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Estamos aqui para compartir buenos mo-
mentos con vosotros.Para conoceros me-
jor y que nos conozca is un poco más. Rea-
lizando el sorteo del Cupón en directo y
divirtiéndonos juntos.
Estamos aqui con toda nuestra ilu-
sión. Venid a vernos.

Juelies 9 de Julio
20.00 h. Bailes Folklóricos
21.00 h. SORTEO DEL CUPON DE LA

ONCE
21.15 h. Aqua Vitae
22.00 h. LA DECADA PRODIGIOSA

amb la col-laboració de

1)( nlaCaixan
Al%A11.1 l't NMI INS

%si 
EXPOMONAL	

81,
te

una 
muestra itinerante 

que presenta la

tealidad 
actual de la ONCE.

or ació.

matiana de 10 a 14 h•

rde de 17 a 22 h.



Una nova etapa

Dimarts passat en sessió plen6ria es constituí el nou
Consistori Municipal, amb la presa de possessió dels
vint-i-un regidors i elecció d' En Jaume Llull com a
Batle de Manacor. Comença ara, id6, una nova etapa
pel que fa al govern del nostre poble.

Una etapa que hauria d' estar —almenys això és el
que desitja la majoria del poble— marcada per l' ente-
niment i la bona voluntat a l' hora de dur envant el pro-
grama de grovem que han signat els quatre grups
PSOE, CDI-PSM, CDS i UM.

Bona voluntat,que de moment, aquests grups han
demostrat, oblidant-se d' ideologies, i treballant, amb
moltes hores de reunions, per a fer un programa de go-
vern conjunt.

El que nosaltres voldríem -com ho vol bona part del
poble- és que aquest acord continui vigent fins que
s' acabi aquesta legislatura. Que no sorgesquin en el
moment més imprevist, problemes, disputes o malsen-
tesos entre els tretze regidors que formen la majoria de
govern. Que, si en aquests moments s' han oblidat els
personalismes, i les Iluites internes de cada grup, es se-
guesqui així durant quatre anys. Si és així, el poble de
Manacor comprovarà, —volem ésser optimistes—, que
el que ens feia falta era una majoria de govern amb
ganes de treballar pel bé del poble.



El GOB rebrà de l'Ajuntament una sub venció per la campanya sobre La Trapa

MARTES CERRADO

La finca del Puig de S'Eriçója és de
l'Ajuntament

A la darrera Comissió de Govern
presidida per Gabriel Homar es va
decidir el quedar assabentats de
l'expedient de traspàs de la finca del
Puig de S'Erig6 a l'Ajuntament de
Manacor.

Com es recordarà el tema de la
finca del Puig de S'Erig6 ja es tractà
fa mesos, concretament a la Comis-
sió de Govern de dia 30 de Desem-
bre es discutí el tema, i es votar. La
votació va ser la de dos vots a favor
(AP), i dos en contra (UM i CDI), ha-
vent de votar el Batle Homar en vot
de qualitat. En Muntaner expressa-
va a aquells moments que votava en
contra perquè creia que .se está co-
metiendo un fraude al Club de Tiro
de S'Ermita, en base a un documen-
to de 1973, y cuya entrada se ha re-
gistrado en el Ayuntamiento en
1986».

Posteriorment es va decidir que
s'hauria d'acreditar la titularitat, cosa
que pel que es veu s'ha fet, ja que el
traspàs de la propietat de la finca a
l'Ajuntament és ja un fet.

ALCOHOLISME.
S'acordà el remetre un ofici al Di-

rector de l'Associació pel tractament
de l'alcoholisme A.T.A. solicitant in-
formació, per a poder donar respos-
ta a una solicitut feta amb anteriori-
tat per dita Associació.

Sels hi demanarà entre altres
coses, l'àmbit territorial que abarca-
ria el servei de prevenció i tracta-
ment de l'alcoholisme.

PROCESSIONARIA.
També acordà aquesta Comissió

de Govern el publicar un anunci per
a donar a conèixer que els interes-
sats en Iluitar en contra de la proces-
sionária poden aconseguir trampes
a 200 ptes. cada una, a les Oficines
Municipals, abans de dia 10 de juliol.

Aquestes trampes estan especial-
ment indicades en les zones a on
abans es realitzà un tractament aeri,
a las quals es mantendrà el pinar
lliure de processionária durant altres
anys. A més, es suficient el col.locar

una trampa per hectàrea. A major
tamany de la zona a on es col.loquin
les trampes, major eficàcia tendran
aquestes.

SUBVENCIÓ AL GOB.
Es va concedir una subvenció

econòmica al Grup Balear d'Ornito-
logia i Defensa de la Natura (GOB).
Una subvenció de 50.000 ptes. per a
sufragar les despeses de la cam-
panya de .La Trapa. que dita entitat
està duent a terme.

EL SOL.

SA COMA

MALLORCA

Elea r IRE estcs 1.1 rem rite
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C/Mar 9 -Tel. 57 10 61
Porto Cristo
RESERVAS DE:
*Billetes de avión
*Billetes de barco
*Vuelos chá rter
*Reservas de hotel
*Viajes de luna de
miel
*Viajes de estudios
*Viajes organizados
*Viajes nacionales e
Internacionales
*Cruceros
*Ferias y congresos

Demà dissabte ple extraordinari

S'anomenaran legalment les diverses
comissions i càrrecs

En Sebastià Riera, quasi segur, conti-
nuara al cap de la Comissió de Cultura,
ara ampliada a ensenyament i esports.

Demà dissabte, 4 de juliol, a les
10 del matí, es celebrarà al Saló de
Sessions de l'Ajuntament de Mana-
cor, un ple extraordinari, amb cinc
punts a l'ordre del dia, a aquest s'a-
nomenaran legálment les diverses
comissions i càrrecs.

Després de la lectura de la sessió
anterior, es debatré una proposta de
la Batlia sobre l'horari de celebració
de les sessions plenàries, horari que
haurà de decidir l'Ajuntament en ple.

Seguidament es tractarà el tema

En Josep Barrull sera possiblement el
responsable de la Comissió d' Hisenda.

de la creació (al conveni signat pels
quatre grups hi figuren totes) i com-
posició de les Comissions Informati-
ves Permanents.

El quart punt a debatre, es el de
l'anomenament de representants de
la Corporació en tots els Organs
col.legiats als quals hi ha d'haver re-
presentació.

I el darrer punt a tractar es el de
l'anomenament de Tinents Batle,
membres de la Comissió de Govern,
Presidents de Comissions informati-

ves i Delegacions de Batlia.
Es suposa que serà més be un ple

rutinari, ja que de fet tots els càrrecs
i comissions estan pactats, es
poden leg ir al conveni.

Els regidors del PSOE que s'en-
carregaran d'Hisenda i Cultura, en-
senyament i esports, seran possi-
blement en Josep Barrull i En Se-
bastià Riera.

Fotos: Arxiu

Instituto
de Belleza
Y
Peluquería

cAmparo Sárichez

Tratamientos anticelulíticos,
reafirmantes, adelgazantes y
para senos, infiltraciones
para las arrugas. Todo bajo
control médico.
Distribuidores exclusivos de

OBESITY Call
Amargura, 14 - 2.° C - Tel 55 24 49

MANACOR



Dissabte passat davant notari, es signet el convent

El «Pacte de progrés» és j a una realitat
Preveu sis comissions informatives i set delegacions

Dissabte passat sobre les set del capvespre, es signà el que s'ha anomenat «Pacte de
progrés». La signatura es feu al local de la CDI-PSM, davant el notari Sr. Riera. El que s'ha
signat, és de fet un conveni al qual es destaquen les tasques que realitzarà cada un dels
quatre grups que l'han signat. Com sabeu els grups que han fet aquest pacte són la CDI, el
PSOE, el CDS i UM.

Aquest és el conveni que dissabte es va signar, el reproduïm íntegrament, perquè creim
que el poble cal que el conegui.

Jaume Llull signant el conveni.

CONVENI

Reunits els representants dels grups poli-
tics CDS, UM, CD!, PSOE, hem arribat als se-
güents d'co rds :

1.-Formar conjuntament govern municipal
a la ciutat de Manacor. En aquest govern mu-
nicipal la Batlia será ocupada pel PSOE en la
persona del Sr. Jaume Llull Bibiloni, en tant
que n.1 de la llista del seu partit.

2.-La Comissió de Govern sera composta
de dos representants del CDS, dos de UM, un
de la CD!, i dos del PSOE.

3.-Les tinences de Batlia seran ocupades
pels següents regidors:
Primera: Joan Manuel Francia Parera.
Segona: Bernardi Gelabert Sastre.
Tercera: Bartomeu Ferrer Garau.
(Duarte: Sebastià Riera Fullana.
Cinquena: Marcos Juaneda Caldentey.
Sisena: Jaume Darder Ribot.

4.-Les delegacions de Batlia seran ocupa-
des pels següents regidors:
-Transports i comunicacions : (CDI)

Sra. Maria Antònia Vadell.
lingüística: (CDI)

Sr. Bartomeu Ferrer.
-Delegació de Tenencia d'Alcaldia de Policia:
(CDS)

Sr. Marcos Juaneda.
-Delegació de Turisme: (PSOE)

Sr. regidor que designi aquest partit.
-Porto Cristo: (PSOE)

Sr. Bernet Amer.
-S'Illot: (PSOE)

Sra. Francesca Bassa.
-Son Macià: (PSOE)

Sr. Sebastià Sureda.

El Sr. Batle presentarà als nuclis urbans
que no tenguin delegat, una terna de regidors
perquè triïn el seu interlocutor amb l'Ajunta-
ment.

5.-Les diferents Comissions Informatives
seran compostes d'un regidor de cada un
dels partits representats a l'Ajuntament, més
el President de la Comissió. El regidor del
partit al qual pertany el President ostentarà la
Vice-presidencia de la Comissió; els Presi-
dents de Comissió gaudiran d'atorgament de
fi rma per als actes administratius referents a
la seva Area. La Comissió Especial de Comp-
tes tindrà aqueixa mateixa composició, presi-
dida pel Batle.

6.-Les competencies del Batle són les que
marca la Ilei, sense altres limitacions que les
que contemplen aquests acords, tenint en
compte alit) que está acordat en relació amb
la composició de la Comissió de Govern, i
respectant la figura i dignitat del Batie.

Aquesta Area tindrA les següents compe-
tencies:
-Vials públics, places i jardins.
-Xarxa d'abastiment i sanejament.
-Enllumenat públic (llevat del que fa referèn-
cia a noves urbanitzacions, que es competen-
cia de la Comissió d'Urbanisme ¡Obres).
-Bombers (relacions amb el Conseil Insular)
-Manteniment de torrents.
-Manteniment del Parc Municipal.
-Recollida de fems i Neteja viária.
-Estética ciutadana.
-Gamins veinais.
-Manteniment dels edificis adscrits al servei.
-Brigada municipal d'obres.

Aquesta Comissió Informativa estarà presi-
dida pel Sr. Joan Manuel Francia Parera.

Els partits signants han acordat:
-Asfaltar tots els carrers dels nuclis de pobla-
ció del terme municipal al llarg de la present
legislatura.

En Joan M. Francia signà el segon.

.-Comissions:
Joan Manuel Francia Competències i
serà el primer Tinent acords
Batle i el President de la
C. de Serveis Generals.

SERVEIS GENERALS:
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RENAULT 5 C
3 puertas. Motor de 1.108 cm 3 .

48 CV. a 5.250 r.p.m. Velocidad maxima: 142 Km/h.

Consumo: 4,9 litros 090 Km/h.

RENAULT 5 TL
3/5 puertas. Motor de 1.237 cm 3 .

55 CV. o 5.250 r.p.m. Velocidad maxima: 152 Km/h.

Consumo: 4,7 litros a 90 Km/h.

RENAULT 5 GTL
3/5 puertas. Motor 1.397 cm 3

60 CV. 05.250 r.p.m. Velocidad maxima: 158 Km/h.

Consumo: 4,7 litros o90 Km/h.

RENAULT 5 GTS
3/5 puertas. Aire acondicionado opcional.
Motor 1.397 cm 3 . 72 CV. a 5.500 r.p.m.

Velocidad maxima: 166 Km/h.

Consumo: 5,0 litros a 90 Km/h.

RENAULT 5 GTD
3/5 puertas. Motor Diesel 1.595 cm 3 .

55 CV. a 4.800 r.p.m. Velocidad maxima: 150 Km/h.

Consumo: 4,0 litros a90 Km/h.

RENAULT 5 GT TURBO
(Con volante forrado de cuero). Motor 1.397 cm 3 .

117 CV. 05.750 r.p.m.
Velocidad maxima: 201 Km/h.

Consumo: 5,6 litros a 90 Km/h.

	 Ven a verlo en • 	

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



Bernadí Gelabert serà el
segon Tinent Batle i pre-
sident de la C. de Sani-
tat. 

En Bartomeu Ferrer, ter-
cer Tinent Batle i presi-
dent de la C. d'Urbanis-
me.      

-Enllumenat públic: renovació i manteniment
de la xerxa actual.
-Quant a la xarxa d'abastiment i sanejament
d'aigua i al servei de recollida de ferns es fará
un seguiment i control dels actuals contractes
amb les empreses concessionàries respecti-
ves.

SERVEIS SOCIALS

Aquesta Area tendrá les següents compe-
tencies:
-Tercera Edat.
-Centre Assistencial.
-Beneficiência i Assistència.
-Centre Joan Mesquida.
-Planificació Familiar.
-Gabinet d'Assistència Social.
-Relacions amb les institucions afins a Ser-
veis Socials.
-Joventut.

Aquesta Comissió Informativa estarà presi-
dida pel Sr. Jaume Darder Ribot.

Els partits signants han acordat:
-Ampliar el Centre Assistencial.
-Incrementar l'atenció als minusválids.
-Fer campanyes de conscienciació anti-
droga.
-Obrir un centre d'Informació Ciutadana de
Serveis Socials.
-Dur a terme els convenients estudis per tal
de muntar un Casal de Joventut.
-Ajudar i col.laborar amb el Conseil Local de
Joventut de Manacor (CLJM).

SANITAT

Aquesta Area tendrà les següents compe-
tencies:
-Depuradora (Control).
-Plaça de 'verdures».
-Escorxador.
-Cementiri i funeràries.
-Fires i Mercats.
-Defensa al consumidor.
-Hospital.
-Salut públic.
-Obertura establiments comercials, tramitació
de Ilicencies.
-Relacions menescalies. Metges titulars.
Apotecaries.
-Plagues del camp, desratització, etc.
-Platges, control sanitari.
-Clínica Municipal.
-Centre de Salut.
-Totes les que ordena la Llei de Regim Local
vigent.

Aquesta Comissió Informativa estarà presi-
dida pel Sr. Bernadí Gelabert Sastre.

Els partits signants han acordat:
-Reestructurar la Clínica Municipal.
-Obrir l'Ambulatori Municipal i complir els
compromisos municipals.
-Fer el seguiment del projecte de creació de
l'Hospital Comarcal.
-Iniciar les gestions per la creacio d'un centre
de salut.
-Crear un Conseil de Salut Municipal.

HISENDA

Aquesta Area tendrá les següents compe-
tencies:
-Elaboració del pressupost.  

tecció oficial, d'acord amb els organismes es-
tatals corresponents.
-Continuar i acabar la redacció definitiva del
Pla General d'Ordenació Urbana.

CULTURA, ENSENYAMENT I
ESPORTS: 

En Bernadí Gelabert número ú del CDS
també el sign&

-Taxes i impostos.
-Intervenció i dispositaria.
-Recaptació.
-Banc de dades.
-Rendes i exaccions.

Aquesta Comissió Informativa estará presi-
dida pel Sr. Regidor que designi el PSOE.

Els partits signants han acordat el següent:
-Redactar un cens de solars sense edificar.
-Reducció de taxes i imposts a les indústries
que se radiquin al Polígon Industrial.
-Executar cobrament de tot alb que estigui
pendent.
-Autofinanciació de serveis municipals.
-No augment d'impostos amb caracter gene-
ral. 

Aquesta Area tindrà les següents compe-
tencies:
-Patrimoni histdric i artistic.
-Biblioteques.
-Museu Arqueològic.
-Museu Etnològic.
-Arxiu Històric.
-Teatre Municipal.
-Escola “Ponç Dosed!"
-Escoles Rurals.
-Manteniment de les escoles.
-Manteniment dels edificis adscrits a l'àrea i
altres edificis d'interès histõrico-artístic.
-Toponímia.
-Relació amb els Consells Escolars.
-Festes, promocions culturals.
-Banda de Música; Escola de Música.
-Sales d'exposicions.
-Torre de Ses Puntes.
-Arts plástiques.
-Guarderies infantils.

Aquesta Comissió Informativa serà presidi-

da pel Sr. regidor que designi el PSOE.
Els partits signants han acordat:

-Prosseguir ¡ intensificarla  tasca de recupera-
ció del patrimoni històric i artistic: poblats ta-
laietics, Basilica de Son Peretó, Claustre de
Sant Vicenç, molins fariners, Torre dels Ene-
gistes.
-Serveis culturals: Biblioteca, Arxiu Històric
Municipal, Sala de conferencies, Museu...
-Promoció de l'esport a les escoles.
-Creació d'un Conseil Municipal d'Esports.
-Creació d'un gabinet psico- pedagògic.
-Foment de l'esport escolar i de competició.
-Continuar decididament la realització del Po-
liesportiu Municipal.

URBANISME  

Aquesta Area tindrà les següents compe-
tencies:
-Planificació i disseny urbanístic.
-Gestionar el P.G.O.U.
-Depuradores.
-Llicències d'obres.
-Disciplina urbanística.
-Urbanitzacions.
-Gabinet de projectes.
-Ordres de fer.
-Manteniment i conservació d'edificis munici-
pals no adscrits a altres comissions.
-Obres municipals.

Aquesta Comissió informativa serà presidi-
da pel Sr. Bartomeu Ferrer Garau.

Els partits signants han acordat el següent
programa:
-Impedir, amb tots els mitjans legals possi-
bles, la urbanització de la costa no edificada
des de S'Illot a Porto Cristo; impedir la urba-
nització de tota la costa no edificada des de
Porto Cristo fins al terme municipal de Fela-
nitx, amb especial menció de Cala Varques,
Cala Magraner, Cala Sequer. S'incorporarà al
P.G.O.U. el projecte d'urbanització de Cales
de Mallorca aprovat per la Comunitat Auteno-
ma.
-Gestionar l'obertura d'un camí d'accés a
totes les platges i cales, amb especial menció
de Cala Varques.
-Reconduir les urbanitzacions i obres il.legals
ja acabades, legalitzant tot allò que sigui le-
galitzable i posant-les al corrent de paga-
ment.
-Utilitzar la máxima energia legal per *i irar
les obres il.legals en construcció.

-Utilitzar la máxima energia legal per aturar
obres il.legals a partir de la presa de posses-
sió d'aquest govern municipal.
-Agilitzar i tramitar amb la máxima celeritat
tots aquells permisos i Ilicencies d'obres que
se sol.licitin.
-Promoure la construcció de vivendes de pro-  

.-Delegacions:
Competències i
acords  

DELEGACIO DE TENENCIA D'AL-
CALDIA DE POLICIA:

Aquesta Delegació tindrà les següents
competencies:
-Circulació.
-Senyalització viária.
-Sancions.
-Organització de Serveis.
-Seguretat ciutadana.
-Control de renous. 

DELEGACIO DE TURISME  

Aquesta Delegació tindrà les següents
competencies:
-Promoció del turisme a través d'exposicions i
fires.
-Relació amb entitats turístiques.
-Oficines turístiques del terme municipal.
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MANACOR — ARTA — CALA MILLOR — CALA BONA — CAPDEPERA — CALA RATJADA

NUEVO HORARIO: DESDE LAS 9 DE IA MAÑANA

HASTA LAS 10 DE LA NOCHE

OFERTA ES REBOST MANACOR

DEL 1 AL 15 DE JULIO

ALIMENTACION
Galleta YAYITAS paquete 450 g 	 155
Galleta NATALU paquete 200 g 	 125
Galletas danesas BUTTER COOKIES caja 500 g 	 350
Pan redondo integral 30 rebanadas 	 128
Pan redondo sin sal ni azúcar 30 rebanadas 	 128
Magdalena larga VILLAMANUEL est. 12 u 	 125
Chocolate LINDT leche tableta 150 g 	 125
Chocolate LINDT praline tableta 100g 	 129
Chocolate LIN DT trufina tableta 100 g 	 129
Arroz extra NOMEN bolsa 2 Kg 	 214
Café BRASILIA molido superior natural
pack. 250g 	 149
Café. BRASILIA mezcla 50/50 pack. 250 g 	 139
Aceite de oliva KOIPE botella 1 I 	 255
Aceituna rellena «LA ESPAfIOLA»
170 g. pack. 3 u 	 120
Atún en aceite 1/8 ISABEL pack. 3 u 	 128

LIQUIDOS

Coñac TERRY botella 1 I 	 458
Champan DELAPIERRE extra 	 254
Champan DELAPIERRE glace 	 .314
Vino de aguja COPIfIA blanc botella 3/4 	 179
Vino de aguja COP1f1A rose botella 3/4 	 179
Cerveza SKOL 1/4 pack. 6 u 	 168
Cerveza SKOL botella 1 I 	 75
BITTER KAS 170 cc. pack. 6 u 	 195
Zumo HERO naranja botella 1 I 	 149
Zumo HERO melocotón botella 1 I 	 149

CHARCUTE RIA

Jamón serrano GIRON 	 1185
Jamón de pavo CAMPOFRIO 	 865
Jamón extra europa CASADEMONT 	 815
Chopped de pavo CAMPOFRIO 	 535
Chopped pork CASADEMONT 	 .365
Salami ahumado ACUEDUCTO 	 715
Salchichón MONTSEC 	 800
Pechuga de pavo CAMPOFRIO 	 945
Pastrami de pavo CAMPOFRIO 	 625

CONGELADOS
Empanadilla FIN DUS (atún y ternera) est. 270 g ...199
Lasaña FIN DUS est. 520 g 	 405
Guisantes FINDUS est. 400 g 	 145
Pollo empanado FINDUS est. 320 g 	 295
Ensaladilla PESCANOVA 400 g 	 .85
Pizzas PESCANOVA (4 estaciones, bonito,
romana) 	 265
Rollitos de mar PESCANOVA 250 g 	 420
Tarta vienesa CAMY est. 6 rac 	 275

LIMPIEZA Y DROGUERIA

VIAL liquido botella 3 I 	 695
Lejía NEUTREX botella 5 I 	 225
Rollo cocina COLHOGAR 2 rollos 	 115
Pañal MOLTEX elástico talla gde. 52 u 	 1180
Papel higiénico COLHOGAR 2 capas, 4 rollos  	 118

MENAGE
Copa VESUBIO agua ARCOROC 	 99
Copa VESUBIO vino ARCOROC 	 85
Copa VESUBIO zumo ARCOROC 	 98
Copa VESUBIO licor	 75
Copa VESUBIO champan 	 98

CALZADO
Sandalia goma agua celeste, desde 	 450
Sandalia goma agua rosa, desde 	 450
Salón francesita piel blanco 	 1295
Deportivo blanco-rosa, desde 	 995



CINE GOYA
Sábado 9,15
Domingo a las 3

Caza en Vietnam

Excitación rojo rubí

Licenciado en Ciencias Físicas
da clases particulares de

Matemáticas, Física y Química y
COU

Informes:
C/ Virots, 8 Porto Cristo - Tel. 57 01 80 y57 00 31

S'ha creat una Delega-
ció de Política Lingüísti-
ca.

-Relacions amb els organismes autenomics i
provincials de Turisme.
-Relació amb la Cambra de Comerç.

Els partits signants han acordat:
-Potenciar l'Oficina Municipal d'Informació
Turística de Porto Cristo, i estudiar la possible
creació d'aquestes oficines a altres nuclis tu-
rístics del municipi.
-Potenciar el caracter turístic del municipi, mi-
llorant la qualitat dels serveis, la seva imatge i
les nostres platges.
-Potenciar la Comissió de Turisme i coordinar
les tasques amb les diferents Asssociacions.
-Millorar i incrementar les zones verdes, així
com potenciar les zones de passeig peatonal
i en bicicleta.
-Especial atenció al manteniment i els serveis
dels nuclis turístics, així com garantir la tran-
quil.litat i el benestar.
-Fer un Pla de Senyalització, tant visual com
de localització, de tot el terme.
-Creació d'itineraris urbans i rurals d'interés
histórico-artístic, gastronòmic, cultural i turís-
tic en general.

DELEGACIÓ DE TRANSPORTS I
COMUNICACIONS:

Aquesta Delegació tindrà les següents
competencies:
-Relacions amb l'Empresa concessionària del
transport amb autocar.
-Gestió de la futura terminal d'autocars.

Els partits signants han arribat als següents

En Bartomeu Ferrer de la CD1-PSM al
moment de signar.

Es crearà una Comissió
de Seguiment, formada
per dos membres de
cada partit que no si-
guin regidors.

acords:
-Iniciar les gestions per suprimir les actuals
parades terminals de Manacor i Porto Cristo.
-Iniciar els estudis i planificació de la futura
terminal d'autocars.
-Iniciar els estudis i gestions per crear una
línia d'autocars de circumvalació de Manacor.

DELEGACIÓ 	DE	 POLÍTICA
LINGUÍSTICA:

Aquesta Delegació tindrà les següents
competencies:
-Escola Municipal de Mallorqui.
-Normalització lingüística a les escoles i mit-
jans de comunicació.
-Normalització lingüística dins l'Ajuntament.
-Assessorament en Toponímia.
-Assessoria Lingüística Municipal.

Els partits signants han acordat:
-Potenciar l'Escola Municipal de Mallorquí.
-Fer campanyes de normalització lingüística
a les escoles i mitjans de comunicació.
-Campanyes de normalització lingüística dins
l'Ajuntament.
-Creació d'una Assessoria Lingüística Munici-
pal.
-Campanyes de normalització de rètols co-
mercials, senyalitzacions, etc.

Abans d'un mes es formara una Comissió
de Seguiment formada per dos membres de
cada partit signant, que no siguin regidors,
que se reunirien en cas de conflicte en punts
concrets o d'interpretacions d'aquests
acords, o a petició d'un o més dels partits sig-
nants.

Les decisions que prengui aquest Comitè
de Seguiment i Control seran vinculants per a
tots els partits signants.

Aquests acords queden subscrits a Mana-
cor, dia vint-i-set de juny de mil nou-cents vui-
tanta-set.

RESTAURANT

MARBLAU
C/. Cala Marsal, 1 - Tel éfono 57 59 15

PORTO COLOM

Nueva dirección
***

Especialidad en pescados
frescos y mariscos

***

Estas son algunas de nuestras
Especialidades:

*Rollos de Salmón rellenos de Gambas
en Salsa Rosa.

*Aguacate relleno de Gambas
*Salpicón de Mariscos

*Mejillones en salsa verde
*Paella *Angulas Bisbaina *Zarzuela

*Paletilla de Cordero al horno
*Parrillada mixta

*Pulpo «afreira» *Pato al vino tinto
*Solomillo Café París

*Entrecot Tropical



abettuts papan que di ven eLs
cardenafs...gfabemus batfe, podem
dir noftros...I ben mirat, amb un
barret d'aquefts, En 9. Ltuffs as-
semblaria i tot an En Wojtifa...

I tampoc es pot dir que sigui un
mal canvi, un faraó per utt

papa...aixr) si, en ([oc  de fer pira-
mides, per ventura mos furl una
esgfisia o mos acaba rd sa cate-

tirai..
Nos imaginau una vidriera d'esg fi-
sia amb sa maneta i es capullo?...

I clefs d'AP qui se'n ha fet? En
Pepuertas està, dins «fo que cabe»,
content, ('[wino: ffiure defs onero-
sos deures de consekaf -cfiven que

no ets dekaran fer res, tanmatek-,
es podrà dedicar en cos i anima a
Ia vocació de la seva vicfa: apagar

focs.

Cfar que sempre tendrem math-ia
per tractar amb el «sent ro», que
mos han dit que n'hi havia un de

CDS que vo fia fer piratnides,
també, i un ait re d'qlgfrf que parla
de inaugurar pantanos per Santa

Cirga...

I de ses dones no en parfem, perquè
amb quatre dins es salo d'actes,
sera rare es dia que no hi fwgi
sarau o estirades de monyo...no

vos ho pare k. . . ?

filo..6...se'n va un. is 'ait re torna.
Deu esser que dins fa Safa tw hi
caben dos y. LT. al matektemps!

I va comentar totd'una en acabar
es primer plena ri, donant mangue-
ra an el pobre ciccidino kkaino)
Omar, que feia fumet, qui die, fu-

massa feia eff!

¡jo, pobre de mi, que hauri de
canviar de canna i en ([oc tie clanar

branca per un vent n'hauri de
donar per saftre...



El ple va ser presidit pel regidor més yell, En Jaume Llull, i la més jove, Na Lidia
Salom

Amb la Sala de Sessions plena de gom a gom

Jaume Llull va ser elegit Batle de Manacor

S.Carbonell
Dimarts passat dia 30 de Juny a

les 11 del matf, es celebrà al Saló de
Sessions de l'Ajuntament de Mana-
cor el ple extraordinari en sessió
constitutiva. Ple al qual En Jaume
[lull Bibiloni del PSOE va ser elegit
Batle de Manacor, amb els vots del
seu grup, els d'Unió Mallorquina, del
CDS i CDI-PSM.

El Saló de Sessions es trobava
ple de gom a gom, fins i tot hi va
haver gent que va seure a terra. En
primer Hoc es feu entrega de les cre-
dencials als vint-i-un regidors, que
juraren o varen prometre —es triava
Ia fórmula que es volia— el seu cà-
rrec.

Després de la promesa del càrrec,
es passa a la votació del Batle. Hem
de dir que la taula estava presidida
pel regidor de més edat i pel de
menys, que en aquest cas varen ser
En Jaume Lllull i Na Lídia Salom,
ambdós del PSOE.

La votació va ser ràpida, i tal i com
s'esperava En Jaume Llull va ser
votat per tretze regidors, dels quatre
grups que formen l'anomenat
.pacte de progrés» que no és altra
cosa que un conveni per dur envant
quatre anys de feina.

Na Lídia Salom, la més jove, va
ser l'encarregada de demanar la
promesa a En Jaume [lull.

ENS SOMETEM AL JUDICI DEL
POBLE

Després de prometre el seu cà-
rrec, En Jaume [lull feu un breu par-
lament al qual parlà de la renovació
de la il.lusió en el procés democratic
que viu el nostre pafs i de la consti-
tució espanyola. .Aquesta Constitu-
ció —va dir Jaume Hull— permet
confirmar als ajuntaments amb legi-
timitat». Es referí als tres principals

objectius d'aquest nou govern muni-
cipal, el primer aconseguir una ad-
ministració municipal clara, amb
transparência i amb un treball efec-
tiu. Demanà que els funcionaris de
l'Ajuntament siguin conscients de la
tasca a desenvolupar.

El segon objectiu que marcà
Jaume Llull va ser el de treballar per
millorar la gestió econòmica de l'A-
juntament. Una millora que suposa
compliment i obligacions tan per part

En Jaume Llull al moment de fer el dis-	 Els regidors abans de jurar o prometre el càrrec
Curs



En Gabriel Homar va estar molt seriós
	

Els regidors dAP abans de jurar els  càrrecs.

durant tot el ple.

dels administrats com dels adminis-
tradors.

Un tercer objectiu es el de treba-
llar seriosament en l'aspecte urba-
nistic, aconseguir sobretot no hipo-
tecar el «futur.. Feu Jaume Llull una
crida a la responsabilitat del Consis-
tori, d'aquest nou Consistori que ara
comença quatre anys de govern —i
a tots els ciutadans de Manacor,
perquè participin amb les seves criti-
ques. Digue Jaume Llull, que l'auto-
ritat ve per delegació i que al cap i a
la fi, l'autoritat es la del poble. Es

mostrà obert a la critica, i'va decla-
rar que a partir d'aquest moment es
sometia al judici del poble.

NOMBROSA ASSISTÈNCIA

Com hem dit anteriorment, la pre-
sencia del públic va ser nombrosa.
Entre el públic cal destacar la pre-
sencia de la premsa de Ciutat, així
com la Televisió Balear. I un politic
prou conegut, Francesc Triai del
PSOE acompanyat d'En Carbonero.

ELS D'AP POC ANIMATS

Els qui es mostraven molt poc ani-
mats són els vuit regidors d'Aliança
Popular, que varen veure confirmat
per les votacions l'anomenat «Pacte
de Progrés». Naturalment les cares
dels regidors d'AP mostraven poca
alegria. Sobretot tenint en compte
que aquest grup havia fet el possible
per aconsequir la Batlia, fins i tot
oferí al PSOE el compartir el govern
municipal.

Fotos: Pep Blau i Pere Mas

GALERIAS
Tel. 55 05 35
MANACORCALDENTEY

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

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

SERVICIO PERMANENTE

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



Jaume Llull, Batle de Manacor

«Es fonamental un sanejament econòmic de
l'Ajuntament»

En Jaume Llu II Batle de Manacor des de dimarts passat, té 50 anys, és el regidor més veil
de l'actual Consistori, casat i pare de sis filles. Parlàrem amb En Jaume Llu II hores després
d'haver estat elegit Batle. Declaracions de recent estrenada la Batlia. Es mostrà satisfet
amb el conveni signat pels quatre grups, conveni pel qual Jaume Llu II és el nou Batle de
Manacor.

-En primer Hoc Jaume, ens
agradaria que ens fessis una va-
loració d'aquest conveni que han
signat el teu partit, el CDS, UM i la
CDI-PSM.

-El conveni ha estat llarg, hi ha
hagut moments de tensió, pens que
al cap i a la fi l'important és que s'ha
arribat a l'eliaboració d'un programa
de feina que crec que és bastant
ample i que és realitzable. Hi va
haver moments delicats, per exem-
ple quan discutíem la composició de
Ia Comissió de Govern; al principi
per la CD' i el PSOE només hi havia
tres regidors, CDI va renunciar a un,
cosa que li hem d'agrair. Però 136, al
cap i a la fi s'ha aconseguit un equili-
bri en el repartiment de les tasques
a dur envant, més que un reparti-
ment de poder.

-Que sent En Jaume Llull ara
que ja es el Bathe de Manacor?

-Mira, tenc la sensació de què en
certa mesura no han passat quatre
anys, que reprenc la feina alla a on
Ia vaig deixar. Crec que contempl la
nova legislatura des d'aquesta Opti-
ca, i l'enfront amb il.lusió, esperança
i sobretot amb una voluntat ferma i
serena de dur envant la tasca que
ens hem proposat.

-Suposam que En Jaume Llull
es conscient de la situació econò-
mica en que es troba actualment
l'Ajuntament de Manacor, que es
el primer que pensau fer per solu-
cionar aquesta situació caòtica?

-En principi hem de creure que la
situació és caótica perquè ho diuen
uns tècnics com són els autidors, i a
més a més tot apunta a que és així.
Hi ha un compromis de tots els
grups que conformen la majoria, de
procedir a un sanejament de l'eco-
nomia municipal, això vol dir, que
una vegada comprovada la situació
actual, és a dir, a 30 de Juny de
1987, immediatament ja hem de co-
mençar a seguir el camí que ens

Sebastiana Carbonell

marca la Ilei, de fet avui mati ja hem
començat a revisar l'estat de comp-
tes. Una vegada revisat aquest pro-
cedirem en conseqüència. Tant hem
de pagar als creditors, com hem de
cobrar als deutors, perquè al cap i a
Ia fi el sanejament econòmic de l'A-
juntament com de qualsevol empre-
sa és fonamental per dur envant
qualsevol tasca. Aixecarem una
acta notarial de com hem trobat la
situació econômica.

-AI conveni que heu signat els
quatre grups us mostrau partida-
ris de no pujar els impostos, però
es pujaran o no?

-De torma general ¡fins que no es
tengui una situació real i exacta de
quina és la situació económica, del
que falta recaudar, etc. no. Primer
han de pagar els que fins ara no han

pagat i nosaltres pagar els deutes
que l'Ajuntament té a aquests mo-
ments. Llavors si es volen donar uns
serveis, millorar-los, etc. s'hauran
de prendre mesures. Pujar els im-
postos amb caracter general no se
farà.

-Jaume, una pregunta a títol
personal, no t'ha fet por o un cert
respecte el fer-te càrrec d'un
Ajuntament com el nostre amb
una situació econòmica tan ne-
fasta?

-No, en absolut, si m'hagués fet
por no m'hagués aficat a una llista
municipal. Som conscient dels cà-
rrecs que he contret al ésser anome-
nat Bathe.

-Com veus aquests quatre anys
que ara començau?

-Les veig amb serenitat.
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UNA TERRAZA SOBRE

EL MEDITERRANEO

Miércoles 20 horas
BAILES MALLORQUINES

Avda. Marco Polo s/n

Teléfono 57 11 31

PORTO CRISTO NOVO
(Mallorca)

Viernes 20 horas
BARBACOA
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«Amb el conveni s'ha
aconseguit un equilibri en
el repartiment de les tas-
ques, no s'ha repartit
poder».

«Perquè no es pugui dir
ni suposar que l'Ajunta-
ment és corrupte s'han de
fer les coses per Ilei i de
forma clara».

-Has parlat avui mati al teu dis-
curs «d'investidura», de la neces-
sitat de dur envant una adminis-
tració clara, com pensau informar
al poble, com veurà el poble de
Manacor que aquest és un govern
obert a critiques i suggerències?
Perquè promeses, tothom en fa,
pero...

-El poble ho veure, primer per un
bon funcionament d'ordre intern, efi-
càcia en la tramitació burocràtica, i
segon perquè rebre informació pun-
tual, bé sigui a través dels mitjans de
comunicació o dels propis mitjans
de l'Ajuntament. De totes les coses
que es parli a les diverses comis-
sions el ciutadà tendre una informa-
ció puntual, així es veure una forma
d'actuar clara i oberta.

-Malauradament l'Ajuntament
de Manacor ha estat relacionat
durant molt de temps, i especial-
ment durant aquests quatre anys
darrers amb la corrupció. Qué
pensau fer per a canviar la imatge
corrupta que molta gent té d'a-
questa institució i del nostre
poble?

-La forma de que no es pugui dir
ni suposar que hi hagi corrupció es
fer les coses per I lei. Perquè la I lei
no es corrupte. Haurem de treballar
per eliminar aquesta imatge que
com bé dius tenimi a molts de llocs,
crec que s'haurà de fer un treball se-
riós, amb unes línies, uns serveis
bàsics, etc. I podem parlar de casos
concrets, com les famoses subhas-
tes de platges, s'haurà d'estudiar un
sistema a seguir. Crear una imatge i
serveis rendables, més rendables

«Enfront aquests quatre
anys amb il.lusió i volun-
tat ferme».

que la simple qüestió econòmica.
Evitar que es pugui crear aquesta
imatge de corrupció essent clars i
oberts a tothom. Un poc com el que
dèiem amb l'administració.

-Un altre tema que tú has tractat
al discurs d'avui mati, és el de
l'urbanisme, que ens dius sobre
el tema. Saps perfectament que
es parla de que es fará amb les
obres il.legals, si es permetrá se-
guir envant amb alg unes, etc...?

-En urbanisme, crec jo, s'ha d'és-
ser obert. L'urbanisme es la forma
de com ens volem organitzar, de
com volem organitzar la convivència

dins un pla de temps prudent, el que
no hem de fer mai es que les deter-
minacions que prenguem suposin
una hipoteca insalvable pels que
venguin després de nosaltres. S'ha
de procurar cercar uns recursos,
unes mesures, pero no a qualsevol
preu.

-Per ser aquesta la primera en-
trevista que et feim com a Batle
de Manacor, quin missatge vols
donar a tots els ciutadans i ciuta-
danes d'aquest municipi?

-Com a Batle i crec que puc parlar
en nom del Consistori, estam a la
disposició de tothom, i em remet al
que he dit avui matí al discurs. L'A-
juntament serà millor com més
col.laboració i participació ciutadana
hi hagi.

Lunes 20 horas
MUSICA EN VIVO



  

MUY CERCA

DE CASA   

OFERTA DEL 1 AL 15 DE JULIO 1.987
ALIMENTACIÓN

Aceituna rellena LA ESPAñOLA 300 g 	 85
Atún MIAU ro-70 	 65
Chocolate LINDT leche 150 g 	 129
Ketchup ORLANDO 300 g 	 .67
Foiegras LA PIARA 100 g 	 73
Miel JIJONENCA, jarra 350 g 	 175
Sardinas PALACIO DE ORIENTE RR-125 	 75
Queso LOS CLAVELES extra (Trozo) 	 769
Queso LOS CLAVELES graso (Trozo) 	 .699
Tomate frito CIDACOS 500 g 	 69

LIMPIEZA
Suavizante MIMOSIN 21 	 185
Lavavajillas LUMINOSO 680 g 	 98
Lejía CONEJO 21 	 85
Insecticida BLOOM RAPID 	 315
Frota-frota SPONTEX 	 40
Higiénico SCOTTEX (4 rollos) 	 104
Detergente SKIP 5 Kg 	 810

BEBIDAS
Vino celler SON CALÓ (Rosado) 	 212
Vino MONT FER RUTX (Tinto 1.982) 	 278
Ron TROPICANA 	 522
Whisky FAMOUS GROUSE 	 1.008
Cava CASTELLBLANCH gran cremant 	 256
Whisky DOBLE V - reserva - 	 510

PERFUMERÍA

Desodorante STICK SHIM 80g 	 149
NIVEA aftersun balsamo (Obsequio balón) 	 410
Gel CODE MA 1.000 c.c 	 239



Joan Manuel Francia, primer Tinent Batle

«La valoració del conveni per a mi és positiva»

En Joan Manuel Francfa d'Unió Mallorquina, és des de dimarts passat el primer Tinent
Batle de l'Ajuntament de Manacor, o sigui el substitut del Batle quan aquest per una causa
o altra no sigui a l'Ajuntament. A més a més, En Joan Manuel serà el responsable de la Co-
missió de Serveis Generals, una comissió que s'encarregarà des dels vials, places i jardins
fins al manteniment del torrent.

«Ens hem plantejat
posar un arbre o un
banc a cada raconet a
on hi cabi».

«Haurem de treballar
conjuntament amb la C.
d'Urbanisme per a mi-
llorar l'estètica ciutada-
na».

«Per a poder asfaltar els
carrers s'haurà de
pagar primer a l'empre-
sa que realitza el ser-
vei».

-En primer Hoc, Joan Manuel, ens
agradaria ens fessis una valoració
del conveni que heu signat els qua-
tre grups.

-Per a mi la valoració és positiva,
malgrat que una .part de l'electorat
nostre no el vulgui entendre.

-Qué suposa per a tu ésser el pri-
mer Tinent Batle de l'Ajuntament?

-No té importância, ni ésser el pri-
mer ni el darrer. L'auténticament im-
portant és que tots ens hem compro-
mesos a dur envant aquest conveni.

-La Comissió de Serveis Generals
haurà de fer feina amb estreta
col.laboració amb la d'urbanisme,
no hi haurà problemes essent els
dos responsables de partits dife-
rents?

-No, no pot ésser mai que hi hagi
problemes, perquè partim essent un
sol grup de treball. Noltros no
podem sentir-nos perjudicats per la
Comissió d'Urbanisme, ni aquesta
per la nostra. A més, treballarem en
conjunt, confii que sempre ens do-
narem una rné, sinó és així podem
rompre el conveni ara mateix.

-Vials, places i jardins, us heu
plantejat el crear més places i jar-
dins a Manacor?

Sebastiana Carbonell
Foto: Pep Blau

-Ens hem plantejat que cada raco-
net a on hi cabi un arbre o un banc
posar-li. Ja et puc dir que hi ha per-
sones, no regidors, sine) simpatit-
zants del nostre grup, que estan tre-
ballant en aquest aspecte.

-OA pensau fer per a millorar
¡'estética ciutadana del nostre muni-
cipi?

-Es un tema que haurem d'estu-
diar conjuntament amb la Comissió
d'Urbanisme. Crec que les façanes
que es facin noves les hauré de con-
trolar urbanisme, haurem d'estudiar
que hem de fer amb les façanes an-
tigues. També haurem de treballar
amb la Comissió de Cultura, pel
valor històric d'algunes d'aquestes
façanes. Serà una feina conjunta.

-La Comissió de S. Generals s'en-
carregarà també de la xerxa d'ai-
gües, en aquest moment l'Ajunta-
ment està auditant a l'empresa con-
cessionària, quin camí pensau se-
guir sobre aquest tema?

-Sí, en aquests moments s'està
realitzant l'auditoria, per tant pen-
sam que primer ens convé esperar a
veure quin és el resultat d'aquesta.
Ara bé, si et puc dir, que per part
nostre, el primer carrer que vegem

obrir com s'obrin fins ara, aixecant
l'asfaltat i deixant-lo en un estat
sim, prendrem mesures, actuarem
en conseqüència.

-Heu signat el compromís d'asfal-
tar tots els carrers en aquesta legis-
latura, sou conscients de que això ja
s'havia promès abans, com ho fareu
perquè l'asfaltat es dugui a terme?

-En som conscients. No estarem
molta d'estona, i es veurà com els
carrers s'asfalten. El problema que
tenim és que l'empresa que s'enca-
rrega d'asfaltar els carrers de Mana-
cor no ha cobrat fa estona, l'Ajunta-
ment li deu molts de doblers, per
tant s'hauré de veure com es pot
pagar a l'empresa i aconseguir que
aquesta empresa acabi amb l'asfal-
tat.

-Pensau també millorar la xerxa
d'enllumenament públic?

-En aquests moments s'està mi-
llorant la de la zona del Barracar,
projecte que ens arriba de l'anterior
legislatura. Crec que la xerxa d'en-
llumenament públic té greus defi-
ciències, i que l'hem d'anar millo-
rant. Seré una feina a fer, una feina
grossa.



Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR

Bartomeu Ferrer, nou responsable de la Comissió d'Urbanisme

«No tolerarem la urbanització de les cales
verges sota cap concepte»

En Bartomeu Ferrer Garau de la CDI-PSM, sert, o millor dit, és ja, el nou responsable de
Ia Comissió d'Urbanisme i a més a més, Delegat de Política Lingüística, una nova delegado
que fomentarà especialment la normalització lingüística a l'Ajuntament.

Iniciam la conversa amb En
Tomeu, tot parlant del conveni sig-
nat pel seu grup, i el PSOE, UM i
CDS.

Per a mi aquest conveni mereix
una valoració com a molt positiva, a
tots es moments es va veure un am-
bient de voluntat, de col.laboració
afegeix que -tots els que negocié-
vem regidors i membres dels diver-
ses grups assumirem la responsabi-
litat de dur-lo envant».

-Que suposa per la CDI-PSM
nomes tenir un regidor a la Comissió
de Govern?

-He de dir en primer Hoc, i sense
voler polemitzar, que el grup CDI-
PSM ha estat en aquest conveni
prou decisiu. També hem de remar-

S. Carbone!!

«Aquest conveni per a mi
mereix una valoració molt
positiva»

car que des del primer moment de-
manàrem un conveni dels quatre
grups, i que el resultat final ha estat
positiu. Pel nostre grup esté franca-
ment bé, millor que el que podíem
esperar després de conèixer els re-
sultats electorals. Al darrer moment
vérem haver de cedir un membre a
la Comissió de Govern, perquè fos
possible que es signés el conveni.

COMISSIÓ D'URBANISME
-A partir d'ara ets el responsable

de la Comissió d'Urbanisme, com
se't va ocórrer el demanar aquesta
comissió?

-A aquests moments enfrontar la
tasca d'urbanisme i obres es real-
ment un repte d'uns resultats finals
que esper que siguin positius. La si-
tuació urbanística a Manacor es pot
qualificar de caòtica, a aquest sentit
ens hem plantejat el crear un depar-
tament de gestió urbanística que es
dediqui a estudiar totes les edifica-
cions il.legals que hi ha al nostre
terme, hem de recordar que es parla
quasi d'un miler d'obres il.legals a
Manacor o almenys amb infraccions
urbanístiques. Quan coneguem amb
profunditat la temàtica s'establiran
uns criteris a seguir i naturalment un



«La legalització de les
obres evidentment no es
farà gratu'itament»

«La normalització lingüís-
tica a l'Ajuntament és un
dels temes prioritaris a
dur envant».

procés de negociació intentant
aconseguir legalitzar el que sigui le-
galitzable, legalització que evident-
ment no es farà gratuïtament.

La tasca a aquest sentit és im-
mensa, però l'Ajuntament necessita
primordialment controlar la situació
per a poder posteriorment reordenar
l'urbanisme. A més a més, hi ha un
altre problema, el de les obres que
són manifestadament il.legals i que
reiteradament han desobeït ordres
de paralització, és una situació molt
delicada que potser obligui a ser
enèrgics.

-Al conveni us heu proposat el
protegir la costa, i especialment les
cales verges. Si en algun moment
és necessari adoptar mesures de
força, les adoptareu?

-No hem d'oblidar que el respon-
sable de la Comissió d'Urbanisme
és de la CDI-PSM, grup altament
identificat amb els temed ecològics.
Naturalment nosaltres exigim la re-
serva ecològica de la zona costera, i
l'exigirem a l'hora d'agafar la res-
ponsabilitat de dur envant aquesta
comissió. Feim comptes controlar la
zona costera i no tolerarem la urba-
nització de les Cales verges sota cap
co n ce pte .

-Tomeu, tu ets perfectament
conscient del que suposa el dur en-
vant la Comissió d'Urbanisme, no et

fa por aficar-te en tot l'entramat que
envolta des de sempre a l'urbanis-
me?

-Sé molt bé que em puc preparar
per una temporada, una Ilarga tem-
porada d'haver de suportar fortes
presions, perd personalment ho tenc
totalment assumit, i faig comptes
obeir única i exclusivament la meva
opinió política personal i dels grups
signats del conveni. Lògicament
sempre assessorats per uns serveis
tècnics, que volem millorar.

-Acabes de fer-te responsable de
Ia Comissió, ja t'han fet alguna pro-
posta diguem «deshonesta»?

-No, i esper que directament sols
no m'arribin.

-Qua pensa Bartomeu Ferrer del
que s'anomena «urbanisme concer-
tat»?

-Et parlava abans d'un departa-
ment de gestió urbanística, establint
uns criteris que puguin ser aplica-
bles a tots els casos, negociació de
totes les situacions. Farem concerts,
quan no ens resti altra solució, pert)
aplicant uns criteris més o---menys
iguals per a tots els casos.

POLÍTICA LINGÜÍSTICA
-S'ha creat una delegació de Polí-

tica Lingüística, com va néixer
aquesta delegació, i per què te'n fas
tu responsable?

-El dur a terme una tasca de nor-
malització, una política lingüística,
era la primera tasca, una de les pri-
meres aspiracions de molts de no-
saltres. Durant aquests darrers qua-
tre anys s'ha treballat per a preparar
les bases d'aquesta normalització, i
amb aquestes bases partim. Quan
negociàvem el conveni vàrem veure
que la normalització era un dels
temes prioritaris a dur envant, s'ha
d'aconseguir una normalització lin-
güística plena dins l'Ajuntament.

-Es plantejarà altra volta el canvi
de nom de l'Escola Municipal de Ma-
llorquí?

-Hem duit aquesta proposta en di-
verses ocasions, i sempre hem per-
dut la votació. Cada vegada, de
totes formes, me n'adon més comp-
te de què és menys important el
nom que se li dóni a l'escola, com la
tasca que duu a terme. De totes ma-
neres, continuu essent partidari de
normalitzar el nom, quan es cregui
oportú aquest es normalitzarà.

-Com pensau dur a terme la nor-
malització dins l'ajuntament?

-Principalment creant un departa-
ment d'assessorament lingüístic,
una assessoria municipal. A més,
podrem aprofitar la tasca realitzada
per l'escola, ja que molts dels fun-
cionaris han anat a classe i tenen el
grau superior.



Presidiran la Comissió de Sanitat i la Delegació de Policia

Bernadí Gelabert i Marcos Juaneda satisfets
amb el conveni

Parlàrem amb En Bernadí Gelabert i En Marcos Juaneda, regidors del CDS a l'Ajunta-
ment de Manacor, poc després de què es constituís el nou Consistori. Ambdós es mostra-
ren satisfets amb el conveni signat pels quatre grups. Manifestant-nos En Bernadí que «ha
estat positiu pels quatre grups», afegint En Marcos «si es mantén aquests quatre anys serà
positiu pel poble».

Cal aclarir que En Bernadí Gela-
bert serà a aquest nou Consistori, el
segon Tinent de Batle, a més a més
de President de la Comissió de Sa-
nitat, una comissió de nova creació,
de la qual caldrà parlar més detingu-
dament en properes ocasions. En
Marcos Juaneda serà el Delegat
d'Alcaldia de Policia, o sigui, el que
s'encarregarà de les relacions entre
Ia Policia Municipal i els politics.

COMISSIO DE SANITAT

Amb En Bernadí parlam natural-
ment de la Comissió de Sanitat, la
qual ell ha de presidir.

-Quan feieu el conveni, com va
néixer la idea de crear aquesta nova
comissió?

-Aquesta comissió s'ha creat amb
Ia idea de conèixer millor la proble-
màtica sanitària de la zona, per as-
sabentar-nos de tots els problemes
sanitaris que hi pugui haver a Mana-
cor. Entre d'altres coses, pensam
crear un Consell Sanitari per a trac-
tar aquests temes, i trobar solu-
cions.

-Per qué acceptares el Presidir
aquesta Comissió,

-Supós que perquè he estat tota la
vida treballant amb medicaments.

Sebastiana Carbonell
Fotos: Pep Blau

Bernadí Gelabert: «El
tema de la Clínica Muni-
cipal és un tema a solu-
cionar».

Deu ésser deformació professional.
-Un dels punts prioritaris que us

heu marcat es el de reestructurar la
Clínica Municipal...

-Sí, es així, perquè tenim un infor-
me, que diu que amb dos anys i deu
mesos la Clínica Municipal ha cos-
tat, ens ha costat als ciutadans
molts de milions de ptes. El tema de
la Clínica Municipal es un tema a so-
lucionar.

-Un altre tema que marcau com a
prioritari es el de l'Hospital Comar-
cal, qué pensau fer?

-Creim que el seguiment del tema
es important. Hem de tenir en comp-
te pert) les nostres limitacions, l'Hos-
pital l'ha de fer l'INSALUD. Ara be,
els quatre grups estam disposats a
donar les passes necessàries per-
què l'Hospital Comarcal es cons-
truesqui com més aviat millor.

DELEGACIÓ DE POLICIA

En Marcos Juaneda serà el Dele-
gat d'Alcaldia de Policia, ens mani-
festà que «primer s'ha d'armonitzar
tota la plantilla que forma part de la
P.M. de tal forma que el rendiment
sigui superior al que s'ha tengut fins
ara».

-S'ha dit en ocasions que Mana-
cor té poca P.M., creus que això es
cert?

-Des del punt de vista de població
que té Manacor i Comarca, a més

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

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

Teléfono 573011

"S'ESPINAGAR - - MANACOR (Mallorca)
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d'ésser pocs creim que estan de-
senvolupant feinès que no són de la
seva competència i que aquest tema
fa que la seva actuació es vegi man-
cada en detriment del poble.

-Un dels greus problemes de Ma-
nacor es el de la circulació quin
remei hi veis?

-Manacor per unes característi-
ques innates de construcció es un
poble amb una circulació difícil. In-
tentarem per tots els mitjans fer que
aquesta sigui flies fluida, una circu-
lació més fàcil reestructurant l'ac-
tual, fent possible unes vies d'accés
al centre de la ciutat més  fàcils i
també unes facilitats de sortida cap
a la part forana.

-Una de les competencies que
tendrà la delegació que tú has de di-
rigir es la seguretat ciutadana, creus
que a Manacor hi ha un greu proble-
ma de manca de seguretat ciutada-
na?

-Manacor actualment no es un
dels pobles mes conflictius, resta
clar pert), que aquesta seguretat
s'ha de potenciar, una forma de po-
tenciar-la es adequant els mitjans
que té l'Ajuntament i acreditar de
l'autoritat que les pertany a tots els

Marcos Juaneda: «In-
tentarem aconseguir
una circulació més flui-
da».

guàrdies municipals. Conscienciant
al mateix temps al poble a que
col.labori amb la Policia Municipal i
altres entitats.

Liam()

Tant En Bernadí com En Marcos,
ja ho dèiem a un principi es mostra-
ren satisfets del conveni, i direm
més, il.lusionats. .Ens fa una gran
il.lusió dur envant aquest conveni,
que s'ha fet en be del poble».

Remarcaren ambdós que tota la
tasca de crear el conveni, les comis-
sions i delegacions s'ha feta conjun-
tament, que ha costat molt, .moltes
hores de feina» pelt) que es un con-
veni que es pot dur a terme pel be
de Manacor. Sobre els problemes
econòmics de l'Ajuntament de Ma-
nacor ambdós ens manifestaren que
.si tothom paga els doblers que
deu, aquests toquen bastar».
Aquesta es una primera aproxima-
ció a En Bernadí Gelabert, President
de la Comissió de Sanitat i segon Ti-
nent Batle, i a Marcos Juaneda dele-
gat de Policia. Segur que amb ells
haurem de seguir parlant en moltes
altres ocasions.
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SANTA MARIA DEL purr°
Carretera Cuevas Drach, sin

Teléfono 57 01 72

PORTO CRISTO

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

CARNES Y GRAN
VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS

ANTES DE TOMAR UNA
DECISION, COMPRUEBE
NUESTRA CALIDAD Y
CONSUL TE NUESTROS
PRECIOS

• BIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE

Molta informació aportada a
GOB-Manacor

Ben R. Vickers
El divendres passat el GOB de

Manacor se va reunir per ordenar
les prioritats en el seu programa
d'acció, i per distribuir responsabili-
tats, així garantitzant una major
coordinació i eficácia.

Es varen presentar vint-i-tres pro-
jectes, tots compresos en els objec-
tius del GOB. No sortiren més per
falta de temps i aquests primers
eren els més urgents, entre els
quals destaca el de Cala Varques,
un projecte que ara té cinc persones
responsables d'efectuar un estudi
del cas i posar en peu unes activitats
per evitar l'urbanització d'aquesta
Cala - LA DESTRUCCIÓ DE CALA
VARQUES S'HA D'EVITAR. S'ano-
menaren els propietaris coneguts de
la Cala i se varen detallar un poc els
seus plans de construcció, que ens
poden costar la cala verge més im-
portant que queda a Mallorca.

Se va xerrar de la zona de Sa
Coma, al.legant que devora el Safari
se vol construir un poble turístic amb
Plaça de Toros ¡1200 apartaments.

Sortí el tema de Cala Bota, Ma-
graner i Virgili; l'acces an aquestes
Calas ha estat tancat insistentment
per qualcú; se va comentar que el
propietari es possiblement el Banc
Exterior d'Espanya, fet que no hem
pogut confirmar encara.

Després va sortir el tema del
Camp de Golf de Sa Vall de Mana-
cor (projecte que també conte amb
un equip que ara comença á fer
feina) i el fet dels fums que tiren les
fabriques perleres de Manacor -ELS
FUMS CONTENEN DIOXID DE
NITROGEN I SON NOCIUS- les fa-
briques mateixes han tengut malalts
entre els seus empleats a causa d'a-

quests productes. Es possible filtrar
aquests fums, com fa Perles Mana-
cor devora l'Església Gran, els altres
no ho fan; ESTAN JUGATN AMB LA
NOSTRA SALUT. D'aquest tema in-
formarem més detalladament.

El Pla d'Ordenació Urbana sera
objecte d'estudi detallat a mida que
és acabat; hi ha la depuradora de
Porto Cristo i de S'Illot. TOTA L'AI-
GUA BRUTA S'EN VA A LA MAR.
Prevenció d'incendis, protecció d'es
Caló d'en Rafelino... en resum tota
una sèrie de temes coneguts, i altres
no tan coneguts, veren Ilum a la reu-
nió.

Les prioritats que s'aprovaren el
divendres són les següents:
1- Cala Varques.
2- Estudi de tota la costa de la Co-
marca.
3- Camp de Golf de Sa Vall.
4- Treballar amb el Pla d'Ordenació
Urbana.
5- Preparar EXPOCABR ERA 87 per
Manacor (activitat de participació

la reunió del

pública)
6- Concentració ciclista dia 19 de
Juliol amb l'organització PEDAL
VERD a Manacor (activitat de parti-
cipació pública)'
7- Neteja completa del Torrent de
Manacor.
8- Tractament i reciclament de fems
urbà.
9- Fums de les fabriques perle res.
10- Prevenció d'incendis.
11- Comprovar la legalitat de pedre-
res a Son Macia.
12- Teuleres: la seva polució.

Ja comença feina en sério - una
feina ara molt necessari a Manacor.

COMUNICAT DEL GOB..
La próxima reunió és divendres 3

de Juliol a les 930 del vespre a el
Parc Municipal. Convidam a tothom
a participar amb nosaltres a netejar
la nostra comarca. ANIMAU-VOS!

Reunions i activitats s'anuncien a
Esperits, S'Agrícla i Ca N'Andreu.

EXPOSICIÓ DE CERÀMIQUES
de

Francesc Sansó
-Catalina Galata

A la Casa de la Mar de Porto Cristo
Inauguració: Dia 11 de juliol, a les 19 hores.
Obert fins a dia 20 de juliol. De 19 a 22'30 hores.
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Les brutors de Cala Morlanda i S'Illot
Es la meva intenció, si aquest es-

crit veu la Ilum en aquesta publica-
ció; de sensibilitzar a una colla de
veíns i a les persones responsables
o de Responsabilitat sobre uns fets
que no per vells han deixat de ser
notícia.

Que les nostres costes i platges
són famoses arreu no hi ha dubte,
pero si seguim així també serem fa-
mosos per les nostres brutors uns
metres més enllà, dong són uns me-
tres mes enllà de les costes de Cala
Morlanda i de S'Illot on s'apleguen
les deixalles (no vull anomenar fems
a les restes de la civilització, ja que
quasi tots són inorgànics: plàstics,
Ilaunes, cartrons, papers metélics,
papers impermeabilitzats, compre-
ses i d'altres que m'estim més no
dir), tots estratègicament distribuïts
per les diferentes cantonades i amb
un radi de més o menys vint metres
al voltant d'uns poals negres que per
lo que pareix són totalment insufi-
cients, dong n'hi ha mes fora que
dintre.

Es sorprenent que a tots els po-
blets de terra endins que no tenen
serveis diaris de recollida d'escom-
breries, no s'apleguen les brutors
pels seus carrers com succeeix en
aquells llocs; serà que els veins d'a-
quests indrets tenen un sentit de la
neteja i del civisme mes profund que'
aquestes persones que bravejen de
tenir xalet a la costa?

Per lo que pareix els veíns de
Cala Morlanda i de S'Illot deuen ser
curts de vista i deuen tenir el nas
tapat, dong no els molesta ni veure

responsabilitats públiques no pas-
sen per aquests indrets o que quant
hi passen van amb cotxes amb aire
acondicionat i vidres fumats perquè
sinó la cosa no té perdó de Deu.

Segueix sent incomprensible com
el servei de recollida d'escombreries
es incapaç d'establir uns dies i hora-
ris concrets perquè els que volem
fer les coses un poc mes com cal,
poguem treure els nostres poals ta-
pats un dia i una hora determinada
perquè s'acompleixi el servei per el
que paguem religiosament i a la ve-
gada ens sap molt de oreu veure els
nostres carrers en l'estat en que
estan quedant.

I també hem deman: es que el
responsable de la Sanitat Municipal
s'amaga?, o també passa amb un
cotxàs i no se n'adona.

Potser ara que entrem amb época
«de cambio» i de fer les coses ben
fetes, ens començarem a mirar
aquestes coses que llur imatge
atempta contra la dignitat del nostre
poble i contra la nostre pròpia salut.

Jaume Berg adà
Cala Morlanda, 29 de Juny de 1987

Foto: Pep Blau

l'espectacle de les seves or-Oies es-
combreries Ilangades pels carrers,
ni les olors que aquestes produeixen
quan a les dotze del migdia el sol i
les mosques escampen els perfums
als quatre vents, i pobret del del que
viu en la direcció del vent.

Jo vull pensar que els que tenen



'CasoNaLlabrotio'

La sale segunda de la Audiencia
Provincial fue escenario ayer de la
primera sesiOn oral del caso Na Lla-
brona" Tres peritos, aportados por la
dr tense del conductor del autobus

siniestrado. y único procesado enta
causa, afirmaron que la causa del ac-
cident° I ue el reventón de la rueda
delantera izquierda del vehiculo. Por
el contrario, varios miembros de la

Guardia Civil de Tráfico, entre los que
se encuentran el instructor y supervi-
sor del atestado, descartaron, debido
a la inexistencia de huellas en la ca-
rretera, la probabilidad de que la cita-

da rueda se rompiera antes de que
autobus se despeñara al cauce d
torrente. La vista Oral tue suspendre
hasta el proximo de 7 debido a la r
comparecencia de un pento .

comercial
PAPELERA Y PLASTICA

ALMACEN/MAYORISTA

Crta. Palma-Arta, 122- Tel: 552710-
 Mar acor

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

Discos-Cajas ensaimadas para panaderia-Vasos-Bolsas
plástico-Caiiitas refresco-Artículos coctelerfa-

Productos limpieza industriales.
Papel - Bolsas y servilletas impresas.

La vista se suspendió hasta día 7

Iniciado el juicio por el accidente de
«Na Llebrona»

El pasado miércoles, 1 de Julio,
se inició la vista oral del juicio por el
accidente conocido como el del
.Pont de Na Llebrona". Accidente
en el cual día 5 de Mayo de 1984
morían nueve personas y treinta y
seis resultaron heridas. Fue el acci-
dente que más conmocionó a la po-
blación de Manacor, y sin duda, uno
de los que será recordado durante
años.

La vista que se celebró en la sec-
ción segunda de la Audiencia Pro-
vincial de Palma, fue suspendida
hasta el próximo día 7 debido a la no
comparencia de un perito.

Según publicó la prensa provin-
cial, los testimonios del conductor
del autocar siniestrado Antoni Vidal
Rigo, y de los peritos técnicos, son
contradictorios.

250 MILLONES

La acusación particular, en su es-
crito de calificaciones provisionales
reclama para las víctimas del sinies-
tro, un total de 250 millones de ptas.
Por su parte el acusador público
cifra la cantidad a pagar en concep-
to de indemnizaciones, en 41.000
millones de ptas.

CONTRADICCIONES

En la primera vista oral del juicio
de «Na Llebrona», los testimonios
fueron contradictorios. Por su parte
los peritos y los miembros de la
Guardia Civil de Tráfico, autores del
atestado no se pusieron de acuerdo
sobre las causas que provocaron el
mortal accidente en la carretera de
Porto Cristo.

El juicio se ha iniciado, se tendrá
que esperar a las siguientes sesio-
nes en la Audiencia Provincial de
Palma, para saber con exactitud
cuál es el veredicto, y la sentencia
impuesta.
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CLASES DE REPASO E.G.B.
En Manacor y Porto Cristo

Informes:
C/ Dr. Fleming n° 7-a. (Manacor)
Tel. 55 04 29

El conductor del autobús declaró haber oído un ruido muyextreo en la rueda delantera izquierda

La Guardia Civil y los peritos no comparten la tesis
de un reventón como causa del accidente
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Don Martí Mascaró. Una vida dedicada a les
matemàtiques
Al cap de 36 anys, li ha arribat l'hora del comiat

Don Martí no crec que en aquestes altures necessiti de presentacions. Trenta-sis anys al front de l'ensen-
yament l'avalen com a un dels professors més constants i amb més dedicació que ha vist néixer Manacor. A
en Marti Mascar6 i Galmés, li ha arribat ara l'hora de jubilar-se. D'un posat humil, 65 anys ben duits i amb
paraula reposada, en aquesta entrevista recorr mentalment esforços, persones i adesiara —es clar— algun
que altre record que el fa somriure. He dit que no li calien presentacions, per6 no fóra just el no trascriure el
seu historial docent. L'any 1952 comença l'ensenyament de les matemàtiques —assignatura que no deixará
d'impartir durant tota la seva carrera com a professor—ai col.legi «Ramon Llull». Aquest any també donará
classes al Centre d'Estudis Mercantil («el primer any tenia poca feina»), que dirigia D. Joan Sureda, d'una
«cosa que no era lo meu»: Cálcul Mercantil durant dos anys. L'any següent, el 53, ho farà a l'Escola Mercantil,
que dirigia don Joan Riera Riera (el que també fou director durant molts d'anys del setmanari «ARRIBA»); allá
imparteix Càlcul i Física per espai de 4 6 5 anys, tot això sense deixar el «Ramon Llull», on hi estará fins l'any
70 (si, 18 anys). L'any esmentat passa al «instituto Nacional de Enseñanza Media Mixto de Manacor», el qual
ocupava les dependencies del «Quarter dels Soldats» (ara «Col.legi Simó Ballester»), i a on será el seu direc-
tor els anys 72-75. «Era un desat re, havíem de desallotjar sales perquè passaven per ui». Els anys 68-73, es a
mes, professor de la «Escuela de Aprendizaje Industrial» (ara Institut de Formació Professional). L'any 78
deixa d'ésser interi i es converteix en agregat («l'alegria, ja que hi anaven els ciurons de cada dia. El moment
més amarg vendria també per aquest temps, 77, 78..., on vaig avorrir les classes i tot, degut a la manca d'inte-
rés i a la rebeldia dels alumnes. No podia fer classe, i aix6 que quan era jove disfrutava, disfrutava de fer-ne»).
El 74, el claustre sol.licita posar el nom de «Institut Mossèn Alcover», i, amb l'ajuntament (el batle era don
Jordi Servera, i el Delegat de Cultura; En Llorenç Femenias) ho duen a terme, i el 75 s'inaugura l'actual Insti-
tut. Tornant a l'«Industrial», allá era el «comodi», ja que era l'únic llicenciat en Matemàtiques iii feien fer Esta-
dística, Matemática Financera, etz. Devers 15 anys, també, ensenya Matemàtiques a «La Puresa», «La Cari-
tat» i «Sant Francesc». Del 75 fins ara, es professor de l'actual «Mossèn Alcover», els professors del qual,
dilluns, li reteren homenatge.

-Don Martí, que suposa per
vostè, retirar-se, al cap de 36 anys
dedicats a la docencia?

-Un poc... un poc de nostàlgia,
després de tants d'anys dedicats ex-
clussivament a l'ensenyança
—principalment a les Matemàti-
ques—. Pere), és clar, estic content.

-La pregunta es obligada. Com i
per que les Matemátiques?

-(Somriu)... és mal de dir per què.
A mi la vocació em ve d'un professor
que vaig tenir, Don Agustín Aguiló
Iglesias, que feia classe al col.legi
Ramon Llull i del qual m'agradava
molt la seva manera d'explicar.
Aquest professor el vaig tenir fins
que em vaig llicenciar i vaig ocupar
el seu Hoc. Però, aquell home expli-
cava tan clar, tenia tanta desimbol-
tura parlant, que m'agradava anar a
classe just per escoltar-lo. Feia la
classe amena, després de la Ilico
ens contava el que havia al camp,
per exemple, i l'hora passava sense
que te n'adonassis.

-Va ser aquest professor, id6, el
que l'influi en la seva vocaci6?

-Directament no, ell mai no em va
dir res. Més que agradar-me les Ma-
temàtiques, el que m'agradava d'ell
era la seva forma de parlar. Diguem,
de totes maneres, que el que ell va

fer —més que res— va ser mostrar-
me un camí, el qual jo vaig seguir
pel meu compte.

-A més d'aquests, de quins al-
tres professors guarda bon re-
cord?

-Uf, de molts. Inclús n'hi ha que ja
són morts i que m'agradaria anome-
nar-los. Vull dir, ara, que a mi m'ha-

gués agradat molt estudiar Medici-
na, i això gràcies també a un profes-
sor: Don (en aquells temps no tot-
hom era qui) Jaume Perelló, de Ma-
nacor. Després, professors que
també foren entranyables, varen
ser: Don Josep Fuster, que morí
l'any passat, Don Joan Bonnín, Don
Francesc Jara, que no era mallorquí



pero que estava ben arrelat aqui,
Don Ignasi Ribas, Don Antoni Agui-
ló, Don Josep Vandellós... Tots
m'han ajudat, fins també tenc pre-
sents els professors que vaig tenir al
Batxiller Elemental.

-Un dels seus fills, en Jaume, és
també professor de Matemàti-
ques. Pregunta obligada, també,
aquesta. Fins a quin punt creu
que l'hi ha influït?

-Directament no he influït damunt
cap dels meus fills. A en Jaume, en-
cara que hagi estudiat Matemàti-
ques, mai no li he dit que ho fés;
n'Antònia va estudiar Medicina; na
Margalida és mestre, en Llorenç ha
acabat informàtica, i en Martí fa
quart de Medicina.

-Hem parlat dels seus profes-
sors i dels seus fills. Ens toca ara
parlar dels seus alumnes. Ens po-
dria donar algun nom a propòsit
dels més destacats que hagi ten-
gut?

-N'hi ha molts que han destacat.
Els que ara tenc més frescs, són en
Joan Parera Joan, conegut profes
sor de Matemàtiques de l'Institut de
Manacor i en Pere Duran Vidal, En-
ginyer de camins, canals i ports. En
aquest moment no les record tots, ja
que durant 10 anys —des que vaig
començar l'any 52 fins que a La
Salle posaren Batxiller— era l'únic
professor de Matemàtiques en tot
Manacor. Amb això vull dir que no
me'n puc recordar de tanta gent,
però sé que, de. tots ells, n'hi ha
molts que han triomfat a la vida.

-La següent pregunta, segura-
ment necessitaria d'una resposta
bastant llarga, pero, a grans trets,
ens podria fer un petit balanç de
l'evolució que ha sofert l'ensen-
yança en aquests darrers 36 anys.

-Durant aquests 36 anys que m'he
dedicat a la classe, l'ensenyaça ha
variat molt, en quasi tots els aspec-
tes, incloent també la manera d'en-
senyar les Matemàtiques. En bas-
tants de casos ha millorat, i per de-
mostrar-t'ho et diré una cosa que no
és meva, sinó de n'Euclides, un geò-
metra grec del sill a.C. Una vegada,
el rei Prolomeu li va demanar que li
ensenyés Geometria sense haver
de passar per entendre els seus Ele-
ments (l'obra més gran que s'hagi
escrit sobre Gemometria). I Euclides
ii contesté que no hi havia dos ca-
mins, un camí per als reis i un per
als altres; però la meva pregunta
era: ¿no n'hi ha un per als infants? I

precisament això és el que s'ha can-
viat. Durant l'Edat Mitjana, sumar i
restar trencats («quebrados») era
privilegi dels savis; avui, un al.lot de
10-11 anys les maneja com si no
res.

-Ara una pregunta que segura-
ment interessara als seus alum-
nes, fins i tot els mós recents, ¿De
quina manera preparava els exa-
mens?

-Jo sempre he meditat molt els
exàmens que pos. De tal forma que
no deman res que abans no s'hagi
explicat en classe. Tal vegada això
sigui un poc de defecte, perquè així
no veus els qui pensen per ells ma-
teixos; però alguna vegada, no sem-
pre, pos un problema que els obliga
a pensar, i aquest em serveix per
sebre els qui pensen per si matei-
xos.

-Deixem les Matemàtiques. A
part d'aquestes, quines han estat
les seves aficions?

-L'esport en general, però, com
que per aquí no es coneixia més que
el futbol, vaig ser el responsable
d'una «penya», la Penya Juan de la
Cierva. Eren uns anys en que tenia
poca feina —només dues hores de
classe diàries—, i vaig obrir una
acadèmia (millor si ho poses, però,
entre cometes), l'Acadèmia Juan de
la Cierva, i de la qual jo n'era l'únic
professor. La idea de formar la
penya, sorgí amb els alumnes que jo
tenia, els quals havien de mester
«un major » que se'n carregés del
seu equip. Responsabilitat (en reali-
tat president, entrenador i tot el que
feia falta) que vaig haver d'abando-
nar quan em vaig casar, ja que no
podia pagar per més temps el llo-
guer de les sabates de futbol. En
aquest moment vaig canviar el futbol
pel bàsquet, que aleshores s'intro-
duïa a Manacor (ja era l'any 62...
63), i fèiem una espècie de «quinie-
les» per poder-nos pagar l'equipat-
ge.

-Don Martí, ja només ens resta
deixar-li la darrera paraula.

-Només dir que no voldria haver
deixat ningú en el tinter, ja que a
aquesta edat la memòria flaqueja un
poc. Quant a una altra cosa, gene-
ralment els alumnes tornen a veu-
re'm, i jo, clar, supôs que com tots
els professors, estic molt content
d'això.

Text: Jaume Galmés
Fotografies: Xisca Forteza



R A6110 FUTUR A
La Can;iast de 'juan Pym*

La canción de Juan Perro

Avui vespre actuarà Radio Futura
a la discoteca Drhaa.

Radio Futura no necessita ser
presentada, perquè es un dels grups
espanyols que més ha sonat
aquests darrers anys.

Segurament el concert estarà
compost per una majoria de can-
gons del darrer disc: La canción de
Juan Perro, però tampoc no oblida-
ran els èxits d'aquests darrers es-
tius.

Així es que ja ho sabeu: «Anabe-
li» escoltarà aquesta nit »El canto
del gallo» a una temperatura de
«37o».

TITELLES

Durant l'estiu Manacor dorm,
quasi mor. Les poques activitats que
se duen a terme són a Porto Cristo.

Demà capvespre actuará el grup
Estornell a sa plaça de Ses Comes.
L'actuació serà a les 7 i mitja de l'ho-
rabaixa, quan no farà tanta calor.

L'Estornell, un grup amb més de
10 anys d'experiència en el teatre in-
fantil, fan un espectacle de titelles
molt interessant. La representació
ha estat organitzada per la Comissió
de Cultura.

CERÂMICA

També a Porto Cristo, se farà una
exposició de cerâmica que s'inaugu-
rarà el dissabte 11 a les 7 de l'hora-
baixa i estará oberta fins dia 20 de
Juliol. Les hores de visita són de 19
a 22,30.

Els autors que exposen són Fran-
cesc Sansó i Caterina Galmes.

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: -***

BODAS - COMUNIONES- CONVENCIONES

Se necesita
Almacenista Recambios - Mecánico - Electricista -

Vendedor
(Se valorara experiencia - libre servicio militar)

Informes: Auto venta Manacor
Servicio oficial Fiat - Lancia
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Al Parc Municipal hi ha un embargament d'Hisenda, un allie del Jutjat —se necessi-
ta un depdsit municipal tancat.

EL
NOSTRE

ATGEAIS

Molts de cotxes no són identificables, qui s'ha de responsabilitzar ara?

El problema ve de molt enrera, es urgent aconseguir una grua municipal

LA LLEI

COTXES DE BAIXA

Sembla que apart d'es récord de
número de cotxes per càpita Mana-
cor està optant també p'es récord de
cotxes abandonats per càpita da-
munt o devora la via pública.

N'hem trobat molts aprop de la
Via Portugal, en es Camp de Futbol,
en es Parc Municipal, altres no Iluny
de Na Camel.la, tota una col.lecció
pel cementiri, a l'antic escorxador, a
Porto Cristo, arreu.

Es increïble el poc sentit comuni-
tari d'una gent. Un cotxo abandonat
és lleig i un perill per al.lots i animals
domèstics.

Per gué estan allà on són? Hi ha
qualque remei?

L'article 101 del codi de circulació
prohibeix l'estacionament indefinit
de vehicles a la via pública, tampoc
se poden abandonar a on represen-
tin un perill público causen degrada-
ció del paisatge.

La definició d'un cotxe abandonat
és un poc elástica; de totes maneres
Ia Policia Municipal de Manacor,
com tots els altres, se guien segons
el temps que el vehicle duu aturat i
les senyes exteriors que manifesta:
pols, vidres romputs, falta de
peces...

En el cas d'infracció d'aquesta Ilei
hi ha un Ordre Ministerial del 74 re-
ferent al tractament dels casos.

Les denúncies se comuniquen a
Ia Direcció General de Tràfic que in-

forma del titular registrat a l'arxiu.
Mitjançant el Batle la Policia Munici-
pal notifica al titular de la infracció i
dóna un plaç de 48 hores per retirar
el vehicle, avisant que després d'a-
quest temps se procedirà al retir de
Ia nosa, despeses corresponents a
compta seva.

Un vehicle que retira sa Policia se
manté en les condicions en que va
ésser trobat i se deposita a un Hoc
segur (un DepOsit Municipal). D'aquí
el titular té 30 dies per reclamar-lo.
En no presentar-se la Policia proce-
deix a recuperar les despeses em-
bargant el vehicle -o sigui, la titulan-
tat passa a l'Ajuntament; els cotxes
adquirits d'aquesta manera s'han de
disposar en pública subhasta. Aquí
s'acaba.

A MANACOR NO FUNCIONA

Aquest esboç utôpic de com man-
tenir els carrers nets no funciona al
nostre poble, primerament perquè la
gent que té cotxes abandonats a la
vila no fa cas als avisos de la Batlia;
si els propietaris ignoren l'avís la Po-
licia Municipal se troba amb el pro-
blema de que no té grua per cumplir
l'amenaça de retirar el cotxe (la da-
rrera demanda per una grua no va
ésser acceptada per I'llm. Aymt.).
Sí, se podria acudir a l'ús de grues
particulars; aleshores sorgeix el pro-
blema d'on depositar-los sense tenir
un Deposit Municipal. No hi ha Hoc
on depositar els cotxes retirats del
carrer.

Si s'arribassin a retirar els vehi-
cles abandonats s'hauria de recórrer
a pública subhasta d'aquests, per

recuperar les multes/despeses de
cinc mil pessetes per cotxe que no
s'haurien pagat. La titularitat de
molts de cotxes inútils no és gaire in-
teressant ja que no valen res (una
subhasta de ciclomotors abando-
nats va recaudar 18.000 ptes
—contra uns gastos de 21.000 ptes.
de publicitat de subhasta) i recupe-
rar aquests doblers pel Jutjat de Ma-
nacor seria difícil.

EL TAMANY DEL PROBLEMA
De lo que va d'enguany s'han

notat de 60 a 70 cotxes abandonats
al Municipi, i s'han sancionat uns 28
o 30 d'ells sense que se pugui enfor-
çar el pagament de les multes. Avui
hi ha uns vuit casos pendents i ac-
tius en el despatx de la Policia Muni-
cipal. Aquests aniran pel mateix

camí? Aquesta gent será un poc
més conscient de gué comparteix el
poble amb altres que l'hi demanen
que retiri la seva basura?

Una solució és que el propietari
d'un vehicle inútil signi un paper re-
nunciant la seva titularitat del cotxe,
deixant la Policia fer la seva feina
sense traus i amb despeses míni-
mes.

M irant-lo d'una manera més utòpi-
ca, no podria el Ministeri d'Agricultu-
ra i Pesca garantitzar un preu mínim
als Ajuntaments per cotxes abando-
nats i emplear-los en la creació de
criaderos de peixos a llocs oportuns
a la nostra costa?

Més utòpicament, els propietaris
mateixos se podrien responsabilit-
zar un poc i llevar els seus cotxes
que ja no circulen.

Devota es cementeni hi ha això —encara duen matricula
	 Es camp de futb
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Especial cursillo de Equitación. Meses Julio y Agosto.
Todos los días de 6 a 8 tarde. 12 horas - 6.000 ptas.

Caballos Arabes especialmente seleccionados para niños.
Monitor titulado.

Información e inscripciones en «Centro Ecuestre Son
Crespí». Carretera Manacor - Porto Cristo, Km. 6.

CENTRO DE EQUITACI

   MANACOR — POMO CRISTO
Krn 6 

Cartes at Director
Señor Director:

Le ruego la publicación
de este escrito en la revis-
ta que usted dirige.

A toda costa.

La Constitución espa-
ñola en su artículo 132.2
declara que «son bienes
del dominio público esta-
tal los que determine la
Ley y, en todo caso, la
zona marítimo-terrestre,
las playas, el mar territo-
rial y los recursos natura-
les de la zona económica
y la plataforma continen-
tal».

La política de costas del
M.O.P.U. contempla la
defensa del dominio públi-
co marítimo-terrestre

desde una doble vertien-
te: la de la agresión física
natural favorecida por ac-
tuaciones inadecuadas en
Ia costa y por el propio
proceso regulador de las
corrientes que la alimen-
tan de áridos y la de la
agresión urbanística que
amenaza degradar este
espacio especialmente
frágil y a la vez apetecido
para uso privado o espe-
culativo.

Los pianos de ordena-
ción de las playas fijan a
principios de cada tempo-
rada, las ocupaciones au-
torizadas, chiringuitos,
amacas, sOmbrillas, velo-
mares, tanto en número
como en la superficie au-
torizada para su instala-

ción. La necesidad de ate-
nerse a estas normas fa-
vorece el uso público y
evita los abusos especu-
lativos que aún se vienen
produciendo en detrimen-
to de los derechos de los
ciudadanos y en desacato
a la Constitución.

La Z.M.T. al ser un bien
del dominio público-
estatal impide, además, el
que se puedan, ya sea,
tanto extraer como añadir
arena o canto rodado sin
el conocimiento, evalua-
ción y previa autorización
de la Demarcación de
Costas.

Los vertidos de aguas
residuales son, también,
uno de los temas canden-
tes que afectan a nuestro
litoral, puesto de manifies-
to en las épocas estivales,
cuando es mayor la
afluencia de personas a
nuestras costas.

El litoral, la linea de la
costa, no es solamente el
lugar en que acaba la tie-
rra y comienza la mar, ni
una simple zona de es-
parcimiento ni siquiera un
buen sitio para vivir. Tal
vez por encima de todo
ello es un sistema dinámi-
co en el que las aguas
marinas, arenas, dunas,
acantilados, deltas, se in-
teraccionan continuamen-
te. La costa está en per-
pétuo movimiento, guarda
su equilibrio si la dejan.

Porque, dicho sea de
paso, se trata de uno de

los sistemas naturales
más delicados y a la vez
más atacados sobre todo
en España, que con sus
casi ocho mil kilómetros
de costas, tiene una tradi-
ción de desarrollo caótico
que muy pocos países
pueden igualar.

Es necesario que cada
uno de los ciudadanos de
este país contribuyamos a
Ia protección y al respeto
del dominio público, que
Ia zona marítimo terrestre,
a su recuperación como
sistema y al restableci-
miento del carácter públi-
co que tiene dado en
nuestra Constitución.

El anteproyecto de la
nueva Ley de Costas,
contempla, entre otras
cosas, la reafirmación del
dominio público de las ri-
veras del mar; una nueva
definición del dominio ma-
rítimo-terrestre que inclu-
ye las zonas litorales; el
establecimiento de una
zona de protección y de
influencia en las que se li-
mitarán las construccio-
nes, tratando de conciliar
Ia defensa y el desarrollo
del litoral, y la agilización
del procedimiento preven-
tivo y sancionador, ha-
ciéndolo capaz de parar,
retirar o demoler con la
máxima rapidez y las
obras ilegales (revista del
M.O.P.U. n° 324).

Atentamente
José María Cerezo Jara

EXPOSICIÓ DE CERÀMIQUES
de

Francesc Sansó
-Catalina Galin&

A la Casa de la Mar de Porto Cristo
Inauguració: Dia 11 de juliol, a les 19 hores.
Obert fins a dia 20 de juliol. De 19 a 22'30 hores.



Els premis s'entregaren a un Hotel de Cala Millor

Ramon Costa guardonat per la premsa
forana

Dissabte passat es celebré l'en-
trega dels guardons que com cada
any entrega la premsa forana. En
aquesta ocasió l'entrega i el sopar
es celebrà a un hotel de Cala Millor.
Essent guardonats amb el IV Premis
de la Premsa Forana, el premi d'ho-
nor va ser otorgat a Pere Joan
Amengual per una série d'articles
publicats a la revista «Pôrtula».
També va ser guardonat Joan
Morey i Cosme Nigorra per una
sèrie d'articles publicats a la revista
«Mel i sucre» de Sant Joan, sota el
títol genèric de «Bestiari». I la histò-
ria de l'Església dels Dolors de Ma-
nacor, publicada per Ramon Costa a
Ia revista «Manacor Comarcal..

1 r. Premi de 30.000 pessetes a la
sèrie d'articles presentats per Pere
J. Amengual i Bestard i publicats a la

revista «Pôrtula».
2n. Premi de 30.000 pessetes a la

sèrie d'articles titulada «bestiari», de
Cosme Nigorra i Fiol, Joan Morey i
Company i d'altres, publicada a la
revista «Mel i sucre» de Sant Joan.

3r. Premi de 30.000 pessetes a la
série d'articles presentats per
Ramón costa i Dot, sobre l'església
dels Dolors de Manacor i publicats a
Ia revista «Manacor».

4rt. El Premi d'Honor consistent
en una escultura, s'adjudica a la
série d'articles de Pere J. Amengual
i Bestard.

Des d'aquesta pàgina volem
donar l'enhorabona a Ramon Costa
per aquest guardó, tot i esperant
que aquest Ii servesqui d'estímul i
recuperació en les seves hores de
malaltia. Enhorabona Ramon!

Ramon Costa guanyà un dels premis de
la premsaforana.

FESTA DEL MANACOR
Divendres dia 17 de Juliol

A les 21'30 hores - SOPAR Rte. Molí d'en Sopa
Amenitzat per pel.lícules del Manacor - Rifes - Subhastes - etc...

Fi de Festa a DHRAA. Preu tot incluit: 2.500 ptes.

CASES COL.LEBORADORES:
Hiper Manacor - Joyería Universal - Joieria Ramón Llull - Es
Rebost - La Caixa - Europa Tours - Mundiesport - DHRAA -
Radio Manacor.
Molí d'en Sopa - Cafetería Triangle - 7 Setmanari - Manacor - Joye-
ría Manacor - Joyería Fermín - Plásticos Perelló.

LLOCS DE VENDA:
Bar Mingo - Bar Trípoli - Ses Delicies - Bar Sa Volta - Cafete-
ría Triangle - S'Agricola - Cafetería Xarop - Rte. Molí d'en
Sopa.



EXPOSICIÓN-CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA
patrocinado por ASOCIACIÓN DE
VECINOS DE PORTO-CRISTO Y
FOTO DELFIN

Fechas: 24 - 30 de Julio 1987
Lugar: SALA DE ARTE de la Casa
del Mar - c/ Gual Porto-Cristo
Horas: laborales: 19 h. 22h. - domin-
gos y festivos: 11 h. 14 h. y 19 h. 22
h.
Bases del concurso:
TEMAS: Barco - Roca - Agua (mar)
juntos o por separado.
MEDIDAS: ampliaciones de 20 x 25
cm.
PROCEDIMIENTO:	 color.
MATRÍCULA: Foto De!fin (antes del
día 10/7/87).
PREMIOS: 1er Premio: 25.000 ptas.
en metálico (donado por A.V.V.) y
un trofeo (donado por Foto Delfin).
2o y 3er Premios: trofeos (donados
por foto Delfin).
Se otorgarán el día 24 por un JURA-
DO de artistas y fotógrafos.
Se entregarán el último día (30 de
Julio).

1- Los concursantes-expositores
se comprometen a dejar expuestas
sus obras, premiadas o no, hasta el
último día, turnándose los partici-
pantes para asegurar una perma-
nencia en la Sala de Exposición du-
rante las horas de visita.

2- Las obras podrán ser vendidas
por sus autores a un precio estipula-
do por ellos que figurará en una lista
a disposición del público indicando:
nombre o seudónimo del autor, título
o número de la obra y precio. Las
obras compradas se retirarán por
sus compradores en último día, des-
pués de la entrega de premios.

3- El Reglamento de la Sala de
Arte de la Casa del Mar estipula
que, en compensación del uso gra-
tuito de sus instalaciones se entre-
gue una obra al Instituto Social de la
Marina en Porto-Cristo. En el caso
de una exposición colectiva, los ex-
positores se ponen de acuerdo para
Ia elección de dicha obra que se en-
tregará debidamente enmarcada
para poder figurar en las dependen-
cias de la Casa del Mar.

NOTA- Foto Delfin proporcionará
a precios reducidos el carrete así
como los trabajos de revelado y am-
pliación que se le encargue a los
concursantes que se hayan matricu-
lado ANTES del 10 de Julio. El ma-
terial a revelar deberá entregarse lo
más tarde el día 14. Las fotos a ex-

poner podrán fijarse en cartones ya
instalados a propósito en los pane-
les de la Sala de Arte.                       

PROTAGONISTES                                  

FIESTAS PATRONALES DE
PORTO-CRISTO.

Si nuestro nuevo Consistorio
puede desbloquear al menos parte
de lo que el Ayuntamiento adeuda
desde el año pasado a la A.V.V.,
habrá fiestas patronales en Porto-
Cristo en honor a la Virgen del Car-
men.

La A.V.V. ha preparado el ante-
proyecto de programa siguiente:
Miércoles 15/7 - 1930 h. Suelta de
cohetes. 22 h. Teatro (Patio de Ses
Comes).
Jueves 16/7 - 11 h. Misa de la Cofra-
día de Pescadores. 19 h. Misa en
honor a la Patrona. 20 h. Procesión
marítima - Suelta de Palomas. 22 h.
Concierto de la Banda Municipal.
Viernes 17/7 - 11 h. Concurso de
Castillos de arena (Coca-Cola). 22
h. Trobada de Grupos de Bailes re-
gionales y Ball de Bot.
Sábado 18/7 - 17 h. Pruebas depor-
tivas y juegos náuticos (natación -
«gymkama» - suelta de patos...).
1930 h. Demostración de Artes
Marciales (Dojo Muratore). 22 h.
Concierto de Rock.
Domingo 19/7 - 9 h. Cross popular.
11 h. Concurso de Dibujos infantiles.
17 h. Entrega de Premios y Trofeos.
22 h. Concierto. 23 h. Castillo de
Fuegos Artificiales.
FIN DE FIESTA.

Paralelamente a este programa:
Eliminatorias y Final de la copa de
tenis «Sol i Vida» - Regata «Perlas
Majórica» - Regata Optimist y Espo-
sición de Cerámica Catalina Galmés
y Francisco Sansó anunciada por
otra parte.

Se repartirá en Bancos, Bares,
Comercios y Domicilios el Programa
definitivo.

SOPAR ALS TREBALLADORS DE
MAJORICA

Demà dissabte a les 8,30 h. l'em-
presa Majórica celebra un sopar, el
sopar anual als treballadors de la
mateixa, al restaurant Sa Gruta. A
més a més, es farà una distinció als
treballadors que s'han jubilat dins
l'any 1986, i als qui fa vint-i-cinc
anys que treballen a l'empresa. Que
sigui una bona festa.               

ANTON!	 PARERA
FONS.

En Parera Fons també
es notícia, i ho es, perquè
es l'autor de la música de
l'obra «Els Muts» d'Antoni
Mus.                 

J. MUSTARÓS.          

En Mustarós, de l'em-
presa Faura-Mustarós
que s'encarregà de realit-
zà l'auditoria de l'Ajunta-
ment de Manacor, i que
en aquests moments rea-
litza la d'Aguas Manacor,
es malauradament notí-
cia, i deiem malaurada-
ment perquè aquest eco-
nomista morí fa pocs dies
a Catalunya en accident
de tràfic. En pau descan-
si.                         



Las Aulas ya tienen en su poder los estudios
de dos interesantes viajes: Uno al Norte de la
Peninsula y otro a Italia	

-Bet.-Això no es res homo, a lo que

Sion.-Bet, trob que t' engronses molt, mos engronseran encara es politics.
¿que no trobes que ja mos han engron-
sat massa, dies hi ha?

VIAJE A CANTABRIA Y ASTU-
RIAS

Sin fecha a determinar todavía,
pero seguro será para el próximo
año en el transcurso del Curso
1987-1988, las Aulas de la Tercera
Edad de nuestra Ciudad ya tienen
en su poder los estudios o proyectos
de dos interesantísimas excursio-
nes.

La de Cantabria y Asturias, es una
de ellas, muy amena e interesante
para los que deseen conocer un
poco más a España.

Esta tendrá una duración de una
semana y serán visitadas las ciuda-
des de Barcelona, Zaragoza, San-
tander, Santillana del Mar, Los Picos
de Europa, Cangas de Onis y Cova-
donga con su Monasterio, Ribade-
sella y Los Lagos de Enol.

Oviedo y Gijón, Burgos y su her-
mosa Catedral. Calatayud y el Mo-
nasterio de Piedra, Soria, con visita
completa a esta capital. Teruel y Va-
lencia, para que desde esta capital
del Turia coger el viaje de regreso
por vía aérea hacia Mallorca.

En este proyecto de excursión
está todo incluido en cuanto a ma-
nutención y excurs iones. El viaje por
el interior de la Pen ínsula se realiza-
rá en cómodo autocar y guía.

A ITALIA CON LAS AULAS

Con diez días de duración está
proyectado el viaje a Italia para los

alumnos de las Aulas de la Tercera
Edad de Manacor, para el próximo
curso, como el anteriormente rese-
hado al Norte de España.

El avión saldrá el día señalado (ya
se darán a conocer las fechas de
ambos viajes oportunamente) por la
mañana hacia la Ciudad Condal y
una vez acomodados en moderno
autocar se saldrá hacia Francia y
Costa Azul, pasando por Narbona.
Sucesivamente se irán visitando
Mónaco, San Remo, Florencia, Ve-
necia, Mestre, Asis y Roma.

De la Ciudad Eterna, en la cual se
estarán tres días para visitarla bien,
se saldrá hacia Pisa con su Torre in-
clinada, siguiendo hacia Niza, Mar-

sella, Arles y Narbone. Después de
una parada se reanudará el viaje
hacia Barcelona para tomar el avión
de Mallorca a últimas horas de la
noche.

También en esta agradable y mo-
numental excursión está incluída la
manutención, hoteles y excursiones.

Y DE ANDALUCIA LQUE?

Nunca han de perderse las espe-
ranzas. También está prevista una
excursión al Sur de España, a Anda-
lucia y por ello se está estudiando
otro sugestivo itinerario que se dará
a conocer en cuanto obre en poder
de las Aulas.     

RESTAURANTE PIZZERIA  

Las mejores y únicas pastas Y Pizzas de

Porto Cristo, hechas en un auténtico
horno de leña.   

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

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

LE ESPERAMOS - Tel. 57 06 24 - PORTO CRISTO       
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Miércoles y Domingos
Fiestas únicas y

originales

PROGRAMACION 

DE JULIO
5 de julio - MISTER DHRAA
8 de julio - SAN FERMINES

12 de julio - HALLOVER
15 de julio - SEVILLA EN DHRAA
19 de julio - YESTERDEY
22 de julio - MADE IN JAPAN
26 de julio - NOCHE MORUNA
29 de julio - MEMORIAS DE AFRICA

Cene en el Grill -DHRAA
COCINA MALLORQUINA
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Bricosegur Es Cos

BLINDAJE DE PUERTAS
ARTICULOS BRICOLAGE

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

BAJAMOS TECHOS
EN MADERA PLADUR Y AISLA-
MIENTOS

inscripcions

BAR ES TAI

porto cristo
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DIA 10 DE JULIOL
DARRER DIA

INSCRIPCIO

REUNIO A LES 20 HS.

BAR ES TAI

CUOTA 10.000 ptes



Cala Millor

D. Francisco Barrachina Llaneras, mayoría
absoluta

Gracias al pacto con el PDP, dos
concejales, y los cinco votos de su
propia lista, que ya le daban mayo-
ría simple, D. Francisco Barrachina
Llaneras, de Alianza Popular, osten-
tará el mando en la alcaldía de Son
Servera a lo largo de la nueva legis-
latura.

Los hombres de AP son, sobre el
papel, la voluntad del pueblo ya que
resultaron ser la lista más votada y
disponían inicialmente de esa mayo-
ría simple que, de todas formas y al
no existir pactos en la oposición,
también les habría dado la victoria.

Ahora, unidos al PDP, la evidente
mayoría absoluta les depara un ca-
mino de rosas a cuyos augurios su-
mamos nuestros deseos.

Desde esta humilde y modesta
parcela ofrecemos nuestra leal y
sincera colaboración al equipo elec-
to y al mismo tiempo, expresamos
nuestra felicitación junto al deseo y
la esperanza de que su gestión ten-
drá todos los aciertos y soluciones
que el pueblo de Son Servera y sus
zonas de Cala Millor y Cala Bona
necesiten y demanden.

PASARON LAS FIESTAS
PATRONALES.

El añejo y tradicional sabor popu-
lar de las Fiestas Patronales tuvo,

este año, como principales protago-
nistas, además del propio pueblo, a
MARINA ROSELL, CALABRUIX,
CACO SENANTE, AGUA VIVA, LA
CORAL DE SON SERVERA, LA
CORAL DE PETRA, LA BANDA DE
MUSICA DE SON SERVERA,
XESC FORTEZA y a todos cuantos,
anónima y desinteresadamente, han
colaborada para que el bullicio y el
fervor popular de estas fechas fue-
sen una realidad. A todos, protago-
nistas, espectadores y organizado-
res, nuestra enhorabuena.

ASCENSO.

D. Miguel Massanet, el que hasta
ahora mismo ostentaba el cargo de
cabo de la Policía Municipal de Son
Servera, ha sido ascendido a sar-
gento. Tras casi cuarenta años
como policía municipal, dieciocho
de ellos como jefe de la misma, le
han llegado, tras el consabido exa-
men, los galones de sargento que le
fueron impuestos por el Alcalde D.
Francisco Barrachina. El acto tuvo
lugar en el salón de sesiones del
Ayuntamiento. Una tan larga, conti-
nuada y fructífera labor merecen
algo más que la rutina de un ascen-
so. Junto a nuestra felicitación ex-
presamos el deseo de que los méri-
tos adquiridos a lo largo de todos

estos años le sean debidamente re-
conocidos y, naturalmente, recom-
pensados.

CARRETERA SON SERVERA -
CALA MILLOR: DOBLE ANCHO.

Unas obras felizmente llevadas a
buen fin son las que han terminado
con el resultado previsto de obtener
una doble anchura en el tramo de
carretera .que une el pueblo con
Cala Millor.

La excelente mejora constituye un
acierto total de nuestro Ayuntamien-
to que la ha realizado a sus espen-
sas ya que esa labor correspondía
al Conseil Insular.

La obra cuenta además con otro
notable acierto al haberse solucio-
nado el conflictivo punto de desvío
hacia Porto Cristo con un regulador
de tráfico que elimina el constante
peligro existente.

Felicidades pues, una vez más, a
quienes han tomado tal iniciativa.

NECESSITAM
AL.LOTA o AL.LOT

Music Pub Bar
S'Illot

HIPODROM	 DE MANACOR
CARRERES DE CAVALLS

AL TROT ENGANXAT

Tots els dissabtes,
a partir de les
9 del vespre



Petra

Homenaje a Pere Forteza en Petra
Bartomeu Riera Rosselló

«Mestre Pere Forteza, pianista,
amb qui està present tots els dissab-
tes, el bon humor, l'alegria i l'amis-
tat. Ca'n Salom, Petra, juny de
1987». Son las breves y sencillas
palabras grabadas en una placa de
plata con que fue obsequiado el pa-
sado sábado l'amo En Pere Forteza
por un grupo de personas en el bar
de Ca'n Salom como homenaje y
con motivo de su onomástica en
agradecimiento al deleitarles a
todos las noches sabatinas, tocando
el piano, de una manera totalmente
desinteresada.

Después de una cena fría en el
mismo bar, Pere Forteza, a sus 76
años, empezó a teclear el piano
para todos sus seguidores y admira-
dores, contando en su haber con un
repertorio de más de dos centena-
res de piezas. Asimismo el público
tomó parte y no faltó el buen humor
de made) Margalida con sus fandan-
gos, Xesc Gamundí cantó .La hija
de Juan Simón» y recitó para Mag-
dalena Salom «entre l'amor i l'are-
na», tampoco faltó el tango de Mi-
guel Forteza y un bolero cantado por
Noire Soler.

MA'RATHON POPULAR MARE
DE DEU DELS ANGELS»

La barriada d'es Convent hacía
varios años que no contaba con los
festejos populares en honor a Nues-
tra Señora de los Angeles, fiestas de
arraigo muy popular, las cuales se
habían limitado sólo a unos actos re-
ligiosos. Pero, como se dice: «no

sólo del pan vive el hombre», los
responsables y componentes del
Grup Puig de Bonany, muy vincula-
dos al convento de San Bernardino,
intentarán este año que resurjan las
«festes dels Angels», tan nuestras y
anheladas, además de los vecinos,
por toda la población.

La primera actividad que nos con-
firma Joan Riera Salas, es el «I Ma-
rathon Popular Mare de Déu dels
Angels», que será el próximo 2 de
agosto a partir de las diez de la ma-
ñana, itinerario y prueba que cuida-
remos de informar puntualmente.

DECIAMOS AYER...

No un ayer muy lejano, únicamen-
te de unas breves semanas, en que
hemos tenido ocasión de volver a vi-
sitar a poblaciones y gentes maravi-
llosas, compartir con ellos y tener un
cambio de impresiones el pasado fin
de semana.

En la trabajadora villa de Ariany
siguen sus actividades, no se que-
dan impasibles. Este viernes 26 y
sábado 27, hubo respectivamente
excursión para la 3 Edad y asam-
blea del CD Ariany. En Son Serra de
Marina, que en breve la carretera
que va de Petra hasta aquella playa,
recibirá una capa de aglomerado as-
fáltico, todo es calma y tranquilidad
y de allí enfilamos hacia la Colonia
de Sant Pere, en plenas fiestas pa-
tronales y tomamos el primer café
matutino en el Club Náutico que pre-
cisamente el próximo día 5 organiza
un concurso de pesca al «volantí»,
pudiendo leer un completo progra-

ma de las Festes Patronals 87. La
playa y la mar muy tranquilas y tam-
bién Manolo regente del bar Playa
con mucho suer*. Ya en el casco
antiguo de esta colonia veraniega,
saludamos a Joan Mesquida del bar
Centro, autor del libro titulado
.Entre el serrai i l'escuma». Ya de
regreso, visita obligada en Ca'n Lb-
reng, sintiendo mucho encontrar ce-
rrado aún y no poder paladear un
vasito de tinto, ese vino que dice no
sabe elaborar porque lo hace de la
uva.

PELIGRO

Desde que en junio de 1.976
FEVE suprimió el servicio de tren
desde Inca hasta Arta, la estación
quedó y sigue estando muy abando-
nada, como también quedó a mer-
ced de las inclemencias del tiempo
un poste metálico que era empleado
para el paso a nivel con barreras en
el punto que cruza la vía férrea la
carretera de Son Serra, el cual
quedó levantado, está todo oxidado
peligrando de un momento a otro
que se caiga y sería precisamente
sobre la vía pública, hoy ya casco
urbano.

PROFESSORA D'EGB
DONA CLASSES DE

REPAS

C/Vilanova 2- Atic
Tel. 55 59 40
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Vía Portugal, 19

JULIO
ESPECIALIDAD EN PIELES

MANTAS — EDREDONES — TRAJES — VESTIDOS, ETC.

SISTEMAS DE LIMPIEZA COMPUTERIZADOS
Tel. 55 55 73 Manacor



Centro Comercial Royal Mediterráneo
Local 4
Sa Coma (San Lorenzo)

Domingo 12 de julio a partir de las 7 tarde

Molts d'anys Senyor Batle!
Más que un cambio de signo polí-

tico, nuestro nuevo Consistorio, na-
cido de un pacto previo, inaugura un
talante insólito: consensuar demo-
cráticamente las decisiones de go-
bierno haciendo que prive la eficacia
de la gestión municipal sobre tal o
cual ideario político. Ello, por su-
puesto, no quiere decir que se aban-
donen dichos idearios y menos que
se reniegue de ellos, sino que gana-
rá uno u otro, según resulte más
convincente, más adaptado a una
circunstancia determinada. Tarea
sútil en la que la cualidad primordial
será una inteligente tolerancia. Y
preciso .intelitente» por contraste
con una tolerancia pasiva, que equi-
valdría a la abdicación sistemática
por comodidad o demagogia.

Va a resultar apasionante seguir
paso a paso la elaboración de una
política municipal basada ante todo
en la honestidad de pensamiento y
Ia pureza de intenciones, enfocadas
desde diferentes ángulos.

Por lo que a Porto-Cristo se refie-
re, después de varios arms de

logo de sordos» y de desinterés por
nuestros problemas contemplados
desde dentro, abrigamos la espe-
ranza de ver atendidas nuestras so-
licitudes, que transmitiremos desde
Ia entidad interesada por el proble-
ma (A.V.V., APA., Clubes o demás
Asociaciones) al Delegado Bernat
Amer.

Es evidente que no podemos es-
perar milagros, máxime ante la si-
tuación financiera actual del Ayunta-
miento; pero, cada semana, iremos
solicitando la solución a un proble-
ma concreto asumible lpor una eco-
nomía en crisis. Y a la hora de ela-
borar presupuestos nuevos, hare-
mos una propuesta .razonable»
(hasta prueba de lo contrario). El
diálogo Administración /público, el
carácter de mancomunidad de la
gestión municipal en la pluralidad de
sus diferentes núcleos de población,
Ia informción puntual y cabal a la
que el ciudadano tiene derecho, son
rasgos del talante que nuestro
nuevo Alcalde dijo que quería dar a
su actuación de gobierno.

Por nuestra parte, y si bien, como
es lógico, defenderemos el interés
de nuestra comunidad, pensamos
empezar la relación Asociación de
Vecinos/Ayuntamiento dando a éste
un amplio margen de confianza en
Ia seguridad de que una sincera y
franca colaboración resultará más
fructuosa que reiterados e inútiles
enfrentamientos.

Desde ahora, hemos de aclarar
que, con miras a la celebración de
nuestro primer CENTENARIO, en
Abril 1988, puede que resultemos
más exigentes de lo deseable en las
circunstancias actuales. Pero, para
llevar a cabo nuestros proyectos,
será preciso recabar de la ayuda de
todas las Administraciones de la Co-
munidad Autónoma: Ayuntamiento,
Consell y Govern. Lo haremos con
tanta mesura como insistencia, en
un clima de diálogo con el Ayunta-
miento del que tanto esperamos.
... y que sea por muchos años,
Señor Alcalde.

Juan Moratille

Gabriel Company comunica a sus amigos y público en general la apertura de su
tienda deportiva en Sa Coma que, a partir del sábado 4 de julio, estará abierta al
público.



Cada dijous, un nou títol

de venda a quioscs i llibreries
editorial

Fit11011-_-)

ts bisica per la nostra cultura
És la Biblioteca Básica de Mallorca que ara t'ofereix el
Consell Insular. Són 25 obres. que posen a l'abast de
tothom el més representatiu de la literatura i cultura fetes a
Mallorca.
Una col.lecció única i molt económica que no pot mancar a
ca teva.
Ramon Llull, "Llibre d'Amic e Amat"; Gabriel Maura,

"Aigoforts"; Miguel Costa i Llobera, "Tradicions
Fantasies" i molts més autors mallorquins componen amb
les seves obres més representatives aquesta Biblioteca tan
essencial per conèixer la nostra cultura, les nostres arrels i
tradicions. Una Biblioteca que per la nostra cultura, is
bàsica.

BIBLIOTECA

DE MALLORCA

CONSELL INSULAR DE MALLORCA



El nou baile done: ses gràcies a tots els que el recolzaren.

Sant Llorenç

Bartomeu Pont a la fi Batle
Firmat unpacte de Progrés per part de CDS, PSOE i PSM

Llorenç Febrer
Ams la sala de Sessions abarrota-

da de públic, ahir dimarts, a les 12
del migdia se procedia a l'elecció de
batle, no havent-hi sorpreses i per
tant En Bartomeu Pont Estelrich del
CDS va ser proclamat batle amb sos
tres vots dels regidors del CDS,
mentre els vuit restants s'absten-
gueren.

Aquest passat fi de setmana hi
havia corregudes de tota casta per
part dels diferents grups politics,
amb el fi d'alcançar sa batlia per part
d'uns i de formar part amb l'equip de
govern per part dels altres.

Antoni Sans6 va poder sa batlia,
si hagués acceptat el pacte que li
proposaren AP, PDP i UM, passant
els grups CDS i PSOE a l'oposició.
Finalment no li va interessar ser
batle, tenint en compte que el PSM
només té dos regidors.

El PSM va condicionar al CDS i
PSOE un .Pacte de progrés», per
recolzar a En Bartomeu Pont a l'al-
caldia. Després d'intenses negocia-
cions arribaren a un acord, firmant

els tres partits el pacte, que alesho-
res propiciaria que En Barotmeu
Pont, passàs a ser Batle de Sant
Llorenç.

El Pacte de Progrés
Els partits politics CENTRE DE-

MOCRATIC I SOCIAL, PARTIT SO-
CIALISTA DEMALLORCA I PARTIT
SOCIALISTA OBRER ESPANYOL
acorden signar el present PACTE
DE PROG RES pr a l'actual legisla-
tura, d'acord amb els següents
punts:

1- Que es duran a terme aquelles
propostes que eren comuns en els
programes dels tres partits:

a) Canalització de les aigües bru-
tes i netes.

b) Redacció de les Normes Subsi-
diàries.

c) Efectuar les obres necessàries
per donar una solució definitiva al
problema de les inundacions.

d) Fer complir el programa del
GOB -zona de Llevant- que signaren
els tres partits.

e) Construir o adequar una casa
de cultura que disposi, almanco, de:

*Biblioteca.
*Sala d'exposicions.
*Sala de conferències.
*Petites sales privades per als di-

versos grups culturals del poble.
2- Que es desenvoluparà íntegra-

ment el programa de normalització

lingüística aprovat per la passada
Corporació.

3- Que s'exigirà el compliment de
Ia llei a tots els que visquin o tenguin
interessos en el terme municipal de
Sant Llorenç des Cardassar.

4- Que la concessió de les platges
del terme seguirà els següents crite-
ris:

*Per 4 anys.
*Augment anual segonsl'IPC.
Per concurs-Subhasta.

5- Acabar la reforma de la Casa
Municipal de Son Carrió.

6- Fer les gestions oportunes per
adquirir l'edifici de Ca Ses Monges.

7- Que el batle de Sant Llorenç
per a la present legislatura serà en
Bartomeu Pont Estelrich.

8- Que la Comissió de Govern
que es crearà estarà integrada pel
batle, en Bartomeu Pont Este Inch, el
primer tinent de batle, n'Antoni
Sans6 Servera, el segon tinent de
batle, en Mateu Puigr6s Sureda i el
tercer tinent de batle, en Bartomeu
Mestre Esteva.

9- Que les presidències de les Co-
missions informatives seran les que
segueixen:

Bartomeu Pont Estelrich; Gover-
nació

Bartomeu Mestre Esteva; Hisen-
da

Pere Umbert Sancho; Manteni-
ment i Esports

Antoni Sans6 Servera; Cultura,
Ensenyament i Festes

Andreu Femenias Grimait; Sanitat
i Acció Social

Mateu Puigrbs Sureda; Obres, Ur-
banisme, Delegació de Son Carrió i
Delegació de Policia.

Ignasi Humbert Roig; Zona Coste-
ra i Delegació de Turisme.

10- Que alb que s'esmenta en
aquests acords s'haurà iniciat en un
termini no superior a sis mesos.

11- Que els tres partits signats
tendran Ilibertat d'actuació en tot alb
que no estigui contemplat en aquest
programa, exceptuant els punts que
puguin esser pactats posteriorment.

12- Que l'incompliment, per qual-
sevol de les parts, d'algun punt d'a-
quests acords allibera les altres
d'actuar així com consideri oportú.

Sant Llorenç des Cardassar, a 29
de iunv de 1987



SABADO 4 DE JULIO

TV1
9,00.-Un,	 dos,	 tres.
10,35.-Don Quijote de la
Mancha. 11,00.-Gente
joven. 11,55.-La bola de
cristal. 13,15.-Lotería na-
cional. 13,30.-Objetivo
92. 14,30.-Por la maña-
na... es a semana.
15,00.-Telediario. 15,35.-
Daniel el travieso. 16,05.-
Primera sesión: El valle
de la violencia. 18,00.-
Número I. 18,30.-El valle
secreto. 19,00.-Las aven-
turas de los Osos Gummi.
19,35.-El Equipo A: «Re-
compensa».	 20,30.-
Telsdiario. 	21,05.-
Informe semanal. 22,00.-
Sábado noche. 23,50.-
Misterio. 01,00.-Cine de
medianoche: Los días de
Mateo.

TV2
14,35.-David el Gnommo.
15,00.-Estadio 2. 22,00.-
Noche de teatro, ciclo Mi-
guel Mihura: Tres som-
breros de copa. 23,45.-
Diálogos con la música.

TV3
15,30.-	 Els	 Barrufets.
16,00.-Els germans
Hardy y la Nancy Drew.
16,50.-Olímpics en acció.
17,50.-La nava ruta de
les indies. 18,10.-Retrat.
19,00.-Fletxa negra.
19,30.-Clip Club. 20,00.-
Boto Fluix. 20,30.-Joc de
Ia ciència. 21,00 Telenotí-
cies. 21,30.-Película: «El
I ladre que va venir a
sopar.. 23,00.-Brut i peri-
llós.

DOMINGO 5 DE JULIO

TV1
9,00.-Informe	 semanal.
10,00.-Santa	 Misa.
11,00.-Concierto. 12,00.-
Pueblo de Dios. 12,30.-El
triunfo de Occidente.
13,25.-Curro Jiménez.
14,30.-Siete días. 15,00.-
Telediario. 15,35.-El Ins-
pector Gadget. 16,05.-
Estrenos T.V: «Jenniffer:
historia de una mujer».
17,50.-Capitales cultura-
les de Europa: «Lisboa».
18,50.-Parada de Postas.
19,40.-El mismo día, a la
misma hora. 20,00.-
Revista de viajes: 20,30.-
Telediario 21,05.-En por-
tada dio. 21,35.-6Y usted
qué opina? 22,40.- Do-
mingo cine: «El casero».

TV2

12,00.-Estudio	 Estadio.
18,00.-Sesión de tarde:
«Jhonny Raton». 19,45.-
Los diminutos. 20,10.-
Como el perro y el gato.
21,00.-Muy personal.
22,05.-El diario secreto
de Adrian Mole (I).
22,30.- Baloncesto: Cel-
tics de Boston-Lakers de
Los Angeles.

TV3
14,00.-Olímpics en acció.
15,00.-Telenotícies.
15,30.-Fleix.	 16,00.-No
passa res! 17,00.-La gran
vall. 18,00.-El meravellos
circ de la mar. 18,30.-
Música vista. 19,30.-La
ruta de la seda. 20,30.-
Candel.	 21,00.-
Telenotícies.	 21,30.-30
minuts. 22,00.- A cor
obert. 23,00.- Esports.

LUNES 29 DE JUNIO

TV1
8.-Buenos días. 9,00.-Por
Ias mañanas. 13,00.-
Abrete sésamo. 13,30.-
Un mundo feliz. 14,00.-
Programación regional.
15,00.-Telediario. 15,35.-
El cache fantástico.
17,15.-La tarde. 18,00.-
Barrio sésamo. 18,30.-A
media tarde. 19.00.-
Mister Beldevere. 19,30.-
De película. 20,30.-
Telediario. 21,04.-Un,
dos, tres. 22,40.-
Documentos TV: «Klaus
Barbie». 00,10.-
Telediario.

TV2
15,30.- Tour de Francia.
16,45.- Baloncesto: Tor-
neo NBA. 19,00.-
Capitolio. 19,30.-Agenda.
20,00.-Los cinco. 20,30.-
Los alemanes en la Il
Guerra mundial. 21,15.-
Cine club: Sed de mal.
23,20.-Ultimas pregun-
tas. 23,50.-Vivir cada día.

TV3
13,50.-Esports. 15,00.-
Telenotícies. 15,30.-
Magnum. 16,25.-
Pel.lícula: «Guerra de di-
vorcis». 19,30.-Mister T.
20,00.-Oliver Twist (2).
20,30.-Telenotícies.
21,00.-Gent del barro.
21,30.-Informatiu cinema.
22,00.-Cinema 3: «W».
23,45.- Telenotícies.

MARTES 7 DE JULIO

TV1
8,00.-Buenos	 días.,
9,00.-Por las mañanas.
13,00.-Abrete	 sésamo.
13,30.-Programación re-
gional. 15,00.-Telediario.
15,35.-El coche fantásti-
co. 17,15.-La tarde.
18,00.-Barrio	 Sésamo.
18,30.-Heidi.	 19,00.-
Nuestros árboles. 19,30
Expedición al Everest.
20,00.-La hora del lector.
20,30.-Telediario. 21,05.-
iQué noche la de aquel
año!. 22,05.-Sesión de
noche: «Suave es la
noche».	 00,35.-
Telediario.	 01,05.-
Testimonio.

TV2
15,30 Tour de Francia.
19,00.-Capitolio. 19,30.-
Agenda. 20,00.-Un hogar
en la montaña. 20,30.-El
cuerpo humano. 21,00.-
El mundo del escenario.
21,55.-El tiempo es oro.
22,55.-La buena música.

TV3
13,50.-Informatiu cinema.
15,00.-Telenotícies.
15,30.-Magnum. 16,25.-
Pel.lícula: 	«Operació
Alaska». 18,00 Cierre.
19,30.-Mister T. 20,00.-
Oliver	 Twist.	 20,30.-
Telenotícies. 21,00.-gent
del barri. 21,30 Perry
Mason: «El cas de la
mossa	 desinvolta».
22,30.-Galeria	 oberta.
23,45.-Telenotícies.



MIERCOLES 8 DE
JULIO

TV1
8,00.-Buenos	 dias.
9,00.-Por las mañanas.
13,00.-Abrete sésamo.
13,30.-Un mundo feliz.
14,00.-Programación re-
gional. 15,00.-Telediario
15,35.-El coche fantásti-
co. 17,15.-La tarde.
18,00.-Barrio sésamo.
18,30.-La vuelta al
mundo de Willy Fog.
19,00.-Así fue, así lo
cuenta. 19,15.-A tope.
20,00.-Las chicas de
oro. 20,30.-Te led iario.
21,05.-el Eden. 22,05.-
Vísperas: «El mellao».
23,05.-Esta es mi tierra.
00,05.- Telediario.

TV2
15,30 Tour de Francia.
16,45.-Cierre. 19,00.-
Capitolio. 19,30.-Agenda
informativa. 20,00.-
Festival de tom y Jerry.
20,30.-Música y músicos.
21,00.-El pulso de Holly-
wood. 21,50.-Tendido
cero. 22,20.-Fin de siglo.
23,50.-Tiempo de creer.

TV3
13,50.-Trossos i joc de
ciència. 	 15,00.-
Telenotícies.	 15,30.-
Magnum.	 16,25.-
PeLlícula: «La señorita
Annie Ronney». 18,00.-
Cierre. 19,30.-Mister T.
20,00.-Oliver	 Twist.
20,30.-	 Telenotícies.
21,00.-Gent del	 barri.
21,30.-Simon i Simon.
22,30.-Angel	 casas
Show.	 233,45-Arsenal.
24,00.-Telenotícies.

JUEVES 9 DE JULIO

TV1
8,00.-Buenos días. 9,00.-
Por las mañanas. 13,00.-
La tierra del arco iris.
13,30.-Un mundo feliz.
14,00.-Programación re-
gional. 15,00.-Telediario.
15,35.-El coche fantásti-
co. 17,15.-La tarde.
18,00.-Barrio	 sésamo.
18,30.-Musiquisi mos.
19,00.-El bigote de Babel.
19,30.-Con las manos en
la masa. 20,00.-Carol
Burnett.	 20,30.-
Telediario.	 21,15.-Mi
prima Raquel. 22,05.-
Ciclo de películas olímpi-
cas: «La gran olimpiada».
23,45.-A media voz.
00,10.-Telediario.

TV2
15,45.-Tour de Francia».
16,45.-Cierre. 19,00.-
Capitolio. 19,30.-Agenda.
20,00.-Elegir una profe-
sión. 20,15.-TO puedes.
20,30.-Ayer y hoy de la
aviación. 21,00.-La esta-
ción de Perpihan. 22,00.-
Jueves cine: «La mano
negra». 23,35.-
Metrópolis.

TV3
13,50.-Angel	 Casas
Show.	 15,00.-
Telenotícies.	 15,30.-
Magnum.	 16,25.-
Pel.lfcula: «Un matrimoni
perfecte». 18,00.-Cierre.
19,30.-Mister T. 20,00.-
Oliver Twist. 20,30.-
Telenotícies. 21,00.-Gent
del barri. 21,30.-Radio
Cincinatti. 22,00.-By the
sea. 22,30.-Temps d'es-
tiu. 22,45.-A tot esport.
23,45.-Telenotícies.

VIERNES 10 DE JULIO

TV1
8,00.-Buenos	 dies.
9,00.-Por las mañanas.
13,00.-La guarida del
dragón.	 13,30.-Un
mundo feliz.	 14,00.-
Programación regional.
15,00.-Telediario.
15,35.-El coche fantásti-
co. 16,30.-La tarde.
18,00.-La aldea de Arce.
18,30.-Mundo Disney.
20.00.-Más vale preve-
nir. 20,30.-La hora de
Bill Cosby. 20,30.-
Telediario. 21,05.-
Europa, Europa. 22,10.-
Viernes cine: «La gran
prueba». 00,30.-
Telediario.

TV2
16,00.-Tour de Francia.
17,15.-Cierre. 19,00.-
Capitolio. 19,30.-Agenda.
20,00.-Los viejos. 20,15.-
Dibujos animados.
20,30.-El plumier. 21,00.-
Las cuentas claras.
21,30.-El arte de vivir.
22,00.-Concierto. 23,20.-
Tiempos modernos.

TV3
13,50.-A	 tot	 esport.
15,00.-Telenotfcies.
15,30.-Magnum. 16,25.-
PeLlícula: -Si volvemos a
vernos». 19,30.-Mister T.
20,00.-Oliver	 Twist.
20,30.-Telenotícies.
21,00.-Gent del Barri.
21,30.-No passa res!
22,30.-Contacte	 Intim.
23,30.-Trossos.	 24,00.-
Telenotícies.

/Setmanari SABADO 4 A LAS 16,05
HORAS T.V.I. Primera
Sesión.
El Valle de la Violencia.

De Andrew V. Mclagen,
con James Stewrt, Rose-
mary Forsyte, Doug Mc-
Clure, George Kennedy y
Katherine Roos. Película
americana, rodada en
1.965 con una duración
aproximada de 100 minu-
tos.

En tiempos de la guerra
civil americana, un ran-
chero del sur pretende
mantenerse al margen de
Ia contienda, aunque la
gran guerra va haciendo
mella en los miembros de
su familia y debe, por ello,
tomar partido. Para se-
guidores delcine del
oeste. Excelente interpre-
tación del veterano
James Stewart.

LUNES 6 A LAS 21,15
T.V.2. CICLO ORSON
WELLES.
Sed de mal.

De Orson Welles, con
Charlton Heston, Orson
Welles, Janeth Leigh y
Marlene Dietrich. Produc-
ción americana de 1.958,
con fotografía en blanco y
negro.

Película policiaca que
relata la vida del comisa-
rio Vargas, alto jefe de la
policía mejicana, en su in-
tento de esclarecer el
asesinato de un impor-
tante hombre de nego-
cios en la pequeña locali-
dad mejicana de Los Ro-
bles. Para amantes del
cine de Wells.

VIERNES 10 DE JULIO
A LAS 22,10 VIERNES
CINE.
La gran prueba.

Con Gary Cooper, Do-
rothy Mcguirre, Anthony
Perkins y Marjorie Main.

Producción norteameri-
cana rodada en 1.956,
con una duración de 132
minutos.

Durante la guerra civil
americana muchas fami-
lias se vieron obligadas a
tomar parte en la conf ron-
tación sin desearlo. Este
es el caso de Jess Bird-
well y su hijo Joss, que
deben volver las espal-
das a sus principios pací-
ficos y empuñar las
armas.



que com el Manacor juga
a Tercera Divisió. Desit-
jam sort a aquest jove en-
trenador en es seu nou
equip.

L'AMO EN TOMEU
ALCOVER

Lamo En Tomeu Alco-
ver, més conegut per
Tomeu Llobet, ex-
president del Manacor,
Dareix a ser que s'ha inte-
grat dins sa nova directi-
va, ja que dilluns passat
va assistir a sa Junta.

RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport

Notícies
FutbolístiquesA s'hora de

sa veritat

per FELIP BARBA

Sa nova Directiva del Manacor, una
Directiva amb ganes de fer feina

Dilluns passat an es Restaurant Santa Maria des Port de
Manacor i convidats p'En Jaume Rosselló, propietari d'aquest
restaurant, vaig sopar amb cinc dirigents del Manacor, En
Ratel Sureda, En Mique!, En Llorenç, En Joan i En Jaume.

Vàrem parlar de sa situació actual del Manacor i de lo que
tenen plantejat fer durant es temps que estiguin dirigint es
Club.

Aquesta gent, he omitit els llinatges aposta, no vol a ser
protagonisa, sinó tot lo contrari, volen passar desapercebuts i
volen fer feina pel Manacor, intentant dur es Club an es Hoc
que se mereix, tasca molt dura, però no impossible si se
saben moure i van porta per porta a cercar socis i colabora-
cions.

Entre altres coses, em parlaren de sa mala situació econò-
mica d'es Club, que no està per tirar cap duro, per lo tant no
s'engueteran en cap fitxatge, ja que només oferiran lo que se
vegin capaços de cumplir, a més són conscients d'es deute
que arrastra el Manacor de sa passada temporada, que
també resoldran es jugadors.

Lo que tenen ben clar aquests nous directius del Manacor,
es que el Club Sportiu Manacor és una part del nostre poble,
que l'han d'aixecar, sense cap atan lucratiu, sine) perquè torni
recobrar la solvència i carisme que ha tengut. Aquest grup no
són Cavalls Blancs, que se posin sa mA a sa butxaca i a cop
de talonari intentin arreglar ses coses, ara bé. Sí perdran mol-
tes d'hores i faran molta de feina per a resoldre lo mes prest
possible es problemes d'es club.

Ses conlusions que vaig treure d'aquesta xerrada amb
aquests dirigents, per a mi va ésser positiva. Tenen ilusió,
ganes i volen fer feina ben feta i això és important, ara que en
futbol, dos i dos no són sempre quatre, per lo que se poden
equivocar i ses coses sortir-lis malament, però no serà per-
que no hagin intentant fer-les ben fetes.

Per lo tant crec que s'ha de recolzar a aquesta Junta Direc-
tiva, mentre segueixen sa línea que duen a aquests mo-
ments, ja que si fan feina de veres i amb ganes es fruits es
veuran dins poc temps, per aixà els hem de donar un marge
de confiança.

JAUME SALAS I
MARGALIDA CALDEN-
TEY

En Jaume Salas ex-
jugador del Manacor i ara
del Mallorca, se casa
demà dissabte amb Na
Margalida Caldentey, de-
sitjam a aquesta jove pa-
relia tota classe de felicitat
dins la seva nova vida.

MIQUEL MESQUIDA

En Miguel Mesquida,
jugador manacorí que fins
aquesta temporada ha
estat fixat per l'Aragó, se
troba an es nostre poble
de vacances. Lo més pro-
bable és que sa pròxima
temporada pertenesqui a
sa disciplina del Córdoba,
ja que ses negociacions
estan molt avançades.

RAFEL NICOLAU

El Manacor va oferir es
càrrec de secretari a En
Rafel Nicolau i aquest no
el va acceptar, ja que lo
que pretenia era es càrrec
de Gerent, cosa que sa di-
rectiva del Manacor no va
acceptar.

RAFEL RAMOS

Rafel Ramos que va
entrenar el Manacor sa
temporada passada, ha
fitxat pel Santanyi, equip
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La actualidad del CD Manacor

Loren renovó el pasado miércoles
En esta semana los miembros de

Ia Junta Directiva del CD Manacor,
han trabajado a destajo con el fin de
atacar cabos con algunos jugado-
res, de cara a confeccionar de ma-
nera definitiva la plantilla del primer
equipo para la temporada 87-88.

Si la semana anterior se renovó a
Matías, el pasado miércoles el que
renovó fue Loren, al que se le abonó
Ia deuda de la temporada anterior,
por lo cual seguirá ligado durante
dos temporadas más en el Club roji-
blanco.

En estos momentos la Directiva
del Manacor está manteniendo ne-
gociaciones que están muy avanza-
das con Jaime Caldentey y con
Mateo Adrover, que es muy proba-
ble que cuando salga esta edición a
Ia calle, ya estén fichados por el club
rojiblanco.

No acaban aquí las negociacio-
nes, ya que se mantienen contactos
con un defensa, un centrocampista

Loren renovó por el Manacor.

y un delantero de Montuiri, aunque
por el momento se prefiere tener en
el anonimato, ya que hay otros equi-
pos que se interesan por ellos. Tam-
bién se está en tratos con un defen-
sa central del Pollensa, que tiene

Caldentey y Adro ver pueden vestir de
rojiblanco.

que contestar el próximo martes. Si
estos fichajes llegaran a cuajar la
plantilla rojiblanca manacorense
para la próxima temporada quedaría
completada y podría ser una planti-
lla joven, pero con experiencia.

EL LUNES DIA 6 SE INICIARAN LOS ENTRE-
NAMIENTOS

El próximo lunes día 6 de julio, la
plantilla mancorense a las órdenes
de Paco Acuñas iniciará la pretem-
porada, con el fin de recuperar el
tiempo perdido durante la pasada
temporada e intentar poner en la
mejor de las formas físicas y psíqui-
cas a los jugadores. De todas mane-
ras se empieza muy pronto, pero
creemos que el técnico rojiblanco
tiene sus motivos para ello.

De todas maneras la presentación
oficial de la plantilla será el martes
día 7 y es posible que ya acudan a
los nuevos fichajes y por lo tanto la
totalidad de los jugadores que con-
tormarán la plantilla manacorense.

A las órdenes de Paco Acuñas, el Ma-
nacor inicia el lunes su pre-temporada.
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Alta Calidad a Bajo Precio

ALIMENTACIÓN
St. 

PERFUMERIA Y LIMPIEZA   

Foie-Gras MUNAR 1/8 	 58
Fole-Gras MUNAR 1/4 	 .92
Mejillones PALACIO DE ORIENTE 1/4 	 99
Atún GRANDS HOTELS 1/4 	 .81
Aceitunas EL TORDO 450 Gr 	 .84
Almejas chilenas RIERA FRUITS 18120 	 161
Aceitunas c/h y s/h 600 Gr. FRAGATA 	 145
Mahonesa KRAFT 450 Gr 	 184
Tomate frito STARLUX 450 Gr 	 66
TORTELLINI carne y queso 250 Gr 	 166
COLA-CAO soluble 900 Gr 	 394
Crema cacao 1 sabor, 2 sabores 220 Gr. D. ESPANA 	 89
Crema cacao 1 sabor, 2 sabores 500 Gr. D. ESPANA 	 151
Café TOCO lote pak. 2 u. de 250 Gr. (más 1 pak.
100 Gr. de REGALO) 	 380
Arroz NOMEN 1 Kg 	 106
Galleta MARIELU 300 Gr 	 .85
Galletas TUC pak. 3 u 	 156
Mostaza ORLANDO 300 Gr 	 .66

BEBIDAS Y LICORES

Vino SOLDEPENAS Tinto, Rosado y Blanco 	 80
Vino CASTILLO DE LIRIA, Tinto, Rosado y Blanco 	 129
Vino CASTILLO DE LIRIA MEDIUM 	 144
Vino PINORD Blanco y Rosado 	 240
Whisky JAMIE 0'8 	 .848
FUNDADOR 	 474
Palo MOREY 	 380
Gin RIVES 	 450
CINZANO I 	 280
Hierbas dulces LIMSA 	 478
Hierbas secas LIMSA 	 524
Zumo HERO I. melocotón y albaricoque 	 141
Zumo HERO I. pitia y naranja 	 144
TRINARANJUS 21. naranja y limón 	 175

Desodorante SHIM spray 220 Gr 	 267
Gel SHIM 1 I 	 299
Champú NELIA 1 I 	 230
Gel NELIA 1 I 	 233
Pañal super DO DOT 30 u 	 323
Vasos plástico 10 u 	 31
Plato plástico 10 u 	 .66

Salchichas 500 Gr. EL ACUEDUCTO 	 235
Salchichas SNAKIS 165 Gr 	 .59
Salami EL ACUEDUCTO Kg 	 .603
Queso FLOR DE ESQU EVA Kg 	 1.250
Jamón York PALMA Kg. (Por la compra de 300 Gr.
obsequio de una botella de Vino Viña Paumina) 	 675
Fuet PALMA Kg. (Poria compra de 2 Fuets, obsequio
de una botella de Vino Viña Paumina) 	 799
Mortadela Italiana PALMA Kg 	 243

CONGELADOS
Pizza Margarita PESCANOVA 	 211
Bases Pizzas normales 	 12:
Ensalada de maiz 400 Gr. PESCANOVA 	
Maiz en grano 400 Gr. PESCANOVA (obsequio de un .
bolsa de brecol, por la compra de una bolsa de Maiz
o Maiz en grano) 	 141

CONGELADOS A GRANEL
Rodajas de pescadilla PESCANOVA Kg 	 19
Sepia limpia PESCANOVA Kg 	 391
Pescadilla entera Kg 	 19
Cuerpos n°1 Kg 	 1.32!
Lengua pelada Kg 	 391
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Después de llegara un acuerdo

La cantera del C.D. Manacor inicia su sin-
gladura

Felip Barba
El pasado martes, quedó firmado

el documento entre la Directiva del
C.D. Manacor y la Comisión encar-
gada de la Cantera, contrato en el
que se cede a la citada Comisión la
dirección del fútbol base por un pe-
ríodo de 3 años.

En lo que al aspecto económico
se refiere el C.D. Manacor se com-
promete a aportar 650.000 ptas. en
diez mensualidades de 65.000 ptas.
cada mes, en concepto de ayuda al
presupuesto de la cantera. La Comi-
sión de la cantera, con la ayuda de
las 650.000 ptas. que recibirá del
Manacor y con las cuotas de socios
de la cantera se compromete a cum-
plir los gastos de material deportivo,
equipajes, arbitrajes, así como la
compensación económica de los en-
trenadores de los equipos juveniles,
dos de infantiles, dos de alevines y
cuatro de benjamines, así como las
del entrenador reserva. También co-
rrerá con los gastos de taquillero y
portero si los hubiera de necesitar.
Los gastos no especificados ante-

Miguel Estrany, coordinador deportivo
de la cantera del C.D. Manacor.

riormente quedan a cargo del C.D.
Manacor.

La separación de la cantera de la
Directiva del primer equipo, no quie-
re decir que no estén ligados a él, ya
que se va a trabajar para que los fru-
tos de esta reorganización del fútbol
base repercutan deportivamente al
primer equipo y no sea una carga
económica.

Ya están formadas las diferentes
comisiones que van a dirigir la can-
tera del C.D. Manacor, que serán las
siguientes: Secretaría, Lorenzo Llull
y J. Quetglas. Material; Miguel Es-
trany, Juan Frau y Damián Bauzá.
Comisión deportiva; los entrenado-
res de los diferentes equipos.

Como se ve lo que respecta al fút-
bol base del Manacor todo está a
punto y esperamos que los trabajos
de esta comisión den su fruto en be-
neficio del C.D. Manacor y del fútbol
manacorí en general, ya que con
una buena cantera se puede aspirar
a lo más alto. Sino demos tiempo al
tiempo.

El próximo día 17 de Julio'

«Fiesta del CD Manacor>
Como ya adelantábamos hace

quince días, un grupo de aficiona-
dos manacorenses van a organizar
una fiesta para el CD Manacor.

Este grupo de aficionados, organi-
zan este acto, para que el equipo
manacorense tenga cada final de
temporada, vayan bien o mal las
cosas, con el fin de que la familia ro-
jiblanca se reúna una vez al año, en
un acto que promete, en esta prime-
ra edición ser interesante.

Los organizadores han trabajado
a destajado ya tienen día y hora
para celebrar este acto, que será el
día 17 de julio en el Restaurante
Molí d'En Sopa, en donde se va a
cenar y acto seguido un Fin de Fies-
ta en la Discoteca Drhaa.

Este grupo de aficionados, no or-
ganiza esta cena con fines lucrati-
vos, sino todo lo contrario, lo hace
para que la totalidad del dinero que
se recaude sea para los jugadores
del Club rojiblanco, a los que les
adeude algo de la pasada tempora-

Gracias a un grupo
de aficionados, el
Manaccir tendrá
su Fiesta.

da.
En estos momentos son ya bas-

tantes las casas comerciales de
nuestra Ciudad que han colaborado
en esta cena, que son Joyería Fer-
mín, Joyería Manacor, Es Rebost,
Hiper Manacor, Europa Tours, Via-
jes Manacor, Es Triangle, Mundies-
port, Plásticos Perelló, Perlas Sure-
da, Joyería Fuster, La Caixa, Joye-
ría Ramón Llull, Rte. Molí d'en Sopa,

7Setmanari.

- Los tikets para esta fiesta se po-
drán adquirir en los siguientes bares
de nuestra Ciudad: Sa Volta, Trian-
gle, Tripoli, Xarop, Mingo, Molí d'En
Sopa, Ses Delícies y S'Agrícola.

El precio para esta cena, incluida
Ia entrada a DRHAA es de 2.500 pe-
setas. Esperando que sean muchos
los aficionados que acudan a esta
fiesta, ya que es la fiesta de su equi-
po, del CD Manacor.



CLASIFICACIO N JORNADA
Gambo 2 2 0 0 15 6 4

Systema U 2 2 0 0 15 7 4

Parque Mar 2 1 0 1 7 2 2

Triangle R 2 0 2 0 7 7 2

H. Galletero 2 1 0 1 5 10 2

Swatch 2 0 1 1 6 9 1

Bar Toni 2 0 1 1 7 10 1

Podium 2 0 0 2 4 15 0

Mongo Mongo 0 0 0 0 0

GRUPO 3

Sin duda el grupo m ás fuerte sobre el papel.
Cabe destacar que el equipo Ferretería Morey-Masters, claro

favorito del grupo si mantiene la alineación, tenía sobre la cancha
de juego en un momento determinado a un jugador de la. divi-
sión y tres jugadores de segunda, y como suplentes de lujo a To-
ni Nadal, Juan Bosch, etc. lo que sin duda es un plantel difícil de
igualar. Lonja obtuvo su casi segura clasificación, en el partido
mis emocionante de la 2a. ronda al imponerse a Mundisport y
As. Riera arrolló a sus adversarios.

Futbito

Xauxa, Gambo, Asseg. Riera y Hnos. Barragan, líderes de sus res-
pectivos grupos

COMENTARIO, RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

En el Grupo 1, durante estas dos primeras jornadas son

destacables los partidos Es Tai-Sacco, con empate a cinco como

resultado final pero con 50 minutos de espect áculo continuo y

bellísimas jugadas y el match Blanc i Negre-Xauxa con resul-

tado sorpresa a favor de Xauxa. Se preve una dura lucha para los

cuatro lugares clasificatorios de siete equipos, siendo favoritos

para la clasificación final Xauxa, Es Tai, Sacco i Masters de Cala

Millor. Recomendamos los partidos en los que participen Es Tai

i Sacco, los dos equipos del grupo que producen el mejor futbol-

espect áculo.
Resultados Primera jornada.

Perlas Orquidea-Comercial Artigues 5-5

Blanc i Negre - Xauxa 9-14

Masters Cala Minor - Toldos Manacor 7-2

Es Tai-Juve 5-5

Segunda jornada

Es Tai-Comercial Artigues 10-6

Perlas Orquidea -Xauxa 4-7

Blanc i negre- Toldos Manacor 14-4

Masters Cala Minor -Jueve 4-4

CLASIFICACION 2a. JORNADA

Equips PJ G E P GF GC P
Xauxa 2 2 0 0 21 13 4
Masters CM 2 1 1 0 11 6 3
Es Tai 2 1 1 0 15 11 3
Blanc i Negre 2 1 0 1 23 18 2
Juve 2 0 2 0 9 9 2
P. Orquidea 2 0 1 1 9 12 1
C. Artigues 2 0 1 1 11 15 1
Tóldos Man. 2 0 0 2 6 21 0

En este grupo, Gambo parece que va a imponerse con faci-
lidad por la calidad técnica de sus elementos, y solamente Sys-
teme U parece que pueda disputarle la primera plaza. La sorpre-
sa negativa es para Podium que no ha rendido lo que podia esperaras
de sus componentes, pero no ha perdido la opción aún a la clasifi-
cación para la 2a. fase. Recordamos que se clasifican 4 de cada
grupo. Hay que anotar igualmente inscripción en este grupo del
Mongo Bongo acordada por el Comité de Competición el pasado
lunes, lo que puede producir alteraciones en la clasificación.

Segunda jornada
Hnos. Galletero -Parque Mar 2-1

Podium Sports- Systema U 4-9
Swatch-Triangle Rossella 3-3

Bar Toni- Gambo 3-6

Segunda jornada

Esperits -Bar Nofre 5-4

Morey Masters -Vimasa 14-3

As. Riera -Disco Grafity 9-2

Lonja-Mundisport 6-5

CLASIFICACION DESPUES DE LA JORNADA 2

Asseg. Riera 2 2 o o 24 5 4

Morey-Masters 2 2 o o 19 5 4

Lonja 2 2 o o 17 8 4

Mundisport 2 1 o 1 10 8 2

Esperits 2 1 o 1 7 9 2

Bar Nofre 2 o o 2 7 10 0

Viamasa 2 o o 2 6 19 0

Discografitty 2 o o 2 5 30

GRUPO 4

En este grupo en la primera ronda se disputó uno de los par-
tidos mis importantes del grupo para los primeros lugares entre
Joyería Fermin y Bar Sa Mora, imponiéndose los primeros, si bien
quedó claro que si Sa Mora no hubiera hecho jugar a todos sus
elementos el resultado hubiera podido ser diferente.

Hnos. Barragan dieron un paso muy importante para su cla-
sificación al imponerse por un ajustado 4-3 a Plantas Adrover,
en un emocionante partido. Parece que la lucha en este grupo es-
tará tanto en el grupo de cabeza como para el farolillo rojo a cargo
del Hyper Manacor y B. Espana, equipos que sin embargo desta-
can por su deportividad y ansia de participación.

Segunda jornada

Sa Mora - Bar España 10-2
Barraba -Pl. Adrover 4-3
Mármoles Esgramar -J. Ferran 3-8
Hyper Manacor -Elbsa 4-9

CLASIFICACION DESPUES DE LA JORNADA 2

H. Barragan 2 2 0 0 12 3 4

Elbsa 2 2 0 0 21 7 4

J. Ferrruli 2 2 0 0 15 6 4

P.Adrover 2 1 0 1 10 5 2

Bar Sa Mora 2 1 0 1 13 9 2

Mar. Esgramar 2 0 0 2 6 21 0

Hyper 2 0 0 2 4 16 0

Bar España 2 0 0 2 2 18 0

PARTIDOS PARA LA PROXIMA SEMANA

CUARTA JORNADA

SABADO, 19 horas
Es Tai- Xauxa
Comercial Artigues -Toldos Manacor
Perlas Orquidea -Juve

Blanc i Negre -Masters Cala Millor.

DOMINGOS 17 horas

Parque Mar - Triangle Rossella
Podium Sports -Gambo
Hnos. Galletero -Systema U

Swatch -Bar Toni
Fer. Morey Masters -Disco Graffity
Esperits -Mundisport

LUNES, 20 horas

Viamasa - Bar Nofre
Assegurances Riera-Lonja

Bar España-Elbsa

MARTES, 20 horas
Hnos. Barragan-Joyer ía Fermin

Bar Sa Mora -Plantas Adrover

Riper Manacor -Mármoles Esgramar

MIERCO LES, 20 horas
Quinta jornada
Xauxa -Toldos Manacor

Comercial Artigues -Juve
Perlas Orquidea - Masters

JUEVES, 20 horas
Es Tai - Blanc i Negre

Systema U - Triangle Rossella
Parque Mar -Gambo

VIERNES, 20 horas

Podium Sports - Bar Toni

Hnos. Galletero - Swatch

Bar Nofre -Disco Graffity

SABADO, 17 horas
Fer. Morey Masters - Mundisport
Esperits -Lonja
Vimasa -Assegurances Riera

Plantas Adrover - Elbsa
Bar España -Joyería Fermin
Hnos. Barragan-Mármoles Esgr
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Esta noche, cerrará el Club Perlas Manacor
Ia temporada 1986-87

Con una cena y una posterior en-
trega de premios a los jugadores
más destacados de cada equipo,
dará el cerrojazo a la temporada
1986-87, el Club Perlas Manacor,
acto al que tenemos conocimiento
han sido invitados representantes
de la Federación Balear de Balon-
cesto. Comité de Competición y Co-
legio de Arbitros, así como a los nú-
meros uno de todas las formaciones
políticas locales. También, están in-
vitados, los ex-presidentes del Club
así como los Directores de los cen-
tros escolares que durante la finida
temporada, tomaron parte en los tor-
neos de Mini-basquet. Lógicamente
Ia totalidad de jugadores estará pre-
sente a la cita, como también fami-
liares de los mismos, que han queri-
do sumarse a la fiesta de final de

temporada.
Aunque a la hora de redactar

estas lineas, desconozco quienes
son los jugadores declarados mejo-
res de cada equipo (con puntuación
dada por sus propios compañeros)
pero sí puedo adelantar que los má-
ximos encestadores han sido los si-
guientes:

INFANTILES
Cerdá con 140 puntos, que recibirá
un trofeo donado por el Delegado de
prensa del C. Perlas Manacor.

CADETE FEMENINO
Oliver, con 162 puntos, que recibirá
un trofeo donado por la revista Spor-
tiu.

CADETE B

Oliver, con 188 puntos, que recibirá
un trofeo donado por la revista Spor-
tiu.

CADETE A
Pomar, con 246 puntos, que recibirá
un trofeo donado por .Manacor Co-
marcal.

SENIOR
Llull, con 459 puntos, que recibirá un
tofeo donado por .Manacor Comar-
cal».

Los diferentes trofeos concedidos
a los mejores jugadores de cada
equipo, han sido donados por:
Mundisport, Ferretería Morey, dele-
gado de prensa del C.P.M., relacio-
nes públicas del C.P.M. y .7 SET-
MANAR l».

Atletismo

Segunda milla Son Ferriol
El fin de semana pasa-

do se celebró en Son Fe-
rriol la segunda milla, que
se organiza en Son Fe-
rriol, y como se está de-
mostrando cada edición
tiene más paraticipación.

El atleta del Hermes
Mateo Dominguez se im-
puso cómodamente en la
distancia, sin que en nin-
gún momento le inquieta-
ra ninguno de sus rivales.

CADETE MASCULINO

1.-Alex Studer; 4'23 en FI-
DIPIDES
2.-Mateo Cañellas; 4'37
3.-Miguel	 Serra;	 445
YAMA MANACOR

JUNIOR FEMENINO

1.-Luisa Alonso; 528 C.A.
HERMES
2.-Mari Sánchez; 5'29;
C.A. HERMES
3.-Nieves Marimón; 535
C.A. HERMES

JUNIOR MASCULINO

1.-Johnny Ouragly; 4'27;
COSTA CALVIA
2.-Francisco	 Carmona;
430 C.A. HERMES
3.-Juan Rexach; 4'34 C.A.
HERMES

VETERANOS

1.-Antonio Jurado; 440
INPTEO
2.-Juan	 Barceló; 4'56
COSTA CALVIA
3.-Juan Pascual; 503
INPTEO

SENIOR FEMENINO

1.-Eloisa Martinez; 5'15
MONTJUICH
2.-Cati Rexach; 5'18 C.A.
HERMES
3.-Josefina Hisado; 5'32
C.A. HERMES

SENIOR MASCULINO

1.-Mateo	 Domínguez;

4'13 C.A. HERMES
2.-Manuel Salvador; 4'18
MONTJUICH
3.-Pablo Martínez; 4'25
BODEGAS OLIVER
4.-Antonio Bordoy; 4'27
C.A. HERMES
5.-Juan Antonio Rotge;

4'31 C.A. HERMES
8.-Toni Riera; YAMA MA
NACOR
12.-José Muñoz; YAM!
MANACOR
13.-Lorenzo	 Femenias
LA SALLE



El sábado, diez carreras en el hipódromo de Manacor

Trofeo especial Cormotor «Opel»
Muchas carreras se han progra-

mado para este primer sábado de
julio en el hipódromo de Manacor,
concretamente diez son las pruebas
a disputar sobre la corta distancia de
1.700 metros. De carácter especial
tenemos en esta ocasión el Premio
Cormotor “Opel»), para caballos y
yeguas de cuatro años, carrera que
cuenta con la inscripción más pobre
de todas cuantas carreras están
convocadas esta noche. El progra-
ma ha quedado conformado de la si-
guiente forma:

Primera Carrera: La Palmera,
Lince Fox, Lady Neka, Landáburu,
La Pamela de Retz (1.700), Lyon d'I-
signy, Lorey, Laura de Noves, Lige-
ra, Lazarilla N (1.725), lanzarina y
Leo. Favoritos son Leo, Lanzarilla
TV y Ligera.

Segunda carrera: Jazmina, Hito
SF, Frenesi Mora, Jofaina SM, Jela-
ya, Faisal, Jumbo S y Jamin Power
(1.700). Dentro de este lote desta-
can Jofaina SM, Jumbo S y Jamin
Power.

Tercera carrera: Jespy Mora, Jass
Band, Vinolia, Hot Worthyt, Higea,
Visir, Fiorina Royer, Fulminant y Fa-
quina (1.700). Jass Band, conducido
por M. Bauzá, tiene muchas proba-
bilidades de alcanzar la victoria y
podrían seguirle en la meta, Fulmi-
nant, Hot Worthy o*Fiorina Royer.

Cuarta carrera: Farinaleka, Joya
bois, H Pride, Ancali Dior, Helena
Twist, Doria, Fort Mora y Argyle
Power. Joya Bois, junto con Fort
Mora son los que mayores garantías
de éxito ofrecen, si bien no deben
descartarse a Helena Twist y Argyle
Powe.

Quinta carrera: Estivalia, Zaina G,
Figura Mora, Ben d'Or, Buggs
Bunny SF, Ails Dior, Bafiro d'Or,
Castarier y Drac O. La yegua torda
Alls Dios puede aprovechar su con-
dición de especialista en distancias
corta para hacerse con la victoria.
Del resto destacar a Figura Mora,
Buggs Bunny y Bafiro d'Or.

Sexta carrera; Helen du Fort, Es-
carcha, Hara, Zyan Power, Benven-
guda, Voltó, Drives Twist y Zulima
SM (1.700). Interesante carrera ésta
para nacionales con caballos de ca-
tegoría y con los favoritos Zulima
SM, Drives Twist y Helen du Fort,

sin olvidar a los otros contendientes
todos ellos con probabilidades de
colocación, máxime si tenemos en
cuenta la distancia de la prueba.

Séptima carrera (Premio Cormo-
tor ,, Opel»): Jivaro, Junita (2.100),
Jisba, Jiat, (2.125), Jiel Mora y Jea-
nette (2.150). Pese a los cincuenta
metros de hándicap los dos últimos
son los favoritos para hacerse con el
trofeo en disputa. Para una tercera
posición, cualquiera de los restantes
puede estar en la lucha.

Octava carrera: Tanneblick, Clis-
sa, Pamela du Pech, Jarvis, Hote de
Rampan, Cartumach, Fille de Fran-
ce, Gus y Naqueline (1.700). Fille de
France y Naquelina, que la pasada
reunión lograron clasificarse pueden
tenerse en cuenta como posibles
vencedores de la carrera. Tenemos
también a Clissa, una yegua que se
deselvuelve bien en distancias cor-
tas y podría aprovechar esta cir-
cunstancia para alzarse con el triun-
fo.

Novena carrera: Liphard, Guitou
Couesnon, Huracan Quito, Dinami-
que R, Karanino, Gamin d'Isigny,
Jorim Assa, Luberian y Lido de Fleu-
riais. Tras mucho tiempo sin correr
vuelve a la competición Guitou
Couesnon, un caballo que era habi-
tual en Son Pardo y que posse un
record de 1,20,4 sobre 1.630 me-

tros. No creemos que pueda superar
ahora a los favoritos Huracan Quito,
Dinamique R, Jorim Assa y Lido de
Fleuriais. También vuelve a compe-
tir en Manacor el caballo de la cua-
dra Cala Ratjada Luberian.

Décima carrera: Faraona, Boy
SM, Brillant d'Or, Exquina Mora, E
Marisol, E Pomponius, Hart to Wind
y Heros de Mei (1.700). Boy SM, Bri-
llant d'Or, E Pomponius y E Marisol
son los cuatro que con mayores ga-
rantías de éxito salen en esta carre-
ra en la que podrá jugarse el trio es-
pecial de la jornada.

En otro orden de cosas señalar
que a partir de la reunión del sába-
do, día 4, la apuesta trío tendrá un
tope limitado de 20 boletos por com-
binación, lo cual nos situa, en mate-
ria de apuestas, igual que hace cua-
tro años.

PROXIMA REUNION

Está prevista la próxima reunión
para el dá 11 de julio con distancia
de 2.400 metros y carrera especial
Casa FORD para animales de tres
años, con 25.000 ptas. en premios y
trofeo al ganador de cada carrera.
También para el mismo día se con-
voca una carrera para potros de dos
años, genración M.

ahuis
botiga unisex

REBAJAS
A PARTIR DEL 6 DE JULIO

C. Amargura, 5 -	 Tel 5515 57
	

Manacor



Peluquería

«SES NINES»
Método

. Tratamientos	 capidermista

Ofrecemos al cliente un servicio exclusivo y
personalizado en función de sus necesidades
básicas.

Con el nuevo método capidermista, ofrece-
mos soluciones al cliente, con sus problemas
más comunes que afectan a la estética de su ca-
bello y que requieren nuestra esmerada aten-
ción para corregir a tiempo cualquier ligera
desviación antes de que se presente el verdade-
ro problema o problemas graves.

Los problemas capilares más comunes son: la
grasa, la caspa y la sequedad del cabello o
cuero cabelludo.

C/ Unidad n° 9
MANACOR

CASAMENTS

El dissabte dia 27 del passat mes de juny, a les sis de
Ia tarda, en la Capella de Nostra Senyora del Rosari de
l'Església de Sant Vicenç Ferrer de la nostra ciutat,
varen contreure matrimoni canònic els joves Guillem
Galletero i Na Joana Mari Sureda Brunet. Va celebrar la
Missa de velacions i les va impartir la benedicció nup-
cial, en nom de Déu Pare, del Fill i de l'Esperit Sant, el
Rv. Pare Dominic Josep Antoni Heredia Otero

Se varen casar també el passat dia 27, a les 6'30 del
capvespre, En Joan Oliver Malagelada amb la agracia-
da senyoreta Maria Antònia Parera Servera. La cerimò-
nia religiosa, que va resultar molt brillant, es va celebrar
a l'Església del Sagrat Cor de Fartáritx, rebent la bane-
dicció sagramental de mans de Mossèn Ramon Lladó
Rotger, Ecônom cessant de la Parròquia de Crist Rei.

Amb la il.lusió prõpia de la joventut i la satisfacció que
experimenta tota persona, en els grans esdeveniments,
la parella integrada per En Josep Roca Mas i la senyo-
reta Isabel Calmés Nicolau varen veure complits els
seus anhels: Contreure Matrimoni.

El acte religiós es va celebrar a l'altar major de la Pa-
rròquia de Nostra Senyora dels Dolors, que estava be-
'lament adornat e il.luminat, a les 19 hores del dissabte
dia 27, i les va administrar el Sagrament en nom de
l'Església Catòlica, el Ecónom de la mateixa Parroquia
Don Joan Bauça Bauçá.

El Jutge delegat del Jutjat de la nostra ciutat, don
Monserrat Mascará Jaume, el dijous dia 25 i a les dotze
hores, tenint a la seva presència als ve'ins Joan Ben-
nassar Ferragut i Na Marta Clemens Gonzalez, així
com els corresponents testimonis, va procedir a la ceri-
mónia de legalitzar la unió matrimonial de la dita pare -
lia, segons dictaminen les corresponents Lleis Civils vi-
gents en l'actualitat.

Desitjam a les noves parelles, que han sortit al en-
contre de la felicitt, molts d'anys de vida junts i el major
nombre de satisfaccions tant materials com espirituals.

DEFUNCIONS

Minada la seva resistència física per la malaltia que
de temps enrera venia patint, el dijous dia 25, va entre-
gar la seva Anima a Déu Nostro Senyor, el nostre  paisà
LLORENÇ PASCUAL FULLANA (a) «Maia», que
comptava l'edat de 49 anys.

Rebi la seva afligida esposa Francesca Vert Fullana;
fills Antoni i Petra; pares Antoni i Petra; germans poli-
tics, padrina, fillols i demés família, es nostro més viu
condol.

Acabat el temps i la missió que li havia assignada la
Providència al començament de la seva vida, i després
d'haver viscuts 71 anys, va emprendre el camí de l'E-
ternitat, el divendres dia 26, En MIQUEL GELABERT
LLULL (a) «Biscai».

A la seva desconsolada dona Catalina Rigo; fillols
Francesca, Aina i Joan; germans, germans politics, ne-
bots i demés parents, les acompanyam en el dolor que
els afligeix per tan sensible pèrdua.

El dilluns dia 29, per la tarda, a l'edat de 83 anys, va
acabar en la pau del Senyor els anys del temps i va co-
mençar a viure els eterns, N'ANTONI MASSOT
MUDOY, Secretari de Justicia de Manacor jubilat.

Al donar la notícia del seu Obit testimoniam nostra
condolença a la seva dona Francesca Pujadas Jaume;
fills Josep i Maria Massot Pujadas; fills politics, néts i
demés familiars.

El dimarts, dia 30, en el predi de Son Figuera Vell del
nostre terme municipal es va dormir en el Senyor, amb
l'esperança de la resurrecció, a la avançada edat de 89
anys, madò ANTONIA ADROVER ARTIGUES (a) «Mo-

Descansi en pau l'ànima de la finada i rebin els seus
apenats fills Pere i Miguel Perelló Adrover; filles políti-
ques, fillols, néts, germans politics i demés components
de la família, la expressió del nostro condol.

SE DAN CLASES DE REPASO
DE E.G.B. en PORTO CRISTO

a/ Peñas, 25 (al lado Colegio Ses Comes)
c/ Na Penyal, 9- Tel. 58 55 85 - Cala Millor
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Imp6
El nuevo Opel Ascona 2.0 ya está a su disposición. Con un nuevo

diseño exterior y con un poderoso motor de dos litros de inyección,
con sistema Motronic.

¡AHORA!
TASA DE FINANCIACION DESDE 4,92

TODOS LOS MODELOS

CORMOTOR, S. A.
Concesionario Oficial

Carretera Palma Artá, Km. 47,400

MANACOR
Tel. 55 38 51



Ambulàncies 	 55 40 75- 20 03 62
Clinica Municipal 	 55 00 50
Urgencies 	 55 23 93
Ambulatori 	 55 23 93
Medica 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 1650
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil Porto Cristo 	 57 03 22
Grues Manacor 	 55 45 06
Grues Pou Vaquer 	 55 03 44 - 55 29 64
Grues Sangar 	 55 44 01
Grues S. Servera 	 58 56 80
Grues Son Macià
	  55 27 58 - 55 30 65 - 55 45 66

Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 55 15 38
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30 - 55 24 91
Limpiezas Urbanas 	 55 33 01
Pompas Fúnebres Lesever S.A.

55 38 56
Pompas Fúnebres Manacor S.A.

55 18 84
Oficina Turisme P. Cristo 	 57 01 68
Ajuntament Manacor 	 55 33 12
Ajuntament S. Llorenç 	 56 90 03
Ajuntament S.Servera 	 56 70 02
Jutjats 	  55 01 19 - 55 07 25
Contribucions 	 55 27 12 - 55 27 16
Hisenda 	 55 35 11 -553401 
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 57 02 20
Taxis S'Illot 	 57 06 61
Taxis Cales de Mallorca 	 57 32 72
Taxis Cala Murada 	 57 32 41
Església dels Dolors 	 55 09 83
Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 1090
Son Macià 	 55 02 44
Porto Cristo 	 57 07 28
S. Carné 	 56 94 13
S. Llorenç 	 56 90 21

ESTANC

Dia 5 n. 3; c/Amargura.

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

Dia 4 Planas; Pl. Rodona.
Dia 5 L.Ladaria; C/Major.
Dia 6 Riera Servera; Sa Bassa.
Dia 7 Muntaner; Salvador Juan.
Dia 8 P. Ladaria; C/Bosch.
Dia 9 Llull; Na Camella.
Dia 10 Uodrá; Joan Segura.

METGES
Dia - Hora - Dr.

-Dilluns 13-17h.; G. Riera - J. Sans (domicili)
-Dimarts 13-17 h.; M. Galmés - S. Rosselló
(domicili)
-Dimecres 13-17 h.; J.M. Prat - M. Verd (do-
micili)
-Dijous 13-17 h.; Jesús Ingelmo - S.Uiteras
(domicili)
-Divendres 13-17h.; M.Rubi - M.Amer (domi-
cili)
-Dissabte 9-17 h.; Torns. Ambulatori.

Nota: De les 5 del capvespre, fins a les 9
del mati del dia següent, el metge de torn
és el d'urgèncles.

MANACOR
DIssabtes festius.
De dia: Vinas; Cra. Palma - Arti.
De nit: Febrer; Cra. Felanitx.

Dissabtes I festius:
-Son Dureta; C/Andrea Doria, Palma.
-Son Oliva; C/Isaac Albeniz, Palma.
-Barceló y Llodrá; S. Juan de Dios, Palma.
-J.Oliver; Son Ferriol, Palma.
-Costa de la Calma; Son Ferriol, Calviá.
-S'Esglaeta; Cra. Valldemosa, Palma.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera, C. Rat-
jada.
-Dispesa; Cra. Palma -Alcudia, Campanet.
-Santanyí; Cra. Palma -Santanyi.
-P. Puigserver; Cra. Palma - Santanyí, SA-
ran jasa.
-Marratxí; Cra. Palma- Alcudia.
-Na Borges; Cra. Artá -P. Alcudia; Artá.
-Es Coll d'es Pi; Cra. Andratx- Estallencs, Es-
tallencs.
-Son Ven, S.A. Cra PM-602 Ar. Lluchmajor.

DISSABTES I VIGILIES DE FESTA
Horabaixa
18.-St.Josep
19.-Crist Rai (nomes dissabtes),St.Pau, P. Cristo
20.-Convent,Fartaritx,S'Illot
20,30.-N. S. Dolors, Son Carri6
21.-Crist Rei (nomes dissabtes), Son Macia

DIUMENGES I FESTES
Mati
8.-N.S.Dolors
8,30.-Crist Rei, Fartaritx
9.-Son Negre, Serrait
9,30.-Convent,Hospital,S'Illot
10.-N.S. Dolors, Son Carri6
10,30.-Convent
11.-N.S.Dolors, St. Pau, Porto Cristo
11,30.-Convent,Crist Rei
12.-N.S. Dolors
12,30.-Convent
Horabaixa
17,30.-S'Illot
18.-M. Benedictines, St. Josep
18,30.-Calasde Mallorca (des de Maig)
19.-Crist Rei, Porto Cristo, St. Pau
20.-Convent, Son Carné
20,30.-N.S.Dolors
21.-Crist Rei, Son Macla



El nostre dibuixant ha comès set errors quan copiava aquest dibuix. Sereu capaços de trobar-los?

I
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ORFEBOLDIFERNONA
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BOOLDIMOCHAF AXOT

TNOBA I 313F I ADONGA
INCONGRUENC I AL ID
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En aquesta sopa de lletres hi ha ama-
7ats 11 sinònims d' equivocació. Pro-
vau de trobar-los a tots tenint en
compte que poden estar escrits de dalt
3baix, de dreta a esquerra 1 viceversa,

també en diagonal.

VENDO
Solares en Polígono Industrial

Informes: 55 15 90
A partir de las 8 noche



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

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

VENC
Se venden dos acciones

Club Tenis Manacor. Tel. 55 03
98

Se ven solar amb cotxeria -
Comí de Ses Pedreres , Tel. 55
39 27 - 55 00 96. Ca' n Pistola.

Casa de campo acondi-
cionada. Zona Son Galiana -
2,5 Km. con árboles frutales.
agua y luz. Tel. 55 21 47

Venc una guiterra eléctrica
en bon estat. Maria Arirang.
Preu 25.000 pts. Tel. 55 09 72

Vendo tabla de Windsur-
fing Marca HY FLY - Informes
55 48 05

Vendo traje de caza sub-
marina marca Spirotecnic,
de 7 mm. Talla 3, como
nuevo. Tel. 55 48 05

Vendo dos escopetas de
caza submarina de aire com-
primido y de elástico. Tel. 55
48 05

Es venen dues guitarres.
Acústiques. Noves. Tel. 55 47
50.

Venc ordenador AMSTRAD
pcw 8256 amb impresora i
unitat de disc per 90.000 pts.
Tel. 55 13 85.

Vendo: colchón 135 cm. Pi-
kolin, somier láminas madera;
lavadora Jata, Armarios pino
dorm. niño; Bomba eléctrica
sumergible, estufa eléctrica.
Ver en c/José López 66 Ma-
nacor de 905  tarde.

Se vende Dyane 6 PM - H.
Tel. 55 14 06 (horas oficina) 55
20 32 (noches).

Se vende antiguo almacén
230 m2. en c/Muntaner n. 39.
Precio 15.000.000 pts. Infor-
mes Sr. Riera. tel. 55 13 71. Sr.
Sans6 55 45 31.

Optimist, 2 velas. (Entreno y
competición) perfecto esta-
do. Tel. 55 18 17; preguntar
por Juan.

Gran ocasión, Tractor BJR
35 HP dirección hidráulica
aperos, bisurco automático,
cultivador 7 brazos, pala fron-
tal estiercol y tierra. Vealo en
Garaje Morey. Silencio, 56 -
Tel. 55 04 76.

Planta baja Porto Cris-
to.Techo libre. Tel. 55 35 10.

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

Vespa 74 seminova. PM-U.
Preu a convenir. Tel. 57 08 18

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

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

Rso céntrico, 3 dormitorios.
Posibilidad despacho. Tel. 55
21 28. Noches.

Primer piso en Sa Bassa. 180
metros. Tel. 55 29 13 y maña-
nas de 8 a 15h5555 1651

Moto Guzzi 63 cc. PM 10 mil.
Ideal para colección, total-
mente restaurada, docu-
mentada y con I.T.V. Informes
a155 13 71. Sr. Riera

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

Mobylette Cady Seminue-
vo. Precio convenir. Tel. 55 30
19.

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

Se vende mobiliario de ma-
dera para Boutique. Buen es-
tado. Informes: Tel. 58 55 38

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

COMPR
Compro Cinta transporta-

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

Compraria cotxe usat.
Samba o un Panda. Teléfono
55 03 28.

LLOGUERS
Se cerca casa o aparta-

ment a la zona del port de
Manacor, pels mesos de Juliol
i Agost.

Dispongo para alquilar
tienda en S' Illot. Tel , 55 28 88 -
55 05 33.

Alquilaría local en Mona-
cor. Zona Centro. Tel. 57 09
07.

Piso o casa para alquilar,
sin muebles. Tel. 72 19 58.

Alquilaria piso o habitación
en Manacor. Urgente. Tel. 55
12 62 - Preguntar por Mar.

Busco piso o planta baja
amueblada para alquilar. Tel.
55 31 13.

DEMANDES
Necessitam al.lota o al.lot.

Music Pub Bar 5 Illot.

Se ofrece peluquera con ti-
tulo. Información al tel. 55 42
51.

Necesito chica para guar-
dar niña en Porto Cristo. Tar-
des. Tel. 57 03 65

M' agradaria	 guardar
al.lots ets horabaixes. Tel. 55
25 54 - Al Port.

Chica de 19 años se ofrece
para contabilidad o meca-
nografia por horas (tarde).
Tel. 55 28 96.

Chica de 17 años se ofrece
para guardar niños o depen-
dienta. Tel. 55 28 96.

Empresa hotelera en Cala
d' Or necesita personal para
bar, restaurante y recepción.
Con experiencia. Tel. 65 73
89.

Se necesita Joven de edad
comprendida entre 22-30
años, con dominio de inglés y
conocimientos de alemán,
para tienda zona turística. In-
formación en tel. 52 61 36 de
20 a 23 horas, A ser posible
experta.

Se necesita trabajo. Cual-
quiera, 27 años. Tel. 57 10 29.

Se necesita operario para
trabajo en carpintería. Tel. 55
13 08.

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

Busco trabajo para pelu-
quera con experiencia. Infor-
mes: C/. Cirer y Pont, 26.

Chica de 22 años con estu-
dias de informática y meca-
nografia busca trabajo. Infor-

m es: tel. 55 33 44.

Somos dos chicas y busca-
mos trabajo. Tel. 55 38 23

Se necesita trabajo. Tel. 55
38 23.

DIVERSOS
Classes de repàs d' angles,

EGB . BUP i COU. C/

Concepció n. 5. Porto Cristo.
Tel. 57 03 45.

Estudiant universitari dóna
classes de repás matemáti-
ques, física i química de BUP.
C/Cardenal d' es Puig n. 3.
Porto Cristo.

En Manacor y Porto Cristo,
closes de repaso E.G.B. du-
rante el verano. C/Dr. Fle-
ming n.7. Tel. 55 04 29.

Classes d' inforatica a Porto
Cristo, Iniciació a l' informáti-
ca. básic i cobol. Práctiques
amb ordinador. Tels. 55 02 96 -
57 09 91.

Se dan clases particulares
de ingles y E.G.B. - Tel. 55 26
97 -55036503 65 (noches)

Préstamos rápidos. Perso-
nales e hipotecarios. Tel. 55
34 37.

Classes de repàs de filoso-
fia, 3 BUP j COU. Estudiant
quart de Filosifia. Tel. 55 08 18

Curs d' angles a Porto Cris-
to aquest estiu. Professor an-
gles, matricules durant juny,
curs comença dia 1 de Juliol.
Teléfon Ben. 55 42 41.

Curs d' angles a Porto Cris-
to aquest estiu. Professor An-
gles. Matricules durant juny. El
curs comença dia 1 de juliol.
Tel. 55 42 41

Clases de repaso E.G.B. y
administrativo F.P l*r grado.
Manacor y Porto Cristo. TI , 55
14 65
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Conill rostit amb all-i-oli

(Per a quatre persones)

Si son conills de camp, po-
sarem mig conill per persona,
si és de casa n'emprarem un
que faci un quilo i mig, aproxi-
madament, net. Li posarem
sal i pebre be) i el rostirem amb
saïm de porc. Mentre es conill
s'està coguent farem un aill-i-
oli, ben carregadet d'aill, a lo
darrer dins s'aill-i-oli hi mes-
clarem es blanc de s'ou, a fi
que ens quedi claret. Quan es
conill estigui cuit, l'anirem mu-
liant dins s'aill-i-oli, tallada per
tallada i el col.locarem dins

una rostidora que pugui anar
an es forn. Li posarem tot s'ai-
II-i-oli per damunt, amb una
bona picada de juevert i el tor-
narem aficar dins es forn du-

Secció a cura d'En Sion Mascará

rant un quart d'hora. L'acom-
panyarem de patates frites, ta-
Hades grosses com a grells de
taronja.

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

all
SI/M/ STROS RECTRICOS

tilirlefralEW s. a.
MATERIAL ELECTRICO - MAQUINARIA - ELECTRODOMESTICOS

ILUMINACION - DECORACION

Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador

Teléfonos 55 08 27 - 55 28 27 - Apartado 112	 MANACOR (Mallorca)
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«Assegura't contra el risc»
Bartomeu BennAssar

Avui dia quasi ningú adopta cap
risc. Bé, i millor dit, sí que n'hi ha.
Però volen assegurar-se contra tot
risc. No pari dels arriscats en el
camp de la política, no. N'hi ha d'a-
rriscats que no juguen amb el risc
propi sino que juguen I posen en risc
els altres, la cosa pública. No tracta
d'aquests el meu comentari.

El risc és un element essencial a
la vida personal i a la vida social.
Amb tot s'intenta i es vol treure l'ele-
ment de risc de la vida dels doblers i
dels negocis per exemple, per mitjà
d'assegurances. Si no es treu del
risc de tot se'l minva en les conse-
qüències. No en sortiràs baldat del
tot. El factor risc es pretén treure'l de
la vida econòmica... a favor de les
dues parts: els assegurats i els as-
seguradors. Tampoc els meus tirs
persegueixen aquesta liebre. No
col.labor en campanyes ni en com-
panyies d'assegurances.

Si un no s'arrisca no es mou. Ca-
minar significa arriscar-se. Fins i tot
exercitar els sentits suposa un exer-
cici arriscat. Veure, palpar, sentir...
Més encara, veure, escoltar, par-
lar... Néixer i créixer consisteix en
passar d'un estat de relativa calma i
de possesió indiscutible, a uns mo-
ments i actituds de salt, de provatura
i en el pas t'hi jugues alb que portes
a les mans i tú mateix.

Si per temperament hi ha homes
arriscats, avui creixen aquells que

no gosen adoptar cap risc, imma-
durs, temorencs, dèbils, cansats,
desanimats. La vida no elimina el
risc. Per viure no es poden eliminar
els riscs. S'ha de comptar amb ells;
sels ha de montar, com a cavalls,
per anar més enfora, més endavant;
per córrer s'han de córrer riscs.

Ara bé, la por —a més de la co-
moditat— és l'enemiga del risc. La
por de caminar, ens aferra a la
mare; la por de caure ens encletxa a
Ia cadira; la por del camí ens manté
a casa; la por de l'altre ens conserva
eixorcs; la por de l'equivocació ens

fa repetidors de frases fetes; la por
al «que diran» (així ho dèiem fa un
temps) immobilitza les passes i pa-
ralitza la veu que necessiten sentir...

El risc és el preu de tot pas va-
luós: de fetus a infant, d'infant a ado-
lescent, de fadrí/na a pare-mare, de
súbdit a ciutadà... sense massa xar-
xes d'assegurances pels teus ne-
cessaris salts, no «mortals» com en
el circ, ans bé vitals.

No es tracta, doncs, d'assegurar-
se contra el risc, sinó d'assegurar-se
en el risc.
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Un reloj semejante a una

escultura, inspirada al

artista por la gama infinita

de colores y la estructura

del granito.

Cada Rockwatch es único.

Individual como sus

huellas dactilares, personal

como su firma.

ROCKWATCH
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TISSOT

AGENTE OFICIAL

MANACOR - PORTO CRISTO - CALA MILLOR


