarlos con una fur-
goneta, ir a buscarlos para el servi-
cio de comedor y llevarlos poste-
riormente.

Por lo que respecta a la residen-
cia, no es un tema tan dramático
como el del taller, pero la voluntad
de todos los miembros de Apros-
com es de llevarla a término cuan-
to antes, ya que era una de las ilu-
siones del fundador y porque la so-
ciedad ha aportado sus ayudas y
de muy diversas maneras, desde
subastas de obras de arte hasta
tómbolas, pasando por donativos
directos, balls de bot, rifas, etc. Se
trataría, por tanto, entre todos, de
mirar de que manera se puede Ile-
var la idea adelante, puesto que
los minusválidos que se quedan
sin familia no pueden quedarse sin
atención y, por otra parte, se en-
tiende que las familias con un mi-
nusválido tienen que poder dejar-
los, en un momento determinado,
para coger unos días de vacacio-
nes o de descanso.

El futuro de la residencia puede
dividirse en tres partes: construc-
ción, dotación de un buen equipa-
miento y mantenimiento. Pero
para empezar se precisa un solar.
¿Puede el ayuntamiento aportarlo
y puede ayudar a Aproscom a
hacer las gestiones que se esti-
men oportunas para conseguir las
ayudas precisas para la construc-
ción y su posterior mantenimien-
to? Esta era la cuestión.

Se pidió a Aproscom si ya se
había hecho un estudio serio de lo
que podría costar una y otra cosa y
se interesaron por diversos extre-
mos del centro. Lo más importan-
te, sin duda, fue la voluntad y el
compromiso de unos y otros en fa-
cilitar un solar amplio en las afue-
ras de Manacor para la futura resi-
dencia, que estaría ubicada al lado
del taller. Y al mismo tiempo, el
ofrecimiento de todos los presen-
tes para dar una mano, en la medi-
da de sus posibilidades para facili-
tar el acceso a las ayudas oficiales
para una y otra obra.

En resumen, una reunión suma-
mente positiva y que puede facili-
tar una mejor marcha de los cen-
tros de Aproscom, cara al futuro,
ya que de alguna manera todos los
políticos vivirán algo más de cerca
su problemática, al conocerla
mejor.
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La Impossible Unió,
un esforç reconegut

Gabriel CarleIlas

Durant bona part d'aquesta legis-
latura he Iluitat per la unió de totes
les forces polítiques de centre-dreta.
Per això, ara puc afirmar de manera
ben clara i Ilampant, que aquesta hi-
potética unió de totes les formacions
no socialistes ha estat una de les
meves curolles, i que, com a màxim
dirigent d'un partit de centre-dreta,
he dirigit sempre tot el meu esforç a
tractar de conquerir aquesta -diuen-
desitjada unió.

Per això, quan encara era possi-
ble l'acord pre-electoral, vaig com-
parèixer a les darreres trobades que
es varen convocar per tractar d'a-
conseguir-lo. Trobava que valia la
pena intentar, una vegada més,
que semblava tan i tan difícil d'acon-
seguir: arreplegar totes les opcions
politiques illenques situades a la
dreta del PSOE, en una oferta co-
muna. No podia actuar d'altra mane-
ra, ja que, des de molt enrere, havia
treballat en aquesta direcció, fins al
punt de no posar cap tipus de condi-
ció per tal d'aconseguir la tan ansia-
da unió.

Desgraciadament i una vegada
més, el somni s'ha fet mil bocins.
Pere, era necessari impedir que l'es-
cepticisme trencés una llunyana
possibilitat d'enteniment, per la sen-
zilla raó que la Llei d'Hont castiga la
dispersió del vot, amb la qual cosa
augmenten les possibilitats -per
altra part ben Ilunyanes, ara mateix-
que el PSOE, amb menys paperetes
favorables dins les urnes, que la to-
talitat de les forces de centre-dreta,

aconsegueixi major quantitat de di-
putats.

Sempre he cregut que seria molt
lamentable que aquestes illes po-
guessin esser governades pel socia-
lisme per culpa de la desunió del
centre-dreta. Això seria un desbarat,
que aquells que pensam que el pro-
grés autèntic no té res a veure amb
el socialisme, no ens perdonaríem
mai.

Pert encara hi havia una altra
cosa per fer. (Com a home de centre
dreta), jo pensava que la tantes ve-
gades anomenada unió, contribuiria
a esborrar de l'opinió pública agues-
ta imatge de dispersió i desacord
que tant sovint s'ha atribu'it als poli-
tics no esquerrans, la qual podria
arribar a congriar altes dosis d'abs-
tencionisme. En aquest cas, un peri-
llós desencís hauria pogut fer estat-
ge entre la ciutadania, que haguès
dit «tanmateix, tants de caps, tants
de barrets». Aquest desencís, fruit
de l'escepticisme, podria esser ne-
fast dins la nostra societat.

Just a una mesada de les elec-
cions, Alianza Popular, el partit del
qual em sent molt honrat d'esser el
President, pot mostrar amb orgull
enfront de l'electorat les proves
d'una Iluita constant per la unió del
centre-dreta. Des de molt de temps
enrera, hem fet tot quant hem pogut
per tal de possibilitar l'acord amb els
altres partits no socialistes. Per a
nosaltres no s'ha perdut, certament.
I encara que, desgraciadament, no
hàgim aconseguit el nostre objectiu
final -sols el PL ha mantengut el seu
'ompromis de coalició- al cap i a la fi

el nostre treball no ha resultat inútil,
no s'ha perdut com l'aigua dins un
paner. Després d'un constant diàleg
amb la gent dels nostres pobles, al
Ilarg de les anades i vengudes que
he fet arreu de tots els indrets de les
Balears, trob moltes mostres d'a-
graiment de gent que entén que AP,
una vegada més, intentava respon-
dre al desitg d'una gran part de l'e-
lectorat: la clarificació de l'oferta no
esquerrana, mitjançant l'aproxima-
ció de programes molt semblants
ideològicament.

Aquest agraTment per les hores i
hores dedicades a la recerca de la
«impossible unió», representa per a
mi el premi a una tasca que molts no
han pogut comprendre durant
aquests darrers mesos, i que brosta-
ré en fruits el dia 10 de Juny quan
l'electorat balear doni suport majori-
tari a AP, el partit que ha demostrat
més coherència, el mateix que dóna
suport a un Govern que ha estat
capaç de presentar i dur a la pràcti-
ca un programa ajustat a les verta-
deres necessitats de Balears. Un
Govern disposat a desenrotllar el
nostre Estatut, - malgrat les travetes
de l'Administració Central socialista,
víctima de l'obsessió de traslladar a
les autonomies, el desastre de la
seva gestió a nivell nacional.

Si. Afortunadament ara mateix
puc dir que l'electorat de Balears té
bona memória i que recordarà, just
d'aquí a una mesada, quin ha estat
el partit que s'ha esforçat de bon de
veres per aconseguir la «impossible
unió».

GALERIAS
Tel. 55 05 35
MANACORCALIDENTEY

BORDADORAS - COSEDORAS - TAPICEROS
Reparamos toda clase de máquinas de coser



  

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 	
Berberechos Grands HOTELS, OL-120 	 171
AVECREM caldo 8 pastillas 	 80
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 limpiahogar 21 	 262
Detergente MICOLOR 2,51 	 825
Ambientador GIORGI 600 c.c 	 216
Insecticida BLOOM, hogar y plantas 1.000 c 	 315



Amb unafluixa intervenció dels politics

Taula Rodona Organitzada Pel Consell de
Joventut

Albert Sansó
L'acte del passat dimecres co-

mença d'hora amb poca assistèn-
cia de públic. L'encetà la presiden-
ta del Consell formulant dues pre-
guntes a tots els politics, per segui-
dament començar un torn d'inter-
vendons d'un temps aproximat de
cinc minuts. Sense establir més
ordre que el que els mateixos
anassin escollint queda oberta la
taula rodona que hauria de durar
quasi dues hores.

CDS -Bernadí Gelabert.
El primer en collir la paraula fou

el capdavanter del CDS que,
sense esgotar el seu temps, expo-
sà dos punts essencials. Comença
per dir que la joventut era la més
descuidada dins l'Ajuntament, tant
en organismes oficials com pels
doblers que a les seves acitivitats
es destinaven, tal volta degut a
que no poden votar, afegí. La solu-
ció ha de passar per la conversa
amb els joves, donar-lis la veu per-
que presentin els seus problemes i
mitjans per solucionar-los.

PDP -Margalida Ferrer.
Es referí primer a la joventut

amb un caire més general. Digue
que no consentia el mot de joven-
tut perduda. La joventut no fa mes
que viure un mbn que nosaltres
hem construiit, posam al.lots al
món sense feina ni esplai. El que
podem fer a Manacor es crear una
subcomissió perquè els joves pu-
guin tenir un contacte directe amb
l'Ajuntament. Així mateix tota la
feina que aquest pot generar ha de
ser pels joves.

CDI -Guillem Roman.
Es dirigí a tots per recordar que

fa uns dos anys es creà la delega-
ció de joventut la qual, malgrat dis-
posar de pots doblers, sí ha donat
un servei al poble. Encara perd hi
ha molta feina per fer. Manca una
infraestructura, un casal de reunió.
Una informació constant de tot el
que li afecte per aconseguir una
més ample participació social, po-
tenciant la ,cultura, esports, etc...
Finalment ajudar-los a adquirir una
professionalitat potenciant esco-
les-taller i totes les institucions que
ho facin possible.

PSOE- Jaume Llull.
Plantejà el tema de la comunica-

ció com a problema principal de la
joventut a tenir en compte. Al res-
pecte el consistori ha de mostrar
una intenció de diàleg sense cap
tipus de dirigisme. Esquemàtica-
ment presenta el que contempla el
seu programa:
-Potenciar i ampliar el Consell de
Joventut i la seva integració en
totes les àrees de l'Ajuntament.
-Dotar-la d'un casal de trobament.
-Facilitar la pràctica d'intercanvi
amb l'estranger.
-Gestionar i fer possible la creació
de cooperatives de feina.

UM -J. Manuel Francia.
Remarcà la ja esmentada im-

portancia de la relació de l'ajunta-
ment amb la joventut. Presentà els
que són pel seu partit els temes
més importants de l'esport, l'oci, el
vici o la droga i la feina; pert) vol-
gué deixar la seva discusió per
l'hora del diàleg.

AMI -Onofre Ferrer.
Començà per explicar que el

tema de la joventut estava inclòs
dins l'apartat Acció Social del seu
programa. Perquè la joventut no
es un tema apart sinó una qüestió
social que va més &ilia d'un deter-
minat tipus de joventut. Als joves
els afecten els problemes de les
drogues, de la marginació. Este
d'acord amb J.Llull en que l'acció
de l'Ajuntament no ha de passar

per un direccionisme en que cal
informar mes de les beques que
estan a la seva disposició per anar
a l'estranger.

AP -Catalina Sureda.
Plantejà la seva intervenció des

de la tasca que l'Ajuntament ha
duit a terme pels joves. Un Ajunta-
ment mai tancat a la veu dels
joves, creada la Delegació de Jo-
ventut. El dur endavant el polies-
portiu es per incentivar l'esport
entre els joves. En el tema de l'e-
ducació s'ha de potenciar l'ús de
les bliblioteques.

EU -Joan Pere Cerrato
El darrer en parlar fou molt critic.

Mantení que el PSOE, a l'entrai-
nos dins l'Otan, havia fet perdre a
la joventut. Al crear una societat
sense pau i amor al jove està per-
dut. jo havia esperat a sentir la
intervenció dels demés per veure
que deien i creu-me, creu-me, el
jove està perdut».

Després el diàleg queda obert a
tots, a tots els que hi assistirem
perquè els politics no donaven per
més. La taula rodona s'allarga per
Ia freqüència de silencis i pel que la
conversació fogí, de molt, del tema
a que havien anat a parlar. Només
les acertades intervencions del pú-
blic aconseguiren animar la taula
quan ja era hora de finalitzar.

Foto: Pep Blau
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9-fi havia un rei molt poderós que
nomia Omar ben Oil, pera tothom fi
dela «el faraó», per ses obres monu-
mentais i magnificents que va fer

construir...

...com per exempfe el airinguitaj-
Mahar», un temple dedicat a no se

sap ben bé quina divinitat, o el «Faro
Boreal», que dóna hum-a tota la me-
diterrània, evitant que e& viatgers es
perdin i vagin a parar ai Mar Marx

(vu&o Mar &;, 0")...
era i no era.. , bon viatge faci

la cadernera...

Aixf tnateixva
exterminar afs fdisteus, ais quais Eff

anomenava (gamberros», ais mas-
sons, a& marxistes, i, en general, a
tots efs que començaven amb «m»:

nomis fi varen oposar resistincia eis
mews, rpm després de ser evufsats

de la clinica se varen fortificar af ser-
vei d'urgêncies...

Teròaiíi tot, el rei va seguir amb les
seves obres durant fa resta dTelseu

regnat...
I s 'ha acabat sa randaia, qui no ho

creu que ho vagi a cercar!

Kaab-An-Hassín, ef bruixot de fa
Cort, amb e& seus porters magics, feia
comparé Acer i descomparéixer asset-

suaixf un camp de gol[ o un centre co-
mercia f, pera quan per un malefici

d'un altre bruixot amb una cinta má-
gica va es tar a punt de destronar af
Rši Ornar, aquest e f va des terrar a

- Kakis ...

Sense fa protecció dels porters de
Kaab-An-Hassín, el (faraó» va ser

víctima d'uns misteriosos maldecaps,
atacs de ràbia i una flaga d'estómac
que fi varen atnargar s'existinciai

que se suposg eren obra def mal foci
que fi donaren eis sacerdots d'una

secta secreta (alt res de len que era la
venjança deis metges)...



Assemblea oberta d'Esquerra Unida
El darrer dimarts Esquerra

Unida celebrà el seu primer acte
convidant a tothom a participar en
Ia seva campanya. Encara que no
fou enunciat assistí a l'acte, el can-
didat a la presidència del Parla-
ment per EU Josep Ma. Vilches.
Joan Pere Cerrato, primer en la
llista de EU a Manacor, ens ho pre-
senta i ens convida a escoltar les
seves paraules. Vilches comença
per referir-se al canvi que pot su-
posar el vot a EU que lluita per una
societat més justa i igualitaria, per
una vertadera democràcia partici-
pativa on la intenció del govern no
sigui adormir al poble. Un govern,
el socialista, que ens ha integrat
dins l'Otan, que de progressista no
en té res ja que ha mantingut les
mateixes maneres de fer de l'antic
regim. Un poc per tot això cal estar
presents dins l'Ajuntament de Ma-
nacor, per ser fiscalitzadors, ull cri-
tic del poble dins el consistori per a
llevar l'oscurantisme que hi ha en
fer les coses. «M'he assebentat de
que hi ha certes candidatures que,
sense tenir ajud econòmic estatal,
gastaran molts de doblers; a que
va aquesta gent? Nosaltres tenim

un lema l'honestitat com a política
progressista, l'eficàcia en conèixer
els problemes del poble. Ja tenim
el programa fet, ben fet per profes-
sionals de cada camp tractat-. Es
referia el programa a nivell autonò-
mic. I aprofità l'avinentesa per par-
lar de l'hospital comarcal el qual, a
igual que els demés partits, fou re-
colzat en l'ajud també de centres
de salut en tots els pobles mallor-
quins. Finalitza la seva intervenció
amb dues denúncies per al govern
central. «Mallorca es el Iloc on hi

ha menys Hits hospitalaris públics
en relació a la població de l'estat
espanyol. Es també el Hoc amb un
un desequilibri més gran entre es-
cola pública i privada. I tot l'esmen-
tat no podrá ser arreglat fins que el
govern central no esn passi totes
les transferències que ja ens tenen
promeses fa estona i que ja gau-
deixen altres comunitats autòno-
mes.

A. Sansó
Foto: Pep Blau
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servicio oficial

SERVICIO RECAMBIOS BOSCH

-Tm TURMESA
TURBOMECANICA, S. A.

Presentació de la candidatura del CDS

Divendres passat al restaurant
Vista Alegra de Cala Anguila, el
CDS, Centre Democratic i Social,
presenta la seva candidatura a les
municipals.

El sopar va ser d'allò més bo, un
buffet fred, que cadescú es serví al
seu gust, amb postres i bon xam-
pany.

A més de presentar la candidatura
a les municipals, es presentà la del
Parlament.

Als plats dolços parla En Marcos
Juaneda, número dos de la llista a
les municipals, qui feu de presenta-
dor de la vetlada. En Marcos pre-
sentà la Ilista. Posteriorment parlà
En Bernadí Gelabert, candidat a
Batle qui resumí el que sera el pro-
grama electoral del CDS, practica-
ment el que publicàvem la setmana
passada a l'entrevista.

L'acte va ser quasi familiar, això
sí, amb una gran participació de
simpatitzants, candidats i familiars.

Fotos: Antoni Tug ores

Distribuidor oficial para Baleares de:

/8@n1 ?Jim BO? cm

Carretera Palma-Art& km. 49
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MANACOR (Mallorca)



Dimarts passat al seu local

El PSOE presentà a la premsa el seu
programa electoral

Dimarts passat al local del PSOE,
aquest grup presentà el seu progra-
ma a la premsa i simpatitzants.
Parla en primer Hoc Jaume LluII,
candidat a la Batlia, qui feu un petit
resum dels objectius basics. Princi-
palment, va dir Jaume Llu II, recupe-
rar la il.lusió per l'Ajuntament com a
institució «és possible tenir un Ajun-
tament com cal». ParIA En Jaume
Llu II d'una participació ampla, oberta
a tots els ciutadans. De recolzar les
iniciatives de les entitats ciutadanes
i donar-lis suport econòmic, en defi-
nitiva, escoltar-les.

Al mateix temps parla En Jaume
Llu II, de la necessitat d'acabar d'una
vegada -si és possible» la infraes-
tructura pendent, totes les infraes-
tructures pendents al nostre poble.
Fer un urbanisme <‘obert, madur,
posat al dia».

Dels serveis socials va dir En
Jaume Llull, que s'ha de posar espe-
cial atenció amb «la persona», parlà
de la joventut, dels veils, etc.

PERE SERRA
Va intervenir després En Pere

Serra, candidat a la C.A., qui s'enca-
rrega de presentar el programa a la
comunitat. Va dir En Pere Serra que
s'ha intentat englobar-ho dins quatre
grans grups: Avançar dins l'autogo-
vern, Turisme, paisatge i cultura (mi-
Hor el turisme, el tracte amb els turis-
tes, i al mateix temps, la nostra cul-
tura). Crear riquesa per a tothom.
Millorar la vida quotidiana.

SEBASTIA RIERA
Va intervenir a continuació En Se-

bastià Riera, número dos de la can-

didatura a l'Ajuntament. Qui va dir
que el programa s'ha basat amb dos
eixos fonamentals hisenda i urbanis-
me.

D'urbanisme va dir, que es plante-
javen continuar amb la tasca inicia-
da, continuar amb el P.G.O.U. i re-
cuperar la ciutat pels ciutadans.

També parlà de cultura ensenya-
ment i esports, i de la necessitat de
proseguir el que ha fet fins ara la Co-
missió de Cultura, i millorar-lo. Parla
també de la necessitat de crear una
bona bibliotéca municipal, un arxiu
històric i traslladar el museu a un Hoc
adequat.

JOSEP BARRULL
Posteriorment va intervenir Josep

Barrull, actual portaveu del PSOE,

qui parlà d'hisenda i sanitat.
En quan a hisenda, Barrull va dir,

que en aquests moments té un des-
crédit molt popular. I que s'ha de fer
un sistema que sigui eficas per la re-
captació. Fer possible un ajunta-
ment que doni serveis a la comuni-
tat.

Pel que fa a la sanitat, En Barrull
va dir que «aquests quatre anys ha
estat una auténtica vergonya». Va
reconéixer que s'han fet passes per
aconseguir un Hospital Comarcal,
pent, que se n'han de fer més. Que
l'Hospital de res servirà si abans no
tenim una infraestructura sanitaria.
Parla també de crear un consell
local de sanitat.
Foto: 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
**-* AMPLIOS Y CONFORTABLES SALONES PARA: *4E-**

BODAS- COMUNIONES- CONVENCIONES



UM presentà el seu programa electoral:
«Seny a la Sala»

Dimarts passat, sobre les 9,30
h. al Bar Xopet de Manacor, es
presentà el programa electoral
d'Unió Mallorquina, que duu com a
lema «Seny a la Sala», amb la
frase «Manacor ha de guanyar».

Al mateix temps es presentà la
candidatura, presentació que la va
fer Don Montserrat Calmés, qui va
dir que «ha costat molt convencer-
los» però que a la fi s'havien deci-
dit. Digue Montserrat Calmés, que
creuen en un projecte de poble, en
crear un Manacor millor, molt més
cult i hermõs. Montserrat Calmés
presentà als candidats, donant la
paraula posteriorment a Rafel
Muntaner, qui presentà el progra-
ma electoral.

PROGRAMA D'UM

En Rafel Muntaner s'encarregà
de Ilegir el programa elaborat, l'en-

capçalament del programa diu
«Presentam la nostra candidatura
amb l'esperança de fer sentir de
bell nou l'orgull d'esser manacorí.
Demanam una major participació
ciutadana perquè creim que entre
tots, civilitzadament, podem solu-
cionar els problemes que avui Ma-
nacor té. Vos podem prometre: se-
rietat i coherencia, honradesa i tre-
ball, transparencia en la gestió i
dedicació per a resoldre l'ampla
problemàtica, que sense Hoc a
dubte la nostra ciutat avui té. Amb
tot el respecte que ens mereixen
les altres candidatures, volem afir-
mar publicament que estam oberts
a tothom».

El programa té una serie d'as-
pectes puntuals, per exemple, pel
que fa referência a Hisenda, el
plantejament es de no augmentar
els impostos municipals. Fer un

pressuposts reals. Bona gestió re-
caudategia. Programar un pla real
de necessitats.

Pel que fa als esports, segons
UM, «Manacor es un bresol de
grans esportistes i campions, pero
té una manca d'instal.lacions dig-
nes per a practicar l'esport. Pro-
mocionar el desenvolupament de
l'esport popular. Creació d'aules
esportives amb els seus profes-
sors».

En quan a sanitat, un dels punts
més interessants, es «aconseguir
que l'INSALUD doti l'ambulatori de
tot el necessAri per atendre digna-
ment i de manera eficaç als nos-
tres malalts». I aglutinar els seus
«esforços per aconseguir una resi-
dència-hospital».

De la cultura destaquen el «de-
dicar especial atenció a la cultura
en general 'perquè creim molt ne-
cessAri per a la formació de ciuta-
dags Mures».

De turisme diuen que s'ha de
«promocionar el turisme de la nos-
tra zona, oferint unes garanties de
benestar, mantenint les plages i el
seu entorn nets de brutícia i renous
tan desagradables per a la convi-
vencia».

El programa tracta temes o
apartats, com joventut, agricultura,
urbanisme, ensenyament, comerç
i indústria i serveis socials, que no
detallarem per manca d'espai.

El que si detallarem es el tema_
d'urbanisme, en quan a urbanisme
es parla de ,d'aprovació definitiva
d'un P.G.O.U. amb unes ordenan-
ces clares i de fàcil entesa per a
tots els ciutadans, a fi de gaudir
d'una millor qualitat de vida...»

Fotos: Pep Blau   

RESTAURANTE PIZZERIA 

Las mejores y únicas pastas ; y Pizzas de

Porto Cristo, hechas en un auténtico
horno de leña. 
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Extensa presentació del programa del PDP
La candidatura a l'alcaldia de

Manacor pel PDP Margalida Fe-
rrer feu una presentació del pro-
grama, començant per explicar
com l'han confeccionat i .acabant
per fer un repàs a cada un dels
temes tractats. Començà per ex-
plicar que s'han anat reunint amb
els sectors de gent més represen-
tativa per a conéixer els problemes
que més directament els afecte.
Després entrà directament en
cada un dels següents punts.
Serveis Socials:
-Creació dins la delegació de sub-
comisions regides per les perso-
nes afectades juntament amb l'A-
juntament.
-Ampliació i reformes del Centre
Assistencial.
-Joan Mesquida. Acabar les obres,
creació d'un taller pròxim a la resi-
dencia i la subvenció de l'Ajunta-
ment.
-Creació de més llocs per desen-
volupar les activitats, recolzades
per l'Ajuntament econòmicament,
de la joventut i la tercera edat.
-Per a sa dona centres de planifi-
cació familiar, escoles per les
dones adultes i la constant infor-
mació dels drets i deures de la
dona.
Sanitat:
-Millorament del servei del cemen-
tin.
-Revisió del funcionament de la
Clínica Municipal per a que es co-
negui la tasca realitzada i la seva
gestic:). Totalment a favor de la Clí-
nica Comarcal.
-Centres d'informació sobre la
droga i una política en contra de la
droga.
-Netetja de Manacor en tots els as-
pectes, posar més papareres.
Cultura:
-Crear una escola de teatre per a la
juventut.
-Controlar els espectacles del
Teatre Municipal en quasi tots els
casos autofinançats per no crear
deficits.
-Potenciació dels barris, les festes
i el sentit de comunitat.
-Normalització Ilingüística; de la
vertadera Ilengua mallorquina.

Esports:
-Ajuds a l'esport per fer possible la
continuitat dels deportistes qualifi-
cats en el camp professional.
-Acabar les obres del Poliesportiu
abans de que es deteriori encara
més.
-Potenciar i arreglar l'Hipòdrom,
un dels esports més manacorins.
Turisme i zones:
-Arreglar les carreteres per dotar-
les de més fluidesa.
-Delegació de Turisme que revisi
Ia qualitat del que se li ofereix.
-Donar al respecte el maxim de
competència a les associacions de
ve•ins.
Policia Municipal:
-Posar un municipal de barri que
doni ihformació periòdica de l'estat
del mateix.
-Promocionar l'accés de la dona al
cos.
Hisenda:
-Puntualitat i totalitat dels cobros
d'arbitris municipals.
-Accelerar la confecció dels pres-
supostos.
-No ampliar les carregues munici-

pals.
Son Macia:
-Creació d'un centre de primers
auxilis.
-Ampliació del centre educatiu.
Porto Cristo:
-Dotar-los de tota l'autogestió pos-
sible.
-Revisar l'estat de depuradores i
dels aparcaments dels llocs més
conflictius.
-Aconseguir un compromís de
l'empresa AUMASA en donar un
millor servei en qualitat i quantitat.
-Creació d'una infraestructura sa-
nitaria d'urgència suficient.
-La dotació d'una biblioteca públi-
ca.
-Preparació amb temps de la cele-
bració del centenari del Port.

Per qüestions d'espai no hem in-
clòs tots els punts a que el progra-
ma fa referencia però hem volgut
presentar un esbós, un extracte
amb el que ens ha semblat més
significatiu en la candidatura.

A. Sansó
Foto: Pep Blau

EN PORTO CRISTO
ESPACIOSO PISO

BUENA PANORAMICA
Informes: Tel. 55 18 37

OCASION
MAGNIFICO SOLAR ESQUINA

EN MANACOR
Tel. 55 18 54 de 10 a 1 horas
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Deshauciada una
casa en el
Passeig Sa Coma

La semana pasada fue desahu-
ciada una casa en el Passeig de Sa
Coma de Manacor. Concretamente
en el número tres, de éste, por falta
de pago. El problema es que al pa-
recer la casa tiene un inquilino, y
éste ha presentado recurso en el
juzgado.

Lo cierto es que el hecho de que
una casa sea desahuciada no es un
caso habitual en Manacor. La noti-
cia, aunque triste para sus protago-
nistas es real.

El desahucio fue decretado dado
el incumplimiendo de pago del pro-
pietario de la casa, a una entidad
bancaria de Manacor, que al pare-
cer no tuvo más remedio que actuar
legalmente al no cobrar desde hace
años deuda del propietario.

Fotos: Jaume Ramis 

Todos los objetosfueron depositados en la calle.

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

FIRES I FESTES DE PRIMAVERA DE MANACOR
DIVENDRES, 29 MAIG,

ALES 22 HORES A LA

PISTA DE BASKET

«NA CAPELLERA»

OCULTOS
G JA

NASTI
GU IDEL C 0

200 PELES

ORGANITZA:

RÀDIO MANACOR

PATROCINA:

AJUNTAMENT

DE MANACOR



S'instaLlaranvuit vidrieres a la cúpula

La llum entrarà a l'Església Gran
Pere Mas

Fa uns mesos que se va aprovar
l'il.luminació del campanari de l'es-
glésia de Manacor, hi ha estudis
per a la realització de les torres
bessones de la façana del palau.
Entre totes aquestes millores a la
nostra Església Gran ha sorgit un
altre projecte, un projecte que ja té
cos, abans, fins i tot, que n'hagin
fet ressò els mitjans de comunica-
ció. El projecte, en marxa, fins al
punt que el set de juny, si Déu ho
vol, ja s'hauran montat dues vidrie-
res, és la instal.lació de les vuit vi-
drieres de la cúpula de l'Església
dels Dolors.

El dia de Pentecostés esté pre-
vista l'instal.lació del finestral de
Xaloc i del de Llevant. El de la part
sud-est se posaré el primer perque
el set de juny és la festa del Sant
Cristo de Manacor i el de Llevant
perquè és la part que més deterio-
rada esté de la cúpula.

Hem tengut una breu conversa
amb el rector i amb el secretari de
Ia comissió encarregada de l'obra
perquè ens explicassin alguns de-
tails.

Mossèn Joan Bauzà, autèntic
animador de l'església i de la cultu-
ra de Manacor, ens ha introdu'it el
tema: «Els capellans de la parrò-
quia clefs Dolors estam en contac-
te amb la gent i arriben iniciatives
de tot Tipus, una de les que més
sortia era la de la construcció dels
finestrals de la cúpula i davant la
insistència decidirem posar-mos-
hi. Vérem pensar que la millor
forma de «posar-s'hi- era formar
un grup de seglars, perquè l'esglé-
sia està a favor de la incorporació
de la gent laica a l'estructura ecles-
sial i perquè a més saben molt més
el funcionament de totes les ques-
tions referents an es muntatge.
Posar-se en contacte amb la gent
que ho ha de fer... aquest grup, del
que és secretari En Martí Truyols,
és el que s'encarregarà de tot-.

El grup esté format per la Junta

Económica de la Parròquia: Joa-
quin Fuster, Joquin Cubells,
J.M.Oliver, Bartomeu Pocoví i
Marti Truyols, als que s'han afegit
Joan Andreu i Guillem Barceló del
Comité Parroquial i altra gent de
fora com Miguel Grimait, Pere Pa-
rera i Sebastià Amer.

Fins ara s'han fet tres reunions
en les que s'han fet moltes sugge-
rències, sobretot per a recaptar els
quasi quatre milions que costa
l'instal.lació de les vuit vidrieres.
De moment s'han recollit 652.900
pts. De les que 350.000 correspo-
nen a la col.lecta de Pasqua i les
altres a donatius particulars i de
certes empreses. La Comissió de-
manarà donatius a les empreses,
bancs, caixes, a les institucions
autonòmiques i a tots els particu-
lars.

Una de les idees més dinémi-
ques i factibles és la formació de
grups de 45 persones que pagaran
1000 pts. cada mes durant deu
mesos, així se pagaré una de les
vidrieres (350.000) i la seva ins-
tal.lació (100.000). De moment
s'ha format un d'aquests grups i en

el segon ja hi ha 15 persones
apuntades.

ELS VUIT VENTS DEL MON

Les vuit vidrieres de la cúpula
han estat encarregades a un
famós vidrier de Barcelona. El pro-
jecte enviat per l'artista no és es-
trictament sacre, cada una de les
vidrieres és la representació d'un
dels vuit vents del món: Llevant,
Xaloc i Migjorn, Llebeig, Ponent,
Mestral, Tramuntana i Gregal. Es-
taran prest instal.lats a la cúpula
amb l'orientació exacta.

Dia set, ja ho he apuntat abans,
Festa del Sant Cristo, s'instal.laran
Ia vidriera de la part del Sant Cristo
i la de [levant, perquè el temps la
té molt espenyada.

Amb el ritme de feina de la Co-
missió, que se disoldrà en haver
aconseguit el seu objectiu, i l'ajuda
de tots els manacorins, no dubtam
que abans de finalitzar l'any les
vuit vidrieres estaran a la cúpula.  

Traspaso local comercial
en Cala Millor

Apto para cualquier negocio.
Buena situación.

Tel. 55 04 50   



Es va posar enfuncionament el passat dilluns

El Club de Clients de «LA CAIXA»
Dilluns passat, dia 18, es va posar

en marxa, a l'oficina principal de La
Caixa de Manacor, el Club de
Clients. Aquest Club és una respos-
ta al futur dins el moment present.
Es una zona de l'oficina en la qual el
client pot realitzar les operacions
més senzilles d'una forma ràpida,
segura i cOmoda. Dins aquesta zona
el client hi troba, a més, serveis in-
formatius i culturals relacionats amb
l'entorn.

Aquesta iniciativa de La Caixa
permet als seus clients gaudir d'un
nou servei, propi de les societats
més avançades.

Aquest servei compta amb dos
caixers activats, on s'hi poden fer tot
tipus d'operacions, d'entre les més
corrents que un client sol realitzar a
una oficina. Es pot cobrar la pensió,
o la nòmina, treure o ingressar di-
ners, consultar el saldo, obtenir ex-
tractes de compte, canviar moneda.
La gran ventatja és que una persona
no s'ha de subjectar a horaris de
gran afluència de públic, perquè pot
operar a l'hora que millor li vagi, mati
o capvespre, ja que estan oberts de
les 7'30 a 21 hores.

A més, dins la zona del Club de
Clients, -zona groga- el client s'hi
troba realment be. Hi pot Ilegir el
diari, fulletjar una revista o be veure
per la tele programes informatius i
culturals del nostre entorn.

Dins l'altre zona de La Caixa, la
d'Atenció Personalitzada, es fan les
altres operacions, amb l'atenció dels
empleats de l'entitat.

En resum, una bona iniciativa
que, ben segur, anirà en benefici del
client.

Instituto
de Belleza
Y
Peluquería

cAmpart, Sánchez

Lunes a viernes
(horario normal)
Sábados abierto

(de 9,00 a les 3,00)

Tratamientos Faciales, Corporales y Capilares

Esteticién Catiodermista

Especialistas en depilación eléctrica y

uñas de porcelana

Amargura, 14 - 2.° C - Tel 55 24 49

MANACOR
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MALLORQUMA

OFRECE UNA
GRAN CHOCOLATADA
A LA TERCERA EDAD
En el Jordi d'es Rea)

SORTEO DE REGALOS
Tikets gratuitos

Recogerlos en Electrodomésticos
ES MERCAT TeL 55 01 55 o

a Flifol Tel. 55 19 76
Dia 2 de Junio a las 19 horas

Programación de las actividades a desa-
rrollar durante el mes de mayo de 1.987
NOTA: Para el mes de mayo NO
se ha programado excursión por el
interior de la isla debido a los mu-
chos viajes a realizar por la penin-
sula.
Dentro de la primera quincena de
junio se celebrará la última excur-
sión por el interior de la isla, posi-
blemente a Lluc, de la cual se infor-
mará detalladamente en la progra-
mación de dicho mes. Haremos en
dicho día la clausura de la tempo-
rada.

PROGRAMACION DIARIA
Día 18.-Lunes:

-A partir de las 9 de la mañana,
pueden entregar los trabajos ma-
nuales para la exposición de final
de curso.

-De 4 a 6 tarde, Taller de Artes
plásticas en la especialidad de
PINTURA Y DIBUJO.

-Por la tarde se empezará a
montar la exposición de final de
curso.

Día 22.-Viernes:
-De 5'30 a 6'30 tarde, GIMNA-

SIA DE MANTENIMIENTO.
-A las 1930 (siete y media de la

tarde) inauguración de la exposi-
ción de trabajos manuales con
asistencia de las Autoridades.

-Clausura oficial del curso 86/
87.

-Copa de champaña.
-Se invita a todos los miembros

de estas Aulas al acto de inaugura-
ción de la exposición.

Día 25.-Lunes:
-De 4 a 6 tarde, Taller de Artes

Plásticas en la especialidad de
PINTURA Y DIBUJO (Ultima clase
del curso).
' -Por la mañana, regreso de la
expedición a GALICIA.

Día 26.-Martes:
-De 515 a 715 tarde, Taller de

MACRAME (Ultima clase del
curso).

Día 27.-Miércoles:
-De 5 a 6 tarde, GIMNASIA DE

MANTENIMIENTO.

Día 28.-Jueves:
-De 4 a 6 tarde Taller de Artes

Plásticas en la especialidad de
CERAMICA (Ultima clase del
curso).

Día 29.-Viernes:
-De 530 a 630 tarde GIMNASIA

DE MANTENIMIENTO (Ultima
clase del curso).

Día 30.-Sábaqo:
-Comida anual Asociación de

Viudas. A las 13'30, en el Jordi
d'Es Recó.- Para pago e inscrip-
ciones acudir a sus monitoras,
antes del 27 de mayo.- Precio 500
ptas.

Día 19.-Martes:
-De 515 a 7'15 tarde, Taller de

MACRAME.

Día 20.- Miércoles:
-De 5 a 6 tarde, GIMNASIA DE

MANTENIMIENTO.
-Por la mañana, regreso de la

expedición del viaje a EXTREMA-
DURA Y PORTUGAL.

Día 21.-Jueves:
-De 4 a 6 tarde, Taller de Artes

Plásticas en la especialidad de
CERAMICA.

OCASION
Se traspasa supermercado

con maquinaria - 900.000 ptas.
Facilidades. Tel. 55 04 50

TIENDA EN S'ILLOT
Dispongo para alquilar

Buena situación
Tel 55 28 88 - 55 05 33



Nits de Dhraa

que es
color que
Ia darrera

Les runes de l'any 3.000 ja estan
obertes a la curiositat dels qui en-
cara no les han visitades i als que
d'elles en fan Hoc habitual de diver-
timent i bauxa. Sense Molts de
canvis apreciables -tal volta l'únic
destacable sigui la nova plantilla
de cambreres i les sinuoses cur-
ves que fan girar la vista a més
d'un- sembla però que han comen-
çat amb la mateixa empenta que
l'any passat. El proppassat diven-
dres, dia de la inauguració, gran
part del local estava empaperat
per més de deu quil6metres de
paper d'embalar per a que la gent
pogués espatllar-lo junt amb dos
moneiots vermells de l'any 3.000 i
així participar en la nova inaugura-
ció. El diumenge Dhraa tornava a
apareixer vestit de gala, com les
festes dels dijous del passat estiu,
una gala americana amb Presi-
dent i tot, Reagan per supost. El
primer dia va estar ple de manaco-
rins, tothom volgué celebrar la tan
anunciada festa que ens planta
davant les portes de l'estiu. Un
estiu que sembla que sera trui6s,
només fa un poc de sol i le platges

s'omplen d'estrangers
posen com a gambes,
després Iluiran junt amb

moda a les nits de festa de
DHRAA.

A. Sans6

restaurante

«ES OL-

r   
ET»

CALA BONA

Tiene el gusto de invitarles a la inaguración que
tendrá lugar hoy viernes por la tarde

•
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Exposició entorn de Cabrera
Amb el títol de «Ca-

brera, el Parc Nacional
de les Balears», roman-
drà oberta al Claustre de
Sant Antoniet (Ciutat) de
dia 19 del corrent al dia 6
juny, una interessant ex-
posició sobre el tema.
Aquesta inclou plafons,
material audiovisual,
maquetes i material dei-
vers, així com d'un cilce
de conferències. Les
conferències totes ten-
drán Hoc a les 20,00
hores al Saló d'Actes de
Sant Antoniet (primer pis
del mateix local). Els
dies i els temes de les
ponències són: dia 22,
«La red española de
Parques Nacionales:
presente y futuro»

dia 29, «Cabrera i els
medis insulars»

dia 3, «Reflexiones de
un naturalista en torno a
Cabrera»

dia 5, «La gestion d'un
Parc National maritime
et terrestre: Port-Cros»

Aquesta darrera es
donarà amb traducció si-
multània al catalá, i será
a càrrec d'André Man-
che, director del Parc
Nacional de Port-Cros
(França). I les tres ante-
riors, eh ordre respectiu,
per Cosme Murlilo, sub-
director general d'ICO-
NA; Josep A. Alcover, in-
vestigador del CSIC, i
Joaquín Araújo, natura-
lista i escriptor.

L'horari, a excepció
dels dies 23, 30 i 6, serà
de 10-13 h., el dematí, i
de 15'30-21 h., els cap-
vespres, mentre que els
tres dies assenyalats
només podrá ser visita-
da els dematins.

Els aspectes que com-
prèn són tant d'àmbit ge-
neral com d'informa-
cions concretes, com per
exemple temes referits a
Geografia, Toponímia,
El castell dê Cabrera,
Flora, Falcó Mari, Ca-
brera i el turisme. Altres
illes protegides del Medi-
terrani, fins a un total de
28.



BOIERNAlES
DE MOTORES

r.

ELECTRO
H1DRAULICA, S.A.

Paseo Ferrocarril, s/n.
Tel. 55 24 24 -550192

MANACOR

Cra. Cala Ra Ijada, s/n
Tel. 56 36 55

CAPDEPERA

BOMBAS PLEUGER
Punta VII

C/. Fetjet - Local 1 y 2
Tel. 58 50 08

CALA MILLOR



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

DESFILADA DE MODES

El Mini-golf, Porto Cristo, orga-
nitza per avui vespre, una desfila-
da de modes, a les 10 des vespre.
Amb col.laboració amb Boutique
Time, Sabates Petra Riera, Vir-
gueries i Institut de Bellesa Ampa-
ro Sánchez. Pro-viatge d'estudis
de l'Institut de Formació Professio-
nal de Manacor. El preu d'entrada
serà de 250 ptes.

HEM FET EL CIM!

Dilluns qui ve, dia 25 de Maig, es
projectarà a l'Institut de Formació
Professional de Manacor, la
pel.lícula fet el cim!» un film
reportatge realitzat pels catalans
que pujarem a l'Everst.

Aquesta projecció s'inclou dintre
del programa de Fires i Festes de
Primavera i contarà amb la pre-
sencia de Conrad Blanch, un dels

expedicionaris. L'acte ha estat or-
ganitzat pel grup Excursionista de
Mallorca.

“Amb aquesta projecció catorze
homes volem expressar la nostra
vivencia de l'aventura. Tots els ex-
pedicionaris agraïm al company
Oscar Cadiach la filmació efectua-
da en els moments de coronar el
cim pero agraim també la tasca
que 8.848 mts. mês avail -a Barce-
lona- un grup de professional diri-
gits per en Caries Soler ha efectuat
per dur a terme aquest document
viu.

Els catorze companys us parla-
rem avui a través d'un relat que vol
ésser directe. Un a un mirant-vos
als ulls expressarem les experièn-
cies que les imatges no poden
descriure i tanmateix les imatges
filmades durant la nostra aventura
descriuran alb que no hem sabut
explicar amb paraules.»

CARTA AL DIRECTOR

El domingo pasado no quise per-
derme el envite entre el juvenil MA-
NACOR y el San Francisco de
Palma. Se empató el partido por im-
potencia de los locales, que no por
falta de garra y tesón, pero aún que-
dan remotas esperanzas de ascen-
der. Lo que más me dolió es que en
un partido de la máxima, cuando es-
taba en juego el 90% de posibilida-
des de ascender, cuando acudió
más público a animar del que acude
a ver el primer equipo, el Club CD
MANACOR demostrara tan bajo
nivel de organización.

En todo el partido no hubo delega-
do de MARCADOR. El empate a
cero reinó todo el encuentro sin re-
gistrar los dos goles habidos, uno
por bando. Si en una fase de ascen-
so y en un partido decisivo no hay ni
un triste directivo que quiera cuidar
del marcador es que el club no tiene
categoría para ascender a Nacional.
Me duele, pero es la verdad. Mucho
Delegado y mucho protagonismo a
la hora de organizar cenas, pero en
el momento justo de marcar un gol
nadie lo hizo subir al marcador.
Pobre espectáculo, especialmente
poco edificante para unos mucha-
chos que bien merecían esta míni-
ma atención. Si falla algo tan fácil y
tan elemental, qué debe de pasar
con aspectos más difíciles de la ges-
tión del Club?

A. Sureda
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UN MALLORQUÍ,
PRESIDENT
DEL GOVERN BALEAR

CANDIDATA
L'ALCALDIA

Joan Manuel Francia Jeroni Alberti Picornell

DOS MANACORINS AL PARLAMENT

Pere Gonçal Aguiló Rafel Muntaner Morey

ELS HOMES D'UNE5 LORQUINA
DEL COMERÇ I LA INDÚSTRIAAPORT 	

SERIETAT, IL.LUSIÓ, HONRADESA I INICIATIVES

...EL NOSTRO COMPROMÍS.
VOTA UNIÓ MALLORQUINA

ooude com°'d
	

Cnstofol Solos

VOTA UNIÓ MALLORQUINA

MANACOR HA DE GUANYAR



LUDIEL COMERÇ
i LA INDUSTRIA
Edilici Parc Municipal

Del 22 al -Ili	 de1987

Met:

DIVENDRES, dia•22 de maig
Organitza: Club Perles Manacor AS., Esports Baix d'es Cos i
F.B.D.A.S.
Lloc: Zona Cala Morlanda - Cap Pinar.
Pesatge: A les 18 hores davant Esports Baix d'es Cos.
A les 20 hores, Reparto Trofeus "Bar Sa Volta"

IAL

Dal zi al si da maig
ortos t FOSTES DE PRIDAVERq 190

• MANACOR

CAMPIONAT DE TENIS DE TAULA "TERCERA EDAT"
Organitza: Aules Tercera Edat de Manacor.
Entrada Lhure. Lloc i hora: Consultar a les Aules, Cl Major, 1

VI MOSTRA DE DIBUIX INFANTIL
Organitza: Patronat d'Arts Plastiques.
Lloc: Claustre Sant Vicenç Ferrer.

A les 11,00 h. TALLER DE CREACIO INFANTIL
Organitza: Patronat d'Arts Plastiques.
Lloc: Claustre Sant Vicenç Ferrer.

A les 12,00 h. Amollada de coets anunciadors de les Fires i Festes de Pri-
mavera.

A le's 16,00 h. TENIS. XIII e TORNEIG INTERNACIONAL FIRES I
FESTES DE PRIMAVERA
(Semifinals) IV GRAN PREMI RENAULT
Organitza - Club Tanis Manacor. Entrada Lliure.
Lloc: ClUb Tanis Manacor, Avd. Eduard H. Heusch.

Repicada de campanes i amollada de coets. Sortida dels ge-

gants, caparrots i S'Alicorn i ball dels Moratons pels carrers i
places.

Ronda Campionat Provincial d'Escacs Escolar fins a les 13 h.
Lloc: Passadissos superiors del Claustre del Convent de Sant
Vicenç Ferrer.
Organitza: Comité Comarcal Esport Escolar. Entrada Lliure.

GRAN TARDA INFANTIL
Carreres de sacs, rompuda d'olles, berenar i regals pels partici-
pants, etc. Lloc: Plaça PP. Creus Font i Roig.
Organitza: Comissió de Festes de Sant Domingo.

TENIS. X1114. TORNEIG FIRES I FESTES DE PRIMAVERA
4t , Gran Premi Renault.
(Final Singles consolació dames, Final singles consolació ca-
valiers, Final dobles dames, Final dobles cavallers).
Organitza: Club Tenis Manacor. Entrada Lliure.
Lloc: Club Tenis Manacor. Avd. Eduard H. Heusch.

A les 10,00 h.

•

A les 10,00 h.

A les 10,00 h.

A les 15,00 h.

A les 16,00 h.

A les 16,00 h.

A les 16,30 h.

A les 17,00 h.

A les 17,30 h.

A les 17,30 h. Repicada de Campanes i amollada de coets, sortida dels Ge-
gants, S'Alicorn i dels caparrots. Ball dels Moratons jfels carrers

places amb motiu de les Fastes de Sant Domingo.
Organitza: Comissib de Fastes de Sant Domingo.

A les 18,00 h. Inauguraci6 de l'exposició de aquarelles de "Busser"
Lloc: Sala d'Exposicions La Caixa, C/ Amargura.
Entrada Lliure. Obert del 22 al 31 d,

A les 19,00 h. Inauguraci6 de l'exposici6 de flors i cossiols.
Lloc. Claustre Sant Vicenç Ferrer.
Organitza: COMiSSIÓ de Fastes de Sant Domingo.

Entrada Lliure.

A les 19,30 h. Inauguració de l'exposició de treballs de les Aules de la Tercera
Edat.
Lloc: Centre Social de la Conselleria de Cultura del Govern

Balear. C/ Major, I. Entrada Lliure.

A les 20,30 h. PREGO DE LES FESTES
Pregoner: JAUME CABRER LLITERAS
Lloc: Sala Sessions Ajuntament. Entrada Lliure.

Col.locació del quadre del Fill Illustre de Manacor "Alejandro

Rosselló" en el saló d'Actes, amb motiu del 75 aniversari de
Manacor Ciutat .

A les 21,45 h. VET LADA TEATRAL A LA PLAÇA DE S'ANTIGOR
Companyia: La Lluna de Teatre.
Obra: "LA MANDRAGORA"
Entrada Lliure.
Organitza: Comissió de Fastes de Sant Domingo.
Col.labora: "Centro Dramático de las Islas Baleares"

DISSABTE, dia 23 de maig
CAMPIONAT DE TENIS DE TAULA "TERCERA EDAT"
Organitza: Aules Tercera Edat de Manacor
Entrada LI iure. Hoc i hora: consultar a les Aules, C/ Major, 1.

A les 08,00 h. CAMPIONAT DE MALLORCA CAÇA SUBMARINA FIRES
I FESTES 87.
Trofeu Baix des Cos.

Ronda Campionat Provincial d'Escacs Escolar f ins a les 19 h.
Lloc: Passadissos superiors del Claustre de Sant Vicenç Ferrer.

Organitza: Comité Comarcal Esport Escolar. Entrada Lliure.

CONCURS DE SALTS HIPICS AMB OBSTACLES.
Organitza: Centre Eqüestre Son Crespi.
Lloc: Centre Equestre Son Crespi (Carretera Porto Cr isto)
Entrada Lliure.

II Tirada de pistola estandard Fires i Festes de Primavera
Organitza: Club Tir Olimpic Manator.
Lloc: Galeries del Club Tir Olímpic Manacor. Cam' . de Ses
Tapareres, s/n. Entrada Lliure.

TENIS. XIII4 TORNEIG FIRES I FESTES DE PRIMAVERA
4t. Gran Premi Renault.
(Final Singles "B" Dames, Final Singles "B" Cavaliers).
Organitza: Club Tanis Manacor. Entrada Lliure.
Lloc: Club Tenis Manacor, Avd. Eduard H. Heusch

A les 18,00 h. INAUGURACIO DE LA III MOSTRA DEL COMERP I LA
INDUSTRIA DE MANACOR I DE LA IV MOSTRA DE VINS
MALLORQUINS I GALLECS ,
Organitza: Ajuntament de Manacor -Conseil insular de Mallor-
ca- Confraria de Tastavins de Manacor.
Lloc: Edifici d'Exposicions. Parc Municipal
Entrada Lliure.

A les 1 8,30 h. INAUGURACIO DE L'EXPOSICIO "MANACOR VIST PELS
SEUS FOTOGRAFS"
Lloc: Sala Exposició.Parc Municipal.
Organitza: Patronat d'Arts Plastiques. Patrocina: Ajuntament
de Manacor (Comissió de Serveis Socials i Comissió de Cultura)
Entrada Lliure.

A les 19,30 h. INAUGURACIO DE L'EXPOSICIO "PINTURES D'EN
MIGUEL BRUNET I ESCULTURES D'EN LLORENÇ
G INARD"
Lloc: Torre de Ses Puntes.
Organitza: Patronat d'Arts Plastiques. Patrocina: Ajuntament
de Manacor (Comissió de Cultura).

A les 19,30 h. "MUSICA JOVE" Recital de Violf - Guitarra - Acordió - Piano
Lloc: Teatre Municipal. Entrada Lliure.
Organitza: Musica Jove.



A les 20,00 h. Missa solemne concelebrada i beneida de la cisterna del Claus-
tre i traca. Organitza: Comissió de les Festes de Sant Domingo.
Lloc: Convent PP. Dominics.

A les 21,30 h. VETLADA DE CANTAUTORS I MUSICA MALLORQUINA
Amb la actuació de: Calabruix, Toni Mort& Xerafi Nebot.
Lloc: Plaça PP. Creus Font I Roig.
Entrada Lliure.

DIUMENGE, dia 24 de maig

A les 08,00 h. Trofeu Fires i Festes de Primavera Pesca Esportiva Modalitat
Roqué. Organitza: Els Serrans.
Lloc: Punta de N'Amer.

A les 19,00 h.

A les 19,00 h.

A les 22,00 h.

INAUGURACIO DE L'EXPOSICIO DE PINTURA D'EN
GASPAR RIERA
Entrada Lliure.
Lloc: Sala d'Exposicions Banca March. C/Pare Andres Fernán-
dez, 2, entr.

MINI -BASQUET. Jornada final Torneig Escolar "Promoció
Bàsquet 87". Organitza: Club Perlas Manacor.
Patrocina: Conseil Insular de Mallorca.
Col.labora: Ajuntament de Manacor.
Lloc: Pati Col.legi La Salle. Entrada Lliure.

TEATRE. Companyia TUTTI TEATRE
Obra: "Al Teatre i al IR... al primer critl
Els presentem un seguit d'històries per "pixarse" de riure.

Lloc: Teatre Municipal de Manacor.
Entrada: 500 ptes. Tercera Edat i Joves: 300 ptes.

Organitza: Comissió de Cultura i Com. de Serveis Socials.

CAMPIONAT DE TENIS DE TAULA —TERCERA EDAT"
Organitza: Aules Tercera Edat de Manacor.
Entrada Lliure. Lloc i hora: consultar a les Aules, C/ Major, 1

A les 09,30 h. III CONCURS DE TONDRE OVELLES amb estisores.
Organitza: Cooperativa Simó Tort.
Col.labora: Cambra Agraria i Servei d'Extensió Agraria, Caixa
Rural. Patrocina: Ajuntament de Manacor i Consell Insular
de Mallorca.
Lloc: Parc Municipal. Entrada Lliure.

A les 10,00 h. TENIS. X1116 TORNEIG INTERNACIONAL FIRES I FES-
TES DE PRIMAVERA. 4t , Gran Premi RENAULT
(Final Singles "A" Dames)
Organitza: Club Tenis Manacur. Entrada Lliure.
Lloc: Club Tenis Manacor, Avd. Eduard H. Heusch.

A les 10,00 h. GRAN DIADA HIPICA
Carreres el mati i la tarda (a les 10 h. a les 16 h.)
Organitza: Societat Cooperativa Trot.
Lloc: Hipòdrom de Manacor.
Entrada Lliure per a la Tercera Edat.

A les 11,00 h. TENIS. XII le TORNEIG INTERNACIONAL FIRES I FES-
TES DE PRIMAVERA. 4t. Gran Premi RENAULT
(Final Singles "A" Cavaliers)
Organitza: Club Tenis Manacor. Entrada Lliure
Lloc: Club Tents Manacor, Avd. Eduard H. Heusch.

A les 12,00 h. Entrega de trofeus del X1116 Torneig de Tents Internacional

Fires i Festes de Primavera, i IV GRAN PREMI RENAULT

A les 15,00 h. TIRADA DE "PICHON"
IV Tirada puntuable Campionat de Balears.
Quaranta trofeus i 250.000 ptes. en metàl.lic.
Organitza: Societat de Caçadors de Manacor.
Lloc: Camp de Tir Son Colom. Carretera Manacor-Cales, km.3

A las 19,30 h. Desfilada de CAR ROSSES I COMPARSES. (Carrosses, com-
parses, bandes de música, bandes de cornetes, etc.).
Lloc: Passeig Anton, Maura.
Sortida pati Col.legi La Salle.
Premis patrocinats per Banca March, Perles Mar, La Caixa,
Perles Sureda, Coves dels Hams, Banc de Bilbao, Caixa Postal,
Conseil Insular de Mallorca, Niles Manacor S.A., Sa Nostra i
Ajuntament de Manacor.

A les 22,00 h. TROBADA DE CORALS DE LA COMARCA
Coral de Felanitx, Coral de Son Servera, °eat, artanenc i Ca-
pella de Manacor.
Lloc: Convent de Sant Vicenç Ferrer
Organitza: Comissió de Festes Sant Domingo.

Entrada Lhure

DILLUNS, dia 25 de maig

CAMPIONAT DE TENIS DE TAULA 'TERCERA EDAT"
Organitza: Aules Tercera Edat de Manacor.

Entrada Lliure. Lloc i hora: consultar a les Aules, C/ Major, 1

A les 21,00 h. HEM FET EL CIM. Conferenciant: Conrad Blanch
Lloc: Institut de Formació Professional, Entrada Lliure.

Organitza: Grup Excursionista de Mallorca.

A les 22,00 h. TEATRE PEPE RUBIANES
Obra: "SIN PALABRAS"
Primer Premi al millor actor temporada 84-85 (Associació d'ac-

tors de Barcelona).
Lloc: Teatre Municipal de Manacor. Entrada: 500 ptes.
Tercera Edat i Joves: 300 ptes.
Organitza: Comissió de Serveis Socials i Comissió de Cultura

DIMARTS, dia 26 de maig

CAMPIONAT DE TENIS DE TAULA "TERCERA EDAT"
Organitza: Aules Tercera Edat de Manacor

Entrada Lliure. Lloc i hora: consultar a les Aules, C/ Major, 1

DIMECRES, dia 27 de maig

CAMPIONAT DE TENIS DE TAULA 'TERCERA EDAT"
Organaza: Aules Tercera Edat de Manacor
Entrada Lliure. Lloc i hora: Consultar a les Aules, C/ Major, 1

A les 17,30 h. JORNADA DE "BALON TIRO"
Organitza: Comité Comarcal de l'Esport Escolar de Manacor
Lloc: CoLlegi Públic d'E.G.B. Es Canyar. Equips Infantils,

Femenins: Son Carrie) - Sant Vicenç A; Sant Llorenç - Es Ca-
nyar; Sant Bonaventura - Sant Vicenç B.

A les 18,45 h. TEATRE. COMPANYIA XESC FORTEZA
Obra: "Ca Ses Monges"
Lloc: Teatre Municipal.
FUNCIO PER TOTHOM.
Entrada: Joves i Tercera Edat 300 pts. Normal: 600 pts.

BUTAQUES NUMERADES

A les 19,00 h. BASQUET "JORNADA DE BASQUET".
Organitza: Club Perles Manacor
Lloc: Pista poliesporf 'va Na Capellera. Entrada Lliure.

A les 21,00 h. CATA SELECTIVA DE VINS MALLORQUINS ARTESANS
Organitza: Confraria de Tastavins de Manacor.
Lloc: a designar.

A les 22,00 h. TEATRE. COMPANYIA XESC FORTEZA
Obra: "Ca Ses Monges"
Lloc: Teatre Municipal.
Entrada única: 600 ptes. BUTAQUES NUMERADES.

DIJOUS, dia 28 de maig
CAMPIONAT DE TENIS DE TAULA "TERCERA EDAT"
Organitza: Aules Tercera Edat de Manacor
Entrada Lliure. Lloc i hora: consultar a les Aules: '7 Major, 1

A les 21,45 h. CONCERT DE PIANO I VIOLI

Lloc. Teatre Municipal
Entrada Lliure

DIVENDRES, dia 29 de maig
A les 08,00 h. TORNEIG DE PESCA ESPORTIVA DE CANYA

Per els associats a l'Associació Tercera Edat de Manacor i Co-
marca.
Organitza: A.T.E. de Manacor i Comarca.
Inscripció: C/ Pio XII, 5, entlo.

A les 17,30 h. JORNADA DE "BALON TIRO"
Organitza: Comité Comarcal de l'Esport Escolar de Manacor.
Lloc: Col.legi Públic d'E.G.B. Es Canyar. Equips Infantils Fe-
menins: Sant Vicenç B - Son Carrier; Sant Bonaventura - Sant
Llorenç; Es Canyar -Sant Vicenç A.

A les 21,00 h. Xarla sobre els vins gallecs "LOS VINOS DE GALICIA"
a carrec de D. José Luis Dadin Rivadas, Director General In-
dust ria i Comerç de la Xunta de Galicia.
Lloc: Col.legi La Salle de Manacor.
Organitza: Confraria de Tastavins de Manacor.
Entrada Lliure.

A les 21,30 h. CONCERT DE MUSICA ROCK
Organitza: CoLlectiu Radio Manacor.
Lloc: Pista de Btisquet de Na Capellera.
Grups: Guia del Ocio - Los Ocultos -
El Ultimo de la Fila (sin confirmar)

A les 22,00 h. TEATRE
"AI QUAQUIN QUE HAS VENGUT DE PRIM"

"EL TIO PEP S'EN VA A MURO"
Organitza i a benefici de: APROSCOM
Entrada: 1.000 ptes.
Lloc: Teatre Municipal.



Rafel Muntaner, President de la Comissió de Serveis Socials

«El pressupost aproximat d'aquestes
festes és de tres milions de ptes.»

Parlam amb En Rafel Muntaner, President de la Comissió de Serveis Socials de
l'Ajuntament de Manacor, per a saber com seran les festes d'enguany, i que ens
recomana a tots... Parlam un poc de tot, i naturalment, el tema és, les «Fires i Festes de
Primavera».

-Amb quines comissions heu
comptat a l'hora de dur a terme les
Fires i Festes d'enguany?

-El pes de l'organització la duit
com cada any, la Comissió de Ser-
veis Socials, que ha comptat amb
Ia col.laboració de les comissions
de Cultura i Esports i la Delegació
de la Joventut.

-Amb quin pressupost s'ha
comptat enguany?

-Per organitzar les Fires i Festes
sempre s'ha comptat amb un pres-
supost irreal. El d'enguany es pa-
rescut al d'altres anys. Les despe-
ses són moltes, i procuram dur
bones actuacions, com ales eco
nòmiques millor. Aproximada-
ment, el pressupost d'enguany es
de tres milions de pessetes.

-Quin són al teu parer, els actes
més destacables d'aquestes fes-
tes?

-D'aquestes festes es poden
destacar molts d'actes, desde la
desfilada de carrosses i compar-
ses, passant per Fa mostra de vins,
o la mostra del comerç i la indús-
tria, es un conjunt d'actes, que
crec que n'hi ha per tots els gusts.
Cadascú que destaqui el que con-
sidera que li agrada mós a ell.

-Com heu confeccionat el pro-
grama d'enguany?

-S'ha confeccionat mitjançant
una sèrie de reunions, amb distin-
tes entitats, tan esportives, com
culturals, grups de joves, etc.
Cada grup o entitat va exposar el
que volien fer, i estudiant el pres-
supost, hem anat confeccionant el
programa.

-Com es presenta la «III Mostra
del Comerç i la Indústria»?

-Be, tots els estants estan plens.
Al darrer moment arribaren més
sol.licituds de les que fèiem comp-
tes, no hem pogut contentar a tot-
horn.

Esperam que Manacor hi assis-
tesqui massivament, com ho fare
Ia gent d'altres pobles i de Ciutat.

S. Carbonell
Fotos: Pep Blau

-Enguany s'adelanta la desfila-
da de carrosses, ens expliques per
qué?

-Quan es va decidir per acord de
Ia Comissió de Govern, el realitzar
les Fires i Festes. Es parlava de les
eleccions però no se sabia la data
exacta.

Les	 carrosses	 s'adelantaren

perquè no coincidís amb les elec-
cions.

-Parla'ns també de la mostra de
vins mallorquins i gallecs...

-Creim que tornarà ser una gran
organització i una gran mostra. De
forma oficial tant la Xunta com l'A-
juntament, pareix ésser que s'han

volcat totalment amb aquesta
mostra.

-Les festes comencen oficial-
ment amb ei pregó, qui el fare, quin
terna es tractarà?

-Dia 22 de Maig, a les 8,30 h. del
capvespre, al saló de sessions de
l'Ajuntament, Mossèn Jaume Ca-
brer sere l'encarregat de fer el
pregó. Mossèn Jaume Cabrer es
el canonge de la Seu.

-Quines activitats esportives
destacaries d'aquestes Fires i
Festes?

-Mira, n'hi ha moltes i molt varia-
des. Des de competicions escolars
a esports d'aficionats, temps Iliure,
etc. Un poc de tot, es pot triar.

I En Rafel s'estima més no reco-
manar cap acte, sinó que la gent
trii, i decidesqui a quins va i a quins
no. Pert) sobretot, que participi.
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Josep A. Garcia Cifo, autor del cartell de Fires i Festes

«L'Ajuntament hauria de posar més interès
amb els cartells de les festes».

Josep A. Garcia Cito, manacorf de vint-i-set anys, és el guanyador, per segon any conse-
cutiu del cartell de “Fires i Festes de Primavera». Un home jove que treballa a Ciutat, en el
món de la publicitat.

Sebastiana Carbonell
Fotos: Pep Blau

Amb García Cifo ja parlarem l'any
passat per aquestes dades, havia
guanyat les seixanta mil pessetes
del premi del cartell de Fires i Festes
1986, enguany altra volta es torna
presenta, i es mes,.torna guanyar el
premi...

-Josep A., es el segon any que
guanyes, aim!) que t'assemble?

-Mira, poden ser moltes coses,
per una banda poca copetitivitat.
Segur que aquest es un dels factors
més importants. No he vist els altres
cartells, pero m'han dit que el nivell
no era massa bo, mira, quan millor
es el nivell, com més puja aquest
més qualitat hi ha als cartells. Un
dels factors que ha influït, però, crec
jo amb la poca qualitat, es la manca
de temps. Jo personalmente, em
vaig trobar que només tenia una set-
mana per fer-lo.

-El cartell d'enguany es molt dife-
rent al de l'any passat, com va nei-
xer aquest...?

-Les idees surten fent esboços i
realitzant diferents tipus de cartells.
Crec que tothom veu clar que el car-
tell d'enguany es una capsa que s'o-
bri amb colors. Mira, pens que la
idea es bona, ara be, tal volta no té

la qualitat que a mi m'hauria agra-
dat.

-L'any passat, a una altra entre-
vista, parlàvem de la sensació que
t'havia produït el veure el teu cartell
per tot arreu, quina sensació t'ha
produit veurer-lo enguany?

-La sensació ha estat un poc d'in-
diferencia. No m'esperava guanyar
per segon any consecutiu. Crec que
ha mancat competitivitat. Quan un fa
un cartell ho veu amb uns altres ulls,
la realització es diferenta.

-Supôs que saps que el jurat qua-
lificador va ser una nota parlant de
poca qualitat, qué trobes d'això?

-Si l'Ajuntament no posa més inte-
rés amb millorar la qualitat dels car-
tells, pujant el nivell o canviant els
premis, crec que cada any hi partici-
para menys gent.

Crec que l'Ajuntament se n'hauria
de donar compte, de què el cartell
es la imatge de les festes, la promo-
ció d'aquestes. La publicitat.

-I per acabar, què fas amb les sei-
xanta mil pessetes del premi?

-Mira, m'han anat molt bé per
arreglar el cotxe que el tenia espen-
yat.



Festes de Sant Domingo

Programa d'actes
DIJOUS dia 21
-A les 21,30 hores.

Projecció del Video «Sant Do-
mingo y los Dominicos». Lloc:
Convent de Sant Vicenç Ferrer.

DIVENDRES dia 22
-A les 17,30 hores

Repicada de campanes i amolla-
da de coets. Sortida dels gegants,
caparrots, s'alicorn i ball dels Mora-
tons per les places i carrers.
-A les 19 hores.

Inauguració de l'exposició de flors
i cossiols. Lloc: Claustre del Con-
vent.
-A les 20 hores.

Acte litúrgic: Exposició del Santís-
sim i Pregària: «Orar con Santo Do-
mingo».
-A les 22 hores.

La Compañía La Lluna de Teatre
escenificarà l'obra LA MANDRAGO-
RA amb la col.laboració del Centro
dramático de las Islas Baleares.
Lloc: Plaça de s'Antigor. Entrada
Iliure.

DISSABTE dia 23
-A les 10 hores.

Repicada de campanes i amolla-
da de coets. Sortida dels gegants,
caparrots i s'alicorn, i ball dels Mora-
tons per les places i carrers.
-A les 14,30 hores.

Cercavila per la Banda de corne-
tes i Tambors de la Confraria del
Sant Crist de l'Agonia.	 •
-A les 15,30 hores.

Gran tarda de jocs per nins
nines. Berenar i regals per a tots.
Lloc: Plaça P.P. Creus Font i Roig.
-A les 20 hores.

Missa de Sant Domingo en el
Convent. Predicarà el P. Miguel Lli-
teras T.O.R. Acte seguit Beneida de
Ia cisterha del Claustre i ball dels
Moratons acompanyats de la Banda
de Música de Manacor. Refresc.
-A les 21,30 hores.

Vetlada de Música Mallorquina
amb l'actuació de: Noves Direc-
cions, Toni Mode, Calabruix, Serafí
Nebot. Lloc: Plaça P.P. Creus Font i
Roig. Entrada Iliure. Organitza: Con-
sell de Juventut de Manacor i Co-
missió de Festes de Sant Domingo.

DIUMENGE dia 24.
-A les 22 hores.- Trobada de Corals.
lntervendran: Coral de Felanitx,
Coral de Porreres, Orfeo Artanenc.

Capella de Manacor. Lloc: Convent
de Sant Vicenç Ferrer. Entrada Iliu-
re.

SANT DOMINGO
J.A.H.

Era allà pel segle XII, una era de
grans i profunds canvis, de transició.
N'hi ha que s'agafaren les coses pel
seu compte i a nivell religiós, que es
el que ens interessa per la trascen-
dencia que tengué el Sant, aparei-
xen els «Kataros» i els «Valdeses»,
grups allunyats de l'església pert)
que feien vanaglòria de gran religio-
sitat.

Era precís algú que il.luminara
aquesta situació i Déu ens envià a
«Domingo», que va idear un estil de
vida que sense deixar d'ésser pro-
fundament evangelic, el pose ínte-
grament al servei de l'església.

Veim a «Domingo» acompanyant
al seu Bisbe pel Sud de França, que
era per allà on més havien florit
aquests grups i penedit de la pèrdua
en la que molts se trobaven decideix
fundar l'Ordre, que tendría com a
lema: «La veritat», que es en parau-
les de Sant Joan Evangelisa, la que
ens fa «Iliures».

Sant Domingo, forma doncs un
exercit d'homes Iliures, disponibles, i
els Ilançà a predicar; van de dos en

dos. A la seva formació hi anirà
unida l'oració i una vida de segui-
ment de Crist pel camí de l'obedièn-
cia.

Sant Domingo, es l'home del equi-
libri i de la força, es l'home de l'alter-
nativa, es l'home del futur. Davant
un món que queia a bocins va saber
aixecar ben alta la torxa de la Fe,
mig apagada enmig de tanta confu-
sió i des de Ilavors, aquesta torxa ha
seguit encesa i com el cadell del
somni de la Beata Joana, segueix
recorrent el món.

No perdre de vista el Ilegat que
m'hos han deixat els sants, es com-
prometer-mos, també a noltros a no
quedar-mos anclats fora del port ni
anar a la deriva, sinó dispondre les
nostres vides perquè a ipuls del Es-
perit que els va moure a ells poguem
arribar a bon port.

Que poguem viure el sentit de
festa, que poguem alegrar-mos en
el compartir. Que tots grans i petits
poguem passar uns dies de vertade-
ra fraternitat.

Sant Domingo, mos convida a
confiar en el futur, a caminar junts i a
viure el nostre present com una au-
tèntica aventura de fe, il.lusió i espe-
rança.



És el creador del cartell anunciador de la (III Mostra de la Indústria i el
comerç»

Entrevista a Jordi Muntaner
Conec En Jordi des que érem al.lots, més encara. Anarem a classe junts al col.legi La Salle i després a

L'Institut de Manacor. Perd mentres jo, negat per les tasques del dibuix, anava a classes de la liar per
aprendre a fer uns ous frits ell ja anava a dibuix lineal i tècnic amb brillants notes. Després enrodoní els
seus estudis amb un curs de fotomecanica organitzat per l'INEM, si 136 sempre hi ha més per aprendre
afegeix. Nascut a Manacor fa vint-i-un anys ja en fa tres que treballa a l'empresa d'Arts Grafiques de la
seva família, encarregant-se de la composició i preparació dels originals per Offset. Tot aquest bagatge
ha fet possible que es presentas al concurs de cartells anunciadors de la «Ill Mostra del comerç i la
indústria» dins les «fires i festes» amb merescut èxit; guanya el concurs motiu pel qual ens sembla
interessant que el conegueu una mica, amb la següent entrevista.

-Com vares aprendre a dibui-
xar?

-Pràcticament només crei amb
el dibuix lineal i tècnic que vaig
aprendre a l'Institut a les classes
del professor Llambi es.

-Imagín que l'après t'ha servit
per la teva feina. Explica'ns un
poc la teva feina a l'empresa.

Sí que m'ha servit, en la meva
feina he d'emprar totes les eines
del dibuix tècnic i aim!) ho vaig
aprendre alla, la meva feina és
compondre i preparar els originals
per Offset.

-T'agrada la feina que fas?
-Sí perquè és molt creativa mal-

grat, como totes les feines, tengui
la seva part mecànica no tant agra-
dable.

-Per qua et presentares al
concurs?

-La cartelleria és una de les sec-
cions que jo toc i m'hi presentà un
tant espontàniament, així como
sorgí la idea del cartell.

-I per qua al concurs de la
Mostra del comerç i la indús-
tria?

-Ho vaig fer pensant que la te-
màtica era més apropiada pel di-
buix tècnic.

-lia idea?
-El cartell vol esser una mostra,

Ia mostra hem suggereix succes-
sió d'imatges, el cinema, el docu-
mental, el cartell es titula «Cine-
ma». Els elements són tècnics,
simbologia d'indústria, del comerç.

-Explica'ns ara la confecció,
els colors.

-Primer vaig fer els titulars en
negre que, després d'una prova fo-
togràfica, quedaren en blanc amb
el fons negre tal com és el cartell.
Per realitzar ël tema central vaig
utilitzar la técnica de l'Offset impri-
mint els colors que m'agradaren
després d'un parell de proves.

-Du molt de temps la seva
confecció?

-No, no molt si tens les eines
adequades. De vegades du més
temps el trobar la idea.

-Al final veus realitzada la idea
pensada?

-Normalment sí, si bé la idea pot
anar variant en el procés i durte'n
una sorpresa.

-Content del resultat d'aquest
cartell?

-Sí. Sempre es pot millorar.
-Et presentares al concurs de

l'altre cartel' per les «Fires i fes-
tes?

-No, tenia pensada una idea
però no la vaig dur endavant. Tal
volta l'any que ve...

-Als concursos s'hi presenta
poca gent, a qua creus que es
degut?

-Possiblement al poc alicient, al
petit que és el prèmit per ser primer
i únic.

-Li sortiria car fer un cartel l
com el teu a una empresa que
disposi dels mitjans necessa-
ris?

-Com l'he fet jo sí, surt car. Si no
disposses de les eines apropiades
més que car et duria molta de
feina. Tal volta per això els profes-
sionals no estam prou incentivats
per presentar-nos-hi.

-Tu, pert), has guanyat. Con-
tent?

-Sí clar, sempre que has fet un
• treball de creació, després de veu-
re'l tantes vegades i malgrat t'ha
sortit com esperaves, no saps bé si
el resultat agradara i és molt agra-
dable que t'ho reconeguin.

-Tens idea de si et tornaras
presentar l'any que ve?

-Depen de si tenc una bona idea
temps per realitzar-la. Supôs que

hem sortirà espontàniament com
enguany.

-Res mês?
-A veure si l'Ajuntament es deci-

deix a promoure més aquests con-
cursos perquè seria agradable que
hi hagués més competència.

Albert Sansó
Foto: Pep Blau



La mostra d'enguany, segons els experts, superarà les anteriors

IV Mostra de vins: mallorquins i gallecs
Vendran algunes de les primeres autoritats de la Xunta de Galicia

Enguany, seguint amb la tradició —encara que curta en anys— de les mostres
vins que tanta acceptació han tengut entre els mallorquins, els Tastavins,
coLlaboració de l'Ajuntament de Manacor, el Conseil Insular de Mallorca i la Xunta
Galicia, presenten una mostra força interessant: els vins mallorquins i els gallecs.
data d'obertura és el 23 de maig i la de cloenda, dia 31 del mateix mes.

de
en
de
La

CARTELL I FULLETO

Els Tastavins, com en anteriors
edicions de la mostra, han prepa-
rat un molt interessant fulletó on hi
ha una salutació del conselleiro de
Agricultura de la Xunta de Galicia,
on se'ns convida a tastar i disfrutar
dels vins gallecs. Més endavant hi
ha la salutació d'En Pere Bonnín,
qui també convida a tastar els vins
gallecs, quelcom més que els vins
coneguts amb els noms «Albari-
fio» i «Ribeiro».

Aquest fulletó, ha estat editat
gràcies als ajuds aportats per
anunciants.

Per altra banda, ja s'ha distribuït
per tot el poble el cartell anuncia-
dor, realitzat enguany p'En Salva-
dor Grimait. Aquest cartell ha estat
imprès gràcies a l'ajud de La Caixa
de Pensions.

PROGRAMA D'ACTES

Mostra.- Es troba a la segona
planta de l'edifici del Parc Munici-
pal i romandrà oberta al públic del
23 al 31 de maig de 1.987.
Inauguració.- Dia 23 de maig, dis-
sabte a les 18 hores, amb assis-
tència de les autoritats.
Horari.- Dies feiners, de les 19 a

les 21,30 hores. Dissabtes i fes-
tius, els matins de les 10,30 a les
13,30 hores i els capvespres, de
les 16,30 a les 22 hores.
Visites a ia mostra.- Per a tots els
qui vulguin visitar la mostra i tastar
els vins que es presenten, hi ha
dues opcions: En primer Hoc, si de-
sitja visitar la Mostra amb el fi de

degustar els vins exposats, s'hau-
rà de comprar un «ticket» de 200
pessetes que trobarà a l'entrada
de la Mostra. Així tendrà opció a
degustar cinc vins amb un tasta-
vins -copa- expressament gravat
per aquesta mostra.

Si tan sols vol visitar la Mostra,
pot veure-la i informar-se dels vins,
ho pot fer amb tota Ilibertat, sense
haver de pagar cap tius d'entrada.
Conferência.- Dia 29 de maig, di-
vendres, a les 9 del vespre, hi
haurà una conferencia a càrrec de
D. José Luís Dadín Rivadas, Di-
rector General d'Indústria i Co-
merç de la Xunta de Galicia, sobre
el tema «Els vins de Galícia». El
Iloc será la sala de conferències
de La Salle.
Subhasta de vins.- Dia 31 de
maig, dia de la cloenda de la IV
Mostra, tendrà Hoc la també tradi-
cional subhasta de vins. Serà a les
7,30 de l'horabaixa a la segona
planta de l'Edifici del Parc Munici-
pal. A aquesta subhasta hi poden
prendre part totes les persones
que ho desitgin i si abans de parti-
cipar volen assabentar-se dels lots
que es subhastaran, poden veure-
los ja que estaran exposats, durant
tota la Mostra a la segona planta
del Parc.

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

Para que usted guste la diferencia

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

Abierto todos los días a partir de las 18 horas



BETANZOS

VALDEORRAS (DENOMINACION DE ORIGEN)

CHANTADA, RIBEIRA DO SIL Y VAL DO MINO

MONTERREI (DO EN TRAMITE)

RIBEIRO (DENOMINACION DE ORIGEN)

RIAS BAIXAS (ALBARINO) (DENOMINACION VINO DE LA TIERRA)

ELS VINS GALLECS

El cultiu de les vinyes a Galicia,
ocupa una extensió d'unes 33.000
hectàrees, que es concentra d'una
manera quasi absoluta a les pro-
víncies de Orense i Pontevedra,
amb 17.300 ¡10.400 Hes. respecti-
vament; majorment es troben al
voltant del riu Miño i els seus
fluents (Sil, Avia, etc.). La planta-
ció de vinya ha anat decreixent des
de l'any 1850, en que hi havia més
de 50.000 Hes., fins arribar a les
33.000 Hes. actuals. Un detail molt
particular de la viticultura gallega
es el seu grau de parcellació: hi ha
més d'un milió de parcel.les, de les
que el 94,49% tenen menys de
1.000 mts. quadrats. Una altra pe-
culiaritat, pea') només a la Zona
Atlàntica, són els ceps emparrats,
damunt uns pilons de granet, amb
el fi de tenir una millor solejació i
evitar la humitat del sol.

La climatologia, amb tempratu-
res temperades durant tot l'any i
sense massa oscilacions, mini-
mes de 8 graus i maximes de 20
graus. La pluviositat es abundant
(de 800 a 1.100 mm. anuals) amb
poques pluges a l'estiu i una ab-
séncia generalitzada de gelades.

A Galicia hi ha gran varietat de
viníferes autóctones, tais com -Al-
bariño», .Dona Blanca", «Gode-
ho», .Loureira., .Ladó», «Torron-
tes», i -Treixadura» per fer vins
blancs i «Mencia», «Mouraton»,
-Souson», -Terron», «Brance-

«Espadeiro. i .Caino" pels
negres. Existeix també una impor-
tant extensió plantada de ceps fo-
rans com el .Palomino" per
blancs i la «Garnacha Tintorera. o
«Alicante» pels negres. Recent-
ment la .Xunta de Galicia» i més
concretament la Conselleria d'A-
gricultura, ha fet un ambiciós pla
de qualitat dels Vins Gallecs, mit-
jançant el qual es potencia el cultiu
de ceps autòctons, així com la mi-
llora dels sistemes de plantació,
cultiu, elaboració dels vins i comer-
cialització dels mateixos.

Les principals comarques vitivi-
nícoles de Galicia són:

BETANZOS: A la província de
La Coruña amb una plantació de
vinya d'unes 114 Hes., elaborant-
se vins negres dels ceps .Mencia»
i -Alicante». Són vins de poca gra-
duació i Ileuge .rs.

RIBEIRA DO SIL, VAL DO
MINO I CHANTADA: A les provín-
cies d'Orense i Lugo, amb una ex-
tensió d'unes 3.000 Hes. Elabo-

rant-se bàsicament vins negres
dels ceps .Brancellao», .Mencia»
i «Alicante». D'aquesta Comarca
prové el vi .Amandi" que ja begué
Cesar August.

RIAS BAIXAS: Denominació de
..vins de la terra, que inclou les se-
güents zones:

O Saines.- A la província de
Pontevedra, amb una extensió de
1.800 Hes., es a aquesta Comarca
on s'elaboren principalment els
«Albariños", vins que provenen
del cep del mateix nom. Són vins
blancs, de color de palla, grata aci-
desa i persistència al paladar. Es
possiblement el vi més prestigiós i
de més esdevedinar de Galicia.

Condado de Tea.- A la provín-
cia de Pontevedra, amb una plan-
tació de 1.600 Hes., on s'elaboren
vins blancs dels ceps -Albariño",
«Loure ria» i .Palomino- i negres
pro vinents del .Brancellao.,
-Souson., Acaitio" i .Alicante».
Ambdós vins Ileugers i afruitats.

0 Rosal.- També a la província
de Pontevedra, amb una extensió
de 250 Hes. de vinya; comarca
que produeix uns excel.lents vins
blancs dels ceps autòctons
(«Albariño", .Treixadura", «To-
rrontes» i -Loureira") essent
pàl.lids de color, aromatics i afrui-
tats.

Ribeiro.- A la província d'Oren-
se, amb 3.200 Hes. de vinya, es
sense dubtes el vi gallec més co-
negut. Els produits a aquesta Co-
marca, blancs i negres, són afrui-
tats i Ileugers, agradables al pala-
dar i tenen com a ceps la .Treixa-
dura., -Torrontes", i -Palomino»
pels vins blancs i el «Caiño.,
.Brancellao» i «Alicante" pels ne-

gres. Els vins d'aquesta Comarca
estan emparats des de dia 2 de Fe-
brer de 1976 per la denominació
d'origen «RIBEIRO» i el seu Con-
sell Regulador es troba a Ribada-
via.

Monterrei.- A la província d'O-
rense, amb una plantació de 1.700
hes., produint vins blancs dels
ceps. -Dona Blanca. i «Palomi-
no», i negres dels ceps «Mencia. i
«Alicante». Són els vins gallecs de
més graduació.

Valdeorras.- També a la provín-
cia d'Orense, amb 2.895 Hes. de
vinya, fa vins negres a partir dels
ceps «Mencia» i -Alicante'» i
blancs a partir de -Godello- i «Pa-
lomino». Els negres són d'un color
cirera-viu, aromatics i lleugers al
paladar. Els blancs són armonio-
sos i aromatics, tenint els varietals
de «Godello- _un gran avenir co-
mercial. La Denominacio d'Origen
.Valdeorras» fou creada el 24 de
Febrer de 1977, i el seu Consell
Regulador es troba a 0 Barco.

En general hem d'acabar dient
qiie els vins elaborats a Galicia,
tant els negres com els blancs, no
tenen criança, per tant s'han de
beure ràpidament. Un bon vi blanc
gallec es amb seguretat el millor
acompanyament d'un menjar en el
que hi ha mariscs i per acompan-
yar al peix. Els negres gallecs, per
l'aroma i Ileugeresa, van bé per
acompanyar carns poc elabora-
des. Per acabar, un consell: —si
vos ofereixen un vi gallec que sigui
térbol, no ho accepteu, perquè
sera un vi de baixa qualitat i molt
possiblement ni tan sols sigui ga-
Ilec.
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Una representació del “Quaquin» l'any 50

Ai xi es posava el desaparegut Teatre Principal

Sera, sens dubte, un dels aconteixements musicals de l'any

«El Tio Pep se'n va a Muro» i «Ai Quaquin
que has vengut de prim»
Lafunció, a benefici d'Aproscom, sera al Teatre Municipal

(A. Tugores).- Divendres de la propera setmana, dia 29 de maig, a les 10 del vespre, tendra l'oc un dels
més importants aconteixements musicals que es podrien donar a Manacor: la posada en escena, per
enéssima vegada de l'obra més celebrada del teatre manacorí de tots els temps. L'obra més celebrada
dels autors manacorins Servera i Rubí: Ai Quaquín que has vengut de prim! I juntament amb aquesta,
una obra no gens inferior a aquesta, dels mateixos autors, per6 que no es, ni d'aprop tan coneguda com
l'anterior: El Tio Pep se'n va a Muro. Ben segur que el Teatre Municipal sera incapaç de donar seient a
tots els qui pretenen veure aquestes obres inoblidables, tan conegudes per la gent nascuda abans dels
anys trenta, però conegudes tan sols per referències per la gent mes jove.

Les dues obres, en una
sola nit, tenen ja prou atrac-
tiu per totes aquelles perso-
nes, que no són poques, que
no es cansarien mai de
veure aquestes dues obres
tan manacorines i que conte-
nen part de la história del
nostre poble al darrer segle.
Però, a més d'aquest atractiu
s'hi mescla l'obra d'Apros-
com, que proton envestir en-
guany mateix el taller pels
minusvAlids de Manacor i
Comarca i una residência de
seguida.

Les obres seran posades
en escena per l'Agrupació
Artística de Manacor, amb la
direcció escènica d'En Gui-
nem Rosselló (Fai); amb els
decorats de Miguel Massip
(del Teatre Principal de
Palma) amb un esboç de
N'Alfons Puerto. El tramoista
serà En Lluís Llull (Mola) i el
muntatge musical serà del
Mestre Rafel Nadal i del
músic manacorí Antoni Pare-
ra Fons. Dis dos estaran als
pianos que gentilment cedeix
per a aquesta funció, Casa
Martí. Les garanties de que
la funció sia de qualitat, per
tant, són màximes.

EL TIO PEP

L'obra del mestre Antoni
Maria Servera i de l'escriptor
manacorí Sebastià Rubí, El
Tio Pep se'n va a Muro és,
sens dubte una obra menys
coneguda que el Quaquin,
que ha estat representada
en moites ocasions a Mana-
cor; però, al dir dels qui hi en-
tenen, no és gens ni mica in-
ferior. Potser la seva menor
coneixença vengui de la difi-
cultat del muntatge,
-músicalment i escenogràfi-
cament- i de la quantitat de
personal que es precisa per
posar-la sobre l'escenari.

El Tio Pep, ben igual que
El Quaquin, és fruit de la so-
cietat del temps en qué vi-
vien els autors al moment de
crear-les. S'endinsa dins una
problemàtica social dels
anys trenta i si el Quaquin
tracta el tema de l'emigració,
El Tio Pep tracta el Manacor
d'un temps -la Guerra- en
gué es passava fam i moites
privacions.

L'elenc artistic és molt
jove, encara que hi participin
veterans il.lustres. Miguel
Fons assumeix el paper de
Tio Pep i En Guillem Rosse-
116 el de Mestre Colau. La
música serà a dos pianos, ja
que no es troben les partitu-
res originals. Als pianos, com
hem dit, Antoni Parera i Rafel
Nadal.

Aquesta obra, com hem dit
abans, ha estat poc repre-
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FOTO DESPRÉS D'UNA ACTUACIÓ: D'esquerra a dreta:
Juan Gelabert (Ponset); Onofre Fuster (Xim); Mestre Pep Reus; Rafel Nadal; Bartomeu Va-
llespir (amb el seu fill Toni); Gabriel Prohens (abaix Antoni Nadal, el tennista); el tio Miguel
Rosselló (Roma); Onofre Segura; D. Toni Puerto; Andreu Pascual Frau i Joan Miró (Pelat).
Acotats: Alfons Puerto i Lluís Uull (Mola).

Maruja Alfaro serà la mes-
tressa Bel

sentada a Manacor. La da-
rrera vegada fou el dia que
es tanca el Teatre Principal
de Manacor, al cap dels anys
seixanta, de la ma del Tele
Club de Sineu, aleshores di-
rigit pels manacorins Rafel
Nadal i Guillem Rosselló,
que feren aquesta obra a
setze pobles de Mallorca
amb el grup sineuer. De lla-
vors ença, el Tio Pep no s'ha
representat a Manacor.

EL QUAQUIN

En primer Iloc, es podria
destacar, d'aquesta reedició
del Quaquín la col.laboració
de .Maruja Alfaro, en el paper
de Mestressa Bel. Maruja Al-
faro es una actriu que té una
IlarlIga experiència artística,
ja que comença a actuar sé-
riament a l'any 1947. Ha
estat fundadora i directora de
distints grups de teatre ma-
llorquins i ha actuat, al llarg
d'uns anys amb la compan-
yia de Xesc Forteza. Es una
actriu que ha sortit en moltes
ocasions fora de Mallorca i
ha interpretat obres de teatre
com «Mort de dama»,
«Metge a garrotades» i «Les
alegres casades de Wind-
sor» i de sarsuela com «Ka-
tiuska», «La Dolorosa., «Los
Gavilanes» i altres. Ha treba-
llat en més de cinquanta
muntatges teatrais.

Cal destacar, per altra
banda, la participació de
Joan Ramis, en el paper de
Don Pau. Joan Ramis, -més
de vuitanta anys- és l'únic
que resta dels qui estrenaren
el Quaquin l'any 1935 al de-
saparegut Teatre Municipal.
També en aquella ocasió va
interpretar Don Pau.

Junt amb artistes tan vete-
rans i reconeguts com els es-
mentats, es presenta en el
paper de Quaquin En Miguel
Quetgles, un jove que debu-
tara.

Joan Ramis és Don Pau des
de l'any 1.935

ROSSELLO - NADAL,
UN TANDEM INSEPARA-
BLE

No hi ha dubte, tal com re-
conegué Sebastià Rubí, que
bona part de 1'6)(4 assolit pel
Quaquin correspon a dues
persones que l'han muntat

Guillem Rosselló (Fai): més
de cent «qua quins» a l'es-
quena

per activa i passiva. Em refe-
resc, com és lògic, al director
escènic Guillem Fai i al mes-
tre Rafel Nadal, director mu-
sical. Un i altre l'ha posat en
escena més de cent cin-
quanta vegades; des de Ga-
lilea a la Cobnica de Sant
Pere i de Sa Ràpita a la

Plaça de Toros d'Alcúdia;
passant, com veurem més
endavant, per l'Auditegium
de Palma o el Teatre Princi-
pal, també de Ciutat, on s'ha
representat més de vint ve-
gades.

L'acceptació, encara que
Ia temàtica i l'entorn fossin
una mica manacorins, ha
estat sempre excel.lent per
tot arreu.

Realment, el Quaquín, des
de la data que s'estrena a
Manacor i dos o tres anys
més endavant, havia restat
inédit fins a l'any 50. Va ser
Rafel Nadal qui li 'lava la
pols. Es tractava de reunir
uns diners per poder anar a
Barcelona amb el coro i es
va representar 14 vegades,
amb la direcció escénica
d'En Faust Puerto.

Anys més tard, es va fer
també un Quaquín «infantil»,
per representar a les esco-



La darrera representació del ,, Quaquin», desembre 1.985, primera del Teatre Municipal

R. Nadal i A. Parera Fons, durant la gravació del disc, l'any 71

les, amb nins de 8 á 10 anys.
Tots, des del primer actor al
darrer del coro eren nins i es
feia una auténtica creació.

Passaren uns anys sense
representar-se aquesta obra
fins que any 1966 va ser
sol.licitat per dirigir el coro de
Sineu el mestre Rafel Nadal.
Aquest, per donar més pos-
sibilitats d'actuació i per di-
versificar el treball del coro,
va proposar muntar El Qua-
quin i El Tio Pep; s'en dugué
En Guillem Fai, posaren en
escena aquestes dues obres
i le representaren arreu de
tota l'illa. Tant es així que
quan es va tancar el Teatre
Principal de Manacor, es va
pensar de no tancar-lo sense
haver-hi duit, una altra volta,
una d'aquestes obres inmor-
tals. En tres dies es pogué
representar El Tio Pep, amb
el Tele-Club de Sineu, enca-
ra que participaren en el fi de
festa un gran número d'artis-
tes locals.

EL DISC: UNA FITA IM-
PORTANT

De cara a inmortalitzar del
tot aquesta obra dels mana-
corins Servera i Rubi, l'any
1.971, concretament el 22
d'octubre, es va realitzar la
graved& a Barcelona, als
estudis Gema per compte
d'Hispavox, on hi treballava
Antoni Parera Fons, qui feu
els arranjaments musicals.
Dirigí la gravació el mateix
Toni Parera, Rafel Nadal als
músics i Antoni Mus la I letra.
Es desplaçà a Barcelona un
petit coro, ja que no es po-
dien desplaçar tots, per
manca de pressupost. El

disc, de gran qualitat, fou un
exit total i s'exhaurí en molt
poc temps. El disc seria una
fita important, ja que a partir
d'aquell moment, la gent
jove, que no havia vist mai
l'obra, la pogué conéixer en
disc.

L'obra, però, no havia aca-
bat les seves possibilitats.
L'any 1972, amb La Capella,
es va dur a l'Auditgrium i es
va fer el millor Quaquin de
tots quans se'n han fet. Es
comptava amb l'Orquestra
Sinfdmica de Palma -uns se-
tanta professors- al complet i
l'Agrupació de Ball de
Palma. La versió fou desbor-
dant, fora de lo comú, i sis

dies abans de començar les
representacions ja s'havien
esgotat les entrades. L'Audi-
tórium no done abast a tanta
gent i se'n velé molta d'assa-
guda pel mig dels passadis-
sos del teatre.

L'any 1979, al Teatre Mu-
nicipal de Palma se'n feren
vuit representacions, junta-
ment amb ,,Gigantes y Ca-
bezudos». I l'any 1985, altres
quinze representacions al
mateix teatre de Ciutat. Va
ser per aquell temps
-desembre de 1985- quan es
va inaugurar el Teatre Muni-
cipal; el Quaquin fou l'obra
indicada per l'estrena, amb
l'exit de sempre, amb la gent
de gom a gom.

UNA SEGONA REPRESEN-
TACIO

Ara, quan ja es preveu que
no hi hauré entrades per dia
29, s'ha pensat en represen-
tar aquestes dues obres, ja

fora de les Fires i Festes,
dues vegades més. Sere dia
6 de juny. El capvespre serà
per a la Tercera Edat, amb
un preu especial; i el vespre,
a les 10 i com homenatge als
dos autors, una nova repre-
sentació, al mateix Teatre
Municipal. Ambdues fun-
cions, com la primera, a be-
nefici del centre Aproscom.

Ara, per que quedi un re-
cord d'una i altra, es gravará
en video, que també es po-
sere a la venda més enda-
vant a benefici dels minusvá-
lids. Es d'esperar que el ma-
teix que el disc, el video sia
també un exit, -segur que no
será el darrer- d'aquestes
dues obres de Servera i
Rubí. El que es cert es que
sere molt difícil, potser, tor-
nar-les veure en escena els
pròxims anys. La gent d'avui
está prou ocupada i els as-
satjos són cada dia més diff-
cils, i els muntatges també.
Cal aprofitar l'ocasió.

ses cartón-Rollos ondulados-Man ijas-Parafinados-.,,,....,.......
Higiénicos-Servilletas-Manteles-Tistis Industr iales-Env
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comercial
PAPELERA Y PLASTICA
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Discos-Cajas ensaimadas para panaderia-Vasos-Bolsas
phistico-Caiiitas refresco-Artículos coctelería-

Productos limpieza industriales.
Papel - Bolsas y servilletas impresas.



III Concurs de tondre ovelles

Text i fotos: Pere Mas
Per tercera vegada se celebrarà

el concurs de tondre, amb una pe-
tita variant respecte al celebrat els
anys passats: Enguany s'ha elimi-

nai el factor temps per complet. No
hi ha cap premi al tonedor que faci
més via, únicament hi ha trofeus a
Ia ovella més ben tosa i al partici-
pant que farà la tosa més artística.

el concurs se celebrarà diumenge,
dia 24, a les 9,30 del matí an es
Parc Municipal. En acabar la prova
s'obsequiarà a tots els concur-
sants amb un dinar de toses.

SERVICIO
OFICIAL:

VISITE
NUESTRO
STAND
EN LA
FERIA
DE
MUESTRAS.

JOHN DEERE

Distribución y Servicio:

Comercial
PARERA - MORA
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Manacor: Setanta-cinc anys de Ciutat

Estam avesats a veure que obsessius guionistes de Hollywood esfilagarsin el yell
tema de l'arribada a Amèrica d'aquells immigrants del segle desset. Ja saben: aquells
puritans de capells amb cofa alta i aquelles senyores seves carregades de bressols,
gàbies i randetes. També ens ofereixen les pantalles sessions acuradíssimes on es
reviu la aria de Lope de Aguirre, aquell cercador de terres inexistents que menyspreà
amb orgull admirable l'autoritat divina i l'humana.

Potser el primer il.luminat que posà un peu incert en el que després seria Sa Bassa i
aquell rei de Mallorca que, després, decidí fer-se una torre sense calcular que al seu
voltant un enginyós fabricant de perles artificials hi muntaria la seva botigueta, no
actuaven amb el sentit de futur que dirigia els passos dels pelegrins del Mayflower ni
del basc visionari.

Fins que un dia de l'any dotze, quan qualcú aconsequí que això que ens deixa veure
Ia boira dels matins de Novembre es convertís en ciutat, va desbaratar-se el sistema
llocarroner. Ja érem més que Madrid, per exemple, que sembla ésser que només és
vila.

Poetes recents han cantat amb desigual encert les gestes de manacorins insignes.
Després, aquests herois passaren automàticament a la categoria de ciutadans sense
haver-ne fet mai comptes. I és que això ja no era una vila, ni molt menys un llogaret.
Era una ciutat. Els seus habitants, els nostres avantpassats, continuaven sense adonar-
se que la seva tasca diària podia ésser comparable a la d'Aguirre i els puritans, i si la
indústria cinematogràfica nacional s'hagués posat al dia quan tocava, també en sorti-
rien pellícules, i fins i tot novel.listes de prestigi haurien pogut armar belles epopeies.

Però encara no sabien el que tenien entre mans, perquè m'imagin que fins l'any
dotze els regidors de la vila no trobaven problemes per declarar zones urbanitzables ni
per donar llicències d'apertura. Ni els seus estandans tampoc no es devien preocupar
massa pel capellà de Son Macià, les cintes magnetofbniques i les auditories. O 1)6 era
que res de tot aixã no existia, o que no havien vist gaire cine.

Ara, pet-6, en aquests últims temps i després de passar pel senzill tràmit d'una gue-
rra a Africa i una guerra civil, amb tots els fusellaments, homenatges i novel.letes en
conseqüència, sembla que ens hem transformat de bon de veres en ciutat. Vull dir,
com Xicago. Ara es demostra que els poders per endevinar l'esdevenir del primer que
posà el peu a Sa Bassa i d'aquell rei asmàtic no eren res de l'altre món.

En aquests setanta-cinc anys s'ha demostrat que gaudim i patim els avanços d'esser
ciutat en comptes de poble. Hi ha presó, i museu, clínica i premsa, crim organitzat,
vistoses processons, esbarts de turistes, catedral, aigua corrent i fills il.lustres. Fins i
tot assassinats urbans i suïcidis amb butà, equip de futbol amb aspiracions i proble-
mes, plaques al cementiri, monuments als caiguts, manifestacions de falangistes i
sindicalistes espavil.lats, subhastes de pintura, col.leccionistes d'art, clubs de video,
escoles públiques, regidors amb tractament de vostè, col.leccions literàries, forces de
l'oposició, polèmiques, llibertat de cultes, académies d'idiomes, una mala fi d'aspi-
rants a bane, cos de bombers i cotxes d'importació.

Ni els puritans del Mayflower ho haguessen fet millor. I això que nosaltres només
duim setanta-cins anys i ho hem fet sense avisar.

Gabriel Galmés

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

SERVICIO PERMANENTE

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



Claustre de Sant Vicenç Ferrer. Una
hora més tard s'ha celebrat un «Ta-
ller de creació infantil.. Les dues ac-
tivitats han estat organitzades pel
Patronat d'Arts Plàstiques.

AQUAREL.LES DE «BUSSER»

A les sis de l'horabaixa quedara
inaugurada una exposició d'aqua-
rel.les de Busquets Severa «Bus-
ser». La sala de «La Caixa. (C/
Amargura) estará oberta del 22 al 31
de maig.

FLORS I COSSIOLS

A les 19 hores s'inaugurarà una
exposició de flors i cossiols al Claus-
tre d'es Convent. L'organització es
de la Comissió de Festes de Sant
Domingo.

»MANACOR VISTA PELS SEUS
FOTOGRAFS»

Teatre

El primer dia de les festes, molt
poc temps després d'haver amollat
els primers coets, tendrá Hoc la pri-
mera representació teatral, que mal-
grat qualque aficionat mal intencio-
nat digui el contrari, el teatre cada
dia té més pes a Manacor.

«La Mandragora' serà represen-
tada per la companyia la Lluna de
teatre. L'organització de la repre-
sentació es de la Comissió de Fes-
tes de Sant Domingo, que ha comp-
tat amb la col.laboració del .Centro
Dramático de las Islas Baleares».
.La Mandragora'. Divendres 2 a les

21,45 h.
Plaça de S'Antigor

SIN PALABRAS

Pepe Rubianes es l'únic actor del
seu espectacle «Sin Palabras- i es
més que suficient. Aquest actor ha
treballat al Teatre Universitari de
Barcelona durant cinc temporades,
rebent el premi al millor actor a l'any
68. Al 77 i 78 va treballar amb el
grup Dagoll-Dagon, participant en el
muntatge que va fer famós al grup:
«Antaviana».

Des de l'any 81 Rubianes treballa
totsol a teatres, pubs, cabarets i fins
i tot al carrer. Ha fet una gira en soli-
tari per a Centre-America i aquest es
el darrer espectacle seu, després
d'haver estrenat 'Pay-Pay» a Cupu-
la Venus i No

!!
» a la Sala Vina-

rroel de Barcelona. Molt interessant!
Dilluns dia 25 a les 22 h.•

Teatre Municipal

TUTI TEATRE

«Al teatre i al al primer crit».
Es el tercer espectacle del Tuti Tea-
tre. Aquesta obra entra en al defini-
ció de Teatre-Cabaret.

El Hit es el principal protagonista
de l'obra.

I l'únic que interessa al grup es
que el públic se divertesqui. Per  això
canten, ballen i aconsegueixen que
Ia gent se «compixi» de rialles, es un
espectacle, que d'entrada, resulta
molt interessant. El grup, format a
l'any 83 ha estrenat fins ara tres es-
pectacles: «3 històries de 3», «Kin-
konydany» i aquest que veurem
aquí.

«Al teatre i al Hit_ al primer crit»
Dimarts, 26 a les 22 h.

XESC FORTEZA DINS «CA SES
MONGES»

Xexc.Forteza i la seva companyia
representaran «Ca ses monges».
Xesc Forteza no necessita cap tipus
de presentació, ja que tothom el co-
neix i es, des de que se fan les fes-
tes de primavera, un incondicional,
sempre hi ha l'obra que ha estrenat
aquell any an es Rialto. Enguany po-
drem veure a Xesc Forteza dins «Ca
ses monges».
Dimecres 27. A les 18,45 i a les 22

h.
Teatre Municipal

Música

«Música jove» es el títol que agru-
para a joves estudiants de Margot
Fuster en un recital de violí-guitarra-

acordió i piano. Està organitzat pels
mateixos components del grup.
«Música jove» dissabte 23 a les

19,30 h.
Teatre Municipal

Entrada lliure

VETLADA DE CANTAUTORS

La Comissió de Festes de Sant
Domingo ha organitzat la presenta-
ció del primer disc de Calabruix. Per
a la presentació de -Som-, aquest
es el títol del disc, s'ha preparat una
«Nit de cantautors i música mallor-
quina. Actuaran abans que el grup
manacorí: Noves Direccions, Toni
Morlá i Serafí Nebot.
Vetlada de cantautors, dissabte 23 a

les 21,30
Plaça PP. Creus i Font i Roig

Entrada lliure

«Calabruix» actuará a la vedada de
can tautors.

TROBADA DE CORALS

Les corals de la Comarca de Ma-
nacor faran una trobada al convent
de Sant Vicenç Ferrer, dia 24, diu-
menge a les 10 de la nit. L'entrada
serà lliure. Aquest acte està inclòs
dins les festes del barri de Sant Do-
mingo.

Entrada Hive

CONCERT DE ROCK

El Col.lectiu de Ràdio Manacor or-
ganitza un nou recital de Rock. En
aquesta ocasió seran grups d'aquí
els que tocaran., ja que no ha estat
possible la contractació de «El últi-
mo de la fila». Els conjunts que toca-
ran són .Los Ocultos», «Nasti»,
«Guía del ocio» i «La granja»,
aquests darrers guanyadors de
forma polémica al Festival de rock

Miguel Brunet i Llorenç Ginard expo-
saran a la torre de Ses Puntes.

de Ciutat. El preu de l'entrada serà
de 200 ptes.

Divendres 29, a les 21,30
Basquet Na Capellera

VIOLA I PIANO

Friedemann Kober, al violí i Peter
Winkler, al piano, ens oferiran un re-
cital en el que ens oferiran obres de
Tartini, Mozart, Torrandell, Ysage i
Beethoven. L'acte està organitzat
per l'escola de Música.

Dijous, 28 a les 22 h.
Teatre Municipal

Entrada lliure

Exposicions

VI MOSTRA DE DIBUIX INFANTIL

Avui a les 10 del matí s'ha cele-
brat la VI Mostra de Dibuix Infantil al

«Manacor vista pels seus fotó-
grafs». Aquest es el títol baix el qual
se reuniran fotografies dels distints
professionals manacorins. Pel pro-
grama, redactat per un dotat perio-
dista, hem pogut sebre que Kodak
s'escriu així: Kôdac. Gràcies per alli-
berar-nos als ignorants del seu etern
error. Bromes apart, s'inaugura
demà a les 18,30 a la Sala d'exposi-
cions del Parc Municipal.

BRUNET I GINARD

Miguel Brunet i Llorenç Ginard
obrin una nova exposició conjunta,
demà a les 7 i mitja de l'horabaixa, a
sa Torre de Ses Puntes. Malgrat no
necessiti presentació serà presenta-
da p'En Pep Cabrer.

GASPAR RIERA

Dimarts, dia 26, Gaspar Riera
inaugurarà una exposició d'olis a la
Sala de la Banca March. L'hora pre-
vista es a les 7 de l'horabaixa.

COMPETENCIA DE CONRAD
BLANCH

Dilluns a les 9 del vespre, Conrad
Blanch oferirà una conferência amb
el títol: «HEM FET EL CIM». El Hoc
es l'institut de Formació Professio-
nal. Organitza el G.E.M.

VINS GALLECS

D. Jose Luís Dad ín Rivadas parla-
rà sobre els vins gallecs. Divendres,
dia 28, a les 9 del vespre al Col.legi
«La Salle».

Guia Cultural de les festes
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Los deportes en las Ferias y Fiestas
En estas Ferias y Fiestas de Pri-

mavera el deporte también tiene
su colaboración, tanto en el terre-
no competitivo, como en el de ex-
hibición.

Los platos fuertes de estas Fe-
rias y Fiestas en cuanto a deporte
se refiere, son la Gran Diada Hípi-
ca y el Torneo de Tenis. Sin que
queramos menospreciar las otras
actividades deportivas que se van
a desarrollar.

TENIS DE MESA

Se va a celebrar el torneo de
tenis de mesa «Tercera Edat»,
que organiza las aulas de la Terce-
ra Edad. Torneo que va a dar inicio
el día 22 y va a terminar el día 30.

TENIS

Se va a disputar el XIII Torneo
Internacional «Ferias y Fiestas de
Primavera». Gran Premio Renault
Manacor. Torneo que organiza el
Club Tenis Manacor y se va a cele-
brar los día 22, 23 y 24, en las pis-
tas del Club Tenis Manacor.

AJEDREZ

En los pasadizos superiores del
Claustro de San Vicente Ferrer, se
disputará la Ronda del Campeo-
nato de Ajedrez Provincial. Orga-
niza el Çomité de Deportes Esco-
lar y se va a celebrar el sábado 23.

HIPICAS

El sábado día 23, en el Centro
ecuestre de Son Crespí, se dispu-
tará un Concurso de Saltos hípicos
con obstáculos. Organizado por el
Centro Ecuestre Son Crespí.

En lo que a deporte hípico se re-
fiere, sin lugar a dudas la atención
va a estar centrada el próximo do-
mingo día 24, que se va a celebrar
la Gran Diada Hípica, que viene a
ser como la revancha del Gran
Premio Nacional de tres años, ce-

lebrado el pasado domingo en Son
Pardo.

También el sábado día 30, se va
a disputar el Premio Ferias y Fies-
tas de Primavera. En el hipódromo
de Manacor, organizado por la So-
ciedad Cooperativa Trot.

PESCA DEPORTIVA

El Club de Pesca Els Serrans or-
ganiza el Trofeo Ferias y Fiestas
de Pesca Deportiva, Modalidad
Roque, que se va a celebrar el sá-
bado día 24 en la Punta Amer.

BASQUET Y MINI BASQUET

Organizado por el Club Perlas
Manacor se va a disputar en el
patio del Colegio La salle la jorna-
da Final del torneo Escolar «Pro-
moción Basquet 87» el día 26,
martes.

El miércoles día 27 en la Pista
Polideportiva de Na Capellera, se
va a celebrar una «Jornada de
Basquet», organizada por el Club
Perlas Manacor.

TIRO

La sociedad de Cazadores de
Manacor organiza para el domingo
día 24, una Tirada de -Pichón», en
el Campo de Tiro Son Colom. IV
Tirada puntuable para el Campeo-
nato de Baleares.

BALON TIRO

El Comité Comarcal del Deporte
Escolar de Manacor organiza los
días 27 y 29, dos jornadas de
Balón Tiro, que tendrá lugar en el
Colegio Público de E.G.B. Es Can-
yar.

GIMNASIA RITMICA Y ARTISTI-
CA

Organizado pro el «Dojo Mura-
tore- el sábado día 30 de Mayo en

Ia pista del polideportivo -Na Ca-
pellera., se va a celebrar el Ill Fes-
tival de Gimnasia Rítmica y Artísti-
ca.

TRIAL

En la plaza Ramón Llull y organi-
zado por -Amis de Sa Moto» va a
tener lugar el III Trofeo Ferias y
Fiestas de Trial Indoor. Competi-
ción que empezará a las cuatro y
media de la tarde del sábado día
30 de Mayo.

JUDO

Un año más el Dojo Muratore or-
ganiza la VII Edición del Trofeo Fe-
rias y Fiestas de Judo Infantil y Ju-
venil «Robert Muratore». Trofeo
que se celebrará el domingo día 31
en la pista Cubierta de Na Capelle-
ra.

FERIA DEL CABALLO

En la plaza Ramón Llull y organi-
zado por el Centro Ecuestre Son
Crespí, se va a celebrar el día 31
de Mayo la Feria del Caballo.
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S i va has tornado

Ia decisión nuis

importante de

tu vida.

En Baleria te
asesoraremos
en la elección de
tu lista de Bodas

En Baleria
tienes vajillas,
cuberterías,
cristalerías, un
gran surtido
en objetos para
la decoración
y utensilios
auxiliares para
Ia nueva cocina.

Consulte
nuestras
condiciones

Horario de 9 a 13
y de 16 a 20,30

13,0LERIO
Francesc Gomila,2
Telèfon 55 08 11
Manacor

Miguel Angel Riera a l'Institut
Esbós d'una conferência
magistral

Jaume Galmés
Realment, després de la pagina

que aquest setmanari dedica a la
presentació oficial del Ilibre, i des-
ores de l'entrevista que avui publi-
cam, segurament seria sobrera
aquesta incursió. I ho seria per-
qué, primera, jo no som ningú,
segona, perquè el millor que es
pugui dir a propòsit de Miguel
Angel i la seva obra, molt provable-
ment plomes amb una diferència
abismal de la meva, ja s'hauran
pronunciat al respecte, i, un altre
motiu: el fer-ho podria dur com a
conseqüència una densificació de
Ia notícia. El que realment vos vol-
dria contar, acceptant els riscs que
he enumerat més amunt, es la pre-
sentació que del llibre divendres
passat es faria a l'Institut. I més
que per l'escriptor, ho voldria fer
pel seu públic d'aleshores: gent de
tercer de B.U.P., dels quals n'hi
havia de vivament interessats pel
tema, com ho corroboren les nom-
broses preguntes que li feren. Mi-
guel Angel, en el decurs de la xe-
rrada, elogia «la capacitat d'a-
guant» dels alumnes, i encara
veria augmentada la seva sorpre-
sa quan, a mesura que l'acte avan-
çava, l'ampla sala d'examens veu-
ria entrar encara més gent.

Deis oients que s'hi incorpora-
ren, cal dir que molts eren de cur-
sos inferiors, i que també fruïren
de la rica el.loqüencia de l'autor de
«Poemes a Nai». Ara, a l'acte no
tot eren alumnes, allí també hi eren
presents altres tres escriptors,
com ho són n'Hilari, en Pep Lluís
Aguiló i en Bernat Nadal. An
aquest darrer li vaig sentir comen-
tar que era un autèntic plaer sentir
Miguel Angel Riera parlant de la
seva pròpia obra. Miguel Angel,
d'altra banda, quan els professors
ii demanaren si podia explicar
breument la trama de les seves
novel.les, digué que ho faria en-
cantat, pero que en certa manera
s'estava traint a ell mateix, ja que
tenia por de donar una falsa imat-
ge dels seus llibres a la gent que
encara no els ha llegit. Pere) com
he dit abans, ho faria, tot advertint
que els seus tlibres eren «més de
matisos que d'arguments». En
realitat es aixf, ja que considera
que els típics arguments lineals
han esgotat les seves possibilitats,
i, per tant, han deixat de seduir el

Els déus inaccessibles
lector. També, un Ilibre que no
només tengui argument, està molt
més preparat per suportar les en-
vestides del temps. Un altre tema
que tractà fou el de la creació lite-
raria. D'ella digue que es «l'activi-
tat més excelsa que pot fer un
ésser huma damunt la terra». Tot
seguit equiparà la literatura a l'ar-
queologia amb paraules com
aquestes: «el llibre existeix inde-
pendentment de l'autor; aquest
només el descobreix, el localitza.
«De fragments imperceptibles s'a-
rriba a un cos visible, i posà l'e-
xemple d'un arqueòleg que es
troba amb una pedra, ell veu que
alb no es tal pedra, sinó que es un
tros de capitell, i que més avail hi
haurà la columna, i així successi-
vament. L'escriptor es doncs
aquesta persona sensible que ob-
serva constantment i que desco-
breix coses que per als ulls d'una
persona quotidiana li passarien to-
talment desapercebudes.

Conceptes com «publicar» i
«poesia» les esmicolà també de
manera molt personal: el primer ve
a ser com tallar el cordó umbilical,
on la teva «criatura» ja pot existir
per ella mateixa, i que si aquesta
no sobreviu, vertaderament me-
reix morir. Així com també merei-
xen esser expulsats del «temple
de la literatura» tots aquests que
cometen la «gran heretgia» de la
vanitat. De poesia, per posar una
definició de les que cita, podem
destacar-ne la següent: «Misteri
que existeix i que no es fad' de
captar». Com veis, acab i encara
no he parlat de «Els déus inaccesi-
bles». Millor sera no fer-ho, i els qui
l'hagin Ilegit o l'hagin sentit comen-
tar de la boca de l'autor, segur que
m'ho agrairan. Jo el primer.
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UNA COLABORACION DE VIDEO MAX I S.C.
CALA MILLOR - CA'N PICAFORT

Coordina: Toni Ferrer

MUNDILLO
VIDEOGRAFICO

TOM CRUISE es, ahora mismo, el
más popular de los jóvenes actores
de esa cantera tan mítica como in-
terminable y que se llama Holly-
wood. Gracias a su primerísimo
papel tanto en TOP GUN como en
EL COLOR DEL DINERO ha esca-
lado una cima que lo convierte en
una de las máximas estrellas del
joven cine americano.

Hijo de padres divorciados, tuvo
una infancia insegura y saturada de
los trabajos más ínfimos para ayu-
dar a Ia menguada economía fami-
liar. A los catorce años, siguiendo el
impulso de la vocación religiosa, es-
tuvo a punto de ingresar en una
orden franciscana. La llamada espi-
ritual le duró cosa de un año. Des-
pués se graduó en la escuela supe-
rior para, acto seguido, marchar a
Nueva York para estudiar arte dra-
mático. Para pagar estas clases'
tuvo que realizar trabajos como des-
cargar camiones, lavar platos y
otras tareas similares.

Su primer papel, un par de frases,
se lo dieron en AMOR SIN FIN. En
MAS ALLA DEL HONOR también,
en principio, sólo tenía una breve in-
tervención pero el realizador se 45
en el y le dió uno de los papeles
principales. Un paso importante en
su carrera fue IR A PERDERLO Y
PERDERSE. Clásica comedia estu-
diantil que hizo las delicias de gran
número de muchachas adolescen-
tes y, por supuesto, de FRANCIS
FORD COPPOLA que le llamó para
interpretar REBELDES. Drama juve-
nil del que salieron hacia la fama ac-
tores juveniles como MAT DILLON,
RALPH MACCHIO Y ROB LOWE.
De ser un golfillo de Tulsa a un niño
bien de Chicago, fue gracias a
RISKY BUSINESS. Un chico bien
que aprovecha la ausencia de sus
padres para organizar un burdel de
lujo en casa y perder la virginidad en
brazos de una prostituta cara.

La última película de nuestro
hombre, editada en vídeo, es LA
CLAVE DEL EXITO. Tom Cruise in-

terpreta el papel de un excelente de-
portista de la escuela superior de su
ciudad. Sueña en llegar a ser inge-
niero y casarse con su novia. Las
tensas relaciones con su padre y la
difícil situación económica son dos
incentivos más en esta cinta que
significó un gran paso en la breve,
pero intensa, carrera de este joven-
císimo actor.

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 sá-
bado de cada mes, a las ocho de la
noche, en el citado video 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 PELICULAS FAVORITAS

1.-Delta Force.
2.-Aguila de acero.
3.-El secreto de la pirámide.
4.-La joya del Nilo.
5.-La última frontera.
6.-Transilvania 6-5000.
7.-FIX. Efectos mortales.
8.-Viernes 13, 5a. parte.
9.-Espías como nosotros.
10.-El regreso.
11.-Tres solteros y un biberón.
12.-Nueve semanas y media.
13.-Irán, a vida o muerte.
14.-Orquídeas ensangrentadas.
15.-Frenos rotos, coches locos.
16.-Un chico como todos.
17.-Admiradora secreta.
18.-Hot dog.
19.-El Ultimo dragón.
20.-Caín y Abel.
21.-Momo.
22.-Hombres de hierro.
23.-Tiempo de silencio.
24.-El tanque.
25.-Dame voto y dime tonto.

CU PON PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO:

Nombre 	

Domicilio 	

Ciudad 	

Teléfono 	

M1S.CItLeQ_154.1CULAS ELE=



4.000 espectadorshan passat pel Teatre Municipal

Gran èxit de la I Mostra de Teatre Escolar

Més de quatre mil espectadors
han passat pel Teatre Municipal a
veure les 9 obres que han estrenat
distintes escoles de Manacor i
Porto Cristo. Sán tots els alumnes,
de 6 a 17 anys, de la nostra ciutat.

La mostra ha estat un kit rotund
a tots els nivells. Per començar, el
niveli artístic de les representa-
cions, amb alguns alts-i-baixos, ha
estat més que acceptable, bastant
alt. •

L'organització ha estat molt be,
salvant errors, que ja estan ano-
tats per a corregir-los l'any que ve.
Alguns fins i tot s'han corregit
sobre la marxa.

El més criticable de tot és l'exi-
güitat del pressupost, unes
300.000 pessetes, per a l'esceno-
grafia de 9 obres de teatre, els car-
tells etc. etc Són ridículs. Basta

mirar el que dedica l'Ajuntament
de Ciutat an aquests tipus d'activi-
tats.
•• Estam segurs que l'any que ve
se farà una Mostra encara millor i
que el pressupost no obligarà
haver d'anar tan estrets.

41 SOMNI D'UNA MT D'ES-
TIU»

Les alumnes de la Puresa varen
representar molt correctament l'o-
bra de William Shakespeare .El
somni d'una nit d'estiu ,, .

L'obra, que inclou una segona
representació dins la mateixa
trama, va ser molt ben interpretada
per les nines de 56. i 76., aconse-

guiren agradar a tots els 66s, cur-
sos de Manacor, i el dissabte al pú-
blic en general.

ASAMBLEA GENERAL

El col.legi de .Ses Comes» va
demostrar que molt bé podia estar
seleccionat per la Mostra de Tea-
tre Escolar que se farà al Teatre
Principal de Ciutat. Aquest és l'ú-
nic col.legi de la zona seleccionat,
havnet-s'hi presentat també,
<(Mitjà de Mar. i .Simó Ballester».
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Un. disc que els manacorins han. de voler escoltar

«Som», la dolça i rítmica música
de «Calabruix»

Bernat Nadal
Un com jo (que cada dia em sent

més abocat a passar gust del que
m'agrada i a rebutjar el que no em
dóna plaer) no té perquè intentar
ésser massa objectiu quan dóna
opinions. Som subjectiu part da-
munt tot i no em desagrada ésser-
ho ni tenc cap necessitat d'ade-
quar les meves opinions a les dels
altres. Per això, si dic (o escric)
que una obra determinada em cau
bé, que m'agrada o que m'hi co-
munic, ho dic amb la seguretat de
qui no deu res a ningú.

Per aquest motiu us dire ben clar
que el disc «SOM» de Calabruix
m'agrada. Ja sabia que m'agrada-
ria abans de que acabassin la gra-
vació de les cançons i em comen-
çava a enrampar dins les mans el
mateix moment que En Tomeu
Matamales i En Xisco Cortés
m'entregaren l'elepe, un horabai-
xa, a la Plaça d'es Mercat, on es hi
veiérem per casualitat.

Esperava aquest disc amb ver-
tader anhel. Fins i tot dire que l'es-
perava des d'abans que els seus
autors tenguessin l'encertada idea
de gravar-lo. Conec En Tomeu
Matamalas des de fa molts d'anys i
també En Xisco Cortés, encara
que en menor grau, i sempre he
pensat que la saviesa musical i el
bon gust d'aquesta gent no s'havia
d'esbravar en recitals «menors»,
vull dir de forma modesta, improvi-
sada i amb mitjans tècnics defi-
cients per poder oferir un so viu i
dinàmic. Necessitaven Ilençar-se,
vull dir decidir-se a ser qui són, a
no tenir por i deixar ben clar que
actuant amb una ma fermada i una
oliva dins la boca encara estarien
en condicions de fer una música
més digna que alguns dels qui
malcanten per aquesta depaupe-
rada Mallorca que sembla vindicar
només alit) folklòric i de vegades
de mal gust que va tan bé per
substituir la cultura.

«SOM» es un primer disc ambi-
ciós amb el que Calabruix se des-
tapa com un duo amb enormes
possibilitats futures i amb un pre-
sent aplomat, .segur i profitós. El
disc sona bé, de dalt a baix, i no
s'hi veu gens del titubeig que origi-
nariament se sol detectar en una
primera experiencia de microsolc.
Havia de ser així, pequè la con-

trastada experiència d'aquests
dos cantautors ho requeria. Ajuda
a sonar bé la col.laboració d'instru-
mentistes com En Josep Ros, En
Miguel Brunet o el baixista Xavier
Oliver, juntament amb En Josep
Alba i En Toni Fernandez. Un
equip, en definitiva, de vàlua asse-
gurada per a envestir un enregis-
trament digne, quasi, dels millors
artistes de la cançó catalana, que
disposen de més i millors mitjans.

El disc sóna bé perquè les can-
cons tenen un alt nivell dins el que
diríem contexte de la «música lieu-
gera» actual. Les músiques tenen
dignitat i els arranjaments són
intel.ligents. Les lletres tan ben
fetes (algunes són prodigioses) i el
que es més important, tenen força.
Té molta de força la cançó que
dóna nom a tot el disc, -SOM», i es
extramadament bella «Escola gra-
duada» amb lletra del poeta Blai
Bonet i música d'En Xisco i En
Tomeu.

Jo no parlaria d'estils; Cala-
bruix té el seu propi estil, generic,
mal de qualificar des de mi, perquè
em sembla que hi ha cançons que
tenen unes influencies musicals
ben definides, mentre que altres
no les tenen o no les conec. Això

sí, al disc, han sabut conjugar amb
quasi perfecció el protagonisme
de les veus i dels instruments. Mai
els instruments «se mengen » el
vocalista i sempre el vocalista està
ben acompanyat. Les Iletres, d'En
Tomeu, exceptuant l'esmentada
d'En Blai Bonet i «Senzillament, si-
lenci», d'En Miguel Mestre, són
molt estudiades i aconsegueixen
el seu objectiu: ser clares, intelligi-
bles i ben sovint hermoses tot,
aportant diversitat de temàtiques,
des del tema amorós al satiric.

He escoltat aquest disc,
«SOM», fins a saber-m'ho de me-
mòria.  No tenc cap reserva en dir
que la primera cara m'agrada més
que la segona, pert) altra volta
hauria de parlar d'aquestes prefe-
rències tan personals... que no sé
si el lector ha de valorar massa la
meva opinió. El que sí crec que ha
de fer el lector es escoltar el disc,
perquè es un disc que regalima
manacorinitat per tots els porus, i
es un disc manacorí sense pecar
d'un localisme fàcil. Les emisores
de radio mallorquines comencen a
deixar constancia de la popularitat
de Calabruix i jo em deman. Per
quan el segon elepé?



Porto Cristo

¡Buenos días, verano!
Estamos viviendo estos exquisi-

tos días en que un suavísimo «gre-
gal» mitiga los primeros calores.
Momento ideal del año que los que
pueden vienen a disfrutar con noso-
tros: turistas de diferentes proce-
dencias --aún escasos-, se quejan
Hoteles, Restaurantes o «Souve-
nirs», yates que llegan de horizontes
lejanos y bastantes familias mana-
corenses que van asentando sus
reales en sus casas porteñas.

La cala se va poblando de barcos
o veleros que entran y salen en un ir
y venir incesante, lanchas nuevas
prueban sus motores y la pericia de
sus conductores, esquiadores náuti-
cos dibujan amplios y ruidosos cír-
culos de espuma. La chiquillería
grita y se salpica desde los «pati-
nes» que manchan de amarillo el
verde-azul del mar. Al alba y al ano-
checer, los Ilat:its de los pescadores
van a faenar, que no hay que con-
fundir con los de los ociosos que
sólo van a pasear.

La playa huele a «bronceador-;
chicos con balón y algún que otro
perro corren entre los cuerpos ofren-
dados al sol, y las olas pintan orlas
relucientes en el arenal. Ataviados
de verano, turistas variopintos van
de tienda en tienda, comparando
precios. Las terrazas de los bares y
restaurantes se llenan de consumi-
dores que muerden a dos carrillos
en gigantescos bocadillos, bebiendo.

a sorbitos una «coca-cola- o un bo-
tellín de cerveza.

En las aceras de las calles, se
amontonan enseres de toda índole
que despiden al aire el olor a moho,
fruto de su hibernación, mientras

amas y asistentas limpias, sacuden,
barren, lavan todos los rincones de
Ia casa abierta de par en par.

Sí, ya ha llegado el verano, y si,
durante muchos meses, a los porte-
hos nos sobró espacio y tiempo, el
-1Ieno- que nos invade obliga a fo-
rasteros y lugareños a respetar ele-
mentales reglas de convivencia sin
Ias cuales nuestro verano sera el jo-
coso desmadre de los desaprensi-
vos, el penoso martirio de los resig-
nados y las iracundas condenas de
los que pretenden enderezar entuer-
tos. Total, un infierno de motos sin
silenciador, de esquís degollando
nadadores, de yates fondeados
junto a la playa, contaminándola, de
vehículos enfilando direcciones
prohibidas, de coches aparcados,
cortando el paso, de aparatos de te-
levisión a la potencia amáxima, de

voceríos hasta las tantas de la
noche al pie de las ventanas de los
que duermen ya y, quizás, mañana
tendrán que madrugar, de bolsas de
basura sacadas a cualquier hora y
que los perros y gatos callejeros se
dedican a destripar, de intermina-
bles colas, con intentos de «colar-
se», de misas multitudinarias con
abanicos y conversaciones priva-
das, y para qué seguir...

Desde luego, si queremos que
nuestro verano, que hoy saludamos,
sea un hermoso recuerdo para
todos, hemos de vivirlo juntos en ar-
monía. Para ello, no hay más mila-
gro que el de la tolerancia y el respe-
to a los derechos del otro... que tam-
bién los tiene. El derecho a dormir, a
descansar, a no ensordecer, a no
tropezar ni respirar pestilencias.

Y el ejercicio de esta tolerancia
dependerá exclusivamente de noso-
tros: ni barrenderos ni guardias mu-
nicipales estarán aquí en número
suficiente para prevenir eventuales
actitudes incívicas. Nuestro Ayunta-
miento tutelar, en el mejor de los
casos multiplicará sus dotaciones
por dos, mientras la población se
multiplicará por diez. Esta es una
ocasión más de lamentarnos de
nuestra dependencia e indefensión,
y de añorar una independencia ad-
ministrativa en beneficio de todos.

En cualquier caso, que todos los
que aquí vengan sean bienvenidos.
Hemos de recibirlos con los brazos
abiertos. Y deseamos de todo cora-
zón que ellos sepan corresponder
para el bien de todos.

Buenos días, verano.
Juan Moratille

iWx
Academia de Inglés

de Manacor
Curso intensivo en Junio

INFORMACION
CICos, 2-1o. - Tel. 40 22 46



Sant Llorenç des Cardassar

Semana musical en honor del centenario
del <Centre Musical Sant Llorenç»

Llorenç Febrer

Tal y como anunciamos desde
«Setmanari», la Banda Municipal
de Música de Sant Llorenç cumplió
sus primeros «cien años» de exis-
tencia desde que se constituyera
como tal a principios de 1.987.

Motivo por el cual durante la se-
mana en curso han recibido el me-
recido homenaje púiblico, a través
de la .Setmana Musical» que con
diversidad de actos culturales y
musicales se ha ido desarrollando
en los últimos días, finalizando el
próximo domingo con el concierto
del «Centre Musical Sant Llo-
renç».

Según establecía el programa
de actos organizado por la «Esco-
la Municipal de Música», con el pa-
trocinio de «La Caixa», hemos
contado con conferencias sobre
temas musicales, y un programa
de , taller con actuación musical
para los escolares.

Hoy viernes a las 21,30 horas,
dará inicio la actuación del novel
cuarteto musical «Syntagma Musk
cum», en el interior de la Iglesia
Parroquial.

Día 16, sábado y a la misma
hora, serán los dé la Coral l'Alzinar
de Capdepera quienes actuarán.

El domingo tras el oficio religio-
so de las 9 de la noche, en honor
de la Banda, el homenajeado
«Centre Musical Sant Llorenç»
ofrecerá un concierto, para disfru-
te de los asistentes.

Siguiendo con los actos del ho-
menaje, el día 13 de junio tendre-
mos el concierto de la Orguesta
Ciudad de Palma.

DESIFLE DE MODAS
PRIMAVERA- VERANO

Hoy viernes contamos con una
innovación en Sant Llorenç, como
es, el previsto Desfile de Modas,
bajo la organización de «Boutique
Xerinola» a través de sus tiendas
ocmerciales de Artá y Sant Lb-
reng.

Tendrá lugar en la Sala Rigal, en
donde podrán contemplar la moda
primavera-verano, a partir de las
10,30 de la noche.

MITIN ES POLITICOS

Ayer jueves se presentó Alianza
Popular, quien tiene en Miguel Va-
guer el candidato a la alcaldía. El
acto tuvo como escenario el Salón
Parroquial, en donde el próximo
viernes tendrá lugar la presenta-
ción de Unión Democrática Inde-
pendiente, que lidera Ramón Pont.

Cortinajes
NOVOSTYL  

Pio XII, 26- Manacor   
VISILLOS - RASOS - MAL LAS - GUIPOURS

Y ACCESORIOS MONTAJE  

"LA CASA DE LAS CORTINAS".
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Son Macià

Francesc Vaguer Nicolau (UM)

Son Macià s'ha tractat des de Manacor com
una possessió que no treu

En Francesc Vaguer va néixer a
Son Macià fa 45 anys. Es casat, té
tres filles i es dedica al comerç. Des
de molt jove es dedica a participar ac-
tivament a les festes del poble i a or-
ganitzar-ne: festes d'estiu, ximbom-
bada, etc. Ha participat en l'organit-
zació de l'esport, teatre... ara es pre-
senta per Unió Mallorquina amb el
número cinc.

-Des de quan estes dins UM?
-Des de quan es va fundar el partit.
-Motiu de presentar-te?
-Perquè consider que tant dins Son

Macià com dins l'Ajuntament es neces-
siten persones que treballin en l'aspecte
de les festes populars. La gent necessi-
ta participar més que veure. Manacor
comença a tenir ganes de festes i jo puc
donar una ma.

-Tens possibilitats de sortir elegit?
-Jo dic que els partits d'àmbit nacional

és difícil que defensin a pobles com el
nostre. Per això, esper que la gent, a
l'hora de votar pensi en un partit regional
corn és UM.

-T'agradarla treballar en un altre
camp que el de les festes?

-Sí, en l'esport.
-I com .delegat de Son Macia?
-Sí per què no? Si em present és per-

què els macianers . m'han empès. I en
certa manera, el resultat per jo és una
prova per a saber si el poble em vol o no.

-Quins problemes detectes a Son
Macia?

-Jo crec que els més importants són
les polémiques partidistes, que venen
d'enrera i que n'hi ha per bastant de
temps. Els altres problemes podrien ser
Ia carretera i altres temes urgents. S'ha
d'estudiar el tema i posar-nos a fer feina,
encara que ningú no s'ha de pensar que
tot es pugui fer en un vol. Hi ha, però
molta il.lusió, per part meva, perquè en-
tenc que en quatre anys es poden fer
moltes coses.

-La divisió que ha al.ludit, és en
temes Importants?

-No, són temes poc relevants. El que
passa és que el nostre és un poble petit i
les coses corren més. Manca dialog,
cara a cara i s'eternitzen els problemes
per aquest motiti Les coses s'haurien
d'arreglar amb diàlegs oberts; no s'ha de
parlar als cafés ni al carrer, sinó perso-
nalment.

-T'agradaria former un equip, cas
de sortir tots elegits o un parell, amb
els altres macianers?

-M'agradaria molt. Jo crec que si sor-
tíssim tots quatre elegits seria un gran
èxit pel poble. I posasríem en evidència
a tots els partits a l'hora de prendre deci-
sions que afectassin Son Macià.

-Quina opinió et mereix la tasca de
Tie Sureda?

-Jo crec que En Sebastià ha fet molta
feina; ha estat un al.lot que ha trobat
col.laboració; pelt) hauria d'haver estret
més l'Ajuntament i hauria d'haver estat
més en contacte amb gent que no fos
del seu partit; hagués pogut aconseguir
més coses, com la neteja del poble. Jo
crec que després de vuit anys s'hauria
d'haver retirat per la porta gran i deixar
el poble en mans d'una altra gent... ell
sabra perquè ho fa.

-Quina es la teva opinió del Pla Ge-
neral i en concret de l'Ordenació de
Son Macia?

-El Pla ha estat una cosa polèmica.
S'ha d'estudiar entre els afavorits i els
perjudicats. Lo que està clar és que
s'han d'acabar les .xapusses ,, que
s'han fet fins ara.

-Ets partidari de més zones ver-
des?

-A un poble com el nostre no interessa
massa perquè en tenim prou i perquè no
tenim perspectives de creixement en 50
anys. Jo vaig dir fa cic anys que en poc
temps quedarien 25 cases buides i ja
n'hi ha vint. Som un poble pagès i no
tenim perspectives de créixer.

-I de la independencia, en series
partidari?

-S'ha d'estudiar en conjunt entre Son
Macia, Cales i Cala Murada. Crec que
ganes n'hi ha, peas) des de defora tot
sembla millor. Si fos ventajós, per qué
no?

-Vos sentiu dominats per Manacor,
us tracta malament?

-No, malament, no. Lo que passa és
que mos tracta com a una possessió
que no treu.

-I no estarieu igualment dominats
per una zona costera que va a més?

-Jo crec que per antic, Son Macia
hauria d'ésser el centre d'aquestes
zones, una cosa semblant amb Sant
Llorenç respecte de S'Illot, Cala Millor i
Sa Coma.

-Lligaria més la pagesia macianera
amb la gent de vora mar que amb Ma-
nacor?

-Jo crec que sí, la gent obriria un poc
més els ulls cara al turisme. La vida
seria una mica més molesta, pert) com-
pensaria econòmicament.

-Per acabar, et vull demanar la teva
opinió dels altres candidats. Na Cata-
lina Sureda?

-No es pot discutir que és una al.lota
preparada i amb Iletra. Crec que dins l'a-
juntament ens entendríem molt bé.

-I En B iel  Riera?
-Es una persona del poble, normal,

amb el qual m'entendria, encara que la
idea de partit no Iliga massa.

-I En Sebastià Sureda?
-No hem tengut mai problemes perso-

nalment. Si li he consultat qualque cosa
crec que sempre ha f et tot lo que ha
pogut. En l'únic que no coincidim és que
esta dins un partit en el qual es difícil tre-
ballar per Son Macià.

Text i foto: Antoni Tugores

Urge Traspasar
Supermercado
En Cala Millor

Tel. 55 04 50 - 57 11 25
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A s'hora de
sa veritat

per FELIP BARBA

/RI

El Manacor ha firmat un reconeixement
de deute an ets jugadors

Diumenge passat a
les quatre des capves-
pre ets jugadors del Ma-
nacor exigien a n'Es Pre-
sident un reconeixement
de deute de ses canti-
cbts que tenen atrassa-
des i pendents de co-
brar. Es President els va
entregar, de un en un, un
document pes qual reco-
neixia es deute que té el
Manacor i se comprome-
tia a pagar en . tres pla-
gos. Aquests documents
són perillosos si resulta
que tant Club com juga-
dors manetgen dues
classes de duros: blancs
i negres. Per això mos
demanam: Seria legal
denunciar un contracte
de doblers negres? Que
contestin ets experts.

Aquest reconeixe-
ment de deute ha caigut
molt be dins un sector de
s'afició i molt malament
dins un altre sector.
M'explicaré. No basta
que es President vulgui
donar sa cara (que eta
molt bé), sempre n'hi ha
que troben ossos an es
lieu. Dins s'Agrícola n'hi
havia que alabaven En
Rafel Sureda i altres que
deien que això es hipote-
car el MANACOR, per-

que si enguany no s'han
fet duros es perquè ets
jugadors no han sabut
guanyar partits.

A noltros mos pareix
molt bé que el Club doni
sa cara. No estaria de lo
millor deixar acabar sa
temporada sense dir ase
ni bèstia a n'ets juga-
dors, perd també creim
que a s'hora de mostrar-
se tan esplèndits s'hau-
ria d'haver analitzat es
comportament individual
de cada jugador. Es que
s'han sacrificat tenen
dret a cobrar. Es que no
s'han sacrificat i han
donat baix rendiment
mereixerien que se'ls
sancionàs amb una dis-
minució d'aquests sous
tan elevats, per ser juga-
dors de poble.

De totes maneres no
canviarem sa situació. A
partir d'ara sa planifica-
ció de l'any qui ve s'hau-
rà de fer, no amb ses en-
trades i sortides de sa
temporada, sinó amb
sos reconeixements de
deute atrassats d'en-
guany. Vos pareix que
es Club podrà treure es
carro, l'any qui ve?

RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport

Actualidad Futbolística

PERLES ORQUIDEA
A més a més de ser

S'Sponsor de s'equip ju-
venil del MANACOR han
contribuit amb 50.000
Pts. a sufragar ses des-
peses de sa lliguilla d'as-
cens. Gracies en nom de
s'afició.

MIQUEL	 ANGEL
NADAL

Està vist que en Serra
Ferrer conta amb En Mi-
guel Angel Nadal com a
titular del Mallorca de
PRIMERA DIVISIO. En
Beethoven, que li deien
quan estava en el Mana-
cor, va anul.lar en Joa-
quín del Gijón. Li desit-
jam que seguesqui en
una línia ascendent. A
l'instant es Lluís Sitjar
estarà ple de manaco-
rins que hi aniran per
veure trionfar En Nadal.

MANACOR- ST
FRANCESC

Es partit d'eliminatòria
entre el Manacor juvenil i
el St. Francesc vi tenir
espectadors	 d'exepció:
Es President del Mallor-
ca Atlètic, En Guillem
Servera, En Carrió
naturalment, En Jimmy.

EN NOFRE RIERA 22
GOLS

Suposam que ningú
no dubte des gran rendi-
ment que ha donat en
Nofret en el Manacor,
pert) per si qualcú té ma-
nies recordarem que
s'interior roig-blanc ha
maracat sa friolera de 22

GOLS aquesta lliga. Si
s'equip hagués arribat a
presionar i anar millor
n'hagués marcats 40.

BIEL RIERA I LOREN
En Biel Riera va ser

canviat pen Loren. Lo
deft es que en Biel esta-
va fent un partidasso
-cosa que enyoraven
des de fa temps- però es
Mister va considerar que
En Loren s'ha de rodar
un poc i li dona s'oportu-
nitat de jugar 20 minuts.
Es públic va ovacionar
en [OREN en aquesta
reaparició.

MATIES AL
BALEARES

S'Ultima Hora publica-
va fa un parell de dies
que en MATIES interes-
sa al At. Baleares. Sa ve-
ritat es que es directius
baleàrics són un poc xa-
farders, si sa notícia es
veritat perquè aquestes
coses se duen en secret.
Com a producte d'a-
questa informació de Ul-
tima Hora el Manacor ha
donat passes a fi que en
Maties no se'n vagi.

MARTIN VENCES
En Martin Vences va

quedar encantat des
drenatge des camp de
Na Capellera fins en es
punt que va agafar una
grapada de terra i la va
mostrar a un directiu ciu-
tadà diguent: «es esta
clase de tierra la que
quiero para el Estadio
Balear». No es broma.



En Bieló vol sa baixa del Ma-
nacor per fitxar a Sant Llo-
renç, perd en Ravanetto mos
diu que està més que reten-
gut: engrillonat. Ara, a un
equip de categoria el Mana-
cor li deixaria anar.

No es veritat que en Semina-
rio, a Menorca, dormís amb en
GUS. Lo cert és que negociava
amb s ' Sporting Mahonés es
traspàs. En Venables ha dit
que el traspassin i si hem
d'afegir res que ho diguin.

El BALEARES vol fitxar en Ma-
ties, perd no saben que està a
punt de casar-se i sa dona no
li consentira que jugui a
fora poble. Fermado i bien
fermado.

Es jugadors del Manacor
estan tan cansats de cárrer
quearanomés entrenen es di-
jous. Encara que només vul-
guin entrenar un dia sa set-
mana volen cobrar Com si en-
trenassin cada dia.

En Ramos s'ha oferit per en-
trenar gratis el Baleares.
No és que li interessi des-
plagar-se a Palma, pen!) es-
pera que fotin una cosa pes
cul a n' En Martin Vences.

Per cert, que diumenge pas-
sat, antes i després des par-
tit, En Xisco Riera se va can-

sar de fer sa pilota a En Ven-
ces. Espera un fitxatge mi-
lionari?

En Nofret va vet un parti-
dasso i va ser es millor. Es
seualtrendimentcoincideix
amb so fet que s'extrangera
ara no es per aqui.

J

piir	 p itill
 D'INFORMACIÓ CULTURAL I ECONÓMICA

A.P. perdra, sa Batlia perd no
se conformen a no presidir
res i volen acopar el Mana-
cor. Ames d' En Biel Bosch que
es Vicepresident, vàrem
veure que assitia com a di-
rectiu a sa Junta En Joan Mi-
quel que pretén cosa. A n'a-
quest pas En Cerrato i tot as-
pirara a sa presidencia del._
Manacor.

Espai en blanc reservat per
quan mos deixin escriure
d'EnBielCompany.



J. Manacor 1 - San Francisco 1

Los manacorenses merecieron la victoria
Felip Barba

Los juveniles manaco-
renses tuvieron un tras-
piés el pasado domingo,
al empatar a un gol en
Na Capellera con el San
Francisco, en un partido
que merecieron ganar
los rojiblancos manaco-
renses, que dominaron a
lo largo de los noventa
minutos al equipo pal-
mesano.

Dirigió el partido el Sr.
Coll Pou, que tuvo una
nefasta actuación, al
querer convertirse en el
protagonista del partido.
Enseñó cartulinas ama-
rillas de amonestación a
Gomila, Bosch, Fuster,
Tent y Camand del Ma-
nacor y a Riera, Mateos,
Maestre, Marcos y Fe-
rrer del San Francisco.
Vieron la cartulina roja
de expulsión Mateos del
equipo palmesano y Ca-
mand del Manacor por
doble amonestación.

MANACOR: Ferrer,
Galletero, Andreu, T.
Riera, Camand, Pont,
Fuster, Casals, Gomila,
Bosch y Tent. (Botellas y
Timoner).

SAN FRANCISCO:
Marcos, Riera, Mateos,
Ordoriez, Veny, Canta-
llops, Ferrer, Perelló,
Carbonell, Maestre y Al-
cover (Palmer y Cirer).

Goles.- 1-0 Minuto 55.
Libre directo sobre la
portería visitante, saca
en corto T. Riera sobre
Casals y éste de potente
disparo mando el esféri-
co a la red después de
pegar en el largero.
1-1 Minuto 60. Balón
sobre el área rojiblanca
que no acierta a despe-
jar bien la defensa, el
balón va a los pies de
Maestre que completa-
mente solo empuja a la
red.

VOLO UN
IMPORTANTE PUNTO

Los juveniles manaco-

renses que dominaron
más que sus rivales y tu-
vieron las mejores oca-
siones para conseguir la
victoria, ocasiones que
no aprovecharon, per-
dieron un valioso punto
ante el San Francisco.

El partido fue muy dis-
putado por ambos equi-
pos que se emplearon a
fondo para conseguir
que el resultado les fuera
positivo. En la primera
mitad el dominio fue total
del equipo manacoren-
se, que tuvo ocasiones
claras de adelantarse en
el marcador, pero las im-
precisiones de los delan-
teros rojiblancos y la
gran actuación del can-
cerbero palmesano Mar-
cos, impidieron que los
manacorenses se fueran
al descanso con algún

El Juvenil Manacor
viaja mañana al Ibiza,
para enfrantarse el pró-
ximo domingo a partir de
las once de la mañana al
Juvenil Ibiza, en partido
que puede ser decisivo
para los manacorenses
de cara a conseguir el
ascenso.

El empate del pasado
domingo ante el San
Francisco, obliga a los
manacorenses a conse-
guir la victoria en este
partido, victoria, y valga
la redundancia, que les
abriría de nuevo las
puertas del ascenso.
Pero el tan anhelado as-
censo, no depende ya de
los resultados que
pueda conseguir el equi-
po de Esteban Calden-
tey, sino, que también
depende en parte del re-
sultado que se de el pró-
ximo domingo en el parti-
do Atco. Ciudadela -San
Francisco, en el que se
tiene que dar el resulta-

gol a su favor.
En la segunda mitad

siguió la misma tónica,
es decir, de dominio rofi-
blanco y en el minuto 55,
llegó el gol de Casals,
que parecía abrir el ca-
mino para su equipo,
pero poco duró la ale-
gría, ya que cinco minu-
tos después en una im-
precisión de la zaga y
portero llegó el gol del
empate, que sería el de-
finitivo del partido.

do de victoria del equipo
menorquín o el empate,
para que el Manacor
tenga posibilidades de
ascenso. Por contra si el
San Francisco consigue
la victoria, será el equipo
palmesano el que casi
con toda seguridad suba
de categoría. Pero lo
cierto es que los juveni-
les manacorenses nece-
sitan los cuatro puntos
en los dos partidos que
restan para optar al as-
censo. Otra cosa hubie-
se sido si hubieran gana-
do al San Franciso el pa-
sado domingo.

LOS ROJIBLANCOS
CON MORAL

Los jugadores roji-
blancos se desplazan al
Ibiza, con la ilusión de
conseguir los dos puntos
y estar a la espera de lo
que pueda ocurrir en
Ciudadela. los jugadores

No supieron, o no pu-
dieron reaccionar los ju-
veniles manacorenses al
encajar el gol y a pesar
de que gozaron de algu-
na ocasión, no pudieron
conseguir el tanto que
les hubiese dado la vic-
toria. Concluyendo, re-
sultado injusto, ya que si
tenía que haber un gana-
dor este era el equipo
manacorense, porque
hizo más méritos que el
San Francisco.

de Estéban son cons-
cientes de lo que se jue-
gan en este partido, tie-
nen la moral alta, por lo
que van a salir a por
todas con el fin de con-
seguir su propósito, aun-
que el partido no será
fácil, pero pensamos
que el Juvenil Manacor
puede y debe conseguir
los dos puntos en litigio.

Por el momento pare-
ce que no hay bajas en la
plantilla rojiblanca, por lo
que no se esperan mu-
chos cambios con la ali-
neción del pasado do-
mingo, aunque se podría
dar entrada a Botellas en
sustitución de Xisco Tent
o Gomila, aunque ésto
no lo va a decidir Este-
ban hasta última hora.
Por lo tanto el equipo es-
tará formado por Ferrer,
Galletero, Andreu, Ca-
mand, T. Riera, Pont,
Fuster, Casals, Bosch.
Tent o Botellas y Gomila
o Botellas.

J Ibiza - J Manacor

Sólo vale la victoria
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Al fin terminó la liga

El Manacor borrón y
cuenta nueva

Felip Barba
El equipo manacoren-

se después de una acia-
ga termporada se despi-
dió el pasado domingo
de su público, con una
victoria totalmente justa
sobre el equipo del Atco.
Baleares, que ya había
conseguido el ascenso a
Ia Segunda División B. El
equipo manacorense se
mostró más agresivo
que en otras ocasiones y
superó al equipo de Mar-
tín Vences, que quizás
vino a jugar bastante re-
lajado, ya que había con-
seguido su objetivo de
lograr el ascenso. Esto
no resta méritos al con-
junto rojiblanco que en
algunas fses del partido
puso en práctica un fút-
bol de alta calidad.

VOLVER A EMPEZAR

Decimos, volver a em-
pezar, porque el Club
Deportivo Manacor no
puede repetir una tem-
porada • como la de este
año, que se planificó mal
con una directiva que
sabia que se tenía que
marchar y que endosó
todos los problemas a la
nueva junta directiva que
tuvo unos comienzos
bastante equivocados,
como pudieron ser el
cese de Luís Cela cuan-
do el equipo tenía positi-
vos en su casillero y fue
sustituido por un entre-
nador inexperto Rafel
Ramos, que poco o nada
aportó al equipo que
llegó a tener negativos.
No culpamos de todo
ello a Rafael Ramos sino
que nos sentimos un
poco culpables todos, ya
que la junta directiva no
pudo haver frente a sus
compromisos económi-
cos en su debido tiempo
y los jugadores jugaron y
entrenaron desmotiva-

dos, SIN NADIE QUE
LES MOTIVARA. Y la
afición que también vol-
vía la espalda al equipo y
ha acudido poco a pre-
senciar los partidos. La
afición quiere ver ganar,
quiere ver a su equipo
arriba y si ésto falla la afi-
ción no acude al campo.
Todos estos problemas
son los que se tienen
que intentar solventar la
próxima temporada, hay
tiempo para ello ya que
desde el pasado lunes
se puede estar trabajan-
do sobre ello.

¿CUAL SERA EL FU-
TURO DEL MANA-
COR?

El futuro del Manacor
debe pasar por la reno-
vación de los jugadores
que interesan, con la
contratación de un
nuevo entrenador que
planifique la próxima
temporada y que sea un
hombre conocedor de

esta tercera división y
que pueda elegir los
hombres que necesita
para formar la plantilla.
Esto sí, sin sobrepasar-
se en el aspecto econó-
mico, y que el déficit que
arrastra el club rojiblan-
co es importante y no se
debe aumentar, sino
todo lo contrario, se tiene
que intentar rebajar en lo
posible.
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Al vencer en Capdepera

El Badía disputará la promoción de ascenso
Felip Barba

El Badía de Cala Millor
puso un broche de oro a
su extraordinaria cam-
paña al vencer el pasado
domingo al Escolar en
Capdepera, victoria que
les supone el poder jugar
por primera vez en su
corta historia la promo-
ción de ascenso a la se-
gunda división B.

UNA LOABLE
CAMPANA

El equipo de Cala Mi-
llor que entrena Pedro
González después de

unos inicios titubeantes
en la presente liga, si-
guió una mejoría en su
juego y poco a poco,
paso a paso, fue subien-
do peldaños en la tabla
clasificatoria siendo uno
de los equipos que
desde antes de finalizar
Ia primera vuelta lucha-
ron para conseguir el se-

gundo puesto que daba
opción al ascenso direc-
to o a la tercera plaza
que al final han conse-
guido de jugar la promo-
ción.

La campaña del club
de Cala Millor que presi-
de Romeo sala ha sido el
fruto de un trabajo bien

planificado desde la di-
rectiva en la que la comi-
sión deportiva presidida
por Antonio Llinás logra-
ron confeccionar una
plantilla compensada,
que durante toda la tem-
porada 86-87 ha demos-
trado tener la confianza
que pusieron sobre ellos
Ia junta directiva y entre-
nador, así de esta mane-
ra se consiguen los obje-
tivos trazados, ya que en
todo momento directiva,
entrenador, jugadores y
afición han estado total-
mente unidos y no han
regateado esfuerzos
para conseguir este pre-
ciado tercer puesto.

LA PROMOCION A
CUATRO JORNADAS

Lo que puede perjudi-
car al Badía es la mala
organización que hay en
el fútbol español, ya que
aún faltan cuatro jorna-
das para terminar la liga
de Segunda B, por lo que
el equipo de Cala Millor
puede perder el ritmo de
competición todo lo con-
trario de los equipos de
Segunda B que jugarán
dicha fase una semana
después de haber termi-
nado la liga. Suponemos
que Pedro Gonzalez ya
habrá planificado estas
cuatro semanas en lo
que a entrenamientos se
refiere, se deberán jugar
partidos con equipos
fuertes para no perder el
ritmo competitivo y llegar
a la eliminatoria de as-
censo en las mejores
condiciones psíquicas y
físicas.

El Badía tiene su gran
oportunidad de lograr
ascender a la segunda
división B y no la debe
desaprovechar, cuenta
con una buena plantilla,
con un excelente entre-
nador y una mejor junta
directiva que no regatea-
rá esfuerzos para conse-
guir el ascenso.
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Derrotas del Olimpic Infantil y Alevin
Están tocando a su fin las compe-

ticiones del fútbol base en todas sus
categorías y en todas sus competi-
ciones. De los resultados del pasa-
do sábado hay que destacar la
nueva victoria del Badía Infantil
sobre el Olímpic y la derrota de los
alevines del Olímpic en su visita al
San Cayetano.

INFANTILES
BADIA 3- OLIMPIC 1

Arbitro Sr. Barceló, mal.
BADIA: López, Baudil, Chapira,

Daniel, Font, Estrany, Servera I,
Servera II, Meca, Mellado y Sard.
(Servera y Manzano).

OLIM PIC: González, Frau, Sufier,
Galmés, Gallego, Llull, Lozano,
Marín, Riera, Casals y Garau.

Goles: Por el Badía Mellado fue el
autor de los tres goles y Garau logró
el del Otímpic.

El partido entre.el Bad ía y el Olím-
pic fue dominado totalmente por el

conjunto de Cala Millar que se mos-
tró en todo momento muy superior a
los manacorenses. El partido fue
soso y aburrido y solo la mala actua-
ción del colegiado hizo que en las
gradas reinara un poco el ambiente.
Importantísima victoria del Badía
que ratifica su título de campeón de
esta Copa Presidente.

ALEVINES
SAN CAYETANO 7- OLIM PIC

Arbitro: Sr.Rodríguez, bien.
SAN CAYETANO: Segura, Arrom,

Martorell, Cánaves, Salas, Gonzá-
lez, Lladó, Linares, Fullana y Llinás.

OLIMPIC: Salas, Picornell, Ros-
selló, Riera, Ramón, Rojo, Dapena,
Puigrós, Fullana, Martinez y Cercos.

Una vez más los equipos palme-
sanos demostraron su superioridad
sobre los equipos de la liga de pue-
blos y el resultado del partido San
Cayetano - Olímpic refleja esta su-
perioridad. Los manacorenses se

vieron desbordados en todo mo-
mento por el buen juego del equipo
local que gozó de innumerables
ocasiones de gol y pudo haber con-
seguido una goleada de escándalo,
ya que los jugadores manacorenses
no lograban poder detener el juego
ofensivo de sus rivales.

PARTIDOS PARA LA PROXIMA
JORNADA
ALEVINES
OLIMPIC -POBLENSE (Sabado 18
horas)

El Olímpic recibe la visita del Po-
blense, en un partido que promete
ser interesante y que a pesar de que
los de Sa Pobla son claros favoritos,
puede darse la sorpresa y el equipo
de Miguel Durán pueda conseguir
sus dos primeros puntos en esta
fase final del campeonato de Mallor-
ca.

El alevín del Olímpic no ha conse-
guido ningún punto en la fase final.

DE MANACOR
CARRERES DE CAVALLS

AL TROT ENGANXAT

Diumenge 24
GRAN
DIADA
HIPICA
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No se produjo el milagro
Los alevines del Porto Cristo no lograron el ascenso

Felip Barba
A pesar de que durante

toda la temporada el equi-
po de Juan Adrover tenía
prácticamente consegui-
do el ascenso en las dos
últimas jornadas perdió
todas sus posibilidades
ante el Camp Redó, que
el pasado sábado consi-
guó vencer al Barracar,
por lo que este equipo
palmesano junto con el
Sallista de Inca son los
que han logrado el ascen-
so a la primera regional

Alevín.
De todas manera la

campaña del Porto Cristo
ha sido extraordinaria en
todos sus aspectos, pero
al final no se ha logrado el
tan anhelado ascenso,
cosa que no tiene el por-
que manchar la entrega
total de jugadores y técni-
co. Pero el fútbol es así y
vendrán años mejores si
hay la dedicación y traba-
jo que ha habido esta
temporada en el fútbol
base porteño.

PORTO CRISTO 4 -
LLUCMAJOR

Arbitro	 Sr.	 Barceló,
bien.

PORTO CRISTO: Car-
los, Vilchez I, Prieto, Pa-
fiella, Sancho, Vilchez II,
Flores, Huertas, Pascual,
Dani y Costa.

LLUCMAJOR: García,
Nadal, Ferrer, Clar,
Bonet, Entrena, Castell,
Tomás, Salvá, Corvalán y
Bonet II.

Goles: Alberto 2, Pedri
y Vilchez.

Este partido fue ganado
fácilmente por los alevi-
nes porteños que estaban
más pendientes del resul-
tado que se podía dar en
el partido Barracar-Camp
Red6, que de lo que acon-
tecía sobre el terreno de
juego del campo munici-

pal de Porto Cristo. A
pesar de lograr una victo-
ria clara y rotunda no sir-
vió de nada para conse-
guir el ascenso, ya que el
equipo palmesano no falló
en su último partido y ven-
ció en el Jordi des Recó al
equipo del Barracar.

Nuestra enhorabuena
por la gran campaña reali-
zada por estos alevines
del Porto Cristo que han
merecido a todas luces el
ascenso, pero que al final
por esas cosas del fútbol
se le ha negado. Ahora se
debe continuar trabajando
con las mismas ganas e
ilusión de esta temporada
y pronto van a salir los fru-
tos de la dedicación que
han tenido estos jugado-
res y su entrenador en
esta gran temporada en la
que no han podido ver
realizado su sueño.

COMUNICADO A LA
COMUNIDAD DE VECINOS
DEL CAMINO DE SON TALENT

Se comunica a la Comunidad de
Vecinos del Camino de Son Talent
que no hayan satisfecho las cuotas
correspondientes a las parcelas de
su propiedad, que todavia pueden
hacer efectivo el ingreso de las
mismas en la Libreta n. 26723-61
que a nombre de la COMUNIDAD DE
VECINOS DEL CAMINO DE SON
TALENT se ha abierto en la CAIXA
DE PENSIONS C/Amargura, 10.

Rogamos máxima urgencia ya que
las obras no podrán iniciarse hasta
que se disponga en la Libreta del
total presupuestado.

Por otra parte, la subvención
concedida por el Ayuntamiento
expirará de no iniciarse los trabajos
en fecha próxima.

Manacor, 21 de Mayo de 1987
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ARTICULOS BRICOLAGE
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BAJAMOS TECHOS
EN MADERA PLADUR Y AISLA-
MIENTOS

Entrevista al Juvenil de la U. D. Barracar

Carlos Díaz
. A. Rigo

Carlos es otro serio exponente de
Ia gran cantera que hasta ahora
viene realizando la U.D. Barracar.
Carlos lleva ya 8 temporadas en el
Club, desde Benjamines hasta hoy
su segundo año de Juvenil.

-¿Qué opinas del Barracar?
-Creo que el Barracar es un buen

Club en el que existe un gran com-
paherismo y que temporada a tem-
porada ha ido superándose consi-
guiendo tener 6 equipos los cuales
están haciendo un buen papel.

-¿Qué quitarías del Barracar?
-Más que guitar mejoraría las ins-

talaciones ya que no son muy ade-
cuadas; creo que no quitaría nada.
De momento todo va bien.

-¿Qué opinas de tu entrenador?
-Creo que es una gran persona.
-¿Qué recuerdo quedó de aquel

ascenso del año pasado?
-Tengo un gran recuerdo; fue muy

emocionante ya que lo conseguimos
en -el último partido de Liga, el cual
vencimos por 3-2 al Cultural de Po-
Ilensa. Sólo nos valía la victoria.

-¿Qué entrenador te ha gustado

más?
-De todos se aprende algo ya que

cada uno tiene distintas maneras de
entender el fútbol. Quizás me incli-
naría por Toni Bou pero sin olvidar-
me del entrenador Pepe Santandreu
que en su segunda temporada de
Juveniles en el Club ascendió el
equipo.

-¿Qué se siente cuando se sale al
campo?

-No siento nada en especial. Sólo
pienso en que gane mi equipo y en
jugar lo mejor posible.

-¿Qué le pedirías a la directiva?
-A ser posible que mejore las ins-

talaciones que no son muy adecua-
das.

-¿Qué opinas de la revista «Set-
manari»?

-Está bien ya que te informa de
todo un poco.

-¿Qué equipo será campeón de
vuestro grupo?

-No lo sé, pero apostaría por Bto.
Ramón Llull o España de Llucmajor.

-Un jugador con clase en el Barra-
car:

-Hay varios jugadores con clase

como Miguel Nicolau, Nico, etc.
Creo que todos son buenos en su
lugar.

-Un presidente para el futuro:
-Creo que Pedro Miguel Riera

sería un buen presidente.
-¿Qué pregunta te gustaría que te

hicieran?
-Pues por ejemplo, ¿cuál es mi

máxima aspiración?
-Contesta pues:
-Jugar con el Barça y ser interna-

cional.
A significar para los mal pénsados

que dicha entrevista está efectuada
hace más de dos meses.



Tras el importante triunfo del pasado
domingo, el Perlas buscará el domingo el
título provincial
EL AYER Y EL MAÑANA

Victoria importante, la con-
seguida por el equipo ,, Se-
nior» del CLIUB PERLAS
MANACOR, en su conf ronta-
ción el pasado domingo fren-
te al Español, que además
de ser clara y rotunda, le
daba el pase a la final del
Campeonato que se jugará
el Domingo en la pista del
Costa de Calviá. El partido
del pasado domingo, fue de
claro dominio del Perlas que
marchó por delante en el
marcador de principio a final
del partido desarbolando a
su contrario desde el mismo
inicio del partido en que con
un parcial de 9-0 dejaba el
camino hacia la victoria total-
mente despejado, y más
aún, cuando a los 12 minutos
el marcador señalaba un
más que claro 23- 8. Tras
esta primera fase reaccionó
el Español que equilibró en
algo la balanza, pero ello no
fue suficiente para que el
Perlas llegara al descanso
con clara ventaja en el mar-
cador. La segunda parte,
empezó con una salida ful-
gurante del Perlas que con
un nuevo parcial de 9-0, de-
jaba sentenciado el partido y
consecuentemente se ase-
guraba el pase a la final.

En el capítulo de destaca-
dos, además del gran juego
de conjunto, señalamos a
Fernado y Marlin, además
de L. Rosselló que lograba
19 puntos.

Para el domingo en Calviá,
Ia final del Campeoanto de
Mallorca, entre el Costa de
Calviá y el Club PERLAS
MANACOR, partido más que
difícil pero que de seguro
nuestros representantes,
pondrán toda la carne en el
asador para hacerse con
este preciado título, que en
honor a la verdad, ha mereci-
do, por la capacidad de tra-
bajo y sacrificio de todos sus
componentes. De todas ma-
neras, esperamos y desea-
mos que nuestros represen-
tantes entonen el próximo
domingo el alirón, a pesar de
lo dificultoso que ello puede
ser, dadas las circunstan-

cias, pero tenemos fe ciega
en nuetros representantes y
creemos que están totalmen-
te capacitados para ello.

PROMOCION BASQUET 87

Organiza: Club Perlas Ma-
nacor
Patrocina: Conseil Insular
de Mallorca
Colabora: Ilustrísimo
Ayuntamiento de Manacor
Torneo: Ferias y Fiestas
1987

Dentro de la programación
de Ferias y Fiestas de Prima-
vera 1987, tendrá lugar el
próximo martes, la jornada
final del torneo de Mini-
Basquet 1987, y para ello
habrá concentración de los
diferentes equipos partici-
pantes, en el patio del Cole-
gio La Salle, en donde se en-
frentarán los dos primeros
clasificados de cada uno de
los grupos, se entregarán
unos obsequios a todos los
participantes en la promo-
ción Basquet 87.

EL PREPARADOR NACIO-
NAL PEDRO ZORROZUA,
ESTARÁ EL MIERCOLES
EN NA
CAPELLERA

Pára el atardecer del día
27, y en la pista Municipal de
Na capellera, está prevista la
presencia del preparador na-
cional Pedro Zbrrozua, que
con toda posibilidad, dirigirá
un entrenamiento, para se-
guir con una charla coloquio
con todos los asistentes. El
mencionado acto, que está
incluido en la programación
de las Ferias y Fiestas de
Primavera 1987, dará su ini-
cio a las 19,00 horas, y es de
esperar una masiva asisten-
cia tanto de baloncestistas
como aficionados.

MINI BASQUET
MASCULINO B
SIMO BALLESTER 27 -
ES CANYAR 35

Partido muy disputado
entre el Simó Ballester y es

Canyar, que lo decidieron las
faltas personales pitadas al
cojunto local que se quedó
en el último período sin sus
mejores elementos, circuns-
tancia que aprovecharon los
visitantes para hacerse con
Ia victoria.

LA SALLE B 30 - LA SALLE
A 38

Otro partido muy disputa-
do entre los equipos herma-
nos del Colegio La Salle, y
que al final, los teóricos visi-
tantes se llevaron el gato al
agua.

LA SALLE «A» 43 -
SIMO BALLESTER 78

Bello partido, el disputado
entre el representante del
Colegio La Salle y el Simó
Ballester, que decidió el po-
tencial atacante de los visi-
tantes que consiguieron la
bonita suma de 78 puntos,
cifra poco frecuente en esta
categoría.

A CALVIA CON EL PER-
LAS

No cabe duda, de que los
dirigentes del Perlas, están
haciendo bien las cosas y
una muestra de ello, es que
para el próximo domingo han
preparado un autocar para
los seguidores que quieran
acompañar al equipo a la
final, y al parecer, hay res-
puesta masiva de aficiona-
dos, por lo que sería posible,
que en Calviá, el ambiente
fuera incluso mejor que en
casa.

EL CLUB PERLAS MANA-
COR, ESTA ATANDO
CABOS DE CARA A LA
PROXIMA
TEMPORADA

No cabe duda, de que el
Perlas está trabajando
y por ello, ya está planifican-
do los equipos de cara la
próxima temporada, y a este
respeto, estoy en condicio-
nes de afirmar, de que en la
próxima temporada, habrá

Pedro J. Fuster

aumento de equipos federa-
dos dentro de la entidad ya
que serán siete los que com-
pitan y que salvo rectifica-
ción de última hora lo harán
de la forma siguiente: 2 equi-
pos infantiles masculinos, 1
equipo infantil femenino, 1
equipo cadete femenino, 1
equipo cadete masculino, 1
equipo juvenil masculino, y
un equipo “senior. En el ca-
pítulo de preparadores, des-
taquemos que iniciarán algu-
nos de los que recientemen-
te acabaron el cursillo de
Monitores. En cuanto a los
responsbles de los diferen-
tes equipos, podrían ser
Juan Oliver, Tomeu Santan-
dreu, Onofre Pol, Mateo Pas-
cual, Toni Muntaner, Toni
Tomás, Quico Llodrá, Jaime
Roig y María Llodrá.

LOS CADETES «B» A EXA-
MEN

Jugaron 20 partidos
Ganaron 4
Perdieron 16
Su mayor victoria frente al
Coll d'En Rebasa 51 - 25 jor-
nada n. 8
Su mayor derrota frente al
Patronato 124 - 25 jornada n.
16
Su más minima derrota fren-
te al J.Mariana 54 - 55 jorna-
da n. 13
Consiguieron 898 puntos,
promedio de 44,9 por partido
Les marcaron 1.208 puntos
promedio de 60,4
Sus máximos encestadores -
puntos - promedio
1.-Oliver - 188- 9'4
2.-Botellas - 162- 81
3.-Muñoz- 146- 73

Máximo realizado en un
solo encuentro
Oliver - 25 puntos - jornada
n. 4



HORARIS

CA'N COSTA - DISSABTE DIA 23

15,30 h. %Mu' - Fe y Bar Masvi
16,45 h. Xauxa Seat Manacor
18,00 h. Bar Ca N'Andreu - Vespa Cavaliers

NA CAPELLERA - DISSABTE DIA 23

15,30 h. Tai Tenis - Gremlins Son Carrie)
16,45 h. Masters - La Estrella S'Estel

NA CAPELLERA DIUMENGE DIA 24

11,00 h. Mòdul - Xauxa
12,15 h. Renault Manacor - Xarop Sa Mora

GRUP A - 1

Renault Manacor 80 - Gremlins Son Carrió 65
Gremlins Son Carrió 48 - Joyería Manacor 51
Tai Tenis 69 - Renault Manacor 77

Xarop Sa Mora	 5	 5	 0	 320 243 10
Tai Tenis	 6	 4	 2	 414 314 10
Renault Manacor	 6	 3	 3	 367 339 9
Joyería Manacor	 6	 2	 4	 280 352 8

Gremlins Son Curio!)	 7	 1	 6	 305 438 8

GRUP A-2

Fe y Bar Masvi 54 - Xauxa 55
Seat Manacor 47 - Mòdul 39

Seat Manacor	 4	 3	 1	 249 215 7

Fe y Bar Masvi	 4	 1	 3	 230 239 5

Xauxa	 3	 2	 1	 189 181 5

Mòdul	 3	 1	 2	 140 173 4

GRUP A-3

La Estrella S'Estet 70 - Bar Ca N'Andreu 50
Masters 49 - Vespa Cavaliers 54
Vespa Cavaliers 35 - Masters 29

La Estrella S'Estel	 4	 3	 1	 229 191 7

Vespa Cavaliers	 4	 2	 2	 153 163 6

Masters	 4	 2	 2	 189 190 6
Bar Ca N'Andreu	 4	 1	 3	 169 5

MAXIM ANOTADOR

1.-Francisco Mayoral (Grem-

lins Son Carrie)) 732
2.-Antonio Tauler (Tai Ta-

nis) 644
3.-Juan Estelrich (Xarop Sa

Mora) 481
Lt.-Gabriel Ferrer (Fe y Bar

Masvi) 460
5.-Juan M.Cifo (La Estrella

S'Estel) 429
6.-Antonio Puigr6s (Tai Tenis)

413
7.-Onofre Ferrer (Xarop Sa

Mora) 395
8.-Sebastián Riera (Xauxa) 374
9.-Mateo Oliver (Masters) 372
10.-Gaspar Fiol (Renault Ma-

nacor) 326
11.-Pedro Bauzá (Seat Mana-
cor) 324
12.-Miguel Guardiola (Fe y

Bar Masvi) 317
13.-Bernardo Pastor (Seat Ma-

nacor) 313
14.-Sebastián Botellas (Renault

Manacor) 301
15.-Pedro Sureda (Seat Mana-
cor) 294

16.-Juan Sitges (Joyería Mana-
cor) 289
17.-Miquel	 A.	 Pascual	 R.

(Renault Manacor) 280
18.-Jaime	 Febrer	 (Gremlins

Son Carri6) 278
19.-Juan Pico (Joyería Ma-

nacor) 262
20:-Sebastián	 Parera 	(Mò-
dul) 258

TIRS DE 3 PUNTS

1.-Mateo Oliver (Masters) 61
2.-Antonio Tauler (Fe y Bar

Masvi) 44
3.-Pedro Bauzá (Seat Mana-
cor) 35
4.-Juan Este lri ch (Xarop Sa

Mora) 31
5.-Joaquín Navarro (Masters)

25
6.-Pedro Sureda (Seat Mana-
cor) 25
7.-Juan M.Cifo (La Estrella

S'Estel) 17
10.-Juan Picó (Joyería Ma-

nacor) 17

EL SCII.

SA COMA
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AYUNTAMIENTO DE MANACOR

Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - 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



Tenis

Ha comenzado el XIII Torneo Internacional Ferias y Fiestas de Primavera

Están inscritos algunos Campeones de Es-
paña

Con la participación de 14 jugado-
ras y 51 jugadores para la fase pre-
via, dio comienzo, el pasado día .10
de mayo el XIII Torneo Internacional
de Tenis Ferias y Fiestas de Prima-
vera 1987. El desarrollo de partidas,
hasta el día de hoy es normal, debi-
do al buen tiempo, habiéndose juga-
do todas las partidas programadas.

Para la fase final, hasta el día de
hoy se han inscrito 32 jugadores/as
que aseguran una buena participa-
ción juntamente con los que pasen
Ia fase previa.

A destacar la inscripción de juga-
dores de Inca, Alcúdia, Felanitx,
Palma y Barcelona. De allí vendrán:
Carlos Costa (II Nacional, Campeón
de España júnior); José Antonio Pe-
Ilejero (II Nacional); Víctor López (Ill
Nacional, 10 puntos); Silvia Jubany
(II Nacional); Marta Pitach (Ill Nacio-

nal, 10 puntos, Campeona de Espa-
ña Alevín).

Para hacer posible la participa-
ción de jugadores de Palma y Bar-
celona y también teniendo en pers-
pectiva tener más espectadores en
los partidos finales, se jugarán estas
partidas de finales el día 23 de mayo
a partir de las 3 de la tarde hasta las
7.

La entrega de trofeos tendrá lugar
en el transcurso de una cena a cele-
brar en el restaurante Santa María
del Puerto el mismo día 23, sobre
las nueve y media. Dicha cena serà
subvencionada por el concesionario
de Renault en Manacor, D. José An-
tonio Guitart, que ya ha colaborado
patrocinando el IV Gran Premio Re-
nault. Desde estas páginas, la Di-
rectiva quiere transmitirle su más
sincera gratitud al señor Guitart.

Los tickets para la cena podrán
recogerse en el Club Tenis Manacor
a partir del día 16 de mayo hasta el
día 21 del mismo mes. Los precios
serán de 1.000 pesetas por cubierto.

Primera victoria en el Campeona-
to de Baleares

El pasado día nueve de mayo, el
Club Tenis Manacor jugó su primer
partido del Campeonato de Balea-
res, que acabó con una concluyente
victoria de los manacorenses por el
tanteo de 8 á 0 frente al La Salle de
Palma. Jugaron por el Club Tenis
Manacor A. Nadal, A. Mascaró, M.
Rosselló, E. Solano, P. Juaneda, S.
Solano, A. Amer y H. Dena. Enhora-
buena!

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

RESTAURANTE "LOS ALMENDROS"

d4ke Carretera Porto Co/om a Porto Cristo, Km. 4

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



Parlem d'escacs: Joan Gayd
D'en Joan Gaye podem dir que

es un gran esportista, un espor-
tista complet, hi afegiria jo. Segu-
rament molta gent, quan li parlin
d'ell, et contestare: «Ah, si, aquell
migcampista del Manacor»; d'al-
tra, en canvi, et dire: «Clar que el
conec, es el millor tauler de Ba-
lears». D'aquests dos apartats, el
futbol i els escacs, fou del que
panarem. Com vos podeu imagi-
nar, el que més tractarem fou el
darrer, ja que teníem l'«excusa»
que recentment s'ha proclamat
subcampi6 de Mallorca a Lloseta,
i subcampi6 de Ba lears a Menor-
ca. Deis nombrosos guardons
que ha obtingut al Ilarg de la seva
carrera, cal fer una menció espe-
cial al fet que durant cinc anys
consecutius (del 81 al 86) ha estat
obsequiat amb el primer tauler de
Balears. Admirador de Capablan-
ca i Fischer, diu que començe a
interessar-se per aquest «art»
-com li agrada considerar-lo- grà-
cies als amics i al seu germe.

Fins que m'aconsellaren que
em federes, i a partir d'aquí ja
m'ho vaig prendre més en serio.
Declara que Kasparov i KArpov es
troben considerablement distanciats
de la resta dels jugadors actuals;
dels peninsulars li agraden Illescas i
Ribas, mentre que dels illencs consi-
dera que tots es troben en un nivell
molt semblant.

Aix( respondria a les preguntes de
7 SETMANARI.

-Ets optimista de cara que a Ma-
nacor es torni comptar amb un
club federat?

-A lo millor enguany hi ha inten-
cions de començar de bell nou, per
ventura a »Sa Mora». Tal vegada si
algú se'n encarregas...

Perd dubt que de moment surti
una persona com en Biel Fuster,
que durant molts d'anys va ser l'àni-
ma dels escacs de Manacor.

-Creus que l'afici6 pels escacs
ha decaigut entre la gent jove?

-La preocupació per aquest esport
sempre ha estat igual, però, darrera-
ment, per ventura se preocuparan
un poc més: s'està introduint el seu
coneixement a les escoles mitjan-
çant monitors, com per exemple en
Joan Cerrato a Manacor jo a Arta,
etc. I crec que d'aquí a un parell
d'anys això començarà a donar els
seus fruits.

-Passen ara a una altra cosa
¿corn te prepares a l'hora d'afron-

tar un campionat?
-Fonamentalment prepar les aper-

tures. Estudii les apertures del rival
que em toca. Després de cada parti-
da repas les seves jugades (les de
tots dos, evidentment). I aquest és el
meu entrenament.

-Estes satisfet dels resultats
aconseguits en els campionats de
Mallorca i de Balears d'enguany?

-Sí, sí, estic bastant satisfet. Sem-
pre sap greu fer segon, perd...

-Quina importancia denies als
coneixements teòrics? No creus
que sabent molta teoria jugues
més servint-te de la memória que
no de la inteLligencia?

-Sempre, els coneixements teò-
rics, són molt importants. Tal vega-
da sigui allò més important, la teoria.
Ara, que també hi has de posar el
teu talent i la teva intuïció. La intdicia
també té una gran importància; per
exemple, a vegades, si ens juguen
una variant que no coneixem
massa, no ens queda més remei
que improvisar, que intuir. Crec més
en això que en la intel.ligència; de
fet hi ha jugadors que no són massa
intel.ligents pero que davant un tau-
ler i unes peces saben ben bé el que
han de fer.

-Tu has jugat a futbol, de fet en-
cara hi jugues. Primer amb el
Badia a Tercera, Ilavors a Segona
B amb el Manacor, i ara has aca-
bat la lliga amb l'Artà, jugant a
Preferent. Com has compaginat
els dos esports, i si creus que
entre ambd6s hi ha alguna rela-
ció.

-Sí, pràcticament he passat per
totes les categories (riu un poc). La
compaginació enguany no m'ha
costat massa, ja que els escacs
eren en dissabte i els partits en diu-
menge. Els altres anys havia tengut
més dificultats, ja que a vegades em
coincidien els horaris.

Als escacs s'ha de pensar, hi has
de posar el teu coneixement. Ara
que en el futbol també has de tenir
les idees clares. Jo, a futbol, hi jug
més amb el cap que no amb el cor.
Quan militava amb l'Olímpic juvenil
em solien dir «jugador cerebral», i
no perquè fos el cervell de l'equip,
que de fet no ho era, sinó simple-
ment per la meva manera de jugar.
Ara, tornant a les diferències, jo diria
que el futbol és un joc d'equip, men-
tre que els escacs és un joc pura-
ment individual.

Parlem ara un poc de la història
dels escacs. En concret jo havia
pensat una pregunta sobre el ju-
gador que Ilavors ha resultat
esser un dels que més has admi-
rat, en Bobby Fischer. Per que
creus que Fischer, després d'ha-
ver vençut brillantment Spasski,
flavors no es presentaria, l'any 75,
a defensar el títol davant Kerpov?
Creus que d'haver-se presentat i
guanyat, Rússia tendria l'hege-
monia mundial dins aquest camp
com la té ara?

-(Val dir que a la conversa s'hi
havia incorporat l'altre jugador ma-
flacon í que milita en les files del Fe-
lanitx, en Joan Cerrato, i an aquesta
pregunta la respongueren un poc
entre tots dos).

Fischer no es presentà perquè no
ii admeteren les condicions que ell
havia posat per a aquest «match»
(avui encara no aclaridees). A partir
de Ilavors estigué en contra de la
FIDE, i ja no tornaria aparèixer. Ac-
tualment sé que viu a Pasadena, als
EE.UU., i que quan Kárpov i Korch-
noi escolliren aquella ciutat per a la
disputa del seu -match», la federa-
ció russa els ho prohibí, al.legant
entre altres motius que en Fischer,
gran amic de Korchnoi, hauria pre-



parat aquest. Jo ja no esper la seva
reaparició (l'alt(e Joan diu que sí):
ara té 44 anys i no crec que torni
reaparèixer, tot i que un altre juga-
dor en edat avançada, n'Smylov,
arribe als seus 60 anys a la mateixa
final de candidats, la qual perde amb
Kasperov. Tomant a l'americà, a allò
de si amb ell l'hegemonia russa
s'hagués pogut trencar, crec que sí,
ja que l'Escola Russa s'hagués pre-
parada de valent per eliminar l'obs-
tacle.

-Abans, posem per cas épo-
ques anteriors, segle XVIII, XIX,
per exemple, les partides solien
acabar amab l'escac i mat (»El
jague mate»). Ara en canvi això
no se veu, ¿te pareix que l'evolu-
ci6 teòrica ha fet que el joc guanyi
en solidesa i perdi en espectacle?

-La teoria ha evolucionat tant que

pràcticament tots els jugadors, da-
vant una posició clarament desfavo-
rable, s'estimen més rendir-se en
Hoc d'esperar el «mate». Abans les
partides eren més espectaculars
degut que no hi havia els coneixe-
ments teòrics que hi ha ara. Actual-
ment a nivell de «match», de cada
vegada costa més guanyar una par-
tida.

-De quina manera t'afecta el fet
de perdre una partida que tenies
guanyada?

-A mi m'afecta bastant. Normal-
ment me'n ressent a la pròxima par-
tida. Per& la millor manera de recu-
perar-se es guanyant la següent.

(Anteriorment, quan he parlat de par-
tides espectaculars, en Joan ha pensat
en un extraordinari sacrifici de Wail
Tal, ha agafat un llibre dels prestatges
que hi havia darrera ell, i totd' una ha
localitzat la partida. Absorts, en Gaya i
en Cerrato han desenvolupada da-

munt el tauler, i a una extraordinaria
velocitat...)

Joan, quina preparació, tant física
com psíquica, segueixes per aguantar
les cinc o sis hores que sol durar una
partida?

-Gràcies al futbol me trob bastant
be físicament, i això m'ajuda bas-
tant, ja que fins hi ha hagut partides
que m'han duit més de vuit hores. La
psicologia no l'utilitz massa en una
partida: em basta la meva prepara-
ció escaquística i la meva

-En Joan, per la seva trajectòria
(sell vuit anys jugant) sempre as-
cendent i en especial pels dos
magnifies subcampionats obtin-
guts recent-ment, ha estat guar-
donat amb el títol de Mestre Ba-
lear. Li deman que m'ho comenti.

-Els resultats d'enguany m'han
ajudat a aconseguir el títol. Abans

d'afrontar aquests dos torneigs tenia
7 normes (punts que s'atorguen en
els torneigs on s'aconsegueix un
bon resultat). Per arribar a ser Mes-
tre se n'han d'obtenir 10. Un altre
factor que pot haver influït es l'haver
estat cinc vegades consecutives
considerat com el millor tauler de

Mallorca (del 81 al 86). En Cerrato
diu que puc apuntar sis, ja que estar
segur que enguany també li donaran
aquest honor. N000, espera. El per-
qué del títol de Mestre ho vaig de-
manar a un de la Federació, pero no
m'ho acabe d'aclarir, pero crec que
amb les set «normes» que he acon-
seguit darrerament, més les set que
ja tenia, han estat suficients per a la
seva consecució.

Remarcar que aquest títol es de
carecter vitalici, de por vida, diu ell.
Elo és el llinatge d'un professor
d'escacs que inventá un sistema
per classificar els rAnquings dels
jugadors. Dins la terminologia es-
caquistica, sovint s'al.ludeix a
aquest tipus de classificació per
valorar la categoria d'un jugador.

En aquests moments dec esser el
tercer o el quart millor classificat de
Balears. L'any passat era el segon. I
d'ELO, actualment en tenc 2985.

-Ja per acabar, ¿que esperes
dels escacs?

-De moment poder seguir igual,
no aspir a arribar a ser una gran fi-
gura, ja que tenc altres ocupacions
que hi són per davant. Ara, com a
minim mantenir-me en un nivell alt
aquí.

Quant a la seva promoció, m'a-
gradaria que el nivell dels partici-
pants en actiu dels escacs aug men-
tes. Per això, alb primordial es pro-
mocionar-lo a les escoles i a la jo-
ventut en general.

-Donam per acabada l'entrevis-
ta. No obstant, els dos Joans
col.loquen les peces damunt un
tauler i comencen a bombejar-se
mútuament, tant amb jugades
com amb paraules i amb cara de
satisfacció quan un va guanyant.
Tot, emper0, a una velocitat real-
ment sorprenent, tant és així que
en cinc minuts ja havien fet dues
particles.

Entrevista: Jaume Galmés
Fotografies: Toni Tugores

SE NECESITA
ALMACENISTA

Que sepa escribir a máquina
y nociones de contabilidad

SERVICIO MILITAR CUMPLIDO
Dedicación absoluta
Informes: Por escrito incluyendo

referencias al apartado 260 de Manacor
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La Discoteca del
Mediterráneo

Miércoles y Domingos
Fiestas únicas y

originales

PROGRAMACION
MAYO

*Domingo 24
Medicina General

*Miércoles 27
Noche Chapeau

*Domingo 31
Cotton Club

Cene en el Grill -DHRAA
COCINA MALLORQUINA

Sopar a La Salle

Organitzat pels antics alumnes de La Salle, dimecres
passat es celebrà un sopar, per als organitzadors i prem-
sa, en motiu de l'èxit de•la Cursa popular La Salle.

La cursa, com ja informàvem, va ser tot un kit, que su-
perà etapes anteriors, de cada any, això es pot assegurar,
va millor.

El sopar va ser d'allò més bo, i des d'aquí volem donar
les gràcies als organitzadors de la Cursa i l'enhorabona. •

Foto: Pep Blau

Ultima hora deportiva

Paco Acuñas, nuevo
entrenador para el C.D.
Manacor

Ante la noticia que
Paco Acuñas será, la pró-
xima temporada, entrena-
dor del C.D. Manacor, nos
pusimos en contacto con
entrenador y Presidente
de la entidad, los cuales
nos confirmaron la noticia
y nos manifestaron su pri-
mera impresión:

PACO
	

ACUÑAS:
«Vamos a trabajar de
firme y buscar lo mejor
para el Club, con jugado-
res que realmente sientan

los colores del C.D. Ma-
nacor y se esfuerzen al
máximo»

RAFAEL SUREDA (Pre-
sidente): «Ante la imposi-
bilidad de repescar a Juan
Company, nos hemos de-
cidido por un entrenador
de Manacor, que sienta
algo por el Club. Y Paco
Acuñas nos ha parecido
un buen entrenador como
lo ha demostrado esta
temporada al frente del
C.D. Escolar, que lo cogió
el último de la clasifica-
ción y lo ha colocado dig-
namente»



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

Atletismo

Ill Cross Villa de Son Servera
J. Puig

El pasado día domingo
día 17 se celebró en Son
Servera la tercera edic-
ción como cada año.

La organización fue
buena superándose cada
año más, en cuanto a tro-
feos también se han su-
perado a las otras ediccio-
nes.

Fco. Gomaris fue claro
vencedor seguido de An-
tonio Riera ya que tanto
uno como el otro no te-
nían quien le pudiera se-
guir el ritmo que ellos im-
pusieron casi desde el
principio, como se puede
ver por la clasificación pa-
rece una carrera celebra-
da en Manacor pues los
atletas de Manacor des-
plazados a Son Servera
para correr eran muy nu-
merosos.

También hubo partici-
pación de corredores lo-
cales pero al no tener la

clasificación completa no
podemos ponerlos a
todos.

CADETES MASCULINO
1. Miguel Serra Llu II;
Yama Manacor
2. Pedro Pomor Sureda;
Yama Manacor

PROMESAS
MASCULINO
1. Tomeu Serra Llu II;
Yama Manacor

FEMINAS
1. Josefina Hisado; Fidipi-
des

VETERANOS
1. Sebastián Adrover; Fi-
dipides
2. Gabriel OreII; Pollensa

SENIOR MASCULINO
1. Fco. Gomaris Montoro;
Yama Manacor
2. Antonio Riera Llu II;

Yama Manacor
3. Angel Sanchez; Costa
Ca'via
4. Lorenzo Fe men fas
Mestre; La Salle
5. Jose Muñoz Segura;
Yama Manacor

Jaime Mestre Munar;
Yama Manacor
Antonio Madero Rodri-
guez; Yama Manacor
Sebastian Gomila Adós;
La Salle

El próximo domingo día
24 de mayo se celebra en
Sant Joan su semi mara-
tón anual que suele tener
mucha participación.

Este sábado día 23 el
Club Fidipides organiza la
Ill Vuelta a Mallorca por
relevos, cada atleta tiene
que recorrer 10 kilómetro
y se piensa hacer la vuel-
ta en unas 22 horas sa-
liendo de Palma y llegan-
do al mismo sitio.

Gomaris

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

SABADOSY DOMINGOS
ABIERTO TODO EL DIA



oLTLItInITI.T.:TmT LTLTLTIT 171T 1717171T1T1T IT ITITLTLT IT LT171717171' LTLTLTITITLT LT n!.T.TMT!!!LI LTLTLTLT LT LT 17 n 171T LT IT 1T1T171T1T1T IT1T171717 LI LT :.!:.T tv_!L!1!!.!1T171!1"1717171T 1T 1T IT 1T1T1T1'..
s. •

: ;	 • !
! .

• ;	 ! :

• ;
: ;	

. •

i. ;, AGENCIA INMOBILIARIA	 ,...

ESTATE AGENCY
i,	 1
!!	 ii

i,

!i

i;
Calle Muntaner, 1 - 2° - Tel. 55 18 37

(Frente Ayuntamiento)

;

i;
!!

F. Compra y venta de Fincas rústicas y urbanas
Permutas - Traspasos

Préstamos con garantia hipotecaria
:; Cesiones - Alquileres

;

;

cy.,• . 3 TODA LM Di FINCAS••	 erN.•. 

a,

Solicite información que gustosamente le atenderemosi;

ADMINISTRACION DE FINCAS
Rústicas, Urbanas, Chalets, Apartamentos, Alquileres, etc.

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS

,!	 I:

ARCAS MARTI
I;

;;

;

SEGUROS



A punto estuvo Lutine de arrebatarei triunfo a Lina F .

En la pasada Diada de Son Pardo

LINA F 1 vencedora del G.P.N. '87
La yegua de Manacor, LUTINE, subcampeona
De nuevo se llenó el hipódromo de

Son Pardo con motivo de la Gran Diada
Hípica que engloba el Gran Premio Na-
cional en una jornada que resultó brillan-
te. Se disputaron un total de dieciseis
carreras, algunas de ellas de gran belle-
za y emoción y la más importante del ca-
lendario hípico actual, el Criterium de los
tres años, en el que Lina F inscribió su
nombre como ganadora de la cincuenta
y cuatroava edición.

Como pruebas destacadas podemos
señalar los premios para caballos de
tres años, generación L. En el premio
Consell Insular de Mallorca III, la mana-
corense Ligera, conducida por M.
Bauzá logra una victoria contra pronósti-
co en apretadísima llegada con la favori-
ta L'Ifa Royal M.A.. La tercera posición
fue para Lazarilla TV.

El premio Conseil Insular de Mallorca,
para los nacionales de tres años de se-
gunda categoría tuvo como vencedor a
Llamp de Foc que en los últimos metros
vio acercarse peligrosamente a Lanza-
rina. Linz que venía bien situado se vio
apartado de opción al sufrir un desmon-
te en la recta final, por lo que la tercera
plaza la ocupó Light Flame. Logos R,
que era uno de los favoritos fue distan-
ciado transcurridos pocos metros de ca-
rrera.

Sin duda la prueba que mayor interés
despertaba era el Gran Premio Nacional
que resultó más interesante por la incer-
tidumbre del resultado que por el buen
desarrollo de la carrera, que ya tuvo una
salida algo embarullada donde los ma-
nacorenses Leo Grandchamp y La
Mejor se sitúan .en cabeza, seguidos
por Lina F y algo más atras Lutine.
L'Ancant SM, uno de los favoritos, per-
día toda opción al tener una rotura en
sus guarniciones. La Mejor fue distan-
ciada transcurridos quinientros metros
de carrera, formándose un pequeño

Llamp de Foc venció en el Premio
Conseil Insular por este margen sobre
Lanzarina

La yegua de Manacor Ligera, logra im-
ponerse a la favorita I'lfa Royal en la
apretada llegada que puede verse.

grupo compuesto por Lina F que a falta
de una vuelta de estaba situada en ca-
beza, seguida de Leo Grandchamp,
que empezaba a dar muestras de can-
sancio y de Lutine a muy poca distan-
cia. El resto de competidores había que-
dado completamente rezagado. Lina F
se marcha, en la recta final, en pos de
una victoria que parecía clara, pero en
los últimos cien metros Lutine tiene un
magnífico remate que puso en serios
apuros a la primera, que al final venció
por escasísimo margen. La tercera posi-
ción fue para Leviatan, un caballo que
al la carrera no le salió bien y no pudo
disputar el triunfo en condiciones.

Del resto de carreras destacar las vic-
torias de Jatcha Mora, Lid SF, Jasmi-
na Hanover, Jokus SF, Histrion B,
Leontios, Llamp de Foc, Eneiba, E
Pomponius, Búfalo, Moro, en la de po-
tros de dos años, Ligera, Kaolin Pelo,
Lina F, Demetrius SF y Huracan
Quito, que en la estelar volvió a demos-
trar su categoría, marcando un crono de
1,21,7.



Dificilmente mariana se llenarán las tribunas como el pa sa do ario

El domingo, en el hipódromo de Manacor

XXX Gran diada hípica
El domingo tendrá lugar lá treinta

edición de la Gran Diada Hípica en el
hipódromo de Manacor. La maratonia-
na jornada dará comienzo a las diez y
media en su sesión matinal para rea-
nudarse a las cuatro de la tarde en la
sesión vespertina. Como que el do-
mingo se celebra el no menos tradicio-
nal desfile de carrozas y comparsas,
acto multitudinario dentro del progra-
ma de Ferias y Fiestas de Primavera,
quizás hubiera sido conveniente pos-
tergar esta Diada para el Ultimo do-
mingo de mayo, o bien adelantar un
poco más el horario de comienzo en la
sesión de tarde, puesto que la última
carrera de trote -luego hay otra de ga-
lope- está prevista para las siete de la
tarde y el inicio del desfile en el paseo
de Na Camella para las siete y media,
lo que perjudicará ostensiblemente a
los que quieran asistir a ambos actos,
de manera especial a preparadores y
jockeys, que después de las carreras
todavía tienen un rato largo de trabajo
con sus caballos. Esta circunstancia
puede restar público del no habitual en
el recinto y restar un poco de brillantez
en las carreras estelares del día.

De las 17 carreras programadas la
de apertura cuenta con once inscritos,
con probabilidades para Jonc Ka, ca-
ballo que vuelve a Manacor tras una
larga temporada ausente y que el do-
mingo pasado en Son Pardo se clasifi-
có el tercero a 1,29,6. También hay
que tener en cuenta a Jofaina y a Jen-
nifer.

La segunda, con igual número de
participantes, cuenta con la presencia
destacada de Joly Grandchamp y
Jepsy Mora, ejemplares que han lo-
grado bastantes clasificaciones en los
últimos meses.

Tras una de galope, con seis inscri-
tos, se disputará la primera para ejem-
plares de tres años, con inscripción de
doce productos, entre los que señala-
remos como posibles componente del
trío vencedor a Lid SF, Linkiney D y
Leo.

Fort Mora, Fophi y Figura Mora,
conducida por Bartolomé Estelrich
son los que mayores garantías ofre-
cen dentro del lote de ocho ejemplares
que disputarán la quinta carrera.

La sexta, para potros de la genera-
ción M, con diez ejemplares sobre el
programa tiene en Matusser, conduci-
do por M. Bauzá, a su máximo aspi-
rante al triunfo tras la buena actuación
en su última salida clasificándose ter-
cero 1,36,8.

Otra carrera para la generación L, a
continuación, que inscribe a once
ejemplares de segunda categoría
entre los que resaltan Ligera y L'Ifa

Royal M.A. que en Son Pardo, el pasa-
do domingo, se clasificaron en prime-
ra y segunda posición, respectiva-
mente, en una apretada llegada.

Para cerrar la sesión matinal ocho
nacionales, con un Hart To Wind con-
ducido por M. Bauzá, con quien logra
buenos resultados, una Zulima SM, en
plenitud de forma y un E. Pomponius
que rodó el domingo a 1,23,7.

La primea de la tarde, con ocho ca-
ballos entre los que las probabilidades
son para Ermonisley, D. Iris o Edik.

En la segunda, premio Fomento Ill,
de los diez que en principio tomarán la
salida podemos destacar a Junita,
Jokus SF, que vuelve a Manacor tras
varios meses de correr en Son Pardo y
Buggs Bunny SF, caballo que vuelve a
tener a J.Riera J. como conductor, con
lo cual ya es una cierta garantía.

Buena carrera la cuarta, con nueve
productos nacionales de segunda ca-
tegoría que pueden ofrecer una buena
carrera. Para la victoria señalaremos
a Jiel Mora -del que no hace falta repe-
tir sus éxitos-, Exquina Mora e Hister.

La quinta para importados de se-
gunda categoría, tiene entre sus ocho
participantes a Fille de France, Jarvis
y Naqueline como máximos aspiran-•
tes al triunfo.

La estelar cuenta con un lote de
ocho importados de primera categoría
de los cuales es difícil destacar a
pocos, pero ateniéndonos a sus últi-
mas actuaciones se puede contar
para la victoria con Lido de Fleuriais, el
semental Karanino y el palmesano
Kalisson, sin menospreciar al resto de
ejemplares, en especial Jaune et
Bleu, que es conducido por Bartolomé
Estelrich.

La prueba reina del programa se
disputará a continuación y aunque la
inscripción no sea la que desearía el
aficionado, los cinco potros que van a
tomar la salida pueden deparar un
buen espectáculo. Entre ellos los dos
primeros clasificados del Gran Premio
Nacional, Lina F y Lutine, que volve-
rán a enfrentarse, si bien el caballo de
la cuadra Cala Ratjada, l'Ancant SM,
tendrán mucho que decir en esta oca-
sión. Lucinda y Leo Grandchamp son
los otros dos participantes. Lina F va a
contar con el hándicap adicional de no
haber corrido nunca en Manacor. Lu-
cinda ya lo hizo el pasado año, en que
se clasificó segunda y Leo Gradn-
champ, Lutine y L'Ancant SM han lo-
grado aquí sus mejores éxitos.

Para cerrar el programa los nacio-
nales de primera categoría, con un
plantel de nueve de los mejores de
estos momentos. Como favoritos Hu-
racán Quito, Herba d'es Bosc e Hivern
tres buenos ejemplares que nos
hacen recordar una generación que
puede tardar años en repetirse y que
hace dos años formaron parte del
Gran Premio Nacional y Premio Ma-
nacor más emocionantes de los últi-
mos tiempos. Del resto de inscritos
todos ellos tienen la suficiente clase
para lograr un buen resultado.

Para finalizar la reunión se disputa-
rá una carrera de galope con cinco ins-
critps.

Esperemos que la jornada resulte
brillante y que la coincidencia que al
principio apuntábamos no reste de-,
masiado público a una de las Diadas
que, tradicionalmente, pueden salvar
Ia economía de la Cooperativa.



Participantes en el Gran Premio Manacor
Como es habitual todos los años, tras la celebración del Gran Premio Nacional en Son Pardo, se disputa en el recin-

to manacorense el Gran Premio Manacor, lo que se ha venido a llamar la revancha del primero, si bien este año
viene algo menguado por la falta de participantes que en el concurren, pues solamente cinco tienen prevista su asis-
tencia. Por contra creemos que la emoción está prácticamente asegurada por la calidad de los contendientes, por
una parte tenemos a la flamante campeona Una F que viene a revalidar su título. Por otra parte a la subcampeona
Lutine que en el G.P.N. tuvo al alcanze de su mano el vencer a la primera y que lo intentará el domingo en Manacor.
Y un tercero en discordia va a ser L'Ancant SM que debe demostrar lo que pudo haber sido el Gran Premio si no hubie-
ra tenido la desgracia de romper sus guarniciones en el inicio de la carrera. Leo Grandchamp, cuyos mejores resulta-
dos los ha conseguido en Manacor y Lucinda son ejemplares que también pueden estar en la pugna por el triunfo.
Estos son los cinco participantes que el domingo, en Manacor, disputarán el Premio Manacor

LEO GRANDCHAMP

Es hijo de Brio Grandchamp y Brenta SF. En su vida
deportiva ha conseguido dos primeros y cuatro colocacio-
nes, posee un record de 1,25,8 sobre 1.700 metros tras
autostart. Es un trotón rápido en las salidas y de gran for-
taleza. Sale con el número uno y es conducido por J. Riera
J. vuelve a tener —como en el pasado G.P.N.— una
buena posición en la salida y cuenta con la ventaja adicio-
nal de conocer la pista de Manacor.

LUCINDA

Hija de Trotting B y Helida, ha logrado, hasta ahora
una primera plaza y tres colocaciones. Tiene un record de
1,25,8 sobre la distancia de 1.700 metros. Es conducida
por J. Gelabert y llevará el número dos. Su actuación en el
pasado G.P.N. no pasó de ser discreta.

L'ANCANT SM

Es hijo de Jorim Assa y Quinta Hanover. Ha consegui-
do tres primeras plazas y seis colocaciones con un record
de 1,25,4 sobre 1.720 metros. Es conducida por Bartolo-
mé Estelrich. En el recinto manacorense ha logrado clasi-
ficarse en diversas ocasiones y en el G.P.N. no tuvo la for-
tuna de su lado pues una inoportuna rotura en sus guarni-
ciones le apartó prematuramente de la carrera. Segura-
mente para él será la ocasión de tomarse la revancha.
Sale con el número 3.

LUTINE

Hija de Galant de Retz y Jolie Mutine, lleva consegui-
das cinco victorias y siete colocaciones, con un record de
1,24,2 logrado el pasado domingo en el G.P.N. en el que
quedó subcampeona, teniendo también en esta ocasión la
posibilidad de tomarse la revancha en su propio terreno.
Será conducida por S. Riera y sale con el número cuatro.

LINA F

Hija de Trotting B y Anette Dyhrberg. Ha conseguido
cuatro victorias y tres colocaciones y es poseedora de un
record de 1,24,1 logrado también el pasado domingo en
Son Pardo venciendo la clásica para los tres años. El má-
ximo hándicap que puede encontrarse para revalidar su li-
derazgo sea posiblemente el desconocimiento de la pista
manacorense, en la que nunca ha corrido. Su conductor
será el danés Jens lpsen y saldrá con el número cinco.



CINE GOYA
Sábado 9,15
Domingo a las 3
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Carmen Russa
MI MUJER VUELVE

AL COLEGIO

Un IFAULNIDSTUL
pea renec

Molta feina per no fer-ne!
Bartomeu Bennássar

Crisi de motivacions per a la
feina col.lectiva. Fins i tot per a la
feina pròpia ben feta. ¿Perquè es-
forçar-se? Es tracta d'obtenir el
màxim de benestar amb el minim
de gastament d'energies. Criteri
aquest que podríem donar per
vàlid; però de seguida es passa,
per debilitat de motivacions, d'es-
forç i de creativitat, a obtenir el be-
nestar o el resultat desitjat mitjan-
çant .feines» que no son feina i el
culte al .moviment continu» que
enmascara la peresa.

Exemples no en manquen.
L'empresari que guanya més, es-
peculant amb Ileis, normatives,
plaços i aprofitaments de bones
relacions amb gent de dalt, que in-
vertint productivament, àdhuc amb
esperit .capitalista» d'acceptació
del risc i amb esperit d'empresari
(d'emprende una aventura econò-
mica i laboral). El funcionari públic
que es dedica més, aprofitant el
seu Hoc, a assumptes privats, que
a l'exercici satisfactori de la seva
funció ni que sigui burocrática.
Aquell que en comptes d'un treball
productiu, poc retribuït segons les
pròpies espectatives, es dedica a
certes vendes, negocis o robato-
ris, dissimulats. Aquell altre que,
en comptes d'una tasca social-,
més feixuga i poc luTda, s'esca-
rrassa per formar o organitzar uns
innecessaris partits politics. Aquell
que treballa de no dir per la Iluentor
del càrrec (quedar bé, vots, ...) i no

pel bessó de l'encárrec. (He vist l li-
bres, amb Dom de pell i Iletres d'or,
que no eren Ilibres). O allò de
pagar assegurances de desocu-
pació en Iloc de pagar i ocupar a la
vegada; dificil, perd socialment mi-
llor. Etc. Molta feina i dispendi d'e-
nergies i d'economia per no fer-ne,
de feina!

La pregunta és òbvia: ¿Um
crear condicions favorables per-
què les persones canalitzin ener-
gia, il.lusió i creativitat cap a activi-
tats que fomentin i beneficiin el
progrés col.lectiu, el treball
col.lectiu? ¿Establint reconeixe-
ments i agraTments socials clars?

Mai no hauríem de proporcionar
Ia peresa, ni el menfotisme, ni els

camins enganyosos més fàcils, ni
el concepte de funcionari com ex-
pressió del rõtul no funciona» o
.torni demà, ni el concepte d'em-
presari especulador en comptes
d'emprenedor, ni la idea que crear
un partit o un club és fer més feina
que col.laborar i participar amb al-
tres en les tasques comunes.

¿Quins incentius raforçar o qui-
nes gratificcions oferir o rebre per-
qué els esforços i les motivacions
ens facin realitzar la feina que ens
toca fer? I fer-la ben feta. I fer les
obres socials, menys vistoses i
poc gratificants.

Tal volta el .parenostre» ens
posi en el bon cam 1.

EL MIRALL
SUBSCRIV1U - VOS - HI! US FARA FALTA!

TELÈFON: 72.32.99



Unes paraules damunt... «Drogadicció»

Parlar de drogadicció és entrar
amb una problemàtica pol.lèrnica i
de difícil sol.lució per la quantitat
d'interessos que comporta tant a ni-
veil socio-polític com social. El co-
neixement que la majoria de la so-
cietat sostén del problema del con-
sum de drogues ve donat per la
seva difusió dins els mitjans de co-
municació social.

Les drogues compleixen dins la
nostra societat una funció molt de-
terminada, que sosté una relació di-
recta amb les expectatives culturals
que s'han desenvolupat al voltant de
les mateixes. Les drogues dins la
nostra societat són vistes com a
substancies de plaer, prohibides i
perilloses a la vegada. Es desitja el
seu consum per obtenir el benestar,
per simple curiositat, com a mitjà
d'evasió, per obtenir noves expe-
riències, o per manifestar l'indepen-
clència o al contrari la marginació.

'En principi la «droga» com a tal no
existeix, sinó que és el seu ús el que
pot crear dependència i aquesta pot
comportar altres problemes entre
els quals potser el més apressant és
el de la delinqüência. Per altra
banda hi ha la persona que consu-
meix aquesta droga i que té proble-
mes, el síndrome de dependência
en si és una malaltia que exigeix una
intervenció. El simple ús de qualque
substancia determina sols al
col.locació del individu a una situa-
ció de risc pel fet que pot iniciar una
escalada, i per tant deu evitar-se.

L'abús suposa canvis i danys a la
salut i és l'entrada dins el procés de
marginació i de dependência. L'a-
bús continuu produeix la dependèn-
cia que és el problema més greu
tant individualment com socialment.

La intervenció dins el problema es
produeix a tres nivells: prevenció,
tractament i reinserció social.

La prevenció és el punt on deuen
centrar-se els primers programes.
L'adicció acostuma ésser un procés
gradual en el qual la persona és a on
està exposada a diverses presions
socials. Se sap que avui en dia la si-

, tuació social a que són sotmesos els
joves ( el grup que més està exposat
al fenómen): manca de treball, l'uti-
lització del temps Iliure, o inclús la
idea d'arribar á ser Iliure i de conèi-
xer noves sensacions propicien l'en-

. trada «en aquest món». En aquest
cas el programa de prevensió hauria
d'anar dirigit als pares i col.legis, es-
pecialment. Establir unes normes

comuns de convivência (són cons-
cients tant pares com fills de la gran
«incomprensió» mútua que existeix)
i una informació de possibles vies
d'entrada -alcohol, tabac, medica-
ments...-. Paral.lelament estaria el
programat dirigit als mestres perquè
aquests puguin detectar els nins
d'alt rics i el perill de qualcuns dels
productes a l'edat escolar i els seus
efectes en el cos.

El segon component és el traca-
ment dels toxicómans; és per tot
sabut la manca d'institucions, espe-
cialment a la nostra illa, són compta-
des les que es dediquen a aquest
tipus de tractament. El tractament
consta generalment de tres passes:

-Un anàlisi històric del toxicóman i
el seu grau de col.laboració per dei-
xar-ho.

-El pas del «mono», mitjançant
tècniques per a reduir el mal i com-
Oatre el insomni.

-El darrer pas seria llevar tot el
desig mitjançant programes d'activi-
tats i canvis d'estil de vida de la per-
sona, facilitant noves vies i recursos.
Aconseguir que s'adapti novament
al grup familiar per posteriorment
aconseguir la reinserció social.

Per aconseguir una reinserció
plena deuen conéixer les caracterís-
tiques de la comunitat. Al mateix
temps, entrenar al jove per cercar
col.locació i com ocupar el seu
temps d'oci. Però per això és neces-
sari que la societat estigui sensibilit-
zada en aquest sentit, que sigui ella
mateixa la que aidi al toxicóman a la
seva reinserció.

Es tracta en definitiva de disenyar

un projecte de vida sense el recurs
de la substância tòxica i que al ma-
teix temps l'individu pugui respondre
a les demandes socials. Per tot això
seria necessària una concienciació
conjunta del problema i la posada en
marxa de mesures: atenció bàsica
mitjançant equips de salut.

Realitzar un seguiment continuu
de la comunitat i dels seus sistemes
perquè la reinserció no suposi un
pas enrera i al mateix temps desins-
titucionalitzar el tema i crear recur-
sos de recolzament dins el sistema
social mateix.

Avui en dia l'atenció està centrada
a la prevencio primaria, és a dir a la
iniciativa jurídica de reduir la deman-
da com uns objectius basics:

-Cercar alternatives mitjançant
una adequada informació.

-Augmentar el coneixement en re-
lació a les drogues.

Existeix un pla nacional damunt
drogues aprovat pel govern i que en-
globa a uns quants ministeris. El
tipus de mesures adoptades dins el
pla són:

-material didactic per escolars
-cursos per pares i professors
-publicacions
-programes d'intervenció
-serveis d'informació i orientació.
De qualsevol forma la droga és un

fenómen psico-social en el qual hi
estam aficats tots, per lo que el trac-
tament del tema és Ilarg.

Parlar damunt drogues legals o
il.legals, els efectes propis de cada
droga sera un tema que tractarem a
una altra ocasió.

GABINETE MÉDICO
enfermedades

de la piel
en adultos y niños

enfermedades venéreas
Ciratamiento del acné juvenil

Cc irugía local
Consulta C/. Bosch, 9-2° - MANACOR
Lunes y miércoles de 17,30 1 20 horas
Solicitar hora los días de consulta al

tel. 55 59 25 de 17,30 a 20 h.



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 Sang ar 	 55 44 01
Grues (Son Servera) 	 58 56 80
Grues Son Maciá
	 55 27 58/55 30 65/55 45 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  S.A. .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
Taxis Manacor 	 55
Taxis Porto Cristo 	 57
Taxis S'Illot 	 57
Taxis Cales de Mallorca 	 57
Taxis Cala Murada 	 57
Dolors 	 55
Convent' 	 55
Crist Rei 	 55
Son Macia 	 55
Porto Cristo (Carme) 	 57
Son Carri6 	 56
Sant Llorenç 	 56

34 Oi
18 88
02 20
06 61
32 72
32 41
09 83
01 50
10 90
02 44
07 28
94 13
90 21

ESTANCOS

Dia 24 - Estanco núm. 4 - Carrer

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; Jesús 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 mañana del dia siguiente, el mé-
dico de turno es el de urgencias.

Dia 23 - Ldo. Muntaner - Sal. Juan
Dia 24 - Ldo. P. Lada ria - C/. Bosch
Dia 25 - Ldo. Llull - Na Camel.la
Dia 26 - Ldo. Llodrá - C/. Juan Segura
Dia 27 - Ldo. Mestre - Mn. Alcover
Dia 28 - Ldo. Pérez - Carrer Nou
Dia 29 - Ldo. Planas - Pl. Rodona

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-

(uns); 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
Manacor-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.Llorenç; 6,45; 11,05 (di -
(uns); 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.Carri6; 17,40 (menys dis-
sabtes, diumenges, festius)
S.Carrió- Manacor; 8,30 (menys dissab-
tes, diumenges, festius).

MISSES

FEINERS
Matt
7,45.-Fartáritx(tret dels dissabtes). franciscanes
8.-N. S. Dolors, Crist Rei (tret dels dissabtes), Hot,
pitai.
8,15.-Fartaritx(nornes dissabtes).
8,30.-M. Benedictines.
12.-Convent.
Horabalxa
19.-St. Pau, Porto Cristo
20.-Convent
20,30.-S. Dolors, Grist Rei, Son Carrie.

DISSABTES I VIGILIES DE FESTA
Horabaixa
18.-St. Josep
19.-Crist Rei (nomes dissabtes), St.Pau, P. Cristo
20.-Convent,Fartantx,S'Illot
20,30.-N. S. Dolors, Son Carrie
21.-Crist Rei (nomes dissabtes), Son Macia

DIUMENGES I FESTES
Mat(
8.-N.S.Dolors
8,30.-Crist Rei, Fartáribi
9.-Son Negre, Serrait
9,30.-Convent,Hospital,S'Illot
10.-NS. Dolors, Son Carrie
10,30.-Convent
11.-N.S.Dolors,St. Pau, Porto Cristo
11,30.-Convent,Crist Rei
12.- NS. Dolors
12,30.-Convent
Horabalxa
17,30.-S'Illot
18.-M. Benedictines, St. Josep
18,30.-Calasde Mallorca (des de Maig)
19.-CristRei, Porto Cristo, St. Pau
20.-Convent, Son Carrie
20,30.-N.S. Dolors
21.-Grist Rei, Son Macia



La manca de magnesi ais cultius sota
hivernacle

Miguel Estelrich Mieras
Extensió Agrária

Encara que molts d'hortolans ja
reberen informació anys passats,
damunt la manca de Magnesi als
cultius d'horta, especialment als
cultivats sota hivernacle, creim
que no esté de més fer-ho altra
volta avinent, aprofitant l'oportuni-
tat que me brinda «Setmanari» de
col.laborar.

També hi ha que dir, i abans de
res, que les recomanacions que
fèiem fa alguns anys és necessari
rectificar-les, a més les fortes man-
ques que apareixen per tot arreu
engunay es fan convenient insistir
damunt el tema.

¿COM ES VEU LA MANCA DE
MAGNESI?

Vostè haurà notat que per més
que adoba correctament amb Ni-
trògen, Fòsfor i Potassi apareixen
en les fulles més velles, especial-
ment en les tornAtigues, mongetes
i cogo-mbros, una clorosi o agroga-
ment en els nervis i després surten
unes taques negres que acaben
per fer secar les fulles. Això ocu-
rreix per la manca de MAGNESI,
que apareix quan la planta ja està
patint des de fa temps i per tant
resta producció. •

LA QUE ES DEGUDA LA
MANCA DE MAGNESI?

' El Magnesi és un element im-
portant per les plantes, que es
troba en quantitat suficient en el
sòl, peró, degut a l'excès de calç,
fortes femades d'amoniac o de po-
tassa provoquen la seva disminu-
ció i Mayors l'única solució que ens
queda és afegir un adob que tinga
Magnesi amb els que ja utilitzam.

¿QUAN ES DEU ADOBAR AMB
MAGNESI?

1.-Quan preparam la terra per la
sembra.

Hi ha tècnics que pensen que el
Magnesi degut a ser un adob que
té molta mobilitat sols s'ha d'apli-
car en cobertera (corn els Nitrats),
però altres recomanen que pel cas
de cultius sota hivernacle s'ha de

començar a posar en el moment
de la sembra a la dosi de 30-40
kgs./1.000 m2 de SULFAT DE
MAGNESI. Pensam que aquesta
és la idea més encertada.

2.-Des de l'aparició del primer
ramell de flors.

Fent 4-5 aplicacions, repartides
des d'aquest moment fins al final
de la producció de la planta. Em-
prant alguns dels sistemes se-
güents:

-Directament al sòl. Repartint-
ho com un adob de cobertera,
aprofitant qualque conreu. Pot uti-
litzar-se: SULFAT DE MAGNESI,
KIESSERITA BAF, etc. a la dosi de
50 kgs. i 30-40 kgs., el primer i
segon respectivament, per cada
1.000 m2 d'hivernacle i per tot el
temps de cultiu.

També poden utilitzar-se adobs
complexes que tinguen Magnesi
com: 20-10-5-2 Mg., NITROMAG-
NESI (20 N-4,2 Mg) a la dosi de

150-160 kgs. per cada 1.000 m2
per tot el cicle de cultiu, com en el
cas d'abans.

Tractant la - planta. Amb QUE-
LATS DE MAGNESI. Productes
comercials: UNILATE Mg.,
MAGAM, ZIPOLEk Mg., etc. L'as-
similació és molt ràpida.

Amb l'aigua de reg. Disolts en
la xarxa de goteig. A més d'a-
quests productes pot utilitzar-se:
NITROFOSKA BLAU, EPSONIA
Mg., HAKAPHOS Mg, SOLU-
PLANT, etc. L'assimilació més
lenta, però més duradora.

En el Hoc de la planta. S'apli-
quen disolts en l'aigua al peu de la
planta. Els productes més apro-
piats són els QUELATS DE MAG-
NESI.

Aquests darrers adobs i correc-
tors s'aplicaran a les dosis que re-
comanen les cases comercials.

Si tenen qualque dubte sobre
aquest tema o altres, passin per
l'Oficina a preguntar-nos.

La manca de Magnesi apareix a les fulles baixes.



Estrelles
La Guia Michelin sempre ha

estat molt discutida pels gastrò-
noms espanyols. Cada any
quan surt la dedicada a Espan-
ya, Portugal i Andorra, els cri-
tics i restauradors s'escandalit-
zen. Sembla com si Bonaparte
hagues tornat a humiliar els es-
panyols i fos necessari un altre
dos de Maig convocat pel batle
de M6stoles o d'altres patriotes.
Fa anys els emprenyava que no
sortís Cándido de Segría, què
molts consideraven l'essència de
les delícies. Naturalmente, no hi
sortia ni tampoc cap xiringuito que
es dedicás a torrar porcs, xots i
d'altre bestiar. I continua sense
sortir-hi. Només hi está mencionat
Ia qual cosa desmenteix la manca
de generositat de la Guia. Darrera-
ment els gastrònoms celtibèrics
estaven emprenyats perquè no
donaven tres estrelles (el màxim) a
cap restaurant de l'Estat espanyol.
Amb dues estrelles n'hi havia tres
o quatre. Enguany n'han concedi-
des tres al Zalacaía de Madrid. To-
talment merescudes. Per qué no
n'hi han donades més? Jo crec
que Arzac (Donosti) o el Racó de'n
Biau (Argentona) se'n mereixen
tres però tot arribará. Una de les
coses que, segons la meva opinió,
hi compte per a la Guia Michein és
Ia constància. No els basta la cali-

tat, en volen constància en la ge-
nialitat. Per ventura aim!) explica
les coses.

Les Balears no surten mot ben
qualificades a la Guia. Com és
això? Com a un país que reb mi-
lions de turistes es menja tan ma-
lament? Id& claríssim. Aquest.
amb excepcions, és un país cl€
nous rics, de menjadors de tallada
del duro inmediat, de carregar-
s'ho tot, de baturros amb turbo.

Només tres restaurants mallor-
quins reben una estrella a la Guia
Michelin, El Xoriguer és el que la
du des de fa més temps. Des de
que el seu propietari-cuiner feia
feina a S'Ancora; l'altre, per ordre
d'antigüedad, és Ses Rotges de
Cala Ratjada. I enguany, un tercer:
el Porto-Pi que només amb un any
d'existência ja en té una.

Fa uns dies, amb un matrimoni
amic meu de Manacor varem anar
a Ses Rotges. El menjador princi-
pal és molt agradable i amb classe.
Les estovalles i torcaboques són
de fil, els coberts discrets, les
copes són de cristall tallat (petit
error, jo m'estim més copes llises
per beure vi). La carta de vins és
bastant bona quant als negres en-
cara que sobren Faustinos i AGES
i falten moltes coses. La de blancs
molt fluixa, com la de Caves i ro-

sats.
La carta del menjar molt, molt

suggerent. Bastant curta i molt
imaginativa.

Varem menjar de primers una
terrina de rascasses (1.275 pts),
excel.lent, un salmó a l 'estragó
(1.225 pts), brtstant bó i una ensa-
lada Gourmande (1275 pts) molt
interessant però poc aconseguida.
De segons, Ratjada Ses Rotges
(975 pts) passable, gall torrat al
fornell, bastant bé encara que no
semblava escessivament fresc
(2.375 pts). De postres sorbet de
poma a l'Armagnac (575 pts), res
de l'altre món, una bavarois de
gers (525 pts) molt bona i una sor-
presa: gelat de freses amb grans
de pebre bo (575 pts). Molt bo.
Després cafés i licors. Vàrem
prendre una botella de Rainat
blanc, Clos casal (825 pts) i un par-
nàs blanc també (1.045 pts) Total
16.375 pts., tres persones.

Ses Rotges admet tot tipus de
targetes de crédit i está tancat d'a-
bril a octubre i els dimecres al mig-
dia només el mes d'octubre.

Qualificació de 0 a 20, un 13.
Me'm si els restauradors de la

comarca es fan una volta per Ses
Rotges i aprenen una mica de
cuina. Tots hi sortiriem guanyant.

Capità Spolding

NOTES SOCIALS

NAIXEMENTS

En lo que va de mes s'han inscrit en el Registre Civil de la nos-
tra ciutat, els següents naixements:

Dia 3: Lurdes García Matas, filla de Josep García López i
de Maria Matas Llamas.

Dia 5: Germà i Nativitat Castrillo Cerc6s, fills bessons de Ger
mà Castrillo Mata i d'Esperança Cerc6s López.

Dia 9: Antoni Ballester López, fill de Pere Ballester Durán
i de Ma. del Carme López Sánchez.

Dia 11: Antoni Nicolau Pascual, fill d'Antoni Nicolau Ripoll
i de Joana Pascual Barceló.

Dia 14: Pere Bonet Mascaró, fill d'Antoni Bonet Llabrés i de
Catalina Mascaró Cortés.

Dia 15: Francesca Barceló Riera, filla de Joan Barceló Morey
i de Maria Riera Febrer.

DEFUNCIONS

Després d'haver estar internat en la Residência de Son Dureta,
cercant alleujament a la malaltia, que se li havia declarat dies abans,
el dimarts dia 12 del corrent mes, va entregar la seva ánima al Tot-
poderós, el nostre convef AND REU SANTANDREU GALMES
(a) "Rometa", que comptava l'edat de 72 anys.

Testimoniam als seus afligits germans Pere i Petra; cosins i
Ia resta de la família, el nostro más profund condo!.

El mateix dia 12, confortada amb la Santa Unici6 i rebut el
Pa de Vida, mos va deixar la Religiosa de Sant Vicenç de Paúl,
Sor BARBARA ADROVER NICOLAU.

Acompanyam en el sentiment als seus familiars, així com a la
Mare Superiora i Comunitat de Germanes de la Caritat.

El dijous dia 14 va morir en el Sanatori de Caubet, en JOSEP
GUARDIO LA JIMENEZ. En pau descansi.

Rebi la seva apenada esposa Josepa García Gómez; fills Maria,
Josepa, Miracle, Francesc i Gaietà; germans i els altres parents, el
nastro condol.

Havent fet crisi la enfermetat que venia sofrint el nastro

Varna En MATEU PERELLO FERRER va deixar aquest món, a la
avançada edat de 89 anys.

Els actes religiosos que es celebraren en sufragi de la seva áni-
ma en el Convent dels Pares Dominics, es varen veure molt concor-
rits. Va celebrar l'Eucaristia el seu fill Joan, conjuntament amb de-
vu it sacerdots.

Transmetem a la seva dona Andreva Sans() Pere116; fills Joan
(sacerdot), Bárbara i Antònia; aixr com a la resta de la família, nos-
tra condolença.

Amb l'esperança de renéixer i tenir el goig de la misericòrdia

de Déu i atenta a la seva crida, el dimarts dia 19, va baixar al sepul-
cre a l'edat de 68 anys, Na FRANCESCA FORTEZA CORTES
(a) de Ca Na Biatriu.

Al donar notícia del seu bbit testimoniam nostra condolen-
ça a les seves germanes Catalina, Maria. Joana i Margalida; cunyats,
fillola Ma. Antònia Cortés, així com als altres familiars.



El nostre dibuixant ha comès set errors quan copiava aquest dibuix. Sereu capaços de trobar-los?
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En aquesta sops de lletres hi ha ama-
gats 12 sinònims de cercar. Provau de
trobar-los a tots tenint en compte que
poden estar escrits de dalt abaix, de
°frets a esquerra i viceversa, i també
en diagonal.
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VENC
Vendo parcela con

agua, zona Son Talent. Tel ,
55 37 39.

Vendo colchón Pikolín
135 cm. y somier láminas
madera. Lavadora Jata.
Armario y mueble con ca-
jones lacado, pino.
Bomba sumergible y estu-
fa eléctrica. Buen precio.
Ver en José López, 66. De
9a 17 horas.

Se vende Dyane 6 PM -
H. Tel. 55 14 06 (horas ofici-
na) 55203232 (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 lâmi-
nas de madera 1' 35, col-
chón 1' 35. Lavadora, una
estufa, módulos, armario y
cajones. Una bomba su-
mergible. c/San José
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 chalet, 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 esfier-
col y tierra. 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-
to.Techo libre. Tel. 55 35
10.

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

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

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

Sac de dormir. Tel. 55 27
91

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 Guzzi 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 10.0C)0 ptas. In-
formes: Tel. 55 51 98 ,

Mobylette 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 8a 14h.

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

Compraría un 470. Tel.
55 11 29.

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

LLOGUERS
Dispongo para alquilar

tienda en S' Illot , Tel. 55 28
88 - 55 05 33.

Alquilaría local en Ma-
nacor. Zona Centro. Tel.
57 09 07.

Alquilaría cochería en
Manacor. Tel. 55 06 61.
Preguntar por Xlm (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. 585668,68.

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

DEMANDES
Se necesita joven de

edad comprendida entre
22-30 años, con dominio
de inglés y conocimibntos
de alemán, para tienda
zona turística. Información
en tel. 52 61 36 de 20 a 23
horas. A ser posible exper-
ta.

Se necesita trabajo. Cual-
quiera, 27 años. Tel. 57 10
29.

Se busca cocinero. Tel.
55 44 28.

Se necesitan mujeres Ini-
ciadas en trabajos con-
fección. Tel. 55 29 15

Se necesita operario
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.

Chico de 22 años con
estudios de informática y
mecanografia 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
clases 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 clases de EGB,
contabilidad y mecano-
grafia. 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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Juan Lliteras, 32

MUEBLES  

SALAS
EXPOSICION:

Carretera Palma, esq. calle Ebro - Teléf. 55 00 81

TALLER-
Antonio Durán, 29 - Teléf. 55 09 80

Ciurons Escaldins

Per a quatre persones.

INGREDIENTS:

Es posa mig quilo de durons,
en remull des des dia abans,
amb una culleradeta de carbo-
nat. Mentres couen els ciu-
rons, farem una salsa, amb
ceba, tomàtiga, un ramet
d'herves, mitja culleradeta de
farina, un poc de sal, pebre
bo.

PREPARACIO:

Ho podem sofregir tan amb

oli com amb saïm de porc. Si
es volen fer amb carn, si so-
fregirà panxeta que tengui
molta carn. Una vegada els
ciurons cuits, les posarem
dins la salsa i les remanarem
fins que s'hagin vegut tota la
salsa.

Després hi posarem aigua,

Sec ció a cura d'En Sion Mascaró

que les tapi. I les deixarem
coure mitja hora més. Prova-
rem si està bé de sal i les ser-
virem.

Si poden posar bocinets de
patata, mongetes, bocinets de
carabassó. Això serà en el cas
de que no posem carn.



Barbitúrics i droga, camins de «fuita»
.. •

Tots els mitjans de comunicació
varen comentar a principis d'a-
questa setmana dos fets; un d'àm-
bit internacional, l'altre de caràcter
local. El primer era la mort d'una
cantant famosa, el segon la mort
d'un jove per sobre dosi d'heroina.
En el fons tots dos moriren a causa
de no trobar sentit a la vida.

Dalida, la cantant francesa, en-
cara que d'origen egipci, es va sui-
cidar al passat cap de setmana
deixant pels sus familiars una breu
nota en la que deia: .La vida em
resulta insuportable. Perdonau-
me". A ella que estigué en el cènit
de la popularitat amb cançons com
«Ciao, Ciao bambina», «Los gita-
nos» o «Come prima», la vida se li
ha fet insuportable. D'ella que fou
Miss Egipte i una popular estrella,
present a totes les gales i a molts
de programes televisius de la seva
época, s'ha dit que «a soletat inte-
rior ha estat la causa que ha provo-
cat l'acció que ha duit a terme». La
soletat interior! Sembla incom-
prensible.

Dimarts, d'aquesta setmana tots
els diaris locals duien la notícia
d'un jove de trenta anys mort per
sobredosi d'heroina. Es el cinquè
en lo que duim d'any, és a dir que
surt a mort per mes, per la mateixa
causa.

No sé perqué pert) la veritat és
que vaig relacionar aquestes dues
morts pensant que tenien una ma-
teixa rel: el no trobar sentit a la
vida. Potser ho pensàs degut a .

unes paraules que em digué un
amic meu, psicòleg i pedagog i
gran coneixedor del món de la
droga, al qual fa poc vaig entrevis-

tar. Em deia que el toxicòman es
droga per «fugir» de la realitat que
l'enrevolta, perquè no es veu amb
ànims d'afrontar la vida, perquè
està oiat d'aquest món brut i buit,
perquè no troba sentit a res...

El meu amic m'havia dit que tots
hem d'assumir la part de respon-
sabilitat que ens toca davant
aquests fets, perquè la societat la
formam tots i és entre tots que hem
anat fent un món inhumà, injust, in-
solidari i inhabitable. Un món que
camina cap per avail on les parau-
les gratuitat, amor desinteressat,
servei, valors humans, entrega...
ja no hi tenen cabuda. I això m'ha
inquietat i preocupat i llevat la són.
Vull assumir per tant la meva part
de responsabilitat i a la vegada vull
també convidar als meus sem-
blants que fancin lo mateix, que
assumesquin aquesta part de res-
ponsabilitat, que luitem per fer del

nstre món un espai habitable, que
no ens deixem acaparar pel mate-
rialisme, que ens esforcem per
restituir dins la nstra societat els
valors humans avui tan malme-
nats...

Crec que si l'Església, els partits
politics, les entitats ciutadanes, els
Ajuntaments, els Consells de Jo-
ventut, tots els Organismes amb
una paraula es proposasin, Iluitar
conjuntament contra la droga i les
seves causes, tal vegada troba-
riem una solució válida a aquesta
situació a la que hem arribat i que
sembla un carreró sense sortida.
Resoldre tota aquesta problemáti-
ca no es fácil ni es possible de ma-
nera inmediata, però tampoc
podem tancar els ulls a una realitat
crua i amarga que fa que a molts la
vida les resulti insuportable i per
això «escapen».

Andreu Genovart
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