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El camí de Cala Varques

F
a poc mes de tres anys, la que aleshores era la senyora de Cala
Varques va fer tancar el camí d" accés a la cala, argumentant
que molts dels que anaven a banyar-se a la platja entraven dins
Ia propietat privada provocant-li uns perjudicis que no volia su-

portar per mes temps. Molt possiblement, darrera aquesta decissió s" hi
amagava la futura operació de venda, que va cristalitzar poc temps des-
prés. De Ilavors ençá, el comí ha restat tancat, i els banyistes que han vol-
gut gaudir d' aquesta singularissima platja verge s' han enginyat per en-
trar-hi per altres indrets o a través de la mateixa costa.

La decissió de la senyora fou discutida al seu moment: molta gent creia
tenir uns drets adquirits, al menys de pas cap a la cala. La realitat, pero,
es distinta: a aquest pais, -un estat de dret- existeix la propietat privada i
ningú no té dret a entrar-hi sense el degut permis. Per altra banda, sense
convertir-nos en advocats del diable i coneixent el vandalisme existent a
aquest poble, tampoc ens extranya massa I' actitud de persones que,
cansats de balandrinades sense sentit, reaccionen tancant la seva pro-
pietat.

Davant l' actitud dels propietaris del ferreny d' accès I de la voluntat de
molts de ciutadans de poder disfrutar de Cala Varques, l' Ajuntament va
Iniciar I" expedient d' expropiació del comí. Ara, segons informam a
aquest mateix número, ja es tramita per via d' urgencia la servitut de pas
a aquest comi con flictiu.

Segons les opinions mes optimistes, d' aqui a un mes les barreres del
comí podrien obrir-se definitivament. Si això fos així seria motiu de satis-
facció, ja que hl ha una vertadera demanda de cales verges, no comer-
cialitzades i sense contaminar.

Però el problema no restarà resolt, ni d" enfora. La gran majoria dels qui
van a Cala Vcrques, sols amb infants, hi van en cotxe ja que aquesta
cala està enfora de tots els nuclis urbans. El comí, -en cas de que prosperi
l'expedient d'expropiació- estarà obert, ?orb ¿a on deixam el cotxe'?
Sense un Hoc d' aparcament el suficientment ampla per donar cabuda a
tots els vehicles, presumim que aquesta solució no serà tal, sinó que en
definitivo serà una font mes de problemes.

El clutadà no ignora que al mateix temps que es tramita aquest expe-
dient d' expropiació hi ha una oferta dels propietaris per urbanitzar una
zona, vora Cala Romántica, cedint els terrenys de Cala Varques a l' Ajun-
tament. No serem tan ingenus com per pensar que els propietaris, sobre-
tot en el cas possible que no prosperi la idea d' urbanització, quedaran
amb els braços creuats, deixant que la gent entri allà on vulgui, aparqui
allà on li doni la gana.

Si d' aqui a unes setmanes podem passar per les barreres de Cala Var-
ques s' hound donat una passa endavant, pore) el comí que resta porqué
la cala sia autènticament dels ciutadans es molt mes Ilarg i ple d' entre-
bancs. Aquests, -i voldríem equivocar-nos- començaran el dia que s' obri
de bell nou el carni d' accès a Cala Varques.
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Iniciat l' expedient d' expropiació del camí

S'obriran les barreres de Cala Varques

Les barreres del cam( d'accés a la platja de Cala
Varques seran obertes al públic, a tothom que hi
vulgui assistir, aproximadament d'aquí a un mes i
mig. S'aconseguirt així donar la primera passa per
a que després de tres anys de tancament, el camí

d'accés resti obert als vianants.
Aquesta obertura de pas suposa per a molts una

experiernia única. Segons ens ha comentat el Dele-
gat d'Urbanisme aquesta es la primera expropiació
per via d'urgència que es tramita a nivell d'Estat.

S. Carbonell.- Dimecres dia 29
de juny, fa més d'una setmana, Bar-
tomeu Ferrer Delegat d'Urbanisme
acompanyat de Maria Antònia Vade-
II, personal de Costes, represen-
tants del MOPU i el Delegat de la
Conselleria de Turisme visitaren la
zona de Cala Varques. L'objectiu
d'aquesta visita? Posar en marxa
d'una vegada l'expedient d'expro-
piació del camí d'accés a la platja de
Cala Varques; i conèixer els te-
rrenys in situ».

c El camí d'accés a la platja de Cala
E Varques resta tancant des del mes

de maig de 1985, quan la Ilavonces
propietaria dels terrenys argumenta-

va que tancava el camí perquè no
tenia garriguer i els vianants de pas
feien destroces a la zona.

Molt de temps ha passat de Ila-
vonces ença, i moltes coses han
canviat a l'Ajuntament de Manacor.

A la passada Comissió de Go-
vern, la de dia 1 de juliol, el Batle va
donar compte de l'ofici del Ministeri
d'Obres Públiques i Urbanisme, De-
marcació de Costes de Balears,
sobre l'establiment de servitud de
pas per a l'accés de Cala Varques.

Ara es tramita l'expedient per via
d'urgència, tot tenint en compte, que
el passat mes d'abril la Comissió de
Govern va decidir intensificar les ne-

gociacions amb la resta dels orga-
nismes oficials, fins i tot interessant
al Delegat del Govern, Carlos Martín
Plasencia.

Tothom pensa que el traçat ade-
quat pel camí d'accés a la platja, es
el que tradicionalment s'ha utilitzat.
El pas que s'obrirà al públic una ve-
gada tramitat tot l'expedient, sera
estrictament pels vianants, es a dir
no podran passar en vehicles, sinó a
peu.

Aquest expedient d'expropiació
del camí, es segons la Comandan-
cia de Costes, el primer que es duu
a terme a nivell d'Estat, per la qual
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L'expedient s'està
tramitar per via
d'urgència

cosa, aquesta tramitació té un inte-
rés especial.

I ELS VEHICLES?

Una vegada aconseguida lober-

EI camí d'accés
resta tancat des del
maig del 85

tura del camí, com deiem, aproxima-
dament d'aquí un mes i mig, la gent
podrà arribar a la platja a peu, els
vehicles s'hauran de deixar abans
d'arribar al camí, en propietat priva-
da. laquai rosa suposa un perill pels

Només es podrà anar a
peu pel camí de Cala
Varques

vehicles. alb feim amb els vehi-
cles? Hi ha perill de trobar rodes fo-
radades? Aquest es un tema que
també s'ho hauria de plantejar l'A-
juntament de Manacor.

Cala Varques: No hi ha res decidit
Un tema que ha aixecat molta

pols aquestes darreres setmanes,
es el de la presentació per part dels
propietaris d'un projecte sobre Cala
Varques.

Aquest projecte, tal i com informà-
rem totd'una que el varem poder es-
tudiar, es una oferta dels promotors
de Cala Varques i Can Fresquet, els
quals detallen que dels 1.200.000
m2. en cedeixen 800.000 m2. a l'A-
juntament, a canvi l'Ajuntament els
hi deixaria urbanitzar cinc parcel.les
de 60.000 m2., a les quals es crearia
una zona hotelera, situada a Ro-
màntica.

L'Ajuntament -si acceptàs el pro-
jecte- es comprometia a cedir un
total de cent parcel.les de 1.500 m2.
per a construir vivendes aillades.

Deiem que ha aixecat molta pols,
perquè fins i tot segons els rumors
arribats a aquesta redacció, hi ha
algún conegut personatge politic
que ha prés mesures legals contra
algún mitjà de comunicació.

De fet a aquest mateix número re-
prod uïm una carta al Director redac-
tada per un membre del Consell Na-
cional del PSM-EN, en la qual es diu
que el PSM (i per tant la CDI) va

acordar en «la Comissió Executiva
de dijous dia 1 de Juliol de 1988...
no se construira res a la costa de
Manacor -tal com diu el pacte- en
els prõxims tres anys».

Aquesta carta, i un comunicat del
PSOE, en el qual es fan una sèrie de
puntualitzacions sobre el tema, co-
municat que també reproduïm a
aquest número, ens fan pensar que
Ia situació encara pot donar moltes
voltes, i que no es poden fer afirma-
cions sobre el tema.

Hem parlat amb el Delegat d'Ur-
banisme, Bartomeu Ferrer, qui ens
ha comentat que de moment el pro-
jecte d'urbanització i intercanvi pre-
sentat pels promotors ha estat facili-
tat a tots els grups politics i que
aquests se l'estan estudiant, per
tant, no s'ha pres cap decissió sobre
el tema. Bartomeu Ferrer diu que
creu que es oportú que la premsa
hagi publicat els plànols d'aquesta
primera proposta dels promotors
«és interessant que es crein co-
rrents d'opinió, que es parli del
tema».

Per altra banda ens comentava el
Delegat d'Urbanisme que dins la
CDI el tema també s'està debatint, i

tampoc hi ha cap decissió presa.
Ens va dir que havia assistit a una
reunió de la Comissió Executiva del
PSM-EN a Ciutat, a la qual es ya
arribar a la conclusió de què si es
possible, des d'Urbanisme el que
s'hauria de fer, es intentar negociar
conjuntament tota la costa de Mana-
cor.

El que s'hauria de plantejar el De-
legat d'Urbanisme, i tots els grups
politics que formen el Consistori ma-
nacorí, és que aquesta es només
una primera oferta, s'hauria d'inten-
tar aconseguir el millor pel polo!e :
donar la sensació de qué la prirn.
oferta que arriba a l'Ajuntamer • -
Ia bona. Si els promotors re
ganes d'arribar a un conveni,
de negociar amb aquests, sempre
tenint clar, que el poder el té l'Ajun-
tament i no les persones que fan l'o-
ferta, i el pacte que es va signar fa
un any. De totes formes, res es pot
afirmar ara, només que des de defo-
ra, dóna la sensació que res està
decidit.

Restaurante - Cafeteria

Cocina Mallorquina
Tapas variadas
Platos combinados

Plaza Ramón Mil, 20. Tel. 55 35 10



Ajuntament de Manacor

ORDENACIÓ POUGON 1-22
111m. Ajuntament en Ple en sessió celebrada el dia set de juny

de mil nou-cents vuitanta-vuit adopt& entre d' altres, el següent
acord:

1r) Aprovar inicblment names als efectes d' admissió a tràmit, el
Pla Parcial d' Ordenació del Polígon 1-22 de Manacor, promogut
pels Srs. Francesca Riera i Gaya, Francesca Liinàsi Fullana i Antoni
Pascual i Servera, condicionat a F esmenament de les següents
prescipcions:

a) Enllument públic:
-Potència: haurà d' essor suficientment aclarida la discrepancia

que s' observa entre la seva quantificació en la documentació es-
critalla documentació gráfica.

-Distribució dels fonds: l' important distanciament en algunes
zones vials de la urbanització projectada hailer d' essor conve-
nientmentobjecte de correcc6.

b) Avaluació econômica: L' avaluació económica de les xarxes
de distribució d energia electrica, enllumenat públic i telefonia es
considera escasa, pel que tal extrem haurà d' esser revisat i corregit
en el consegüent projected' urbanització.

2n) Significar que, amb caracter previ a l' aprovació provisional
del Pb Pardal del Polígon 1-22, hauran d' essor objecte d' esmena
documental les prescripcions assenyalades a l' apartat a) anterior.

3r) Suspendre l' atorgament de Ilicencia de parceLiació de te-
rrenys, edificació i demolició a I' airea anteriorment assenyalada,
pel termini màxim de dos anys. No obstant i en qualsevol cas, l' es-
mentada suspensió s' exfingirà amb aprovació definitiva de l' ins-
trument d' ordenació sectorial.

El que es fa públic per al coneixement general i als efectes que a
partir de ia publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, s' obri un terme d' infor-
mació pública d' un mes en qué els interessats podran fer quantes
al.legacions esfimin convenients al seu dret, respecte a l' esmentat
Pla Parcial així com de l' Estudi d' !my:1de Ambiental a ell incorpo-
rat.

Manacor, 14 de Juny de 1988
El Batie, Jaume huh i Bibiloni

COMUNICAT
CAMí DE CALA VARQUES

El Minister' d' Obres Públiques i Urbanisme definitivament ha ac-
cedit a la petició de l' Ajuntament de Manacor d' establir una servi-
tud de pas a la finca de Cala Varques per tal do poder accedir a la
platja.

L' expedient es tramitat per la Demarcació de Costes de Balears
mitjançant el procediment d' urgencia previst a la Llei d' Expropia-
ció forçosa. Així i tot, b tramitació de l' expedient exigeix un temps
que tots volem que sigui el més curt possible, en tot cas es preveu
quo es resolgui dins el periode d' esfiu.

El pas designat es el fins ara existent, exclussivament peatonal i
d' una ampbria maxima de 3 metres.

Segons informa b Demarcació de Costes es la primera vogada
que s' estableix na servitud de pas per accedir a una platja a és
Illes Balears  1 Espanya.

Manacor quatre de Juliol cle mil nou-cents yuitanta- vuit
EL PRESIDENT DE LA COMISSIO INFORMATIVA D'URBANISME

Signat: Bartomeu Ferrer i Garau

VACUNA ANTIRÀBICA
Pel present se notifica a totes les persones interessades que pel

present queda oberta b campanya de vacunació anfiràbica que
durarà fins al dia 13 d' agost, incbs, i que es durà a terme en els Ilocs
següents, d' acord amb els horaris que se detallen:
*OFICINA DE L' ESCORXADOR MUNICIPAL, (Comí de Tortova s/n). Di-
marts, dimecres i dijous, dolos 10 a és 12 hares.
*CLÍNICA VETERINARIA (Pg. Ferrocarril, 100. Tel. 55 42 65), Dematins:
de dilluns a dissabte de 10' 30 a 13' 30 h. Capvespres: De dilluns a
divendres de 17 a 20 hores,

Aiximateix es fa avinent que el preu establert per a aquesta vacu-
nació es de 760 ptes. (mes IVA)

Manacor, 6 de Juliol de 1988
El Delegat de Sanitat, Bernadi Gelabert  ¡Sastre

CAMPANYA CONTRA LA MOSCA DE L'OLIVERA
La Conselleria d' Agricultura i Pesca ha de realitzar properament

una campanya contra la mosca de l' olivera (Dacus oboe), sub-
vencionant parcialment el producte insecticida «Dimetoato 40» i la
Proteína hidrolitzada, amb preus a l' agricultor de 250 ptes. i de 100
pts./litre.

A fi d' atendre les sol.licituds dels esmentats productes, els quals
es distribuiran mitjançant les Cambres Agràries i és Cooperatives,
els interessats han de remetre, abans del dia 26 de Juliol les peti-
clans amb el nom dots propietaris i de és finques on ha d' usar-se el
producte.

Manacor, 6 de Juliol de 1988
El Delegat de Sanitat, Bernacii Gelabert i Sastre

BAN
CONTAMINACIÓ SONORA

La contaminació sonora s' ha convertit en un dels factors que
més negativament incideixen sobre la salut, amb detriment també
de la qualitat de vida i de la convivència ciutadana.

És necessari, per tant, fer un esforç col.lectiu I, també de respon-
sabilitat individual, per desarrelar els casos d' insolidaritat o incons-
ciência que es produeixen massa sovint.

Dit aba, I recalcant la demanda de coliaboració a tots, en ús d-

ies facultats que m' atorguen és disposicions vigents i el Decret 20,
1987 de la Conselleria d' Obres Públiques i Ordenació del Territori
faig saber que:

-Les infraccions a l' article 6 del citat Decret, referent als nivells so-
nors maxims en el medi ambient exterior, seran sancionades amb
un minim de 8 dies de suspensió de la Ilicència de l' activitat, d' a-
cord amb la taula següent:

NIVELLS SONORS MAXIMS
Zona de recepció	 Dia	 Nit

Totes excepte industrial o turística
	

55 dB
	

45 dB
Zona industrial o turística
	

65 dB
	

60 dB

-Les infraccions als articles 14116 de l' anomenat Decret 20/1987,
regulant el primer la prohibició de la circulació de vehicles a motor
amb anomenat «escapament  Iliure», o amb silenciadors no efica-
cos incomplets, inadequats, deteriorats o amb tubs retronadors; i el
segon referent als limits môNims de nivell sonor de vehicles, seran
sancionades amb un minim de 25.000 ptes.

-Els vehicles que precisin d' autorització municipal i circulin sense
ella seran objecte d' expedient de precintatge fins a la seva regula-
ció.

Manacor, 1 de Juliol de 1988
El Bathe, Jaume Llull i Bibiloni
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El Ministeri de l'Interior no ho considera procedent

Els examens de conduir no es faran
a Manacor

Redacció.- La Comissió de Go-
vern celebrada dia 1 de juliol va que-
dar assabentada de l'escrit del Mi-
nisteri de l'Interior, de la Comandan-
cia Provincial de Transit, segons el
qual les proves per a l'obtenció del
permis de conduir no es faran a Ma-
nacor, perquè no les troben proce-
dents, a la vista de l'informe realitzat
pel Servei de Seguretat Vial i de l'E-
xaminador-Coordinador de dita co-
mandancia.

La Comissió va acordar mostrar la
discrepancia de l'Ajuntament amb la
decisió de la Comandancia Provin-
cial de Transit de Balears. Jaume
Darder va rebutjar totalment l'infor-
me del Servei de Seguretat Vial i
sol.licita es dirigeixi queixa a dita
Comandancia, tot i argumentant que
es realitzen examens a altres pobla-
cions del mateix tamany que Mana-
cor i de menys transit.

BUS

També aprova la Comissió de Go-
vern el dirigir un escrit a AUMASA,
arrendadora dels vehicles del servei
de transport urbà, recordant-li el
compliment de la totalitat de les
clausules del contracte signat al res-
pecte entre ambdues parts
.Especialment, pel que fa als au-
tobusos amb els quais s'ha de
prestar el servei i a l'horari integre
d'atenció al públic amb els dos
autobusos en funcionament», pa-
reix esser que segons informes de la
Policia Municipal en determinades
hores d'alguns dies ha estat retirat
del servei un dels dos vehicles, amb
l'advertència que en cas d'incompli-
ment s'incoarà expedient sanciona-
dor i s'adoptaran les mesures que
pertoquin per exigir el compliment
de les seves obligacions.

TREBALLADORA FAMILIAR

Es va dictaminar favorablement la
contractació per un període de tres
mesos, d'un/a treballador/a familiar,
per a dur a terme el servei d'ajuda a
domicili.

TERRENYS DE L'HOSPITAL

Bernadí Gelabert demana a la Co-
missió de Govern que es tramiti el
més ràpida ment possible l'expedient
d'expropiació forçosa dels terrenys
per a l'Hospital, a fi de cedir-los a
l'INSALUD.

Bartomeu Ferrer contesta que els
propietaris volen reobrir negocia-
cions amb l'Ajuntament i arribar a un
conveni sobre la permuta dels pro-
pietaris.

De moment es seguirà la tramita-
ció i al mateix temps les negocia-
cions amb els propietaris. 

MANA CC)12
C/. Juan Segura 18- Tel 55 09 44  

DESDE EL 1 DE JULIO  

OFERTAS VACACIONES
MILES DE ARTÍCULOS A MITAD DE PRECIO

CAI IDAD A PRECIOS DE ESCÁNDALO

¡VISITE NUESTRO MERCADILLO!!!



La rádio municipal s'intaLlará al nou local del terrat del ParcMunicipalconstrutt
pera tal finalitat.

A petició per acord de Plenari

Una ràdio municipal per a Manacor

Albert Sans6
Una vegada ales el passat dimarts,
l'Ajuntament es va reunir en una
sessió ordinaria del mes de juliol
més bé rutinaria i en la que els punts
de l'ordre del dia que més desta-
quen són, de moment, de poca tras-
cendència. Cal fer especial menció
a la petició d'una radio municipal i de
Ia cessió dels terrenys i del recinte
de l'estació de tren de la Companyia
F EVE.

NOVA JUNTA RECTORA
DE LA TROT

En primer Hoc s'aprova a proposta
de la Comissió de Govern el nome-
nament dels Vocals de la Junta Rec-
tora de la Societat Limitada Coope-
rativa Trot de tal forma que hi esti-
guin representats tots els grups mu-
nicipals a través d'un dels seus regi-
dors. La Cooperativa Trot es va
constituir fa quatre anys i s'encarre-
ga de gestionar tot el relacionat amb
les carreres de cavalls i de les ins-
tal.lacions de l'hipòdrom de Mana-
cor.

NO AL REGISTRE DE FELANITX

Es desestimaren, en canvi, el re-
cursos contencioso-administratius
interposats contra la creació del Re-
gistre de la Propietat de Felanitx tal
com ho havia elevat a plenari la Co-
missió de Govern. Els diversos
grups municipals es manifestaren
en contra de la creació d'aquest re-
gistre no pel fet de negar un servei a
un poble de dimensions considera-
bles sinó com a protesta per la pos-
tura que mantén Palma amb nosal-
tres quan es nega a descentralitzar
els serveis administratius a les co-
marcas foranes. Es va deixar entre-
veure la possibilitat de que, d'adop-
tar una altra postura Palma amb les
foranes, podria canviar la nostra
amb el tema de Felanitx.

PETICIÓ D'UNA RADIO
MUNICIPAL

El Ple resolgué formular la petició
d'una radio municipal al Ministeri de
Transports i Telecomunicacions per

§ tal de tenir-la presentada abans de
que surti el regal ment de la nova Hei

E de radios i poder cobrir, després
d'haver-la aconseguida, noves vies

de participació i comunicació tal com
Manacor ha demostrat tenir la volun-
tat de dur endavant, com va poder
ser a través Radio Manacor. Sebas-
tià Riera va explicar que la proposta
elevada al plenari era únicament la
de formular la petició i , entenent la
preocupació expressada per Aliança
Popular, contesta que era prematur
fer un estudi de la viabilitat de la
radio abaris de fer la petició ja que
una vegada concedida podrien dis-
cutir amb temps les caracteristiques
d'aquesta radio municipal, que hau-
rien d'estar en funció de la disponibi-
litat econòmica de l'Ajuntament.

CESSIÓ DE L'ESTACI6
DEL TREN

D'enrera s'està negociant la ces-
sió dels terrenys de l'estació de fe-
rrocarril de Manacor per poder-hi es-
tablir l'estació d'autobusos. Fins el
moment les negociacions no han
donat el fruit esperat degut a que la
dificultat en determinar la competen-
cia en aquests terrenys ha impedit el
compromis per cap de les institu-
cions'implicades en la cessió. En qui
fins al moment s'han tengut mes
contactes es amb FEVE que per
dues vegades consecutives no ha
acceptat l'informe pel qual els te-
rrenys serien cedits a l'Ajuntament.
Les derreres esperances les té po-
sades ara l'Ajuntament en la Conse-
Heria de Transports, ja que si agues-
ta vol aprovar un informe favorable a
la cessió, pareix esser que FEVE
podria reconsiderar la seva postura.
El seu President, Pius Tur, ha vist

amb bons ulls aquesta iniciativa de
l'informe que contempli la cessió
dels terreny en dues opcions; l'una
de desafectar els terrenys i donar la
gestió a l'Ajuntament o l'altra de
donar en propietat els terrenys a l'A-
juntament amb el compromis d'a-
quest de cedir uns terrenys on edifi-
car una altra estació en cas de que
el tren es tornas a posar en funcio-
nament.

FEMS I BRUTOR A
PORTO CRISTO

Principal tema del torn de parau-
les va ser el del ferns i brutor de
Porto Cristo. Va ser Bartomeu Mas-
caró d'Aliança Popular qui va pregar
a Bernat Amer, Delegat del poble en
questió, que es fes el maxim per re-
soldre els problemes esmentats que
sofreixen des de mesos enrera. En
una intervenció desafortunada Ber-
nat Amer va dir que el problema s'a-
greujava degut a l'incivisme mana-
cori, la qual cosa rectifica davant les
protestes de la resta de regidors,
venguent a dir que les mudances
augmentaven elproblema que vol-
dria veure resolt tant corn tots, perd
que ve dificultat per l'empresa enca-
rregada de la neteja «Limpiezas Ur-
banas de Mallorca S.A.» que no
compleix en absolut amb el contrac-
te signat. J.M. Francia correborá les
darreres paraules d'Amer afegint
que s'estaven fent les gestions per
rescindir el contracte per incumpli-
ment de la companyia.

Foto: Pep Blau
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Ensalada de EnvidiasconLangostinos

SI LE HA GUSTADO NUESTRA COCINA,

AHORA ADEMAS DE NUESTRA CARTA LE OFRECEMOS UNA

VARIEDAD DE PLATOS SELECCIONADOS

POR NUESTRO CHEF, PARA QUE VD. PUEDA SEGUIR AGRADECIENDO
EL PLACER DE LA BUENA MESA...

...BUEN PROVECHO!

Fondue de Lubina

Solomillo de Temera
Con Gambas y Timbal de Arroz

Lomo de Cabracho
con salsa de Espinacas

Medallones de Rape
con Juliana de Trufas

Tarta "La Gamba de Oro"
(pastel de manzana con natillas calientes)

Camí de la Mar, 25 • S'ILLOT



Les regidores, la dona i l'Ajuntament

E

Fa unes setmanes a 7 Setmana-
ri apareixia una taula rodona amb
les opinions dels números ú dels
equips municipals que formen el
Pacte, així com la d'un regidor de
l'oposició. Avui hem volgut que
fossin les dones, les regidores
del nostre Ajuntament, les que
ens aportassin la seva especial
visió de la problemática de la
dona, del seu accés a les tasques
públiques i d'alguns temes deter-
minats d'actualitat política.
Aquesta es, sintetitzada, la con-
versa mantenguda amb les regi-
dores Francisca Bassa (PSOE),
Catalina Sureda (AP), Lidia Saiam
(PSOE) i Maria Antònia Vadell
(CDI-PSM).

7 Setmanari.- Creis que la pro-
porció entre homes i dones exis-
tent al consistori de Manacor es
correspon amb la realitat, no de-
mográfica, sine social i cultural
d'aquest poble?

F. Bassa.- Si miram des del punt
de vista cultural quatre regidores no
està malament, atenint-nos a la rea-

litat de Manacor.
L. Salom.- Jo crec que està be.

Hem passat d'una al passat consis-
tori a quatre a l'actual. Tot això de-
mostra que la dona vol participar en
les tasques públiques.

M. A. Vadell.- La dona, a Mana-
cor ja fa estona que participa dins el
món laboral, pero sempre el seu ob-
jectiu ha estat millorar l'economia fa-
miliar. Fins ara hi ha hagut poques
dones concienciades per a partici-
par dins les tasques públiques. Crec
que ha estat la democràcia qui ha
donat una empenta a la incorporació
de la dona al món de la política. Poc
a poc les dones de Manacor envesti-
ran més envers aquesta tasca.

C. Sureda.- Jo crec que està bé.
Si ho comparam amb les que partici-
pen a nivell estatal, la proporció de
Manacor es superior.

7 Setmanari.- Quin temps creis
que s'haurà d'esperar perquè la
proporció entre homes i dones
que participen dins la vida politi-
ca sia igual a la demográfica?

F. Bassa.- Crec que no se pot xe-
rrar d'anys. La passa inicial està do-
nada quan les dones han demostrat

que poden ser com els homes en
aquest camp. Crec que es difícil
saber quan s'arribarà a aquest punt.

C. Sureda.- Crec que es un camí
difícil de recórrer ja que una dona
que participa a la funció pública ha
de demostrar mes que un home.
Crec que està ben clar.

L. Salom.- No només es impor-
tant la participació de la dona, també
es important veure dins quins cA-
rrecs participa. Poques vegades se
ii dóna, també es important veure
dins quins càrrecs participa. Poques
vegades se li dona una Area de
molta responsabilitat econòmica i la
seva feina se sol reduir a les àrees
de benestar social o culturals. Crec
que aquest tema es tan important
com el percentatge de dones.

M.A. Vadell.- Encara que sé que
es una utopia, a mi no m'agrada par-
lar d'homes i dones, sinó de dones
capacitades i homes capacitats. Jo
crec que la dona pot arribar allA on
se proposi, encara que hi hagui mol-
tes traves dins la societat. El impor-
tant no es tant el percentatge d'ho-
mes o dones, sinó el fet del número
de dones que estiguin capacitades a



  

aquesta delegació podria tenir una
funció; per altra banda, crec que hi
ha molts de problemes bàssics a re-
soldre a Manacor, tant d'homes com
de dones.
L. Salom.- Es trista la separació
entre homes i dones i no es ideal
que hi hagi institucions específiques
per a les dones. La dona té una pro-
blemàtica específica però jo l'englo-
baria dins altres serveis socials. Al
millor a aquests moments, per tot un
procés històric que duim, hi pot
haver un Institut de la dona, pero jo
crec que l'ideal seria que anassin
desapareixent anant a parar dins al-
tres departaments.

M.A. Vadell.- La dona ja està prou
marginada per haver-la de marginar
més.

C. Sureda.- La dona té una pro-
blemàtica específica. La importància
de la dona dins la família ve reflexa-
da dins la Ilei d'Acció Social de
1987.

7 Setmanari.- Coneixeu el Pla
per la igualdat que ha aprovat el
Ministeri de Cultura, on se pretén
potenciar la discriminació «positi-
va», ajudant a les dones a superar
problemes que venen d'enrera?

L. Salom.- El que reivindica es
tota una mancança d'un procés his-
tòric. Jo crec que més que Ileis
noves el que s'hauria de fer es can-
viar les !leis antigues que van contra
la dona. La nova Ilei et dona unes fa-
cilitats determinades davant qües-
tions puntuals com la maternitat,
pero i tot el que et pots trobar de la
I lei anterior, que?

7 Setmanari.- La discriminació
entre home i dona es podria resu-
mir en una manca de cultura?

L. Salom.- Dins un procés históric
Ia dona ha tengut unes funcions;
aquestes van canviant amb la incor-
poració de la dona al món del treball.
Dins l'atur actual moltes dones sal-
ven l'economia familiar i això fa que
ella sia la primera que demana tota
una sèrie de serveis col-lectius. La
discriminació ve pel paper històric
que ha desenvolupat la dona.

M.A. Vadell.- Moltes vegades,
com més nivell cultural ha tengut
l'home, més discriminada ha estat la
dona. Els homes de nivell cultural i
económic alt, han tengut a ca seva
una dona al seu servei, com un ele-
ment decoratiu més. Potser la clas-
se mitja hagi integrat més la dona
per necessitats econòmiques.

7 Setmanari.- El que no está
molt clar és que s'acabi amb la
discriminació o comenci l'incor-
poració de la dona a la tasca pú-
blica amb l'entrada dins el món la-
boral. Basta veure els anys que
duu la dona a Manacor treballant
a les perles...

F. Bassa.- Efectivament, crec que
el tema es més profund i afecta més
al tema de la cultura general dels
homes i les dones.

M.A. Vadell.- Jo vull significar que
la primera regidora va ser una perle-
ra i que les perleres hem estat pio-
neres en moltes coses.

C. Sureda.- Voldria afegir que es
molt curiós noltres ho sabem per-
què estam dins Serveis Socials- que
es quasi sempre la dona la que acu-
deix a demanar ajud, quan hi ha
algún problema greu, la que acudeix
.és la dona.

7 Setmanari.- El que resulta difí-
cil d'imaginar, ara per ara, és que           

un moment determinat per exercir
una tasca pública, amb molts menys
condicionants socials que a aquests
moments.

7 Setmanari.- S'està fent fent al-
guna cosa especial per la dona, a
aquesta legislatura pel fet d'ha-
ver-hi quatre regidores o es faria
el mateix si tots fossin regidors?

M.A. Vadell.- Jo crec que hi ha
més sensibilització cap el tema de la
dona. El consistori, en general, sap
que hi ha una realitat que es la dona.
De fet dins les àrees culturals i de
serveis socials s'estan fent coses di-
rigides especialment a la dona.

L. Salom.- Crec que no s'actúa
per a homes o dones, sinó per ne-
cessitats en general. El que es cert
es que al Centre d'Adults, per exem-
ple, ens arriben més dones que
homes, però això té les seves expli-
cacions.

C. Sureda.- Crec que el fet que hi
vagin més dones està molt Iligat a la
tasca que duen a terme les assis-
tents socials de l'Ajuntament.

L. Salom.- Però que quedi clar

que el Centre d'Adults no es per
dones, sinó per tots i que a noltres
ens agradaria que hi venguessin
homes.

7 Setmanari.- Què canviaria a
aquest ajuntament si el consistori
estás majoritàriament integ rat per
dones?

F. Bassa.- No caviaria gane ja
que jo assumesc el programa de la
Majoria del Govern. Potser les
coses canviassin si l'Ajuntament
tengués una economia més acomo-
dada. Queden mites coses a cu-
brir, sobretot en Serveis Socials, per
manca de doblers.

L. Salom.- La relació interior i per-
sonal sí canviaria entre les regido-
res. Potser ens entendríem bastant
millor.

7 Setmanar.- Hi hauria més sen-
sibilitat pels temes socials?

L. Salom.- No té perquè ser aixf.
La dona no té perquè ser sempre
maternal.
M.A. Vadell.- Potser canviaria la
part estètica, encara que això es
una suposició.

C. Sureda.- La sensibilitat de les
dones Os diferent, davant certs pro-
blemes determinats reacciona d'una
altra manera.

7 Setmanari.- A certs ajunta-
ments de l'Estat espanyol s'ha
creat la delegació de la dona. Sou
partidàries de crear-ia, la próxima
legislatura a Manacor?

F. Bassa.- Manacor té una gran
manca de Serveis Socials i crec que



L. Sa/om: «Si la majoria del consistori fossin dones,	 C. Sureda: «L'actual equip de govern està recollint el
crec que ens entendríem	 que va sembrar l'anterior».

una dona es presenti a l'Ajunta-
ment com promotora d'urbanitza-
cions... N'hi ha qualcuna?

F. Bassa.- La incorporació de la
dona a algunes tasques és molt re-
cent. El control dels doblers majori-
tàriament està en mans dels homes.

C. Sureda.- Tradicionalment s'ha
exigit més a les dones, per accedir a
certs llocs determinats. Una dona,
per dedicar-se al negoci se li exigirà
una carrera: empresarials, marke-
ting, el que sia...

F. Bassa.- No hi ha dubte que la

pero tan discrimina l'home com la
dona.

M.A. Vadell.- La veritat és que
m'he trobat amb molts d'escepticis-
mes, per part d'homes... i també de
dones.

F. Bassa.- La dona, ja ho hem dit,
té més dificultats que l'home per ac-
cedir a flocs importants; la gent no
esta acostumada a una tasca amb
responsabilitats en mans de dones,
tant dins l'empresa privada com en
Ia pública.

7 Setmanari.- Fa uns dies, els

treballat molt. Crec que el més posi-
tiu és com es fa feina dins el grup de
govern.

M.A. Vadell.- Voler fer un balanç
d'un any dóna poc marge i és molt
perillós. Una legislatura comença
coses i les acaba una altra. Fer una
valoració parcial és injusta perquè
no hi ha temps ni perspectiva per a
jutjar una línia d'actuació o unes in-
tencions. Voler comparar resultats i
feina no es pot fer ara. Treball se'n
fa molt; encara que sia un grup hete-
rogeni, hi ha uns objectius en comú.

X. Bassa: Atenint-nos a la realitat
socio-cultural de Manacor, quatre
regidores no està malament.

M.A. Vadell: L'important no és el
número de dones, sinó de la seva
capacitat.

co
E

dona té més traves que l'home per
accedir a aquests Ilocs de responsa-
bilitat. I posaria un exemple: aquí hi
ha quatre regidores i totes tenim una
titulació superior. Quans de regidors
hi ha que la tenguin? Possiblement,
les que ara som regidores, amb les
mateixes inquietuds i aptituds, pert)
sense titulació no haguessim inte-
ressat per igual als partits.

7 Setmanari.- De totes maneres,
no creis que les dones són les
més discriminatòries per la matei-
xa dona?

L. Salom.- A vegades, potser sí,

números 1 dels partits del Pacte i
un membre de l'oposició, feien
balanç del primer any de govern a
aquesta publicació. Coincidiu
amb les seves opinions?

F. Bassa.- Jo crec que el balanç
és positiu, si lob la situació econòmi-
ca de l'Ajuntament -en vies de solu-
ció- ha frenat molts de projectes que
teníem per realitzar. El que sí és
comprovable és que hi ha un nou
esperit de treball, una nova manera
de fer feina. Crec que el que se
podia fer, s'ha fet i que hi ha moltes
coses; potser se veu poc, però s'ha

L. Salom.- Jo crec que la nostra
tasca seria mês criticable si hagues-
sim tengut possibilitats de fer coses i
no els haguessim fetes, pert) la
manca de liquidesa municipal no ha
permès més del que s'ha f et.

C. Sureda.- Un any és curt, efecti-
vament, per fer un balanç. De totes
maneres, jo crec que l'actual equip
de govern està recollint el treball que
va fer l'anterior grup en matèria d'in-
fraestructura. Crec que al pressu-
post d'enguany s'ha dedicat molt
poc a inversió i encara perilla. Crec
que en el tema de serveis socials
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s'hagués pogut fer molt més del que
s'ha fet; no s'ha aconseguit el sis per
cent que es prometia per aquesta
problemàtica i que hagués pogut
mostrar més interès pel tema. En
realitat s'ha pujat un 10 per cent
quan el pressupost total ha pujat un
20, el que significa que ha perdut.
Ho salven un poc, de totes maneres,
els cinc milions dedicats al Centre
Assistencial.
7 Setmanari.- Sou partidàries, les
regidores, de que s'urbanitzin
més terrenys a la zona costera.

d'envestir a urbanitzar zones verges
s'han de desenvolupar les zones
que no estan urbariitzer'es del ot.'
ha moltes urbanitzacions -
des i que val més edificar a aquests
indrets.

7 Setmanari.- Creis que l'Ajun-
tament necessita més zones en
propietat, aixi com mós edificis
propis?

L. Salom.- Manquen zones públi-
ques i edificis públics, si es que es
vol donar més atenció al ciutadà.

F. Bassa.- L'Ajuntament necessi-

moltes urbanitzacions que ja est.ao
consolidad	 rv, r6 la veritat es rn ;.:
fi'hi h 2 	i ,";.	 oru.t.Anta per
gut; ro	 entregadeF
nades. Aquesta és Una
dent que algun dia cooara I
ment. Si se promouen expealerab
dins el Pla General, promotors i pro-
pietaris hauran de passar per caixa.
El que no es pot fer es cobrar tot a
uns i res als altres, que ja ho tenen
consolidad. També s'ha d'actuar en
justícia.

Ni el temps ni l'espai ens per-   

C. Sureda: La proporció de dones a
l'Ajuntament de Manacor és superior
a l'estatal. 

L. Salom: Poques vegades la dona
participa en àrees d'importància
econòmica.

No parlam de Cala Varques ni cap
cas determinat...

L. Salom.- Depèn. Segons a on,
com o de quina manera.

F. Bassa.- Crec que no es massa
correcte el que ha sortit a la premsa,
com fets consumats, abans que en
parli la Comissió d'Urbanisme. No
es prudent que els grups politics
manifestin segons quines opinions
alegrement.

C. Sureda.- Crec que són temes
que s'han de decid; , als grups, amb
tota serietat.

M.A. Vadell.- Jo crec que abans

ta més terreny dins els cascos ur-
bans. Ha perdut la possibilitat d'ad-
quirir més zones, dins algunes urba-
nitzacions, atenint-se a la Ilei del sòl.
Hi ha ganes d'adquirir coses en pro-
pietat, però no ens podem enlluer-
nar tant com per donar vist i plau a
totes les iniciatives que, amb un
concert urbanístic cedeixin terrenys
a l'Ajuntament. Crec que val més es-
perar uns anys, al Pla General i que
mitjançant aquest, sia l'Ajuntament
el que tengui la iniciativa.

M.A. Vadell.- L'Ajuntament ha
perdut ja el tren d'adquirir zones a

meten aprofundir en mós temes.
Agraïm la presencia a la nostra
Redacci6 a les quatre regidores
de l'Ajuntament de Manacor,  així
com la visi6 aportada del paper
de la dona dins la tasca pública i
d'alguns temes puntuals.

Toni Tug ores
Sebastiana Carbonell

Fotos: Pep Blau
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CAPDEPERA - CALA RATJADA - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - MANACOR - INCA - SA COMA

ALIMENTACION

Leche RAM botella 1500 (normal y descremada) 	 114
Galleta GIRASOL RIO paquete 600 grs. 	 169
Galletas COOKIES DE ORTIZ

(chocolate y pasas) 190 grs. 	 109
OU ELY MARIA bolsa 450 grs. 	 160
QUELITAS bolsas 450 grs. 	 160
Chocolate SUCHARD con leche tableta 150 grs. 	 99
Chocolate SUCHARD almendra y avellana

tableta 150 grs. 	 129
Mermelada HELIOS tarro cristal 600 grs. 	 108

(todos los tipos)
Arroz extra NOMEN 1 kg 	 124
Foie-gras MUNAR de Felanitx bote 190 grs. 	 99
Almeja COREA RIERA FRUITS 110 grs. 	 169
Atún en aceite RIANXEIRA RO-100 pack. 3 unidades ...179
Atún en aceite ISABEL RO-100 pack. 3 unidades 	 198
Aceituna rellena anchoa el SERPIS bote 450 grs. 	 99
Aceite BETIS botella plástico 1 litro 	 269
Aceite BETIS lata 5 litros 	  1.419

-CAMPOFRIO-
Jamón cocido extra 	 795
Chopped pork 	 435
-ACUEDUCTO-
Mortadela italiana 	 305
Salami ahumado calibre 110 y 120 	 810
-M.G.-
Queso El Labrador 	 715
Barra Gardenia 	 715
-CASA DEMONT-
Pollo relleno 	 700
Salchichón meloso 	 450
-OSCAR MAYER-
Jamón serrano Golden Pork 	 1.195

Zumo HERO botella cristal 1 litro (naranja y meloc.) 	  155
Naranja y limón SCHWEPPES botella 1500 	 109
Cerveza KRONEMBRAUM lata 033 	 55
Vino BACH rosado y blanco seco botella 3/4 	 279
Vino SOLDEPEÑAS botella 1 litro (bco, tto y rdo) 	 89
Champan CODORNIU GRAN CREMAT botella 3/4 	 454
(seco y semi)
Gin LARIOS botella 1 litro 	 645
Gin GORDONS botella 1 litro 	 745
Whisky WHITE LABEL botella 3/4 	 995

Fondo paella PESCANOVA 400 grs. 	 230
Fondo paella PESCANOVA 600 grs. 	 455
Ensaladilla FRUDESA de pasta 400 grs. 	 112
Palitos de Merluza FRUDESA 400 grs. 	 219
Centros de Merluza FRUDESA 350 grs. 	 257
Espinacas a la crema FINDUS 400 gis 	 225
Escalope cordon blue FINDUS 360 grs. 	 415
Postre CAMY 600 grs. (nata-fresa, vainilla-chocolate) 	 145
Crunch hogar CAMY multipack 4 unid. 	 237

LIMPIEZA 1( DROGUERIA

Gel LA TOJA dermo 900 	 299
Quita grasa de BUFALO 750 c.c. aparato 	 239
Quita grasa de BUFALO 750 c.c. recambio 	 169
Detergente ARIEL automatica mas Arielita 2 kg. 	 595
Detergente DASH 3 bidón 5 kg. 	 695

DEL 11 DE JULIO
AL 23 DE JULIO

OFERTA VALIDA SALVO VAR IAC ION, FALTA DE EXISTENCIAS 0 ERROR DE IMPRENTA

Ia despensa de su hog ar



MateuCortès,Delegat de Participació Ciutadana

«Trob problemes que no es poden solucionar
sense doblers»

En Mateu Cortès és el darrer regidor que va prendre
possessió del seu carrec tot substituint a Sebastià
Sureda. En Mateu és un home jove, cansat i pare
d'un nin -En Josep- de tres mesos d'edat.

A mês de com a regidor, En Mateu treballa a un
conegut gavinet d'arquitectes tots els matins, i el

capvespre, es dedica al seu treball vocacional, és
psicòleg.

En Mateu és des de fa alguns mesos el Delegat de
Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Mana-
cor. Treballa, segons ens comenta, per a millorar
les relacions entre els ciutadans/es i l'administra-
ci6.

Parlam amb En Mateu del seu co-
mençaments com a regidor de l'A-
juntament de Manacor, i dels pri-
mers contactes que va establir com
a Delegat de Participació Ciutadana.

«He tengut contactes, principal-
ment, amb les Associacions de
Veins, que des de sempre han
estat associacions poc escolta-
des pel organismes oficials. Hem
intentat fer feina conjuntament».

I continua explicant-nos que per
ell la participació ciutadana, consis-
teix especialment en informar direc-
tament al ciutadà, mantenir-lo infor-
mat.

Per aim!) s'ha parlat fins i tot, de
crear un butlletí d'informació, amb
una periodicitat trimestral, un butlletí
que si es fá, sera de forma consen-
suada amb el Pacte.

«M'agradaria amb quest butlletí
arribar directament a la gent del
poble, explicar de forma planera
que és l'Ajuntament, que s'està
fent, informar als ciutadans del
que s'està fent».

-Has treballat especialment amb
les associacions de veins?

-Si, pensa que vaig començar
més tard que els altres regidors,
que per tant, la delegació també
va començar a funcionar bastant
més tard. Si haguésem començat
a funcionar a principis del Pacte,
possiblement moltes associa-
cions que ara tracten amb altres
delegacions o comissions, tracta-
rien amb la de Participació ciuta-
dana.

Les associacions de veins trac-
ten amb la Delegació, i ho fan en

«La delegació pot rebre
les demandes de tot
tipus d'associacions i
persones».

aquests moments, sense contar
aquesta delegació amb un pres-
supost. Trob problemes a alouns
llocs que no puc solucionar
sense doblers, per6 almenys puc
conèixer quins són aquests pro-
blemes.

Una persona, vull dir de forma in-
dividual, també poc tractar amb la
De'egad& no?

«La cultura es pot fer a
les barriades».

-Si,la delagació pot rebre les
demandes de tot tipus d'associa-
cions i persones tan a títol indivi-
dual com col.lectiu.

-Estás preparant un Reglament
de Participació Ciutadana, no es
així?

-Si, amb aquest Reglament
volem donar a les associacions el
protagonisme que els hi pertoca.
Volem estar en contacte directe

amb els ciutadans, i no veure els
problemes només des del punt de

' vista politic.
-En aquest moments treballes direc-
tament amb la Comissió de Cultura?

-Puc dir que si, perquè la Co-
missió de Cultura té medis hu-
mans i materials, a més d'estar
prou relacionada amb la Delega-
ció.

Pens que hi ha un tipus de cul-
tura que arriba a un sector deter-
minat de gent, una cultura mês
elitista, hi n'hi ha una altra que
arriba a mês gent, la cultura que
es pot fer a les barriades.

Ens acomiadam d'En Mateu tot
parlant de la possibilitat de crear un
canal directe de relació amb els ciu-
tadans de Manacor. La possibilitat
de crear un tauló d'anuncis que es
pugui Ilegir, tal volta amb un sistema
de video, etc.

«Un canal perquè la gent sabiga
el que passa a l'Ajuntament, com
funciona aquest».

Sebastiana Carbonell
Fotos: Pep Blau
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Geresa. General de Relo¡eria, S.A. Barcelona - Madrid

sRolls.Roycm• y (Silver Cosid» son mamas rotostrodas por Rolls-Royce MOM

SOLO EN SU BRAZALETE
ENCONTRARA MAS PIEZAS

QUE EN EL MOTOR
DE UN ROLLS-ROYCE.

565 piezas de oro componen
el brazalete de un Tha lasso. 56 más

que el motor de un Silver Cloud.
Su construcción es totalmente artesanal.
Coda pieza ha de deslizarse suavemente

a su lugar exacta. Engarzandolas una
a una host formar una estructura

resistente pero bella, fuerte pero elástico,
dura pero flexible.

JOYE RIA

eyllk
MANACOR - PORTO CRISTO - CALA MILLOR/



Parfant d'aftres coses...aká deis
«Honoris causa» que repartekla

`11IB (Qlniversitat Indígena ‚Balear)
ha despert ('interés de quoique espa-
viLlat amb figurera rabiosa, ija hi
ha un senyor moft conegut pet. seu

(fuego», queja «gestions" per acon-
seguir un tao( dagues ts

Bé. La questió és que eis manca di-
versió. 9%&) hi ha prou «barullo». Ifa
ho tenen ben cfecidit: En Marc, per
exempte, fana un programa a i'estif

de& «40 prinsipalaso que se dira. «La
Sala Hits», ique comptarà amb
convida tscom En Taventita Igle-

sias,...

Pareixesser que aixb rie la calar
se va introduira rentament i que ai
cap ia fa fi acabará per implantar-
se ['estiu. De moment, eis caps deis
regidors ja s'han encafentit un poc

de demi.s (com si haguissla d'esperar
a l'estiu, per això...) i e& ha pegat
s 'idea de posar una radio. En Pe-

puertas va dir que s 'idea li agrada-
va, perquè aixf podria escoltar ei
futbol el temps de& plena ris...

I )
Terá no is exactament un transis-
tor, el que vole n, no...és una emiso-
ra/Será que s'avorreixen, e& consis-

tori-boys, i no és estrany, si tenim
en compte que ei pacte mis jamás de
Ia història de Marultor té affarah i
ais seus cocodrils condemnats a f 'a-

tur forçós...

...CkarffeMayof, i la presentacir5 en
rigurosa excfussiva de la nova tuna

de s'Agricola! (el pandero encara
han de rifar qui el tocará: ef Deci
nom& vol tocar el pandero de Na

Francisca...).

0

Lo president de f 'orinaf -vist que
and ia caucfa d''ZIM fi frustren
seu retorn a la política activa (ens

han desmentit que D. Yeroni se reti-
ras per no sentir- fo pus)- també s 'lía
posat a la cua, i En 'Tomeu Penya, i
l'amo del xiringuito, ...naturafment,
si la 'WB no canvia de política, efs

ho donarán a tots.

Ah! m'han dit que no, que aix6 de
que han de dur eis fems a cremara

Son 9etess no implica que hi hagin de
dur ni ais regirfors, ni a& socis, ni a

las viudes, ni a la tercera ail t, ni a&
tastavins...sois no hi durdn ['orinal!

(de moment)

•••

•

...i a més a mis eslan ocuparfissims
ffegint tot quant «tebeo», còmic o

historieta s 'ha editada per veure si
troben sacrilegis impresos (a D. Tep
na fi agrada ffegir «tebeos», per aix6
vol fa radio...). Per ventura haurien
de pegar una uffada a l'orinal, que

tot és un...

En 9tfascaró durci eis programes
d'esports (Dios nos coka confesa-

dos!), Na Xisca Bossa un consultori
sentimental, En Ban-u ff un concurs
parescut a «Er pressio Kusto»,
Cati un programa de cuina, En Tul
Riera fes noticies i En `rolo ef dan-er
programa, que s'emetal a partir de
las quatre de la de matinada, amb

música i entrevistes...

-.1-1C742' 7r-



CINE GOYA
Sábado 9'15 h.

Y
Domingo 2'45 h. Sesión continua

Peleas Callejeras

Las chicas
del Bingo

132-3. IVA Li COLA% A v.,	 - CA

VENDO
FORD FIESTA

1.100 - PM - N
Informes: Tel. 55 03 28

(Horas de Oficina)

AGRADECIMIENTO DE LA
FAMILIA PESET-HENARES

La familia Peset-Henares quie-
ren expresar su más vivo agrade-
cimiento a cuantas personas se
interesaron, durante su larga en-
fermedad, per Ramón Peset
González, que falleció el pasado
domingo, día 3 de julio.

Igualmente quieren mostrar su
gratitud a cuantas personas,
acompañaron a la familia en el di-
f ícil momento de despedir de este
mundo al difunto, acudiendo ma-
sivamente a la iglesia de San
Pablo, el pasado lunes día 4,
para asistir a la Misa-funeral en
su sufragio. A todos, muchas gra-
cias.

NOELIA - MODA
Infantil - Juvenil

y Señora
Coffin 28- MANACOR

Cartes at 'Director 4(?%)

CARTA OBERTA AL SR. VENY, DIRECTOR DE ,, MANACOR»

Sr. Director:
En relació a la informació que va

publicar la seva revista de 2 de juliol
d'enguany, a les pàgines 8 i se-
güents vull deixar clars els següents
punts:

1er.- No som accionista de 7 Set-
manari: no ho he estat mai i Ii puc
assegurar que no tenc la més míni-
ma intenció de ser-ho en el futur.

No se d'on ha tret aquesta infor-
mació. Confli que rectifiqui. Una
cosa així crec que es pot fàcilment
investigar. Li insistesc que aquesta
informació és absolutament FALSA.

L'única relació que tenc amb 7
Setmanari és que, de vegades, es-
cric una columna damunt gastrono-
mia, naturalment sense cobrar.

2on.- En efecte, vaig assistir a un
dinar a un restaurant de S'Illot amb
les persones que menciona el seu
article. De tota manera, Cala Var-
ques va esser només un dels temes
de conversa durant el dinar. En rea-
litat, hi vaig anar perque el chef em
volia donar a tastar un plat nou: filet
de vadella amb gambes. Li vaig
donar la meva opinió no gens favo-
rable, per cert.

3er.- Quant al tema de Cala Var-
ques en concret li diré el següent: la
meva opinió personal és que no s'ha
d'acceptar cap tipus de conveni que
comporti la construcció d'un sol mill-
metre de costa. Per tant: No rotund
al Conveni. La opinió del PSM-EN
és exactament la mateixa segons
acord de la Comissió Executiva de
dijous dia 1 de juliol de 1988. És a
dir: No se construirà res a la costa
de Manacor -tal com diu el pacte- en
els pròxims tres anys.

El Sr. Tomeu Ferrer -que és una
persona la honestitat de la qual està
fora de tot dubte- simplement ha
rebut l'oferta d'uns promotors urba-
nístics. Aquesta proposta l'hem dis-
cutida dins de CDI-PSM. Tenia as-
pectes positius -com tot- perg Ii puc
assegurar que el tema està aparcat i
que no s'arribarà a cap acord amb la
citada promotora. Prenguin nota els
empresaris que cita al seu article:

ec, Pere Serra, Joan Nadal, Bartomeu
Riera, Jaume Llodrà, Antoni Umbert
i Guillem Obrador.

He dit que recolg la política del Sr.
E— Ferrer a Urbanisme. Crec que és un

home amb una absoluta integritat i

una gran capacitat de feina. De ve-
gades, això vull fer-ho públic, però,
altres membres de la CDI-PSM i jo
hem demanat més energía amb de-
termin ades infraccions urbanísti-
ques. Per posar-li un exemple, d'al-
tres membres de CDI-PSM i jo som
partidaris d'iniciar expedients de de-
molició de certes naus ,, agrícoles»
que en realitat son magatzems de
fusta il.legals, d'un edifici horrible a
Cala Mandia, i d'altres -prenguin
nota Sebastià Riera “Teco», Pere
Serra, etc.- Naturalment, aquesta
energia és producte de la meva par-
ticular visió de la política i jo no som
més que un membre de CDI-PSM
on les decissions es prenen per ma-
joría democràtica cosa que jo obvia-
ment accept de bon grat.

Per acabar, li posaré un altre
exemple, ja que vostè a l'Editorial
del mateix número de la seva revista
el menciona. El cas de la Punta de
N'Amer. Som absolutament contrari
a deixar construir-hi ni un totxo i, en
Ia mesura que jo pugui, que és ben
poc -és cert- no s'hi construirá.
Prengui nota qui l'hagi de prendre.

Hilari de Cara i Casaleiz
Membre del Conseil Nacional del

PSM
D.N.I. 22.870.386

L'Agrupació socialista de
Manacor (PSOE) i el Grup
Municipal Socialista

Fan pública la seva postura res-
pecte de les informacions aparegu-
des a premsa referides al tema de

CALA VARQUES» - «CA'N FRES-
QUET»:

1.- És rotundament fals que cap
Diputat ni militant Socialista tengui
interessos econòmics ni interessos
realitzats en els referits terrenys.

2.- L'Agrupació Socialista de Ma-
nacor recolzarà qualsevol postura
que faci possible mantenir el bon
nom de les persones afectades.

3.- La Corporació Municipal So-
cialista donarà la seva opinió res-
pecte d'aquest tema i d'altres de ca-
rácter urbanístic, una vegada que
s'hagin tractat en Comissió.

GESTORA AGRUPACIÓ PSOE
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El PCE-PCIB partidari de la creació d'un bono bus

Els treballadors insisteixen en la baixada de
preus de l'autobus
Redacció.-La setmana passada co-
mentavem que un grup de treballa-
dors manacorins que cada dia van a
treballar fora poble, eren partidaris
de la creació d'un bono bus que els
hi permetés fer el camí més econò-
micament.

Aquesta setmana volem insistir
amb el tema, ja que dimarts passat
fins i tot es va produïr una baralla,
quan un autocar tornava de la zona
costera- Cala Millor, Porto Cristo- i
va foradar una roda molt aprop del
Molí d'En Sopa. Un dels viatjants es
posa nerviós, degut a que varen arri-
bar a Manacor molt més tard de l'ho-
ra prevista, sense tenir roda de re-
canvi, i pareix esser, sense tenir
tampoc radio per a comunicar-se
amb l'oficina de Manacor.

Aquest treballador es va posar
nerviós i es baralla amb les al.lotes
de l'oficina d'AUMASA, les quals na-
turalment no són responsables d'a-
quests problemes.

COMUNICAT DEL PCE-PCIB

El Secretari de Premsa del PCE-
PCIB ens ha fet arribar un breu co-
municat, en el qual recolza totalment
Ia idea de la creació d'un bono bus
per a poder pagar menys els treba-
Iladors que cada dia surten a fer
feina fora de la nostra ciutat.

El comunicat diu:«El bono bus
puede ser para Manacor una sali-
da muy positiva para el trabaja-
dor.

Todos los trabajadores que van
a Cala Millor y zona costera, les
cuesta el ir en bus, cada mes,
unas 10.000 ptes. aproximada-
mente, se tendría que hacer un
esfuerzo a nivel de Ayuntamiento
o la misma empresa AUMASA
para log rar un entendimiento.

El Partido Comunista cree que
trabajadores y ancianos tienen
derecho a dicho bono bus, ya que
este es un servicio público.

 1

El Partido Comunista piensa
que esta iniciativa tenía que ha-
berla tomado hace mucho tiempo
el mismo Ayuntamiento y log rar
una solución para dicha clase
obrera».

Aquest es el Comunicat que ens
han enviat des del Partit Comunista.
Els treballadors tenen ara la parau-
la. El que es cert, es que el servei no
es del tot adequat, i que fets com el
que va succeïr dimarts passat, pas-
sen massa sovint amb el servei
d'autocars.

Foto: A.Sans6



Con el homenaje a jubilados del 87

Se celebró la fiesta anual de Majórica

Redacción
El pasado sábado, en las espacio-
sas y bien cuidadas terrazas de la
Barbecue Sa Gruta, tuvo lugar la
simpática fiesta que congrega
anualmente a directivos, técnicos y
trabajadores de la fábrica manaco-
rense Perlas Majórica, que dirige D.
Pedro Riche.

El encuentro tuvo lugar a las
2030 y se sirvió un aperitivo a los
cerca de trescientos asistentes, así
como algunas tapas. A continuación
se pasó a las terrazas-comedor de
Sa Gruta, donde se sirvió una es-
pléndida cena a todos los trabajado-
res de la empresa.

Una vez finalizada la cena, D.
Pedro Riche invitó a todos los asis-
tentes a brindar por los jubilados de
1987, que recibían un pequeño ho-
menaje, así como por todos ague-
llos que cumplían los veinticinco
arms en la empresa.

Posteriormente, uno a uno, los ju-
bilados durante el año pasado, reci-
bieron un obsequio de la empresa,
de manos del Director-Gerente de la
fábrica de Perlas Majórica, D. Pedro
Riche. A continuación, fueron los
que cumplían veinticinco años en la
empresa los que recibían un obse-
quio de la misma. Los jubilados du-
rante el año pasado fueron:
Antonia Adrover Vives
Francisca Sansó Jiménez
Margarita Perelló Adrover
Antonia Miguel Llambías
Isabel Vargas Quevedo
María Binimelis Gelabert
Miguel Amer Llodrá
Francisca Bosch Adrover
Catalina Fiol Roig y
Magdalena Caldentey Coll

Las personas que recibieron el
homenaje por sus veinticinco años
en la empresa fueron:
Isabel Hidalgo Ruiz
Antonia Lliteras Roig
Martina Cañas Díaz
Sebastiana Carbonell Febrer
Josefa Sánchez Rodríguez
Paquita Sánchez García
Catalina Riera Planisi
Juan Sitges Sansó
Margarita Caldentey Mesquida

Magdalena Oliver Palmer
Ana Galmés Galmés
Juana Truyols Román
.Margarita Rosselló Ordinas
Gonzalo de Paz Canuria

La cena se desarrolló en un am-
biente de gran camaradería y, una
vez finalizada la misma y la entrega
de obsequios, se empezó una vela-
da musical por espacio de varias
horas.

Fotos: Pep Blau        

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



La urbanització de les Cales de Manacor:

Altra volta, trista actualitat

No es pot abordar aquest tema
sense abans fer referència, a la irre-
gularitat del grup que suscriu aquest
article. Es un dret que tenen els nos-
tres socis i una dada d'interés pels
qui no ho són. Així mateix aprofitam
per anunciar la propera assemblea
de la delegació del GOB-Manacor.

GOB-MANACOR,
TAN IRREGULARS...

Efectivament si hi ha una paraula
que defineix el nostre grup és la irre-
gularitat ja que des dels inicis, alla
per l'any 84 s'ha caracteritzat per
una activitat molt oscilant en la qual,
a un fort dinamisme la seguia una
returada i un cert desencís. Així, els
mesos d'estiu han estat per costum
els més productius degut a que dins

la nostra delegació sempre hi ha
hagut un nombre important d'estu-
diants que han dedicat part del seu
temps de vacances a treballar pel
GOB. Després, un cop començat el
nou curs es feia impossible conti-
nuar amb aquesta desinteressada
col.laboració. D'aquesta manera, a
Ia tardor a començat cada any el ca-
pavall o per dir-ho d'una forma més
clara, l'arribada d'ase del grup.

Amb tot pero, entre tues i endor-
missades la nostra humil i aletarga-
dissa delegació a contribuit a mesu-
ra de les seves possibilitats a la Iluita
constant en defensa de la natura.

AUTOCRÍTICA I CRÍTICA

Certament el paràgraf anterior vol

esser una autocrítica al funciona-
ment del GOB-Manacor. Aquesta
necessaria per evolucionar, per anar
envant, per renovar-se o, si més no,
per no morir enganyats. No cal crec,
revisar els motius, que són diversos,
que fan que la delegació no tengui
una actuació més intensa, perquè ja
entraríem en un tema que esta al
marge de la intenció d'aquest escrit.

La reflexió que d'això se'n deriva
vol esser més general, vol esser una
crítica a la inhibició que demostram
els manacorins a tota activitat parti-
cipativa que no reporti beneficis di-
rectes sobre nosaltres, i tenim per
això una gran sentència aclaridora:
'Això no treu».

I és clar, els interessos comunita-
ris no han estat mai rentables, per-
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que s'han de repartir entre tots els
ciutadans i aim!) de repartir sona tan
malament...

No vull amb això jutjar a la
col.lectivitat a la qual pertany, però
si trob que es preocupant el baixís-
sim index d'entitats ciutadanes so-
cialment compromeses. El GOB-
Manacor, lògicament no esta al
marge d'aquest panorama i el que
es estrany es que aleshores encara
hi hagi qualcú, en aquest cas m'ha
tocat a mi, que maretgi amb idees
que alguns solen calificar de utòpi-
ques. Però malgrat sigui sols per ce-
lebrar els vint anys del Maig del 68,
-siguem realistes, demanem l'im-
possible»).

CALES DE MANACOR (CALAS):
SITUACIO ACTUAL

constitueix una excepcional mostra
del nostre litoral Ilevanti en el seu
estat natural. Els seus valors ecolò-
gics i paisagístics són extraordinaris
i en prova d'això els estudis de Icona
i mese inclouen aquest espai com
un dels que cal protegir.

Urbanitzar les tres penínsules res-
tants de -Calas» es acabar definiti-
vament amb la natura del nostre lito-
ral i sols si hi ha molta sort, restara
qualque trocet verjo que servira de
mostra del que els nostres pares he-
redaren d'una terra amable i genero-
sa. Aquesta es ara malvenuda pels
seus fills a uns mercaders que Iluny
d'estimar-la solament cerquen els
milions a curtíssim plaç.

Així hem de manifestar altra volta
el nostre radical rebuig a tot el que
sigui destruir un pam més dels nos-
tres espais naturals i deixar ben clar

que no anam contra el turisme si no
contra la destrucció dels valors
mil.lenaris de la nostra illa.

CONVOCATORIA D'ASSEMBLEA

Es fa extensiva a més dels socis a
tota persona interessada amb els
objectius del GOB.

Sera el proper dilluns, 11 de Juliol
a la Torre de Ses Puntes a les 21,30
hores.

Ordre del dia: Memória activitats
87/88

Situació actual de la delegació.
Assumptes prioritaris: -Galas»,

Cala Varques.
Torn de paraules: Propostes, criti-

ques, observacions, suggerències...
Elecció (si cal) de nova executiva.

Miguel Cladera Juan
Membre GOB-Manacor

Fins el dia 1 de Juliol els Plans de
Promoció Turística i Ordenació Ur-
bana del Centre d'Interés Turístic
Nacional de -Galas de Mallorca»
han estat exposats a informació pú-
blica, passa prèvia a la decisió defi-
nitiva de la Conselleria de Turisme
sobre la seva urbanització, la qual
es pot realitzar en qualsevol mo-
ment.

Cal tenir en compte pert) que el
nostre Consistori ha acordat presen-
tar un recurs a l'Administració per-
què la decissió sobre el futur d'a-
questa zona sigui un assumpte própi
del municipi. Això vol dir que l'Ajun-
tament exigeix la desqualificació
dels CITN que els terrenys es ges-
tionin mitjançant la Llei del sell. Això
suposaria que el bonsistori passaria
a tenir competencia exclusiva en
quant al futur de la zona. Si aquest
recurs prospera s'entrarà en un con-
flicte de competencies entre l'Ajun-
tament i la Conselleria de Turisme
que forçadament retrassara tot tipus
de construcció a les tres penínsules
de -Calas» que queden sense urba-
nitzar.

LA NOSTRA POSTURA

En primer lloc veim necessari que
sigui el pi-0i Ajuntament el qui orde-
ni el seu municipi d'acord a una pla-
nificació global. Els CITN, són figu-
res juridiques heredades del fran-
quisme que varen esser creades a
finals de l'any .63 coincidint amb el
temps de la gran demanda turística i
del desenrotllisme. I el seu únic ob-
jectiu accelerar leF urbanitzacions
tot anul.lant les competencies dels
Ajuntaments afectats.

La zona de -Galas de Mallorca»
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Realizado por los alumnos del Institut de F.P. «Na Camel.la»

Proyecto de placa solar térmica por convección
Redacción.- Un grupo de alumnos y profesores

del Institut de Formació Professional «Na Camel.la»
han realizado duraste este curso, un proyecto de
placa solar térmica-por convección, dada la impor-
tancia del proyecto4 la realización del mismo, nos

El método seguido en esta unidad
didáctica es el marcado por la edu-
cación tecnológica de la Reforma de
Ias Enseñanzas Medias, en la que
los proyectos deben surgir por nece-
sidades del grupo o de la Sociedad y
a partir de esta necesidad se empie-
za a desarrollar el proyecto.

Han intervenido en la realización y
ejecución del proyecto los alumnos
de 1° G y 1 0 H del REM, así como
los profesores de Tecnología Jose
A. Mateu, Fco. Llinás y Gmo. An-
dreu del Instituto de F.P. Na
Camelia de Manacor.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE
FORMA ESQUEMÁTICA.

1.- REALIZACIÓN DE PLANOS.
1.1.- Planta
1.2.- Alzado
1.3.- Perfil
1.4.- Perspectiva
1.5.- Sección

lo han presentado esquematicamente para su pu-
blicación, naturalmente el proyecto no ha sido pu-
blicado íntegramente, dada la complejidad del
mismo, sinó parte de éste.

2.- OBTENCIÓN DE MATERIALES.
1.2.- Cálculo del material necesario
para la construcción.
2.2.- Obtención de materiales y he-
rramientas.

3.- OBTENCIÓN DE PIEZAS.
3.1.- Marcar las piezas en la made-
ra.
3.2.- Cortar las piezas.

4.- MONTAJE DE PIEZAS.
4.1.- Montar caja.
4.2.- Cortar fibra y colocar.

4.3.- Cortar la plancha y pintarla.
4.4.- Montar el serpentín y pintar de
negro.
4.5.- Sujetar el serpetín a la plancha.
4.6.- Tapar la caja con un cristal.

5.- ACABADOS.
5.1.- Retoques de lija, etc...

6.- INSTALACIÓN

7.- COMPROBACIÓN DEL
FUNCIONAMIENTO

MEMORIA DESCRIPTIVA

Construcción de la caja.
La caja está constituída por unas

piezas de madera de 100x50x15
cm. El grueso de dicha madera
de 3 cm. Las distintas partes que la
constituyen van unidas por medio de
unos ensambles laterales. El fondo
de la caja está formado por madera
de solet de 3 mm. de grueso. La
caja, una vez montada debidamen-
te, adquiere forma de prisma rectan-

Restaurante LOS DRAGONES
PORTO CRISTO - Tel. 57 00 94

Especialidad en:
• Mariscos,
• Pescados
• Carnes frescas

RECUERDE:
Amplios y confortables salones

para:

BODAS, COMUNIONES,
BAUTIZOS, BANQUETES,
CONVENCIONES, etc.

I MPORTANTE: Hacemos paellas para llevar.
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los días

gular.
El exterior de la caja está pintado

de blanco y el interior de negro. El
primer color refleja el calor, el se-
gundo lo absorbe.

Lo primero que se coloca en el in-
terior de la caja es la fibra de vidrio.
Sobre esta fibra se ajusta una placa
de hierro, de 50x100 cm., que se ha
pintado de negro. Queda sujeto a la
caja mediante unos listones de ma-
dera que se colocan lateralmente,
con unas medidas de 1 '5x1'5 cm.

Construcción del colector.
Sobre la placa de hierro se colo-

cará el serpentín, quedando sujeto a
ella mediante hilos de hierro galvani-
zado. Véanse los procesos de su
construcción.

El serpentín es la pieza que se en-
carga del transporte del agua que
circula a su través. Está constituído
por tuvo de cobre de un diámetro de
1'5 cm.

Para conseguir un montaje de
serpentín más o menos consistente,
se ha utilizado un sistema de codos
para unir cada uno de los tubos, y
éste se pintará de negro para una
mejor absorción de calor. Finalmen-
te en la parte superior de la caja se
colocará una lamina de plástico con-
sistente que favorecerá la acumula-
ción de calor. Esta será transparen-
te.

Funcionamiento
Para su funcionamiento se aplica

el sistema fototérmico: se trata de
cantar la energía de la radiación, ca-
lentando un fluído, generalmente un
líquido, de forma que en otro lugar
podamos aprovechar su energía in-
terna. Cuando el fluído capta ener-
gía está en un recipiente que tiene
unas características especiales y el
líquido circula por convección por el
serpentín.

INSTALACIÓN Y COMPROBA-
CIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

Una vez construída la placa se ha
procedido a la instalación para que
seguidamente se pudiera compro-
bar el funcionamiento.

La instalación se ha realizado en

grupos de tres placas conectadas
en paralelo y también de forma indi-
vidual.

En cuanto al funcionamiento los
resultados han sido bastante satis-
factorios, se han llegado a alcanzar
temperaturas superiores a los 60 °C.

Imagen de la placa solar realizada por los alumnos de F. P.

SA COMA	 Local climatizado	 Teléfono 58 65 26



HIPODROM DE MANACOR
CARRERES DE CAVALLS

AL TROT ENGANXAT

Dissabte,
a partir de
les 21 h.

Amb la presència del Conseller de Turisme

L'Acadèmia de la Cuina es reuní al
Molí d'En Xema
Redacció.-EI passat dijous dia 30
de juny els membres de l'Acadèmia
de la Cuina i del Vi de Mallorca es
reuníren per dinar al Molí d'En Xema
, a Manacor, l'organitzador del dinar
va ser l'academic Pere Gual. A
aquest dinar es va comptar amb la
presència del Conseller de Turisme
de la C.A., Jaume Cladera.

A aquest dinar hi assistiren perso-
nes prou conegudes a la nostra co-
marca, membres de la Confraria de
Tastavins, i con eguts restauradors,
com el nostre bon amic Romeo
Sala.

k
El Doctor Julio Martínez, enòleg,

explicant els vins que es serviren

El menú d'aquest dinar va ser d'a-
116 més bo, es comença amb una
greixera de verdures amb mè, se-
guida d'un farsiment amb moneia-
tos, uns escaldums de porcella amb
end lot. Tot això acompanyat de vins
de ca'n Gelabert, especialment el
Macabeu. Les postres varen ser típi-
cament manacorins, pastís de
pobre.

Un dinar que ben segur recorda-
ran els membres de l'Academia de
la Cuina i del Vi de Mallorca.

Els membres de l'Acadèmia al dinar del Moll d'En Xema
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construye su piscina, pista de tenis, squash,
depuraciones y reparaciones,
mantenimientos piscinas, productos
químicos, accesorios y recambios,
limpiadores piscina automáticos, pinturas
piscinas, tenis, etc...

sun o CHEF
barbacoas a gas

SUPRA
Chimeneas y estufas

Avd. Salvador Juan, 74 (MANACOR) Tel. 55 57 77
Anteriormente INDECOR, ahora PIDECO

Amb poques paraules

ESCOLA DE MÚSICA

Na Maria Penyaranda esta d'enhorabona, alumna de
l'escola de música de Manacor, de 14 anys, ha acabat
enguany la carrera elemental de piano amb la millor
nota. A partir del proper curs na Maria estudiarà a Ciu-
tat.

CINEMA DE LA MEDITERRANEA

S'ha celebrat a Ciutat la setmana del Cinema de la
MediterrAnea, amb una novetat, el cinema es projecta-
va al Parc de la Mar, és a dir, a l'aire lliure amb una gran
pantalla. L'experiència ha estat tot un kit, i podem as-
segurar que molts han estat els manacorins i habitants
de la comarca de Llevant que hi han participat. S'han
projectat pellicules com “Yol» o ,<Daniya».

EI cantant andalús, Carlos Cano, actuarà diumenge al
Parc de la Mar

CANÇONS DE LA MEDITERRÀNEA

Ahir dijous començaren a Ciutat les actuacions dels
cantans participants a les Cançons de la Mediterranea,
tot un espectacle de sons, amb participació de músics
italians, grecs, mallorquin5, etc.

Cal destacar l'actuació demà dissabte de Maria del
Mar Bonet, i diumenge la del cantant andalús Carlos
Cano.



Els teus regals a... NINOT
Silenci, 36 - Tel. 55 46 05

Manacor (Mallorca)
FÀCIL APARCAMENT

Realitzada pels alumnes de disseny de Tercer de BUP

L'Església Gran en maqueta

Set alumnes de l'assignatura de disseny que
s'imparteix a Tercer de BUP són els autors d'una
meravellosa maqueta feta de fusta —una fusta molt
Ileugera— de com seria l'esgtésia gran, la dels Do-
lors, si restás acabada.

Aquests joves han realitzat el treball dirigits pel
professor de disseny Miguel V. Sebastián. Els seus
noms són: Llorenç Artigues, Adrián Sans6, Jaume
Flaquer, Pere Flaquer, Cati Font, Albert Domingo i
Josep Bergas.

Dilluns matí visitàrem l'Institut de
Batxillerat Mossèn Alcover per a
veure d'aprop la maqueta realitzada
pels alumnes de tercer curs.

Una maqueta única realitzada
sobre uns plànols de l'arquitecte

Bennássar, que en un moment de-
terminat es va perdre, i va ser recu-
perat pel Vicari Don Tomás. Els plà-
nols, .segons ens explicaren, pre-
senten dues possibles solucions,
segons el professor «vàrem triar la

que más ens agradava a tots».
Aquesta maqueta serà regalada

pels seus realitzadors a l'església i
restarà exposada al públic el proper
mes d'Octubre.

Els alumnes-realitzadors de la



Els alumnes de disseny amb la maqueta

La maqueta ha estat
realitzada sobre un plànol
de l'Arquitecte Bennàssar

maqueta ens explicaren que «la
idea de realitzar aquesta maqueta
ens la va donar el professor de
disseny, hi havia altres projectes,
perd a nosaltres ens va fer
fer aquesta maqueta».

Aquests joves ens expliquen que
varen reconstruir els plànols, fins i
tot varen anar a l'església a prendre
mides, dibuixaren primer la planta
de l'església i a poc a poc comença-
ren a pujar l'església.

MATERIALS

Els materials utilitzats són fusta,
una fusta especial molt Ileugera que
es treballa amb una espècie de bis-
turf ¡ les fustes s'aferren amb cola.

Els alumnes han dedicat totes les
hores de les classes de disseny, així
com moltes hores de les seves va-
cances i temps lliure per a realitzar
aquesta maqueta. Ara, estan realit-
zant un video, amb un guió previ que
van modificant segons les idees que
surten entre tots.

Ens cal recordar que l'església
deis Dolors és d'estil neogótic, amb
influències modernistes. Una esglé-
sia molt maca que si restés acabada
seria —encara més que el que ho és
ara— una joia a conservar.

«A l'hora de realitzar aquesta
maqueta ens fitxarem un objectiu
bàsic: que la gent prengui cons-
ciência de com seria l'església
acabada, i ajudi a acabar-la»

Sebastiana Carbonell
Fotos: Pep Blau

L'objectiu és que
l'Església dels Dolors
s'acabi La maqueta és una auténtica mera vella

BAR MIGUEL
TAPAS VARIADAS - BOCADILLOS - MENU DIARIO

DOMINGOS CERRADO

C/.AMARGURA, 16- MANACOR	 NUEVA DIRECCION



Petra Bartomeu Riera

I eva nt

Carretera Sineu. Km , 27
Tel. 52 02 47

LLORET DE VISTA ALEGRE

Colonia de Sant Pere

Pasaron las fiestas patronales

prueba puntuable para el Cam-
peonato de España.

Finalizaron estas fiestas Patro-
nales con una animada «festa
pagesa», actuando el «Grup Arta
Canta i Balla., con exibición fol-
klórica y un animado baile mallor-
quín abierto a todos.

MONOLEG VORA DEL MAR
(fragment)

El cor sempre em mou sorpreses
avui m'ha dit mig en broma
«eixerma d'un pic el tedi
canta i sommia una estona
mira els emblavins com salten
sobre la cala rodona!.
Del Ilibre «Entre el Serrait i
L'Escumna» de Joan Mesqui-
da.

Mn. Ramis: «Confío mucho en la protección
del padre Serra»

Despues de permanecer cinco
años en Santanyi, Mn. Bartomeu
Ramis Palou, se hizo cargo el pasa-
do domingo de la Parroquia de Sant
Pere, con una gran asistencia de fie-
les.

Empezó el acto con una misa con-
celebrada que presidió Joan Bes-
tard, Vicario General y los sacerdo-
tes Juan Ferrer, jubilado de Santan-
yi y de Petra el Canónigo Miguel Go-
mita, Antonio Pou, Jaime Forteza,
Juan Font y Salustiano Vicedo, su-
perior del Convento.

Despues del Vicario General
sobre San Pedro y San Pablo, el
nuevo párroco Bartomeu Ramis, en
sus palabras de salutación a los reu-
nidos, se refirió en primer lugar a la
inocencia de los niños, a la energía
y alegría de los jóvenes y también a

Ia gente de edad madura -añadió-
que con sus trabajos me han ense-
ñado a laborar y a construir. En lo
que respecta a la Tercera Edad
-prosiguió- de ellos espera que con
su experiencia y su deseo de vivir, le
enseñaran a vivir durante su estan-
cia en Petra con un corazón lleno de
esperanza.

Y terminó invocando a la Mare de
Déu de Bonany, diciendo: «confío
mucho en la protección y ejemplo
del fruto mejor y más sabroso de Bo-
nany, que es el Buenaventurado
Padre Serra».

EXCURSION

Para mañana sábado día 9 y sali-
da a las nueve de la mañana la Aso-
ciación para la Tercera Edad «Verge
de Bonany», tienen programada una

excursión con destino a Palma, una
visita al Parlamento, otra al rastro o
baratillo, seguir hacia Ca'n Pastilla y
El Arenal y de regreso, comida en el
restaurante Ca'n Tronca de Sant
Joan.

RESTAURANTE «EL REPOSO»

Ya hacía una temporada bastante
larga que no habíamos visitado a
«El Reposo», enclavado en la carre-
tera de Sineu a Palma y nos encon-
tramos a su chef Pep Torres traba-
jando en sus especialidades, tales
como:lechona al horno de leña, ca-
racoles, conejo, cordero asado y
paella etc. teniendo un agradable
cambio de impresiones con él y tam-
bién con Benet Darder, que en
breve nos consta, abrirá uno len
.Ses Terragones».

Bartomeu Riera Rosselló
La Colonia de Sant Peie cele-

bró el pasado fin de semana sus
fieStas Patronales en honor a
Sant Pere.

Hubo una gran variedad y di-
versidad de actividades en su
programa de festejos, tales
como: una exposición de los pin-
tores de Sa Colónia, regatas de
Optimis, carreras ciclistas para
diferentes categorías, partido de
fútbol y verbena en la noche del
sábado con «Els Mallorquins» y
«Géminis».

El domingo se concluyó la jor-
nada deportiva con juegos de cu-
cañas en la playa y regatas de
windsurf. Una cata de vinos en el
Club Cultural y asimismo se se-
guían las regatas de Optimist,
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Sant Joan Joan Mates

Aprovades les dues obres sol.licitades per
l'Ajuntament al Pla d'obres i serveis

Les dues obres que, l'Ajuntament
de Sant Joan va incloure dins el Pla
d'Obres i Serveis de l'any 1988,
varen ésser aprovades el passat 27
de Juny pel Pie del Consell Insular
de Mallorca, segons informacions
extraoficials.

D'ésser així, prest s'alfaltaran els
carrers del camp d'En Fiol, com
també, els trams no asfaltats dels
carrers del Consistori i Sant Joan. El
pressupost total, de la subvenció
sol.licitada i concedida, no el conei-
xem amb exactitud però, podem afir-
mar que superen els dotze milions
per la primera de les obres i poc més
de dos milions de pessetes pels
trossos dels carrers del Consistori i
Sant Joan.

Cal dir que l'asfaltat dels carrers
del Camp d'En Fiol, era una millora
més que necessária, degut al mal
estat actual de la zona, on els clots
dificulten la circul.lació per la matei-
xa; sobre tot els dies de pluja on s'i-
nunden els carrers d'aigua.

Amb la realització d'aquesta millo-
ra, es veu afavorida la zona del
Camp d'En Fiol i , pràcticament, tot el
casc urbà del poble estarà asfaltat.

L'equip Cadete de Voleibol torna
de Saragossa

Si bé va quedar en vuitena posi-
ció, cal destacar el fet de l'equip del
Club de Voleibol de Sant Joan, de la
categoria Cadete, que ha represen-
tat a la Comunitat Autónoma de les
Balears, aquesta setmana passada,
en terres de Saragossa. Una vega-
da més, volem donar públicament
l'enhorabona al Club de Voleibol
Sant Joan, per l'èxit conseguit; així
com manifestar, una altra vegada,
que és necessari que es reconeguin
oficialment les victòries obtingudes
pels components del Club Voleibol
Sant Joan, que han donat a conèixer
el nom del nostre poble per bastants
de llocs de la Peninsula.

Continuant amb el Voleibol, ens
falta expressar també la més cordial
enhorabona al Club, pel fet que tres
de les components de l'equip de
Sant Joan fossin seleccionades i
que, la setmana passada, disputa-
ren a Girona una sèrie de partits,
amb les components d'altres selec-
cions de la Peninsula.

C.D. San Joan

Pareix ésser que per la propera
temporada lliguera 1988-1989 el

C.D. Sant Joan comptarà amb
equip de juvenils, juntament amb l'e-
quip de Tercera Regional.

El passat divendres, primer de ju-
liol, es va tenir una reunió a la Casa
Parroquial amb al.lots que estan dis-
posats, enguany, jugar a ''utbol a la
categoria juvenil i, ben prest, co-
mençar els entrenaments per prepa-
rar-se per la propera temporada. Su-
posam que la presentació dels
equips del C.D. San Joan tindran
Hoc a finals del mes d'agost coinci-
dint amb les festes patronals de
Sant Joan.

Festes Patronals

I ja que hem parlat de les festes
patronals, o festes d'estiu, solsment,
dir que l'Ajuntament ja prepara l'es-
borrany dels actes que es celebra-
ran per les properes festes d'estiu,
els dies 26, 27, 28 i 29 del mes d'a-
gost.

Segons rumors, el presupost dis-
posat per la Comissió d'Hisenda de
l'Ajuntament de Sant Joan, per a les
festes patronals de l'estiu, puja a
dos milions de pessetes, xifra bas-
tant més elevada, tenint en compte
que l'any passat es destinà per
aquest concepte la quantitat d'un
milió tres-centes mil pessetes.

N
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Bel Servera Sag reraSon Servera

La Bandera Azul Europea ya ondea en Cala Millor
Este lunes, como buen principio

de semana y a las doce del medio-
día, tuvo lugar en un sencillo acto, la
instalación en la playa de la Bandera
Azul concedida a las mejores pla-
yas, por la Fundación Europea para
Ia educación ambiental con una vi-
gencia de tres años.

La bandera azul, ondea en la
Playa de la Cruz Roja que es preci-
samente donde comienzan o aca-
ban, los dos municipios Sant Llorenç
y Son Servera acreedores de tal dis-
tinción.

En este acto asistieron el Alcalde
de Son Servera, Sr. Barrachina, An-
tonio Peñafort, Delegado de la Cruz
Roja del Mar, Ignasi Umbert, Presi-
dente de la Asociación Hotelera de
Sant Llorenç, Tomeu Femenías,
Presidente de la Asocicación Note-
lera de Cala Millor, Agustin Vives,
Presidente de la Comisión de Turis-
mo de Son Servera, Luís Baudil,
Presidente de la Comisión de Poli-
cía de Son Servera y los chicos de la
Cruz Roja.

Enhorabuena a todos y que Cala
Millor, como playa y núcleo impor-
tante turístico, sepa manetener más
dignamente si cabe, este galardón.

O.T.M. SIN HORARIO DE
AUTOBUSES

Al escribir esta crónica, las Ofici-
nas Turísticas Municipales de Cala
Millor, no tienen aún los horarios de
autobuses de la Compañía AUMA-
SA. En pleno mes de julio no pue-
den informar a los turistas de los ho-
rarios y los remiten a la estación de
autobuses situada en la Plaza de la
Cruz Roja. Desde aquí se pide que
con la mejor prestancia dejen los ho-
rarios, si los hay, en las Oficinas Tu-
rísticas, GRACIAS.

EXPOSICIONES
Del día 29 de junio al 14 de julio y

en BACCHUS PULA, expone el pin-
tor MIGUEL M. MORLA, que ha ex-
puesto con anterioridad en ocho
ocasiones, destcando la Exposición
en el Salón de las Naciones en París
año 1.984.

Xavier Clar y Toni, siguen en su
camino trazado de sensibilidad y sa-

voir faire.
Miguel	 Vives,	 supre-

comprometida su galería de Arte
SES FRAGATES en Cala Bona,
donde desde el día 2 de julio hasta
el 21 del mismo mes expone FOR-
NES. Saludé a Fornés en su inaugu-
ración y nos comprometimos a una
charla con sorpresa incluida de no

sé que obra de teatro...
Y concluiré diciendo que en SA

PLETA FREDA el sábado a las 22 h.
JAUME MAYOL expone sus lienzos.
JAUME MAYOL de Felanitx, reside
en Cala Millor y es el farmacéutico
de Son Servera. Habrá crónica de
su exposición en el próximo especial
de CALA MILLOR A SETMANARI.
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Josep Brú exposarà a la Casa del
Mar

EXPOSICIÓ DE JOSEP BRU

Divendres qui ve, dia 15 de juliol,
s'inaugurarà l'exposició de Josep
Brú a la Casa del Mar de Porto Cris-
to, aquesta exposició s'inclou als
actes organitzats a Porto Cristo per
a les festes de la Mare de Deu del
Carme.

Josep Brú va exposar fa algun
temps a la Banca March de Mana-
cor.

FESTES DE PORTO CRISTO

Per les festes de Porto Cristo
s'han organitzat una sèrie d'actes di-
versos, especialment culturals, des
del teatre de teresetes, a cura de
«Els tres tranquils» de Ciutat amb
l'obra «El valent del barri» fins a l'a-
mollada de focs artificials.

Es celebrarà dijous dia 14 a les
21'30 h. un concert a l'esglèsia Nos-

tra Sra. del Carme a cura de la coral
«Es Taller».

El Teatre Taller d'Eivissa actuarà
divendres dia 15 a les 21 h. amb l'o-
bra «Último Asalto», a la plaça de
Ses Comes.

El ball de bot també formarà part
dels actes d'aquestes festes, ball de
bot amb diversos grups del nostre
terme municipal.

La Coral Arts Antigua actuarà dia
17, diumenge, a les 2030 h. a l'es-
glèsia del Carme. I el mateix diu-
menge es representarà a la plaça de
Ses Comes l'obra -Pobres casats».

El grup manacori Guia del Ocio
actuà a TVE

GUÍA DEL OCIO

Tal i com informàvem la setmana
passada el grup manacorí «Guía del
Ocio» actuà dilluns passat a TVE,
concretament al programa «Verano
Tal Cual». Podem dir, que els joves
del grup manacorí ho feren prou be.
I des d'aquí donar-lis l'enhorabona.

FINAL CURSET DE BALL

Avui divendres es celebrarà al
Molí d'En Sopa la final del curset de
ball que durant algunes setmanes
s'ha celebrat al Parc Municipal de
Manacor.

La final serà una demostració del
que han après, a més d'un sopar de
companyarisme. Un curset que ha
obtingut bon resultat, i que ben
segur, es repetirá.

Agenda

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

SERVICIO PERMANENTE

Calle José Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos junto carretera Tel. 55 38 56	 MANACOR
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LA BASCA REGALA!!
per cada nova sus cripció

UN RELLOTGE	 ACCURATE
QUARTZ

LCD WATCH

Sí, 7 SETMANARI regala un
RELLOTGE digital i sumergible,
completament d' estiu, per

cada nova suscripció.
Es a dir, a cada persona que
es subscrigui a la revista per

primera vegada, la qual cosa
podrà fer per correu amb el
butlletí que li donarem en

properes edicions o
personant-se a les oficines del

7 SETMANARI a Passeig
Ferrocarril, 1 de Manacor, o

per telèfon al 55 03 28.
Pels que ja són subscriptors,
LA BASCA sortejarà a finals
d' estiu un regal valorat en
30.000 pts. com ja va fer

I' any passat.
El regal el donarem a
conèixer en properes

edicions.

LA BASCA
Ia pròxima setmana a...

'Setmanari
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Per Albert Sans6

5 Questions sobre la comarca.

1. Quantes publicacions de l'Associació de la
Premsa Forana s'editen a la nostra comarca?
a) Dotze
b) Catorze
c) Devult.

2. Quantes d'elles són setmanals?

a) Quatre
b) Set
c) Tres

1 3

I	 I

A

a) Manacor Comarcal
b) Felantix
c) Bona Pau

3. Quin de les següents no és una d'elles?

a) Perlas y Cuevas
b) Felanitx
c) 7Setmanan

4. A quin dels segÜents pobles se n'editen més?

a) Sant Joan
b) Felanitx
c) Sant Llorenç

5. Quina és la més antiga de totes elles?

Llista dels discos
més venuts

Agitar antes
de usar	 II)
Hombres G	 t TWINS)

3
2

Whenever you need...(2)
 Rick Astley	 iBMG Ariola)

Introducing
the hard line	 ( 4)
lèrence 11 .ent D'Arby (CBS)

A Qué te puedo dar	 I - )
Victor Manuel IBMG Ariolal

6
5

Non -Stop
.lulio Iglesias

Como la cabeza
al sombrero	 13)
Ei Ultimo de la Fila 	(PD))

7Nothing like
 the sun

Sting

COMPLETA -

10)

Polygram)

6 — + 7.: 1 G

X IN x +
2 x 6 x __

+ -A-

- + 2 7.- 3

. 8 4* 1 o ::: 2 5

8
Unchain my heart )8)
.Joe  Cocker	 ,EMI Odeon)

Danza	 '7)
•n/ Cantores de

Hispalis	 1Hispayoxi

J5)

CBS)

DISCOS

ES MERCAT

nDesde Andalucia	 ( - 1
%0 Isabel Pantoia IBMG Ariola)

OFERTES DEL MES
DE DISCOS

«ES MERCA T»

25% descompte

*Luís Eduardo Aute
(20 canciones de amor y
un poema desesperado)
*Wet Wet Wet
(Popped in Souled Out)
*Mocedades
(Sobreviviremos)q- e- :e-€ :3-z :3- :suopnps

SOPA DE LLETRES

Hi trobaràs el nom de 10 revistes que s'editen
a la nostra Comarca de Llevant.
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aJordietto» será el Sponsor del Manacor

«Pienso que se debe apoyar al primer equipo de Manacor»
Entrevista a Jorge Adrover

Muchas veces es mas que difícil el encontrar una
empresa que quiera patrocinar una entidad deporti-
va y mas en nuestra ciudad.

Pero esta temporada el Manacor ha encontrado a
una persona que sí ha querido ser el Sponsor del
Manacor. Se trata de Jorge Adrover Director de la
Joven Empresa «JORDIETTO».

Texto y fotos:
Felip Barba.

-Jorge, ¿qué fue lo que
te decidió el ser el Spon-
sor del Manacor?

-Creo que cualquier
empresa manacorense
debe de ayudar a la pri-
mera Entidad deportiva
de Manacor. A mí particu-
larmente me ofreacieron
ser el Sponsor y acepté
enseguida.

-¿Eres aficionado al
Futbol?

-Sí, pero por mi trabajo
puedo ir muy pocas veces
al campo a presenciar los
partidos. Pero esta tem-
porada procuraré asistir a
todos y animar a los juga-
dores rojiblancos.

-¿Es caro patrocinar a
un equipo?

-Pienso que esto va
segun el negocio que ten-
gas. Yo por mi parte lo
considero interesante de
cara a mis clientes. Tam-
bién quiero añadir que
para el Manacor siempre
que pueda van a tener
una ayuda de «JORDIET-
TO».

-¿Sabes cuales son las
metas de este Manacor
88-89?

-Sí, las de ascender a
Segunda B.

-¿Piensas que el Mana-
cor puede estar en esta
Categoría?

-Sí, es una categoría
echa a la medida del Club
rojiblanco.

-Además de ser el
Sponsor, ¿piensas algun
día en ser Directivo?

-No, esto no ha pasado
por mi cabeza. Lo único
que quiero es que el Ma-
nacor vaya hacia arriba y
si lleva "JORDIETTO» en
sus camisetas mucho
mejor.

-¿Estás contento de
que tu empresa sea el
Sponsor del Manacor?

-Más que contento, sa-
tisfecho, ya que repito
pienso que todas las em-
presas deben apoyar al
Manacor en lo que pue-
dan.

-¿Vas a seguir más
temporadas patrocinando
al Manacor?

-El contrato que tengo
firmado con la entidad ro-
jiblanca es para esta tem-
porada. Pero tengo op-
ción para la próxima.
Pienso que voy a seguir
patrocinando al Manacor.

-0 sea que tendremos
“JORDIETTO- para rato.

-Pienso que sí. Todo

depende del negocio y de
lo que pueda destinar a
publicidad.

-¿Quiénes te indujeron
a ser el Sponsor del Ma-
nacor?

-Creo que los dos direc-
tivos más activos del Ma-
nacor, Juan Caldentey y
ILorenzo Artigues. Creo
que el Manacor con estos

hombres puede aspirar a
todo.

-¿Quieres añadir algo
más?

-Simplemente que los
aficionados colaboren en
lo que puedan con el Ma-
nacor, para de esta mane-
ra llevarlo al lugar que le
corresponde, lque es la
Segunda B.

Jorge Adrover y su firma .JORDIETTO», nuevo sponsor del
Manacor para la temporada 88 - 89.

RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport



Badia, ha fitxat per l'Alme-
ria. Lo mateix que En
Duró. Així el Badia es
queda sense aquests dos
bons jugadors.

entrenant. Creim que ha
sortit per sa porta grossa.

MIQUEL VIVES

Es periodista de Cala
Millor, ha estat nomenat
gerent del Badia. Per això
deixara sa ploma i es de-
dicara en es papers.

JUVENILS MANACOR

Els juvenils del Mana-
cor encara mantenen ses
esperances de jugar a
Nacional. Estan esperant
sa renúncia definitiva de
l'Eivissa.

FRAU

En Frau que segons En
Meca havia fitxat pel

TONI PASCUAL

En Toni Pascual esta
de vancances per S'Illot.
En Toni és una persona
que sempre és ben arribat
a Manacor, pels seus co-
neixements futbolístics

Fitxatges, desfitxatges i altres notícies
TONI RIERA

En Toni Riera «Toni
Bou» sera sa propera
temporada es nou entre-
nador del Porto Cristo.
Desitjam a aquest mana-
corí molts d'èxits.

JORDI BOSCH

En Jordiet jugador del
Manacor que pretén el
Porto Cristo. És més que
probable que sa propera
temporada jugui amb el
Santany d'en Rafel
Ramos.

BIEL COMPANY

Es davanter de Sant
Joan que sa passada
temporada jugava amb el
Badia. Podia esser que

aquesta temporada jugàs
amb el Manacor. Ses ne-
gociacions estan molt
avançades.

ROBERTO DÍAZ

Roberto Díaz jove juga-
dor del Constancia i da-
vanter, també pot esser
jugador del Manacor. En-
cara que els contactes
s'han començat aquesta
setmana.

FESTA DEL MANACOR

També aquesta tempo-
rada es repetira sa Festa
del Manacor. Es celebrarà
dia 19 d'Agost en es Res-
taurant Molí d'en Sopa.

SANTY ARUJO

Santy Arujo és des de
dilluns passat es nou en-
trenador del Badia. N'Aru-
jo, entre altres ha entrenat
el Baleares i no va acabar
sa temporada.

PEDRO GONZÁLEZ

S'Asturiano no ha reno-
vat pel Badia. Per lo tant
un d'es millors entrena-
dors que ha tingut s'equip
dé Cala Millor no seguira

GABINETE DE GINECOLOGÍA Y TOCOLOGÍA
Dr. Don César Félix Mesón Leg az

MEDICO TITULAR MANACOR Y PORTO CRISTO - EQUIPO DE 3 COMADRONAS

CONSULTORIO
C/ Bosch núm. 9 - 1°

(frente farmacia Pedro Ladaria)

HORARIO
Lunes, martes y miércoles

(16 h. - 20 h.) horas convenidas.

TELEFONOS
(servicio contestador automático)

1.-55 10 08 (gabinete)
2.-28 13 13 (urgencias)

AREAS QUIRURGICAS
1.- Hospital Municipal Manacor
2.- Policlínica Miramar
3.- Clínica Rotger
4.- Mare Nostrum

COMPAÑÍAS PRIVADAS
1.- Asisa
2.- Imeco

Si desea prevenir el cáncer genital feme-
nino deberá reallizar REVISIONES pre-
ventivas ginecológicas cada 6 meses.

•Revisiones ginecológicas
•Control de embarazo
•Revisiones post parto
•Planificación familiar
-Sexología
•Esterilidad
-Citología
•Amnioscopia
•Amniocentesis
•Cirugía ginecológica
•Patología mamaria
- Ecografia

SE REALIZA SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SIDA



Interviu
fanteistica

Allò  que mai
no declara...

En Mequita

-Com estan ses coses
davers s 3adia?

-Molt bé, sa propera tem-
porada ascendirem a Sego-
na A.

-Estàs segur?
-No, però ho dic.
-El Badia ha fet molts de

duros?
-Un caramull.
-Pere' hi ha deficit?
-Pere) jo no tenc cap deute.
-Idò, qui és que deu?
-S'altre.
-Qui és s'altre?
-Es que anomena es perio-

dista que tenc comprat.
-0 tens un periodista

'comprat?
-Tots es que vull i més.
-Tots?
-Home. Radiobarba no ho

puc comprar.
-Com és que S'Asturiano

ha deixat el Badia?
-Perquè ja ha fet sa seva

feina.
-Però si encara . no ha co-

mençat sa temporada.
-Es igual. Per ell tenim En

Nofret i Fn Mesquida.
-I ara, barco?
-Es el que toca. No es

deixa comandar i jo som molt
dictador.

-Cuants de jugadors heu
fit xat?

-Molts, encara que no
donam noms perque el Porto
Cristo no se mos prengui.

-El Porto Cristo?
-Si, perquè noltros feim un

equip de Preferent per jugar
a Segona B.

-I això?
-Perquè davallarem sense

tocar voreres.
-Amb un nou entrena-

dor?
-N'Araujo només ens dura-

rà fins a Nadal. Després tor-
narem agafar En Pedro.
Com poden veure En Mequi-
ta es una persona que té
molta de visió de futur i ja
pensa que el Cala Millor sa
propera temporada jugara a
Tercera Divisió i per aixe no
ha renovat a S'Asturiano.
Que Nu ho agafi confesat.

TELEF. 552484

4.4):A Cl.t\"

111E10

INSTALACIONES ELECTRICAS
DOMESTICAS E INDUSTRIALES
Avda. Baix de's Cos, 44 - Tr Tel. 55 24 84

MANACOR

—Amb tot el seny

Durant aquesta setma-
na s'han produTt noticies
importants dins el Badia
de Cala Millor. Noticies
contradictòries que diuen
molt poc en favor dels ac-
tuals dirigents d'aquest
Club.

En primer Hoc creim
que el d'En Pedro Gonzá-
lez ha passat sa mida, ja
que tots, jugadors i aficio-
nats esperaven que se-
guiria com entrenador.
Cosa que no serà aixi.
Perquè En Miguel Meca
no ha volgut.

En segon Hoc pensam
que ningú està d'acord en
s'actual President. Deim
ningú, perquè hi ha juga-
dors i bastants que discre-
pen damunt sa no renova-
ció d'En Pedro.

-Es periodista comprat,
es es nou gerent d'es
Bufes. En Bernadet ja vol
esser al menys vice-
president.

-En set ,linatges, supo-
sam que s'en cercarà un
de nou. Ja que no pot
esser que sigui directiu i a
més faci ses crôniques.

-N'Araujo durà quince o
setze forasters per com-
pletar sa plantilla. Mallor-
quins no en vol ni un.

-En Joan Es Delegat ,,

vol esser sa propera tem-
porada es Número 1. No
vol que ningú li prengui es
puesto. Ho té ben gelós.

Tampoc es correcte
que es pagui un periodista
perquè escrigui contra un
antic President del Badia.
Una persona que de mo-
ment ha demostrat que ho
feia molt millor que sac-
tuai.

Per si fos poc En Miguel
Meca anomena Gerent an
es periodista. Si mal no
recordam aquest senyor
ja havia estat gerent i ho
va fer més que malament

Cada vegada es futbol
es més complicat i el com-
pliquen es dirigents. Com
es President del Badia
que per una figurera es-
pantosa, convoca una
roda de premsa a un
Hotel de Palma per pre-
sentar es nou entrenador i
es nou gerent.

Amb sa manera d'ac-

tuar d'aquesta setmana
En Miguel Meca sa tirat
damunt es pocs que el re-
colzaven i ben prest esta-
rà tot sol. Deixant es Club
amb deutes i sense cap
futur.

Pere) això no importa.
Sa figurera va davant de
tot i es sortir per damunt
sa premsa també vect. ,

Però essei
d'u 
fa

.	 ,

Creim que En Romeo
va demostrar esser molt
millor que En Meca. Sind)
donem temps a n'es
temps i ens donarà sa
raó.

De moment es fets ens
ho donen.

Sense cap ni peus

Qué passa per Cala Millor



Seminario, guardameta del Cardassar

«Estoy contentisimo de haber conseguido el
trofeo del restaurante Ca's Torrador»

Llorenç Febrer
Foto: B. Sureda

Tal como informamos
en ediciones anteriores, y
por los méritos contraidos
a lo largo del campeonato
liguero, Luis Seminario se
alzó con el valioso Trofeo
a la regularidad que
anualmente concede el
prestigioso Restaurante
Cas Torrador de Cala Mi-
nor, como incentivo y res-
paldo al club de Sant Lb-
reng.

Posiblemente cuando
estas líneas salgan publi-
cadas, Seminario se
habrá decidido en vistas a
Ia próxima temporada si
continúa con el Cardassar
del que solo tiene elogios,
o por si al contrario capta
alguna oferta de los clubs
de Tercera que se mues-
tran interesados por él.

Como es sabido, Luis
es hijo de Juan Semina-
rio, quien ocupa la demar-
cación de extremo y des-

tacaba como goleador,
igualmente, su hermano
Alejandro juega de delan-
tero con el Atc. Baleares,
por lo que resulta extraño
que por el contrario él jue-
gue de guardameta.

-Tiene su explicación
-nos comentó Seminario-
cuando de pequeño juga-
ba a futbol con mis her-
manos y mi padre, todos
queríamos chutar y hacer
goles., por lo que alguien
tenía que hacer de guar-
dameta, y como yo era el
más pequeño, pues me
tocaba a mí».

-¿Qué tal se siente uno,
al lograr el trofeo al más
regular del equipo?.

-Una gran satisfacción,
porque a lo largo de la
competición, para mante-
nerte en forma, tienes que
esforzarte y privarte de
bastantes cosas, por lo
que te contenta el que al
menos se te reconozca
tus méritos. Unos méritos,

que otros muchos compa-
ñeros de plantilla también
han contraído.

-Me gustaría que resal-
taras mi agradecimiento a

Ia afición, por el continuo
apoyo que me ha demos-
trado en mi primera tem-
porada en Sant Llorenç.

Tras lograr el Sub-Campeonato de España

Margarita Fullana disputará el Mundial de
Dinamarca

Llorenç Febrer
Foto: Meco

El pasado sábado en tierras va-
lencianas, la joven ciclista de Sant
Llorenç, Margarita Fullana, logró el
Sub-Campeonato de España de
Fondo en Carretera, en la categoría
de junior femenino, que disputaron
cuarenta y cinco participantes repre-
sentantes de las distintas provincias
españolas.

La hija del conocido corredor
Jaime Fullana, tal cual y como han
publicado los diarios nacionales y
provinciales, sufrió una avería en los
cambios de su bicicleta por lo que se
vió obligada a seguir la prueba sin
poder cambiar de piñón.

Aún así llegó destacada a la meta
con la representante vasca, que por
milésimas le privó del título nacional,
puesto que llegaron con el mismo

El concejal de
deportes Pedro
Umbert, fue de
los primeros en

felicitar a
Fullana por su

triunfo en
Valencia

tiempo.
Para mayor alegría, el Seleccio-

nador Nacional, la ha incluído entre
las cuatro representantes españolas
que el próximo día 17 de julio dispu-
tarán el Campeonato Mundial de Ci-
clismo, a celebrar en Dinamarca.

Con tan solo 16 años, Margarita
Fullana, está considerada como la
gran promesa del ciclismo balear, y
por los logros que ella va alcanzna-
do parece confirmar tales pronósti-
cos.



ROSPELL _MANACOR
Ctra. Palma - Manacor, Km.48 (Junto Bar Es Creves)

ENCARGOS A MEDIDA - SERVICIO EN 48 HORAS
Tel. 55 50 36

GRAN SURTIDO EN PELETERIA FINA:
ZORROS - ASTRAKAN - NUTRIAS VISON - NAPPAS -

ANTES Y PIELES EN GENERAL

PRECIOS DIRECTOS DE FABRICA

FABRICA ROSPELL, S.A.	 TIENDA ROSPELL INCA
Sant Sebastia, 22-24 - Tel. 50 43 13
07300 INCA - Mallorca

Avda. Reis Walks - Canto cl. Jesus s/n
Tel. 50 46 62



Instal.lacions Esportives de Manacor
Amb l'objectiu de conèixer una mica mês les

instal.lacions esportives existents a Manacor,
començ una tasca, en col.laboració de les per-
sones que directament o indirecta estan Iliga-
des a elles, amb l'única intenció d'aportar el
meu gra de sorra, en la millora, divulgació i
promoció de l'esport en general.

Avul ens ocupa una instal.lacló privada que
mitjançant contracte, l'Ajuritament es fa càrrec
de les seves despeses. El seu naixement fou
dins el cervell d'un home I com iniciativa priva-
da es feia realitat (característica molt freqüent,
a la societat manacorina) ELL és el camp An-
dreu Pascual Frau.

CAMP ANDREU PASCUAL FRAU
Joan Vicenç

Damunt 19.000 rn 2 d'extensió, exis-
teix una possible alternativa per tots els
esportistes que els agrada el futbol. Un
camp totalment reglamentari i amb una
projecció de futur, no molt llunya, per
ésser un dels millors camps de la co-
marca.

El seu nom és Andreu Pascual Frau, i
tengué un naixement poc comú, estigué
Ilifitant durant sis anys per a la seva
identitat i reconeixement com a possible
instal.lació esportiva per a Manacor. Re-
butjat per l'Ajuntament des de l'any 1973
fins any 1979 que es començaren les
negociacions, el 6 d'agost de 1980 sig-
naren el contracte, per una part l'Ajunta-
ment, amb Llorenç Mas Sunyer com a
batle, i de l'altra banda com a propietari,
N'Andreu Pascual Frau.

La concessió és de deu anys, finalit-
zant el 6 d'agost de 1990, data que no

▪ preocupa a cap de les dues parts, degut
2 al gran ambient existent i els desitjos de-

mostrats de que sigui un gran camp.
E
1-, L'Andreu Pascual Frau està a punt de

complir els quinze primers anys d'exis-

tència, amb tot aquest espai de temps
podem dir que ha passat per molt dife-
rents etapes, des de la ignorancia com-
pleta, fins al reconeixement de qua és
imprescindible.

Amb un terreny de joc en perfectes
condicions i unes mides reglamentaries
de 104 per 64, permet jugar-hi partits ofi-
cials del campionat de Lliga. Té
il.luminació que permet fer-hi entrena-

ments de nit. Li mancaven vesti..
sala de juntes i acondicionament gene-
ral, problemes que per la propera tem-
porada estaran resolts, amb les obres a
punt de finalitzar i amb la contractació
del gerent encarregat de l'acondiciona-
ment general.

L'explotació està concretada amb els
entrenaments diaris de la cantera del
C.D. Manacor, normalment de nit, i amb
el campionat de penyes a les quals se li
atribueix tots els mèrits, tant de part pri-
vada com de l'Ajuntament, el que
aquesta instal.lació esportiva no morís.
Amb el seu recolzament desinteressat
en bé del futbol i amb l'única sana inten-
ció de fer esport, ells són, amb un per-
centatge molt elevat, els maxims res-
ponsables de qua a on es presentia el
pitjor, ara es mantenguin esperances i
molt bones perspectives de futur.

Amb l'única intenció de conèixer una
mica més la instal.lació esportiva An-
dreu Pascual Frau, recollim el parèixer
de l'entitat municipal en ma del Delegat
d'Esports en Sebastià Riera i les dei pro-
pietari, Andreu Frau.



SEBASTIA
RIERA

De legat
municipal
d'Esports

-Quin es l'estat actual del
Camp Andreu Pascual Frau?

-El camp de joc esta en pe-
fectes condicions, inclús està
enllumenat per fer-hi entrena-
ments de nit. Els vestuaris són
acceptables, el servei de canti-
na també és adequat.

Hi manca una sala polivalent
per a reunions de clubs, un
magatzem i els serveis de
W.C.

-...I les millores fetes o per
fer?

-Les millores fetes la tempo-
rada passada són moltes, l'en-
Ilumenat del camp, la xarxa
d'aigues per regar-lo. S'està
acabant un local social pels
clubs i un magatzem. s'han fet
separacions de vestuaris i pú-
blic. S'ha fet adecentament ge-
neral, l'accés per la camada de
la carretera de Son Carrió es-
tava intransitable, ara esta en
condicions acceptables.

Les obres que manquen a
realitzar són: uns serveis de-
cents pel públic, acabar el ma-
gatzem i el local social i una
mica d'adecentament general.
No hi manca massa cosa més.

-Quines perspectives de
futur I explotació té, el camp
Andreu Pascual Frau?

-Les perspectives de futur
són il.limitades. L'Andreu Pas-
cual Frau és un camp de futbol
que té totes les condicions per
ésser un gran camp. Li mancà-
ven aparcaments, però el pro-
pietari ha comprat uns 6.000
m' just arran. Li mancaven
bons accessos i molt prest
sera arreglada la carretera de
Porto-Cristo facilitant aixi arri-
bar-hi sense peril!.

L'explotació actual és la se-
güent: els dies feiners majori-
tàriament està destinat a entre-
naments de la cantera del C.D.
Manacor. I els dissabtes i diu-
menges es fan partits de com-
petició de penyes.

-Quins condicionants prin-
cipals té la concessió del
camp Andreu Pascual Frau?

-Vull manifestar públicament
que no hi ha cap mena de con-
dicionant en la concessió, tot
són avantatges per a l'ajunta-
ment; és gratuit, no hi ha tra-
ves de cap tipus, tot són facili-
tats. L'única condició és que
no se canvii el nom i que se
destini a l'esport del futbol.

-La concessió fins l'any

90, i després...?
-Efectivament, la concessió

acaba a finals de l'any 1990.
Aquesta data no me preocupa
lo més minim per una série de
raons molt clares.

1' Tot el que l'ajuntament
hauria invertit en el camp esta-
ria sobradament amortitzat per
la gran rendabilitat esportiva i
social que hi haurà tret.

2 Que l'any 90, el camp,
continuarà essent un camp de
futbol al servei del futbolista
manacori tant a cal-1w de l'a-
juntament com a càrrec d'una
altra entitat.

3' Que estic quasi segur del
tot que se renovarà el contrac-
te en les mateixes condicions.

4' Que m'agrada viure el
present i som optimista de cara
al futur.

creus que man-
quen instal.lacions esporti-
ves?

-Una de les preocupacions
més fortes que té la Comissió
d'Esports actual es la manca
d'instal.lacions esportives de
que pateix Manacor. No sols
es tracta de tenir poques ins-
tal.lacions sinó dels greus de-
fectes de les existens. No
tenim una pista poliesportiva
coberta d'alta rentabilitat es-
portiva, tampoc podem practi-
car l'atletisme per manca de
pistes adequades, fa falta un
pista per gimnàstica i una pis-
cina climatitzada de 25x12 m.
etc.etc.

-Dins l'ajuntament existeix
recolzament a l'iniciativa pri-
vada?

-Particularment som més
partidari de la promoció espor-
tiva pública, ntre altres raons
perquè és més desinteresada i
econòmica. Els objectius de
l'esport públic són més socials
que econòmics. Malgrat tot, no
se descarta mai la possibilitat
de convenis mixtes, tant amb
instal.lacions com amb organit-
zacions de proves i cursets. En
prova de tot això tenim conve-
nis firmats amb la Parròquia
dels Dolors per utilitzar la part
esportiva del Jordi d'es Racó,
tenim al nostre càrrec el Camp
Andreu Pascual Frau que és
un camp de futbol privat. Sub-
vencionam també proves de
clubs privats, etc...

Amb una edat de 67
anys, i una forta personali-
tat ha estat i es un home
molt vinculat al món de l'es-
port, més concretament al
futbol. Vint-i-cinc anys di-
rectiu del C.D. Manacor, i
fa 15 anys va realitzar el
camp de futbol, .Andreu
Pascual Frau».

-Quina és la història
del Camp Andreu Pas-
cual Frau?

-Cansat de què tots els
forasters que venien a
jugar a futbol s'emportasen
tots els doblers, me vaig
proposar fer una inversió
amb la seguretat de què
seria de profit pels mana-
corins.

Després de molt de
temps cercant uns te-
rrenys, en trobàrem uns
prop del nucli urbe i amb
bastants irregularitats, i es-
terem obligats a fer exca-
vacions de 3 metres i mig.
Després de moltes hores
de feina aconsegUírem fer
el camp de futbol que tant
desitjàvem. Predicament
es el naixement de l'An-
dreu Pascual Frau.

-Després féreu l'oferi-
ment a l'Ajuntament per a
la seva explotació, Loom
el duguéreu a terme?

-L'oferírem a l'Ajunta-
ment l'any 1973, 6 anys
després aconseguírem fer
el contracte. El nostre únic
objectiu era que el pogue-
sin disfrutar tots els futbo-
listes joves i que el seu
nom fos sempre Andreu
Pascual Frau. No hi tenim
cap interés figurista i molt
manco econòmic, tot al
contrari, ens comprometé-
rem a fer-hi unes millores
per valor d'un milió de pes-
setes i podem assegurar
que este superada amb
molt de marge.

-Les seves mides són
reglament6ries?

-Sí, el tramitàrem amb la

Federació de Futbol i amb
el Col.legi d'Arbitres, i ens
donaren l'autorització per
fer-hi partits oficials de
qualsevol categoria.

-Quines perspectives
de futur desitjaria?

-L'únic desig, es que no
s'aturin mai de jugar-hi a
futbol els manacorins, per-
què este fet únicament i ex-
clusiva per a ells.

-L'any 1990 finalitza el
contracte, i després...?

-Hi ha molt bona predis-
posició, sobre tot amb
aquest actual consistori,
que ens ha demostrat molt
d'interés en conservar i mi-
llorar el camp. Ha fet refor-
mes i acondicionaments
molt necessaris per la prec-
tica i disfrut del futbol. Per
Ia qual cosa estic segur
que el contracte es renova-
re sense cap dificultat. Tant
noltros com l'Ajuntament
crec que tenim un objectiu
en comú; el de facilitar la
pràctica de l'esport a tots
els manacorins, creant i
acondicionant totes les ins-
tal.lacions que siguin n

ecessàries.
-Partidari	 d'ins-

tal.lacions privades o
municipals?

-Es trist veure Municipis
amb menys població que
fan poliesportius i acondi-
cionen les instal.lacions
existents.

A Manacor, segona po-
blació de Mallorca en nú-
mero d'habitants, ens tro-
bam amb uns problemes
que dificulten la realització
de qualsevol cosa.

No tenim poliesportiu,
manquen instal.lacions, les
existents s'han d'acondi-
cionar, etc...

Totes les instal.lacions
haurien d'ésser municipals,
pert) si ens falla l'Ajunta-
ment, benvingudes siguin
les privades.

ANDREU
PASCUAL

FRAU
Propietari

del
camp
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Carretera Cuevas Drach. s/n

Telefono 57 01 72

PORTO CRISTO

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

CARNES Y GRAN
VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS

ANTES DE TOMAR UNA
DECISION. COMPRUEBE
NU EST RA CALI DAD
CONSULTE NUESTROS
PRECIOS 

AR/LOTO TODOS LOS DIAS AI
MEO/ODIA Y POR LA NOCHE

Campionat de futbolet «Xarxa» de Porto Cristo

Màxima rivalitat!!

Durant tota aquesta setmana s'ha estat jugant la se-
gona fase entre aquells equips que aconseguiren clas-
sificar-se. Ara es, encara, més difícil passar a la próxi-
ma i tots estan IluTtant amb força per veure's entre els
primers. Haurem d'esperar a diumenge per saber qui
són els que es classifiquen, els horaris dels partits del
cap de setmana són els següents:

Divendres 8:
20 h.- Assegurances Riera - Ca'n Mac
21 h.- C. Artigues, 7 Setmanari - Hnos. Galletero.
22 h.- F. Morey, Masters - Embulls

Dissabte 9:
20 h.- Viajes Manacor - Gambo
21 h.- Xauxa - Joyería Fermin
22 h.- Jordietto - Es Tai Assegurances Riera: Maties Ramis, Juan Lorenzo,

Xisco Riera i Joan Riera. Pedro Santandreu, Lloreng
Riutort, Lluís Llull i Joan Riera.

Diumenge 10:
20 h.- Ass. Riera - Hermanos Galletero
21 h.- C. Artigues, 7 Setmanari - F. Morey, Masters
22 h.- Embulls - Can Mac.

Ferretería Morey - Masters: Pere Miguel, Llorenç Riera,
Joan Frau i Antoni Nadal, Bartomeu Obrador y Joan
Lladonet.

PRECISAMOS
CHOFER

Carnet l a

Interesados dirigirse a:

A.C. TRANS
C/ Menestral
Pol. Industrial

Tel. 55 7948 - 55 78 76



MARMOLES

A E  

CrIZANTITCOS
MAIRMCOLAIES

Simón Tort, 57 - Tel. 555838	 07500 MANACOR 

sci u et    

Sección patrocinada por: Audi 

Monserrat Moyá C.B.
Carretera Palma - Artá Km. 49- Tel 55 01 25 - Manacor

Los equipos, uno a uno

Infantil «B»
Por Seisveinticinco

El equipo Infantil del Club Perlas Manacor, obtuvo al
final de temporada, una clasificación algo superior a lo
esperado a inicios de la Liga, ya que la idea de la direc-
tiva era más bien para dar rodaje a estos muchachos,
totalmente inexpertos, que para conseguir resultados a
lo largo de la competición. Al final, el resultado, puede
considerarse de bueno ya que lograba ganar cuatro de
los 22 encuentros y conseguir resultados honrosos en
ocho más, por cuyo motivo, consideramos interesante
el detallar la actuación de todos y cada uno de sus juga-
dores con el cuadro de puntuaciones que figura al final
de este comentario y que equivale a los siguientes
datos:
Más alta puntuación de la jornada (ocasiones), A.P.
Figuró entre los destacados de la semana (ocasiones),
D.
Jugó (partidos), J.
Consiguió (puntos en regularidad), P.R.
Se clasificó en el lugar, C.P.
Promedio por partido jugado, PR.P.
Clasificación por promedios, C.PR.

Jugador	 A.P. D. J. P.R. C.P. PR.P. C.PR.
A. Oliver Marti	 4 4 19 434 7 2284	 11
M.Pascual Parera 3 13 22 580 2 26'36 3
P.J. Fuster Llull 	 3 7 21 506 5 24099
A. Veny Riera	 4 11 22 550 3 2500 7
M. Torres Fuster 2 8 17 428 8 2517 5
M.Mateu Llull	 6 13 22 598 1 2718 2
M. Marcó Duran	 3 4 14 324 10 2314	 10
A. Pont Gomila	 2 2 11 268 12 2436 8 (1)
G. Riera Parera	 3 4 16 364 9 2275	 12
R. Pastor Fiol	 7 12 16 460 6 2875	 1
J.Fc. Segura Llull 5 11 20 516 4 2580 4
J. Vidal Roig	 3 7 12 302 11 2516 6
J.A.Parera	 1 1 4 78 13 1905	 13 (2)
(1) Causó baja después de la jornada 15
(2) Fue alta en la jornada 19.

ENTRE CESTOS ANDA EL JUEGO
1.- El Club Perlas Manacor, sigue deshojando la mar-

garita, para decidir si entra o no en tercera.
2.- Según alguien perfectamente enterado, ya que-

dan pocas hojas por lo que pronto se tendrá que tomar
Ia decisión.

3.-De fuentes generalmente bien informadas, se
sabe que algunos jugadores de élite, quieren venirse a
jugar con el Perlas.

4.- Incluso, cierto comentarista de la Capital, señaló
que el Perlas ofrecía la cantidad de 450.000 pesetas a
un determinado jugador; para más datos .vilafran-
quer».

5.- Mientras tanto, los del Perlas, por no piar, no
dicen ni pio, y prefieren que sean los demás que ha-
blen.

6.- Lo que sí puedo asegurar, es que el problema
mas grande que tiene en este momento el Perlas Ma-
nacor, es la escasez de preparadores, pese a las mu-
chas licencias que hay en nuestra ciudad.

7.- En este sentido, sabemos que se habló muy se-
riamente del tema, en una de las últimas reuniones de
Ia junta directiva.

8.- Otra cosa que se está preparando, es una fuerte
campaña para aumentar la lista de socios.

9.- Por cierto, que no estaría nada mal que este ver-

dadero ejército de antiguos directivos y jugadores, fue-
ran los primeros en aumentar las listas actuales.
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GRUAS REUNIDAS MANACOR

Teléfono 55 45 06 55 44 01
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Para llorar. 	Para llegar.
AL LERLS Y CiRUAS REUNIDAS MANACOR

RESCAT ES Y ARRASTRES DE VEHICUL OS •
TENEMCS • ULTIMO SALTO DEL MERCADO

ie preescola
rrnes: CI San

CURSOS DE VERANO

PALMA - Via Portugal, 1 A, 2- 2'
Tel. 72 43 71

INCA- Obispo Llompart. 5
Tel. 50 21 85

MANACOR - Plaza Iglesia. 2

centro
UNO

TV -MANACOR
Emiteix cada dimecres a vespre,

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

INFORMATICA.

—Programación BASIC.
—Operador ordenador

(Base de datos, tratamiento textos, facturación, etc.)
— Cursos para niños. la partir 9 arms).

CONTABILIDAD
—Contabilidad básica.
—Plan General Contable.
—Contabilidad por ordenador.

MECANOGRAFIA
—Mecanografia.
—Preparación especial oposiciones.
—Cursos de 1 mes.



Alguns menjars poden produir ardors.

Algunas comidas pueden producir ardores.
Son ardors que no depénen de la condimentació nc dels

ingredients d'aquests manors que tant ens agrada elaborar a
l'aire Miare. Perquè aquests ardors no afecten al nostre

estómac, encara que cada any destruéixin enormes
extens •ns de pins a Balears. cremant una bona part del

nostre patrimoni natural.
Teniu ben present que a l'estiu (del 1 de luny fins al 30 de
setembre) «uta prohibit encendre foc dins del bosc i que a

me'.ys de 400 m, del bosc hi ha que demanar permis.
Si enceneu un foc, no vos aneu mai del Hoc sense estar ben
segurs de que ha quedat apagat. Pensau que amb el foc, tot

és poc Collaboras en la
prevenció d'incendis: vellau pel

nostre medi natural

Son ardores que no dependen de la condimentación ni de
los ingredientes de estas comidas que tanto nos gusta
elaborar al aire libre. Porque estos ardores no afectan a
nuestro estómago, aunque cada ano destruyen enormes
extensiones de pinos en Baleares , quemando una buena
parte de nuestro patrimonio natural
Tened bien presente que en verano (1 de junio a 30 de
septiembre) está prohibido encender fuego dentro del bosque
y que a menos de 400 m. del bosque hay que solicitar
permiso.	 encendeis un fuego, no os vayais nunca del lugar
sin aseguraros bien de que ha quedado apagado. Pensad que

con el fuego , todas las precaucio-
nes son pocas.Colaborad en la
prevencion de incendios: velad
por nuestro medio natural

Amb el foc, tot és poc.

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
DIRECCIO GENERAL D'ESTRUCTURES AGRARIES

I MEDI NATURAL

cis 

Debut en Manacor de dos nuevos caballos franceses
Una semana más se ha confeccionado un pro-

grama con ocho carreras sobre la distancia de
2.100 metros. De ellas destacar la primera, con
doce ejemplares de la generación M sobre la
pista y la estelar, con diez participantes y debut
en Manacor de los trotones franceses PANISSIE-
RES, yegua poseedora de un record de 1,23 y
ORAGE DU PRIEURE, un caballo que en Francia es-
tableció el pasado año su record en 1,17,7.

El programa ha quedado como sigue:

PRIMERA CARRERA:
Participantes: Margall

F, Mario S.G., Mondrago-
ne S.M., Maika (2.100),
Matusser, Mutine, Master
Box (2.120), Matilde, Mi-
lord de Courcel, Minero B,
Morellet y Maravilla Mare
(2.140). Pronóstico: Muti-
ne, Minero B y Maravilla
Mare.

SEGUNDA CARRERA:
Participantes: July

Sport II, Juin, Frenesi
Mora, Lince Fox, Visir,
Cerezo R, Fangour, Lige-
ra, Lupita y Jatcha Mora
(2.100). Pronóstico: Lince
Fx, Visir y Cerezo R.

TERCERA CARRERA:
Participantes: Lady

Neka, La Pamela de Retz,
Lucana de Reti, Lirona,
La Montiel SM, Harza
Mora y Jeniffer (2.100).
Pronóstico: Lady Neka,
Lucana de Retz y Lirona.

CUARTA CARRERA:
Participantes: Harisol,

Monnalisa, Jokus SF, D
Iris, Jamin Power, Faqui-
na, Unisol y Jesabel JM
(2.100). Pronóstico: Mon-
nalisa, Jokus SF y Jamin
Power.

QUINTA CARRERA:
Participantes: Alis Dior,

Jivaro, Higea, Boy S.M., H
Pride, Jeanette, Eneida,
Eneiba, Bugs Bunny SF y
Fort Mora (2.100). Pro-
nóstico: Boy SM, Jeanette
y Fort Mora.

SEXTA CARRERA:
Participantes:	 Eureka

Mora, E Bonita (2.100), E
Pomponius (2.120), Hard
to Wind SM, Eolo Royer,

Fina Reina JM, Escarcha,
Falcón, A Ganster, Heros
de Mei y L'Encant SM
(2.140). Pronóstico: Eure-
ka Mora, Heros de Mei y
L'Encant SM

SEPTIMA CARRERA:
Participantes: Carlowitz

Khan, Tanneblick, Drives
Twist (2.100), Elga, Figu-
ra Mora (2.120), Naqueli-
ne, Jarvis, Kalisson y
Benvenguda (2.140). Pro-

nóstico: Carlowitz Khan,
Figura Mora y Kalisson.

OCTAVA CARRERA:
Participantes: Hivern,

Panissieres, Cartumach
(2.100), Polo, Phebus du
Vivier, Gamin d'Isigny, E
Marisol (2.140), Orage du
Prieure, Kaolin Pelo
(2.160) y Lido de Fleuriais
(2.200). Pronóstico: Car-
tumach, Gamin d'Isigny y
Orage du Prieure.



SABADO 7 DE JULIO
T.V.1
9,00 A tope.
1000 Diccionario de la salud
10,30 El mago de Oz.
10,55 48 horas
11,00 La bola de cristal
12,15 Nueva gente
13,15 Loteria nacional
13,30 La otra mirada
14,3048 horas.
15,30 El tiempo
15,35 Isidoro
16,05 Primera sesión: «El presi-
dente del Borgorosso"
18,00 Las aventuras de Teddy
Ruxpin
18,35 Secretos y misterios
19,00 Número I
19,35 La ley de Los Angeles.
20,3048 horas.
21,05 Informe semanal
22,20 Sábado noche.
23,25 Frankestein
00,4548 horas
00,50 Filmoteca T.V.
02.20 Música golfa
03,20 El Fugitivo.
04.15 Largometraje: «Hombres
de presa".
06.10 Sonatas de Beethoven

T.V. 2
13,00 Objetivo 92
15,00 Estadio 2
22.00 Olimpicos
22,30 El pájaro espino
23,20 Ayer
00,35 Diálogos con la música

T.V. 3
13,00 Cinc i acció.
14,15 Oh! Bongdnia.
15,00 Telenoticies.
15,30 Bona cuina. .
15,35 Els barrufets.
16,00 Esports en acció.
17,30 Identitats.
18,30 Recital d'estiu
19,30 Jocs OlImpics
20,00 Vida salvatge.
20,30 Telenoticies.
21,05 Lotto.
21,10 Bona Cuina.
21,15 Magnum.
22,05 Pel.licula «El monumento"
23,45 El m6n del cinema.

LUNES 11 DE JULIO

TV.1
8,00 Buenos dias.
8.30 Telediario
9,00 Por la mañana.
13,00 El pájaro loco.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Fama
16,30 Un verano tal cual.
18,05 Los mundos de Yupi.
18.30 El mundo de Buster
19,00 A media tarde.
19,30 De pelicula.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 El precio justo.
22,40 Alfred Hitchock
23,05 DocumentosT.V.
00,55 Telediario.
01,15 Teledeporte.

T.V. 2
12.30 Tele Europa
13,30 Programacion Regional.
15,00 Bellesai poder.
15;30 Descubrimientos bajo el
agua
16.25 Tour de Francia
18.00 Botigues i botiguers
18,35 Agu; Je sifó
19.00 Tour de Francia
20,00 Informatiu
20.30 Panorama
20.50 OlImpicos
21,20 Cine Club: «Intimidad en
los parques"
22,25 Ultimas preguntas.
23,05Jazz entre amigos

T.V. 3.
13,00 Cita amb l'esport.
14,00 Magazine.
15,00 Telenoticies.
15,30 Bona cuina.
15,35 Guerra de sexes.
16,20 Cine: «Sota l'esculla de les
12 milles".
18,00 Tancament de programa-
cif)
19,30 Simbad.
20,00 Judes Xanguet i les mani-
quis.
19,45 Filiprim.
20,30 Telenotícies
21,00 Gent del Barri
21,30 Equalit7ador
22,15 Cine: «L'amo i el treballa-
dor"

MARTES 12 DE JULIO
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
8.30 Telediario
9,00 Por la mañana.
13,00 Scooby Doo.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Fama.
16,30 Un verano tal cual.
18,05 Los mundos de Yupi.
18,30 El misterio de la flor magi-
ca.
19,00 La nave Terra.
19,30 Entre lineas.
20,00 Las chicas de oro.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 Contigc.
22,20 Sesión de noche «El largo
y cálido verano".
00,30 Telediario.
00,35 Teledeporte
00.50 Testimonio.

T.V. 2
12.30 Tele Europa
13,30 Programación regional.
15,00 Bellesa i poder.
15.30 Tour de Francia
17,00 Té o café.
18,00 Documental
18,35 Aigua de sifó
19,00 Picapuça
20,00 Informatiu
20.30 Opera: «Los cuentos de
Hoffman"
00,10 Tendido cero

T.V. 3
13,0030 minuts
14,00 Magazine.
15,00 Telenoticies.
15,30 Bona cuina.
15,35 Dallas
16,20 Cine: «Alger"
18,00 Tancamentd'emissió.
19,30 Simbad.
20,00 Doctor Who.
20,30 Telenoticies.
21,00 Gent del barri
21,30 Rafaella Carra Show.
23,05 Perry Mason.
00,05 Telenoticies.  

...........................................

Programación Semanal TV

DOMINGO 10 DE JULIO
T.V. 1
07,35	 Largometraje:	 «Don
Dólar".
9,00 Informe semanal.
10,00 Santa misa
11,0048 horas
11,05 Concierto
12,05 Pueblo de Dios
12,35 Retrato de la Unión Sovié-
tica
13,30 Segunda enseñanza.
14,3048 horas.
15,30 El tiempo.
15,35 Los pequeños picapiedra.
16,05 Estrenos T.V. «Todos
somos los hijos de Dios".
17,50 Si lo sé no vengo.
18,45 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 «Dos más
uno igual a dos»
00,3048 horas.

T.V. 2
12,00 Estudio Estadio
18,00 Sesión de tarde «Un oyen
Nueva York"
20,05 A l'est del bessos
20,35 Informatiu
21,00 Debat
22,00 El instante mas largo.
22,30 Atletisme
00,30 Muy personal

T.V. 3
13,00 Esports
15,00 Telenoticies
15,30 Batman
16,00 Jericó.
16,50 Tarda de ...Humor: «Diner

18,30 Esports tarda.
19,30 Johnny Stacatto
20,30 Telenoticies.
21,00 Trenta minuts.
21,30 A cor obert.
22,30 Cita amb l'esport



MIERCOLES 13 DE JULIO
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
8.30 Telediario
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 Fama
16,30 Un verano tal cual.
18,05 Los mundos de Yupi.
18,30 Pequeño vampiro.
19,00 A tope.
20,00 Un mundo diferente.
20,30 Telediario.
21,00 El tiempo.
21,15 La guerra civil española
22,25 Canción triste de Hill
Strett.
23,15 El perro verde
00.15 Telediario.
00,35 Teledeporte.

T.V. 2
12.30 Tele Europa
13,30 Programación balear.
15,00 Bellesa i poder.
15,25 Tour de Francia
17,00 Té o café.
18,30 Els petits camperols
19.00 Picapuga
19.30 Informatiu
20.00 Atletismo
21.30 Suplementos 4
21.45 A través del espejo
23,15 Se ha escrito un crimen
00,05 Tiempo de creer.

T.V. 3
13.50 Especial Informativo
14,00 Magazine.
15,00 Telenoticies.
15,35 Dallas
16,20 Cine: «El duc negre..
18,00 Tancament d'emissió.
19,30 Simbad,
20,00 Doctor Who
20,30 Telenoticies.
21,00 Lotto.
21,10 Gent del Barri
21,20 Informatiuciner a.
21,50 Cinema 3 «El seductor».
00,00 Tramontana.
00,35 Telenoticies.

JUEVES 14 DE JULIO

TV.1
8,00 Buenos dias.
8.30 Telediario
9,00 Por la mañana.
13,00 Jhonny Guest.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Fama.
16,20 Un verano tal cual.

18,05 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 Melba.
22,15 Derecho a discrepar.
23,45 A media voz.
00,15 Telediario.
00,35 Teledeporte.

T.V. 2
12.30 Tele Europa
13,30 Programación regional.
14.30 Informatiu balear
15,00 Tour de Francia
16.10 Documental
16.40 Tour de Francia
18.00 Té o café
19.00 Picapuga
20,00 L'informatiu
20,30 A tres bandes
21.00 El mirador
21.15 Suplementos 4
21.45 Descartes
22,00 Loteria primitiva.
22,15 Jueves cine: «Queridisima
mama..
00,25 Metrópolis

T.V. 3
13.50 Rafaella Carré Show
14,00 Magazine.
15,00 Telenoticies.
15,30 Dallas.
16,20 Cine: «Llibertat a la italia-
na..
18,00 Tancament d'emissió.
19.30 Simbad.
20,00 Doctor Who.
20,30 Tek.
21,00 Gent uel Barri
21,30 La casa dels famosos.
22,00 Esports Flash.
22,30 Motor a Ions,
00,10 Telenoticies.

VIERNES 15 DE JULIO
T.V. 1
8,00 Buenos dias.
8.30 Telediario
9,00 Por la mañana.
13,00 Los osos Berestain.
13,30 Tres por cuatro.
14,30 Informatiu Balear.
15,00 Telediario.
15,35 Fama.
16,30 Un verano tal cual.
18,05 Los mundos de Yupi.
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 «Dragón Ra-
pide..
01,15 Telediario.
01,35 Teledeporte.
02,00 McMillan y esposa.
03,45 Largometraje «Vota a
Gundisalvo...
04,45 DocumentosT.V.
05.05 Diana Ross
05,55 El Japón de la postguerra
06,30 Documental
07.30 Largometraje: «Retorno al
pasado..

T.V. 2
12.30 Tele Europa
13,30 Programación Regional.
15,00 Bellesa i poder
15,30 En el Himalaya con Hillary
16.30 Documental
16.55 Tour de Francia
18.30 Cine Español: «Aqui hay
petróleo..
20.00 Informatiu
20,30 Viatge a l'aventura
21.00 El Mirador
21.15 Suplementos 4
21,45 Festival de jazz
23.45 Cerca de las estrellas.

T.V. 3
13,50 Esports flash.
15,00 Telenoticies.
15,35 Dallas.
16,20 Cine: «Una corda a
18,00 Tancament d'emissió.
19,30 Simbad.
20,00 Doctor Who.
20,30 Telenoticies.
21.00 Gent del barri
21,30 SI, Ministre.
22,00 Radio Cincinatti.
22,35 Especial informatiu.
23.55 Cinema de Mitjanit: «Ri-
chard Milhouse Nixon, una co-
media blanca...

Plaza Iglesia, s/n, PORTO CRISTO



ESTANCS.
Dia 10, n° 3, C/ Colón

BENZINERES

MANACOR
Diumenges I festlus.
De dia i de nit: Viñas; Cra. Palma-Artà
Febrer; Cra. Felanitx.

Diumenges i festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Vert S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma -Santanyí; 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. Arte-Pto. Alcudia; Can Pica-
fort.
-Febrer, Na Borges; Artà.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Seller.
-Es Coll d'es Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpirid; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.

GRUAS REUNIDAS MANACOR

. 	 IJNIDAS MANSCON

EloasT AEG DE .1,1CUI Oti
C .0 SA,C 0, 4C, C n 00

CINE GOYA
Sábado 9'15 h.

Y
Domingo 2'45 h. Sesión continua

Peleas Callejeras

Las chic as
del Bingo

HAS

„kiiyiuok saw>

Teléfono 55 45 06 55 44 01
La

Para llegar.Para llorar.

e ri cl ci 

Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
14,50 (festius), 17,30; 19,15; 21 (fes-
tius).

Manacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes

Ambulàncies 	 55 40
Clinica Municipal 	

75- 20
55

03
00

62
50

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.

Urgencies 	
Ambulatori-consultes 	

55
55

44
42

94
02

Manacor	 -C.Millor;	 6,45;	 8	 (fei-
ners);11,15;	 12,15(dilluns);	 14,45;

Centre d'Higiene 	 55 23 93 18,15.
Médica Manacor 	 55 02 10 C.Millor-Manacor;	 7,45;	 8,50;	 10	 (di-
Asepeyo 	 55 43 11- 55 43 50 Huns); 17; 19.
Mútua Balear 	 55 09 50 Manacor	 -S'Illot;	 8	 (feiners);	 11,15;
Ambulàncies 	 55 47 05 12,15(dilluns); 14,45; 18,30

Ambulàncies Clinic Balear 55 47 90 S'Illot -Manacor; 9,10; 10,20 (dilluns);17

Bombers 	 085- 55 55
Policia Municipal 	  55 03 63-5533
Policia Nacional 	 55 00

20
12
44

Manacor-Cales de Mallorca; 7,30; 18,15
Calas de Mallorca -Manacor; 8; 18,15
Manacor-	 Son	 Servera;	 6,45;	 14,45;
18,15

Comisaria de Policia 	 55 16 50 Son Servera -Manacor; 8; 19,10
Guardia Civil 	 55 01 22 Manacor-Artá;	 10,15	 (dilluns);	 14,20;
Guardia Civil P. Cristo 	 57 03 22 18,05; 20,35. Festius:20,35
Gruas Reunidas Manacor 	 55 45 06 Artá-Manacor; 7,55; 14,55; 17,35. Fes-
Gruas Sangar 	 55 44 01 tius: 14,10
Taller de Guardia 	 55 45 06 Manacor-Capdepera;	 11,05	 (dilluns);

Gruas Pou-Vaquer 	 55 03 44-55 29 64 14,20; 18,05; 20,35. Festius; 20,35.

Gruas S. Servera 	
Aguas Manacor 	
Aguas Son Tovell 	

58
55
55

56
39
15

80
30
38

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.

Gesa 	 55 41 11
Aum asa 	 55 07 30-5524 91 C.Ratjada -Manacor; 7,30; 14,30; 17,05.

Quejas recogida basuras 	
Pompas Fúnebres Lesever
Pompas Fúnebres Manacor
Oficina Turismo P. Cristo 

55 33
 	 55 38
 	 55 18

57 01

01
56
84
68

Festius; 13,45.
Manacor-S.Lloreng;	 6,45;	 11,05	 (di-
lluns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.
S. Llorenç-Manacor; 8,15; 15,05; 17,40.
Festius; 14,30.

Ajuntament de Manacor 	 55 33 12 Manacor-inca;	 9;	 18,10.Festius; 	 9;
Ajuntament de S. Llorenç 	 56 90 03 18,10.
Ajuntament de S. Servera 	 56 70 02 Inca- Manacor; 13; 19,25.
Jutjats 	 55 01 19-55 07 25 Manacor-Petra;	 9;	 18,10.	 Festius;	 9;
Contribucions 	 55 27 12-5527 16 18,10.
Hisenda 	 55 35 11-55 34 01 Petra-Manacor;	 13,55;	 20,20.	 Festius;
Taxis Manacor 	 55 18 88 13,55; 20,05.

Taxis P. Cristo 	 57 02 20 Manacor-Sineu; 	 9;	 18,10.	 Festius;	 9;

Taxis S'Illot 	 57 06 61 18,10

Taxis Cales Mallorca 	
Església dels Dolors 	
Es Convent 	

57
55
55

32
09
01

72
83
50

Manacor-Petra; 	 9;	 18,10.Festius;	 9;
18,10	 •
Petra- Manacor; 13,55; 20,20.	 Festius;
13,55; 20,05.

Crist Rei 	 55 10 90 Manacor-	 Sineu;	 9;	 18,10.	 Festius;	 9;
Parroquia S. Macia 	 55 02 44 18,10.
Parroquia P. Cristo 	 57 07 28 Sineu -Manacor; 13,25; 19,50. Festius;
Parroquia S. Carrie) 	 56 94 13 13,25; 19,40
Parroquia St. Llorenç 	 56 90 21
Teatre Municipal 	 55 45 49
Telegrames per telèfon 	 72 20 00

FARM ACIES
Dia 8, No. L. Ladkia, C/ Major.
Dia 9, Ilic. Riera, Sa Bassa
Dia 10, Vic. Muntaner, Salvador Joan
Dia 11, Vic. P. Ladkia, C/ Bosch

Manacor	 -Porto Cristo;	 7,30	 (dies fei- Dia 12, Mc. Llull, Ant. Maura
n6rs),	 11,15;	 13,15(dilluns),	 13,30	 (di- Dia 13, Mc. Llodrá C/ Joan Segura
mecres), 14,45; 18,30;20,45. Dia 14, Inc. Mestre, Mn. Alcover



 

E s LDc1rcItiIIc•        

BIZICCO]LikOrM
BRICOSEGUR ES COS

¡Hazlo tú mismo!

Do it yoursell!

Faites le vou 3 même!

Gebruiksklaar!

Machen sie es selbst!
Avd. Baix des Cos, 81- Tel. 55 21 47

DE LECTOR A 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 casa en Porto Cristo

en Cl Burcils, amueblada, lista
para ocupación inmediata.
Tel. 553161 (Mancnas)

Vendo chalet en Cala Millor.
Zona tranquil°. Tel 56 76 00 -
Ext. 151 (De 15o 16 horas).

Vendo Wolswagen Escara-
bajo motor 1.200 c.c. PM-2800-
P (color marfil) en buen esta-
do. Informes Tel. 56 59 37. Pre-
ciao convenir.

Legendario amplificador de
guitarra, marca FENDER TWIN
Reverb. Precio 80.000 ptas. h-
formes: 57 12 15

Vendo opartamento en
Cala Anguila, 30 m. playa. Tel.
57 0403.

Vendo local COMEKCid de
unos 110 m2 en zona céntrica
de Manacor. hformes 554468
(HOICIS comercio).

Vendo parcela 500 m.. Son
Tdent. Tel. 553739.

Vendo casa en Porto Cristo.
Cate Navegantes. 120 m..
formes 551443

Venc 4r1 pis a Porto Criito,
cèntric, i tranquil, amb bona
vista a la mar. Si interessa se
pot gestionar finonçament a
llarg plaç. Ref. Bernat. Tel.
552200

Vendo buc cuarto piso c/
Joan Uiteras, 57, finca seis pisos
con ascensor. Facilidades de
pag o Tel. 552941.

Vendo •quartó. de tierra
(vallado), con caseta en zona
.Son Goliana.. Infoirn es:
552147

Se vende solar en Fartáritx,
en una travesía de la Avda.
Mossén AJcover. ht. 555436.

Venc cortó a Son Frau. Ma-
moor. Inf. 552809.

Venc baix sense frosts.
40.000 pts. Tel. 553461. Demo-
nap' En Rafel ,

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

Vendo Seat 131 Supermira-
fidi PM-N motor diesel 3 anos;
impecable. aoa 000 ptas facili-
dades 4 anos. Tel. 56 90 24,
Noras comercio.

Vendo Glastron 142. Motor
Yamaha 43 c. Solo 1 mes de
uso. Tel. 55 33 13.

Vendo órgano eléctrico

ELKA. Incluido Leslie, Precio
60.000. Tel. 55 00 98 (a partir de
20h)

Se vende lancha con carrito
y motor Evinrude de 50 caba-
llos (comp4etamente equipa-
da y con amarre pagado en
Porto Cristo). Informes Tel. 55 23
66 ó 55 27 57

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

Se vende Zodac •Nemrot
Formentera. 3' 20 Mt Motor 25
CV con volante y KIT de mar-
cha. Precio 280.000 (al conta-
do) Informes Tel. 55 49 71 (de
13 h.a 14 h.yde 21 h.a 24 h.)

Compre Solar de 8.000 a
10.000 rn. a zorra de Cola Mi-
lk:J. Tel. 57 00 49.

Venc Haut de 37 pamsi mig
Ilista de tercera. Arnarre a
Porto Cristo. Tel. 55 21 44.

Vendo dos camas peque-
nas en buen estado Tel. 57 05
22.

Se ven Vespa 75 PM-L. Infor-
mestel 57 16 51, de 1 1 a 13 h.i
de 16a 20 h.

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

Vendo piso edficio Banco
March. Exterior, muy soleado,
vista despejada 4 dormitorios
dobles. Terraza o C/ Major. Tel.
55 44 44 Abstenerse curiosos.

Vendo Mercedes 500 S.E.
Automatico. Tecno-solor y ele-
vdunas eléctrico, asientos piel,
cire ocondicionado, radio cas-
sete digital, norma, metdiza-
do. Precio 3 millones. Tel. 55 09
31.

Vendo Mercedes 190
techo solar .Radio Cassette.
neumáticos y llantas especia-
les, perfecto estado. Precio
2.550.000. Tel. 57 16 77.

Vendo tomos de: Manocors:
2000 ph. Anos: 72 y 73 medo
ano. Anos completos del 74 al
55,27 tomos.

Esportiu: 80-81-82, 5 tomos,
2.000 pts.

Perlas y Cuevas: anos 80, 81,
83, 84 (79). 5 Tomos,2 000 pts.

A toda plana: Anos 83, 84,
85, 82, 84, 5 tomos. 2.000 ptas.

1 Bell Puig. Revista Ark°, 2030
pts. Tel. 55 11 20.

COMPR
Compraría amplificador

para bajo. Tel. 55 48 92 de 130

a2' 30h.

Compraría finco rústico por
alrededores de Porto Cristo,
preferiblemente con casita. h-
formes571215.

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

Busco comprar casa antigua
habitable con corral, agua y
electricidad en Son Servera.
Tel. 56 95 52.

LLOGUERS
Se busca cochera en Porto

Cristo. Tel 571125.

Se alquila habitoción a per-
sona seria y formal. Tel. 55 05 98
-550328.

Busco piso o casa para al-
guitar. TI. 55 30 97. Pedir por
Toa.

Se alquila casa en Porto Cris-
to, 4 habitaciones, 10 plazas,
jardin y garaje. Tel. 55 13 81 - 23
60 69.

Necesito piso meses Julio,
Agosto y Septiembre. Zona
Manocor. Tel. 58 63 41. Maria-
nas. José Lus.

Se dquila casa de campo a
3 km. de Manocor Tel. 551074

Se alquila local supercéntri-
co (35 m2.) en Plaza Rector
Rubí. lnf ormes  Tel. 550788.

Se alquila local comercial de
80 m2. en la Calle &pions, S' I--
Hot. hformes: 5531 93.

Alquilaría vivienda en pta.
baja o ler. piso en Cala Millar.
Informes 480539

Lloc local carrer Major. lof or-
moció T 551320.

Alquilo local comercial o
para oficinas en c/ Francisco
Gomila Tel. 55 11 44

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

DEMANDES
Busco remolque de cargo

para coches. Tel. 555198.

Cercam ol lota per a guar-
dar ans. Tel. 58 58 21.

Tenc 17 anys i cerc feina a
un bar o supermercat. Tel. 55

5416,

Se busca profesor inglés. Tel.
57 09 08. Horas oficina. Ref. Do-
minique.

Se necesita chófer con car-
net 1*. Inform es: Tel. 551440

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

Se necesita aprendiz corpin-
tero. Interesados llamar ci Tel.
552678

Se necesita una peluquera
profesiond (mejor con conoci-
mientos de ¡domes). hformes:
c/ Mit jorn, 7. S' Illot.

Se necessito peluquera amb
experiència, a Cola Millor. Tel.
58 55 93 o 58 55 93

Cerc feina sector hosteleria,
nocions de fiancés. Tel. 55 38
69.

Se precisan Sras que sepal
coser a máquina preferente-
mente conocimientos de piel.
Tel. 55 03 75 - Pt. Iglesia, 3 Ma-
nacor.

Se busca chica para guar-
dor una aria de 11 meses. In-
formes: C/ José López, 12- Ma-
nocor.

DIVERSOS
Se necesita mujer de com-

panía para atender mujer de
avanzada edad en Porto Cris-
to. Tel. 570163

S' of ereix jove per passar tre-
bcils o documents a meiquina.
Tel. 55 47 72.

Se don closes de repaso en
Manacor de preescolar y EGB.
Tel , 55 09 44 (Llamar de 4 a 8
horas).

Se don closes de repaso en
Porto Cristo de preescolar y
EGB. ht Ormes: Calle Monjos, 38
(Mananas).

Es donen classes d' Anglès
E.G.B., B.U.P. i C.O.U. Tel. 55 10
05

Se dan clases de repaso de
EGB y BUP a partir del 1 de
Julio Informes tel. 571299 (no-
ches) C/ Gmo Fianisi, 4' Ma-
nacor

Es donen classes de repels de
Half Informes 553260

Somos dos chicas que
darnos closes de repaso de
EGB en Porto Cristo, Informes

Cl Colón, 15 - Tel. 550243

Necessitam persona per ne-
teja Cl Muntaner, 28 - Porto
Cristo.

Se donen classes de Repas
d' EGBa S' Illot. Tel 55 38 99

Se donen classes de repàs d
Port. E.G.B. i B.0 P. Teléfono 55
03 10.

Closes de repaso E G. B. en
Manacor y Porto Cristo. Infor-
mes: Cl C. Fleming, 7-A. Tel , 55
04 29.

Sin esfuerzo mental enseñan-
zas de: alemán, ingles, froncé.
Precios económicos, matricula
gratuita. Monaco( C/ Juan Se-
gura, 14-1. Porto Cristo C/ Sure.
da, 27. Tel. 57 03 06.

Licenciada Filologia Inglesa
da closes de E.G.B.,
C.O.U. Tel. 55 13 81 -236059,

Soy u) muchacho de 22
años y busco trabajo por
horas. Informes Cl Tramonta-
no, 27 - Porto Cristo, de Ba 10
noche.

Se dan clases de Francés.
C uidorja ninos.
Se ofrece secretaria con ido-
mas. Informes . Cl Fco. Gomila,
79 bajos- Manacor

Se dan closes de Francés,
profesora nativa. Informes . C/
Antoni Duran, 38-2* a partir de
20' 30h.

Auxiliar Administrativa con
estudios de informática busca
trabajo. Informes: Tel. 560405
(mananasde 12a 1).

Liquicloción maquinoria se-
gunda mano por cierre nego-
cio. Vitrina 2,15 mt. Congela-
dor 1,50 mt. Informes tel 55 17
21.

Estudiant de 54 de filologia
°lemony° donana classe ci
Port a principionts Tel 57 01 63.

Necessitam jove de 16 a 20
anys per treballar de mercat
Tel. 55 56 03

Se precisa urgente chica de
confianza (con cornet de con-
ducir) para cuidar nino de 3
años durante el mes de Julio.
Posibilidad de tener su propio
bungdow (en Playa Románti-
ca). Tel. 56 10 40. tn

(D
Cercaria persones interesa-

des amb fer cotxada de Ma-
flood - Cola Bona entre les
7' 30 - 2.30 Ns, aproidmada-
ment. Tel. 55 25 54.

Os
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ADIOS AL CALOR CON
"BONAIRE PROFILEVISS"

EL VERDADERO PORTA TIL
QUE REVOLUCIONA EL MERCADO

OFICINAS-VIVIENDAS COMERCIOS-ETC

Bonaire Profile Plus es el único aparato auténticamente portatil

• Silencioso	 • Sin Instalacienterta 

(menos que una bombilla)

El unico sistema que le permite tener la ventana o la puerta abierta

A SIMMSTBOS RFC/RIMS

Ptemtkiret, s. a.

o pt5"	 • Sin tubos	 • Sin orificios en
• Sin apenas consumo	 ventanas ni paredes

Plaza de Ebanista, 6 Via Roma y Archiduque Luis Salvador

Telefonos 55 08 27 55 28 27 Apartado 112 - C. Postal 07500 - MANACOR (Mallorca)

VIAJES --GAT 1359
EUROPA TOURS S.A.

Billetes de avión
Billetes de barco
Vuelos chirter
Viajes lima de miel
Viajes nationales e
Internacionales...
Pza. Ramón Lluil, 9 B
Tel. 55 56 50 - Manacor

(Es Mercat) - Manacor
C/. Mar, 9 - Tel. 57 02 38
Porto Cristo

El cambio de Verstringe
Desde que Jorge Verstringe

abandonó sus anteriores militan-
cias y anda por ahí hablando
bien del PSOE, no pocos comen-
taristas han hablado con asom-
bro de su espectacular cambio.
Exagerada reacción en absoluto
y sigue siendo un politico de de-
rechas.
Lo que ocurre es que la ideolo-

gía española, tiene actualmente
en el escaparate a un modelo de
socialismo de entretiempo, que
en realidad sienta bien a todo el
mundo. Ante lo cual, no tiene
nada de extraño que encajen en
los ambientes gubernamentales,
personajes que nunca fueron ni
serán de izquierdas.

Si el actual gobierno no hubie-
ra desdeñado la causa obrera y
no hubiese permitido una recon-
versión en donde los trabajado-
res llevan la peor parte, podría
considerársele un gobierno de iz-
quierdas. Sin no hubiera consoli-
dado la formación de bloques mi-
litares y hubiese mantenido a Es-
paña totalmente neutral, como
otras naciones eminentemente
europeas, tales como Austria,

Yugoslavia, Irlanda, Suiza, Alba-
nia, suecia, Finlandia... podría
considerársele un gobierno de iz-
quierdas. Si se hubiera manteni-
do estrictamente imparcial y
ajeno a cualquier favoritismo
para con las religiones, en vez
de concertar pactos y ofrecer
amplios espacios televisivos...
podríamos considerar al PSOE
un partido de izquierdas. Si se
hubiese desmilitarizado la Guar-
dia Civil, como desean la mayo-
ría de la tropa, pero no desean
los altos mandos, para así con-
servar los privilegios que ello su-
pone, podríamos pensar que te-
nemos un gobierno de izquier-
das. Pero el actual gobierno es-
pañol ha hecho exactamente
todo lo contrario. Entonces,
¿Qué clase de gobierno debe-
mos considerar que tenemos en
España?

En la actualidad, ni la alta fi-
nanza ni el ejército ni la iglesia se
quejan de la situación. Sin em-
bargo, la enseñanza, la sanidad,
Ia justicia y los trabajadores, pro-
claman a los cuatro vientos su

desamparo y frustración. Si ante
tales circunstancias, uno es inca-
paz de adivinar qué tipo de go-
bierno hay en nuestro país, es
que la estupidez de uno, está
muy por debajo nivel tolerado
para personas con cierto interés
en pasar por listas.

El «cambio» de Verstringe
está clarísimo, ya que él por su
parte no ha tenido la más minima
necesidad de cambiar nada.

Gabriel Fuster Bernat
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Pe ite Fleur

Confienos su lista de Bodas,
y compruebe nuestras ventajas

Central: Amargura,N 1-A MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor c77orety 




