
CENTRE ASSISTENCIAL:
f	 NMI

Ampliació i millores

TORRENT:

ri Actes vandàlics
*

FIRES I FESTES

Pregó

Festes de Sant Domingo

IV Mostra de Comer(
i Indústria

V Mostra de Vins

les festes continúen

TORNEN
ELS PROBLEMES

D'ESCOLARITZACIÓ

orto

N • SUB 8 Campionat d'Espanya
de foto • ratio submarina   

agetmanari
r de [levant 	Número 80- 3 de Juny 1988- 100 Ptes.  

Amb aquest número

Suplement
Literari  

Una de freda i una de calenta



ROSPEI.IL _MANACOR
Cf ra. Palma - Manacor, Km.48 (Junto Bar Es Creuers)

OFERTA ESPECIAL 
15% Descuento con motivo

Ferias y Fiestas de Primavera de Manacor

GRAN SURTIDO EN ZORROS- ASTRAKAN - NUTRIAS
VISON - NAPAS - ANTES Y PIELES EN GENERAL

PRECIOS DIRECTOS DE FABRICA
FABRICA ROSPELL, S.A.	 ROSPELL - INCA
Sant Sebastià, 22-24 - Tel. 50 43 13
07300 INCA - Mallorca

Avda. Reis Cat	 - Cantó c/. Jesus s/n

Tel. 50 46 62



cirtcs cols lectors

La Tercera Edat
i la iniciativa pública

Ara mateix, dins el municipi de Manacor hi ha quatre iniciatives privades per
dur endavant residències per a la tercera eclat. Són iniciatives de distinta proce-
dència, fins i tot amb capital extranger, que pretenen poder oferir a la tercera
edat de la zona i de fóra un Hoc on poder viure dignament. No cal recordar que
juntament amb aquesta finalitat n'hi ha una altra, perfectament legítima: la co-
mercial.

Aquest «boom» de residències per a la tercera edat s'enfronta amb una inicia-
tiva pública que destina pocs diners a la mateixa causa i que te moltes peticions
d'ingrés, encara que les residencies públiques no tenguin, ni d'aprop, la quanti-
tat de serveis que poden oferir, avui per avui, les privades.

A aquest mateix número s'ha realitzat un reportatge en torn a l'ampliació i
millora del Centre Assistencial de Manacor; una millora que s'esperava des de
fa molt anys i que ara, entre la Conselleria de Sanitat i l'Ajuntament de Manacor
faran possible. No es precis, però, posar sobre la taula les xifres: uns 13 milions
de pessetes pel Centre Assistencial en front de centenars de milions de inversió
privada per dur a terme les seves residències. La desproporció es evident.

Pensam que es bo per un poble, per una col.lectivitat, que la iniciativa privada
arribi allà on no arriba la pública. Es millor tenir una clínica privada o una resi-
dencia privada o un teatre privat que no tenir-ne. Es evident. Però no ho es
menys que la iniciativa privada insisteix en un punt elemental: la rendabilitat. I
la gran majoria dels nostres majors, amb subsidis de jubilació sovint ridículs, no
poden tenir accés a altre tipus de residencia que no sia la pública.

Es hora que la societat i els dirigents a tots els nivells es concienciin de les
grans necessitais d'una tercera edat molt lluny de poder viure dignament els da-
rrers anys de vida, en mig d'un món cada dia Ines dirigit al superflu, a l'inneces-
sari. Ells no tenen res a l'hora de negociar amb un ministeri, ni tendria raó de ser
una vaga quan s'està inactiu.

Hi ha una cosa clara: cada dia són més els jubilats, ja que les empreses, públi-
ques i privades, van tirant endavant amb la seva política de jubilacions anticipa-
des i, per sort, cada dia les expectatives de vida creixen mes i la mitja d'edat
s'allarga mes. La societat faria be no tancant els ulls a aquesta realitat: la tercera
edat ens espera a tots en el millor dels cassos.



Atemptats contra les obres del Torrent
Han entrat a l' Ajuntament el projecte de la clínica geriàtrica del Baviera i l'expedient
d'expropiació de 40.000m, per l' Hospital

Les autoritats municipals, les forces de l'ordre i l'empresa cons-
tructora estan desconcertades: fa uns dies, un grup de gent sense
determinar es va dedicar a atemptar contra les obres d'aconduiment
d'es Torrent. Encara que ningú no sap per on van els trets, es des-
carta que sien els propis veins, ja que aquests, segons han manifes-
tat repetidament, del que frissen és que acabin unes obres necessa-
ries, pero ben molestes.

Redacció.- La nit del diumenge
26 al diluns 27 de juny, un grup de
persones sense identifcar a aquests
moments, es va dedicar a atemptar
greument contra les obres d'acon-
du'iment d'es Torrent, iniciades fa
tan sols unes setmanes.

Aquests atemptats es concreten
en tirar arena dins els motors de les
màquines, el que ha provocat pro-
blemes greus i costosos, foradar les
rodes de les maquines, romper-los
els vidres, així com en tirar les tan-
ques metàl.liques de protecció dins
el Torrent.

Es descarta que aquests fets sien
simples balandrinades i s'està en la
creença que hi ha gent interessada
en que el projecte no es pugui tirar
endavant, o almenys no es pugui
realitzar dins el terme previst.

A la vista dels fets, greus, i que ja
no és la primera vegada que s'ha
comès un acte d'aquest tipus contra
les obres del Torrent, le autoritats

posaran en marxa un pla especial
de protecció o, si més no de vigilan-
cia. El que no es pot permetre
—afirmen— és que un grup d'incon-
trolats posi en perill una obra costo-
sa i de gran urgència per la ciutat.

LA CLÍNICA GERIÀTRICA DEL
BAVIERA: HA ENTRAT EL
PROJECTE DINS L'AJUNTAMENT

Dilluns, 27 de juny, un dels pro-
motors de la futura clinica geriàtrica
que es pretén construir vora els te-
rrenys del Baviera —Foto José
Luis-- va entrar dins l'Ajuntament el

Alguns regidors creuen
que el nou projecte del
Baviera encobreix un
hotel

projecte de la clinica.
La primera passa, per part de l'A-

juntament ha estat donar el tema a
tots els partits perquè estudiïn la
possibilitat d'arribar a un acord
sobre la conveniència de declarar
aquests terrenys d'interés social.

Pel que ha sabut aquesta publica-
ció, el nou projecte no s'assembla
en quasi res el que s'havia parlat
amb anterioritat amb els promotors.
Fins i tot, alguns dels promotors ini-
cials —Drs. Rosselló i Guitart— es
despenjaren del projecte en el mes
de febrer.

La gran diferència entre el que es
presenta ara i l'anterior està en quê
abans es volia fer una clinica a l'an-
tic restaurant Baviera; ara es vol fer
una residência-clínica en torn al Ba-
viera, en uns terrenys de 37.000 me-
tres quadrats i on la part de la clinica
no seria, ni d'aprop, la part més gran
del projecte.

Sembla que són unes 60 habita-
cions per a clinica i unes 180 per a
residência; tres altures i vista al mar.
Tot això amb instal.lacions esporti-
ves, aparcament ample, sauna i ser-
veis mèdics de geriatria, siquiatria,
reumatisme, endocrinologia, etc.

De seguit hi ha hagut alguns poli-
tics locals que s'han mostrat rearsis
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al nou projecte, ja que pensen que
no es pot declarar d'utilitat pública
una residencia que molt be es po-
dria destinar al turisme. «Si es volen
fer un hotel, que vagin a la zona ho-
telera», deia un politic manacori.

Es curiós que sense haver a Ma-
nacor més residência de jais que la
municipals, ara hi ha, dins el nostre
municipi, almenys quatre noves ini-
ciatives de residencies d'aquest
tipus, totes privades: darrera l'Hiper,
a la Via Portugal, Cala Magraner i
aquesta del Baviera.

S'EXPROPIARAN APROP DE
40.000 M 2 PER L'HOSPITAL

Malgrat l'Insalud va demanar tan
sols uns 25.000 m2 per la construc-
ció de l'hospital i la dotació de ser-
veis com el mateix aparcament, l'A-
juntament de Manacor es vol curar
en salut i pretén obtenir uns quaran-
ta mil metres quadrats, aproximada-
ment per l'hospital i les possibles
ampliacions que es puguin dur a
terme al futur. I vol obtenir aquests
terrenys per la via de l'expropiaciió
si arriba al cas.

De moment, al proper plenari de
dia 7 de juny, la Comissió d'Urbanis-
me proposarà demanar l'aprovació
de la Comunitat Autónoma de la de-
claració d'aquests terrenys com d'u-
tilitat pública. El President d'Urba-
nisme ens aclaria que si bé la parau-
la tècnica es expropiació, l'Ajunta-
ment parla més be de declaració
d'utilitat pública, ja que hi haure te-
rrenys que, sens dubte, s'aconse-
guiran sense arribar a l'expropiació.
Un d'ells, que es va demostrar sem-
pre disposat al diàleg i a la negocia-
ció i a cedir els terrenys per la via
amistosa, es el propietari de les Per-
les Sureda.

L'Ajuntament pretén
tenir metres per futures
ampliacions i evitar
edificacions pirates en
torn al nou hospital

L'Ajuntament pretén la declaració
d'aquests terrenys com d'utilitat pú-
blica i això per la via d'urgència. De
cap manera es vol caure en la possi-
bilitat de no poder oferir uns terrenys
a l'Insalud si aquest, a un moment
determinat de I 'any 1988, volgués
iniciar les obres. Cosa per altra
banda, que seria lógica si el Sr.
Arrojo manté la paraula donada a la
seva venguda a Manacor, dia 17 de
novembre passat.

L'Ajuntament	 precisa	 iniciar
aquests tràmits administratius a la
vida del fracàs de les primeres ne-

gociacions amb alguns propietaris
implicats. Concretament amb la
finca que limita amb la carretera de
Palma a Artà, propietat d'un matri-
moni d'edat, no s'ha pogut arribar a
un acord, guar, pareixia que tot esta-
va fet. L'Ajuntament va arribar a ofe-
rir fins i tot una finca al costat, simi-
lar, de les mateixes característiques
i amb una casa de nova construcció.
Quan tot pareixia anar per bon camí,
sorgiren unes dificultats i es rompe-
ren les negociacions.

La idea de la Comissió d'Urbanis-
me es poder cedir els metres preci-
sos a l'Insalud per a la construcció
de l'Hospital tot d'una que la Cornu-
nitat Autónoma hagi concedit la de-
claració d'utilitat pública. Amb els al-
tres quinze mil metres, l'Ajuntament
vol preveure possibles ampliacions.
I també aquest no es un motiu
secundan— per evitar construccions
pirates al voltant del futur hospital
comarcal.
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L' Ajuntament ha signat un conveni amb la Conselleria de Sanitat

L'ampliació del Centre Assistencial, una
millora per a Manacor

L'Ajuntament de Manacor per mediació de la Co-
missió de Serveis Socials ha subscrit un conveni
amb la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social de
Ia Comunitat Autònoma, per a dur a terme les obres
d'ampliació del Centre Assistencial.

Aquestes obres d'ampliació suposaran una millo-
ra important per a la nostra ciutat, que sempre ha
estat mancada de serveis socials i especialment de
serveis per a la tercera edat, autènticament neces-
sitada de !focs d'acollida.

Aquestes obres d'ampliació del
Centre Assistencial es realitzaran
enguany, la Conselleria de Sanitat i
Seguretat Social comptarà amb un
pressupost de 13.558.887 ptes. de
les quais la Conselleria posarà quasi
deu milions de ptes., i l'Ajuntament
de Manacor la resta.

Les obres que es pretenen realit-
zar, són les d'ampliació de l'ala nord
de l'actual Centre Assistencial, es
faran obres a la planta baixa i al pis.

PLANTA BAIXA.r.

2	 A la planta baixa es construirá una
it sala de conferències de vint-i-quatre
`,12 metres quadrats, una sala social de

La Conselleria
Sanitat aportarà deu
milions de ptes.

les mateixes mides, una biblioteca,
bar i porxada coberta.

Les noves dependències es faran
amb plafons móvils per aconseguir
—segons l'arquitecte— la incorpora-
ció de diversos espais al mateix us.

A més, a la planta baixa es refor-
mará el menjador, fent-lo mes gran,
un total de 90 metres quadrats.

PLANTA PIS

A la planta pis, o planta superior,
es construiran tres dormitoris dobles
amb bany, un bany comú per a la
resta de les habitacions de la planta,
i un ascensor hidràulic.

Es pensen instal.lar a més, dutxes
i acondicionar la cambra mortuòria.

A fora es pensa construir una
pista de petanca, i una zona ajardi-
nada.

L'obra es fará per contracte, i el
plaç marcat per a la realització d'a-
questa, es d'un any.



L'ampliació del Centre Assistencial suposarà una millora per a la nostra ciutat

El projecte d'ampliació
del Centre Assistencial
serà tractat en el proper
plenari

A PLENARI

L'ampliació del Centre Assisten-
cial, corn dèiem abans, és un tema
important per a Manacor, així ho va
entendre la Conselleria de Sanitat al
signar el conveni amb l'Ajuntament.
Ara, el tema sera duit a plenari, ja
que s'han d'acabar de perfilar una
série de temes, com l'aportació eco-
nòmica de l'Ajuntament de Manacor
a la realització d'aquesta obra.

Sebastiana Carbonell
Fotos: Pep Blau L'actual Centre resta petit i moltes persones han d'esperar aquesta ampliació

Restaurante LSDRAGON ES 
f

PORTO CRISTO - Tel. 57 00 94
Especialidad en:

/.P.A • Mariscos,
• Pescados y
• Carnes frescas

IMPORTANTE: Hacemos paellas para llevar.



Un moment de la presentació de les Bases d'Acció So-
cial

Amb la presència de Joan Verger i Joana Vidal

Presentat el Pla d'Acció Social a la Premsa Forana
S. Carbonell

Divendres passat, dia 20 de maig,
els membres de les diverses revis-
tes de l'Associació de la Premsa Fo-
rana de Mallorca es reuniren a un
restaurant d'Algaida, amb el Presi-
dent del CIM, Joan Verger i la Presi-
denta de la Comissió d'Acció Social
d'aquest mateix organisme, el motiu
no era altre que lp presentació de
les Bases per a la planificació de
l'Acció Social a Mallorca.

Aquest Pla d'Acció Social ha estat
realitzat per l'Escola Universitária de
Treball Social mitjançant un conveni
amb el Consell Insular de Mallorca.
Les Bases ara publicades empren
dos volums, el primer tracta de »El
marc socio-demogràfic dels serveis
socials a Mallorca» i ha estat realit-
zat per Maria Antònia Carbonero i
Pere Mascare); el segon volum tracta
de »Estructura jurídico- administra
tiva dels serveis socials», ha estat
realitzat per Bartomeu Colom, Lour-
des Ramis i Regina Valls.

A la introducció del primer volum
s'explica que: «El present treball
s'inscriu en el marc d'una recerca
més ampla que es planteja la
identificació i descripció d'aque-
lles dimensions demogràfiques i
socials que tenen conseqüències
rellevants en la generació actual o
potencial de «necessitats so-
cals», al mateix temps que pretén
contrastar la hipòtesis de que
aquestes necessitats es manifes-

ten a Mallorca de forma territorial-
ment no homogènea, per la qual
cosa, donar-li una adequada res-
posta exigeix, sobretot en el seu
nivell primari, una política social
que tengui en compte les situa-
cions particulars en que a cada

municipi es produeixen les princi-
pals situacions de precarietat».

Un pla que pretén esser una pri-
mera passa per a la millora dels ser-
veis socials a la nostra illa.

Foto: Pep Blau

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

SERVICIO PERMANENTE

Calle Jose Ma. Quadrado núm. 4- Bajos junto carretera Tel. 55 38 56
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TOMEU
MATAMALAS I
XISCO CORTES
En Tomeu
Matamalas es
notícia
conjuntament amb
Xisco Cones,
perquè com a
Calabruix actuaran
dilluns qui ve al
programa de TVE-2
'Tèocafè». El
programa es fa a les
430 h. de dilluns dia
6 de juny.
Enhorabona.

JOAN DURAN
El pintor manacorí
Joan Duran es
notícia perquè
aquests dies
exposa a la sala
d'exposicions de la
Banca March de
Manacor. Els seus
quadres es venen
molt be.
Enhorabona!

TONI SANSO
En Toni Sans&
Delegat de Cultura
de l'Ajuntament de
Sant Llorenç es
notícia perquè
durant aquestes
darreres setmanes
ha desenvolupat
una gran tasca
organitzativa. Sant
Llorenç ha gaudit de
molts d'actes
culturals.

RAFEL
MUNTANER
En Rafel Muntaner
President de la
FEBAS és notícia
aquesta setmana
perquè comença la
celebració del
NAFOSUB.
Esperam que
aquesta celebració
sigui tot un exit.

LE ESTAMOS
ESPERANDO

0.!

porque cada día su negocio requiere
una mayor especialización y a usted
se le crean nuevas necesidades de
comunicación.
porque podemos resolverle cualquier
trabajo de diseño gráfico e impresión;
como logotipos, folletos, catálogos,
tarifas precios, tarjetas comerciales,
trabajos a color . . . al igual que la
programación de su publicidad en
prensa, radio, vallas, . . .

no se conforme con menos, haga
publicidad.

ci
GRAPHS
PUBL ICI T A T

C/ Soledat, 11 © 55 55 65
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Al Cap Provincial de Trafic a Palma•

Presentat el dossier pro-carnet de conduir a
Manacor

Albert Sansõ
Dimecres a les 12h. del migaia es

presentava a les dependències del
Cap Provincial de Tràfic de Palma el
dossier que reuneix totes les adhes-
sions a la iniciativa de demanar que
les proves del carnet de conduir per
a la gent de la comarca es celebrin a
Manacor. El dossier recolleix, entre
d'altres, els informes de les patro-
nals, dels sindicats, de les autoesco-
les de la comarca favorables a la
conveniência de que la iniciativa
sigui escoltada pels responsables, i
els acords de plenari de diversos
Ajuntaments sobre el recolzament
del poble a la iniciativa. J. Llull, batle
de Manacor, J. Pasqual, batle de
Capdepera, Maria Antònia Vadell,
que com a Delegada de Transports
de Manacor ha estat l'encarregada
de recollir els informes i confeccio-
nar el dossier, i dos representants
de la comissió de seguiment que per
tal motiu s'havia constituida, varen
estar parlant amb el Cap Provincial
a la vegada que li feien entrega del
dossier. El dia enterior a la nit, la co-
missió de seguiment que, sortí de la
primera taula rodona que organitzà
Ia revista «Manacor Comarcal» i a la
que hi estan representats distints
sectors socials de la Comarca així
com tots els Ajuntaments, es reunia
per coordinar el que havia de ser
l'acte del dia següent.

cNi

c
PrOximament la Delegado Provincial de
Tràfic vendra a examinar la viabilitat(,)
dels carrers de Manacor.

Els que en la
seva representació anaren a Palma,
varen manifestar lo necesari que era
per a la comarca el no tenir-se que
desplegar a Palma cada vegada que
hi ha que examinar-se pel carnet de
conduir. El Cap Provincial els rebé i
va explicar els motius pels quals
veia difícil que s'aconseguis -qui
haurà de decidir seré la Direcció Ge-
neral de Tràfic de Madrid- si bé es
va mostrar més dispost a fer el pos-
sible per a que s'aconseguis. De
moment la següent passa a donar

és la de tramitar el dossier i l'interés
de la comarca al Director General de
Tràfic aixfa com elaborar un informe
sobre la viabilidad dels carrers de
manacor per tal d'examinar si reu-
neixen les condicions necessàries, a
Ia qual cosa es comprometé el Cap
Provincial. Sembla que amb el re-
colzment dels Ajuntaments i dels di-
versos sectors la postura de la Dela-
gació Provincial ha millorat, però en-
cara no esté tot fet, qualsevol tipus
de recolzament popular no estarà
mai de sobre.
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Aquest cap de setmana acaben les festes

L'escorxador serà inaugurat diumenge mat!.

Diumenge matí, com ja hem anat
publicant, sera inaugurada la restau-
ració de l'escola rural de Sa Murtera,
i també ho sera el nou escorxador
comarcal. La primera inauguració
sera a les 11 del matí, la segona, la
de l'escorxador, a les 12 h.

Fotos: Pep Blau Jaume Capó pregoner de les Fires i Festes.

S. Carbonell
Des de divendres passat en que

es començaren oficialment les fes-
tes de Primavera amb el pregó de
festes, molts són els actes que s'han
celebrat. Jaume Capó va fer un
pregó de festes molt significatiu,
parlá de la nostra llengua des d'un
caire sociolingüístic, i va rebre forts
aplaudiments per part del públic, ja
que com ell explica, no és el mateix
dir «estovalles» que dir «mantel».

Unes festes, que com déiem, són
prou Iluides, i amb la participació po-
pular. Per aquest cap de setmana es
preparen molts d'actes, entre altres
Ia tradicional desfilada de carrosses
i comparses, i dues importants inau-
guracions.

CARROSSES I COMPARSES

La desfilada de carrosses i com-
parses es celebrará diumenge dia 5
a les 19'30 amb música i un grup
d'animació. Pel que ens han dit, la
participació sera nombrosa, es cele-
braran com cada any al Passeig de
Na Camel.la. Hi ha premis des de
100.000 ptes. fins a 20.000 ptes., i
premis especials per les carrosses
que tractin la temática del I Centena-
ri de Porto Cristo. Els premis de
comparses van de les 40.000 ptes. a
les 5.000 ptes.

SARAU DE XÀTIVA

Avui divendres actuaran a la nos-
tra ciutat el grup valencia Sarau de
Xàtiva, aquest. grup ha estat convi-
dat per l'Escola Municipal de Mallor-
quí, actuarà al carrer Comtessa a
prop del molí dels Tastavins. L'ac-
tuació divendres a les 20'30 h.

CURSET HORTICULTURA

Derna dissabte a les 19 h. es clau-
sura el curset d'horticultura i floricul-
tura en cultiu forçat. La clausurat
sera a càrrec de Ruben Fainstein,
master en agronomia i agricultura.

INAUGURACIONS



Amb gran assistència de públic

La Mostra del Comerç i la Indústria és
de cada any més comercial

Albert Sansó
Un any més la Mostra Del Comerç i la Indústria és un

dels actes del programa de les Fires i Festes més cele-
brat pel poble. Que així és basta veureu-ho amb la gran
assistência de públic des del dia de la inauguració de la
seva IV edició. Si el públic ha donat mostres de partici-
pació i de celebraeió no és el mateix el cas dels exposi-
tors que, tal volta desanimats per la poca assistència de
públic a l'edició de l'any passat, han disminuït en nom-
bre. Aixt, ha fet que de la Mostra s'en parlas en un in-
tent de trobar les raons per les quals encara hi falta la
participació de molts de negocis de Manacor els pro-
ductes dels quals són idonis per exposar a una Mostra i
en canvi no demostren cap interés en fer-ho. Un cas
molt clar és el del negoci del moble. Si Manacor és co-
negut arreu de Mallorca és, indubtablement, per les
perles i pels mobles. Les perles de cada any tenen un
expositor, per què no els tenen el quantiós nombre de
botigues de mobles que hi ha a Manacor? Es una de les
coses que tots els expositors noten a faltar la presència
dels mobles. Molts d'ells venen repetint l 'experiência
per la comercialitat de la Mostra, altres més per
col.laborar, però tots són conscients de que la Mostra
guanyaria en transcendência si els mobles hi tengues-
sen una representació. Per tant no és de més que aquí
recolliguem l'opinió d'un grapat d'expositors per a re-
flectir els motius pels quals ells sí hi participin r donar a
conèixer la impresió comercial que n'han tret ells per a
que, en cas de ser bona, animi a d'altres comerços i in-
dústries a posar el seu estant.

Abans de res cal tenir present que aquestes opinions
estan collides al mateix local d'exposició el dilluns pas-
sat, dia en quê no a tots els estants podia haver-hi la
persona que ho ens explicas. Per tal Motiu començam
per senyalar tots els que, essent-hi present el seu es-
tant a la Mostra, ens ha estat impossible recollir la seva
opinió, són els següents:
Maquinaria i agricultura.-

Cotxes.- Auto Drach (Ford)
Automóviles Coll, S.A. (Peugeot)
Autoventa Manacor (Fiat Lancia)
Autos Manacor (Renault)
Cormotor, S.A. (Opel)
Esmauto (Citroen)
Garage Reus (Rover)
Garage Riera (Alfa Romeo)
Garage Puigrós (Suzuki)
Rosselló (Toyota)
Hnos. Nadal (Citroen)
Monserrat Moyá (Seat)

Una instantània de la inauguració de la IV Mostra del Comerç
i la Indústria, el passat dissabte.

La floristería Mimosa exposa amb imaginació les seves plan-
tes.

Majorica, habitual a la Mostra.

Jaume Grimait
Esmauto
Cooperativa Simó Tort
Fco. Bauzá Artigues
Comercial Agrícola B.
Mascaró
Comercial Parera-Mora
Ferreteria Pasqual-
Grimalt

D'altres en general.- Perlas Majórica
Perlas Orquidea
Mimosa (Plantes)
Ferreteria Mas
Europa Tours, S.A. (Viatges)



Drogueria Mas, un dels estants en duè no trobà rem ningú
amb qui parlar.

Galerias Deportivas Orient
En el seu primer any participa per mostrar les dife-

rents formes de gimnàstica i la tasca que al respecte
s'està fent a les seves Galerías a través d'un video i di-
versos fullets i cartells explicatius. Creu que la Mostra
es una bona forma de promocionar-se i pensa repetir
en els pròxims anys.

Baleria
També en el 'seu primer any exposa una sèrie d'es-

cultures de Josep Bofill que estan agradant molt al pú-
blic en general. A la vegada que han volgut participar
pensen que es una bona forma de promocionar la boti-
ga perquè l'experiència de moment ha estat molt positi-
va ja que ha vengut molta gent.

Tallma
El taller de Ninot al capdavant del qual està Sebastià

Serra donant un curs de formació professional patroci-
nat per l'Inserso per als minusvàlids. L'objectiu es el de
preparar-los per saber fer una feina que els pLgui inte-
grar dins el món laboral. A la Mostra ara es poden veure
els primers fruits, juguetes que demostran que ben
prest es convertiran en professionals.

Llull Salas
Un estant de mobles que en el seu primer any vol

donar a conèixer els seus darrers mobles de terrasso
pensant que una bona via per aconseguir-ho es partici-
pant a la Mostra. La curta però bona experiencia els ha
fet pensar que la Mostra es comercial i serà un exit.

Ca'n Garanya
En el seu tercer any pensen que malgrat la botiga

sigui de Manacor mateix es una bona forma de mostrar g
principalment les novetats perquè la gent té l'oportuni-
tat de veure-les i Ilavors sap on ha d'anar per comprar-
les. Pensen també que es una llàstima que no hi partici-
pin molts més altres negocis de Manacor.



Gaspar Rexach
Fa una mostra de l'artesania en mercateria per pri-

mer any. Ell no s'hi dedica professionalment, és una
tasca que li agrada fer i que després de tenir abandona-
da durant uns anys hi ha tornat aprofitant les darreres
feines en marcateria per exposar-les. Creu que si hi ha
Ia possibilitat de dedicar-s'hi professionalment ho farà,
la Mostra pot esser decisiva.

Escola Fong d'Escoll
L'Escola fa una petita mostra del que ha estat la seva

feina a través del video i murals on es pot veure distints
moments de la seva tasca aixf com el seu nom: Ells
estan situats devall d'un arc de quatre voltes de marés
que construiren especialment per tenir-hi el seu estant.

Ninot
Després de tres anys la botiga de juguetes ha pogut

comprovar que, si bé al principi la intenció només era la
de participar, cada vegada més la Mostra va essent
més comercial, la gent es fixa amb les juguetes i s'inte-
ressa. Es una bona forma de donar a conèixer els pro-
ductes.

Ca'n Noi
• Un jardiner que assegura haver participat a totes les
• Mostres i fires que s'han fet a Manacor, «fins i tot tenc

fotografies de quan es celebrava a n'es corter» assegu-
ra. Diu no haver venut res mai, a diferència dels altres

t expositors, perd que pensa presentar-se sempre que
(1)• pugui.

Associació Empreserial de la Fusta
Amb la intenció de fer créixer l'interés pel disseny, mos-
tra els mobles amb què els joves han aconseguit els pri-
mers premis del 1 er concurs de disseny de mobles de
la Comarca de LLevant. Es el primer any perd no es
descarta que la iniciativa es continui en els pròxims.



Sony Galería
Es el segon any que participa a la Mostra amb la inten-
ció de promocionar la marca i de donar a conèixer les
novetats en un camp que evoluciona molt ràpidament.
Estan convençuts de que la Mostra es comercial i de
que s'en treu un profit, si no allà mateix, després a la
botiga.

Croissant d'Or
Sa croissanteria participa per primer any després de

l'exit de la passada mostra dels seus productes que ja
va fer al mateix Parc. AMA hi té exposats tots els produc-
tes que n'Antònia mateixa fa i que la gent més desco-
neix, a la vegada que serveix croissant a qui prefereix
fer la visita menjant.

Esago
Una Ilibreria de Ciutat que exposa a la Mostra de Ma-

nacor a través del seu representant a Manacor, un ma-
nacorí que hi participa per tercer any consecutiu perquè
disfruta a la vegada que promociona els Ilibres i discs
de més qualitat que ell representa.

La Caixa
En la celebració del seu 75 aniversari a les Balears,

La Caixa exposa al soterrani del Parc una mostra dels
contes de fades. Una iniciativa de l'Obra Social que
pretén donar a conèixer la història i el Hoc de proceden-
cia dels contes de fades més coneguts. Tot de forma
pedagògica i lúdica es recrea un món màgic on prenen
vida les fades, les princeses i els bruixots comptant
amb la imaginació dels espectadors, entre els quals es
troben els al.lots que són els que més convençuts que-
den de les històries que els conten.

Semillas Lluís & Groot
En el seu primer any el que ells presenten es el pro-

ducte final. Una mostra de la qualitat dels fruits de les
seves siments. Tota classe de verdures fresques molt
ben presentades que dóna goix el veure-les. Ells
creuen que es la Mostra millor de Mallorca, per l'orgnit-
zació I el local cobert pero que no sabem aprofitar-la
com caldria.



Mallorquins i valencians

V Mostra de Vins, qualitat i bon gust

Enguany es celebra a la segona planta del Parc
Municipal la V Mostra de Vins, en aquesta ocasió,
són vins mallorquins i valencians. La Mostra ha
estat organitzada —com anys anteriors— per la

Confraria de Tastavins de Manacor.
Ja ho diu el ref ranyer popular, i en aquesta ocasió

el valencia: No vagis de camí sense pa ni sense vi» i
afegeix «Ponent, aigua fresca i vi calent».

Aquesta mostra presenta una
gran varietat de vins, des dels arte-
sans mallorquins, passant pels co-
neguts vins d'En Reus «Trevin» als
vins elaborats als camps d'experi-
mentació de l'Obra Social de LA
CAIXA.

Pere) la novetat d'enguany són els
vins convidats a la mostra, els vins
de la Comunitat Valenciana.
Aquests vins, segons Guillem Rive-
ra, Director General de Política
Agroalimentaria, amaguen «una
gran diversitat de cep i de practi-
ques de cultiu que responen a les
diferents variables climatol6gi-
ques, la qual cosa, unida a les dis-
tintes tècniques d'elaboració i
conservació aplicades dóna una
gran riquesa als nostres sucs que
desitjam que siguin fruits «in
situ» al llarg d'aquestes properes

setmanes».
Cal dir-ho, la mostra d'aquest any,

com la d'anys anteriors, és d'una
gran qualitat i ha estat organitzada
amb molt bon gust. A més dels di-
versos estands, també hi trobam
una col.lecció de planells i fotogra-
fies de la Comunitat Valenciana, ex-
plicatives de les diverses zones i de-
nominacions d'origen dels vins que
tothom pot tastar per la xifra de 250
ptes.

DENOMINACIONS D'ORIGEN

Els vins de la Cornu nitat Valencia-
na tenen diverses denominacions
d'origen. les quals es troben expo-
sades a la V Mostra. Aquestes de-
nominacions són la d'Alacant, Utiel-
Requena, Valencia, Castelló. Totes
aquestes denominacions d'origen

utilitzen ceps diferents i per tant, la
qualitat dels vins valencians és di-
versa i sobretot, molt variada.

ALACANT

La denominació d'origen d'Ala-
cant s'ubica naturalment a aquesta
provincia, una província amb un
clima mediterrani, càlid i sec. Les
principals varietats de cep —segons
el Director General de Política
Agroalimentaria— que es cultiven
són la de Monastrell, Garnacha i
Moscatel, que produeix vins blancs,
rosats i negres, a més dels vins de
licor, Moscatel i generosos.

UTIEL -REQUENA

Aquesta denominació d'origen co-
rrespon a les comarques interiors,



També els vins d'Alacant poden tastar - se a la Mostra

VINOS DE
ALICANTE

MOSCATEL DE
ALICANTEDO.  ALICANTE

VINOS
UTIEL-REQUENA

amb un clima més continental, les
principals varietats cultivades sOn ia
Bobal, Garnacha, Tempranillo i Ma-
cabeu.

VALENCIA

Aquesta denominació d'origen
comprèn les comarques més occi-
dentals de la província, amb un
clima mediterrani continental que es
lleugerament menys sec que els al-
tres vins. Són vins amb una gran di-
versitat de varietats cultivades: Me-
seguera, Planta fina, Pedro Xime-
nez, Moscatel, Malvasia, Monastrell,
Forcanyat, etc.

CASTELLÓ

La província de Castelló dóna
nom a la denominació d'Origen que
duu per tot arreu el nom d'aquesta
terra. A Castelló es cultiven les va-
rietats de Macabeu, Merseguera,
Garnacha, Embolicaire i Moscatel.

VINS ARTESANS DE MALLORCA

Una part important de la mostra
són els vins artesans de Mallorca,

vins de gran varietat amb un deno-
minador comb són vins de poca pro-
ducció, normalment molt treballats i
de qualitat.

D. O. ALICANTE D.O. UTIEL/REGUENA

Superficie - 34 200 Has
Superficie amparada - 15.694 Has.
Clima - Mediterráneo
Temperatura media anual - 13,7° C.
Precipitación media anual -- 359 mm.
Densidad de plantación 1 800 cepas/Has.
Variedades - MonaStrell, Garnatxa, Bobcat

Moscatel
Rendimientos - 30-35 Qrnfricrs.
Tipos cie vino - Blancos, rosados, tintos,

v.nos de licor, moscatel, generosos,
fc ridillón

Co:: octerísticas - 12-16° grados alcohólicos

Superficie - 49 470 Has
Superficie amparada - 38.000 Has.
Clima - Mediterráneo continental.
Temperatura media anual - 13,4° C.
Precipitación media anual - 450 mm.
Densidad de plantación - 2.000 cepas/Has.
Variedades - Macabeo, Bobctl, Garnatxa,

Tempranillo.
Rendimientos - 35 Qm/Has
Tipos de vino --- Blanco, tinto, rosado,

espumoso.
Características - 9-12° grados alcohólicos

0
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VINOS DE CASTELLON

111 I P SAN
MATEO

MAESTRAZGO

CLARIANO

ALTO TURIA

VALENTINO

MOSCATEL DE
VALENCIA D.O. VALENCIA

Molts són els vins valencians de la Mostra de ManacorEls vins de Requena presents a la mostra

LA CAIXA I ELS VINS

Cal destacar a la mostra d'en-
guany la presència de l'Obra Social
de La Caixa, que aporta els seus co-
neixements en el camp de l'experi-
mentació vitivinícola.

La Caixa projecta un video expli-
catiu de la tasca que es desenvolu-

pa als camps de treball d'aquesta
entitat.

VINS DE TREVIN

Uns altres vins que estan pre-
sents a la mostra, són els de la casa
Trevin de Manacor. Vins prou cone-
guts arreu de Mallorca i a tot l'Estat.

Des de vins de taula, a vins de més
qualitat.

Entre els vins de Trevins cal des-
tacar els «Vi novell» i «Copiria».

La d'enguany és una mostra de
vins de gran variació, i repetim, qua-
litat i bon gust.

Sebastiana Carbonell
Fotos: Pep Blau

D.O. VALENCIA VINOS DE CASTELLON

C ASTELLON MOSCATEL DE
CASTELLON

Superficie 32 000 Has
Superficie amparada - 21 179 Has
Clima - Mediterráneo continental
Temperatura media anual - 14,1° C
Precipitación media anual - 537 mm
Densidad de plantación - 2 000/2 500

epos4
Variedades Merseáera. Planta Pina,

Ziménetz, Moscatel, Malvasia.
Mongstrell. Fotccuat. Garnatxa

Rendimientos - 40 Qrn/Hcts
Tipos de vino -- Blancos, rosados. tintos.

.;os, generosos, rancios y vino de
Moscatel

Caracteristicai -- 10-15° gruclos alcohólico;

Superficie — 5 500 Has
Clima — Mechterreineo
Precipitación media anual — 400-5C0 mm
Densidad de plantación — 2 000 cepas/Has
Variedades — Macabeo, Merseguera,

Garnatxa, Embolipcnre, Moscatel
Rendimientos — 35-40 Qm/Has
Tipos de vino — Blancos, tintos, rosados,

generosos y vino de licor Moscatel
Características — 9-15° grados alcohólicos



La façana del Convent totalment decorada per les fes tes.

Cossiols ¡plantes a l'exposició de Sant Domingo

Festes de Sant «Domingo»

Unes festes del poble
Toni Miró

La participació ha estat la caracte-
rística rids destacada de les festes
de Sant Domingo. El barri en ple
s'ha abocat perquè aquests dies
fossin de veritat dies de festa i ale-
gria.

El dimecres, 25 amb la posada de
banderes i la trobada dels antics
moratons s'iniciaren els actes pro-
gramats. Cal destacar la presencia a
Ia trobada de nombroses persones
que alguna vegada han ballat l'antic
ball dels moratons. Varen recordar
Ia seva participació, ballant de bell
nou aquesta dança acompanyats
per músics ad l barri.

La conferencia del P. Galmés op.
va ser seguida per molta gent inte-
ressada en els esdeveniments de
l'església a Vietnam.

L'exit de l'exposició de flors ve re-
frendat per la gran quantitat de cos-
siols, flors i pedres de diferent pro-
cedência que varen omplir l'antiga
sagristia del convent. Gran quantitat
de públic va passar per contemplar

Tant la missa com la benedicció
del pou del claustre va ser seguit per
molta gent del barri que viu intensa-
ment aquestes festes. El claustre,
encara que descuidat i brut, va
donar una ambientació plena de
sabor ilium.

Aquestes festes, com sempre
arrelades en la nostra cultura, mos-
tren, una vegada albs, que el poble
sap viure dies de distensió i oci. Que
són dies en que la gent sap recupe-
rar velles tradicions, o festejar les
noves formes de diversió. En defini-
tiva podríem donar l'enhorabona a
tota la comissió de festes que han
sabut empènyer la gent a participar,
no oblidant ningú —ni grans ni pe-
tits— i tenint tan encertat gust a l'ho-
ra de dissenyar les festes i d'ornar
l'entorn.

Fotos: V. Planella

les petites meravelles que, a cases
particulars, es van surant donant un
palpeig de color al nostre poble.   

PORTO CRISTO
RESTAURANTE - PIZZERIA SALVADOR
CON AUTENTICO HORNO DE LEÑA	 Tel. 57 06 24  



Albert Sans6
No és d'estranyar que durant

aquestes dates el problema de l'es-
colarització estigui en boca dels
pares que, preocupats per reduce-
ció dels seus fills que s'incorporen a
l'ensenyança básica, procuren ma-
tricular-los als col.legis pels quals
tenen mês preferencia, sense que
això sigui possible quan s'esdevé
que hi ha ales interessats en matri-
cular-se que places disponibles en
el centre. Enguany, una vegada més
aquest fenomen ha succeit acorn-
panyat de totes les corredisses i
anecdotes que això suposa, si loé la
proporció entre la disponibilitat de
matricules de primer curs d'EGB i
les peticions, a la majoria dels cen-
tres, mantenen una proporció, a Ma-
nacor es pot parlar de modes de
col.legis, mentre uns són preferits, el
cupó de peticions d'altres es molt in-
ferior al de les matricules. Aim!) fa
que els Conseils Escolars han de
dur a terme una selecció de les peti-
cions regulada pel Reglament Ofi-
ciald'Escolarització que el Ministeri
estableix per a tots els centres.
També fa que alguns pares intentin
l'impossible per aconseguir la matrí-
cula en un centre determinat en

14! comptes del que li correspondria se-

gons la I lei. Un problema que agues-
ta vegada s'ha vist agravat per dos
principals factors: per una part «Es
Canyar», el centre que més peti-
cions per damunt de les places dis-
ponibles ha tengut, s'ha apuntat al
pla d'integració d'aligts subnormals
en els dos cursos de primer, amb el
que la disponibilitat legal de places
passa a ser de quaranta a vint cinq
per aula; per l'altra, si bé una vega-
da escolaritzats tots els al.lots cap
col.legi sobrepassará el maxim de
quaranta per aula que permet la I lei,
els col.legis comencen a estar en el
maxim de la seva capacitat.

ES CANYAR I LA CARITAT ELS
PREFERITS

Des d'enrera la gent s'espabila
per matricular als al.lots en aquells
col.legis pels quals tenen preferèn-
cia. Un temps es tractava de fer  llar-
gues coves per aconseguir-ho

abans de que no s'acabassin les
places i haguesses de rec6rrer a un
altre col.legi. Ara, des de fa uns anys
el Ministeri estableix uns regles per
fer la selecció en cas de que les peti-
cions escedesquin el nombre d'a-
lumnes permès per aula que es de
quaranta per aquells cursos que no
integren un al.lot subnormal, que en
tal cas passa a ser de vint i cinq.
Així, ara s'estableix un terme de
preinscripció durant el qual els pares
poden demanar als col.legis la ma-
trícula, aquests omplen les corres-
ponents peticions de tal forma que
després puguin esser avaluades pel
Conseil Escolar en cas de sobrepas-
sar el nombre de matricules. El Con-
sell está format per una representa-
ció dels alumnes, del professorat,
'dels pares, un de l'Ajuntament i el di-
rector que avaluen en relació als cri-
teris que estableix el Ministeri que
dóna una serie de punts per cada un.

d'ells. El Consell es mira les preins-,
cripcions i dóna de 2 a 4 punts per la
proximitat de la residència al
col.legi, un maxim de 4 punts se-
gons el pagament de la renda (a
més pagament menys punts), un
maxim de 2 punts per tenir germans
al centre i 1 punt a . criteri del Consell
segons les diferents característi-
ques del centre, menjador, trans-
port, etc...Pere) si bé s'ha regulat la
selecció segueix havent preferèn-
cies i col.legis les prescripcions deli
quals superen en molt el nombre de
matricules. És el moment en que els
membres del Consell han de mirar
molt prim en l'avaluació de les

preinscripcions i quan els pares pro-
curen fer tot el possible per aconse-
guir el maxim de punts per superar a
les dels altres alumnes. És el cas
d'«Es Canyar» i de «La Caritat».
Aquest col.legis, que estan de moda
des de fa uns anys, el seu nombre
de preinscripcions supera al de les
matrícules. Conscients d'això els
pares procuren, entre d'altres mo-
tius, fer una baixa declaració de
renda i inscriure el seu Hoc de resi-
dencia aprop del col.legi que volen ,
pels seus fills. L'Ajuntament prest se
n'adona que en el temps de les
prescripcions la gent anava a can-
vier el seu Iloc de residencia amb
aquest objectiu, per evitar aquesta
especulació enguany l'Ajuntament
no ha admès canvis de residència
durant el termini de preinscripció per
presentar en aquesta. No obstant in-
tents no n'han faltat, fonts fiables de
l'Ajuntament han declarat a •
7Setmanari que d'haver-ho permès
les quantitats de prescripcions en
aquests dos col.legis encara hagués
estat molt superior.

SIM() BALLESTER I SANT FRAN-
CESC MENYS DE MODA

Es fa l'avaluació i cada col.legi
només admet el nombre d'alumnes
que estableix la Ilei. Aleshores totes
aquelles preinscripcions no adme-
ses es reparteixen entre aquells
col.legis les preinscripcions dels
quals no han completat el nombre
de matricules. Enguany aquest es el
cas del « Simó Ballester» i «Sant
Francesc». La resta de col.legis,
com mostra el requadre, mantén
una proporció entre nombre de
preinscripcions i matrícules. El cas
de «Mijà de Mar» es un tant distint
per les seves característiques pecu-
liars. El seu nombre de matricules
pel primer curs no es sobrepassat,
però si ho es el del segon curs degut
a les repeticions i a club el col.legi re-
colleix a tots els al.lots de les fora-
nes i S'Illot degut a clue té menjador i
transport escolar. La nova urbanit-

zació de Sa Coma ha fet que durant
el present curs Mitjà de Mar ha ma-
triculat 40 alumnes més fora del ter-
mini normal, fills de gent que ha ven-
gut de la peninsula per ocupar els
Hoes de feina que ha creat el nou
centre turístic.

A PREESCOLAR TAMBË HI HA
PROBLEMES

Els diversos col.legis que tenen
preescolar o aquells exclussivament
de preescolar també passen per
modes. Fa uns anys era Antoni
Maura el que més peticions rebia,
enguany ha estat el de Sa Torre que
ha demanat al Ministeri un professor
més per poder servir totes ies peti-
cions. La via per solucionar aquests
problemes recau sobre el mateix
col.legi perquè l'ensenyança prees-
colar no es obligatoria i el Ministeri
no pot establir cap regle pels
col.legis privets. Mitjà de Mar de
Porto Cristo enguany haurà de fer
una selecció ja que el nombre de pe-
ticions sobrepassa en sis el de les
matricules disponibles.

Aim!) pot fer pensar que pel curs
89-90 el nombre d'al.lots en edat
d'escolarització a l'ensenyança bà-
sica pot esser superior al nombre de
matricules disponibles. Podria ser
que sí, pert per Ilavors possible-
ment el problema ja estigui solucio-
nat. No fa molt de temps ja informà-
vem de qué un nou col.legi públic
està en vies de ser construït davora
els pisos del Serrait. Les obres ja
han estat publicades al Botlletí Ofi-
cial Provincial i s'han posat a sub-
hasta, pel que es pot suposar que
tan prest aquestes siguin adjudica-
des es començaran, podent-se con-
cloure dins un any. El col.legi dispo-
sera de vuit aules, una per curs, més
un parvulari o menjador segons l'A-
juntament cregui més convenient.
Sens dubte aquest nou col.legi des-
congestionará l'elevat nombre d'a-
lumnes que hi ha per classe als
col.legis de Manacor, sempre que
les modes no ho impedesquin.

Manacor podria comptar amb un nou col.legi pel curs que ve

Problemes en l'escolarització
dels principiants d'EGB

Col leg j N° Au les
de 1- Curs

N' Matricules
o:sponibles

N° Preinscripcions N° Matricules E.G.B.

Es Canyar 2 50 60 585
Sant Francesc 1 40 34 260
Simó Ballester 2 80 62 570
La Salle 2 80 81 728
La Puresa 1 40 40 287
La Caritat 1 40 51 630
Mitjà de Mar 1 40 36 370
Pere Garau 1 40 03 -(13 reels) 100
Ses Comes 1 40 36 - (58 reels) 343



VIAJES --OAT 1359
EUROPA TOURS S.A.

Billetes de avión
Billetes de barco
Vuelos chArter
Viajes hina de miel
Viajes nacionales e
internacionales...

Pza. Ramón Llull, 9 B
Tel. 55 56 50 • Manacor
(Es Mercat) - Manacor
C/. Mar, 9 - Tel. 57 02 38
Porto Cristo

Cartes at irector ,A {)

Sa Coma, 28 de mayo de 1.988
CARTA DIRIGIDA AL
AYUNTAMIENTO DE SANT -
LLORENÇ

Para solucionar el problema de la
circulación de la 1° línea de la Urba-
nización Sa Coma, al Ayuntamiento
de San Lorenzo se le ha ocurrido la
•brillante» idea de colocar un disco
de dirección prohibida al principio de
Ia calle comercial a la altura del
Hotel Royal Mediterráneo, en el sen-
tido S'Illot-Cala Millor.

A causa de esta medida dictato-
rial, todo el tráfico (taxis, autocares,
autobuses, coches particulares, mo-
tocicletas, mini-tren, etc.) está cru-
zando una zona residencial y se ha
convertido a las calles para acceder
a las viviendas en una auténtica ca-
rretera con todos los peligros y mo-
lestias que ello ocasiona. Entre
otros:

1' No hay aceras para los peato-
nes.

2 Al pasar vehículos a gran velo-
cidad existe un serio peligro para los
niños.

3' Hasta la una de la madrugada
es imposible dormir y eso teniendo
en cuenta que estamos en baja tem-
porada turística.

Por todo ello, los abajo firmantes,,
exijimos al Ayuntamiento la inmedia-
ta retirada del disco de dirección
prohibida y estudie otras medidas
más inteligentes, aunque menos fá-
ciles, para el problema del tráfico,
entre las cuales proponemos las si-
guientes:

Pohibir el aparcamiento en la
calle comercial y aparcar en las tra-
vesías perpendiculares a la playa.

2° Otra medida podría ser conver-
tir lo que actualmente en una franja
de zona verde a lo largo del Comple-
jo Rojal Mediterráneo, de dos me-
tros de ancha en acera y la actual
acera en aparcamientos. Reducir la
enorme acera que tienen los locales
comerciales. Convertir un trozo en
aparcamientos y emplear el resto
los peatones. Con ello se consegui-
ría ensanchar la calzada.

Pensamos que si los responsa-
bles del Ayuntamiento tuvieran sus
dormitorios a cuatro metros de la ca-

rretera que han creado por falta total
y absoluta de planificación y previ-
sión, se lo habrían pensado unas
cuantas veces antes de tomar tan
«sabia» decisión. 0 mejor aún, no la
habrían tomado.

Siguen noventa firmas

Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
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LA CAIXA EN ELS SEUS 75 ANYS
ALES BALEARS

També a Manacor está celebrant
La Caixa el seu 75 aniversari a les
Illes Balears. Fent coincidir uns
quants dels actes prevists amb les
Fires i Festes, ara podem gaudir
dels estants que té col.locats a la
Mostra del Comerç i la Indústria, el
dels vins i el dels contes de fades,
com també del globus que el passat
diumenge va sobrevolar Manacor
després d'inflar-lo i enlairar-lo amb
l'espectació del nombrosos visitants
de la Comarca. A més d'aquests
actes que ajuden a crear l'ambient
de festa necessari per aquestes
dates, també cal remarcar el nou
caixer automàtic que La Caixa ha
instal.lat dins el supermercat Hiper
amb la intenció de servir millor i de
més aprop al client que ara podrá
disposar dels seus doblers més ràpi-
dament en cas de necessitat.

TROFEUS DE PERRUQUERIA
PER A L'INSTITUT DE
«NA CAMELLA»

En la I Copa Balear de Perruque-
ria de la C.A.I.B., organitzada per ia
Pymem i celebrada el passat diu-
menge 29 de maig al Palau d'Expo-
sicions i Congressos del Poble Es-
panyol de Ciutat, entre d'altres pre-
mis se'n concediren dos a dos joves
manacorins que estan estudiant a

l'escola de formaci6 profesional de
Manacor, Institut Na Camella. La
Primera Medalla d'Or al Millor Penti-
nat de carrer en juvenils a Antoni
Gayá Rotger i el segon Premi al Mi-
nor Recollit en juvenils a Maria
Reyes Alarcón Gil, als quals sels hi
fou entregats els premis acompan-
yats del seus companys de curs. A
l'Institut, a tots ells, i especialment
als guardonats la més sincera enho-
rabona, si més no, desitjant que en
futures ediCions es repetesquin els
bons resultats obtinguts en aquest
certamen.

SIGUE LOS PREMIOS A «SA
BANCA»

Siguen los días la popular campa-
ña «Sa llibreta a Sa Banca té més
premis» continúa repartiendo mu-
chos de los 4.000 regalos consisten-
tes en radiocassettes y cámaras fo-
tográficas.

En la foto Doña Magdalena de
Francisco Segura recibe de manos
del Director de la Sucursal de Banca
March en Porto Cristo su premio.

Además de los obsequios citados,
Sa Banca entrega números para el
sorteo final de 50 premios de 50.000
pesetas cada uno y el premio estre-
lla de UN MILLON DE PESETAS!

UNA RESPOSTA A LA TENDA
D'INFORMACIÓ DE LES FAS

Und -Taula per a la Pau » fou la
resoosta que ha donat el Casal de la
Pau a l'instalació d'una tenda d'in-
formació de les Forces Armades a
Manacor.

El proppassat diumenge, dia 29 i
durant la celebració del dia de les
Forces Armades, un grup de joves
de Manacor varen denunciar l'edu-
cacióper a la violència que duu en-
davant l'exèrcit. Mitjançant jocs i in-
formació dirigida cap a l'Objecció de
Consciència varen revre i informar a

molts de joves i nins que s'acostaren
a la seva taula.

Cal destacar que, segons infor-
macions dels joves pacifistes, els
militars cridaren a la Policia Nacio-
nal per a saber què significava alb.
Els joves, que tenien permís de l'A-
juntament, varen estar tot el diumen-
ge a la tarda a la Plaça Ramon Llull
acompanyats també per objectors i
membres del GOB.

UN NOU VAIXELL D'ASTILLEROS
VERMELL

Als <Astilleros Vermell» de Porto
Cristo es va botar dissabte passat
un nou vaixell i a més a més, es pre-
sentaren els nous projectes d'a-
quest astiller pel que fa referència a
Ia construcció de nous vaixells.

També s'inaugurà una nova boti-
ga, oficines, i es presentà maquinà-
ria especialitzada, a més a més de
Ia presentació dels planells i la ma-
queta de la nova «Marina Porto Cris-
to» per hivernacles en sec d'embar-
cacions de fins a quins metres.

UN PALAU REIAL DEDICAT A
L'OCB

La revista Palau Reial, 1, que
edita el Consell Insular de Mallorca
ha estat dedicat en el darrer núm. el
del mes de maig, íntegrament a la
celebració del vint-i-cinc aniversari
de l'Obra Cultural Balear.

A aquest núm. es poden Ilegir tex-
tes de Josep M. Llompart o Gabriel
Janer Manila, i contemplar aquests
anys passats i la tasca
—important— realitzada per l'OCB a
favor de la nostra I lengua i cultura.

CORAL DE MAD.

La Coral Infantil Social de Maó ac-
tuarà properament a Porto Cristo,
concretament a l'església del
Carme. El programa que interpreta-
ran serà molt variat, des de música
de Haendel, fins a música de Verdi.
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ASI FUNCIONA
NUESTRO
HIPER-BOMBO
Cuando Usted pague en
Ia caja, fíjese si su ticket
pone "PREMIO"
Si es así
¡Venga a girar el
BOMBO! que Usted ya
tiene un premio seguro.
Y Recuerde.
Sólo del 3 al .14 de Junio
en su Hipermercado
favorito.

ALIMENTACIÓN

Mejillones en escabeche 13-16
palacio de Oriente 	  100
Atún claro Massa 1/4 	  102
Berberechos Miau 170 gr. 50-60 	  146
Aceitunas Rosselló C/H, y S/H 	  151
Aceitunas rellenas Rosselló 450 gr. 	 64
Atún claro Pay-Pay pack. 3 u. 	 209
Espárragos Bajamar
T/C 1/2 g. 11-14 	 262
Espárragos Bajamar 1/2. 4-6 	 230
Maiz Chistu 1/2 kg 	  127
Garbanzos, lentejas y alubias
Chistu 900 gr. 	 82
Caldo Starlux 24 p. carne 	 210
Leche en polvo Molico 250 gr. 	  192
Queso en porciones
El Caserio 16 u. 	  194
Queso en porciones Bonsi 8 u 	 99
Café Marcilla Superior 1/4 	  139
Mermelada Hero Fresa 1/2 kg 	  152
Mermelada Hero Albaricoque
y Meloc. 1/2 kg. 	  141
Leche condensada
La Lechera 740 gr. 	 205
Nescafé descafeinado 200 gr 	 694

Sopa La Familia 1/4 kg. 	 45
Aceite Carbonell 0' 4°11. 	 269
Galletas Quelytas 450 gr. 	  160
Galletas Maria Quely 450gr. 	  160
Galletas Marie Lu bandeja 3 u. 	 265
Chocolate Milka leche 150 gr. 	 96
Zumo Hero naranja y meloc. 	  151

CREMERIA

Yogour Chamburcy natural
pack.8 u 	  161
Yogour Chamburcy sabores
pack.8 u 	  171
Petit Chamburcy 6 u 	 125

BEBIDAS Y
LICORES

Martini Bianco y Rosso 	 323
Vino Bach Rosado y
Extrisimo Seco 	 258
Vino Luis Mejia, Bco. Rdo. y finto 	 86
Vino Peñascal, Bco. Rdo, y tinto 	 282
Vino San Asensio, Bco. Rdo.
yunto 	 170
Cava Ronde' Extra, Semi y Seco 	 236
Cava Segura Viudas, Semi y Seco 	 496
Cava Codorniu Extra,
Semi y Seco 	 522
Cava Delapierre Glase,
Semi y Seco 	 314
Coñac Fundador 11. 	 573
Coñac Soberano 11. 	 594
Whisky Vat 69 	 834
Coca Cola S/C 21 	 144

BAZAR
Carrete Kodacolor 12 exp. 	 364
Carrete Kodacolor 24 exp. 	 494
Carrete Kodacolor 36 exp. 	 618
Secador Kelmer 	 1.300
Depiladora Kelmer 	 2.700
Batidora Kelmer 	 2.300

Revelado fotos: 40% Descuento

PERFUMERÍA Y
LIMPIEZA

Ariel automáfica 5 kg 	 699
Mistol vajillas 1 I 	 75
Lejia Conejo Neutrex 51. 	 240
Lejia Conejo 51 	 213
Insecticida Orion doble uso 1I. 	  268
Papel Albal 16 mt 	  178
Bolsas Basura Tiburón 25 u. 	 64
Papel Higiénico Scottex 4 u 	  118
Rollos cocina Colhogar 2 u 	  118
Leche solar hidratante
Ambre Solaire 400 gr. 	 638
Leche limpiadora Plenitude 	 402
Champu Timotei 400 gr 	 282
Gel Fa Frech y Sot 900 gr. 	 324
Panal elásficos Ausonia T-G. 30u 	 805
Compresa Evax 20 u.+
Salvaslips 10 u. 	 206

CHARCUTERÍA
Jamón cocido extra Palma 1 kg 	 765
Salchichon especial Palma 1 kg 	 399
Mortadela Italiana Palma 1 kg 	 285
Jamón con hueso
Oscar Mayer 1 kg 	 799

Jamón sin hueso
Oscar Mayer 1 kg 	  1134
Paleta la Remier
Casademont 1 kg 	 450
Chopet Porc Casademont 1 kg 	 321
Bacon Centro Purlom 1 kg 	 535
Queso Manchego extra
Los Claveles 1 kg. 	 796
Queso Manchego mantecoso
Los Claveles 1 kg 	 695
Jamón cocido 150 gr. Purlom 	  172
Sobres Bacon 200 gr. Purlom 	  167
Salchichas Frankfurt 7 p. Purlom 	 59

CONGELADOS
Calamar Oliver 1 kg 	 220
Filetes Merluza Oliver 1 kg. 	 364
Mero Oliver 1 kg 	  182
Pescadilla Oliver 1 kg. 	  135
Calamar Romana 400 gr. Oliver 	 245
Croquetas 3 kg. Oliver 	 420
Ensaladilla Findus 400 gr. 	 69
Nordiscos de Pescado
Findus 240 gr. 	  169
Cordon Blue 360 gr. Findus 	 355

MENAGE
Lote 3 cazos antiadherentes 	
Lote 3 sartenes anfiadherentes
Vaso Creta agua pack. 6 u. 	
Vaso Creta vino pack. 6 u. 	
Vaso Creta Whisky pack. 6 u 	
Vajilla 20 p. Arcopal Irene 	

TEXTIL

Colchas surtidas l' 60 x 2' 50 	
Mantelerias 6 servicios
1' 35x 1' 60 	

CALZADO

Zapatillas tenis surtida 24 al 33 	
Zapafillas tenis surtida 34 al 43 	
Playeras goma caballero 	
Playeras senora cuna 	

HIPER
MANACOR
Cumple 2 años y como un justo agradecimiento a esa confianza y
lealtad, que tantas veces y a lo largo de todo este tiempo, nos han
demostrado nuestros clientes.
Hoy les queremos ofrecer: las más sensacionales OFERTAS y la
gran posibilidad de obtener importantes obsequios a traves de
nuestro HIPER-BOMBO ll aniversario.
Un sistema divertido con el que HIPER MANACOR repartira MILES
DE PREMIOS entre nuestros clientes.



Noticias Son Servera

levei rit

Isabel Servera

CONSULTA DE
GINECOLOGIA

El Dr. Arturo Gil Bretones (colegiado 1902) les
saluda y se complace en comunicarles la aper-
tura de su consulta de Ginecología (control de
embarazo, planificación familiar, revisiones
ginecológicas y ecografia) en FELANITX.

(A partir dell 5 de Junio)

Calle d'Es Call, 17
Teléfono 55 59 81 (mañanas)

58 11 97 (tardes)

Todas las tardes a partir de las16 h. y sábados poria mañana
(consulta previa cita)

CONSULTA
GINECOLOGIA

CURSET INICIATIU DE
DIBUIX, PINTURA,

MODELAT I
TÈCNIQUES DIVERSES

D'ART PLASTIC

Curset comprés del l er de Juliol al 15 de Se-
tembre. 3 hores de duració per clase, just els
capvespres, dos dies per setmana.
Estudi a Porto Cristo Novo, per informació
teléfon 55 11 30 de 13'30 a 14'30 hs.

DEL 2 AL 4 DE JUNIO
TENIS EN CAN SIMO

Patrocinado	 por	 el
Ayuntamiento de Son
Servera y organizado por
Ia Federación Balear de
Tenis; tendrá lugar en las
pistas de tenis del Club
Can Simó, el Campeona-
to de Baleares por equi-
pos. Con las categorías
de alevín, infantil, cadete
y junior.

FIESTAS PATRONALES

El día 18 de este mes,
darán comienzo las Fies-
tas Patronales de San
Juan. Pronto los progra-
mas estarán en la calle y
se espera una gran parti-
cipación del pueblo.

ASOCIACION
DE LA TERCERA EDAD

0 las energias se multi-
plican a través de los
años, o las energias se
mantienen a través del
tiempo!... esto es lo que
pienso cuando veo el des-
pliegue de actividades
que bajo la presidencia de
Don Pedro Gual, está de-
sarrollando la Asociación
de la Tercera Edad.

Que para el día 18 de
junio, tras la reunión de la
Junta Directiva que tuvo
lugar el día 31 de mayo;
convoca: ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDI-
NARIA cuyo principal
orden del día es la modifi-
cación de los Estatutos.

Pero antes a las 12 del
mediodia tendrá lugar una
misa solemne para todos
los pertenecientes a la
Tercera Edad con un res-
ponso para los afiliados
difuntos.

Y después de la Asam-
blea tendrá lugar una co-
mida extraordinaria con el
menú de: PAELLA GI-
GANTE, VINO, HELADC,
ENSAIMADA Y TARTA.

Es decir, esto va viento
en popa y a toda vela!!!

BACCHUS PULA,
INICIACION
CONCIERTO

El miércoles 1 de junio
y en Bacchus Pula, tuvo
lugar el primer Concierto
que a lo largo de este ve-
rano Toni y Xavier irán or-

ganizando. Una faceta
que enriquecerá nuestra
zona y la dotará de más
sentido musical y con ello
se establecerá también
un punto de encuentro a
saber donde ir y donde
estar tranquilos y además
poder disfrutar de vez en
cuando de buena música.

26 de Junio IV Cross
Villa Son Servera, orga-
nizado por A.P.A. Intere-
sados llamar por teléfo-
no al 56 73 20 - 56 78 37.

PRECISO DEPENDIENTA
Con nociones de idiomas para

tienda Cala Millor.
Informes tel. 58 66 38



Núm. 8- Maig 88
Coordina: Jaume Galmés

Un veil silenci lunar
Vull salvar només amb aquests meus grafismes
les profundes rues de la pell dels veils
que em neguen els fosos rellotges de Dalí
i les estàtues gregues.
A mi mateix em vull fer saber
el pes del temps i el pas del plom
que perforen l'ossada dels cavalls
i nodreixen cocodrils en la sang presa dels nins.
Rera cada mot hi ha una mort endevinada.
Rera cada gest, la síntesi d'un firmament
o la frenètica exposició dels trossos de fetge
que han d'alimentar la voracitat dels caníbals i dels lleopards.
Perquè també els canibais i els 'leopards són entre nosaltres
enc que tenen llurs pròpies regles d'aritmètica i de joc
i habiten llurs pròpies selves de semàfors i termòmetres.
Cada crepuscle entren a les urbs
amb maletins plens de falses pedres precioses.
Cada horabaixa els carrers s'omplen de gemecs i de

sepulcres
que mostren el lent, per?) eficaç, procés de podridura.
Ni el llebeig, xop de delirium tremens, en pot esborrar el tuf.
Ni la flaire dels crisantems de plàstic
que creixen sobre la nuesa
de les lloses funeràries.
Ni el bes de les boques paralitzades per la manca

d'oxigen.

Temps de silenci. Temps de mort.

Temps de mal temps.
Per les teulades llenega
la llum moribunda de la lluna.
La lluna que ve, coronada d'espines i de gargalls,
al congrés nocturn de les aus de rapinya.
La lluna que llepa amb llengua d'alpaca
la negra pell de l'aigua de la mar de l'est.

Rera cada vocable s'hi amaga un dolor descolorit.
Rera cada paraula, un moviment d'ombres xinesques.
Rera cada línia, una cremada que els virus infecten.

Però és més present un grinyol de ca
que tot un diccionari,
i el cant d'un gall diu més coses
que una minuciosa descripció de l'alba.

Cal, id6, callar. Callar. Callar.
I esguardar, tan sols, esdeveniments
i existência. Miguel Mestre
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(Nota i aproximacions de J.G.)

Apollinaire vist per Picasso   

(1) Carta-prefaci dins Poemesi cal.ligrames Josep M. Junoy,1920.
(2) Poesia francesa contempordniqp .139, WILD	 ‘‘ia
(3) Calligrammes, Gallimard,pp. 1701 290.

CAMI DE SOL Es vesteixen, dissimulant un nerviosisme existent,

i tanquen la porta

de la (nmbra on apagaren

els seus instints carnals.

Cerc u instam

per dir el que sent;

no vull seure

a aquesta trona,

qui es aquell

que va trobar un jo;
on es el lloc

per lecorclai qui era;
no sé on és

Ia meva gavina:

ja s'ha perdut el seu soroll,
potser que sàpiga

el camí del Sol,
potser que voli

cap a la mort.

Surten al carrer.

Caminant ,en silenci,

preparant-se per no ser descoberts.

Es senten culpables

i, a la vegada, Ihures

pero com a fills de !'Amor

tornarien enreri

Exaltats permeten que la musica

els envolti

i noten com la gent no sap res,

no hi ha espia que els traicion

Una besada. La música. El secret en silenci,

I aquella cambra calida

com Onto testimoni.

MÉS CAL.LIGRAMES: APOLLINAIRE
Sí: més perquè en un altre suplement -núm. 4- ja en veiérem dos d'en Junoy. Per cert que Apollinaire -pare de
l'escriptura ideografica- havia escrit -referint-se als poemes dels catala- que eren «fruit d'une authentique
inspiration a la fois lyrique et plastique»(1),tota una lloança per al nostre conterrani.
Guillaume, Albert, Vladimir, Alexandre, Apollinaris de Kostrowitzky, fill d'un italià i d'una dona d'origen
polonès, neix a Roma el 1880. Vida bohèmia a París: fa de periodista i d'escriptor llibertí per sobreviure. Més
endavant, coneix Max Jacob i Picasso. Dels seus amors destaca el de l'artista Marie Laurencin i l'anècdota
d'enviar els mateixos poemes a dues amants que compartí alhora. Mor a París el 1918(2).
Els Calligrammes (3) els comença a escriure el 1913, any en què publica Alcools,

PAISATGE	 ESCOLTA SI PLOU ESCOLTA SI PLOU

Ia
[Jinja
tan
ten
dre
Ia

pluja
tan
dol
ça

Ilavors	 sol	 de	 COD

es	 dats	 Flan	 fo
col	 cecs	 des	 neu-
tau	 per	 en	 VOS

com	 duts	 l'	 amb
cau	 en	 a	 I'
Ia 	tre	 go	 ho

pluja	 els	 nia	 rit
tan	 ca	 sota	 zó
ten	 valls	 la	 bells
dre	 de	 pluja	 é

i	 fri	 fi	 ssers
tan	 sia	 na	 in
dol	 sota	 la	 vi
ça	 la	 pluja	 si

Ilu	 tan	 bles

na	 ten	 sota
li	 dre	 la

qui	 i	 pluja

da	 tan	 fi
dol	 na
ça

«AHALA», DE PERE UGUET
Pere Cguet Gonzalez és un felanitxer de vint-i-un anys. Ha escrit un llibre de poemes i se l'ha editat ell mateix a la Impremta Roig de Campos. Si -com recorda Iribame al  pròleg -

publicar un llibre es un acte de valentia, creim nosaltres que editar-se'l pel seu compte també n'es un abre (encara que sembla que li ha anat be: ha venut). La portada es de Catalina

Ramon Bordoy, i el llibre es pot trobar a la llibreria Ramon Llull de Ciutat.

Deixant de banda l'aspecte material d'Ahala, hem de dir que aplega poemes des de l'any 85 (entre els que s'inclouen els d'Estant un hivern vora el carat de sol, premiat al XII

Encontre de Poesia Jove a Elx) fins als més recents; notant-se, en aquests, una plausible evolució. Com a mostra, en reprodUim un de la primera parti un de la darrera:

ANIOR VERGE	 a un estel,
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Bartomeu RieraPetra

Ariany

La villa incomunicada
Bartomeu Riera Rosselló

Desde la implantación del servi-
cio por carretera a cargo de Au ma-
sa, los problemas del transporte
público, no se han terminado. Em-
pezando por la falta de puntuali-
dad, vehículos en mal estado, etc.,
pasando en muchas ocasiones
que el autocar que salía de Ariany
a las 7'15 y tenía prevista su llega-
da a Palma a las 9 horas, resultaba
que los días punta, tales como
viernes y lunes y vísperas de festi-
vos respectivamente, en Montuïri

ya llevaba exceso de pasaje y en
bastantes fechas, era alrededor de
una hora el retraso, extorsionando
diferentes trabajos y gestiones a
los sufridos usuarios.

Y actualmente, para más colmo,
no se cubre el servicio como antes
al mediodía, es decir; el autocar
que sale de Palma a las 1330 no
Mega hasta Ariany. Para en Petra y
por consiguiente sale desde Petra
otra vez con destino a la Capital a
Ias 15 horas.

VISITA DEL NUNCIO DEL PAPA

Con motivo que su gira por Mallor-

CINE GOYA
Sábado 9'15 h.

Y
Domingo 2'45 h. Sesión continua

La jaula desnuda

El guerrero
americano

V)
CD

9.

P.)

Radio Petra organizará las verbenas de
Santa Práxedes

Bartomeu Riera Rosselló
En el primer pleno del actual Con-

sistorio, acaecido en setiembre del
87, Unió Mallorquina propuso que
en las próximas fiestas Patronales
en honor a Santa Práxedes, toma-
ron parte en la organización de las
mismas, las entidades culturales, re-
creativas, deportivas, etc. que estu-
vieron interesadas en programar
actos durante las fechas que se de-
sarrollarían las mismas. Propuesta
que fue llevada en su día al plenario
correspondiente, aprobada y tras
casi dos meses de reuniones y diá-
logos entre la Alcaldía y los posibles
interesados, nos confirman los res-
ponsables de Radio Petra, serán
ellos los que se harán cargo de las
verbenas, el sábado día 16 de Julio,
posiblemente en el carrer Ample.

Jaume Riutort, Presidente de
Radio Petra, juntamente con sus
compañeros, Nadal Oliver, Josep
Rosseilá, Simó Tortella y Miguel
Jaume, a través de espectáculos
«Trui», harán posible que nuestra
villa y los visitantes a las fiestas Pa-
tronales, admirañ a Cómplices, La
Granja y Sistema, en la veraniega
noche sabatina del próximo dieci-
seis de julio.

ca, los días dos, tres y cuatro, del
nuncio de su Sanitat en España,
Mario Tagliaferri, tiene previsto visi-
tar nuestra localidad y más concre-
tamente, los lugares juniperianos,
casa natal del Padre Serra, Museo y
Convento de San Bernardino, en la
tarde de mañana o sábado día cua-
tro.

I TORNEO DE FUTBITO «ES
POLI»

Dicho torneo empezó el pasado
miércoles a las 21 horas con el en-
frentamiento entre «Pililis» - «S'A-
rangada» y a las 23 «Herbes Dol-
ces» - «Seyma».

Hoy viernes a las mismas horas
respectivamente, «Tramuntana» -
«Kukini» y .Es Veils» - «Dober-
mans». En la tarde de mañana sá-
bado, a las 19 horas, «Es Punt. -
«Can Salom» y una hora más tarde,
.Radio Petra» - «Es Trebolins».

DE TODO UN POCO

El vecino de Petra, Guillem Mayol,
nos ruega demos una vez más las
gracias a la Policía Municipal de Ma-
nacor, por la rápida localización del

Jaume %tort, Presidente de Radio
Petra.

ciclomotor de su propiedad, que le
fue sustraído hace días.

El vecino de Son Serra de Marina,
Joan Boyeras, encontró la semana
pasada unos estupendos ejempla-
res de «esclata-sangs blancs», unos
hongos comestibles, que pudimos
ver en el bar de Can Miraiet.

Aunque «li han posat sa I lengua
damunt», pronto tendrá tejado
nuevo.

Y no olvidemos... 105'2 FM Radio
Petra. Sa teva Ràdio.

Foto: J. Font.
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Agenda
S.Carbonell

Amb les festes de Primavera la nos-
tra ciutat s'ha omplert d'actes diver-
sos, entre els que cal destacar una
bona col.lecció d'exposicions que
varen ser inaugurades divendres i
dissabte passat.

Per una banda, hi ha una hermo-
sa exposició de cossiols a l'antiga
sacristia dels P.P. Dominics, flors i
cossiols de tbt tipus que alegraren
les festes divendres passat.

Per altra banda, hi ha diverses ex-
posicions de pintura, com la de Joan
Duran a la Banca March, o la de
,, Fletrats ,, a la Torre de Ses Pun-
tes.Aquestes exposicions es varen
inaugurar dissabte passat, com
també s'inaugurà l'exposició de la
Caixa de Duran & Sansó o la inau-
guració de l'exposició de treballs de
la tercera edat al Centre Social.

LA PINTURA DE JOAN DURAN

Entre les exposicions inaugura-
des aquest cap de setmana passat,
volem destacar la del manacori
Joan Duran, que aquests darrers
temps està assolint molt d'èxit a di-
verses sales d'exposicions des de
Palma a València.

De la pintura de Joan Duran ens
parla el joeve poeta manacorí Josep
LLuís Aguiló tot dient que : Joan
Duran es l'artista meditatiu, que co-
neixent la seva obra fins a la darrera
pinzellada, la fa avançar per camins
cada vegada més difícils. Conven-
çut de l'aridesa i freqüent desencís
inherents al camí més dur, el més
profitós alhora, porta com a bagatge
un seguici d'anys dedicats al pacient
estudi i a la introspecció.»

Joan Duran exposa a la Banca

La pintura de retrata la Torre de Ses Puntes

La pintura de Joan Duran en
aquesta ocasió és més treballada,
més evolucionada, encara que din-
tre del seu estil paisatgistic - que és
cada dia més conegut i valorat-, els

seus quadres varen ser ben rebuts a
la Banca March, ja que en bon pri-
mer dia, va vendre moltes de les
seves obres.

March



 

C ulturci   

Els membres de la tercera edat també mostren les sevesobresal Centre Social

RETRATS
	

TEATRE

¡Tr*
S i ya has tornado

fa decisión m4s
importante de
tu vida,
en BALEVA
te asesoraremos
en la efección
de tu lista de
Bodas.

En BALER!
tienes vajillas,
cuberterias,
cristaferias,
un gran surtido
en objetos para
ta decoración
y utensilios
auxifiares para
fa nueva cocina.

Consulte
nuestras
condiciones

Horario:
de 9 a 13 h.de
16,30 a 20,30 h.

OLERI
Francesc Gomila,2
Tele fon 55 08 11
Manacor

La pintura de retrat a Manacor és
una altra de les exposicions que es
pot visitar aquests dies, es poden
contemplar des d'un retrat realitzat
per Gabriel Barceló, qui a més s'ha
encarregat de realitzar la presenta-
ció de l'exposició fins a obres de Mi-
guel Brunet.

Els artistes que exposen són : Biel
Barceló, Miguel Brunet, Jaume Gui-
llem, Andreu LLodrá, Magdalena
Mascará, Jaume Ramis, Antoni
Riera Nadal, Biel Serra i Ernesto Wi-
llareth.

Dissabte passat després d'haver-
se inaugurada aquesta exposició a
Ia Torre de Ses Puntes, es va fer en-
trega de l'anomenament de Mem-
bres d'Honor del Patronat de la
Torre per l'any 87, a persones que
des del món de la premsa treballen
per afavorir la cultura, entre els
guardonats cal destacar a Ramón
Costa, que ho va ser a títol pòstum.

A la Caixa també hi ha una interessant
exposició

En aquestes festes s'han repre-
sentat, i es representaran diverses
obres de teatre, recordem, però, que
una de les més esperades, la dels
Emigrats, es va haver de suspendre,
i que per avui divendres hi ha orga-
nitzada la celebració d'una vetlada
de dansa contemporénea.

JOAN BINIMELIS, FILL
IL.LUSTRE

Derna dissabte es faré la procla-
mació 'oficial de Joan Binimelis com
a Fill Illustre de Manacor, aquesta
proclamació es farà a la sala d'actes
de l'Ajuntament de Manacor a les
2030 h., i a continuació Llorenç
Perez i Martinez, Director de la Bi-
blioteca de la Fundació March, sera
l'encarregat de la conferência.

GRAN BALLADA POPULAR

També demà dissabte es celebra-
ra una gran balladad popular,
aquesta ballada es farà a la Plaça
de Sa Bassa a les 21'30 h., s'espera
que seré molta la gent que hi partici-
para.

CONCERTS

Dos concerts de molt diferent
caire es celebraren aquest cap de
setmana passat per una banda, la
gent més jove va poder gaudir amb
el concert de rock de Korroskada,
per l'altra, es celebrà un gran con-
cert classic de les Fires i Festes,
amb l'actuació de l'Orquestra Ale-
manya de Regensburg i la Coral
Universitária de Palma.

Fotos: Biel Sastre
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URBANIZACION SON FLORIANA

TEL. 58 60 75 - CALA MILLOR

Menjar bé
i viure,
et dernés
fa riure

E- EXCELENTE, MB- MUY BUENA, B- BUENA, R- REGULAR, D- DEFICIENTE

ASOS CALIFICACION
1920 E
1921 B
1922 E
1923 R
1924 E
1925 MB
1926 D
1927 D
1928 MB
1929 R
1930 D
1931 MB
1932 R

•	 1933 R
1934 E
1935 MB
1936 R
1937 R
1938 D
1939 R
1940 R
1941 B
1942 MB
1943 B
1944 B
1945 D
1946 R
1947 MB
1948 E
1949 MB
1950 R
1951 R

AÑOS CALIFICACION
1952 E	 .
1953 D
1954 B

.	 1955 E
1956 B
1957 R
1958 E
1959 MB
1960 B
1961 B
1962 MB
1963 R
1964 E
1965 D
1966 R
1967 R
! 968 MB
1969 R
1970 MB
1971 D
1972 D
1973 B
1974 B
1975 MB
1976 e
1977 R
1978 MB
1979 R
1980 B
1981 MB
1982 E
1983 B

XI Trobada
de Corals
Infantils de
Mallorca

Martí Saez, director de la Coral Jove

Redacció.- Demà dissabte, a la
parròquia d'Artà tendra Hoc l'onzena
trobada de corals infantils de Mallor-
ca. Hi participaran corals de Ciutat,
Marratxí, Son Ferriol, Sóller, Fela-
nitx, Petra, Arta, Capdepera i la
CORAL JOVE DE PORTO CRISTO.
Aquesta trobada, organitzada per
les Corals Infantils de Mallorca de
l'E.P.M. i per l'Orfeó Artanenc,
compta aixf mateix amb el patrocini
del Govern Balear i la col.laboració
de l'Ajuntament d'Artà.

Esperem que aquesta trobada
sigui tot un kit, com que també ho
sigui la intervenció de la Coral Jove
de Porto Cristo que, com ja sabeu,
dirigeix en Marti Saez.



Ma Antônia Gomila: Una veu a considerar
Dissabte, 28 de Maig es va cele-

brar dins la 2 Setmana de música
de Sant Llorenç un concert que
constà de dues parts: una primera a
càrrec de l'Orquestra Simfònica Ciu-
tat de Palma, dirigida per Agustí
Aguiló, i una segona part a càrrec de
les Corals de Petra i Son Servera
amb l'acompanyament musical de la
dita Orquestra Ciutat de Palma diri-
gida per Josep Ros i amb la partici-
pació d'un tenor alemany, Jurgen
Westerbarkey, i una Soprano mana-
corma, M" Antònia Gomila Gil que
hem volgut entrevistar.

Na M" Antônia está una mica in-
correguda. Demana sovint si estam
segurs de l'entrevista. La tran-
quil.litzam. Li asseguram que li so-
bren mèrits. Ella, humil, no n'està
convinçuda. Noltros creim que hi val
coratge als 21 anys, per primera ve-
gada interpretar una Aria de Haen-
del i, a més sortir-ne brillantment.

-Ma Antònia que senties mo-
ments abans d'envestir a cantar
dissabte passat?

-Uns nervis terribles i un senti-
ment de responsabilitat com no
havia sentit mai, perquè pensava
que si no me sortia 136 no tan sols
quedaria malament jo, sinó que
també podria posar en evidência
uns músics de la categoria dels inte-
grants de la Simfònica Ciutat de
Palma.

-Quina formació musical tens?
-Cinc cursos de . solfeig i ara m'he

d'examinar de 86 de piano.
-I cant, no n'has estudiat mai?
-No. Som 'autodidacta. De totes

maneres m'estira més el món del
cant que no el del piano i, tot d'una
que acabi el 86, pens anar a formar-
me al Conservatori de Barcelona
com a Soprano.

-Com et guanyes les sopes ac-
tualment, Ma Antònia?

-Don classes de solfeig a l'Escola
Municipal de Música i llavors parti-
culars a ca nostra.

-Creus que la gent surt prepara-
da del Conservatori?

-No. Tenc els meus dubtes. Sem-
bla que si hi hagués un poc de des-
concert per allà dedins.

-Dins la carrera musical normal
vos ensenyen Pedagogia?

-No. I és una llàstima, perquè hi
ha mestres que saben molta música
però no l'ensenyen bé.

-A quines agrupacions musi-
cals pertanys actualment?

-Estic amb ARS ANTIQUA i amb
Ia CORAL COMARCAL que ve a ser
una selecció de gent d'altres corals
que estan disposats a dedicar-se
una mica més seriosament a cantar.
És una iniciativa de Josep Ros que,
si no surten contratemps, pot estar
molt bd.

-Cantes amb la Capella, encara,
o no?

-No. En aquests moments no hi
cant.

-Que hi ha res de nou amb La
Capella? Com este actualment?

-No. Que jo sàpiga no passa res.
De totes maneres jo només hi anava
a cantar i no m'aficava en polítiques.

-Al concert de dissabte canta-
res un fragment de El Mesies de
Haendel terriblement dissonant,
et va resultar difícil?

-No. Relativament. Es tractava de
fer un esforç d'afinació cercant ref e-
rêncies amb els instruments. De
totes maneres, l'Aria del final és
bastant menys dissonant.

-Quan i a on repetiu aquest con-
cert?

-Dia 11 de juny a Son Servera?
-I a Manacor veig que no este

programat. Com es això?
-No ho sé d'això se'n cuida Josep

Ros. Només sé que a Manacor hi
cantam dijous, pero amb ARS ANTI-
QUA.

-Ma Antònia, quins projectes
immediats tens referents a lo mu-
sical?

-Bé, a part d'estudiar cant seriosa-
ment i seguir amb les agrupacions
que he anomenat abans, en Martí
Sáez m'ha parlat de formar un quar-
tet de solistes que a mês de jo, esta-
ria integrat per un tenor alemany,
Jurgen Westerbarkey, la seva dona
Ulla i un baix també alemany resi-
dent a Cala Millor que tothom coneix
p'En

-Idd que te vagi tot molt be.
-Moltes gràcies.

Tomeu Matamalas
Fotografies: Josep

NOELIA - MODA
Infantil - Juvenil

y Señora
Colón 28- MANACOR



Setmanan
PATROCINA: AQUA CITY

Donar ajuda:
Tornar contesta:
Donar un ordre: OtArcSi,
Prendre un acord: CçPçuj-
Posar un càstig: 	C\j‘jj,s.

Fer un passeig
Fer una visita:

8.- Sopa de Iletres.
Cerca 10 noms de persona
(home I dona)

habituals a Mallorca.

Li H NA NI SE
I- E. MOM °
/3 o SIP E. s

3 Li

Es Canyar: cicles inicial i mig
Per variar una mica a final de curs aquesta set-

mana ho farem de distinta forma. Aquesta setma-
na hem recollit les activitats del cicle inicial i mig
d'Es Canyar de les quals en feim un resum aquí i
amb les que ens acomiadam de tots els alumnes
d'aquest col.legi, no abans d'entregar les corres-
ponents entrades per a l'Agua City a aquells que
han vist publicat el seu treball amb 7Setmanari i
desitjar a tots molt bones notes i un calurós estiu i
devertides vacances. Esperam que a tots vos hagi
agradat participar al 7 a les escoles com a nosal-
tres ens ha agradat preparar les activitats i publi-
car-les, llàstima que no haguem pogut publicar les
de tots, perquè vos ho mereixeu!

Coordinen: Aina M. Rosselló i A. Sansó

3 Puma els dtbuncos uneut amb una tletxa el norn de cada arbre amb la seva tenda

Però no pot esser i, com sempre, hem hagut de se-
leccionar-ne uns quants, si bé agraïm la mostra de par-
ticipació que han fet tots els cursos amb el munt d'acti-
vitats que ens han presentat. Els publicats d'aquesta
setmana són:

Cicle inicial:
1 .-David Pérez Menéndez
2.-Ma. Antònia Rosselló Oliver
3.-Rafael Nadal
4.-Miquel Marc

Cicle mig:
5.-Andreu Huguet
6.-Maria Pastor
7.-Tiffany Alona
8.-Javier riera

Just que mbt post clarnunt,
amb els doss vertqa voltetes,

suat, pen!) sense pessetes,
	en duu sempre allà on vull y	 .1)-t	 c	 rt

isions un verb que signiliqul el °lately

7.- Completa:

Un quo ta quirrika s un qui mic. Ova M un que fa
Belt OGIA:	 rs.ryti:
MEDECINA:
ZOOLOGIA: 	CC 7.-0-5x ,:„.•
MA TE MATIOUES: .11.144.4
ASTRONOMIA'

2.- Esanidtns cada cirera una darauta que cornead

per la si laba que esta escrita dins atlas

A
C
D
H

A
H
E

U
G

B AR  GAL I DAN
A T 0 , It 0 MI N

E H	 SUI.P 1.1 S A J
G I KIPL EF AIR
MCI-	 1:113	 A	 S	 T	 VI	 G
N NE At NOT N AE
O E PS ASJI SHY
K R T Q0S1.011X
S OTT I	 t. Ai 	LU J 0
U L V A OR MC ASP
IL XPPANDREU 
✓ UBSC V E R 0F 44
I. AEOR 1	 SUP LI
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T- Com són aquestes fruites? Contesta:
Verda	 Dolça
Groga	 Vermella
Allargada	 Aspre veAu“,e,i6L

64.44L_

3

FULLA:

MENJADOR. tIrj17

YA HEMOS ABIERTO
TE ESPERAMOS

Un parque para toda la familia
Obsequiamos con dos invitaciones los trabajos
publicados en esta sección

6.- Relaciona: «es més rapid que» amb fletxes, quin animal es el més.rapid

Oat an. ylcta

5.- De tots aquests oficis enumerats, quins són els que es fan dedins o defora d'un edifici Posa-los
allà on correspongui

54.°5 4-
dte(ÇA.

vcAt14

da(r.,

Pastor
Fuster
Llaurador
Mestre
Oficinista

Mecanic
Metge
Policia

Botiguer
Picapedrer

- Per davall quants de ponts has de passar per arribar a Porto Cristo? i, ¿quin cami has de seguir?

CAP:	 P77.

PLOMA:

PUNTA:

1.- Uneix en fletxes els mots oposts.

ASSEGUT --__ 	 PGPAN
PETIT 	— ODORET
in:s	 ,	 );URAS
PRIM — - —	 PCONTENT
FORT 	4iXLEGRE
rtJFADAT -----	 LUIX

4. - Corn pieta segons la teva I maginacio aquestes frases:
. Nomes cunenies el comerNament. .

El porter.ktrtalte..	
"	

....AL.G`LIA effIlli .4.1.170.....ft0C th
Les escal s 	,NOIL	 "lin.X.
Eis cossiols...,,ICSI.....WZGIZIA.....,L.

Ara nomes cone hies et verb I has de completaries pel see començament I el final.

rft.1.711);.4,\Ja,..2.Q2-s.,42.h.r,06 Intraven ,A-Lrf	 -1‘4A—r-QLA:/'-	 v	 'll%, TlaiAln.
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ENDEVINALLA
Vaig nèixer enmig de la mar

vestint d'una pell molt forta
dins es pobly, si emporta,
el meu of ici és cantar

Solucions a
l'Oci de la
7Setmana
avant-passada.

• -a); -a); -c); -b);
-c); -d); -c); -d);
-b); -c); -b)

Fuga de vocals...(una vocal a cada dos punts).
Dt saccvnxbasso.s'n facabeJ1 d'es c4beJI

d'àngel s'en fan es robkols, es r9bi.als st fotn per
Pasqua, per PasqPasc. mata cs m. s me-es s 0,11
de sa gvellik, de so. 9.vellas'en trçvs% liana, etc...  

''   
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Per Albert Sans6

SOPA DE LLETRES
Deu primers llinatges de regidors manacorins.

Els trobareu en totes les direccions possibles,
sempre en línia recta.
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TEST ARITMETIC
Són deu problemes no molt difícils però que

heu de resoldre amb el minim de temps possible,
si emprau mês de tres minuts vol dir que no
estau massa be en aritmética.

1-Si 5 homes en 4 dies caven un solc de 2Q0 me-
tres de Ilargária, ¿quants d'homes es necessiten per
cavar-lo en mig dia?

2-Un comerciant va comprar algunes mules per
1200 pts. y les ha venudes per 1500, guanyant-hi 50
pts en cada mula venuda. ¿Quantes mules tenia?

3-Un al.lot gasta un octau dels seus estalvis en
postals i el doble en una caixa gran i li queden dues
pessetes, ¿quants de doblers tenia estalviats?

4-Si 5 tonelades i mitja de plom Costen 3000 pts.
¿Què costaran 3 ton elades i mitja?

5-Un vaixell té provisions per alimentar a la tripula-
ció de 400 homes durant sis mesos, ¿quant de
temps durarien aquestes provisions si el nombre
d'homes fos de 1600?

6-Si un avió recorre 300 metres en 10 segons,
¿quants de metres recorrerá en una quinta part de
segon?

7-Un submarí recorre 6 Km. per hora per davall
s'aigua, i 20 Km. per hora a la superfícia. ¿Quin
temps necessitarà per creuar un pas de 100 Km. si
ha de fer tres quintes parts de recorregut per davall
s'aigua?

8-Si 214 homes planten 5992 arbres, ¿quants
d'arbres ha de plantar cada home?

9-Certa divisió consta de 6000 artillers, 15000
homes d'infentaria i 1000 de cavalleria. Si s'augmen-
ta cada rama proporcionalment, fins a tenir 24200
homes de divisió, ¿quants n'hauríem d'afegir a l'arti-
lleria?

10-Una casa comisionista que va vendre 1897
bosses de farina a un comerciant, entregá la resta
del seu estoc a 38 pastissers. De la resta, cada pas-
tisseria rebé 45 bosses. ¿De quantes bosses dispo-
sava la casa comisionista?
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Fuerte maquillaje

En una sociedad que alardea
constantemente de libertad de
expresión, surge y es puesta en
práctica una sutil actividad con-
sistente en maquillar la realidad
contínuamente. Puesto que las
conductas y realizaciones son
susceptibles de ser analizadas,
difundidas y criticadas, la clase
dirigente, que no está ni mucho
menos dispuestas a renunciar a
sus estrategias controlantes, ter-
giversa la realidad a fin de des-
virtuar la crítca y confundirla.

El Porto Cristo real, el cotidia-
no, dista mucho de ser un lugar.
bello y placentero. Así pues, la
celebración del centenario, no
fue más que la típica huida hacia
delante, ante la impotencia por
eliminar las verdaderas fealda-
des y molestias del Puerto.

Ningún asfaltado de Porto
Cristo aparece liso y uniforme. Al
contrario, todo son remiendos y
cicatrices, debido a infinidad de
zanjas abiertas y vueltas a cu-
brir. Las aceras se muestran
desdentadas, con los bordillos
rotos y desiguales. La avalancha
turística que pasa por el Puerto
cada día entre las once y las
cinco de la tarde, deja el lugar

lleno de servilletas de papel usa-
das, botes de Fanta chafados,
bocadillos a medio consumir,
etc... Los contenedores se ven
desbordados, con la basura de-
saparramada a su alrededor y
como los horarios y la precisión
de las recogidas no están coordi-
nados, la suciedad permanece a
Ia vista durante muchas horas.
Cualquier perspectiva del Puerto
aparece inundada de postes, ca-
setas, cables y carteles. A partir
de junio, hay que añadir a los co-
ches de porteños y manacoren-
ses, una fabulosa cantidad de
autocares, coches de alquiler,
furgonetas y camiones de repar-
to, que hacen que aparcar o cir-
cular por el Puerto sea nada
menos que imposible. Este tráfi-
co infernal provoca una constan-
te nube. de polvo que cubre el
verdor de los pinos y matas de
Porto Cristo. Las aguas de la
había están sucias, debido a los
desagües que varios bloques de
edificios vierten en el Riuet. Nin-
gún líder, tanto oficial como ama-
teur, ha sido capaz de formar
una plataforma que se ocupara
de desmontar el monumento
franquista. El ruido, a veces con-

trolado, aflora de nuevo virulento
apenas se hace la minima vista
gorda.

Por eso tuvo tanto éxito el auto
sacramental con el desembarco
del Cristo en la playa. Porque el
único Porto Cristo maravilloso y
aplaudible es el sometido al fuer-
te maquillaje de miles de vatios y
voltios. El otro Porto Cristo, el
verdadero, el de cada día, es
una amalgama de incomodida-
des sucias, ruidosas y polvorien-
tas.

Naturalmente si uno vive en
Ias afueras, en un chalet con pis-
cina, rodeado de árboles y jardi-
nes, debe tener por fuerzas otro
punto de vista y hasta puede que
tenga humor para presidir cere-
monias y organizar festejos.

No quisiera que algún discre-
pante demasiado suspicaz, pen-
sara que el pesimismo de mi co-
mentario se debe a alguna crisis
personal. Nada de eso, yo sé
perfectamente que Porto Cristo
tiene cosas estupendas... los
niños, el mar, el calamar relleno,
Ias barcas, los perros, sa freixu-
ra, un emocionante cielo estrella-
do, Sor Margalida...

Gabriel Fuster.
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BRICIDLAGE
BRICOSEGUR ES COS

glENDASSOUVENIRS!!
Para góndolas y

•estanterías consulte
precios

Avd. Baix des Cos, 81- Tel. 55 2147

DE LECTORA LECTOR, PUBLICITAT GRATUITA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMANDES A 7 SETMANARI

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

VENC
Vendo apartamento en

Cola Anguila, 30 m. ploya. Tel.
iO403

Vendo locd comercial de
unos 110 m2. en zona céntrica
de Mcnocor. Informes 554468
(Horas comercio).

Se vende vespa T-5, 125 cc
PM-AM. biformes 555699 cro-
chet

Vendo amplificador de bajo
YAMAHA preció 45.000.- Inf or-
mes55 10 61.

Vendo parcela 500 rn.. Son
Tcient.Tel. 553739.

Particular vende litera (2
camas), En buen estado. Infor-
mes 571698

Vendo casa en Porto Cnsto
Calle Navegantes 120 rre.
formes 551443

Vendo Bar Cafeteria- Cami
de la Mar s/n S" Illot , Infames
569489. Facilidades

Venc 411. pis a Porto Cristo,
cèntric, i tranqul, crnb bona
vista a la mar Si interessa se
pot gestiona finançarnent a
Ilarg Ow. Ref , Bernat Tel.
552200

Vendo piso muy soleado,
buena situación, precio ase-
quible (3 habitaciones). Iota-
m es: T.552411

Lcrvadora Corberd L.D. P5. Se
vende por 39.000 pts. Llamar ci
tel. 658075 (noches)

Vendo barra de bar 4' 30 m
en una pieza. Tel. 552757
noche.

Vendo buc cuctto piso c/
Joan Lliteras, 57, finca seis pisos
con ascensor. Facilidades de
pogo Tel 552941.

Vendo •quartó. de tierra
(vallado), con caseta en zona
.Son Goiana. Infames:
552147

Se vende solcs en Fartóritx,
en una travesía de la Avda.
Mossèn Alcove( IN 555436

Vendo cochería C/ emit
Sostre, 3 - 155 mZ infames:
553510.

Venc cortó a Son Frau. Ma-
nacor. Inf, 552809.

Venc bcix sense 170515
40.000 pts Tel 553461. Doma-
nap' En Rat el.

Venc R-5 PM-4319-F (en molt
bon estat). Inf. 554772/550032

Es ven equalitzador greffic
BOSS GE-7 per a guitarra crnb
adaptador per a carrent . Tel
5509 72.

Es venen 2 columnes de só
TALMUS 2/12 a molt bon Preis
Tel. 55 09 72.

Vendo Seat 131 Supermira-
fion PM-N motor desel 3 °hot
impecapie. 403.000 ptas f ocili-
dodes 4 anos. Tel. 56 90 24,
horas comercio.

Vendo Glostron 142. Motor
Ycrnaha 40 c. Solo 1 mes de
LAO. Tel. 55 33 13.

Venc Montesa Enduro. Preu
a convenir. Tel. 55 48 93.

Vendo órgano eléctrico
ELKA. bicludo Leske. Precio
60. ow Tel. 55 00 98 (a perhr de
20h.)

Vendo percela en .son
Mos. Con agua. 02500 de
weros y árboles frutales. Tel
55 12 40.

Se vende solar C/ Viento
(Fartáritx). Informes NA 55 54
36.

Se vende 1 cuaterado en
carretera Petra (a 3 Km. de
Monaco() hf ames Tel 55 54 36

Vendo cosa en Porto Cristo
de 150 m' jardn precioso. Fa-
chadas c/ Burdlls y c/ Sureda.
Inform es Tel. 55 04 89

Se vende lancha con canto
y motor Evinrude de 50 caba-
llos (completamente equipa-
da y con on ore pagado en
Porto Cnsto). hformes Tel. 55 23
66 55 27 57

Vendo furgoneta Seat Trans
PM-5487-AK (en buen estado)
Precio o convenir. T. 55 30 97.

Se vende Zodoc •Nemrot
Formentera. 3' 20 Mt Motor 25
CV con volonte y KIT de mo-
cha. Precio 280.000 (ci conta-
do) biformes Tel. 55 49 71 (de
13h.a 14h.yde 21 h.a 24h.)

Compre Solar de 8.000 a
10.000 rn. a zona de Cola

Tei. 570049:49:

Se ven Vespa 75 PM-L. Infor-
mes tel 57 16 51, de 11 a 13 hi
de 16a20h.

Vendo R 12-T, buen estado.
Tel. 55 03 18.

COMPR

Busco piso o plant° baja en
Porto Cristo para compra. Tel.
570522.

Compraría buc (en zona
céntrica) o piso en buen esta-
do. kit 550801.

Compraria caldera de ccie-
focció mitio en bon estat de
gasoil o Ilenya. Tel. 553390 (a
partir de les 9 del vespre)

LLOGUERS

Cerc casa o pis per Hagar a
S' Illot lot omlestel. 55 36 61.

Se alquilapiso en Porto Cristo
o 70 mts, de lo playa. biformes
55 1248 (de 10 a 10" 30 h. no-
ches).

Busco piso o casa para d-
ot...Car. TI. 55 30 97. Pedr por
Toni.

Se alquilo casa de campo a
3 km. de Monaca. Tel. 551074

Se ciquila local supercéntri-
co (35 m2.) en Plaza Recta
Rubi.Informes Tel 550788.

Cerc una caseta de canp
amb terra, per lloga. Tel.
553869- 553856

Alquilaría viviendo en pto.
baja o 1 er. piso en Cala Mika.
Informes:480539

Lloc local carer MO:10f. Infor-
mació T.551320.

Alquilo local comercial o
poro oficinas en c/ Francisco
GomilaTel. 55 11 44

Cercaria casa per gaga al
Port de Manocor Els 3 mesos
cl" esfiu Tel. 57 16 98.

Alquilo o compro local en
Monaca sobre unos 100 m.
Tel 56 90 24

DEMANDES
Busco- remolque de carga

pero coches. Tel. 555198.

Se busca profesor ingiés Tel.
57 09 08. Haas oficina. Ref. Do-
minique.

Se necesito chófer con ccr-
net 1*. hformes: Tel. 551440

Se busca profesor informáti-
ca  Tel. 57 09 08. Horas oficina.
Ref. Dominique

Se 7113035110 aprendiz carpin-
tero. Interesados llama al Tel.
552678

Se necesita una peluquera
profesional (mejor con conoci-
mientos de ickomas). Informes:
c/ Mitjan, 7. S" Illot

Se necessita peluquera amb
experiência, a Cala Mika. Tel.
58 55 93 o 58 55 93

Cerc feina sector hosteieria
nocions de francés. Tel. 55 38
69.

Se precisan Sras que sepan
coser a móctina preferente-
mente conocimientos de gel
Tel. 55 03 75 - Pl. lglesia, 3 MO-
710007.

Se necesita aprendz
InforrnesTel. 55 45 12.

Se busca chica para guar-
der U710 nina de 11 meses. In-
formes: C/ José López, 12- MO-

710007

Cerc professor particular de
union Ilcrtina (referida espe-
cialment a Ciceró). Tel. 55 00
96 Matins,

DIVERSOS
Soy Lri muchacho de 22

anos y busco trabajo por
horas. biformes C/ Tram onto-
na, 27 - Porto Cristo, de 8a 10
noche.

Se dan closes de Francés.
Cuidaria rinos.
Se ofrece secretaria con icko-
mas. Infames C/ Fco. Ganda.
79 bajos- Monaca.

Se dal closes de Francés,
profesora nativa, Informes: C/
Antoci Duran, 38-7 a polir de
20' 30h.

Auxilicr Administrativa con
estudos de informática busca
trabajo. biformes, Tel. 560405
(mananasde 1201)  .

Ofrezco mis senAcios para
trapajos del haga biformes'
Tel. 55 30 57 (noches).

Cercara persones interesa-
des amb fer cotxoda de Mo-
naco( - Cola Bona entre les
7' 30 - 2.30 hs. aproximada-
ment Tel. 55 25 54

Licenciada filología inglesa
da closes particulares inglés,
[GB, BUP, COL). FP. Tel. 55 13 81
o 23 60 69

Esteticista con form ocIón
profesional, desearla encon-
tra trabajo. Tel. 555588

S' ofereix jove per repassos
de fustena a cases perticulars;
terme de Manacor. Tel.
526163. a pain de les 20 h.

Desaparecido gato is os-
curo y lair en la barriga.
Cola muy Ioga y peludo (lleva
collar beige) Se gratificara
Tel. 554394

Desaparecido gato is os-
curo, cola 1-ga y peluda.
Llevo colla ,dige. Avisar ur-
gentemente ci Tel. 55 05 98.
Precisa medicocióndiaria.

S' ofereix feina per dona
joys. Informes Croissonteria,
Tel. 55 51 18.

Se ofrece serrara para lim-
piezo o domicilio, con infor-

mes Tel. 55 58 37.

Anglin a Porto Cristo. The
language Shop. 55 15 37 - 57 07
66. C/ Surecia, 10 Portoc-risto.



CLASSES

BALL de SALÓ
els balls D' AHIR, D' AVUI i de

SEMPRE
a càrrec de

Francesca, Ours i Alfons

Foxtrot
Vals Vienès

Boogui - Boogui
Blues

Rumba

Tango
Vals Anglès
cha-cha-cha

Samba
Polca

• • if, • 411, • 4116 • + • ••• • • • • • • • • • • • •• •	 •	 •	 •	 • •

Dies: Dilluns i Dijous 8'30 -
10'30 vespre

Durada del curs: Del 13 de Juny
al 7 de Juliol

Preu: 4000 pts. 16 hores de classe

Lloc:
Parc Municipal de Manacor
Organitza:
Fundació Pública del
Teatre Municipal

Matricules i informació:

Ajuntament de Manacor
del 6 al 10 de Juny
Dep. de Cultura

AudienciaPública

Es fosser de Campos
Hi ha tossers que són un poc re-

wi trets, i , vergonyosos davant la
gent per mor la feina que fan,
pent) el de Campos, de fa uns

/ anys, era home molt estirat i que
li agradava anar al dia, i així

'	 que, quan tingué els fills grans,
117111'Y 	per allò de que els seus fills fos-

sin com els d'altres families, vol-
gué comprar un cotxe, i, conse-

qüentment, pel gastorum fet, comença a deure dobbers, a un
i altre.

Un dels seus acreedors li posà plet, i per a pagar al Procu-
rador de l'acreedor, li feu uns comptes molt estirats, dispo-
sant ja del que encara no era seu, es a dir, sumant ja com a
propi, el que havia de cobrar quan uns quants de campaners
es moririen.

Això no va caure bé a Na Margalida S.M. la qual tenia el
seu pare molt yell, tot dient que, amb la vida i amb la mort, no
s'hi juga:

-Què s'ha cregut aquest porc d'home!!
I així fou, el plet ana per envant i el Fosser de Campos es

va veure davant el Jutge, responent a les preguntes del Fis-
cal:,

 cert que Vostè deu dobbers i que se'ls hi reclamen per
una altra banda?

Fosser: -Cert.
Fiscal: -És cart que s'afirma i ratifica el contingut d'aquesta

carta que va enviar al Procurador don J.M.S.?
Fosser: -No la record gaire be. La me podria Ilegir ara?
I, el Fiscal, canviant-se d'ulleres, Ilegi en veu forta i

estil.lada el següent:
“Querido Señor: Por lo que me reclama Don P.G.S. le

puedo adelantar que mi intención es pagarle hasta el Ultimo
céntimo, cosa que sucederá antes de que pase medio año,
pués tengo bastante dinero en perspectiva para cobrar toda
vez que yo calculo que en Campos, por lo menos, una doce-
na de personas van a morir. El Medico me tiene señaladas
ocho que tienen enfermedades incurables y yo tengo anota-
das en mi libreta a l'amo En Joan de Sa Botigueta; a Mack)
Antonina Garrida; a Sa Viuda d'En Mosson i a n'En T6fol Ga-
rriguer, todos viejos con más de ochenta años, y además
como probables a Bartolomé Meco que esta ferit de dona, i a
Bernardino del Moll que está tocado de los pulmones. Como
verá Ud. hay mucha tela por cortar y como que no tengo com-
petencia...!

Fiscal: -Es seva aquesta carta.
Fosser: -Si i des de Ilavor ja n'he enterrat tres.
Fiscal: -I es cert que té en capella també a son pare de la

denunciant.
Fosser: -I ella que no ho sap que son pare, per gat, ja escup

sang.
La cosa s'allarga una estona més, pert, una vegada que el

Jutge preguntà a la denunciant si hi volia afegir-hi res més,
havent contestat de que no hi volia afegir més que procuras
que el Fosser enterras les persones una vegada mortes però
que no les tingués a sa llibreta abans d'hora, i com sempre
dona per acabat el Judici dient:

Visto para sentencia».
A la sortida el Fosser xerrant amb el seu Advocat li deia:
-I que no m'emprenyi aquesta mala puta {Duque en arribar

a Campos h apuntaré a ella a sa Ilibreta.
Llorenç Femenías



TeIè tons

Ambulàncies 	 55 40 75 - 20 03 62
Clinica Municipal 	 55 00 5C
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori - Consultes 	 55 42 02
Ambulatori 	 55 23 93
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11 - 55 43 50
Mutua Balear 	 55 19 50
Bombers 	 55 55 20 - 55 00 80
Policia Municipal 	  55 00 63 - 55 33 12
Policia Nacional 	 55 00 44
Comisaria de Policia 	 55 16 50
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil Porto Cristo  57 03 22
Grues Manacor 	 55 45 06
Taller de guardia 	 55 45 06
Grues Pou Vaquer..... 55 03 44 - 55 29 64
Grues Sangar 	 55 44 01
Grues S. Servera 	 58 56 80
Grues S. Macià 	 55 27 58 - 55 30 65
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
P. Fúnebres Lesever S.A. 55 38 56
P. Fúnebres Manacor S.A 55 18 84
Oficina Turisme P. Cristo 57 01 68
Ajuntament Manacor 	 55 33 12
Ajuntarnent 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 - 55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 57 02 20
Taxis S'Illot 	 57 06 61
Taxis Cales de Mallorca 	 57 32 72
Església dels Dolors 	 55 09 83
Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Son Macia 	 55 02 44
Porto Cristo 	 57 07 28
Son Carrió 	 56 94 13
Son Llorenç   56 90 21

FARM ACIES
Dia 3, llic. Riera, Sa Bassa
Dia 4, Vic. Muntaner, Salvador Joan
Dia 5, llic. P. Lada ria, C/ Bosch, 6
Dia 6, Ilic. Llull, A. Maura
Dia 7, Vic. Llodra, CI Joao Segura
Dia 8, Ilic. Mestre,M. Alcover
Dia 9, llic. Pérez, C/ Nou

ESTANCS.
Dia 5, no 5, Salvador Joan

MANACOR
Diumenges festius.
De dia Ide nit: Viñas; Cra. Palma-Artà
Febrer; Cra. Felanitx.

Diumenges festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Ven i S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyi; Cam-
pos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; Cra. Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Segui; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; Cra. Artà-Pto, Alcudia;  Can Pica-
fort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Wier.
-Es Coll d'es Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpihá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.

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

Manacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes
i festius), 8,30; 10; 15,15; 18. Festius:
8,30; 14,45; 18
Palma Manacor' 10; 13,30; 17,15;
19,45. Festius: 10; 19,45.
Manacor	 -C.Millor;	 6,45;	 8	 (fei-
ners);11,15;	 12,15(dilluns);	 14 45 .

18,15.
C.Millor-Manacor; 7,45; 8,50; 10 (di-
lluns); 17; 19.
Manacor -S'Illot; 8 (feiners); 11,15;
12,15 (rii!' n ins); 14,45:18,30
S'Illo, Manacor; 9,10; 10,20 (dilluns);17
tnAari..-T'or-C.-- iles de Mallorca; 7,30; 18,15
Calas de Mallorca -M&nacor; 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.Lloreng; 6,45; 11,05 (d
Iluns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.

S. Llorenç-Manacor; R 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. Fastius; c;;
18,10
Manacor-Petra; 9; 18,10.Festius; 9;
18,10

Petra- Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.

DISSABTES I VIGILIES DE FESTA
Horabalxa
18.-St. Josep
19.-Crist Rei (només dissabtes),St.Pau, P. Cristo
20.-Convent,Fartáritx,S'Illot
20,30.-N. S. Dolors, Son Carrie
21.-Crist Rei (norries dissabtes), Son Macia

DIUMENGES I FESTES
MatI
8.-N.S.Dolors
8,30.-Crist Rei, Fartáritx
9.-Son Negre, Serrait
9,30.-Convent,Hospital,S'Illot
10.- NS. Dolors, Son Carrie
10.30.- Sant Josep
11.-N.S.00lors,St. Pau, Porto Cristo
11,30.-Convent,Crist Rei
12.-N.S. Dolors
12,30.-Convent
Horabaixa
17,30.-S'Itlot
18.-M. Benedictines, St. Josep
18,30.-Calas de Mallorca (des de Maig)
1 9.-Crist Rei, Porto Cristo, St. Pau
20.-Convent, Son Carrie'
20,30 -NS. Dolors
21.-CristRei, Son Macia

CINE GOYA
Sabado 9'15 h.

Y
Domingo 245 h. Sesión continua

La jaula desnuda

El guerrero
americano



Ajuntament de Manacor

EXPOSICIÓ LLISTES CENS
ELECTORAL

Entre els dies 6 i 20 de juny del present estaran exposades al públic,
a efectes de reclamacions, les llistes del CENS ELECTORAL d' aquest Ajuntament.

Les persones interessades hauran de presentar el DNI
per formular qualsevol reclamació.

Aquesta exposició és la darrera abans de les eleccions al Parlament Europeu que
estan previstes pera la primavera de l' any 1989.

Manacor, 1r de juny de 1988
El Batle,Jaume Llull i Bibiloni



MARTES 7 DE JUNIO
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
9,00 por la mañana.
13,00 Scooby Doo.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Hotel.
16,30 Tal cual.
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 Heidi.
19,00 La nave Terra.
19,30 Entre lineas.
20,00 Las chicas de oro.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Contigo.
22,25 Sesión de noche -La im-
petuosa..
00.05 Peseta a peseta
00,15 Telediario.
00,35 Teledeporte
00.50 Testimonio.

T.V. 2
13,30 Programación regional.
14,30 Informatiu Balear
15,00 Bellesa i poder.
15,30 Video-clips.
15.40 Giro de Italia
16,50 Té o café.

18.00 Memoria del Pirineu
18,30 Avec plaisir.
'19,00 Picapuça.
20,00 Atletismo
21,30 Suplementos 4.
22,00 El tiempo es oro.
23.00 Tendido cero
23,30 La buena musica.

T.V. 3
13,00 Trenta minuts.
14,00 Magazine.
15,00 Telenoticies.
15,30 Bona cuina.
15,35 Guerra de sexes.
16,20 Gent del barri.
17,20 Untversitatoberta.
17,45 Dibuixos animats.
18,00 Exploració i aventura.
18,30 Oh! Bongonia.
19,15 Doctor Who.
19,45 Filiprim.
20,30 Telenoticies.
21,00 Filiprim.
'21,10 Bona cuina.
21,20 Angel Casas Show.
23,05 Perry Mason.
00,05 Telenoticies.
00,20 Bona nit.

VIERNES 10 DE JUNIO
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
9,00 Por la mañana.
13,00 Los osos Berestain.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Hotel.
16,30 Tal cual.
18,05 La linterna magica.
19,30 Diccionario de la salud.
20,00 MASH.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Cara a cara.
22,30 Viernes cine -La selva es-
meralda-
00,40 Peseta a peseta
00,50 Telediario.
01,10 Teledeporte.
01,25 La noche del perro verde.
02,25 Mcmillan y su esposa.
04,00 Largometraje -Corrupción
en el internado-.
05,30 Documentos T.V.
06,35 Documental.
07,30	 Largometraje -Rosie
Hart-.

T.V. 2
13,00 Programación Regional.
15,00 Bellesa i poder
15,30 Video-clips
15.40 Giro de Italia.
16.50 Cine español: -Accidente-
18,30 Eurocopa.
22.35 Concierto.
00,25 Cerca de las estrellas.

T.V. 3
13,00 A tot esport.
14,00 Magazine.
15,00 Telenoticies.
15,30 Bona cuina.
15,35 Guerra de sexes
16,20 Gent del barri.
17,20 Universitatoberta.
17,45 Dibuixos animats.
18,00 Nancy Drew.
18,45 Simbad.
19,15 Doctor Who.
19,45 Filiprim.
20,30 Telenoticies.
21.00 Filiprim
21.15 Bona cuina
21,20 Allo Alio.
21,50 Radio Cincinatti.
22,30 Crónica 3.
23,20 Telenoticies nit.

MIERCOLES 8 DE JUNIO
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
9,00 Por la mañana.
13,00 Erase una vez.. el hombre
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Hotel.
16,30 Tal cual.
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 Pequeño vampiro.
19,05 A tope.
20,00 De nueve a cinco.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Querido Piruli.
22,20 Canción triste de Hill
Strett.
23,25 Vivir cada dia.
00,25 Peseta a Peseta
00,35 Telediario.
00,55 Teledeporte.

T.V. 2
12,00 Programación regional.
14.30 Informatiu balerar
15,00 Bellesa i poder.
15,30 Video-clips.
15.40 Giro de Italia
16,50 TO o cafe.
18,00 Memoria del Pirineu
18,30 Avec plaisir.
19,00 Picapuça.
20.00 l'Informatiu
20.30 A punt
20.55 Opera: -Doña Francisqui-
ta-
00,25 Tiempo de creer.

T.V. 3
13,00 Crónica 3.
14,00 Magazine.
15,00 Telenoticies.
15,30 Bona cuina.
15,35 Guerra de sexes.
16 20 Gent del barri
17 05 Universitatob6ria.
17.45 Dibuixos animate
18,00 Musical info, tram j uvenil.
18.30 Cinc i acció
19.45 Filiprim.
20,30 Telenoticies.
21,00 Lotto.
21,10 Bona cuina.
21,20 Informatiu cinema.
21,50 Cinema 3 -Escrit en el
vent-.
23,50 Motor a tons.
00,20 Telenoticies.
00,35 Bona nit.

JUEVES 9 DE JUNIO

TV.1
8,00 Buenos dias.
9,00 Por la mañana.
13,00 Jhonny Quest.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Hotel.
16,30 Tal cual.
18,00 Los mundos de Yupi.
18,30 Musiquissimos.
19,00 Crónica joven.
19,25 Con las manos en la masa.
19,55 Hablando claro.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Luz de luna.
22,15 Derecho a discrepar.
23,45 A media voz.
00,15 Peseta a peseta

00,25 Telediario.
00,45 Teledeporte.

T.V. 2
13,30 Programación regional.
14.30 Informatiu balear
15,00 Bellesa i poder.
15,30 Video-clips.
15.40 Giro de Italia
16,50 Té o café.
17.30 Musical
18.00 Concurs de tarda
18.30 Avec plaisir
19.00 Picapuça
20,00 L'informatiu
20,30 OlImpicos
21,00 A tres bandes.
22,00 Loteria Primitiva.
22,10 Jueves cine -Condores no
entierran todos los dfas-.
23,50 Metrópolis

T.V. 3
13,00 Angel Casas Show.
14,00 Magazine.
15,00 Telenoticies.
15,30 Bona cuina.
15,35 Guerra de sexes.
16,20 Gent del barri.
17,05 Universitat oberta.
17,45 Dibuixos animats.
18.00 Nancy Drew
18,45 Simbad.
19,15 Doctor Who.
19,45 Filiprim.
20,30 Telenoticies.
21,00 Filipdm.
21,10 Bona cuina.
21,20 Blanc o negre.
23,00 A tot sport
00,05 Telenoticies.
00,26 bona nit.



VIERNES 3 DE JUNIO
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
9,00 Por la mañana.
13,00 Los osos Berestaln.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Hotel.
16,30 Tal cual.
18,05 La linterna magica.
19,30 Diccionario de la salud.
20,00 MASH.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Cara a cara. •
22,30 Viernes cine .EI tic) de
Oro»
00,45 Telediario.
01,05 Teledeporte.
01,20 La noche del perro verde.
02,15 Mcmillan y su esposa.
03,50 Largometraje -Stevie-.
05,45 Documentos T.V.
06,45 Documental
07,20 Largometraje -La dama
duende-.

T.V. 2
12.00 Tenis.
15.40 Giro de Italia.
19.00 Capitoli
19.25 Nuestro mundo.
19.40 Avec plaisir.
20.00 Frases
20.30 El mundo
21.00 Vuelta ciclista a Asturias
21,15 Suplementos 4
21,50 Concierto.
23,10 Cerca de las estrellas.

T.V. 3
13,00 A tot esport.
14,00 Magazine.
15,00 Telenoticies.
15,30 Bona cuina.
15,35 Guerra de sexes.
16,20 Gent del barri.
17,05 Universitatoberta.
17,30 Dibuixos animats.
18,00 Nancy Drew.
18,45 Buggs Bunny.
19,15 Doctor Who.
19,45 Filiprim.
20,30 Telenoticies.
21.00 Filiprirn
21.10 Bona cuina
21,20 Alio Alio.
21,50 Radio Cincinani.
22,20 Crònica 3.
23,20 Telenoticies nit.
23,30 Cinema de Mitjanit

SABADO 4 DE JUNIO
T.V.1
9,00 A tope.
10,00 Diccionario de la salud
10,30 El mago de Oz.
10,55 48 horas
11,00 La bola de cristal
12,15 Nueva gente
13,30 La otra mirada
14,3048 horas.
15,30 El tiempo.
15,35 Isidoro
16,05 Primera sesión: La rebe-
lión de los gladiadores , .
17.45 Dibujos animados
18,00 Las aventuras de Teddy
Ruxpin
18.30 Juego de niños
19,00 Número 1
19,35 La ley de Los Angeles.
20,3048 horas.
21,05 Informe semanal
22,15 Sábado noche.
23,25 La ultima frontera
01,30 Filmoteca T.V.: -Adiós a la
inocencia-
03,05 Música golfa.
04,25 El Fugitivo.
04,55 Largometraje: -Cuatro
locos buscan manicomio..
06,15 Documental.

T.V. 2
14,00 Estadi 2.
22,00 El extraño caso de...
22,30 El hombre y la guerra
23.20 Vuelta ciclista a Asturias
23,30 Ayer
00.35 Diálogos con la música

T.V. 3
13,00 Cinc i acció.
14,15 Oh! Bongonia.
15,00 Telenoticies.
15,30 Bona cuina.
15,35 Els barrufets.
16,00 Esports en acció.
17,30 Identitats.
18,30 Joc del dissabte
20,00 Vida salvatge.
20,30 Telenoticies.
21,05 Lotto.
21,10 Bona Cuina.
21,15 Magnum.
22,15 Pel.licula -Vol a ILs estre-
lles. .

DOMINGO 5 DE JUNIO
T.V. 1
07,15 Largometraje: -Juana de

9,00 Informe semanal.
10,00 Santa misa.
11,00 48 horas.
11,05 Concierto.
12,05 Pueblos de Dios.
12,35 Mujeres del mundo.
13,30 Segunda enseñanza.
14,3048 horas.
15,30 El tiempo.
15,35 Los pequeños picapiedra.
16,05 Estrenos T.V. - (,Adivina
quien duerme en mi cama-.
17,25 Si lo sério vengo.
18,25 Dibujos animados.
19,10 La clinica de la selva negra
20,00 A vista de pájaro.
20,3048 horas.
21,00 En portada.
21,35 La vida sigue.
22,45 Domingo cine	 cerebro , .
00,35 48 horas.

T.V. 2
12,00 Estudio estadio.
19,00 Sesión de tarde -El gran
dictador.
21,05 Muy personal
22,10 Camino de Seul
22,35 El instante más largo
23,05 Vuelta ciclista a Asturias.
23,20 Estudio Estadio

T.V. 3
13,00 Esports
14,30 Gol a gol.
15,00 Telenoticies
15,30 Batman
16,00 Jericó.
16,50 Tarda de ...Herois legen-
daris: -La caiguda de Roma , ..
18,30 Esports tarda.
20,30 Telenoticies.
21,00 Trento minuts.
21,30 A cor obert.
22,30 Gol a gol.

•

LUNES 6 DE JUNIO

TV.1
8,00 Buenos dias.
9,00 Poria mañana.
13,00 El pájaro loco.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Hotel.
16,30 Tal cual.
18,05 Los mundos de Yupi.
18,30 La caja magica
19,00 A media tarde.
19,30 De pellcula.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 El precio justo.
22,45 Alfred Hitchock
23,20 Documentos T.V.
00,25 Peseta a peseta
00,35 Telediario.
00,55 Teledeporte.

T.V. 2
13,30 Programacion Regional.
15,00 Bellesa i poder
15,30 Video Clips.
15.40 Giro de Italia
16,50 Té o café
18.00 Memoria del Pireneu
18,33 Musical
18,55 Toros
21,20 Cine Club: -Dios ya no
cree en nosotros-
23,20 Ultimas preguntas.
23,50 Jazz entre amigos

T.V. 3.
13,00 Gol a gol.
14,00 Magazine.
15,00 Telenoticies.
15,30 Bona cuina.
15,35 Guerra de sexes.
16,20 Gent del barri.
17,30 Universitatoberta.
17,50 Dibuixos animats.
18,00 Nancy Drew.
18,45 Simbad.
19,15 Judes Xanguet i les mani.
quis.
19,45 Filiprim.
20.30 Telenotícies
21,00 Filiprim
21,15 Bona cuina
21,25 Equalitzador
22,15 Teatre
23,45 Ai Smith i Jones.



Moment de la presentació en out) es brinda per l'èxit del Torneig.

Comptarà amb una excepcional participació

Renault-Manacor presenta a la premsa el XIV
Torneig Internacional de Tenis que patrocina

Albert Sans()
Des de fa 5 anys Renault-

Manacor patrocina el Torneig de
Tenis més important de Manacor i
un dels més de les Illes. Aquest any,
el Club Tenis Manacor, orgnitzador
del «XIV Torneig Internacional Fires
i Festes de Primavera», ha volgut fer
un gran esforç complementari,
aconseguint .una subscripció excep-
cional de tenistes de tota Espanya.
Per tot això Renault-Manacor, de la
ma del seu gerent José A. Guitart,
va citar a la premsa provincial i local
de Manacor al revolt d'un dinar a un
restaurant de Ciutat per explicar-nos
les característiques fonamentals
d'aquest Internacional Torneig. Al
respecte ens explica els esforços
que suposa el que competesquin te-
nistes de renom internacional. No
només econòmics, també sels hi
dona una estáncia els mitjans ne-
cessaris per poder accedir a les pro-
ves. Evidentment són els de més
renom els que més ajuden a fer del
de les Fires i Festes un torneig amb
molt de nom, pelt) tampoc es poden
oblidar les joves promeses d'altres
Clubs i els esforços també van diri-
gits a ells, com ens explicava l'actual
president del Club Jochen Strunk.

També parlarem dels trofeus, en-
guany pujen a més de 500.000 pes-
setes entre els que destaquen el
otorgats per la Renault-Manacor,
consistents en 100.000 pts. al cam-
pió individual masculí, la requeta de
metall noble i la mateixa raqueta
banyada en or que s'entregarà al
que guanyi 3 vegades consecutives
o 5 anys alternes el Torneig.

Els guanyadors de les darreres
edicions, des de que Renault-
Manacor patrocina el Torneig, han
estat: 1984 Felio Morey; 1985 Toni
Nadal; 1986 Toni Nadal; 1987
Mateo Palmer. Per tant és el mana-
corí qui de moment esta més aprop
d'aconseguir-ho. Peró enguany
han posat difícil, destaquen entre els
participants tres del Club Tenis Bar-
celona:
-Gabriel Urpi: Campió del món junior
i número 20 al ranking nacional ac-
tual. •
-Alan Meeus: Als devuit anys ha
estat el tercer del seu pais, Bélgica, i
actualment té punts a l'ATP.
-J. A. Pellejero: als deset anys és

considerat una ferma promesa del
tenis espanyol.

Si la plantilla dels participants
masculins és prou interessant, més
ho és encara la de les participants
femenines, ja que el Torneig comp-
tarà amb números molt alts en el

ranking nacional. Per tant, les finals
del Torneig es presentes molt inte-
ressants. La fasse final ja ha comen-
çat i es perllonga fins el proper diu-
menge dia 4, dia en què el Torneig
es tancarà amb un sopar de clausu-
ra.

Ca's Torrador presentó sus trofeos   

El restaurante Ca's Torrador de
Cala Millor ya tiene preparados sus
trofeos a la regularidad del Badía
Cala Millor y el Cardassar. No cabe

recordar que el conocido restau-
rante Ca's Torrador ha sido patro-
cinador de estos trofeos durante
toda la temporada futbolística. 



CURSO CONTABILIDAD
POR ORDENADOR

Curso básico Contabilidad
Explicación funcionamiento ordenador

Prácticassobre proceso contable mecanizado
an General Contable

Voyo a lo seguro, estudie en,.., rn'tio
Palma • Vía Portugal, 1-A -7243  71 - Inca, Obspo Llorrpart, 5 - 50 21 85 •

MANACOR- Plaza Iglesia,2

Carretera Cuevas Drach, s/n

Teléfono 57 01 72

PORTO CRISTOBANTA MAMA BEL PUERTO

CARNES Y GRAN
VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS

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

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEO/ODIA Y POR LA NOCHE

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

v
SA COMA MALLORCA

13 a r ltci LE ts rite

(ty't

X Trofeu Robert Muratore
El programa de les Fes-

tes de Primavera inclou
una veterana competició
de Judo Infantil que és la
Robert Muratore. Aquesta
és la 10 vegada que
comptam amb aquest
acte, més dos anys abans
que es va denominar Tro-
feu Primavera, la qual
cosa la converteix en la
competició més antiga
que es celebra sense inte-
rrupció a les Balears.

Aquest any, com sem-
pre, tornarem a comptar
amb la presència del Sen-
yor Muratore, pare del
Judo a les IIles, que sem-
pre ha estat per noltros un
gran mestre ademés d'un
gran amic.

Aquesta vegada els
participants passaran els

cent-cinquanta i les seves
edats, entre els vuit i els
catorze anys. La competi-
ció es fará a la pista co-
berta de Na Capellera, en
tres tatamis a la vegada

començarà a les 930 del
matí. L'hora prevista per
acabar és la una del mig-
dia. Hi estau tots convi-
dats.

GIMNÀSTICA RÍTMICA

Abans de començar el
Trofeu Robert Muratore, a
les nou del matí, les alum-
nes del Muratore donaran
una mostra de Gimnástica
Rítmica dirigides per la
seva professora na Maria
del Carmen Díaz.

CINT NEGRE

Ja tenim un altre cint
negre a Manacor. Diu-
menge passat a Saragos-
sa, n'Alselmo Gonzalez,
alumne del Dojo Murato-
re, va superar amb kit la
prova per a pas de grau,
convertint-se així en un
més dels pocs que osten-
ten aquest títol.



Hoy y mañana, desde Sa Punta de N' Amer a Cala Murada

El II Campeonato de España de Fotografía
Submarina en nuestra zona

Hoy, viernes y mañana, sábado, tendra lugar en
nuestra zona costera el Il Campeonato de España
de Fotografía Submarina -Nafosub- que se desarro-

Halt entre Sa Punta de N'Amer y Cala Murada, bajo
Ia organización de la Federación Balear de Activida-
des Subacuáticas que preside Rafael Muntaner.

Redacci6n
Entre treinta y dos y treinta y cua-

tro participantes se darán cita en
Calas de Mallorca, en los Aparta-
mentos Aubamar, para tomar parte
en el II Campeonato de España de
fotografía Submarina, que en esta
ocasión tendrá por escenario las
aguas comprendidas entre Sa Punta
de N'Amer y Cala Murada.

Los que van a tomar parte en el
Campeonato proceden de diez co-
munidades autónomas distintas: An-
dalucia, Ceuta, Murcia, Valencia,
Cataluña, Galicia, Cantabria, País
Vasco, Zona Centro y Baleares. Al
margen de estos fotógrafos, algunos
de ellos experimentados ya en este
tipo de campeonatos, vendrán unas
50 personas más, que se alojarán
en el complejo Aubamar, de Calas
de Mallorca.

Esta especialidad de fotografía
submarina no tiene nada que ver
con la caza submarina, a excepción
que la organización es de la misma
federación y que para tomar este
tipo de fotografías se precisa la in-
mersión al fondo del mar, a veces en
profundidades superiores a los quin-
ce metros.

En realidad hace pocos años que
se realizan pruebas de este tipo, en
plan competitivo, pero hay auténti-
cos especialistas que llevan muchos
años bajando a las profundidades
marinas para hacer sus fotografías.

En esta ocasión, vienen a Mallor-
ca los mejores especialistas de Es-
paña: un subcampeón del mundo en
1987, el campeón de la prueba cele-
brada en Miami y la flor y nata de la
fotografía submarina española.

No existen premios en metálico
para los ganadores, sino trofeos y
obsequios; lo importante, según
ellos es la convivencia entre ellos y
el intercambio de experiencias pro-
fesionales. .

Hoy, a las 9,15, en Porto Cristo,
se hará entrega de los carretes foto-
gráficos a los participantes y a las
O dará inicio el Nafosub 88. La
prueba de esta mañana durará

hasta las 13,30. Mañana se repetirá
Ia misma operación. A las diez de la
noche se hará entrega al secretario
del Jurado de las diez diapositivas
seleccionadas por cada deportista;
media hora después se reune el Ju-
rado calificador y a las 22,30 se les
dará una fiesta en su honor en los

Apartamentos Aubamar.
El domingo, a las 15 horas, en el

mismo complejo, se realizará la
clausura del Campeonato, con la
entrega de obsequios y premios,
con la proyección de las diapositivas
y la asistencia de las primei-as Auto-
ridades Provinciales y LoCales.

CINE GOYA
Sábado 9'15 h.

Y
Domingo 2'45 h. Sesión continua

La jaula desnuda

El guerrero
americano
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El Perlas Juvenil, virtual campeón
Por Seisveinticinco

Resultado de Liga Na-
cional, en el partido Ju-
venil Perlas Manacor -
Pollensa, 110-87; cuan-
do estas lineas vean la
luz, se puede ya ser
campeón.

Partido de Juveniles,
pero con resultado digno
de la liga nacional, es lo
que el pasado sábado,
ofrecieron los equipos del
Club Perlas Manacor y el
Pollensa. El encuentro fue
jugado por ambos conten-
dientes de manera total-
mente atacante, descui-
dando la defensa, lo que
obviamente se vió refleja-
do en el marcador que al
final, reflejaba un contun-
dente 110-87, favorable a
nuestros colores y que le
sirve para colocarle el
Campeonato en bandeja,
ya que con una sola victo-
ria en los dos encuentros
que faltan, sea cual sea el
resultado del Avante,
nuestros representantes
quedan campeones. El
encuentro nada tuvo para
destacar como no sea
este resultado tan de Liga
Nacional, y que por ello
fue trepidante y hasta
emocionante. Por otra
parte, queda señalar que
reapareció Paco Fernán-
dez después de su ino-
portuno esguince de tobi-
llo, pero que no pudo
jugar por motivos labora-

; les Miguel Galmés que
estos últimos encuentros

2 había sido uno de los más
destacados. En otro

tb orden de cosas, creo que
r, no es ni mucho menos

ético, el que por parte de
Ias autoridades, se obli-
gue al Perlas a jugar un
encuentro del Campeona-
to de Mallorca en la pista
de Es Canyar, para em-
plear un pabellón deporti-
vo para que los roqueros
tengan un techo donde
dormir sus monas. A mi
juicio, pienso que el pabe-
llón tiene que emplearse
para fines deportivos y no
para veladas roqueras,
que todos sabemos que
suele haber en ellas.

REGULARIDAD:
JUVENIL MASCULINO:
Rosselló 	 156
Reus 	 692
Calmés 	 548
Gelabert 	 466
Fernández 	 496
Riera 	 616
Llull 	 610
Rodero 	 548
Pomar 	 772
Oliver 	 574
Blanes 	 426
Botellas 	 696
Nufioz 	 48
Matamalas 	 24

LOS MAS REGULARES
DE LA SEMANA:
Reus, Rodero, Pomar,
Botellas 	 28

ESTA SEMANA
FINALIZA LA LIGA

Este fin de semana,
dará fin a la liga 87-88 de
Juveniles con el encuen-
tro en la Pista de Na Ca-
pellera con el Apartamen-
tos Santanyí, encuentro
que según el resultado

que haya obtenido el Jue-
ves en el Pla de Na Tesa,
podría incluso ser de puro
trámite ya que se sería
Campeón, para ello, es
suficiente que se gane en
el Pla de Na Tesa, sea
cual sea el resuitado de
su único rival el Avante,
por ello, creo que es de
vital importancia, que el
próximo sábado la pista
esté abarrotada de públi-
co ya sea para animar a
por la victoria o para cele-
brar la consecución del tí-
tulo a mi juicio totalmente
merecido.

LA GRAN NOCHE DEL
PERLAS A PUNTO.

De seguro que habrá
sorpresas.

Se peyó una gran
asistencia.

El Club Perlas Mana-
cor, está ultimando los de-
talles para lo que va a ser
sin duda la gran noche de
Ia presente temporada, en
Ia que además de una su-

culenta cena, habrá tam-
bién trofeos para los más
destacados jugadores de
cada uno de los equipos
del club y según me han
asegurado, habrá tam-
bién ciertas sorpresas,
que con toda seguridad,
nadie se espera.

En prin-
cipio, se prevé una gran
asistencia de socios y
simpatizantes, y es de es-
perar que sean muchos
más los que se unan a
esta simpática reunión.
Para ello están a la venta
los tiquets para esta cena
en Viajes Manacor de
Avda. d'Es Torrent n° 1, al
precio de 1.500 pts. A
esta celebración, se ha
unido Viajes Manacor,
Recreinsa, Ca'n Batliu
S.A., Edicions Manacor,
Ferretería Morey, Viajes
Campanario, Cafeteria
Tanit, Sa Nostra y natural-
mente esta casa, INFOR-
MACIONS LLEVANT, a
través de su revista
7SETMANARI.



El Forat se ha proclamado brillantemente campeón del
Torneo Comarcal de Peñas de fútbol 1987-88

CLASIFICACIÓN FINAL

Forat 34 26 5 3 130 28 57
B. Nuevo 34 26 4 4 124 38 56
Ses Delícies 34 26 3 5 107 34 55
Ca's Fraus 34 22 2 10 91 46 46
Pl. Adrover 34 17 10 7 85 48 44
A. Romani 34 13 10 11 49 44 36
CC.S. Macià 34 13 7 14 64 72 33
B. Toni 34 12 9 13 56 66 33
P. Mallorca 34 13 6 15 52 53 32
Toldos M. 34 13 5 16 63 76 31
Cardassar 34 12 4 17 63 83 28
Ca'n Simó 34 11 5 18 68 78 26
Monumento 34 9 7 20 64 92 25
P. Orqu idea 34 9 4 21 57 87 22
Calas Mca. 34 7 7 20 62 102 21
R. Sa Volta 34 7 6 21 51 98 20
S'Estel 34 7 5 22 49 107 19
B. Jaume 34 7 2 25 54 117 16

TROFEO GOLEADOR
1.-Juan Riera (Bayó), Forat 	 52 goles
2.- Dionisio Corraliza, B. Nuevo 	 47 goles
3.- Jose A. Gonzalez, Ca's Fraus 	 27 goles

TROFEO PORTERO
1.- Antonio Artigues, Forat 	 28 goles
2.- Fco. Cuencas, Ses Delícies 	 34 goles
3.- Zafra, B. Nuevo 	 38 goles

TROFEO DEPORTIVIDAD «CAIXA RURAL»
C.C. Son Macià

Joan

(I )

o
a 
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Crónica
patrocinada por: BANCA)IkMARCH

El Forat, campeón
Hasta la última jornada no hemos sabido el nombre

del equipo campeón, aunque era el que más opciones
tenía, y el título y el honor ha recaído en el Forat, con-
junto que ha realizado una fenomenal campaña y que
creemos que es merecidamente el vencedor; en este
último partido el líder derrotó claramente por tres a cero
al P. Orquídea y entonó el alirón. El B. Nuevo consiguió
Ia mayor goleada de la jornada, nueve a cero a S'Estel
que se presentó sin el equipo completo, los de Capde-
pera también han realizado una fenomenal campaña
haciendo siempre sombra al líder. Y Ses Delícies, ter-
cero, venció al B. Toni dos a cero; este conjunto estuvo
todo el campeonato cerca de la cabeza, y según mu-
chos participantes es el que mejor conjunto posee.

El .Ca's Fraus se presentó con sólo seis jugadores a
jugar su partido frente a las Plantas Adrover, por lo que
este último se anota los dos puntos; por su parte el Son
Macia logró vencer al Amba Romani por dos a uno y el
Ca'n Simó al Calas por uno a cero. El B. Jaume se
anotó la victoria, uno a cero al equivocarse de hora la
Peña Mallorca y no presentarse a la hora del encuen-
tro; el Toldos Manacor se trajo los dos puntos de Porto
Cristo, gracias al tres-cero con que venció al Monumen-
to, y por último el Sa Volta, que en el final de temporada
ha conseguido buenos resultados, venció por goleada
en Sant Llorenç, uno a cinco fue el resultado final.

Nos queda solamente felicitar al campeón y a todos
los participantes, y animarles para la próxima tempora-
da; dar las gracias a la Presidencia del torneo y al Co-
mite de árbitros, por las facilidades que hemos encon-
trado para realizar nuestra labor de informar y tener al
corriente a los muchos participantes de este evento de-
portivo.

Hoy, viernes, a las 21'30, tendrá lugar en Los Drago-
nes, la cena de fin de temporada y entrega de trofeos.

RESULTADOS:
-Son Macia, 2 (Juanito, J. Ga', a) -A. Romani, 1 (A Gon-
zalez)
-Ca's Fraus, O - Pl. Adrover, 1 ;J. Fullana \
-B. Jaume, 1 - P. Mallorca, 0
-B. Nuevo, 9 (D. Corraliza 5, J. Ferrer 2, F. López, J.
Genovart) - S'Estel, 0
-B. Toni, 0 - Ses Del:cies, 2 (M. Fullana 2)
-Cardassar, 1 (A. Mas) - Sa volta, 5 (J. Beltran 3, A.
Beltran, J. Gallardo).
-Forat, 3 (J. Riera, P.Miquel, S. Artigues) - P. Orquídea,
0
-Monumento, 0 - Toldos M., 3 (M. Duran 2, J. Montoya)
-Can Simó, 1 - Calas de Mallorca, 0



Pena Loto 7

Esta semana primera jugada: 50.400 pesetas
	Esta semana se inicia la primera jugada de la Peña	 JUGADA PARA EL DIA 2 DE JUNIO 1988

	

Loto 7. Como dijimos la semana anterior, van a relie-	PENA LOTO 7
narse dieciocho quinielas de ocho apuestas, lo que re-
presenta un total de 50.400 pesetas.

A la hora de escribir este comentario todavía no se
había completado el cupo de apostantes, pero faltaba
el último día, en el que posiblemente se haya llegado al
límite de la cantidad prefijada por los dirigentes de la
Peña. De todas la-s maneras, hay que decir que si la
cantidad que se recoja es inferior a las 504.000 pesetas
(50.400 cada semana, durante diez), la próxima jugada
y posteriores se adecuarían a la cantidad recogida. En
caso que fuera superior, lo que se haría sería completar
más quinielas, hasta Ilegar a la cantidad recogida.

Si no hay novedad y se cubre el objetivo previsto, la
quiniela que publicamos esta semana se repetirá cada
semana, a lo largo de las diez próximas. En caso con-
trario, ya sea por más o menos cantidad, la semana
próxima publicaríamos la quiniela que se jugará las
nueve semanas restantes.

Esta semana, a pesar de que a esta hora desconoce-
mos la cantidad recogida, nos hemos decidido por jugar
Ia quiniela al completo, puesto que el jueves, horas
antes de que aparezca la presente edición de 7 Setma-
nari, la jugada de la Lotería Primitiva tiene más de 350
millones de Bote. Esperemos que la suerte nos acom-
pañe.

1 1 2 6 12 20 35 37 39
2' 1 3 14 19 23 40 42 45
3' 1 5 7 14 23 25 38 40
4a 1 6 7 19 22 32 33 47
5' 1 6 11 22 23 39 40 44
6a 1 14 20 23 26 33 36 45
7' 1 20 21 25 29 36 39 42
8' 2 6 16 19 23 29 34 40
9' 2 4 7 16 21 36 37 44
10' 2 9 12 26 29 31 35 40
11' 3 4 9 12 22 34 36 38
12' 4 7 16 29 34 39 42 45
13' 5 8 9 16 21 31 42 45
14' 3 5 8 15 32 37 38 42
15° 4 5 8 19 25 30 39 47
16° 6 8 15 30 31 32 35 47
17' 7 8 11 16 26 33 38 42
18' 11 14 15 16 30 33 40 44

Concert de
La Coral Infantil

Social de Maó

• 04 , • + • •• •	 • •	• •• •	 •• •

Parróquia del Carme de Porto Cristo

Dsabte 11 de Juny de 1988

a bs 21'30 homs
ENTRADA LLDRE



Grimait

Grimalt 	 56
Philips 	 52
Ortiz 	 52
Jiménez 	 47
Jaume 	 47
Servera 	 45
Baqué 	 44
Molina 	 44
Rosado 	 44
Granja 	 44
Gomis 	 41
Pascual 	 30
Ramis 	 16
Boyer 	 12
Santandreu 	 11
Garcia 	 10
Del Salto 	 9
Durán 	 8
Sevilla 	 5
Pedraja 	 2

CLASIFICACION FINAL

GOLEADOR
Rosado 	 13
Gomis 	 11
Ortiz 	 9
Granja 	 7
Philips 	 2
García 	 1
Del Salto 	  1

COR MOTOR S.A.
Carretera de Palma a Arta Km. 47

ACOR

BUSCA VENDEDOR
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Servicio militar cumplido
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on de gentes
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INSTALACIONES ELECTRICAS
DOMESTICAS E INDUSTRIALES
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MANACOR
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CLASSES D'ANGLES
Aquest estiu a càrrec de

Ben R. Vickers, Biel Galmés

A PORTO CRISTO
C/ SUREDA, 10 - 57 07 66

A MANACOR
C/ ANDRES FERNANDEZ, 8-1 55 15 37

CRISTALERIA
LA ESTRELLA C.B.

Carpinteria mecánica de
aluminio y acristalamientos

en general
Gereral Barceló, 42— MANACOR

Tfnos. 55 08 67 - 55 07 38
Patrocina Maximo goleador Porto Cristo

CLASIFICACION FINAL
Dami 	 15
Pascual 	 14
Agustin 	  10
Mira 	 6
Mariano 	 5
Garcia 	 4
Cerdá 	 4
Estelrich 	  2
Piña	 2
Galmés I 	 2
Galmés II 	 2
Gelabert 	  1

Riera 	  1
Ortiz 	  1

Damian

Porto Cristo - Atco. Ciudadela

A quemar el último cartucho
Redacción

El Porto Cristo, aunque
remotas, sigue mante-
niendo las aspiraciones
de conseguir el ascenso a
Ia Tercera División, ya
que tan solo le separan
dos puntos del líder Fela-
nitx, aunque este tenga el
golaveraje particulr a su
favor.

En el encuentro dispu-
tado el pasado domingo
en Es Torrentó, el Porto
Cristo mereció un mejor
resultado, ya que en la se-
gunda mitad dominó total-
mente al equipo felani-
gense y los delanteros
porteños gozaron de muy
buenas ocasiones de gol,
pero que por verdadera
mala suerte no fructifica-
ron. De todas maneras las
espadas siguen en alto.

Pero para ello el Porto
Cristo debe vencer el pró-
ximo domingo al Atco.
Ciudadela para mantener

intactas sus aspiraciones
y esperar el resultado que
depare el partido Felanitx-
Cardassar, ya que si el
equipo llorençí consiguie-
ra la victoria aumentarían
las posibilidades del equi-
po entrenado por Onofre
Riera.

Pensamos que el técni-
co porteño opondrá un
equipo más ofensivo al
equipo menorquin que el
que jugó en Felanitx. Por
lo tanto es probable que la
alineación sea diferente,
tanto en jugadores, como
en la táctica a emplear.

Ya que para el Porto Cris-
to solo vale la victoria en
esta confrontación frente
al equipo ciudadelano.

Por lo cual y salvo no-
vedades de última hora el
once inicial que salte al te-
rreno de juego para en-

frentarse al Atco. Ciuda-
dela sera e' siguiente:
Sanchez, Gaimés I, Gal-

més	 II,	 Piña,	 Riera,
Cerdá,	 García,	 Mira,
Dami, Pascual y Agustín.

TV - MANACOR
Emiteix cada dimecres a vespre,

a partir de les 21,30 hs.
Per qualsevol informació: Tel. 552776



_Amb tot el seny
No s'ha perdut tot

Es juvenils del Manacor
no aconseguiren ascendir
a sa Primera Divisió Na-
cional, ja que an es darrer
partit varen perdre dins
Eivissa. Per lo tant s'equip
juvenil eivissenc va esser
es que va ascendir.

Pensam que a pesar de
no haver ascendit no s'ha
perdut tot, sinó que s'han
tret coses profitoses d'a-
quests jugadors i també
coses que poden marcar
es futur.

Hi ha jugadors que a
n'aquesta Iligueta d'as-
cens han demostrat la

seva valua i altres que
han demostrat que no
tenen afició i passen total-
ment des futbol. Aquests
darrers lo més probable
és que pengin ses botes o
que juguin en equips de
categoria més baixa que
el Manacor.

Es que no han perdut
res i en canvi han guan-
yat, són aquell pareil de
jugadors que han demos-
trat que es pot confiar
amb Ells sa propera tem-
porada dins es primer
equip, on poden esser ti-
tulars i això es lo que

compta per a un jove que
vol esser futbolista.

El Manacor sempre ha
demostrat que confia en
la seva pedrera i ho de-
mostrara sa temporada vi-
nent, ja que alguns juga-
dors de s'equip juvenil
passaran an es primer
equip. Maxima il.lussió de
qualsevol jugador jove.

Aquests que estiguin a
sa plantilla seran es que
hauran demostrat que
poden esser futbolistes i
que viuen es futbol.

Per a Ells, no s'ha per-
dut tot.

Sense cap ni peus

Interviu
fantdstica
Allô que mai
no declara...

PACO ACUÑAS

-Com estas Xesc?
-Jo bé. Estic aturat, ja que no en-

tren.
-0 sigui que ja no veus Es Florero?
-No ho veig, perd l'anyoro.
-Com l'anyores?
-Homo, es que si no el veig no em

puc discutiramb ningú.
-Ens vols explicar lo de sa teva re-

núncia?
-Tot esta ben explicat Pen!) sa

cosoa no ha sortit bé.
-Com no t'ha sortit bé?
-Jo em pensava que em tornarien

dir per entrenar el Manacor i , res de
res.

-Perd no vares renunciar?
-Si, perd amb segona intenció.
-Amb segona intenció?
-Jo volia entrenar el Manacor a Se-

gona B.
-Com es que est enfrontat an es

Florero?
-Perquè Ell es de dretes i jo d'es-

querres.
-Nomes per això?
-Iambe perquè volia que padassin

de jo per pro moci onar-me,
-Per pro moci onar-te?
-Si, ja que quasi ningú em coneixia

i ara sí.
-I tu amb quines idees combre-

gues?
-Amb ses meves o no está clar.
-1 sa propera temporada?
-Amb s'equip que em demi fer lo

que vull.
-Com lo que vulguis?
-Que sa directiva sigui dolente i

aixíjo tornaré esser es protagonista.
-Tu vas de protagonista d'es fut-

bol?
-Si. Lo que encara no he estat cap

vegada s'actor principal.
-Com deixes el Manacor?
-En bones mans. En Company es

un bon entrenador.
-Vols afegir res més?
-Si. Dir que ses coses no han sortit

així com volia. Perquè em pensava
que en tornarien fitxár i me donarien
niés duros.

Res Xesc, el món no s'acaba aquí,
ets jove i p -est tornarás ésser es pro-
tagonista perd no del Manacor.
Quine pena.

ar en
nercado,

'ehente con
is ensable
es.
54 70 61

-S'ha acabat sa I liga i
es futbolistes van a des-
cansar per agafar forces
per sa propera tempora-
da. Es que no descansen
són es directius, que han
de fitxar i desfitxar. Una
feina molt bona de fer.

-En Paco Acuñas ja té
equip per sa propera tem-
porada. Es tracta del
Barça. Ja que és un Club
on sempre hi ha gent que
prctesta i a en Kendall
nostro això !i va le lo mi-
llor.

-En Gabbi el Vadell ja
esta quasi recuperat de
sa seva cameta. Si tot va
'Dé podrà jugar es primer
partit de Lliga.

-En Mateu Sansó
“secre» del Manacor té
es Hoc molt gelós i no

deixa En Gabbi per res.
Inclús diumenge passat
anaren a Eivissa junts.

-Per cert que es juvenils
no aconseguiren s'as-
cens, però ho intentaran
l'any que ve amb un nou
entrenador, En Tomeu Al-

cover, que no els deixara
dormir a sa palla.

-No els varen concen-
trar i varen estar a punt de
guanyar al Felanitx. Es ju-
gadors d'es Port necesi-
ten anar de nit i fer sa
seva vida. 0 no, Nofret?



Felanitx - Cardassar

Pocas posibilidades para los llorencins
Redacción

Pocas posibilidades tie-
nen ya los jugadores del
Cardassar para conseguir
el ascenso a la Tercera
División, ya que de los
cuatro partidos jugados
en esta Liguilla de Ascen-
so tan solo han consegui-
do tres puntos. Por lo slue
Ias opciones son casi
nulas.

Después de la derrota
encajada en Ciudadela, el
Cardassar rinde visita el
próximo domingo al Fela-
nitx, lider del grupo. En un
partido que a los felani-
genses si ganan tienen
asegurado el ascenso.
Por lo que el partido es de
claro pronóstico favorable
al equipo que entrena

Juan Tau ler.
Pero los jugadores de

Bernad Gelabert irán a
Felanitx a quemar su últi-
mo cartucho e intentaran
conseguir los dos puntos
en juego. Aunque para
ello tendrán que mejorar
actuaciones pasadas, en
Ias que los jugadores llo-
rengins no han dado la
verdadera talla.

El partido del próximo
domingo frente al Fela-
nitx, prometee ser intere-
sante, más por lo que se
juega el equipo local, que
por lo que se juega el Car-
dassar. Que de momento
ha hecho una liguilla muy
por debajo de sus posibili-
dades.

Frente al Felanitx, pen-

Fuster un incisivo delantero del Cardassar.

samos que Bernad Gela-
bert no va a introducir mu-
chos cambios, aunque es
más que probable que dé
alguna oportunidad a
algún jugador de los oque
no se han venido alinean-

do de forma habitual. Por
lo que el equipo estará
formado por: Seminario,
Femenias, Rosselló,
Frau, Soler, Barceló, Fus-
ter, Sureda, Sancho,
Nebot y Nieto.

CARRERES DE CAVALLS
AL TROT ENGANXAT



 

E sports   

A s'hora de sa veritat 

Comença una nova etapa

Per Felip Barba
Ha acabat sa temporada futbolística 87-88. Una tem-

porada que ha estat molt fructífera pel Manacor i ho ha-
gués pogut ser més si a alguns moments, no s'hagues-
sin perdut es nervis i tots haguessin actuat amb seny.
Però de totes maneres es pot considerar, llevat d'a-
questes quatre coses que han desdit, que sa tempora-
da ha estat bona.

Ja s'ha posat en marxa sa propera temporada, tant
en s'aspecte directiu, com s'esportiu. Hi comença a
haver cares noves dins sa Junta Directiva i altres que
havien estat di rectius i tornen a ajudar an es seu Club.

S'està començant una feina seriosa, amb gent que
vol fer feina pel Manacor i que estan disposats a dur es
Club an es Hoc que li pertany. Aquesta nova directiva
està formada per homos joves, que tenen il.lusió. Cosa
que se necessita per ser directius.

Per lo tant crec que comença una nova etapa pel Ma-
nacor. Una etapa que s'ha de planificar 136. Tant en

s'aspecte esportiu, com directiu, com econòmic, ja que
ses tres coses van juntes i si actuen coordinades acon-
seguiran es seu objectiu.

Pere) s'ha d'actuar en equip, sense protagonisme i es
Club ha de tenir sa base damunt aquests homes que
fan feina desinteressada, pert) que la fan com per si fos
per ells, amb il.lusió i amb sa seguretat que duran al
Manacor lo més amunt possible.

Aquests nous directius ja han aconseguit un patroci-
nador pel Manacor, cosa que sa passada temporada va
ser difícil i tenen molts de projectes que poden ser be-
neficiosos per s'economia d'es Club.

Pere), repetesc que cada directiu ha de saber estar an
es Hoc que li pertany i tots han de fer feina pel Manacor i
es que no estiguin disposats a fer-ho val més que dimi-
tesquin.

Si sa feina començada té una continuïtat, tots ten-
drem un Manacor millor i més ben dirigit. Recolzem ara
sa gestió de sa Junta Directiva, ja que s'ho mereixen.

Notícies esportives
MATIAS

El capità del Manacor
Matias Ramis es troba
molt recuperat de la seva
lesió de genoll. Esperam
que es recuperi totalment
i pugui començar la pre-
temporada amb el Mana-
cor.

TONI LLODRA I
NOFRE RIERA

En Toni Llodrá i En

Nofre Riera jugador més
regular del Manacor i el
màxim golejador respecti-
vament. Rebran el proper
dijous els Trofeus que han
estat donats pel Restau-
rant Santa Maria i per
Viatges Ankaire.

CONSTANCIA-BADIA

El tristament famós par-
tit Constància - Badia pot
tenir repercusions en ju-
gadors dels dos equips.

UN SPONSOR PEL
MANACOR

Una coneguda firma co-
mercial de Manacor, será
el patrocinador o »Spon-
sor» del Manacor la pro-
pera temporada. La direc-
tiva no es dorm i ja té fer-
mat el patrocini del primer
equip. I no és cap Indús-
tria Perlera.
Es parla que un parell de
jugadors poden esser
descalificats per una o

dues temporades. El Co-
mité está disposat a ac-
tuar amb energia.

TONI PASTOR

El jugador manacorí
que juga amb el Badia té
ofertes del Balears i po-
dria ésser que juntament
amb En Salas i N'Obrador
la propera temporada es-
tiguin a l'equip d'En Mar-
tín Esperanza.

RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
• Amb l'Esport
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VENTA Y ALQUILER DE

LOCALES COMERCIALES
VENTA DE

MINOS SIBTERRANEOS
CENTRO COMERCIAL EN CALAS DE MALLORCA
La urbanización con más futuro de la
Costa de Levante

• Información: Teléfono 57 03 17

APARCAII




