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Desde 1.124.28Opts: Y es un Volkswagen.

Si te seduce la potencia, si te
fascina el diseho, si te atraen los
deportivos, teatraera el Polo Coupé.

Puedes escoger entre 45, 55 y
80 CV.

Y si buscas mas aún, aquí tienes
el Polo G40: 115 CV de fuerza en
estado puro.

En todas sus versiones, sen-
tiràs el encanto de un depor-

	 tivo diferente.

Todo un Volkswagen.
Con la robustez mecanica y la

economía que tú ya conoces Vive
la atracción del Polo.

Acércate a tu concesionario
Volkswagen y elige tu Polo Coupé.

Gama Polo desde 1.124.280 pts.
PVP recomendado incluído promo-

ción IVA y transporte. Sólo aplicable a
vehículos en stock.

Infórmate de las ventajas de la Superga
rantía, un servicio opcional que te per-
mite ampliar su garantía hasta 5 arios
sin límite de kilometraje.

En tu concesionario Volkswagen.

Volkswagen
Polo Coupé

VEALO EN:

Monserrat Moyá CaB
Carretera Palma - Artá Km. 49 - Te155 01 25 - Manacor



Carta als lectors

un ample i ben treballat reportatge que
publica a aquesta edició 7 Setmanari, s'explica
l'estat actual de les instal•lacions esportives del
terme de Manacor, després de dedicar un dia a
visitar-les en companyia del nou delegat Rafel
Sureda. I la conclusió és descoratjadora: tenim
poques instal.lacions; i les que tenim o estan
inacabades —el que vol dir infrautilitz,ades— o
en un estat lamentable.

Si a l'encapçalament deim que l'estat actual
d'aquestes instal•lacions és un mal símptoma,

és perquè de qualque manera la política i la
pràctica esportiva dels pobles es relaciona molt
directament amb la seva salut i amb la seva
Cultura.

Ha semblat durant molts d'anys que invertir
en esport era una mena de frivolitat, o una ca-
bòria de quatre aficionats o, en tot cas, una
tasca a desenvolupar quan totes les altres in-
fraestructures dels pobles estaven ja enllestides.
I el temps ens ve a demostrar que no és així.

La pràctica esportiva té dues vertents ben di-
ferenciades: l'esport competició —professional
o amateur— i l'esport de participació. Un i
altre, per posar-se en pràctica precisen ins-
tal.lacions esportives, ja que no totes les perso-
nes es poden dedicar a fer «footing» pel camp
o per la muntanya; entre d'altres coses, perque
aquí el camp i la muntanya tampoc són públics
i els possibles practicants tenen pocs indrets

per practicar el seu esport, a no ser per les pe-
rilloses carreteres, on l'autèntic esport és sorte-
jar el perill d'un accident.

L'esport de participació va en un augment
progressiu; basti pegar una ullada als campio-
nats de futbet, de futbol i de bàsquet per a
penyes. I la gran quantitat de nins i joves que
practiquen amb la bicicleta, o què fan gimnàsti-
ca, arts marcials i altres. Però aquest «boom»
de l'esport popular no es veu correspost, des
d'anys enrera, amb una autèntica política d'in-
versió en instal.lacions esportives per a poder
facilitar al ciutadà el seu accés a l'esport. Ja no
parlam si després, d'una o altra manera el ciu-
tadà que el practiqui ha de contribuir a les des-
peses de manteniment; el que té dret és a
poder fer esport amb un mínim de condicions,
equiparables a les d'altres pobles i altres païs-
sos com el nostre.

Cada día més, es recomana des de molts
d'indrets la pràctica de l'esport, com una de les
teràpies més vàlides per mantenir una bona
salut corporal i mental: cap metge recomana el
sedentarisme, sinó a la inversa; a una societat
sedentària se li ha de donar la possibilitat de
moure el cor i veure altres horitzons que els de
l'estress urbà.

Convé també recordar la importància de l'es-
port per a combatre alguns mals socials com la
droga; l'esport no és un antídot contra aquesta
lacra, però, sens dubte, és un vehicle important
per donar altres alternatives a la gent jove. Una
alternativa de salut.

L'excusa de manca de diners hi serà sempre.
Sempre que considerem que l'esport no és una
necessitat social o una frivolitat, molt menys
important que fer una escola o asfaltar un ca-
rrer. Esport i Cultura es donen la mà: no són
un luxe ni un capritx, sinó l'exponent del de-
senrotllament i de la salut física i mental dels
pobles.

Instalilacions esportives:
un mal símptoma



AC -TUALIT'AT- MUNICIPAL

Un ple ple de desencerts

E l darrer plenari del consistori de
Manacor va ser mogudei Hi va haver
més d'una rialla del públic, molt nom-
brós per cert. Sí, darrerament un ele-
vat nombre de perleres assisteixen a
les sessions per veure si Pere Llinàs
les donarà la solució pel problema del
trasllat de la fabrica i tenda d'Orquí-
dea, i no hi ha manera, sempre se
n'han d'anar mans buides. Al meu en-
tendre, el plenari de l'altre dia va ser
un caramull de desencerts.

Jaume Llull va ser inoportú en la
seva intervenció, perquè va treure el
seu resentiment per totes les injustícies
que ha hagut de patir pel tema de
l'hospital, quan ningú n'havia dit res
d'aixb. En totes les seves enceses pa-
raules hi havia part de raó, la major
part dels actuals governants varen
voler fer creure durant la campanya
electoral que ell havia votat en contra
de l'hospital al Parlament, quan això
no és cert. Però en el ple ningú havia
dit res d'aixb encara i ell ja s'havia
posat a retreure-ho. No només això,
posà major émfasi en Eduardo Puche,
que fins llavors no havia obert la
boca. No és extrany, per tant, que
s'enfadàs i contestàs amb idèntiques
paraules.

I el batle, sense sebre qué fer, no va
intervenir més que al final per dema-
nar que això no se repetís.

Quant a Pere Llinàs, quan se li de-
mana pel tema d'Orquídea, la contesta
sempre és un desencert. Demanar la
seva dimisió i justificar-la resulta molt
senzill. On és la solució que va pro-
metre durant la campanya electoral?
Bé idb, Pere Llinàs continua sense
tenir la resposta.

La pregunta del socialista Bemat
Amer sobre si era vera que, com
havia dit una dona, el delegat de s'l-
llot, Joan Miquel, va amenaçar-la amb
enviar-li la policia si presentava un
plec de firmes demanant la reforma
d'una plaça, va estar fora de tó. És in-
digne. Aquestes preguntes, que ama-
guen una acusació, no són tolerables.
Ho vaig mantenir quan el PP va fer
una pregunta a Bemadí Gelabert que
donava a entendre que havia pagat
més per una màquina del que valia,
deixant entreveure un negoci brut -tot
això amb una sola pregunta-. I ho
mantenc ara amb el PSOE respecte de
CB. No, el procediment és un altre. Si
és cert que hi va haver aquesta amena-
ça, la dona víctima hauria de presentar
una denúncia, Ilavors sí que un polític
està legitimat per demanar explica-
cions a un altre sobre aquest fet. Però

EL PÚBLIC

PRESENT A LA

SALA RIU DELS

DESENCERTS

DELS POLÍTICS I

DELS ACUDITS

DE'N «PlFOL»
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Per AIber E.ansó

si no hi ha denúncia, la pregunta es
converteix en un recurs massa fàcil i
barat per acusar públicament, volent
demostrar que només és una pregunta
que no té cap mala intenció.

L'ACUDIT

volgut sebre sobre la manca de males
intencions per part del qui el contà.
Tot i això, el que no se pot negar és
que el públic va fer unes bones rialles.

EL MÉS SERIÓS

DIUEN DEL

SECRETARI QUE

ESTÀ CANSAT 1

QUE VOL

DEIXAR EL

CÀRREC PER

FER-SE JUTGE

9

rialles del públic, la major part
de les vegades són provocades pels
desencerts i les fluixes intervencions
dels polítics. Però quan es tracte de
«Pífol», se riu dels seus acudits. Per a
mí, però, que el del darrer plenari
també va ser desencertat, per la seva
abundant càrrega mascliste. Pastor va
aprofitar la seva intervenció per recor-
dar que les sagrades escritures afirmen
que Jesucrist quan va resucitar se va
compareixer a tres dones, i ell afegí
que suposava que ho va fer perque
volia que tothom ho sabés, i aviat.
«Supès que en aquell temps les dones
devien esser els millors mitjans de co-
municació», afegí. De segur que si
aquest acudit el fa un diputat en el
Parlament de Madrid, l'endemà a la
sortida de ca seva l'espera un grup de
feministes indignades per la seva ino-
portuna intervenció. I res haguessen

•
més seriós de la Sala és el se-

cretari, Julio Alvarez. Els rumors
apunten que passa per mals moments.
Diuen que l'actual govem municipal,
descontent amb ell, se planteja obrir-li
un expedient disciplinari. Algunes per-
sones pròximes a ell diuen que està
cansat i que no veuria gens malament
deixar el càrrec de secretari municipal
si aprovàs les oposicions per jutge,
posició a la que al pareixer espira.
Quan a l'expedient i al descontent de
l'equip municipal. El quc sí és cert és
que l'actual batle, Gabriel Bosch, en
diverses ocasions ha hagut de rctirar
alguns punts de l'ordre del dia d'una
sessió municipal, que se li han ficat
sense adonar-se'n. Ja li han ficat el
que comunment se diu un parell de
«gols», i el responsable de la part ad-
ministrativa dels plenaris és el secreta-
ri.

IDÓ S. HA COMENÇAT EL QUE PO-
DRIA SER UNA LLARGA CADENA DE
SOLLICRUTS DE DIMISSIÓ AL CONSIS-
TORI. PERÓ, AMB RAÓ 0 SENSE, I COM
DIVEN LES ESCRIPTURES, AQUELL QUE
ESTIGUI LLIURE DE PECAT, QUE TIRI LA
PRIMERA PEDRA.

I EN BARRULL, LLIURE DE PECAT 0 NO,
HAURIA DE VEURE QUE SI ELS INCOMPE-
TENTS HAN DE DIMITIR, MOS QUEDAM
SENSE CONSISTORI. I ENC QUE EL SEN
LLINÀS SIGUI UN VIRTUÓS EN AQUEST
CAMP, PER VENTURA N'HI HA DALTRES
QUE FAN MÉS MAL I A MÉS EL DUEN MÉS
AMAGAT.

EN TOT CAS EL QUE S'HAURIA DE FER ES
CONVOCAR UN CONCURS WINCOM-
PETENCIA. EL GUANYADOR SERIA INCLÒS
EN EL RECONEIXEMENT DE MÉRITS.
EL SEN LLINÀS SERIA UN CANDIDAT AMB
MOLTES POSSIBILITATS, PERÒ SERIA UNA
COMPETICIÓ AFERRISSADA, FERM!
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CAIXA	 Of T)3 o HOPAS

OFERTAS DEL 4 AL 25 DE
NOVIEMBRE DE 1991

ALIMENTACIÓN
Leche Unagrós entera brIk I 	  214

107 pts, x 3 unld =.3 ,21"
Café la Estrella superlor 250 grs. 	  306

153 pts. x 3 unld. =,.4647-
Galletas tostadas, María Siro 8(X) grs. 	  376

188 pts. x 3 unId.
Galletas DanIsh Cookles Ortiz 400 grs 	  622

311 pts. x 3 unld. =-9,3"3"
Galletas Principe 250 grs. 	  278

139 pts. x 3 unld. =.44-r
Madalenas Conchas Arenas 	  278

139 pts. x 3 unld.
Pan tostado Recondo 30 R. 	  350

175 pts. x 3 unld. =.525*
Garbanzos, lentejas, alubias Taboada Kg. 	  226

113 pts. x 3 unid.
Pirki en Almíbar Unagrós 3/4 	  292

146 pts. x 3 unld. =.4825.

Melocotón en almíbar Unagrós Kg. 	  338
169 pts. x 3 unIci. =.ser

Turrón Unagrós Jijona suprema 300 grs. 	  784
392 pts. x 3 unld.

Turrón Unagrós allcante suprema 3(X) grs. 	  784
392 pts. x 3 unld. =_1..4-?5*

Turrón Unagrós chocolate crujiente 3(X) grs. 	  532
266 pts, x 3 unld.......2,98"

Patatas Crecs 2(X) grs. 	  360
180 pts. x 3 unId.

Chooped Pork, mortadela
Casademont 400 grs 	  590

295 pts. x 3 unld. =.118T
Lonchas El Caserlo 8 u. 	  292

146 pts. x 3 unld.

BEBIDAS Y LICORES
Cocacola lIght, S/Caf., Fanta NR pack 6 u 	  584

292 pts. x 3 unld. =.8.715"
Cerveza San MIguel L NR 	  282

141 pts. x 3 unld. =j128•
VIno Luís Megía 	  320

160 pts. x 3 unld.
Cava CrIstallno Jaume Serra 	  858

429 x 3 unld. .j..28rr

CONGELADOS
PIzza Tudurl 250 grs. 	  532

266 pts. x 3 unid.
LangostInos 011ver Est. kg 	  3.238

1.619 pts. x 3 unid. = 4.4337.

Calamar a la Romana Fribesa 4C0 grs 	  436
218 pts. x 3 unld.

PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Suavizante Mimosín 500 ml 	  286

143 pts. x 3 unid. =424
Parial ultraseco Mollex T. Gde 30 u 	  2.184

1.092 pts. x 3 unid.
Servilletas Unagrós 100 u. 	  172

86 pts. x 3 unid. =-258-
Rollo cocIna Unagrós pack 2 u. 	  320

160 pts. x 3 unid...,48er
Papel hIglénico Unagrós pack 4 u 	  280

140 pts. x 3 unid.
Panuelos bolsillo Unagrós pack 6 	  148

74 pts. x 3 unld. =.2-22"

MENAGE
Copa Champany Pisa Luminarc pack 6 u 	  1.572

786 pts. x 3 unid.
Vaso Tubo Elsa pack 6 	  524

262 pts. x 3 unid. --i-78t5"-
Vaso Saboya agua pack 6 	  604

302 pts. x 3 unid. =449&"
Plato Trianon liso (hondo, Ilano, postre) 	  228

114 pts. x 3 unid. =.247
Tarro decorado 1 I. 1 unidad 	 616
308 pts. x 3 unid. =24-*

TEXTIL
Slip Caballero 	  390

195 pts. x 3 unid. ="58.5-
Slip Caballero 	  5CX)

250 pts. x 3 unid
Toalla tocador rizo americano 	  3(X)

150 pts. x 3 unld.
Toalla lavabo rizo americano 	  800

400 pts. x 3 unid.......1,2ea-
Toolla bario rizo americano 	  1200

600 pts. x 3 unid. = z.,8kler



Els 22 regidors, un a un, confidencialment

GABRIEL BOSCH
«Si podés, tornaria al bar de Na Capellera»

Gabriel Bosch Vallespir va nèixer a Mana-
cor fa 44 anys. Està casat I té tres fills. Es ad-
ministratiu I entrà en la política l'any 1983.
L'aleshores Aliança Popular 11 va donar un
significatiu lloc a la llista electoral que encap-

çalava Gabriel Homar. Va ser delegat d'Hisen-
da en el primer govern d'Homar 1 novament
nomenat per a l'actual. A conseqüèncla de la
mort de GabrIel Homar, Bosch passà a ocupar
la batIla de Manacor.

Pregunta. Es difícil la
tasca de batle?

Resposta. Sí, bastant
P. Es vostè una perso-

na molt sèria?
R. M'hi c,onsider.
P. S'especula molt

sobre les raons de què
no tengui la dedicació ex-
clusiva?
R. Fonamentalment

són dues. Primer perquè
no vull viure exclusiva-
ment de la política.
Segon perquè no vull per-
dre un lloc de feina que
m'ha costat 30 anys
aconseguir.

P. A quina hora s'ha
d'aixecar per atendre les
dues feines?

R. Normalment a les 7 i
esporàdicament a les
530 hores.

P. Tornaria dur el bar
de Na Capallera?

R. Si tengués temps
lliure indubtablement que
sí. Va ser una de les èpo-
ques en què m'he sentit
més satisfet i he passat
més gust de fer feina.

P. Del Barça o del Ma-
drid?

R. Del Manacor.
P. Supós que des de

que és batle té més
poder dins el PP de Ma-
nacor...

R. No he conegut cap
canvi, crec que tenc el
mateix d'abans.

P. Cafiellas, Homar,

Bosch i més, el PP a Ma-
llorca és cosa de Ga-
briels?

R. Es cert que no és un
nom molt extens dins Ma-
llorca i en canvi s'ha
donat la circunstància de
què molts dels dirigents
actuals del PP de Mallor-
ca nomen Gabriel.

P. A favor d'Israel o de
Palestina?

R. A favor de la pau.
P. La seva llengua és

el català o el mallorquí?
R. Indubtablement el

mallorquí.
P. Què se n'aduria a

una illa deserta?
R. La meva família.

P. Se canvia d'idees de
quan s'està a l'oposició a
quan s'està al govern?

R. No canvien, però els
problemes se veuen
d'una altra forma. Jo he
après més durant
aquests quatre anys d'o-
posició que no durant els
quatre anteriors al go-
vern.

P. Com valora la figura
del polític?

P. Consider que és una
persona que se presenta
amb il.lusions per servir
al poble, i que no s'ha de
sentir superior ni ha de
fer un canvi en la seva

personalitat per això.
P. A vostè què l'ha duit

a la batlia, la voluntat o la
casualitat?

R. La desgràcia d'ha-
ver perdut un company.

P. En què somnia els
vespres?

R. En res, normalment
no m'enrecord.

P. Li agradaria arribar a
president del Govern Ba-
lear?

R. No, la meva màxima
aspiració la tenc a Mana-
Cor.

P. El seu número de la
sort?

R. El 13.
P. El signe del zodíac?
R. Aries
P. El de l'horoscop

xinès?
R. No el sé.
P. Creu en els mira-

cles?
R. No, crec en la fe i en

la persaverància de la
persona.

P. l en les profecies?
R. Poc
P. Quin futur li veu a

Manacor?
R. El de ser la vertade-

ra capital de comarca que
desitjam tots.

aixi acaba aquí
aquesta secció.

Albert Sansó



Llull le Ilamó mentiroso a Puche y éste dijo que las gestiones de Llull en relación al
hospital lueron una metedura de pata.

Manacor pediM explicaciones a Madrid por el retraso en las obras del hospital

Duro enfrentamiento dialéctico entre Llull
y Puche en el último pleno municipal

co

(E2

A. Sansó.- Los concejales del
ayuntamiento de Manacor, en la se-
sión del último pleno acordaron pre-
sentar un «voto de protesta al go-
bierno Central por la actitud que ha
mantenido hasta el presente en re-
lación al hospital comarcal de Ma-
nacor». Asimismo también se solici-
tara «al ministro de Sanidad que in-
forme a la comarca de Manacor en
qué día se empezaran las obras del
mencionado hospital, qué partida
presupuestaria existe para ello con-
signada en los presupuestos gene-
rales del Estado, y en qué fecha
tiene previsto el ministerio la con-
clusión de las indicadas obras».
Esta propuesta presentada por los
grupos políticos que componen el
equipo de gobierno contó también
con la aprobación de la oposición,
con lo cual el consistorio en pleno
por unanimidad acordó elevarla al
gobierno Central. En las considera-
ciones previas de la propuesta, se
explica que el reciente anuncio del
retraso en el inicio de las obras ha
sido el motivo de la reacción muni-
cipal, y recuerda las promesas del
ministro de Sanidad con respecto al
inicio de las obras dentro de este
mismo afío.

Discusión

En sus consideraciones previas
la propuesta hace alusión también
al fax que cuando era alcalde
Jaume Llull enser5ó, en el cual el
ministro de Sanidad aseguraba que
las obras del hospital comarcal se
iniciarían este mismo aho, fax al
que se tacha de electoralista. Es
importante conocer este dato, dado
que tras la lectura de la propuesta,
el representante del PSOE, Jaume
Llull, pidió la palabra, y en su inter-
vención criticó la actitud mantenida
por los miembros del equipo de go-
bierno, que durante la campafía
electoral mintieron -según sus pro-

pias palabras- haciendo creer que
él votó en contra del hospital en el
Parlament Balear, lo cual negó ro-
tundamente. En sus críticas se refi-
rió puntualmente al representante
de Convergencia de Manacor,
Eduardo Puche, lo que provocó la
réplica de éste. En su intervención,
Eduardo Puche dijo que «ahora que
la oposición ha puesto tan de mani-
fiesto el engaho electoral de los
partidos políticos, no ha habido
mayor engatio que el del PSOE,
que durante la campaha hizo pro-
paganda de que ya teníamos el
hospital, lo cual se ha demostrado
falso». Frente a estas palabras,
Jaume Llull reafirmó que «Puche es
un mentiroso y por ello y por ser
nuevo en el tema no tiene ningún
derecho a hablar sobre el hospital»,
y aseguró haber hecho muchas
gestiones con Madrid en relación al
hospital. Puche contestó que «no
dudo que Llull hiciera muchas ges-
tiones, pero hay gestiones que mas
que ser efectivas son meteduras de
pata», y ariadió que «el resultado
de las gestiones de Llull se vio en el
resultado electoral del PSOE en
Manacor». Llull cerró este encendi-
do enfrentamiento dialéctico dicien-
do que «tengo el honor de que en
el 23 F auisieran quitarme del cargo

de alcalde». A pesar de estas duras
palabras, los animos acabaron por
apaciguarse y la propuesta se apro-
bó por unanimidad.

Orquídea

En el turno de ruegos y pregun-

tas el regidor del PSOE Pep Barrull
preguntó al concejal de CB, Pere
Llinas, por la solución al problema
del traslado de la fabrica de Orquí-
dea. Pero Pep Barrull fue mas alla y
pidió incluso la dimisión de Pere Lli-
nas, al considerar que había enga-
hado al electorado al decir que
tenía la solución al problema de Or-
quídea y haber demostrado que en
cambio no la tenía. Pere Llinas res-
pondió que todos los grupos políti-
cos tienen ya una copia de la pro-
puesta presentada por Orquídea,
propuesta que sera debatida muy
pronto por la comisión de Urbanis-
mo, en la que todos estan repre-
sentados. En cuanto a la petición
de dimisión, Pere Llinas contestó
que era Pep Barrull quien debía
presentar su dimisión, por la mala
situación económica en la que
según él ha dejado al Ayuntamien-
to.



Pel PSOE l'Hospital es començarà l'any 92.                                

El PP-UM no descarta el torna fer una
manifestació

Com diuen, el tema de l'Hospital Comarcal de
Manacor es troba damunt fulla, després de les da-
rreres notícies que apuntaven que l'esmentat hos-
pital no es conmençarà dins enguany. Per tal de

saber les opinions dels representants dels dos
partits polítics més destacats a Manacor, hem par-
lat amb Pep Huertas, Delegat de Sanitat i també
amb Pep Barrull, del PSOE.

Pep Huertas. PP-UM.
Nosaltres varem dur una propos-

ta per enviar al Govern Central que
va sortir de la Comissió de Sanitat,
degut a unes declaracions que
varen aparèixer damunt la premsa i
que indicaven que era una mentida
dir que l'Hospital Comarcal de Ma-
nacor es començaria dins enguany.

Donarem un plaç de temps pru-
dencial, fins a final d'any, perquè
ens contestin sobre la dada exacta

del començament; si a final d'any
no ens han contestat, nosaltres cer-
carem fer una plataforma juntament
amb les Associacions de Veïns, pa-
tronals, fins i tot, embajades, és a
dir, totes aquelles institucions que
no sien oficials. farem una manifes-
tació de tot Manacor i la seva Co-
marca ja que el poble de Manacor
es mereix molt més del que es fa i
crec que és un engany el que s'ha
dit fins ara.

Pep Barrull. PSOE.
Enguany no és començarà l'Hos-

pital Comarcal, és imposible ja que
encara s'han d'adjudicar les obres a
l'empresa que els ha de dur a
terme. Però dins l'any 92 ben segur
que es començaran. És normal que
això passi, i l'Hospital no és l'única
obra que no es comença quan toca,
són coses que pasen dins l'admi-
nistració.

Magdalena Ferrer.

MERCERIA MANACOR

MERCERIA, PERFUMERIA, GENEROS DE PUNT
AVDA. DR. FLEMING, 22 - TEL. 55 06 55

Presentam la nova

colecció de talles
grosses, a més de totes
les nostres exclusives,
inclosa la perfumeria i

corseteria.

Dissabtes obert tot el dia
Fàcil aparcament



El Teatre Principal de Palma congregà a unes mil dos -centes persones.

El passat dilluns es reclamà al Teatre Principal, una major autonomia per a Balears

Presentada la plataforma cívica per l'autogovern

M.A.Llodrà.- Amb el lema
«Volem comandar a ca nostra», les
entitats que defensen l'autogovern
per a les illes i la reforma de l'Esta-
tut d'Autonomia, es congregaren el
passat dilluns al Teatre Principal de
Palma, solidarizant-se amb la plata-
forma cívica.

Unes mil dos-centes persones
feren ressò demanant que es reco-
neguin al nostre poble els mateixos
drets que tenen els altres pobles de
l'Estat espanyol i concretament les
anomenades «nacionalidades histó-
ricas»; que es desarrolli plenament
l'Estat de les autonomies amb crite-
ris federals o confederals i que tots
els pobles que l'integrin disposin del
dret a configurar el seu futur; que
els representants polítics escoltin a
la societat civil, i que no depenguin
de interessos partidistes, ni de cap
altra tipus a Balears; que s'esta-
blesquin llaços sòlids i estables
amb tots els pobles d'Espanya i
molt especialment amb aquells que
per dinamisme, veïnatge geogràfic,
vínculs històrics, relacions econòmi-
ques, identitat de llengua pròpia i
pes específic dintre de l'Estat, cons-
titueixen una línea mediterrànea de
gran futur econòmic i finalment, que
els representants de les Balears de-
fensin i que les Corts Generals
aprovin el texte de reforma de l'Es-
tatut aprovat pel Parlament al gener
de 1991.

Acte de presentació de la
plataforma cívica per
l'autogovern

L'acte de presentació de la plata-
forma cívica que es realitzà al Tea-
tre Principal de Palma, agrupà a
una important representació de en-
titats socials, econòmiques i cultu-
rals, representatives de la societat
civil de les illes en pro de l'autogo-
vern, que té ja dos precedents his-
tòrics clars, i dels que es projectà
una cinta de la manifestació de
1977 en defensa del Estatut.

Intervengueren entre altres, el
cap de prensa de la Universitat, Biel

Mesquida, Guillem d'Efak, el glosa-
dor Pere Gil, Raphael Ferrer, Coll
Bardolet, Jaume Nicolau, Catalina
Lladó, Antoni Bonany... totes elles
representants del mon social, cultu-
ral i artístic de Mallorca, així com el
Bisbe de Mallorca, Teodoro Ubeda,
afirmant que «l'Església de Mallor-
ca reforça la identificació i vivència
dels nostres valors autòctons i els
seus drets corresponents».

També foren presents a la cita el
grup «Els Valldemossa» que inter-
pretaren «A la ciutat de Nàpols» i
«La Balanguera» posant la nota
musical i donant pas a la segona
part de l'acte on intervengueren el
secretari general de UGT, Miguel
Robredo, el secretari general de
CCOO, Manuel Càmara, el presi-
dent de PIMEM, Joan Fuster i el
president de CAED, Francesc Al-
bertí.

La Plataforma sollcitarà l'ad-
hesió al manifest, a tots els
Ajuntaments

Donat que l'acte tingué una gran
acceptació popular, la plataforma
remitirà a tots els Ajuntaments una
carta perque, en acord plenari,

s'adheresquin al manifest per una-
nimitat de totes les forces políti-
ques.

Foto: Diari de Mallorca

Joan Verger,
President del
CIM a Manacor

Segons estava previst, ahir di-
jous, el President del Consell In-
sular de Mallorca, Joan Verger
visitava Manacor juntament amb
uns dels consellers d'aquesta
mateixa institució.

Després de pocs dies de la
seva primera visita en que es
reuní amb el Govern Municipal
de l Ajuntament manacorí, Joan
Verger es desplaça al Restau-
rant Molí d'en Sopa de la locali-
tat per mantenir una, ben segur,
molt interessant reunió amb els
distints representats de la prem-
sa de La Comarca de Llevant
per parlar sobre els temes més
actuals i delicats que afecten a
tota la zona mallorquina.



El miracle d'En Canyelles
Dubt si ha hagut mai un lloc on la

gent ha volgut que altres manejassin
els seus doblers. Dubt, així mateix, si
ha hagut mai un poble que no volgués
governar ca seva.

La qüestió és bastant òbvia: a les da-
rreres eleccions diferents polítics rebut-
javen les ferotges amenaces externes i
reclamaven la idea d'autodeterminació
com a pròpia, s'acusaven mútuament
d'imitadors, usurpadors, farsants i
mentiders per poder gaudir de l'auto-
ria. Una idea molt popular entre els po-
lítics, com la de l'autogovern, només
pot esser una idea que ha passat la
prova del temps: la idea, em sembla, ha
existit sempre. No trobaríem lloc on la
gent no volgués autogovemar-se.

Aquí els darrers mesos han vist l'ini-
ci d'una carrera. Superat el protagonis-
me galopant que patiren els polítics a
les darreres eleccions, amb les seves
promeses ja oblidades, el centre d'aten-
ció va ser aglapit per l'església. Els
bisbes, entre ells el nostre, Teodor

demanaven autonomia eclesiàs-

tica i política a la premsa, als sermons i
a les publicacions de l'església.

Aquesta passa va ser important en
què era el primer per llevar l'antorxa
d'autonomia de les mans dels polítics
de González i Aznar, que sempre topen
amb obstruccions en el seu camí cap a
l'autodeterminació.

Els nacionalistes com Gabriel
Canyelles del PP i els del PSOE no han
pogut fer res per frenar el moviment
que va iniciar l'empenta que l'església
va donar a l'assumpte.

La incongruència, que fa interessant
qualsevol nucli d'atenció, la trobam en
què el document que molts a les Ba-
lears duen per davant, i volen que Ma-
drid aprovi, és un paper que el Sr.
Canyelles va recolzar al nostre Parla-
ment aquest gener passat. És un paper
on demanarn a Madrid que ens poguem
quedar amb més dels nostres doblers i
decidir el que feim amb ells, nosaltres
totsols; demanam el que el Sr. Canye-
lles va proposar, l'autogovern que ens
pertoca.

Que ara el Sr. Canyelles no l'atregui
gaire la seva creació del gener, entre
altres coses, ha causat la formació de la
Plataforma Cívica per l'Autogovern; ha
fet que gent, que en altres circumstàn-
cies fan l'impossible per no semblar-se
entre ells, es posin d'acord. Un miracle
de Gabriel Canyelles, simplement. Han
vist venir que aquest desembre acaba el
contracte amb Madrid, que hem de tor-
nar negociar els doblers o acceptar una
pròrroga. Ens convé demanar l'autogo-
vern sense emperons, cosa que els polí-
tics mai no poden fer.

És d'esperar que els polítics d'ajun-
tammt tornin envestir amb la seva ne-
cessitat de ser els qui ho inventaren tot,
però als ciutadans que desconeixen
aquesta locura ens convé llegir el que
diu la Plataforma Cívica ja que ens
afecta a tots i no és una promesa elec-
toral de ningú —és la comanda de
molts dels que vivim a Mallorca.

Ben R. Vickers

Ifiaies	 «s,AGENciA»

SA BA„A 5B ANKAIRE 
OFERTAS PUENTE 

DE LA INMACULADA SUPER OFERTAS 

VIAJES MONTEBLANCO
Sol, 11

Tel. 58 66 61. CALA MILLOR

ANDALUCIA 5-9 dic 	  43.500 pts.
EXTREMADURA-PORTUGAL 6-9 dic. 	  39.800 pts.

GALICIA COMPLETO 5-8 dic 	  36.900 pts
CANTABRIA Y ASTURIAS 6-9 dic. 	  37.900 pts.
VALLE DE ARAN Y ANDORRA 5-9 dic 	  39.800 pts.

VALLE DE ARAN Y LOURDES 6-9 dic 	  33.900 pts

MADRID Y ALREDEDORES 6-9 dic 	  36.700 pts.
COSTA AZUL 5-9 dic 	  39.800 pts.

ANDORRA 5-9 dic 	  36.900 pts.

TANGER 5-9 dic 	  34.900 pts.
MARRUECOS 5-9 dic. 	  54.500 pts.

MARRAKECH 5-9 dic. 	  58.500 pts.

LONDRES 5-9 dic. 	  57.500 pts.

PARIS 5-9 dic 	  69.500 pts.

TENERIFE 6-9 dic. 	  46.100 pts.
ESTAMBUL 5-9 dic 	  69.800 pts.
VENECIA 6-9 dic 	  56.500 pts.
VENECIA-FLORENCIA 5-9 dic 	  62.500 pts.

VENECIA-FLORENCIA-ROMA 5-9 dic. 	  66.800 pts.
LISBOA 6-9 dic. 	  66.000 pts.

SANTO DOMINGO 9 días desde 	  84.900 pts.
BRASIL 9 días desde 	  88.900 pts.
CANCUN 9 días desde 	  89.900 pts.
NUEVA YORK 9 días desde 	  95.900 pts.
THAILANDIA 9 días desde 	  99.000 pts.
CUBA 7 días desde 	  79.500 pts.
EGIPTO 8 días desde 	  79.500 pts.
ESTAMBUL-TURQUIA 8 días desde 	  43.400 pts.
TUNEZ 8 días desde 	  25.000 pts.

Solicite folleto detallado. Infórmese

iiiY, POR SOLO 3.500 PTS. DISFRUTE
DE UN FIN DE SEMANA EN EL HOTEL
REIAL MEDITERRANI (4 ESTRELLAS)

EN PENSIÓN COMPLETA, CON UN
DESCUENTO PARA NIÑOS DEL 50%



Després que els professors presentassin una carta a l'Ajuntament en contra de la

formació del Patronat,Tófol Pastor declara 

«L'Escola Municipal de Mallorquí és un
exemple a seguir per altres municipis»

L'Ajuntament en el ple aprova les Regles de l'Escola i la formació del Patronat

El Delegat de Cultura i Normalització lingüística
de l'Ajuntament de Manacor, Tófol Pastor s'ha
topat amb els primers problemes després de pren-
de possesió del seu càrrec, quan s'ha decidit re-
formar les normes de l'Escola Municipal de Mallor-
quí que inclouen la reestructuració del Patronat de
la mateixa. L'Ajuntament, malgrat les cartes i fir-

mes presentades per professors i alumnes en con-
tra d'aquest nou Patronat, va aprovar el passat di-
marts l'exclusió dels representants de professors
així com dels medis de comunicació i les Caixes
d'Estalvis. Tófol Pastor explica a aquesta xerrada
els motius i raons que impliquen aquesta decissió.

-Tófol, que penses sobre
aquesta carta que us varen en-
viar els professors de l'Escola
Municipal de Mallorquí, la passa-
da setmana?

-Cada persona té dret a opinar
però després d'haver llegit la carta
puc dir que és fals que els darrers
anys el reglament digués que hi
havia d'haver un representant de
professors i alumnes; per altra
banda és veritat que l'anterior Dele-
gada de Normalització lingüística
de l'Ajuntament posàs dintre dels
tres representants del veïns, un re-
presentant dels professors.

De la mateixa manera, ara, es
dóna la casualitat que una de les
representants de les escoles és a la
mateixa vegada professora de l'Es-
cola de Mallorquí.

En quant a la representació dels
alumnes, tampoc no s'havia con-
templat mai ja que aquests no per-
teneixen quatre anys a l'Escola.

-Per què l'Ajuntament pren la
determinació d'excloure als mit-
jans de comunicació i a les Cai-
xes d'Estalvis del Patronat?

-Quan es va crear l'Escola es va
pensar amb l'ajud de la premsa,
però ara s'han multiplicat i s'ha de-
mostrat que els representants
només ho eren dels seus periòdics i
no de tots. A més la seva misió és
informar de manera neutral i si no
formen part del Patronat els anirà
millor.

En quan a les Caixes d'Estalvis,
m'agradaria quedàs constància de
l'ajuda que varen donar al comen-

çament de l'Escola però crec que
l'Ajuntament no tenia pressupost i
es necessitava una ajuda monetà-
ria. Però les altres financieres es
podrien sentir marginades igual-
ment que altres entitats culturals
que tampoc estan representades.
Esper que els directius entenguin la
nostra postura i no obstant, es pu-
guin donar l'ajuda que els anem de-
manant.

-Quin seria el nou reglament de
l'Escola?

-Aquest no ha estat modificat en
la seva totalitat sinó en tres punts
concrets. El principal seria que s'ha
afegit un preàmbul en el que es fa
constància de l'exemple que ha
donat i segueix donant l'Escola a al-
tres municipis de Mallorca i també
fora de la Comunitat. També s'ha

reformat l'article segon que parla de
les activitats de l'Escola que havien
quedat desfasades i s'han renovat
a més de pensar amb el seu futur;
per altra banda, s'ha deixat clar que
el que ha d'ensenyar l'Escola és la
llengua catalana pròpia de les Illes
Balears segons diu el nostre Estatut
d'Autonomia.

-A més de les crítiques de pro-
fessors i alumnes també n'ha
tengudes de l'anterior Delegada
de Cultura i normalització lin-
güística i actual representant del
PSM dins l'Ajuntament...

-Sí, quan vàrem informar favora-
blement sobre el reglament, ella
ens va dir que donàssim l'enhora-
bona a la persona que havia realit-
zat el reglament, malgrat que pre-
senta un vot particular sobre la re-
presentació del Patronat, on voldria
que formassin part les institucions i
gent que hem dit abans.

-Finalment en el ple del dimarts
s'aprovà aquest nou Patronat, ha
acabat així la polèmica?

-Crec que sí, però des d'aquí
m'agradaria agrair als professors
l'interès que tenen i demostren per
l'Escola Municipal de Mallorquí.

Magdalena Ferrer

CENTRO
•ACUPUNTURA
'DIETETICA - NUTRICION

Cl Bosch, 2-A-1°.
Tel. 84 42 08. MANACOR
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Se' 1s hi retornarà entre un 25 i un 33 per cent del seu rebut                

L'Ajuntament subvencionarà als veïns que
paguin les contribucions especials del llum

El batle de Manacor ha proposat a les asso-
ciaclons de veïns una reducció en la quantitat
a pagar per les contribucions especlals de
l'enllumenat públlc, que estarà entre un 25 i
un 33 per cent. Aquesta reducció, però, se

farà efectiva l'any que ve a través d'una sub-
venció particular a totes aquelles persones
que hagin pagat el seu rebut. L'equip de go-
vern ha de concretar ara el tant per cent a
aplicar la forma de subvencionar.

Gabriel Bosch, Rafel Sureda i Pere Llinás se reuniren amb els veïns.

A. Sansó.-EI passat dijous dia 31
el batle de Manacor, Gabriel Bosch,
el primer tinent de batle, Rafel Su-
reda, el delegat de Serveis Gene-
rals, Pere Llinàs, y el tresorer muni-
cipal, Valentí Valls, se varen reunir
amb els representants de les asso-
ciacions de veïns de Manacor per
parlar sobre el cobrament de les
contribucions especials aplicades
pel pagament de la instal.lació de
l'enllumenat públic. El tècnic muni-
cipal explicà que el cost dels projec-
tes realitzats i per realitzar encara

puja a 122 milions de pessetes,
dels quals un 75 per cent s'havia
acordat recaptar-los a través de
contribucions especials. Els projec-
tes tècnics de l'enllumenat, és a dir,
el nombre i tipus de faroles a ins-
tal.lar en cada sector, són dels en-
ginyers i responen als criteris apli-
cats per ells. Pel que fa a l'aplicació
de les contribucions especials, en
canvi, se varen midar els metres lí-
nials de façanes, se varen dividir
pel cost de cada projecte i aquesta

xifra se va multiplicar pel nombre de
metres de façana de cada particu-
lar, per conèixer així el que ha de
pagar cadascú. Segons explicaren
el tècnic i els polítics, aquesta ma-
nera de fer-se els projectes i les
contribucions especials, que respo-
nen a criteris aliens a l'Ajuntament,
comporta aquestes diferències que
els veïns han detectat en quan al
nombre de faroles per carrer i al
cost del metre lineal, donat que
cada particular paga per les faroles
de tot el seu sector i no només per
les del seu carrer, que pot ser dels
més enllumenats o menys de la
zona, segon la importància i demés
criteris aplicats pels tècnics.

Subvencions

Quant a les reduccions
sol.licitades pels veïns. Pere Llinas
va proposar una reducció del 25 per
cent sobre cada rebut. Però davant
el prec del veïns, el batle va dir que
es miraria de poder arribar al 33 per
cent, la qual cosa quedà per con-

cretar. La reducció, però, es farà
després de que el contribuent hagi
pagat el rebut en la seva totalitat,
en primer lloc perquè hi ha gent que
ja ha pagat, i en segon perquè no
es poden refer tots els padrons. Es
a dir, tota aquella gent que hagi
rebut un avís de pagar la contribu-
ció especial sap que quan sigui no-
tificada tendrà un plaç no superior
als vint dies per pagar. Fora de plaç
s'haurà de pagar un 20 per cent de
recàrrec. El pagui amb o sense re-
càrrec, però, tota aquella persona
que hagi ingressat la quantitat que
se li demana, l'any que ve podrà
sol.licitar la subvenció del 25 ò 33
per cent de l'import del seu rebut,
que se li serà ingressada en el nú-
mero de compte del banc que desit-
gi. Aquesta proposta afecta tant als
veïns de Manacor com Portocristo
que hagin rebut o rebin les contribu-
cions especials per les noves faro-
les. Un total de 7.800 rebuts han
estat o seran notificats en qüestió
de setmanes.
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Protagoriistes

Miquel Brunet, pintor i
artista manacorí, que
ha estat convidat a
participar amb una
escultura a una
exposició itinerant en
honor a l'escriptor
Josep Pla, a la que hi
participaran els millors
escultors de l'Estat
espanyol.

Tots Sants, grup
musical manacorí que
està de cada dia més
damunt fulla, i que
participarà, el proper
dia 14 de novembre al
concert de rock «Rock
Bo», amb motiu del
Dijous Bo, al
Poliesportiu d'Inca.

Miquel Mestre, metge
de professió, autor i
director teatral, és
notícia, juntament amb
els Capsigranys,
perquè molt prest, els
dies 15, 17i 19 de
novembre, presenten
altra volta al Teatre
Municipal de Manacor,
«Anomenat lo Tort».

Joana Maria Salas,
directora de la galeria
d'art «Ducal», per
tornar posar en marxa
la galeria, el proper dia
14 de novembre, amb
una exposició de
Fernando Nievas, que
ja obtingué un notable
èxit fa dos anys a la
mateixa sala.

INMOBILIARIA GOMILA
ATENCIÓN

Magníficos pisos de protección oficial.
Entrega verano de 1992 desde 7.250.000 pts. con el 75 c'h,
de interés a pagar en 15 aríos.
En el mejor barrio de Manacor.
ULTIMAS RESERVAS.
LLamenos al Tel. 84 32 10

C/. Amargura, 14, 3' -
Tel. 84 32 10
Fax: 84 38 55 - MANACOR 

Necesitamos ampliar nuestra cartera de clientes con
fincas rústicas, parcelas, pisos y locales

comPrcinles para vPnta

MAGNÍFICA OCASION
PISO CENTRICO 2 dormitorios, salón amplio, cocina
amueblada «Xey» dos barios completos, balcones,
lavandería, etc. Posibilidad plaza de garaje, buen precio.

MAGNIFICA PARCELA en Calas de Mallorca 1.000 rn 2 ,
precio asequible.

BUNGALOW Calas de Mallorca, primera línea mar, salón
con chimenea, 1 dormitorio, cocina, bario con ducha,
terraza, etc. buen precio.

CASA DE CAMPO nueva construcción, salón, 2
dormitorios, garaje, cisterna de agua, 7.000 m 2 de terreno a
5 km. afueras Manacor, precio muy interesante.

CONSÚLTENOS LO QUE SEA DE SU INTERÉS Y
NOSOTROS LE DAREMOS UNA SOLUCIÓN ADECUADA
Aproveche nuestros mas de veinte arios de experiencia en

el sector. VISÍTENOS 0 LLItMENOS
de lunes a viernes de 9 a 13 y de 16 a 19 horas.

C/. Rvdo. Padre Antomo Tauler, 4
Tels. 29 53 43 - 20 76 61
Fax: 20 77 09 - PALMA DE MALLORCA
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Neteja al cementiri de cotxes

Aquesta setmana i després de
que l'Ajuntament de Manacor donàs
un termini de temps, es va procedir
a la neteja del cementiri de cotxes,
situat a la carretera vella de Sant
Llorenç.

La imatge que oferien aquells
munts de cotxes i vehicles de tot
tipus, era molt desagradable. Ara i
després de la llimpieza realitzada
podem dir que la millora ha estat
positiva i la feina efectiva, ja que
quan es circula per la mateixa ca-
rretera, no es nota que allà hi ha-
gués el cementiri, tal i como es pot
veure a la fotografia.

Foto: Antoni Blau
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Sols els vestuaris del camp de futbol i el poliesportiu de Porto Cristo  tenen  una bona infraestructura

Les instal.lacions esportives en condicions
tercermundistes

Els vestuaris del camp de futbol del Barracar es troben en un estat lamentable.

Fent una simple volta
per qualsevol de les
instal.lacions esporti-
ves que es troben dins
el terme de Manacor, es
pot observar que les
condicions d'infraes-
tructura actuals no són
les més correctes i tam-
poc les necessàries te-
nint en compte que Ma-
nacor vol ésser la capi-
tal de la Comarca i que
pobles molt més petits
tenen unes ins-
tal.lacions esportives
de molta més qualitat i
també varietat, desti-
nats a tota la gent, que
dia a dia, es dedica a la
pràctica d'algun esport.

La manca d'unes ins-
tal.lacions esportives a

Manacor suposa que
molts dels equips tant de
futbol com de bàsquet i
altres esports minoritaris
hagin de realitzar els
seus entrenaments en
unes condicions que es
poden analitzar com a
negatives, ja que no

tenen una infraestructura
bàsica per a la pràctica
esportiva. L'Ajuntament
de Manacor té molts de
projectes en quan a la re-
modelació i construcció
d'instal.lacions, però com
ja és sabut per tots els
manacorins el pressupost
no basta per cubrir totes
les idees que té el Dele-
gat d'Esports de l'Ajunta-
ment manacorí, Rafel Su-
reda.

Les remodelacions
més necessàries:
vestuaris del
Barracar, piscina
municipal, pista de
Bàsquet, vestuarls
bar de Na Capellera.

Són moltes les remo-
delacions que s'haurien
de dur a terme a algunes
de les instal.lacions que
hi ha a distints indrets de

El pavelló cobert
del poliesportiu
un projecte que
ha quedat
descartat

Manacor. Les més neces-
sàries són les següents:

	Jordi	 des	 Recó:
camp de futbol i pistes
de tennis.

Al Jordi des Racó es
troben emplaçades les
pistes de tennis i també
el camp de futbol, lloc on
entrena diàriament la
U.D. Barracar. Les condi-
cions actuals en que es
troben els vestuaris són
totalment malsanes i an-
tihigièniques, ja que exis-
teixen unes dutxes molt
antigues i tan sols no hi
ha banquets per asseu-
re's sinó que en el seu
lloc hi ha un parell de blo-
quets. En el seu lloc es té
previst construir uns nous
vestuaris dividits en qua- 
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Segons un projecte de l'Ajuntament es pretén cobrir la piscina municipal.
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La pista de bàsquet necessita un paviment de goma.

tre parts a la zona on es
troben les engronsadores
i d'aquesta manera es
podrà allargar l'actual
camp de futbol uns me-
tres. Per altra banda, a la
zona de les pistes de ten-
nis es necessari canviar
la reixa i també pintar les
pistes a més de senyar a
la pista de frontó un camp
de bàsquet i un de volei-
bol, amb un cost total
d'uns dos milions de pes-
setes.

La piscina municipal:
està prevists que
estigui coberta.

Tampoc l'actual estat
de la piscina municipal és
el que hauria de tenir ja
que tant els vestuaris
com la mateixa piscina
són molt antigues —es va
inaugurar el dia 1 de juny
de l'any 1975— i no s'ha
fet cap remodelació des
des d'aquest any. El pro-
jecte que té l'ajuntament

és en lloc de fer el polies-
portiu de la Torre dels
Enagistes, cobrir l'esmen-
tada piscina amb un pres-
supost de set milions de
pessetes. Mentrestant
s'haurà de llevar l'escaló
existent a la mateixa i re-
cobrir les juntes de les ra-
joles, així com ha ordenat
el Ministeri de Sanitat.
També a la piscina clima-
titzada s'ha de fer el tres-
pol nou, pintar els ferros
que es troben en molt
mal estat.

La pista de bàsquet de
Na Capellera necessita
un nou paviment.

Una de les reformes
que s'han de fer a la pista
de bàsquet de Na Cape-
Ilera és en primer terme
posar un nou paviment
de goma que costaria a
l'Ajuntament un total de
quatre milions, a més d'u-
nes portes noves i la
col.locació de vidres que
al llarg del temps s'han
anat espanyant.



s‘k"‘t, •

, •k•

,
~"\\~, ‘‘Ç\'\ •N‘,	 ,

,	 \
\

Una de les obres imminents serà el bar de Na Capellera.

La tribuna de l'Hipddrom s'allargarà dotze metres.

Un altre dels projectes,
que es pretén dur a
terme, és l'acondiciona-
ment de la part petita del
camp, on es pretén asfal-
tar o atrispolar per poder
jugar a distints esports
amb dues porteries per
futbol sala, tot això a l'ai-
re lliure.

Un projecte
imminent: el bar de Na
Capellera.

El bar que es troba
dins Na Capellera serà
uns dels projectes que,
segons el Delegat d'Es-
ports, es durà a terme
molt prest. El pressupost
ascendeix a vuit milions
de pessetes i contempla
acabar la barra del bar
així com la cuina, els ser-
veis i les oficines i des-
patxos. També es toma-
ran els antics vestuaris
—que actualment serveix
de magatzem del bar—
amb la finalitat d'alinear
al carrer.

Abans de finalitzar
l'any es començarà el
uhall» de l'hipódrom
municipal.

Com va dir el President
del Consell Insular de
Mallorca, Joan Verger, a
la seva visita a l'Ajunta-
ment de Manacor, les
obres a realitzar a l'Hipó-
drom municipal s'han de
començar abans de l'any
que ve ja que sinó és fa
així es perdrà la subven-
ció del CIM, per tal es
destinaran dues partides
de trenta milions cada
una. A més del «hall»
també s'allargarà la zona
de tribunes uns dotze
metres i a la part de dalt
s'acondicionarà una zona
amb taules pels especta-
dors.

Per altra banda, s'ha
proposat a l'Ajuntament
la construcció de devuit
quadres noves i s'estan
fent obres de remodela-
ció al bar existent.



El poliesportiu tendrà una
voltadora per atletisme entre
altes esports.

LAjuntament té una partida
de 73 mílions per dur a
terme el segon políesportiu
de Manacor, el políesportiu
M-4.

Una de les instal.lacions
més ben fetes serà la dels
nous vestuaris del camp de
futbol de Porto Cristo.
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El poliesportiude La
Torre dels Enagistes.

Per acabar d'una vega-
da amb les obres del po-
liesportiu s'ha previst
acabar en primer lloc, la
tribuna principal i també
construir dues tribunes
més petites al costat i
també a la part de La
Torre dels Enagistes i
deixar els angles buits;
també es pretén dotar el
camp de gespa artificial,
el qual té una superfície
de set mil metres qua-
drats.

Es presenta un altre
projecte complementari
que pretén realitzar una

L'Ajuntament té
una partida de
73 milions per la
construcció del
poliesportiu M-4

voltadora per ciclistes i
una pista d'atletisme per
entrenar, a l'interior de la
qual es podrà practicar la
petanca i l'esport del mo-
nopatí. Segons el Delegat
d'Esports, per dur a
terme aquestes obres es
faran petits endeuta-
ments si són necessaris
per acabar-ho tot d'una
vegada, i el Consell Insu-
lar està predisposat per
tal es farà una reunió
amb ells.

Cal destacar el fet que
el pabelló cobert no es
farà però que les altres
obres sí es duran a terme
sense interrupcions tant
per acabar el camp de
futbol com per la pista
d'atletisme. El pressupost
de tot això és d'uns cent
milions de pessetes.

El poliesportiu M-4, el
projecte més ambiciós.

Sens dubte, que el pro-
jecte més ambiciós en
quan a instal.lacions es-

portives, és la construcció
del famós poliesportiu
mòdul M-4, pel qual l'A-
juntament de Manacor té
una partida que ascen-
deix a setanta tres mi-
lions, la mateixa quantitat
que aportarà la Comuni-
tat Autònoma. Malgrat
que l'execució d'aquest
projecte resultàs molt po-
sitiva per l'àmbit esportiu
de Manacor, pot ésser
que no es dugui a terme
ja que les obres haurien
de començar com a
màxim dins del proper
any. Els terrenys on s'ha
de construir el segon po-
liesportiu de Manacor es
troben ubicats a s'hort
des Gabre, és a dir, a
darrera l'Institut Mossèn
Alcover.

Les millors
instal.lacions
esportives: els nous
vestuaris del camp de
futbol i el poliesportiu
de Porto Cristo.

Per veure que les mi-
nors instal.lacions esporti-
ves que hi ha en aquests
moments a Manacor i la
seva comarca es troben a
Porto Cristo, no és ne-
cessari ser un entès en
esports, és obvi. El nou
poliesportiu mòdul M-3 de
Mitjà de Mar compta amb
una bona infraestructura
així com també els nous
vestuaris del camp de fut-
bol de Porto Cristo, que
tenen un pressupost
d'uns vuit milions, cinc
dels quals posa l'Ajunta-
ment manacorí. Cal pren-
dre mostra d'aquestes
dues instal.lacions i fer el
mateix a les altres exis-
tents a Manacor, per tal
de poder donar una bona
infraestructura a tots els
esportistes perquè puguin
entrenar i realitzar els dis-
tints esports que es prac-
tiquen habitualment a
Manacor.

Magdalena Ferrer.
Fotos: Antoni Blau
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Segons l'estudi que realitzen tècnics de la Policia Local es imprescindible que es
duguin a terme les millores a les zones del Passeig Ferrocarril, Ronda del Port i
que es construesquin al centre de Manacor uns aparcaments.

L' estudi el realitzen actualment tècnics de la Policia Local

Es projecte una nova circulació rodada pel
nucli de Manacor

La plaça de Sa Bassa és en hores puntes, un dels punts més conflictius per a la circulació a Manacor.

M.Antónia Lloch*- Tècnics de la
Policia Local de Manacor estudien
en aquets moments un nou sistema
de circulació rodada per a la locali-
tat, i que inclou a les diferentes ba-
rriades del nostre casc urbà. Una
circulació que evitaria el típics em-
bossaments en hores puntes, espe-
cialment al centre i que eliminaria
per complet la circulació en dos
sentits al carrers més estrets de
Manacor.

Aquest nou projecte es presente-
rà a les properes dades a la totalitat
de la plantilla municipal per tal de
dur-lo, en cas de que es confirmàs
la seva aprovació, a decret de batlia
i exposar-lo per la seva coneixença
a la resta de politics del Consistori.

Per tot això, i segons afirmà a
aquesta redacció el delegat de la
Policia Local de l'Ajuntament de
Manacor, Joan Miquel Sansó, Ma-
nacor podria tenir a partir dels pri-
mers mesos de 1992, una nova cir-
culació.

Un estudl molt amblciós

De tots és ben sabuts que la lo-
calitat manacorina necessita urgen-

tement, una reforma circulatoria.
Una reforma però, segons les pos-
sibilitats de infraestructura que

aquest permeti, si es que el projec-
te es pretén duu dintre d'un curt ter-
mini de temps. L'estudi que han
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Plaza Redonda (Abrevadero) MANACOR

S,hado 9 y Domingo 10

De 11 de la mariana a 8 de la noche

realitzat els tècnics de la Policia
Local es molt ambiciós, i a la Ilarga
pot resultar bastant positiu. De totes
maneres cal tenir en compte que
Manacor, encara no té la millora del
Passeig Ferrocarril, Ronda del Port
i Felanitx i el més preocupant, no té
uns aparcament al centre de Mana-
cor.

La nova reforma circulatoria que

es projecte resultaria com hem dit
abans, molt efectiva, si aquets tres
passeijos estassin en bones condi-
cions, ja que que es desviaria el trà-
fic que ve de Ciutat i que es dirigeix
cap a Porto Cristo, per la ronda de
Felanitx i del Port, per agafar tot se-
guit la carretera que condueix a la
zona costera. Una altra opció seria
desviar el tràfic per l'Avinguda Sal-
vador Joan i Ronda del Port, no es-
sent necessàri tampoc en aquest
cas que els vehicles circulassin pel
centre de Manacor.

El centre necessita uns apar-
caments

Per evitar els colapsaments en
hores puntes pel centre de Mana-
cor, no hi ha dubte de que es ne-
cessiten uns aparcaments. Un
espai on els ciutadants es veguin
obligats a deixar el seu vehicle i
que caminant tant sols, uns dos-
cents metres tenguin opció a qual-
sevol lloc o establiment.

Encara que actualment la realit-
zació o construcció d'aquets apar-
caments es difícil, donat que fa
unes setmanes s'aprovà l'otorgació
de llicències d'obra a la illeta Joan
Lliteres, i ara només cal l'opció de
l'Avinguda Antoni Maura.

Amb la reforma s'ha prevlsta
la lnstalacló d'un semàfor al
carrer Joan Lliteres

Segons reflexe l'estudi de la nova
circulació, s'instalaria un semàfor al
carrer Joan Lliteres per tal de facili-
tar el tràfic dels vehicles que es
desplassin del carrer Amistat, Major
i Sa Bassa. Amb el temps es com-

provaria si la regulació en aquest
punt resulta suficient i en tot cas, es
colocaria un segon semàfor a Sa
Bassa, tal i com havia previst l'ante-
rior equip de govern.

Per altra banda es preveu la pos-
sibilitat de que el carrer Peral tengui

només un sol sentit de circulació,
des de la plaça Weyler fins a Sa
Bassa. Els vehicles que volguessin
per tant, dirigir-se des de Sa Bassa
fins al Palau, ho haurien de fer per
la plaça de ses verdures o pel pri-
mer tram del carrer Bosch.

A les foranes de Manacor
també s'adaptarà una circula-
cló nova

En principi les barriades de Sa
Torre, Fartaritx i LLevant també
s'hauran d'adaptar a un nou canvi.

S'evitaran els carrers estrets amb
dos sentits i es supliran per un.

Entre els canvis més destacats
que es podrien realitzar a partir del
92, es troba l'únic sentit del carrer
que enllaça entre Sant Joan Baptis-
ta i Santiago Rusinyol, que con-
dueix a la placeta rodona i des de
aquí cap a la carretera de Palma-
Cala Ratjada. Els vehicles que des
de la Via Alemanya vulguin dirigir-
se cap el col.legi de La Salle ho
tendran que fer per el passeig Fe-
rrocarril.

Foto: Antoni Blau
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Mendia Vell
VIERNES Y SABADOS

MUSICA EN VIVO 

Situado en una de las casas nús antiguas de la isla, construídas en el S. VII con unos cuidados y extensos jardines.
SERVICIO DE COCINA INTERNACIONAL, CREATIVA Y TORRADOR GRILL

PILA_TOS MALLORQUINES DE LA SEMANTA
Sopas mallorquinas

Caminantes
Callos

Frito mallorquín
Freixura

Lomo con col
Palomos con col

Calamares rellenos de mariscos
Cordero Mendia Vell

Recomendamos nuestras paellas

Possessió Mendia Vell, Crta. Manacor - Porto Cristo 	 Tels. 82 07 50 - 82 07 51 - 84 38 35
ABIERTO MEDIODIA Y NOCHE

Asfalten la carretera de Manacor-Porto Cristo

S'ha previst que al llarg d'uns sis quilòmetres, la carretera quedi ben transitable.

M.Antdnia Llodrà.- Aquesta set-
mana la empresa que es fa càrrec
de les obres de la carretera de Ma-
nacor a Porto Cristo, ha començat a
asfaltar prop de sis quilòmetres, per
tal de que la via quedi ben transita-
ble.

La primera de les etapes cubreix
des de Sa Font Nova fins a la gra-
vera de Son Suau, quedant per as-
faltar, al primer semestre de 1992
uns quatre quilómetres en direcció

a Porto Cristo i dos en direcció a
Manacor.

Les obres es van realitzant se-
gons el previst per l'empresa cons-
tructora, qui espera que es puguin
donar per acabades abans de la
pròxima temporada d'estiu, ja que
les obres més importants que s'han
de realitzar a partir d'aquets mo-
ments són els moviments de terra i
remodelació del traçat de la carrete-
ra des d'Es Coll, fins a l'entrada de

Porto Cristo, per acabar amb l'asfal-
tat de tota la carretera.

Aquesta carretera inclús trobant-
se en molt mal estat, no ha deixat
d'esser molt transitada pels vehi-
cles que es desplaçaven cap a la
zona de Porto Cristo, S'Illot i Cala
Morlanda, per el que, el seu perill
ha estat constant, a pesar de que
l'empresa s'ha fet càrrec de que
estàs perfectement senyalitzada.

Foto: Antoni Blau
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La primera etapa cubreix des de sa Font Nova fins a Son Suau



\rAll\Plaza Se Bassa,
MAGATOURS S A 	 Tel. 55 5713

07500 MANACORAGENCIA VIAJES
G.A.T. 1467

ESPECIAL PUENTE INMACULAD
Del 06/12 al 09/12 VALLE DE ARAN Y LOURDES

(media pensión) 	  33.9J.-
06/12 al 09/12 MADRID Y ALREDEDORES

(media pensión) 	  36.7J.-

05/12 al 08/12 GALICIA AL COMPLETO
(media pensión) 	  36.9.-

06/12 al 09/12 CANTABRIA Y ASTURIAS
(media pensión) 	  37.9J.-

05/12 al 09/12 VALLE DE ARAN Y ANDORRA
(media pensión) 	  39.8J.-

05/12 al 09/12 COSTA AZUL
(media pensión) 	  39.8.-

06/12 al 09/12 EXTREMADURA Y PORTUGAL
(media pensión) 	  39.800.-

06/12 al 09/12 CANTABRIA Y PICOS DE
EUROPA (media pensión) 	  40 900 -

06/12 al 09/12 VENECIA
(alojamiento y desayuno) 	  56.500. -

05/12 al 09/12 VENECIA Y FLORENCIA
(alojamiento y desayuno) 	  62.500. -

05/12 al 09/12 ROMA -FLORENCIA Y VENECIA
(alojamiento y desayuno) 	  66.800.-

05/12 al 09/12 ANDALUCIA
(alojamiento y desayuno) 	  43.500.-

05/12 al 09/12 ESTAMBUL
(alojamiento y desayuno) 	  93.500.-

El Centre Cultural, una de les inversions pel 92

(M. Ferrer) Als terrenys on es tro-
bava ubicada la Càmara Agrària, i
actualment es troba instal.lat l'arxiu
municipal, es té previst construir el
que serà el Centre Cultural de Ma-
nacor.

L'Ajuntament va aprovar en el ple
del passat dimarts sol.licitar al Con-
sell Insular de Mallorca la inclusió
de les obres de construcció del
Centre Cultural de Manacor dintre
del Programa d'Inversions Culturals
per a 1992.

Consell Insular, Govern
Central l Ajuntament
subvencionaran les obres

Aquestes obres seran sub-
vencionades, a parts iguals, pel
Consell Insular de Mallorca jun-
tament amb el Govern Central

El Centre Cuftural es construirà als

terrenys que ocupa la Càmara Agrària.

-al qual s'ha de presentar el citat
projecte- i l'Ajuntament manaco-
rí. L'avantprojecte del Centre
Cultural, realitzat per l'arquitec-
te, Pedro J. Galmés, contempla
la construcció d'un edifici de tres
plantes; a la planta baixa es farà
el saló d'actes així com la recep-
ció i sala d'exposicions; a la se-
gona planta es trobarà ubicada
la biblioteca municipal i a la ter-
cera planta, l'arxiu municipal.

El pressupost ascendeix a 55
milions i mig de pessetes que
subvencionaran les tres entitats,
destacant que l'Ajuntament de
Manacor inclourà aquesta parti-
da en el pressupost del 92 dintre
del programa d'inversions cultu-
rals.

Amb un pressupost de cinquanta milions i mig de pessetes



La gent de la barriada participa activament a les festes de Santa Catalina i Es
Creuers.

El dissabte es farà la processó de Sor Tomasseta

Festa a les barriades de Santa Catalina i
Es Creuers

(M. Ferrer) La repicada de
campanes i la corresponent amolla-
da de coets i l'estesa de banderes
obriran les festes de Santa Catalina
i Es Creuers, aquest dissabte a les
nou del matí. Seguidament es
duran a terme distints actes, tant
pels nins com per la gent major.

Una hora després, el cercaviles
recorrerà els carrers de les barria-
des amb els Caps Grossos i la
Banda de Tambors i Cornetes del
Crist de l'Agonia. Seguidament, a
les quatre de l'horabaixa es durà a
terme un molt curiós Rally humorís-
tic, pel qual els participants hauran
d'anar disfressats i es valorarà el
cotxe disfressat més humorística-
ment.

Un dels actes més importants
d'aquestes festes, la processó de
Sor Tomasseta, es celebrarà a les
vuit del vespre a la Plaça de Santa
Catalina i els organitzadors dema-
nen que tots els participants duguin
la seva llanterna. Per acabar el dis-
sabte, a les nou del vespre, comen-
çarà el vespre d'estrelles amb l'ac-
tuació d'Antohito Baeza i el seu
xou, seguidament s'escenificarà el
sainet «Un jovençà de lluna de mel
sense dona» on intervendrà l'humo-
rista Toni Bonet entre altres actors.

Pel diumenge es té previst realit-
zar a les set de matí el concurs de
pesca i també les curses populars a
peu (a les 930 h.), la inscripció de
la darrera i també la sortida serà al

Passeig Ferrocarril davant Autos
Llevant.

També pel següent cap de set-
mana es tenen previst tota una
sèrie d'actes com poden ésser cur-
ses de bicicleta i també un concurs
de dibuix, la nit de verbena (dissab-
te, dia 16, a les 2030 h.), etc. Per

concluir les festes, es farà la revetla
amb el grup «Sis Som» i l'agrupació
«Sa Torre» i finalment una traca
final amb focs d'artifici que tancaran
les festes fins el proper any. Com
altres anys, s'espera que la gent de
la barriada participi molt activament
a les festes en tots els actes que es
tenen programats.

El DR. FRANCESC MIR
METGE OCULISTA

COMUNICA als seus clients i amics el canvi del domicili
professional al carrer Francesc Gomila, n° 1, entresol

(damunt la Farmacia Servera de Sa Bassa)
El telefon és el mateix: 55 09 50

Consulta: Dilluns i dimecres horabaixa
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Festes Populars de Baix des Cós i Na Camel•la:

Una encertada manera de fer poble

Amb motiu de la festa de SES
VERGES, que en certa forma signi-
fica l'entrada dins la temporada hi-
vernenca a les acaballes de la tar-
dor, l'Associació de Veïnats de Lle-
vant va organitzar unes festes po-
pulars de barriada (com és natural,
obertes a tothom) d'allò més vi-
tenc, i alhora d'allò més original. Si
la importància de les associacions
de veïnats rau en la participació po-
pular, aquesta geni de l'Associació
de Llevant manacorí han aconse-
guit que el protagonisme no restàs
en el cercle habitual de la directiva,
sinó que els ciutadans participassin,
des dels més joves fins als més
vells.

Serenates sense play -back

Aquest és el tercer any que es
fan festes populars a les barriades
de Na Camella i Baix des Cós. El
vespre abans de Ses Verges s'ini-
ciaren els actes religiosos i el ja tra-
dicional pregó que, enguany va ser
original. Seguidament posen en
marxa la nit de serenates i un se-
guici de conductors i músics visiten
casa per casa allà on se suposa hi
resideixen nines o al.lotes fadrines i
els fan una serenata de música en
viu; aquest costum, que quasi s'ha-
via perdut va ser molt valorat pels
veïnats que, d'aquesta manera
veien com els actes públics no
sempre són anònims, sinó que les
pròpies famílies hi participen o en
són beneficiàries.

Comèdla - Berbena - Ball de
bot

La setmana següent, a finals
d'Octubre seguiren els actes festius
i dia 25 se va representar la comè-
dia popular «Blanca: Vídua d'un
viu» a cura del grup de teatre «Pi-
cadís». Les comèdies enmig de la
plaça pública, són més comedies,
més cosa, més obra popular ja que
el públic participa en l'entorn.

Excursions en bicicleta, carreres
a peu, jocs, cercaviles... res no hi
va mancar, però dos actes total-
ment gratuïts polaritzaren l'agrupa-
ció de gent: la berbena popular,
amb «Na Roseta» i amb «Carrubca

Grup», i el Ball de bot, un sarau po-
pular en el que hi va arribar a haver
més de cent persones ballant al
mateix temps, i això que mancava
la gent de l'escola de ball de bot de
l'escola de mallorquí, que havien
anat d'excursió i només els quatre
més valents pogueren resistir el
ball. Amb orgull, s'ha de dir que la
barriada presentava el Grup propi
de ball, que alternava amb «Així
balla Manacor».

La traca final

Com és preceptiu en aquesta
classe de festes, sempre s'acaba
amb una «monumental traca». Idò
no, per demostrar que els veïnats
saben sortir d'allò habitual se va
acabar amb uns focs artificials
d'una qualitat tal que des de fa
molts d'anys no se veien a Mana-
cor. Moltes de cases comercials hi
collaboraren, a més de l'Ajunta-
ment, que s'haurà de plantejar si
deixar organitzar tots els actes po-
pulars a les associacions de veï-

nats. En saben més i amb menys
pressupost obtenen més participa-
ció.

BN
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Antònia Rosselló i Joan Ramis              

Han desaparegut dues figures del cant i l'escena

Amb poc temps de diferència han
desaparegut dues de les màximes
figures i feels exponents de tota
una època, del cant líric i de l'esce-
na a Manacor. Ens referim, com el
lector suposa, a la soprano Antònia
Rosselló Nadal, que morí fa uns
mesos i a Joan Ramis Fullana, que
ens deixà per a sempre la setmana
passada. Dues figures, cada una
dins la seva especialitat, que han
omplit moltes pàgines de la història
cultural d'aquesta ciutat.

Antònia Rosselló

Antònia Rosselló i Nadal va néi-
xer dins la primera dècada d'aquest
segle al si d'una família manacorina
amb gran afició per la música. El
seu pare era música de la Banda
Municipal i el seu oncle Lluís en fou
el director.

A la seva joventut havia rebut
classes de cant a Barcelona per
part d'un professor particular de
prestigi, a casa del seu oncle, el
Comandant Nadal, conegut també
pel Comandant Guixó o per «El
hombre sol». A Manacor també
rebia classes, de tant en tant, per
part del famós baix Riera «Cano-
va», quan aquest feia un parèntesi
dins les seves activitats musicals i
tornava a Manacor.

Va pertànyer durant molts d'anys
a La Capella de Manacor, de la que
en fou significada membre solista

com a soprano que havia trascen-
dit, des d'enrera el localisme per a
situar-se uns graons més amunt.
Obtingué un èxit notable en que-
den referències escrites ben elo-
qüents— quan actua com a solista
al Palau de la Música de Barcelona,
amb motiu dels concerts que oferí
la nostra coral a la capital del princi-
pat els anys 1950 i 1952.

Si li recorden algunes actuacions
memorables i potser una fita impor-
tant dins la seva dilatada vida artís-
tica, la interpretació com a solista
de l'Stabat Mater de Rossini, amb
l'Orquestra de Cambra de les
JJ.MM. de Palma, l'any 1964. l serà
mal de fer esborrar de la memòria
de molts de manacorins les seves
actuacions celebradíssimes al saló

verd de la desapareguda Granja
Palau.

Antònia Rosselló i Nadal va per-
tànyer, tota la seva vida, al coro de
La Puresa.

La seva mort, als 84 anys, és tota
una pèrdua pel món del cant líric i
per la vida musical d'aquesta ciutat
que la recordarà durant molts
d'anys.

Joan Ramis i Fullana

A aquest gran actor manacorí
que ha omplit gairebé l'escena tot el
segle XX se'l recordarà sempre
com el creador d'un dels papers

més entranyables del conegudíssim
«Cuaquín»: el paper de Don Pau,
que féu des de l'estrena de l'obra
l'any 1935 fins a la darrera repre-
sentació, l'any 1988. Joan Ramis
Fullana, però, no ha estat solsment
Don Pau, sinó que s'ha distingit
sempre dins el «mundillo» de l'es-
cena per la creació d'inoblidables
papers que en la seva persona co-
braren una nova dimensió.

Va estrenar El Quaquín i El Tio
Pep se'n va a Muro, els anys 1935 i
1938, respectivament, les dues
obres més significatives de Rubí i
Servera. Ja abans, l'any 1932 havia
estrenat «Amor de Muriecos» dels
autors manacorins Gayà i Fuster,
una obra que se va fer a benefici de
la torrentada del mateix any. L'any
1935 estrenà el Quaquín, Miss X i
El Lama Muni. L'any 1936 féu Moli-
nos de Viento i se'l recorda de
forma especial per la seva creació
de el Julian de la Verbena de la pa-
loma i el Joaquín de La del manojo
de rosas.

Joan Ramis, actor irrepetible a
l'escena manacorina, no fou un su-
perdotat pel que fa a la veu, però
sabia suplir perfectament les seves
limitacions d'una veu que no era de
gran entitat amb recursos i les
grans dots d'interpretació.

Ja a la seva maduresa, li quedà
temps per fer incursions dins el
Teatre Regional a obres com «Bala
perduda» o -La ploma verda»,
-L'Amo En Sion» i altres. I junta-
ment amb Fausto Puerto va assu-
mir més d'una vegada tasques de
direcció escènica.

Descansin en pau Antònia Ros-
selló i Joan Ramis, figures del cant i
de l'escena d'aquest segle a Mana-
cor, que a més de la seva aportació
cultural, ens han deixat la seva di-
mensió humana, que es posà de
manifest en gran quantitat d'oca-
sions, que actuaren gratuïtament en
infinitat de funcions benèfiques, om-
plint de pas, amb dignitat i brillante-
sa moltes pàgines de la nostra his-
tòria d'aquest segle. 

7":
Antoni Tugores



Eduardo Puche, Delegat de participació juntament amb Tòfol Pastor es reuniren
amb les Associacions de Veïns.

14r7JCS 1717allaCCZ ,
AVDA. DES TORRENT. 1 	 TELEFONC 55 06 50	 07500 MANACOR (MALLORCA)

PUENTE DE LA INMACULADA

Es reuniren amb els representants de l'Ajuntament

Les Associacions de Veïns prepararan la
cavalcada de reis

(M.Ferrer) La principal novetat
que tindrà la cavalcada de reis
d'enguany, és que seran els repre-
sentats de les Associacions de
Veïns dels set barris de Manacor
els que la duran a terme.

Aquest acord es va prendre, des-
prés d'una reunió entre totes les
Associacions de veïns de Manacor i
el Delegat de Participació Ciutada-
na, Eduardo Puche, juntament amb
el Delegat de Cultura i Normalitza-
ció lingüística, Tófol Pastor.

La conclusió fou que cada dues
Associacions realitzaran una de les
carrosses dels reis, que després de
la cavalcada, aniran a la respectiva
barriada on repartiran els regals a
tots els nins i nines que hi acudei-
xin. Per acabar de determinar els
darrers detalls, el proper dimecres,
es tornaran a reunir a la sala plenà-

ria i es repartira la indumentària tra-
dicional que correspongui a cada
Associació. L'Ajuntament de Mana-
cor donarà a les Associacions una

subvenció de 150.000 pessetes per
a cada una de les carrosses que es
realitzaran per aquesta tradicional
festa.

GALICIA al completo 	  36.900 pts.
CANTABRIA Y ASTURIAS 	  37.900 pts.
EXTREMADURA Y PORTUGAL 	  39.800 pts.
MADRID Y ALREDEDORES 	  36.700 pts.
VALLE DE ARAN Y LOURDES 	  33.900 pts.
VALLE DE ARAN Y ANDORRA 	  39.800 pts.
ANDORRA	 23.950 pts.
ANDALUCIA 	 43.500 pts.
RUTA CONQUISTADORES 	  36.400 pts.
VENECIA 	 51.900 pts.
VENECIA-FLORENCIA 	  62.500 pts.
ROMA-FLORENCIA-VENECIA 	  66.800 pts.

COSTA AZUL 	 39.800 pts.
LISBOA 	 66.000 pts.
TUNEZ 	 32.800 pts.
PARIS 	 62.500 pts.
LONDRES 	 57.200 pts.
MARRAKECH 	 78.900 pts.
NUEVA YORK 	 96.900 pts.
CANARIAS 	 46.100 pts.
ESTAMBUL 	 64.900 pts.

ESCAPADA A ROMA
Del 23 al 26 de noviembre

HOTEL RITZ **** 	  34.900 pts.

ESTE PUENTE NO TE QUEDES EN CASA, ESCÅPATE!



Una de les infraccions que continuament es produeixen, des de que s'eliminaren
alguns aparcaments, és aparcar damunt la voraria.

A una propera reunió que mantendrà amb la tota la plantilla municipal

El delegat de la Policia Local demanarà que
es rebaixin les quanties de les multes

M.Antdnia Llodrà.- El delegat de
la Policia Local, Joan Miquel Sansó,
exposerà a la reunió que s'ha pre-
vist que es celebri, el proper dime-
cres, amb tota la plantilla del cos
municipal, que es rebaixen les
quanties de les multes, principal-
ment en aquelles infraccions que
més es repeteixen.

Segons Joan Miquel «hi ha mul-
tes
que la gent ho té difícil de afrontar,
per el que una sol.lució podria
esser que no es permetin tantes in-
fraccions i que aquestes costin
menos».

A la reunió que s'ha convocat el
proper dimecres i on cadasqun ex-
poserà, segons l'ordre del dia, les
seves propostes, aquest tema serà
segurament un dels més conflictius
donat que, segons Joan Miquel,
«dificilment ho aceptarà tota la
plantilla de la Policia Municipal, per
el que s'haurà d'estudiar profunda-
ment».

Degut a que en hores puntes de
sortida de feina, escoles, etc., difi-
cilment es pot circular pel centre de
Manacor en cotxe, ja que hi troba-

rem vehicles aparcats amb doble
fila, embossos... s'ha de preveure
qualque sol.lució per tal d'eliminar
aquest greu problema. Per això el
delegat de la Policia, creu efectiu
que es rebaixin les quanties d'un

parell de multes perquè els policies
puguin sancionar a quasi tots els in-
fractors i a la vegada, no suposi per
aquets darrers, un cost excesiva-
ment elevat.

Foto: Antoni Blau

Molta gent visità les sepultures del cementiri       

Moltes flors per a la festa de Tots Sants
M.A.Llodrà.- La celebració de la

festa de Tots Sants és ja des de fa
molts d'anys una celebració de reli-
gió i popularitat. Una celebració on
la gent acudeix al cementiri per visi-
tar les supultures d'aquelles perso-
nes més estimades que, temps en-
rera ens han deixat.

Per altra cop aquest any en el dia
de Tots Sants, el cementiri fou visi-
tat per milers de persones que hi
depositaren les seves flors, recor-
dant als familiars desapereguts.

A bon matí la gent ja acudí al ce-
mentiri, visitants les diferents sepul-

tures, arribant que sobre les dotze
del migdia es trobava ple de gom a
gom. Al capvespre la cita també fou
ressenyada. Llargues cues de cot-
xes esperaven per assitir a la missa
concelebrada que es realitzà al ma-
teix cementiri.

Cal resenyar l'efectivitat dels re-
correguts del bus urbà que va per-
metre a molta gent poder visitar en
aquest dia tan assenyalat, les
seves tombes.

El cementiri es trobava ja al migdia ple de
flors ciris.

`4



Sticescos

El ladrón sorprendido por la Policía Local

Sexto robo en el Estanco Salvador Juan

11.

No es la primera vez, ni sera la
última, que los ladrones se adue-
rían del estanco de la Avenida Sal-
vador Juan, conocido como S'Es-
tanc d'Es Tren. Nos diría su propie-
tario, en Joan Blanes, que son ya
siete las veces que los ladrones se
han apropiado de grandes cantida-
des de dinero, tabaco en cantidad y
artículos propios de su estableci-
miento. Esta vez se ha podido des-
tripar el asunto y el ladrón fue cogi-
do infraganti.

UNA NOCHE EN EL ESTANCO

Es casi seguro que el ladronzuelo
y algún acomparíante mas, se su-
pone que una muchacha de catorce
arios, vecina de El Serralt, pasaron
la noche escondidos dentro del es-
tanco a la busca de dinero. Quizas
es posible que entrasen en la ma-
drugada y allí permaneciesen. Juan
y su esposa se sentían incómodos
pues habían oído ruidos extrafíos
en los bajos en donde se halla el
estanco provisionalmente por obras
en su propiedad original.

El domingo por la matíana dieron
cuenta a la Comisaría de Policía
desplazandose al lugar una dota-
ción policial que junto a los dueríos
registraron todo el establecimiento
sin hallar a persona alguna. Sería
por la tarde cuando al oir nuevos
ruidos los propietarios volvieron a
Ilamar a la Policía, esta vez por im-
perativos de escasez de personal,
hubo de desplazarse una pareja de
la Policía Local que consiguió en-
contrar al ladronzuelo que se halla-
ba escondido en una especie de al-
tillo al que, para esconderse, trepó
por una cuerda. El jovenzuelo Fer-
nando L.A. de catorce arios que se
supone estuvo acompar5ado por
una muchacha de catorce afíos,

había registrado cajones y en su
poder se encontraron veinte mil pe-
setas y pico y artículos del estanco.
Fue entregado en Comisaría en
donde se ilevaron a cabo las dili-
gencias del.-;aso y sera el grupo de
la Policía Judicial el que Ileve a
cabo averiguaciones para esclare-
cer ciertos robos.

Relacionado con el mismo mu-
chacho Fernando, en la tarde del
sabado fue sorprendido por la Poli-
cía Local cuando conducía una mo-
tocicleta de pequefía cilindrada que
presuntamente había sustraído. En
el momento del control policial Fer-
nando Ilevaba como pasajero a una
muchacha de catorce arios E.LL.P.
vecina del Serralt con la que des-
pués de quedar en libertad y haber
devuelto la moto a su propietario,
es posible que tramaran lo de la vi-
sita al estanco.

ROBO EN CAN LLABRÉS

Las tiendas de comestibles que
en otro tiempo eran numerosas y
que con la llegada de los Hipermer-
cados han ido a menos y de las
pocas que quedan aun se ven reci-
ben la visita de los rateros. Esta vez
le ha tocado el turno a Comestibles
Llabrés de la Avenida Jorge Sure-
da. Para ello los ladrones forzaron
la puerta de entrada destripando la
caja registradora y Ilevandose su
contenido.

Fueron tres jóvenes que gracias
a la colaboración de un vecino que
dio aviso telefónico a la Policía
Local estando a punto los agentes
municipales de detener a los ladro-
nes. A pesar de haberse contado
con tres coches patrulla de servicio
ya no fueron hallados los causantes
del delito. El propietario presentó
denuncia en la Comisaría de Poli-

cía. Entre darks materiales y lo
sustraido la valoración es de cien
mil pesetas aproximadamente.

ACCIDENTE EN CAMÍ DE LA
MAR

Al filo de las dos de la tarde del
pasado sabado ocurrió un acciden-
te de trafico en uno de los viales de
la Avenida Camí de la Mar de s'Illot.
Como es sabido esta amplia vía
tiene dos viales de circulación. La
motocicleta Kawasaki modelo 1.200

con matrícula PM -7414 -AZ que
conducía un joven de Manacor coli-
sionó contra el Ford Escort PM-
7509-AK conducido por T.LL.R.
Este último vehículo al parecer
cruzó los dos viales y bien por no
tomar las precauciones debidas, o
por un posible exceso de velocidad
de la motocicleta o lo que es mas
cierto es el estorbo que suponen
para los conductores la existencia
de plantas denominadas «balan-
dres» que dificultan el poder ver la
circu lación opuesta.

El joven piloto resultó con heridas
muy graves siendo Ilevado con una
ambulancia hacia una clínica de
Palma. En el lugar del accidente se
personaron rapidamente varios poli-
cías del Ayuntamiento de Manacor
aunque con no tanta rapidez lo hizo
la ambulancia que desde que la avi-
saron tardó treinta y cinco minutos
en llegar al lugar, este retraso fue lo
mas comentado por los muchos
asistentes, pues las heridas del mo-
torista se suponía que eran graves
visto su estado. De resultas del en-
contronazo un matrimonio aleman
que se hallaba paseando por aquel
lugar, la esposa resultó herida en
una pierna al recibir un golpe de
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uno de los vehículos. El equipo de
atestados de la Policía Local instru-
yó las diligencias del caso.

SEMixFOROS EN ROJO

En la festividad de Todos los
Santos ocurrió un accidente de cir-
culación en el curce semafórico de
las Avenidas Salvador Juan, Mos-
sèn Alcover y Es Torrent. Sólo hubo
que lamentar un herido leve en la
persona de uno de los conductores.
Los vehículos implicados fueron un
Citroen AX con matrícula PM-1114-
BK conducido por C.C.M. que Ileva-
ba como pasajera a su esposa que
no sufrió dario alguno. El otro vehí-
culo era el Ford Fiesta PM-8600-AY
que conducía F.S.M. que resultó
ilesa. El estado de los vehículos era
de dahos muy importantes lo que
demuestra la fuerza de la colisión.
Al parecer uno de los conductores
se saltó o confundió el color de los
sernâforos lo que motivó la colisión.
El mismo conducto( reconocería su
error al haber equivocado su senti-
do de marcha Fueron requeridos
los bomberos de Manacor para pa-
liar el estado de la calzada sobre la
que se había desparramado aceite
y combustible de los dos turismos.
La Policía Local instruyó el atestado
correspondiente.

Y ADEWn S...

*Un vecino de Manacor que al
parecer tiene perturbadas sus facul-
tades mentales, J.S.G. molestaba a
los peatones y vehículos que pasa-
ban por la Plaza Ramón Llull. Fue
recogido por la Policía Local y lleva-
do a su domicilio.

*En el mercado de los lunes de
esta semana el fuerte viento levan-
tó una table de una mesa portthil
dando un golpe en la cabeza a un
jubilado, fueron necesarios dos
puntos de sutura.

*A las 24 horas de un día de esta
semana, un joven de Manacor,
J.F.A. se dedicaba a meterse, si
podía, en domicilios de la calle
Mesquida y José López. El mucha-
cho, que al parecer es drogadicto,
buscaba ayuda de los vecinos. Fue
socorrido por los agentes municipa-

les.
'En la calle Navegantes de Porto

Cristo ardió un contenedor de basu-
ra quedando inutilizado.

*De una cochera de la calle Jorge
Sureda, fue sustraida una furgoneta
de color blanco con matrícula PM-
8626-AV que según parece tenía
las Ilaves puestas, es una Renault
expres propiedad de Almacenes
Capó.

•Por la Policía Local de Manacor

han sido recuperados cinco ciclo-
motores que se hallaban denuncia-
dos por robo. Por el mismo motivo
se recuperó un Renault 18 que los
ladrones se Ilevaron de Campos
deAndolo en la calle Burdils.

'En una caseta de campo propie-
dad de Pedro Sureda, los amigos
de lo ajeno se Ilevaron una alterna-
dora. La casita de campo se halla
ubicada en uno de los méorgenes de
la carretera de Manacor a Felanitx.



Cartes al Director

Sobre normativa circulatòria
sanclons

Opinió és aquella veu que una perso-
na, sia qui sia, de paraula o bé per es-
crit expressa en bona manera el sentir
propi documentat o no damunt un tema
concret i que en certa manera pot influir
damunt un col-lectiu.

La meva opinió en el cas concret da-
munt l'actual normativa circulatòria i
l'acció de denunciar voldria sí influís da-
munt l'opinió general, però, d'una ma-
nera que servís per clarificar la postura
de l'actual equip de govern i sollicitar
dels ciutadans la seva col-laboració.
Per entrar dins la qüestió, vull valorar i
quantificar la infracció i la necessitat de
denunciar la mateixa.

La infracció segons el meu concepte
és anar en contra de les normes de
convivència i seguretat de les persones i
béns, que poden fer perillar aquestes i
que en alguns casos poden fins i tot
produir mals, siguin físics o materials,
irreparables.

Algunes altres són aquelles accions
que d'una manera totalment irresponsa-
ble es duen a terme degut a un estat
físic o anímic que no és normal, és a
dir, quan la persona no es controla a
ella mateixa.

l les més greus aquelles que els in-
fractors, oblidant totalment la responsa-
bilitat de cadascú, m'atreviria a dir la
més simple norma d'educació, es pen-
sen els amos dels carrers arrollant amb
la seva manera d'actuar els drets més
fonamentals de les persones.

Tenc l•agradable sensació i ferma
certesa de que no tots som infractors,
sinó tot al contrari, la gran majoria som
les víctimes de l'actitud negativa d'uns
quants i precisament és a aquests als
qui d'una manera o altra s'ha de san-
cionar i pot ser forma i exemplarment
per tal d'aconseguir que la seva actua-
ció s'adeqüi a les normes establertes
per a tots i que la conducta sigui la que
regeix dintre la nostra societat.

Pens que els ciutadans, i em vull re-
ferir a tots en general i sense excepció
no tenen la voluntat d'infringir, sinó que,
degut a la massific,ació, a l'ús i abús
dels medis de locomoció privats, sense
haver tengut una ensenyança de res-
pecte als altres, de respecte a la convi-
vència i inclús al propi medi, estam en-
trant en un terreny perillós i mal de con-
trolar, i al parèixer en aquests moments
s'està en una fase de tolerància que no
beneficia a ningú, més que al propi in-
fractor, i és aquí on vull fer incidència
en nom meu i possiblement recollint el
sentir de molts dutadans sensibilitzats

amb el fet de què darrerament està bai-
xant ostensiblement la gelosia dels poli-
cies, però curiosament no està millorant
el comportament.

Qualcú pot pensar que durant la
meva estada al càrrec de Delegat de
Policia les coses no tenien millor caire,
pot ser, però allà que és ben segur és
que els quatre anys serviren per enca-
minar una plantilla d'homes i dones, po-
licies i vigilants, cap a aconseguir una
millor convivència, protegint els cumpli-
dors i perseguint els infractors deixant
de banda la valoració positiva o negati-
va de caire a un rendiment polític, a
unes eleccions, ja que pens que el vot
s'ha de guanyar d'una manera neta, va-
lenta, honesta i transparent no a costa
de permisivitats, tolerància, amiguisme
i dispensa de privilegis.

Me consta que la voluntat dels enca-
rregats de mantenir l'ordre al carrer, els
polides locals, no és precisament la de
«passar» dels problemes, sinó tot al
contrari, estan lluitant per aconseguir
una llibertat d'acció que els és refrena-
da i condicionada per tal de què seguei-
xin unes normes d'actuació d'acord
amb lo que al parèixer pot donar als qui
estan al poder unes garanties de per-
manència tranquila i relaxada però que
de cap manera comparteixen els ciuta-
dans que per norma són cumplidors,
tant en el pagament d'impostos com
amb la seva actuació quotidiana.

Vull concluir sol-licitant al qui tengui
al seu abast donar ordres, que reconsi-
deri les donades fins ara i recordar-li
que la infracció i la conseqüent imposi-
ció de sanció ve donada per llei i que
els qui han de sofrir les conseqüències i
a més directament són els infractors, ja
que quan no se té la voluntat de perse-
guir les infraccions els directament per-
judicats són els ciutadans que sí volen
cumplir amb les normes establertes.

Senyors del Govern Municipal, crec
que Manacor i quan dic Manacor, dic
tot el terme, té necessitat urgent de
més ordre, de més pau, de manco abu-
sos per part dels incontrolats, de menys
renous, fums i brutors, de menys porros
i menys xeringues.

Facem l'esforç tots a una com a
Fuenteovejuna. Crec que ens ho merei-
xem.

Marc Juaneda Caldentey

Felicitacions pel brollador

Manacor,
3 de novembre de 1991

Senyor director:
Vos agraïm la publicació d'aquesta

nota en el vostre periòdic.

Els qui signam aquestes retxes
volem felicitar públicament l'Ajuntament

de Manacor per la renovaàó feta al bro-
llador de la plaça Ramon Llull. Ara, l'in-
dret té un aire nou i creim que tot el
conjunt de la plaça ha guanyat molt.
No hi ha dubte que és una passa enda-
vant cap a la millora de la fesomia del
nostre poble. Confiam que no sigui la
darrera, perquè una flor no fa estiu.

No cal dir que esperam que l'Ajunta-
ment no planyi els esforços ni doblers
en la conservadó dels llocs redreçats,
així com també confiam que estalviï
energies per adobar o reformar la resta
de places i carrers que ho necessitin.
No hem d'oblidar que la iniciativa va
partir d'un ool-lectiu de ciutadans preo-

cupats, que fa mesos esperonejaven la
consciència de la sala i que ara han

vist, a la fi, reconegut el seu esforç de
recollida de firmes, havent aconseguit
un bé per tot el poble.

No es tracta només de fer coses: pla-
ces, carrers, jardins, monuments, etc...
necessiten, sobretot, un manteniment i
un vetlar permanent perquè no es tudin
i es facin malbé, però això és tasca que
correspon a l'Administració.

Ben cordialment
Sa Coordinadora

Sehor Presidente
Alcalde de Son
Servera

Serior, ante todo creo que debo pre-
sentarme para que podamos conocer-
nos, (-de hecho ya nos conocemos-)
para que ambos podamos mantener la
compostura, y actuemos tal y como lo
hemos hecho ahora, voy a utilizar como
seudónimo el nombre de un bello ani-
mal, que deambula por nuestros cam-
pos, al hacecho de gallineros, que si
estos estan en orden, (-no pasa nada-)
pero como anden un poco abandona-
dos..., hago de las mias, soy un apre-
ciado trofeo de caza, para convertirme
en un adorno de librería en casa del ca-
zador, yo soy «SA GENETA-, cuando
nos veamos, (-de hecho nos vemos
casi a diario-) Usted no notara ningún
cambio en mi comportamiento, y una
vez por mes me dirigiré a Usted, para
hacerle una crítica de su actuación
como Alcalde de Son Servera, sobre
aquellos temas en que su actuación no
ha sido correcta, a mi modo de enten-
der, o la actuación de los Concejales a
los que Usted debe de controlar, seré
respetuoso en la misma medida que
Usted lo sea, conmigo, o con el resto
de la comunidad.

Puede ser que algunas de mis críti-
cas, no sean de su agrado y coja un
enfado mayúsculo, conocido su tempe-
ramento, (---y que Pedro el de halla
arriba, termine con los inquilinos que
tenga, pues tiene Usted pronto, que los
hace bajar enseguida y esto podria pro-
vocar una cirisi---) por ello le ruego un
poco de cordura y le pido disculpas por
adelantado.

Sería interesante comprobar el hbro
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de Registro de Salidas de correspon-
dencia del Ayuntamiento, respeto a una
publicación de Diario de Mallorca de
fecha de 04 de Octubre de 1991, (-Yo
lo comprobaré personalmente un día de
estos, e insto a los Concejales de la
Oposición a que lo hagan-). Esta publi-
cación hace quedar en ridículo, a la
Corporación Municipal, ya que esta pu-
blicación comienza (-el Ayuntamiento...
y la firma EDUARDO SERVERA Alcal-
de de Son Servera-) Sehor, poco tiene
que ver Son Servera con Numancia y
Sagunto, y mucho menos que sea un
pueblo sitiado, como todos los pueblos
tiene unas normas y se rige por ellas,
cumpliendo estas normas nadie puede
sentirse perjudicado, y si no le gustan
cémbielas, e imponga sus normas si es
capaz de convencer al Pueblo de que
éstas son mejores, (---por lo que de-
muestra tener un buen ojo, es con las
damiselas, lo digo por aquello de 90-
60-90, ise acuerdal menudo ojo clínico
tiene, y continuaba, con sonrisa profi-
den (PROPAGANDA GRATIS, salvo
que cobre algo por hacerla), le pido una
rectificación de lo que escribo e hizo
publicar, y que no dio la talla como Al-
calde, y otra vez que lo haga, hégalo
publicar en més medios de difusión pro-
vincial, no sea tan selectivo con el tipo
de prensa, a la Oposición les pido que
le exijan una explicación sobre el citado
documento, y que verifiquen si puede
haber alguna tachadura o enmienda en
el libro de Salidas de documentos del
Ayuntamiento.

Respeto a los Plenos que realiza
esta Corporación Municipal que Usted
preside, le ruego que haga moderar
lenguaje empleado por sus Ediles en
las citadas Elecciones Plenarias, es
lastimoso que lo hagan de la forma que
lo hacen, yo creo, que ante todo debe
de haber un respeto mutuo, y no llegar
a ciertos niveles que rozan el insulto, (--
-vea actuación del último pleno de este
Ayuntamiento---), hable sobre el tema
con el Sr. Barrachina, Doctor Serra, y
muy especialmente con el Delegado de
Policía de esta Corporación, Son Ser-
vera no se merece tener por Delegado
de Policía un elemento como él, no
quiero dar la impresión de que le tengo
alguna manía a su actual Delegado de
Policía, pero es el que més destaca por
el momento, ademés parece que existe
un malestar profundo en la Policía
Local, que a la larga nos puede causar
algún tipo de problema, esto le parece-
ré que son manías mías, pero yo le
aconsejaría, que Usted asumiera lo
antes posible esta Delegación, y si no
cree que le estoy aconsejando bien,
pregunte la opinión a su plantilla de Po-
licías Locales, respeto al actual Delega-
do de Policía, yo le sugiero, que les
pregunte de una manera en la cual su
identidad, quede anónima, una simple
pregunta como esta puede ser vélida:

4Esté usted como Policía Local de
este Municipio satisfecho con el actual
Delegado de Policía?. SI - NO

partidario de un répido cambio
del mismo?. SI - NO.

(Sehale con un círculo su decisión).
Sehor, asuma lo antes posible esta

Delegación, y destine al actual Delega-

do a otras actividades menos conthcti-
vas, como por ejemplo podría ser la
Delegación de Agricultura de Montaha,
o mejor, pídale su dimisión como Edil
de este Municipio, ya que en su lista
electoral del PSOE, hay gente de més
valía, tanto humana como profesional,
pero dudo, que tenga suficiente caréc-
ter para abandonar, y dejar paso a otro
de més valía que él, tengo mis dudas
que sepa reconocer su escasa capaci-
dad gestora, y que Ilegado el caso, no
sabré estar a la altura de las circuns-
tancias.

Aprovecho la ocasión para saludarle
y que do a su disposición para cual-
quier aclaración, siempre a través de
las publicaciones de la localidad, co-
marcales o provinciales.

Hasta el próximo mes.
Atentamente:

Sa Geneta

I als sis mesos augmentaren
els impostos (II)

(Impost sobre Béns Immo-
bles, abans Contribució Urbana). In-
crementarà un 21°A,.

Voldria a partir d'avui explicar els di-
ferents impostos, taxes i preus públics
que pot aplicar, i que en realitat aplicarà
l'Ajuntament d'acord amb la «Llei Regu-
ladora de les Hisendes Locals» de
1988, i que en definitiva constituiran les
obligacions tributàries-fiscals que els
ciutadans/es hauran de satisfer l'any
1992.

Avui no entrarem en la valoració polí-
tica respecte dels increments que acor-
dà el Govern Municipal -veure Capítol I-
integrat per PP - UM, CB i CM.

L'I.B.I és probablement l'impost més
sentit propularment i el més important
pel total d'ingressos i determinant en la
pressió fiscal.

La llei en l'art. 61 defineix que és un
tribut directe de caràcter real, el fet im-
posable del qual ve determinat per la
propietat dels béns immobles de natu-
ralesa rústica i urbana situats en el
terme municipal, o per la titularitat d'un
dret real d'usdefruit o de superficie, o
d'una concessió administrativa. A
aquests efectes tenen consideració de
béns immobles de naturalesa urbana:
el sól urbà, el susceptible d'urbanitza-
ció, l'urbanitzable programat i el no pro-
gramat (a partir del moment que s'apro-
vi un P.A.U. -programa d'actuació urba-
nística-, bàsicament.

Seria llarg enumerar els béns que
tenen exempcions, i que venen descrits
en l'art. 64.

Segur que més important és sebre
com es calcula allò que un ciutadà/na
està obligat a pagar.

Els «Centre de Gestió Cadastral i
Cooperació Tributaria» realtizen una
ponència -que afecta al Municipi, i en
col.laboració amb l'Ajuntament- on es
delimita el sól, la qualificació que
aquest té, la valoració del mateix i de la
construcció, la tipologia i l'ús de les
construccions, etc. i s'enumeren els
coeficients reductors a aplicar segons
els casos, etc. Una vegada la «Ponèn-
cia» és definitivament aprovada es pro-
cedeix a notificar els «VALORS CA-
DASTRALS» als contribuients i el
PADRO corresponent està llest per
ésser posat a cobrament.

La llei explicita en l'art. 7.i la quota de
l'impost en funció del nombre d'habi-
tants, en el cas de Manacor el mínim
seria el 0'4% i el màxim el 095%
-aquest màxim podria incrementar-se
d'acord a una sèrie de prescripcions-.

L'Ajuntament en el Ple d'octubre
acordà que el percentatge passi a ser
del 076% -fins avui és el 0'66%- per
tant l'increment, per aquest concepte,
suposa el 15% respecte a l'any ante-
rior. Però com sigui que l'Avantprojecte
de «Llei de Pressupostos Generals de
l'Estat» per a 1992 preveu una revalo-
rització automàtica del 5% del VALOR
CADASTRAL, i l'increment real i la
pressió fiscal és superior a 15% anun-
ciat, amb tota seguredat passarà del

20% (no molt més). I perquè?. Ara ho
veurem.

Com sebre que caldrà pagar el
1992?. És ben senzill, agafam el
VALOR CADASTRAL que tothom té as-
signat per al 1991 -valor d'acord amb el
PADRO- i el multiplicam per un 5% de
revalorització -que fixa el Pressupost
General de l'Estat, i tendrem com a re-
sultat el VALOR CADASTRAL final per
a 1992, i aquest pel percentatge acor-
dat per l'Ajuntament de Manacor, és a
dir el 076 i obtendrem la quantitat que
caldrà pagar l'any que ve.

Posem un exemple i ho veurem clar:
Així un Valor Cadastral de 5.000.000

de pessetes (segons Padró 1991)
haurà pagat enguany 33.000 pessetes i
el 1992 calcularem primer el Valor Ca-
dastral 5.000.000 Increment 5% (se-
gons previsió Llei Pressupostos Gene-
rals).

Si multiplicam aquest valor pel per-
centatge acordat per l'Ajutament, tenim
que 5.250.000 x 076% = 39.900 pesse-
tes (a pagar el 1992).

Això suposen 6.900 pessetes més,
per tant un 21% d'increment real. Amb
aquest exemple i aplicant la fórmula,
qualsevol ciutadà pot calcular que
haurà de pagar de més el 1992.

Tot i que els impostos no s'havien
d'incrementar, d'acord amb els progra-
mes electorals i les promeses conse-
qüents.

Josep Ramon Barrull Badia
Regidor PSIB - PSOE ul<4



Presentaren la roba de la temporada d hivern per nins i joves

Desfilada de modes de Risitas y Xulades a Stheffanny's

(M. Ferrer).- Amb una gran anima-
ció es varen fer dues desfilades de
modes de les tendes de Cala Millor,
Risitas i Xulades, que presentaren
en les darreres creacions per
aquesta temporada d'hivern 91.

La primera desfilada va tenir lloc
el passat diumenge, dia 20 d'octu-
bre a l'Hotel Hipocampo Playa, on
es va mostrar tant roba sport, va-
quers, com roba de vestir per joves
que saben combinar la roba per
cada ocasió determinada. Per altra
banda, els més petits que desfilaren
presentaren també la seva roba
més actual, chandals, calçons, ca-
mises dintre de l'estil més nou d'a-
questa temporada.

Després de l'èxit conseguit en

Xulades, juntament amb la casa de
roba infantil Risitas, presentaren la roba
més actual per aquesta temporada en
dues desfilades de modes a Cala Millor.

aquesta primera desfilada de
modes, les dues tendes realitzaren
una segona mostra de la roba per
aquest hivern a una discoteca de
Cala Millor, el dissabte, dia 2 de no-
vembre. La gran quantitat de públic
assistent, va poder admirar les ca-
mies i vestits-jaquetes més actuals
presentats per un grup de joves
models amb una gran professionali-
tat. Algunes de les firmes més im-
portants i reconegudes de Xulades
són: Pedro Morago, Daquino, Avia-
tic, Punto Blanco, etc. Cal resaltar
que les dues desfilades resultaren
molt alegres i la gent assistent va
ajudar molt animant fortament a tots
els models que desfilaren per la pa-
sarel.la

AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

ANUNCI
La Comissió de Govern d'aquesta Corporació en sessió celebrada el dia 11 d'octubre de 1991

aprovà el Plec de Condicions económico-administratives i tècniques per contractar, per adjudica-
ció directa, la concessió de l'explotació dels serveis de cantina a l'Hipódrom de Manacor, mitjan-
çant la utilització dels locals existents o que puguin construir-se amb autorització de l'Ajuntament,
inclosa la venda de begudes, gelats i llepolies en el recinte de l'actual Hipòdrom.

LICITACIO: El tipus de licitació partirà d'un mínim de 4.550.000 pessetes anuals i es procedirà
a una subhasta pública al més dient, essent les puges mínimes de 50.000 pessetes.

REQUISITS PER OPTAR A LA SUBHASTA: Esser de nacionalitat espanyola, major d'edat i
estar en possessió del D.N.I. i depositar prèviament a la Taula de la subhasta un taló conformat
per un banc, per l'import de 300.000 pessetes.

DATA DE LA SUBHASTA: El dia de la celebració de la subhasta serà el 12 de novembre de
1991 i tindrà lloc a les 13 hores al Saló d'Actes de l'Ajuntament de Manacor. En cas d'esser ne-
cessària una segona subhasta, aquesta es celebrarà el dia 12 de desembre de 1991 en el mateix
lloc i hora.

Els interessats podran consultar l'expedient d'aquesta contractació a la Secretaria General du-
rant les hores d'oficina.

Manacor, 5 de novembre de 1991
EL BATLE,

Gabriel Bosch i Vallespir
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Sant Llorenç

«L'amo en Pere Antoni Sancho», cumple cien arios

El próximo día 14 de noviembre l'amo en Pere
Antoni Sancho Planisi «Pisca», cumpliré nada
menos que cien anitos, todo un siglo. Quien pudie-
ra, verdad. Hijo de Catalina Planisi Melis y Antoni
Sancho Gelabert, que fue alcalde de Sant Llorenç,
este matrimonio dio vida a cinco hijos. Tres de
ellos aún con vida, l'amo en Pere Antoni y dos her-

manas més de 94 y 96 anos. Menuda familia ¿eh?.
El tiene dos hijas y un hijo. Cuando fui a hacerles
esta pequena entrevista, me sorprendió sobre todo
su lucidez de memoria, aún nos puede contar mil y
una historias o anécdotas, ademés es un hombre
de un humor increible, simpético y super activo.

-Buenas noches l'amo en Pere
Antoni

-Buenas noches
-4Podría contestarnos algunas

preguntitas para la revista 7 set-
manari?

-Claro que si hombre, tu dirés.
-4Cómo piensa celebrar este

día tan importante?
-Mira, pues bien, si Dios quiere y

en familia
-4Qué profesión tenía?.
-Herrero y «pagés». Mi padre ya

era herrero y yo trabajé en ello
hasta los 80 ahos. Aún trabajo un
poco ayudando y recogiendo higos
(preparo «figues seques») y hoy he
terminado de cascar las últimas al-
mendras para preparar el turrón de
Navidad.

-Dicen que «qualsevol temps
passat era millor», ¿se vivía
mejor antes que ahora?.

- Así como pasa el tiempo va me-
jorando, porque cuando era joven
veías a los chicos por los caminos
guardando cerdos y ahora ya no se
ve ninguno.

-4Cómo ve el pueblo?. 41-la
cambiado mucho?.

-Cuarenta mil veces. No había
ningún coche, sólo alguna bicicleta.

-4Le gusta ver la televisión o
prefiere la radio?

-Me gusta la televisión, sobre
todo las películas con tiros y el fút-
bol.

-Para que volvería a la juven-
tud?

-Estoy muy bien ahora pero veo
que la vida es corta.

-Ud. es un gran aficionado al
fútbol, 4qué le parece el Cardas-
sar de antes y el de ahora?

-Antes había menos jugadores
que ahora y apenas se entrenaban,
ahora se entrenan més y son mejo-
res.

-Y los érbitros?
-Los érbitros ahora son buenos

(el Cardassar ganó el último parti-

do) pero hay algunos que son un
poco...

-LQuiere decir alguna cosa
més?

-»Salut, molts d'anys» y así como
he Ilegado yo, que puedan llegar
muchos.

-Muchas gracias l'anno en Pere
Antoni y «molts d'anys».

Joan Fornés
`14



Vesprer fora midaEs construirà un
Centre Cívic

e`Nrmow

Son Carrió
Francesc Galmés

A la sortida de Son Carrió, a ran
de la carretera de cap a s'Illot, es
construirà un complex cívic, mitjan-
çant un conveni urbanístic signat
entre la propietària d'uns terrenys i
l'Ajuntament. El conveni contempla
la cessió per part de la propietat
dels terrenys d'uns 1.500 m 2 , dels
vuit mil que es podran urbanitzar, ja
que devers un milenar de metres
del total de la finca, seguiran amb la
qualificació de rústics. Com pertoca
en aquests casos, les obres d'urba-
nització, (clavegueram, voravies,
enllumenat, aigua potable...) esta-
ran a càrrec de la propietària.

Dins el solar cedit a l'Ajuntament
es troba una casa antiga, que es
pensa restaurar, per poder dedicar-
la a activitats culturals i Centre d'A-
dults. En el mateix solar es cons-
truirà el nou Centre Sanitari, i el que
queda serà zona verda. Tot això

‘,!

 serà possible un cop s'hagi formalit-
zat la cessió dels terrenys cosa que

prest estarà feta, ja que sols manca
la presentació del projecte de dota-
ció de serveis. Aquesta petita urba-
nització té vint-i-quatre solars, que
permetran eixamplar el casc urbà
de Son Carrió, que per ara, ja està
esgotat del tot el sol edificable.

Aquests tipus de convenis urba-
nístics és una pràctica que l'Ajunta-
ment, duu a terme mitjançant la Co-
missió d'Urbanisme, i aplicant l'ins-
trument urbanístic que són les Nor-
mes Subsidiàries, aprovades ja pel
Consistori, i que encara els manca
la publicació en el BOCAIB. Aquest
conveni no és l'únic que ha signat
l'Ajuntament, ja que són uns els
que s'han aprovats, un d'ells és el
del Molí d'en Bou, un altre és el de
n'Andreu Alcover... Mitjançant
aquesta mesura per una part, els
propietaris de terrenys petits no han
de tramitar un Pla Parcial i per l'al-
tre els propietaris fan voluntària-
ment les cessions que preveu la
Llei del sol.

A una casa de foravila, a poc
més d'un quilòmetre de Son Carrió,
ha aparescut un vesprer de consi-
derable tamany. Està situat dins
una porxada, i en que estigui aferrat
a la paret, té una altària de 1'45
metres i la seva amplària és d'uns
40 cms.

Segons ens diu el propietari de
tan singular construcció, l'amo en
Rafel Febrer (Mec,o), sols fa unes
setmanes que es temeren de tenir
tants de convidats a ca seva. A més
del seu tamany, que és més que
considerable lo més sorprenent és
e! lloc on les abelles l'han construït,
ja que normalment cerquen llocs no
habitats, sinó que aprofiten qualse-
vol forat enterra o pedres mig alça-
des.

Lo més perillós de tenir uns veï-
nats com aquests, és l'espècie d'a-
questes abelles, que són molt ra-
bioses, ell ens diu que les anome-
nen els pagesos, abelles carnice-
res, pel mal que fan als animals i a
la gent quan s'enrabien.

De moment no han provat de fer-
les fogir, ja que no molesten gens,
ara bé, els amos de la finca tampoc
molesten a les abelles.



«Anomenat lo Tort» aconseguí un gran èxit l'any passat, i s'esgotaren totes les
entrades.

Després de léxit aconseguit l' any passat amb aquesta mateixa obra

Els Capsigranys escenificaran «Anomenat lo Tort»

(M.Ferrer) Per segona vegada
a Manacor, es presenta l'obra dels
Capsigranys, «Anomenat lo Tort»
que tant d'èxit va aconseguir dins el
passat mes de juny; al llarg de qua-
tre dies el Teatre Municipal es va
omplir de gom a gom, i molta gent
es va quedar amb les ganes de

poder veure la feina que havien
realitzat els Capsigranys juntament,
amb «Ars Antiqua» i l'orquestra de
cambra «In Tempo».

Simó Ballester: una figura
històrica humana

Aquesta obra tracta de la figura

de Simó Ballester anomenat lo Tort,
i dels esdeveniments que dugueren
a l'esclat de la revolta dels forans
mallorquins contra el poder de Ciu-
tat, a mitjan segle quinzè.

En aquesta ocasió, Els Capsi-
granys han comptat amb l'ajuda del
cor «Ars Antiqua» i l'orquestra de
cambra «In tempo» dirigides per
Martí Sáez —compositor de les par-
titures— i que han donat a l'obra un
nou aspecte amb una música i unes
lletres que donen molta de vida dins
l'escenari; aquests dos grups són el
coro que envolta als personatges
centrals interpretats pels Capsi-
granys.

Els principals personatges recor-
den la seva vida vora Simó Tort,
dona i amics compten la seva prò-
pia experiència envoltant del perso-
natge central de l'obra, Simó Ba-
llester, que ja és ausent. Es tracta
d'una obra molt interessant i que
ajuda a entrendre la revolta dels fo-
rans, les seves idees i
dintre d'un context molt ben acon-
seguit per aquest grup d'actors ma-
nacorins.

Per acabar, cal resaltar que l'obra
s'escenificarà per segona vegada,
els dies 15, 17 i 19 de novembre al
Teatre Municipal.

MATRIMONIO EN
REGIMEN INTERNO SE
PRECISA para cuidar a

Sra. sola en Palma.
Se ofrece: vivienda y

sueldo a convenir
Tel. 28 75 00 (Srta. Ana)
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EUROPA TOURS S. A.
AGENCIA DE VIAJES 	 íg 600(

Excursiones:
VUELTA A LA ISLA

RECORRIDO: Porto Cristo - Manacor - Palma
Palma a Sóller y Puerto de Sóller con tren
Comida y paseo en barca
Salida a Lluc, con paradas en Fornalutx, Pto. Pollensa, Alcudia y Can Picafort.
Regreso a Manacor y Porto Cristo.
SALMA: Día 17 de Noviembre
PRECIO: 2.100 PTS. Incluye: Comida y transporte en bus.

2.775 pts. Incluye: Comida, transporte en bus y tren
INFORMES: EUROPA TOURS. Porto Cristo - Tel. 82 10 04 

EUROPA TOURS dispone de terminal conectada con IBERIA y TRANSMEDITERRANEA
Para sus reservas Te1.82 10 04

Avui, divendres al Teatre Municipal

«Viure a Malibú», estrena a Mallorca

(M. Ferrer) Avui, divendres es
presenta al Teatre Municipal l'obra
del Centre Dramàtic del Vallès i
Linea Dèbil, que du per títol «Viure
a Malibú», com a estrena per pri-
mera vegada a Mallorca.

L'obra tracta de tres personatges,
l'Azucena, la Rosa i el Chato, ar-
quetipus d'una societat urbana, que
s'enfronten a la violència que els
envolta des de la seva dificultat per
a sobreviure en un món agressiu;
aquests personatges provoquen als
espectadors una profunda tendre-
sa, ja que presenten uns aspectes i
característiques típiques de la so-
cietat moderna.

Aquesta comedia té tots els ele-
ments per convertir-se en una obra
de gran abast popular, i Ignacio del
Moral ha sabut construir una comè-
dia contemporànea que parla de
temes molt pròxims, de conversa
quotidiana, com és ara la margina-

ció social, la relliscada cap a la dro-
gadicció i la delinqüència, l'amistat,
la convivència, i sobretot, la por i
els prejudicis socials. En definitiva,
es tracta d'un treball interpretatiu

molt ben aconseguit pels tres actors
que formen part de la trama de l'o-
bra, caracteritzada per ésser un
teatre urbà, amb una soltura de dià-
legs interpretat per gent jove.

«Viure a Malibú” tracta els problemes socials més actuals, la drogadicció.



La Consellera de Cultura, M Antònia Munar visità aquesta interessant exposició

L' exposició romandrà oberta a Sa Llonja, del 17 d' octubre a 1 de desembre

Imatges i objectes de Tirant lo Blanc

(M. Ferrer).- Sota el títol de
«Tres escenaris per a una història,
la Conselleria de Cultura, Educació
i Esports organitza una campanya
d'activitats commemoratives del
cinquè centenari de la primera edi-
ció del Tirant lo Blanc amb la que
conclou L'any del Tirant, un pro-
grama duit a terme per les tres co-
munitats de parla catalana per com-
memorar aquesta data històrica
dins la literatura universal.

Durant dos mesos, la conselleria
organitza tota una campanya en la
que pretén implicar a tota la socie-
tat mallorquina per tal que coneguin
definitivament l'obra i la vida del Ti-
rant.

L'exposició, imatges i objectes,
realitzada amb la Generalitat de
Catalunya dins la política d'inter-
canvis es va inaugurar la mateixa el
passat dijous, dia 17 d'octubre. A
més d'objectes representatius de
l'época del Tirant, tots ells autènti-
ques obres d'art procedents de Ca-
talunya les peces mallorquines són
presents de manera destacada.
Així, la mostra reflecteix molts dels
aspectes de la vida mallorquina de
l'època del naixement del Tirant.

Com deia la Consellera de Cultu-
ra, «el desconeixement popular
sobre aquesta obra i el seu autor,
Joanot Martorell, ha propiciat l'ela-
boració d'un programa d'activitats
eminentment didàctiques i divulgati-
ves concebut com «un apropament
a una obra universal, aglutinadora
de la realitat lingüística de tres co-
munitats amb una mateixa parla».

El cinquè centenari de la primera
edició del Tirant lo Blanc coincideix
amb una etapa de rellançament i de

consideració de l'obra de Joanot
Martorell, sobretot arran d'una edi-
ció anglesa publicada el 1984 i que
ha estat un vertader best séller als
Estats Units. Després d'aquest èxit

l'obra s'ha traduït al finlandès, ho-
landès, italià i alemany. Cal recalcar
que l'exposició es podrà admirar a
Sa Llonja fins el proper dia 1 de de-
sembre.
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Centre Dramàtic del Vallés
Línia Dèbil
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Presenta la seva obra més recent baix el títol de «juegos»

Fernando Nievas obri les
exposicions de la Galeria
d'Art Ducal

(M. Ferrer).- Pen Ocnir l';,!nlaric,;&inent a les exposi-
cions d'aquesta temporada d'hivern, la Galeria d'art
privada de Manacor, Ducal presenta, el proper dijous,
dia 14 l'obra del pintor Fernando Nievas.

El jove pintor de La Rioja, sap combinar a la seva
obra, l'expressió de violents grafismes així com, icono-
grafies on la figura humana és la protagonista. De la
pintura de Nievas, entesos com Carmen Jimeno han
afirmat: «el soporte, elaborado con una facilidad que
resulte a la vez aparente y engahosa, aporta a la obra
una gran expresividad visual junto con una indudable
claidad tactil».

Ciutats com Madrid, Zaragossa, Guadalajara, Ali-
cant o Logroho han pogut admirar la pintura d'aquesta
artista, caracteritzat per saber plasmar un món molt
expressiu; Nievas té exposició permanent al Museu
d'Art Contemporàni de Calahorra així com a la Sala
d'Exposicions de la Universitat de Màlaga.

Cal destacar que l'obra de Nievas es presenta per
segona vegada a Manacor, després de què a l'any
1990 la Galeria Ducal ja realitzàs una primera exposi-
ció del pintor de La Rioja; com en aquella anterior oca-
sió s'espera que siguin moltes les persones que visitin
la Galeria per poder tenir l'oportunitat d'admirar les
obres d'un pintor que ha estat classificat »de pintor-
creador amb ofici» per alguns dels crítics més desia-
cats actualment al món de les Belles Arts.



TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR

ANOMENAT
LO TORT

CAPSIGRANYS
amb Ars Antiqua I Orquestra In Tempo

Dies 15 i 19 de Novembre - 930 del vespre

Dia 17 de Novembre - 730 del vespre

ENTRADES ANTICIPADES A LA TAQUILLA I PER TELÈFON 55 45 49

La inauguració serà el dissabte a la Sala

d'Exposicions de la Banca March

L'obra més recent
de Rafel Cortiella

La protagonista de la pintura de Rafel Cortiella és la

figura femenina.

(M. Ferrer) A partir d'a-
quest dissabte, dia en
què s'inaugurarà la nova
exposició de Rafel Cortie-
lla a la Banca March a les
nou del vespre, el públic
manacorí podrà admirar
la pintura realitzada per
aquest anomenat artista
que sap presentar la figu-
ra femenina amb unes
característiques molt per-
sonals.

Rafel Cortiella té obres
per tot arreu d'Europa,
concretament a Escòcia,
França, Nova York, Ho-
landa, Suïssa, Alemanya,
Itàlia i també a altres in-
drets del món com el
Japó. El pintor plasma la
figura femenina en els
moments de calma, de
repòs, de tranquil•litat ab-
soluta. Les seves pintu-

res es presenten amb
una tècnica exacta del di-
buix juntament amb uns
colors càlids, que resal-
ten la figura de la dona
amb blancs i blaus de
gran suavitat i bellesa.
Cal destacar també, els
elements que envolten a
les fèmines de Cortiella,
elements molt simples
una tela, un llit, una cadi-
ra o una sabata.

Rafel Cortiella és un
gran coneixedor de la fi-
gura humana, que és la
protagonista de tota la
seva pintura. Des d'a-
quest dissabte, dia 9 de
novembre fins al dia 22
es podran admirar les da-
rreres obres pictòriques
d'aquest reconegut artís-
ta, Rafel Cortiella.
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El seu autor és el «cineasta» de Son Carrió, Mateu Galmés

Enllestida la segona part de «Mallorca, illa
mediterrànea»

«Mallorca, illa mediterrànea» és el títol que va
donar el «cineasta» de Son Carrió, Mateu Galmés,
a un vídeo que tracta dels costums més ancestrals
i característiques dels pobles i la gent de Mallorca.
Després de realitzar la primera part, que s'ha de

dir, ha estat molt aceptada pel públic, l'autor va
emprendre la tasca de dur endavant la segona i
també la tercera part del que serà una col.lecció de
videos històrics artístics.

Davant la inminent desaparició
de les tradicions i costums ances-
trals de Mallorca, Mateu Galmés va
prendre la decissió de reflexar-les
en un vídeo, amb la finalitat de dei-
xar constància gràfica a «la petita
pantalla» del que fou obra de molts
de segles i orgull dels nostres
avantpassats. Per això, esperar
més anys era perdre l'oportunitat de
poder filmar escenes típiques, pai-
satges mallorquins i animals autòc-
tons, que amb el pas del temps van
desaparaixent.

Segons el mateix autor- «hagués
estat un greu error deixar escapar
les irrepetibles imatges, que ens
eren tan familiars a la nostra infàn-
cia; així i tot, em vaig veure obligat
a reconstruir vàries escenes que ja
pertanyen el passat, per la qual
cosa vaig sentir el deure de
col.laborar amb la història, oferint
un hermós record als majors i un in-
teressant Ilegat a les joves genera-
cions». El temps serà testimoni i
podrà apreciar el fruit d'aquesta
tasca, àrdua labor quasi olvidada,
digne de tots els elogis.

S'ha de tenir en compte, que el
vídeo ofereix grans avantatges: la
imatge en moviment, a més de
poder admirar el cine a casa amb el
millor sistema per a inmortalitzar els
aconteixements més trascendentals
de la vida i costums de Mallorca.

Aquest documental «Mallorca, illa
mediterrànea», és un clar reflexe de
la societat mallorquina fins a la dè-
cada dels anys 60, representada
per la generació mes fel a les tradi-
cions. Destaquen els paisatges na-
turals, les cases de la ruralia, l'indu-
mentària pagesa, l'artesania popu-
lar, la verema, les collites, les feines
del camp, els antics carruatges, les
tafones, etc.

Aquesta col.lecció constarà de

tres sèries i la primera part, ja ha
estat traduïda a sis idiomes, fent re-
ferència als distints mesos de l'any.
Qualsevol aficionat a la cultura po-
pular, mitjançant aquestes cintes,
podrà despertar el record i aprendre
més sobre Mallorca.

La segona part compren del
mes de gener al mes d'abrIl

La segona part d'aquest vídeo his-
tóric cultural «Mallorca, illa medite-
rrànea», comprendrà els mesos de
gener a abril i sortirà al carrer a fi-
nals del mes de novembre o princi-
pis del mes de desembre.

Els temes que s'inclouran dintre
de la segona part són, en primer
lloc un preàmbul dels orígens de
Mallorca i seguidament altres cos-
tums d'aquests quatre mesos com
són el vendre peix pel carrer, els
selleters, les màquines de cosir an-
tigues, el tir amb la fona (Foner Ba-
lear), els gerrers, les buguederes
als rentadors de muntanya, el forns
de calç, espedregar amb distints
tipus de carros i arades,etc. A més,
també hi tindran cabuda alguns in-
teriors de cases antigues senyo-
rials, animals juntament amb les pa-
noràmiques més característiques.

Car resaltar que moltes de les
imatges que es varen filmar a la pri-
mera part d'aquest interessant do-

cumental ja no es podrien repetir
perquè moltes coses han desapare-
gudes així com també algunes de
les persones que hi varen prendre
part. En definitiva, es tracta d'una
feina laboriosa i sobretot molt im-
portant, ja que constitueix un record
únic que podrà ésser admirat per
les noves generacions, que ben
segur, ja no seran a temps per
veure algunes d'aquestes imatges a
la realitat perquè formaran part de
la història passada.

Mateu Galmés, ha dedicat gran
part del seu temps a dur endavant
aquesta difícil tasca, sense cap
tipus de subvenció per part de les
institucions sols amb el recolçament
popular que li ha donat l'humor i les
ganes de seguir endavant realitzant
aquesta segona part i també la ter-
cera que sortirà al carrer dins el
proper any, i que comprendrà els
mesos de maig, juny i juliol. Les
tres parts juntes constituiran un in-
sustituible document històric que
formarà part de la cultura i les tradi-
cions ancestrals d'aquesta Mallor-
ca, que amb el pas del temps, va
perdent la seva tradicionalitat dintre
d'una societat marcada pel turisme,
que és el principal motor de l'eco-
nomia de les Illes Balears.

1VY Magdalena Ferrer.
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A S'HORA DE SA VERITAT

Manacor - Penya Esportiva:
segueix la polèmica

Per Felip Barba

Pareix mentida, però és la veritat.
Els estaments futbolístics no fan res
per intentar millorar el futbol balear.
Tot al contrari, intenten devaluar-lo.
Com en el cas de la decisió del Co-
mité de Competició, sobre el partit
Manacor-Penya Esportiva.

De moment s'ha sancionat a jugar
aquest partit dins Na Capellera, a
porta tancada, el pròxim dia sis de
desembre i a més s'ha obert una in-
formació, que pot dur a la clausura
del terreny de joc manacorí, per un
o més partits. El que demostra que
no hi ha justicia i que des de dalt
poden fer les coses així com volen i
passar part damunt els fets que no
es produiren i donar raó a una acta
plena de mentides, redactada pel
principal culpable: En Martín Franco,
que va ser l'unic culpable dels inci-
dents que es produiren.

Crec que el Manacor intentarà
presentar al.legacions, encara que
poques, perquè quasi res va passar
i per tant serà la paraula dels direc-
tius del Manacor, contra la de Martín
Franco, que no té cap testimoni,
però que era el Jutge d'aquest partit.

El Manacor no vol jugar el partit a
porta tancada, perquè no se sent
culpable i molt menys vol veure
clausurat Na Capellera. Però la riva-
litat que hi ha a aquests moments
entre Col.legi d'Arbitres i Federació
Balear. Hi ha eleccions per mig,
poden fer que el Manacor sigui san-

cionat greument d'una manera total-
ment injJsta. l aixà no es pot con-
sentir.

Amb aquest “Affaire» Martín
Franco, torn repetir, el màxim culpa-
ble dels fets. Qualcú quedarà en evi-
dència i per desgràcia serà més que
possible que sigui el Manacor. En-
cara que té totes les de guanyar si,
En Toni Borràs, Tomeu Galmés i
Joan Daniel, mandataris de la Fede-
ració Balear, que eren al partit, de-
claren la veritat dels fets i l'incompe-
tència de Martín Franco a la redac-
ció de l'acta del partit. S'han d'obli-
dar de campanyes electorals i han
d'actuar amb serietat, si no volen
tirar el futbol enterra de tot. Els clubs
moltes vegades tenen raó, són els
que paguen, jugadors, àrbitres, en-
trenadors i al final estan totalment
desprotegits pels màxims dirigents.

El proper dimarts es veurà la in-
formació del partit Manacor-Penya
Esportiva. Han anat a declarar En
Salvador Amorós i en «Jimmy» i no
ho ha fet el principal culpable, En
Martín Franco. Tot queda a la deci-
sió del Jutge únic del Comité de
Competició, Sr. Talens, que espe-
ram sigui justa i favorable al Mana-
cor i que es sancioni al culpable,
que és En Martín Franco, que en les
seves mentides i la seva provocativa
actuació, se'n va riure de tota una
afició, que només el va xiular.

Esperam que es faci justícia.

RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport



Els diven es «Duo Saca-
puntas» a Femenias i No-
fret. Es mal és que només
juguen en punta i no creen
ocasions de gol.

En Pere Llull i en Xisco
Riera aconseguiren es dos
gols portenys. Pot ser ca-
sualitat, però es manacorins
segueixen damunt fuia. En-
cara que juguin an es Port.

Els va costar, sang, suor i
llàgrimes, però gonyaren an
es Sallista. En Toni Pastor
ja se veu a Nacional Juvenil.
Sempre acompanyat pes
potecari.
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En «Correcaminos» Loren
Una altra decepció, se va Qui també anava de	 lo va marcar es segon gol llo-

perdre	 dins	 Sant	 Llorenç. més	 satisfet	 era	 En	 «Set rencí.	 El Cardassar parexia
S'unic que va estar conten Clenxes».	 No	 era	 per un	 equip	 manacorí	 amb
va ser sa «Figa flor», amb menys, ja que així fa enfora molta	 d'ambició.	 Qui	 ho
motiu. es capellans des Seminari. havia de dir.

Només va perdre el Ma-
nacor, ja que el Barracar
d'En «Toni Trobat», tambè
va gonyar i segueix per da-
vant. Un altre èxit de sa can-
tera manacorina.

Tampoc va perdre «Ra-
diobarba» que per fer sa
punyeta a sa «Figa flor», va
gonyar sa porcella. Va sortir
amb uns peus ben alts.

En «Nofrín Polín» va per-
dre per primera vegada i En
Joan i n'Amorós ja demanen
es seu cap. Els agrada figu-
rar i més coses. Paciencia.
Tot arribarà.



CAMP MUNICIPAL «NA CAPELLERA»
Diumenge, 10 de novembre
a les 400 h. del capvespre

III DIVISIÓ NACIONAL
U.D. Poblense
C.D. Manacor

BANCAAMARCH

Pompas Fúnebres
de Manacor, SuAn

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



Sobre les conseqüències del partit Manacor-Penya Esportiva

PERE MIQUEL RIERA
«No estic d'acord que el Manacor jugui a porta

tancada si es fa així, dimitiré de directiu»
No ha acabat encara el tema Martin Franco, ja que a la

primera reunió del Comité de Competició, es va con-
demnar al Manacor a jugar el que resta de partit front la
Penya Esportiva, el proper dia 6 de Desembre, dins Na
Capellera i a porta tancada. A més s'ha obert una infor-
mació sobre els incidents d'aquest partit, a on pareix
que es vol clausurar Na Capellera, quan en realitat En

Martín Franco, no va esser agredit per cap aficionat, ni
hi va haver invasió de camp.

Per sebre les darreres notícias sobre aquest tema,
hem entrevistat a Pere Miquel Riera, un dels directius
més importants del Manacor i que ha viscut d'aprop, tot
aquest «Afaire» Martín Franco.

.-Pere. Ens podries dir
que és el que va pasar al,
partit front la Penya Es-
portiva.

.-Per jo va ser un partit
normal, encara que ens pita-
sin dos penalts en contra,
que jo no diré, si ho eren o
no i que al descans l'arbitre,
En Martín Franco, no va
voler seguir dirigint perquè
deia que li havien tirat un
pot al cap.

.-Estàs d'acord amb el
que va escriure a l'acta?.

.-Totalment en desacord,
ja que ningú va agredir
aquest àrbitre i molt menys
varen tirar un pot, ni pedres,
com ell va escriure. Cosa
que poden testimoniar el
President de la Federació,
Toni Borràs. Secretari,
Tomeu Galmés i el Rela-
cions Públiques, Juan Da-
niel, que eren a Na Capelle-
ra i que varen veure els inci-
dents i també que En Martín
Franco estava en condicions
de seguir pitant el partit, ja
que li feren una revissió
metge i no tenia absoluta-
ment res.

.-Quina es la teva opinió
de la primera decisió del
Comité de Competició?

.-Crec que haver de jugar
el partit a porta tancada per-
judica moll el Manacor, ja
que hi ha motius per demos-
trar que s'àrbitre no va esser
agredit. De demostrar que el
Manacor va esser culpable i
per tant no accept de cap
manera aquesta decisió del
Comité, ni que s'hagui obert
una informació i molt menys
que ens vulguin clausurar

Na Capellera.

.-Veus una sortida bona
a aquest cas?.

.-De moment estic un poc
decepcionat, ja que pareix
que hi ha gent que fa el pos-
sible per fer servir el Mana-
cor de conill de rata i fer-li o
passar-li una sanció exem-
plar. Cosa que em pareix to-
talment injusta, més tenint
en compte les personalitats
que hi havia a presenciar
aquest partit i que han de
declarar el que veren i de-
mostrar que el Manacor no
va esser culpable de res, i
que per tant no mereix cap
sanció.

.-En cas de què aquesta
sanció de jugar el partit a
porta tancada es fes efec-
tiva. Pagaria el Manacor
els desplaçaments de l'e-
quip eivissenc?.

.-La Directiva del Manacor
i jo en particular, no feim
comptes pagar cap pesseta
per desplaçament, ni tam-
poc jugar a porta tancada, ja
que no ens consideram cul-
pables de res i per tant no
hem de pagar cap despesa
a ningú. El que sí te puc dir,
és que si el Comité decideix
fer continuar aquest partit a
porta tancada, jo dimitiré
com a directiu del Manacor.

.-Per què aquesta dimis-
sió?.

.-Jo parl per jo mateix, els
altres no sé el que faran.
Consider que si es sanciona
el Manacor injustament, no
val la pena seguir fent feina
pel fútbol i que després una
persona irresponsable i al-
tres presionades te puguin
tirar per terra tota una feina
feta dins un Club, com és el
Manacor.

.-Com estan actualment
les coses en el Comité de
Competició?.

.-De moment han anat a
declarar En Salvador Amo-
rós i En Jimmy i ahir hi havia
d'anar En Martín Franco i
els seus ajudants, cosa que
no feren i per tant segueix
l'informació oberta. Noltros
el próxim dimarts presenta-
rem totes les alegacions
pertinents, que són poques,
ja que no ferem absoluta-
ment res i esperarem a la
decisió definitiva del Jutge
únic del Comité de Competi-
ció, que no ens pot perjudi-
car, ja que a Na Capellera
no va passar absolutament
res i només la inexplicable

postura de l'àrbitre ha duit a
que el Manacor el vulguin
fer culpable, essent total-
ment innocent,

.-Quan es sabrà el vere-
dicte definitiu?.
.-Dimarts qui ve, es reuneix
el Comitè i el mateix vespre
sabrem el veredicte final.
Encara que llavors, si no
estam d'acord, podrem re-
córrer al Comité d'A-
pel.lació.

.-Ets optimista o pesi-
mista de cara a la resolu-
ció d'aquesta informació?.

.-Tenc que ser optimista,
perquè tenc confiança en la
Justicia i perquè membres
de la Federació poden de-
clarar al nostre favor, ja que
presenciaren el partit i veren
el que va passar, que varen
ser uns incidents sense cap
mena d'importancia. Per
tant crec que no ens han de
sancionar de cap manera i
si ho fan, ja t'he dit abans
que dimitiré com a directiu,
ja que em sentiré defraudat
de la gent que dirigeix el fut-
bol balear. Si consideràs
que el Manacor fos culpa-
ble, acceptaria qualsevol
sanció, però així com s'han
desarrollat les coses, no puc
acceptar-les. Per tant crec
que no val la pena lluitar pel
futbol.

.-Vols afegir qualque
cosa més?.

.-Que tot el que he dit és
una cosa personal meva i
que no té res que veure
amb el que pensa la Junta
Directiva.

Felip Barba
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El debut de Gayà, aportó pocas cosas al conjunto.

Fútbol

Frente al Poblense

El Manacor, a enmendar entuertos

Aunque falta la media
parte frente a la Peña De-
portiva, el Manacor, des-
pués de su derrota en Sant
Llorenç, lleva dos particios
sin puntuar y a pesar de que
sigue en tercera posición, el
conjunto rojiblanco que diri-
ge «Jimmy», parece no en-
contrarse en su mejor mo-
mento, en especial en la
parte ofensiva, ya que los
delanteros rojiblancos no
crean ocasiones de peligro
sobre la porteria contraria y
esto conlleva una sequia go-
leadora preocupante. Tam-
poco en el parlido frente al
Cardassar, poco aportó el
debut de Joan Gaya, que
fue sustituido en el descan-

so y se debera intentar me-
jorar el juego del equipo, si
se quiere seguir ocupando
las primeras posiciones de
la tabla clasificatoria.

EL POBLENSE,
VICE-COLISTA

El próximo domingo visita
Na Capellera, uno de los
equipos Ilamados históricos
del fútbol balear, el Poblen-
se, un equipo venido a
menos, que en estos mo-
mentos y después de diez
jornadas disputadas, ocupa
la penúitima posición, empa-
tado a puntos con el colista
Cala d'Or. El equipo pobler,
que entrena Luis Cela, tan

sólo ha conseguido sumar
dos puntos y tiene ocho ne-
gativos en su casillero, que
le hacen ser en estos mo-
mentos uno de los mas se-
rios candidatos al desc,enso,
por lo que vendra a Mana-
cor, en busca de conseguir
un resultado positivo, para
intentar salir de su precaria
situación.

EL MANACOR, DEBE
CONSGUIR UNA CLARA
VICTORIA

El Manacor, que necesita
ganar, para seguir aspirando
a algo, debe afrontar el par-
tido frente al Poblense. com
mas motivación, mas serie-
dad, menos confianza y con
mayor poder ofensivo, que
en los últimos partidos, para
vencer con claridad y sin de-
masiadas dificultades, cosa
que necesita el equipo roji-
blanco para recobrar la
moral y confianza de hace
algunos partidos.

Pensamos que puede
haber cambios en el equipo
titular y que ya es hora de
que se de a Casals las opor-
tunidades que necesita,
para darle la responsabili-
dad en el mediocampo, en
donde el conjunto que entre-
na «Jimmy», necesita un di-
rector del juego ofensivo del
equipo.

El partido va a dar inicio a
las cuatro de la tarde y va a
ser dirigido por el Sr. Quesa-
da Segura, recién ascendido
a la Tercera División.

Las alineaciones proba-
bles que presenten ambos
equipos, van a ser las si-
guientes:

MANACOR: Kiko, Copo-
vi, Salas, Valentín, Riera,
Tófol, Casals, Expósito,
Tent, Nofre y Femenías.

POBLENSE: Soler, Cá-
novas, Comas, Flol, Pas-
cual, Ferrer, Pinllla, Moya,
Ruiz, Alex y Pepín.

Felip Barba



TROFE0 REGL1ARIDAD C.D. CALA MILLOR
López 	  20
Salvuri 	  16
Matías 	  16
Bauza 	  16
Brunet 	  13
Andreu 	  13
Periafort 	  13
Marcelino 	  12
Barceló 	  11
Julian 	  10
Nebot 	  8
Botellas 	  7
Sebastián 	  6
Sansó 	 3
Nadal 	  1
Ondiviela 	  1
Candido 	  1

Perialort

Patrocina

Restaurante

TeL 58 52 76

El trofeo meis
antiguo de
la comarca

SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
iGUSTE LA DIFERENCIA!

Martes cerrado

Bodía- LLosetense

Los de Cala Millor necesitan imperiosamente
la victoria

No pudo el Badía, vencer
al Son Roca el pasado do-
mingo, en un partido en que
ambos goles fueron conse-
guidos de penalti. En el pri-
mer periodo se adelantó el
Badía y cuando se cumplía
el tiempo reglamentario, el
conjunto del Son Roca, con-
seguía la igualada, haciendo
justicia a lo acontecido
sobre el rectengulo de
juego, ya que ambos con-
juntos, tuvieron ocasiones
para conseguir la victoria.
Este empate para el equipo
de Esteban Caldentey, ha
sido un paso atres hacia su
recuperación en la clasifica-
ción.

El próximo domingo, el
Badía tiene un difícil com-
promiso, ya que recibe la vi-

López, volvió a ser el mejor

de su equipo.

sita del Llosetense, un equi-
po que como el de Cala Mi-
llor, lucha por escalar posi-
ciones en la tabla clasifica-
toria y que en estos momen-
tos cuenta con un punto
mes que el Badía y con un
negativo menos, por lo que
este envite, es de gran im-
portancia para ambos con-
juntos, ya que se juegan,
por el momento, dos puntos
importantes de cara al futuro
en esta difícil Tercera Divi-
sión Balear.

Esteban Caldentey, no
podre contar con Marcelino,
sancionado, ni con Pep
Sansó, lesionado, jugadores
importantes dentro del es-
quema del equipo, por lo
que el once probable que se
enfrente al LLosetense, el
próximo domingo a partir de
las cuatro menos cuarto de
la tarde, no variare mucho
del formado por: López,
Bauza, Pehafort, Matías,
Brunet, Sebastián, Julian,
Salvuri, Nebot, Andreu y
Barceló.

Este interesante encuen-
tro, va a ser dirigido por el
veterano y ex-colegiado de
Seguna División B, Bernar-
do Coll Homar.

Felip Barba
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SE NECESITA PERSONAL para
reparto de muebles en hoteles y apartamentos

Se atenderd de lunes a vierdes de 9 a 13 horas

C/ Ses Parres. 55 (C/ Silencio)
TeL 55 26 70. 07500 MANACOR

CLINICA OCULAR
ENFERMEDADES Y CIRUGIA DEL OJO

CONSULTA: TARDES A HORAS CONVENIDAS

TEL. 84 43 39	 •

PLAÇA DES CÓS, 8 - 32 (Frente parado autobuses) MANACOR

S. L.



TROFEOREGULARIDAD C.D.CARDASSAR
Seminario 	  19
Ramón 	  19
Loren 	  16
Morey 	  15
Torreblanca 	  14
Sancho 	  14
Vicenç 	  14
Galletero 	  14
P. Femenías 	  12
Rosselló 	  11
Carrió 	  10
Roig 	 9
Caldentey 	  8
Sureda 	  6
Rigo 	  4
Casals 	  3
Estelrich 	  2
A. Seminario 	  1 Ramón

El trofeo mdsPatrocina
antiguo de

Restaurante la comarca

Tel. 58 52 76
EN CARNES SOMOS LOS MEJORES

iGUSTE LA DIFERENCIA!
Martes cerrado

Con una moral a prueba de «Goma 2»

El Cardassar rinde visita al Alayor
El conjunto llorencí sigue

con su extraordinaria tempo-
rada, codeàndose con los
gallitos de tercera al ganar
al siempre difícil vecino C.D.
Manacor. El Cardassar en
un encuentro vibrante se
hizo con los dos puntos en
litigio en este emocionadísi-
mo derby comarcal a base
de pundonor y ganas de
triunfo desde el primer se-
gundo hasta el pitido final
del colegiado. Con esta im-
portante victoria los odes
Moleter» se situan en octa-
vo lugar y a sólo dos puntos
del segundo clasificado.

El próximo domingo, los
hombres de Jaume Bauçà,
tendràn la difícil papeleta de
enfrentarse ante el equipo
menorquín C.D. Alayor, mo-
reno en la tabla clasificatoria

y a tan sólo un punto del
Cardassar.

Los menorquines desta-
can por su férrea defensa
siendo una de las menos
goleadas del Torneo y con-
tando en sus filas uno de los
mejores centrocampistas de
3° como es Lorenzo, que es
el líder del equipo.

Con una moral a prueba
de bomba y un excelente
momento de juego, el Car-
dassar va a intentar sacar
algún positivo de »Los
Pinos» para seguir entre los
favoritos de esta igualada
competición. (S.D. Ibiza es
un mundo aparte). La es-
cuadra llorencina destaca en
feudo contrario por ser un
equipo serio y compacto,
tan sólo los dos primeros

Pedro Caldentey, fue el
mejor del parfido frente al
Manacor

clasificados, Ibiza y Balea-
res, han conseguido batirle.

Jaume Bauzà podrà con-
tar con la totalidad de la
plantilla con la recuperación
de los capitanes Estelrich y
Rosselló, por lo que salvo
novedades de última hora el
equipo que se enfrente ante
el C.D. Alayor serà: Semina-
rio, Femenías, Ramón, San-
cho, Galletero, Vicens o
Rosselló, Caldentey, Loren,
Morey, Roig o Torreblanca y
Rigo.

Este interesante partido
darà comienzo a las cuatro
de la tarde y serà dirigido
por el menorquín Sr. Calero
García.

Joan Fonés

SE VENDEN VIVIENDAS
EN EL CENTRO DE CALA MILLOR

De 2 y 3 dormitorios
desde 5.850.000 pts.

GRANDES FACILIDADES
DE FINANCIACIÓN

Vista al mar, 50 m. playa
aparcamientos, materiales primera calidad,

preinstalación calefacción

OFICINA DE VENTAS
Cl Juan Servera Camps

(Cala Millor)
Frente Hiper Colón

Tels: 55 44 11	 81 30 07
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REGULARIDAD
Servera 	  21
M.Angel 	  19
X. Riera 	  15
Alejandro 	  14
Martí 	  13
Mateu 	  13
Muntaner 	  12
L. LJull 	  12
Vecina 	  12
Tomàs 	  11
Pont 	  10
J. Riera 	  10
Bravo 	  8
Nieto 	  6
Molina 	 4
Amar 	 2
Rosado 	  1
P. Uull 	  1
P. Pina 	  1

PINTURAS PORTO CRISTO, S. L.

Hoteles - Apartamentos - Particulares
C/. Volanti, 11	 Tels 820833 / 820102

Apart Correos 11	 07680 PORTO CRISTO

Alelandro

PATROCINA 
MONO CAPA TIPO CEMPRAL - RASPADOS - GOTERÓN

CIIIIMIESA

MÃXIMO

GOLEADOR
X. Riera 	  5
Muntaner 	  3
M.A. LJull 	  3
Bravo 	  2
B. Martí 	  2
P. Uull 	  2
Nieto 	  1
Tomàs 	 1

Después de vencer en La Victoria

El Porto Cristo, recibe al potente Calvió
Importante fue la victoria

conseguida por el Porto
Cristo, el domingo pasado,
en el siempre difícil campo
del Rtvo. La Victoria. En
donde los jugadores de
Pedro González, demostra-
ron tener un equipo serio y
con muchas aspiraciones de
optar a las primeras posicio-
nes de esta Regional Prefe-
rente. Los goles portetios,
fueron materializados por
los ilustres veteranos, Xisco
Riera y Pedro Llull. Jugado-
res que demostraron, una
vez mas su gran calidad.
También destacar el debut
de Pinya, que es esperanza-
dor de cara al futuro del
equipo, en esta Liga.

El próximo domingo, a
partir de la cuatro menos
cuarto. El Porto Cristo reci-

Pinya, ya jugó algunos
minutos frente
al Rtvo. La Victoria.

be la visita del Calvié, un
equipo que se encuentra en
la quinta posición de la cla-
sificación, a tres puntos del
conjunto de Pedro Gonzá-
lez. El Calvié, es un equipo
bastante incomodo, que
marca bastantes goles y
que por lo tanto vendré a
Porto Cristo, en busca de un
resultado positivo.

Después de la victoria del
pasado domingo, la moral
de la plantilla porteha ha su-
bido muchos enteros, hay
mucha confianza e ilusión,
para seguir esta marcha as-

cendente y estar a la espera
de dar el satto hacia el lide-
rato.

No hay novedades impor-
tantes en el Porto Cristo,
para afrontar este dificil en-
vite frente al Calvié. Por lo
que el equipo inicial, no va-
riaré mucho del formado
por; Servera, J. Riera, Ale-
Jandro, L Llull, Miguel
Angel, Nieto, Tomás o
Pedro Llull, M. Riera, Veci-
na, X Rlera y Martí.

Recordar que este intere-
santisimo partido, se va a
jugar pasado matiana do-
mingo, a partir de las cuatro
menos cuarto de la tarde, en
el Campo Municipal de De-
portes de «Ses Comes» de
Porto Cristo.

Felip Barba

SRA. INTERNA ENTRE
40-60 AlnJOS SE PRECISA
para cuidar a Sra. sola en

Palma.
Se ofrece: vivienda y

sueldo a convenir
Tel. 28 75 00 (Srta. Ana)



Plaça Abeurador
*TAPES VARIADES
	

Tel. 55 00 04
*POLLASTRES PER ENCÀRREC

	
07500 MANACOR

D Futbol 

Barracar, 5 - Llucmajor, 2

Se sigue goleando en Es Jordi des Recó

Una vez més, el equipo
del Barracar de Segunda
Regional, se mostró intrata-
ble en su feudo de Es Jordi
des Recó, en donde venció
por cincx) gole a dos, al Lluc-
major, siendo los goles ma-
nacorenses marcados por:
Mas, Servera, Mora, Miquel
y el jugador visitante Sem-
pere en propia puerta.

El parlido fue de dominio
total del equipo de Pep San-
tandreu, que de esta mane-
ra sigue en los lugares altos
de la tabla clasificatoria.

Por el Barracar jugaron:

Garau, Juan Pedro, Es-
trany, Torrens, Rublo,
Mas, Servera, Sansó, Su-
reda, Mascaró y Mayordo-
mo. (Frau, Mora, Dlez, Mi-
quel y Bordoy).

El equipo de Pep
Santandreu, se mantiene en
Jos lugares de cabeza.

Cadetes
BARRACAR, 2
LLOSETENSE, 3

BARRACAR:	 Galmés,
Mayordomo,	 Caldentey,

López, Mascaró, Gayé, Ga-
llardo, Miquel, Sáez, Cabrer
y Arévalo. (Pomares, Fer-
nández, Oliver, Pujadas y
P ascu a I) .

Mucha mala suerte tuvie-
ron los cadetes del Barra-
car, ya que jugando un ex-
celente partido, no consi-
guieron un resultado positivo
frente al equipo de Lloseta.
Los goles del Barracar fue-
ron marcados por: Fernán-
dez y Oliver

Benjamlnes CIM
LA SALLE, 0
S'INDIOTER1A, 13

El resultado en si, de-
muestra la superioridad del
equipo de S'Indioteria sobre
el jovencfsimo equipo lasa-
liano de la U.D. Barracar.

Por el La Salle jugaron:
Durén, Sansó, Heredla,
Pomares, Cano, Sáez,
Méndez, HIdalgo, A. Mén-
dez, Fernández y Raul. (De
la Rosa, Vicens y Zapater).

MONTUÏRI, 8
BARRACAR, 1

Nada pudieron hacer los
benjamines del Barracar en
el siempre difícil campo del
Montuïri, que el equipo
local, siempre se mostró
muy superior a los manaco-
renses.

BARRACAR: Barceló,
Perelló, Nieto, Gayé, Mas-
caró, Borja, Ortega, Sima-
rro, García, González y
Martín. (Adrover, Ruiz,
Abellén y Veny).



Toni Pasto,, ha conseguido formar un equipo compacto.

Después de su victoria sobre el J. Sallista

El Juvenil Manacor, méis líder
En un partido muy dispu-

tado, por los dos equipos
durante los noventa minu-
tos, el Juvenil Manacor, ju-
gando una extraordinaria
primera parte, venció por un
gol a cero al Juventud Sa-
llista de Inca, gol materiali-
zado por Costa, en el minu-
to 24 de partido y que puede
ser decisivo para la conse-
cución del título de Campeo-
nes del Grupo A, de la Pri-
mera Regional Juvenil, ya
que esta victoria sobre el
equipo inquense, permite al
equipo de Toni Pastor, au-
mentar a tres, los puntos de
ventaja sobre el equipo lasa-
liano, por lo que esta venta-
ja puede ser decisiva de
cara a la resolución final de
esta Liga 91-92.

El próximo domingo hay
jornada de descanso en la
Primera Regional Juvenil,
por lo que los juveniles roji-
blancos no juegan partido

de competición, pero sí lo
harén con carécter amistoso
mariana sébado en Na Ca-
pellera, frente al Juvenil Ma-
llorca, que milita en la Liga
de Honor y en la que es titu-
lar indiscutible, el manacorí
Juanjo, que es el portero ti-
tular del equipo que dirige
Darder. Este partido de ma-
fiana a partir de las cuatro
de la tarde, va a servir para
calibrar el potencial del equi-
po de Toni Pastor, de empe-
zar a recuperar jugadores
que andan un poco tocados
y de preparar el equipo de
cara a la renaudación de la
Liga, el próximo día 17 en
Capdepera, frente al Esco-
lar, en donde el equipo juve-
nil rojiblanco deberš ratificar
una vez més su condición
de líder indiscutible del
Grupo A, de la Primera Re-
gional Juvenil.

Fellp Barba

A los socios y simpatizantes del C.D. Manacor
Estimados amigos:
De todos es cxmocido el

lamentable espectéculo con
que nos obsequió el érbitro
Sr. Martin Franco el pasado
domingo 27 de octubre en el
encuentro entre el C.D. Ma-
nacor y la Peña D. Sta. Eu-
lalia.

Mucho mas lamentable es
el acta del partido donde
narra acontecimientos apo-
calípticos muy lejos de la
realidad.

La Junta Directiva del Ma-
nacor, desde el citado do-
mingo, no ha parado de
hacer gestiones para frenar
esta injusticia, pero ya se
sabe que en fútbol los érbi-
tros son los érbitros y el club

siempre es el desamparado.
Los que estuvieron en el

campo de NA CAPELLERA
saben muy bien que no
hubo agresión alguna y los
que allí no estaban han sido
informados por TV. Mana-
cor, Emisora de radio y plu-
mas tan cualificadas como
Nicolau, Jose M• Salom,
Felip Barba, Joan Galmés,
Manolo Machado etc...

Por todo ello, necesita-
mos vuestra colaboración y
ayuda para LA RECOGIDA
DE FIRMAS que tendré
lugar el próximo domingo 10
de Noviembre durante el
partido C.D. Manacor U.D.
Poblense en donde a los

que pensais colaborar se os
pediré; Nombre y Apellidos,
D.N.I. y firma.

Pero también nos podeis
ayudar individualmente ya
que en los bares, perias o
lugares donde trabajais po-
deis pedir el nombre, firma y
D.N.I de vuestros amigos.
Tan solo necesitais un folio
en blanco que deberé ser
entregado en S'AGRÍCOLA
o el BAR MINGO el lunes
día 11 de noviembre antes
de las 20 horas.

Esperamos vuestra ayuda
y colaboración.

Fd. Gaspar Forteza Esteva
Presidente C.D. Manacor

P.D: El escrito que que-
remos que apoyeis es el
siguiente:

Sr. Presidente de la Fe-
deración Balear de Fútbol.

Sr. Presidente del Corni-
té de competición

Sr.Presidente del Cole-
gio Balear de kbltros.

Seflores:
Los abajo firmantes

quieren hacerles llegar su
més enérgica protesta,
por el lamentable especté-
culo del érbitro Sr. Martin
Franco, contra la afición
de Manacor, a la vez que
afirmamos rotundamente
que no hubo agresión al-
guna al citado colegiado.



FOTOS EN COLOR

SERVEI DE REVELAT
EN UNA HORA 

REPORTATGES I FOTOGRAFIA EN GENERAL

Plaça de la Justícia, 9	 Tel. 55 35 05 07500 MANACOR

D Futbol

Cantera del C.D. Manacor

El Olímpic Benjamín goleó 11-0 al la Salle
Gran partido el jugado por

los benjamines que dirige
Juan Fullana, que se impu-
so por goleada al equipo del
La Salle de Palma, demos-
trando de esta manera su
categoría y proyección. Los
goles manacorenses fueron
conseguidos por: Alberto 5,
Muñoz 3, Amer, 13enavente
y Torrejón.

Por el Olímpic A, jugaron:
Perelló, Torrejón, Bena-
vente, Amer, Morey, P.
Amer, Barragén, Adrover,
Alberto, Muñoz, Amer G. y
Lorenzo.

BENJAMINES C.I.M.
PORRERAS 0
MANACOR 5

Manacor: Sansó, Masca-
ró, NIcolau, Blanes, Puja-
das, Juan, Muñoz, Lla-
brés, Alcalá, lAoragues y
Veny (Febrer, Serra, F.
MutSoz y

Neta supenoridad de los
jugadores de Toni Rigo, que
en todo momento controla-
ron el partido y marcaron la
diferencia, con goles de,
Llabrés 3, Moragues y F.
Muñoz.

INFANTILES
OLIMPIC 2
POBLENSE 0

Seis parlidos, seis victo-
rias, doce puntos, 23 goles
a favor, 4 en contra, es el

Equipo del Olímpic A, Benjamín.

gran bagaje del equipo que
entrena y dirige Rafa Copo-
ví, que el pasado sébado se
impuso con claridad al siem-
pre potente e incómodo Po-
blense. Los goles manaco-
renses fueron materializa-
dos por Estrany y Domenge.

Por el Olímpic Infantil ju-
garon: MIquel, Fuster,
Toral, Ramón, Femenías,
Roldán, Estrany, Huguet,

Mulet, Domenge y Romero
(Sansó, Soler, Caldentey,
Nadal y Martínez).

CADETES
MANACOR A 5
RAMON LLULL 0

Manacor A: Matamalas,
Moragues, Martos, Sansó,
Roldán, Gornés, Fullana,
Santandreu, Marí, Sureda
y Morlé (P. Méndez, Barce-

16, R. Méndez, Cánovas y
Mascaró).

Con goles de Morlé 2,
Marí 2 y Fullana, el equipo
cadete del Manacor A, ven-
ció claramente al equipo in-
quense del Ramón Llull, que
en todo momento se vió su-
perado por el buen juego del
equipo rojiblanco, que entre-
na Juan Adrover.
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Cantera del Badia

Victorias de los Infantiles y Cadetes

Con un concierto de pito,
como el que nos obsequió el
Sr. Cabrer, es imposible
ligar una sola jugada, ya no
ocasión de gol, a pesar de
que no se jugó bien, nunca
se pudo hacer rris de trein-
ta segundos, sin que el Sr.
Cabrer no corlara el juego
con su particular concierto.
El partido no ha sido bueno,
ya que a lo anteriormente
serlalado, hay que ahadir
que casi siempre se jugó
con el balón por los aires y
así es muy difícil ver buen
fútbol.

Las alineaciones que pre-
sentaron los juveniles del
Badia y del Barracar, fueron
las siguientes:

BADIA: Juanito, Massa-
net, Juanma, Vicente, T.
Riera, Colau, Estrany,
Coto, Jordi, Andreu y Ri-
chter. (Obdulio y Castello-
te).

BARRACAR: Mascaró,
Pascual, B. Miquel, M. Mi-
quel,	 Roldán,	 Riera,
Morey,	 Martí,	 Bordoy,
López y Santandreu. (Su-
reda y Adrover).

El gol del Badia fue mate-
rializado por Estrany y el del
Barracar por M. Miquel.

final.

Infantiles
BADIA, 4

BARRACAR, 2
Bonito encuentro el que

nos depararon estos dos
equipos infantiles, que lu-
charon y buscaron la victoria
hasta el pitido final, sin rega-
tear esfuerzos y con toda la
ilusión puesta en sus colo-
res. Las ocasiones se pro-
ducían en ambas porterías,
sabiendo aprovechar mejor
las suyas los del Badia,
igualmente influyó en la vic-
toria el porteo local
que tuvo una excelente ac-
tuación. Los goles del equi-
po de Cala Millor, fueron
marcados por: Joaquín 3 y
Conesa. Por el Barracar sus
autores fueron Fullana y
Campayo.

BADIA: Alén, Julién,
Massanet, Alcover, Do-
menge, Fernando, Joa-
quín, Guerrero, Conesa,
Delgado y Martínez. (Um-
bert, Roberto, Vadell y
Alfós).

BARRACAR: Perelló,
Vidal, Acedo, López, Frou-
fe, Parera, Febrer, Expósi-
to, Fullana, Marín y Cam-

payo.

Benjamines CIM
S'HORTA, 0
BADIA, 2

BADIA: Juanito, Matias,
Estrany, Barral, Victor, Se-
villa, José, David, Valitio,
Alberto y Andreu. (Melis,
Alex, Maurice e Infante).

Comenzaron muy fuertes
los pequerios del S'Horta,
ya que dominaron en los ini-
cios del partido, pero sin
acercarse en demasía al
area del Badia, que se de-
fendía con orden y que poco
a poco se imponía al equipo
local, pasando de dominado
a dominador, consiguiendo
por mediación de Valiño y
David, los dos goles antes
de llegar al descanso, dedi-

ndose a temporizar el
balón en la renaudación.

UN POCO DE SERIEDAD

Hay cosas y casos que no
se pueden entender y una
de éstas es lo que pasa con
los arbitrajes a los equipos
benjamines pertenecientes
al C.I.M.. Ya que las tres sa-
lidas o desplazamientos rea-

lizados por los benjamines
del Badia de Cala Millor, ha
habido problemas a la hora
de empezar los partidos.

PARTIDO: Algaida -
Badia. (5 de Octubre).
Hora prevista de inicio: las
11 h. de la maliana. Co-
mienzo real a causa del re-
traso del colegiado: las
1140 h.

Escolar - Badia. (19 de
Octubre). Hora prevista:
las 11 horas. Comienzo
real: 1135 h. Motivo: tar-
danza del érbitro.

S'Horta - Badia. (2 de
Noviembre). Se tenía que
empezar a las 11 horas y
no se presentó el colegia-
do y lo arbitraron dos afi-
cionados.

Uno se pregunta si vale la
pena hacer madrugar a
estos nifios para los despla-
zamientos, si después los
que tienen que dirigir se pre-
sentan a la hora que les
viene en gana, sin importar-
les que unos nifios inocen-
tes se queden sin jugar o
que los entrenadores tengan
que inventar mil filigranas
para hacerles pasar el rato,
hasta que aparece o no apa-
rece el Sr. Colegiado.

Cadetes
AVANCE, 1
BADIA, 3

BADIA: Juan	 Pedro,
Mateo, Collado, Ramón,
Galmés, Martínez, Carlos,
Zacarías, Juanant, Sevilla
y Brunet. (Alfós, Servera y
Reynés).

Con goles de Brunet, Car-
los y Juanant, los Cadetes
del Badia, jugando un parti-
do serio, supieron aprove-
char las ocasiones de que
dispusieron para desnivelar
el marcador a su favor y
traerse los dos puntos hacia
Cala Millor. Supieron los Ca-
detes en el campo mejor
que los artanenses y así
controlar el parlido hasta el

CINES DE MANACOR • PROGRAMACION



Los benjamines del Porto Cristo, siguen contando sus
partidos por victorias.

l.(--É4stas son nuestras ofertas de la
semana en Vehículos de Ocasión.

Opel Kodett 3 p. GSI 2.0---------------- PM-AP
Renault 21 TXE	 PM-AK
Ford Flesta	 PM-AL
Seat Marbella (varlos)------------- PM-AT
Opel Corsa CIty (varlos)------------- PM-AT
Ford Flesta (varlos)------------- ----- PM-AT
Renault 51 GT turbo-------------------- H-J

CON GARANTIA - FACILIDADES DE PAGO
[,ti.121

Le esperamos

CORMOTOR S• A.
Ctra. PaRna-Arta. Krn. 49,400.	 I MANACOR (Baleares)

Conce.ona nos gw.a ies

OPEL 	
Mejores por experiencia

e•(*

LJ Futbol

Cantera del Porto Cristo

Los Benjamines, vencieron en Felanitx y
siguen imbatidos

El Porto Cristo Benjamín,
consiguió el pasado sébado
una impotante victoria, en
su visita al Felanitx, victoria
que les permite afianzarse
en el liderato de su grupo.

El partido fue jugado de
poder a poder. El Felanitx,
puso toda la carne en el
asador, abedor de que si
perdía se ponía a cinco pun-
tos de los méximos favoritos
de este Grupo Manacor y
Porto Cristo, como así suce-
dió.

El Porto Cristo, muy bien
dirigido por su técnic,o supo
contrarrestar muy bien en
defensa los ataques del Fe-
lanitx, contraatacando con
acierto y de esta manera
conseguir los dos goles que
le darían la victoria. Exce-
lente el partido de todos los
chicos de ambos equipos.
Mereciendo mención espe-
cial el jugador porteho Ro-
maguera. Los goles del
Porto Cristo, fueron marca-
dos por: Prieto y Guardiola.

PORTO CRISTO: Brunet,

y D. del Salto. El equipo por-
terio, venció en su visita al
Beta, en donde sorprendió
gratamente el equipo de
«Ses Comes», con su con-
tundente victoria sobre el
equipo palmesano.

Partido muy bien jugado
en contención, mereciendo
destacar el cuarteto defensi-
vo formado por Pérez, Si-
quier, Umbert y el extraordi-
nario partido del central J.
del Salto. Segunda victoria
de «Ses Comes», que una
vez més, visto esta, cree-
mos sinceramente que
serén muchas.

Infantiles
COLONIA, 3
PORTO CRISTO, 2

PORTO CRISTO: Adro-
ver, Pérez (Moncada), Na-
varro, Ribot, Terrasa,
Allende, Cifuentes, Gomlla
(Més), Flores, García y
Nadal.

A pesar del resultado ad-
verso del equipo porterio,
éste hizo un més que acep-
table partido. No se puede
dar toda la culpa al érbitro,
ya que el Porto Cristo y sin
exagerar desaprovechó
nueve ocasiones de gol,
solos los delanteros ante el
portero local. pero el cole-
giado hizo de las suyas, se-
rialando més de 20 fueras
de juego y sinceramente
més de 15 no lo fueron y
para colmo concedió el se-
gundo gol y empate del Co-
lonia, cuando el delantero
local se hizo asímismo una
asistenda con la mano, que
hubiese rubricado el mismo
Corbalén.

No tiene que cundir el de-
sénimo en el equipo que di-
rige muy acertadamente
Agustín, pues de seguir a
este nivel, no tardaré mucho
en concretarse en buenos
resultados.

López, Moncada, Gonzá-
lez, Barrado, Romaguera,
PrIeto, Polfón, Perelló,
Gayé y Guardlola.

BETA, 0
SES COMES, 3

SES COMES: Perelló,
Alabance, Pérez, Slquler,
J. del Salto, Umbert, Ro-
dríguez, RIves, D. del
Salto, Sans y Guardlola.
(Rlera, Garcia y Pérez).

Con goles de Alabance 2
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Fútbol Base del Cardassar

Goleada de los Juveniles
Benjamines

PORRERAS, 5
CARDASSAR, 0

CARDASSAR.- Roig,
Sansó, DurAn, Fernández,
Nadal, Riera, Munar, San-
tandreu I, Planisi, Gomila,
González (Santandreu II,
Pascual, Sebastián).

Claro dominio del Porre-
res que venció con claridad
al conjunto llorencí.

Infantiles
ESCOLAR, 0
CARDASSAR, 2

CARDASSAR.- Miguel,
Sege, Mateu, Ordinas, Lli-
nAs, Xavier, Caldentey,
Soler, Riera, Umbert, Cabrer
(Sánchez, Ramón, Migue).

Excelente parlido el reali-
zado por los chavales de
Mateu Munar, goleando al
conjunto «gabellí», desta-
cando a Xavier Gil que fue
una auténtica mAquina de
hacer fútbol por su banda
derecha. Los goles los ma-
terializaron, tras dos precio-
sas jugadas, Soler y Cal-
dentey.

Cadetes
CARDASSAR, 1
POBLENSE, 1

CARDASSAR.- Galmés,
Riera, Pujadas, Santandreu,
Morey, Puigrós, Fullana,
Gomila, Servera, Amer,
Roig (Mestre, DurAn, Melis,
LlinAs).

Partido jugado de poder a
poder donde cualquiera de
los dos equipos se hubiesen
podido llevar los dos puntos
en litigio. El goleador llorencí
fue Fullana.

Juvenlles 2 Reg.
CARDASSAR, 11
CAMPANET, 0

CARDASSAR.- Perelló,
Mas, Gomila, Jorge, Soler,

Sancho I, Sancho II, LlinAs,
Mestre, Melis, Riera (Morey,
Joan, Femenías, Pascual).

El resultado refleja lo
acontecido en el encuentro,

que hubiese podido ser mAs
abultado si la escuadra de
Miguel Bestart no se hubie-
se relajado en la 2 mitad.
Los realizadores fueron:

Melis (4), Mestre (2), San-
cho II (2), Mas, Soler y San-
cho I.

Joan Fornés



Està seleccionat per la Selecció «Cadete»

TIÀ POCOVI
«El més important per mí ara és esser

titular amb la Selecció»

Tlà Pocoví, 14 anys, és actualment un dels jugadors
amb més projeccló del futbol manacorl. Va començar a
Jugar amb el Barracar I aquesta és la tercera temporada
que juga amb equIps de la Cantera del Manacor. En
aquests pocs anys jugant o practicant el futbol, aquest
Jove rnanacorí, nét d'aquell legendarl Tià Pocoví, que va

ser un dels millors Jugadors mallorquins. Ja té un histo-
rlal Important. Ha estat Campló de Balears Infantll ara,
en el seu prImer any com a «Cadete», ha estat seleccio-
nat per Mlquel Bestard, per estar dins la SeleccIó definl-
tiva, que diumege que ve, comença a disputar al «Mi-
quel Nadal» de Palma, el Campionat d'Espanya.

Tla, què és per tu ac-
tualment el futbol?.

De moment l'esport que
més m'agrada i el que prac-
tic.

Oulns consells et
dóna el teu padrí?.

Molts i bons. Ell ha estat
un gran jugador i em pot en-
senyar moltes coses.

Que ha suposat per tú
esser selecclonat?.

Una gran alegria i una

satisfacció molt grossa. Ara
només em falta esser titular.

• Creus que el nlvell
dels Jugadors de Palma és
superior al de Manacor?.

Pens que sí, ja que al
Grup de Palma hi ha més
competitivitat i més motiva-
ció.

▪ Segulràs jugant a la
Cantera del Manacor, o
aniràs a jugar a Palma?.

Jo estic molt content

aquí i pens seguir dins
aquesta cantera del Mana-
cor.

Penses fer del futbol,
la teva professló?.

De moment és prest per
pensar amb aquestes
cosas. Però no me desagra-
daria dedidar-me al futbol
professionalment.

Oulna és la teva opl-
nló sobre En Miquel Bes-
tard, actual selecclonador
balear?.

Tenc una opinió molt
bona d'ell. És un entrenador
exigent i que sap el que vol i
intenta traduir-lo als juga-
dors.

A que aspires actual-
ment com a futbolista?.

De moment a esser titu-
lar amb la Selecció Balear i
després a fer campió amb
l'equip del Manacor «B»
Cadet, a on estic jugant ac-
tualment.

Text I foto: Felip Barba
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Manuel Martín Vences, Jaime Turró, Juan Mora, Antonío BorMs, Gabriel Bosch y Rafael
Sureda, presidieron la Mauguración del curso.

Paco AaMas, Pedro Gonzàlez, Jaíme Bauz,4 y Julio Prol, profesores del Curso de
entrenadores de Fútbol, que se celebra en Manacor.

Se inauguró el pasado lunes

El Curso de Entrenadores de Fútbol «Primer Nivel»
El pasado lunes, en el

Instituto »Mossén Alcover»,
tuvo lugar la presentación
oficial del Curso de entrena-
dores de Fútbol «Primer
Nivel», que por primera vez
se lleva a cabo en nuestra
ciudad.

En este primer curso, que
se celebra en Manacor, hay
un total de 36 inscritos, todo
un éxito de participación, lo
que demuestra el interés por
parte de personas en la con-
secución de un título oficial
de entrenador de fútbol, que
en anteriores ahos no se
presentaban por celebrarse
en Palma.

El acto de inauguración
oficial estuvo presidido por
el Alcalde de Manacor, Ga-
briel Bosch, Presidente de la
Federación Balear de Fút-
bol, Antonio Borrs del Ba-
rrio, Presidente del Colegio
Balear de Entrenadores,
Juan Mora, Delegado de
Deportes del Ayuntamiento
de Manacor, Rafael Sureda,
Director de la Escuela de
Entrenadores, Jaime Turró y
por el Director del Curso de
Manacor, Manuel Martín
Vences. Todos ellos dirigie-
ron la palabra a los cursillis-
tas, les pidieron que siguie-
ran las clases con interés,
ya que este Curso es la
base para conseguir el título
oficial y estar en condicio-
nes de seguir hasta el «Ter-
cer Nivel», que será el car-
net de entrenador Nacional.

Este curso tiene una dura-
ción de 300 horas y
rá el próximo día 20 de
Junio de 1992. El mismo
lunes dieron comienzo las
clases, que se efectuarki
en el Instituto «Mossén Al-
cover» las teóricas y en Na
Capellera y Polideportivo,
las pr4cticas.

Tal como adelantamos la
pasada semana los profeso-
res de este curso son: Pre-
paración Físlca: Pedro
González, Técnica: Jaime
Bauzé, Téclica: Paco Acu-

flas, Psicología y Método:
Julio Prol, Leyes y Estatu-
tos: Fernando Talens, Re-

glas de juego: Coleglo Ba-
lear de Arbltros, Medicina
DeportIva del C.I.M., Medl-

g

cina.

Texto y fotos: Felip Barba
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Torneo Comarcal Fútbol Perias
Se comunica a todas las Per5as en general que para el día

26 de Diciembre del presente ario se celebrarà un matinal
de fútbol en el Campo Andrés Pascual Frau, donde a las
900 horas jugaràn dos equipos de delegados de las mismas
y a las 11'00 horas, dos selecciones, una del Grupo A y otra
del Grupo B, cuyos seleccionadores que son: del Grupo A,
Salustiano García y del Grupo B, D. Andrés Ojeda (Sevilla),
los cuales deberàn elegir a dos jugadores de cada equipo.
(Se irà informando continuamente de éste acontecimiento).

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

Grupo A
Can Nofre, 2 - P. Mallorca, 2
Perías S. Servera, 0 - Margarita, 0
G. Galletero, 2 - Cons. Servera, 1
Delicies, 1 - Bar S'Estel, 2

Grupo B
C. Cultural, 6 - Extremaura, 2
Pub Can Mac, 1 - Bar Es Tai, 0
Calas Mca., 1 - Cardassar, 1
P. Adrover, 1 - Mas/Masvi 1

Grupo A
Garage Galletero
Bar Ciutat
Frutas Servera-Margarita
Peña Son Servera
Bar Ses Delicies
Can Nofre-Vilchez
Bar S'Estel
Peña Mallorca
Construcciones Servera

8	 5	 2	 1 13	 7 12
8	 4	 2	 2 21 12 10
8 3	 4	 1	 8	 7 10
8	 4	 1	 3 17 11	 9
8 4	 1	 3 22 15 9
8 4	 1	 3 25 27 9
8 3	 1	 4 20 12 7
8	 1	 2	 5	 9 17	 4
8	 1	 0 7 10 37 2

8 5 3 0 21 9 13
8 4 2 2 21 19 10
7 3 3 1 15 10 9
8 3 3 2 17 13 9
7 4 0 3 17 11 8
8 3 1 4 21 20 7
8 1 4 3 14 16 6
8 1 3 4 9 18 5
8 1 1 6 22 42 3

PRÓXIMA JORNADA Y HORARIOS

Grupo A
G. Galletero - Ses Delicies; a las 1530 horas, Poliesportiu
P. S. Servera - Cons. Servera; a las 1530 h., Son Servera
Can Nofre - Bar Margarita; a las 1815 horas, Porto Cristo
Bar Ciutat - Peña Mallorca; a las 1030 horas, A.P. Frau
Descansa: Bar S'Estel

Grupo B
Calas Mca. - P. Adrover; a las 1030 horas, Calas Mallorca
Pub Can Mac - Cardassar; a las 11'00 horas, Porto Cristo
C. Cultural - Bar Es Tai; a las 1530 horas, Son Macià
Cial. Ribot - C. Extremadura; a las 1730 horas, Poliesportiu
Descansa: Mas/Masvi

MMOMO GOLEADOR:
Grupo A.- D. J.A. Aortiz (Can Nofre) con 10 goles.
Grupo B.- D. José A. Perez (Cial. Ribot) con 10 goles.

EQUIPO MENOS GOLEADO:
Grupo A.- Galletero y Margarita con 7 goles

Grupo B.- Cardassar con 9 goles.

Grupo B
Cardassar
Calas de Mallorca
Plantas Adrover
Bar Es Tai
Pub Can Mac
Comercial Ribot
Mas/Masvi
Casa Extremadura
Centro Cultural

Torneo de Futbito Manacor temporada 1991-92

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
3• Jornada
Gesa Manacor, 4 - M. Esgramar, 6
C. Amics, 4 - G. Galletero, 5
J. Artejoya, 6 - Bar Ciutat, 5
Bar Torrent, 1 - Servigrup, 11
Iris, 4 - Bar Sa Mora, 4
Bar Es Cau, 2 - C. El Palau, 6
Bar Sa Mora Atco., 2 - Bar San Miguel, 1

4• Jornada
M. Esgramar, 10 - Bar Sa Mora Atc., 2
G. Galletero, 5 - Gesa Manacor, 1
Bar Ciutat, 2 - C. Amics, 5
Servigrup, 2 - J. Artejoya, 4
Bar Es Cau, 1 - Bar Torrent, 5

2 C. El Palau, 4 - Iris, 0
Bar San Miguel, 5 - Bar Sa Mora, 1

HORARIOS
Jornada Día 12-11-91 - Martes

G. Galletero - Bar Ciutat, a las 2000 h. La Salle
M. Esgramar - Servigrup, 2000 h. S. Ballester
Gesa Manacor - J. Artejoya, 2200 h. Es Canyar
C. Amics - Cial El Palau, 2200 h. S. Ballester
Bar Es Torrent - Bar San Miguel, 2100 h. La Salle
Iris - Bar Sa Mora, 21'00 h. S. Ballester
Sa Mora Atco. - Bar Es Cau, 21'00 h. Es Canyar.

Jornada, día 14-11-91 Jueves
Bar Ciutat - Sa Mora Atc., 2200 h. S. Ballester
Servigrup - G. Galletero, 21'00 h. Es Canyar
C. Amics - Màrmoles Esgramar, 2100 h. S. Ballester
Cial Palau - Gesa Manacor, 21'00 h. La Salle
Bar San Miguel - J. Artejoya, 21'00 h. S. Ballester
Bar Sa Mora - Bar Es Torrent, 2200 h. Es Canyar
Bar Es Cau - Iris, 2000 h. La Salle.
NOTA: La próxima Junta sera en el Campo Andrés Pascual
Frau, el lunes día 11-11-91, a las 2030 h., para los Delegados de
los equipos participantes en dicho torneo.
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X Torneo Fútbol de Empresas

Se perdió la
imbatibilidad

EL PORVENIR, 3.- García, Correa, Gayé, Jiménez, Tro-
bat, Jiménez II, Gómez, Márquez, Fornés, Mendoza y Basti-
da.

En la segunda parte San Juan y Aloy.
ES FORAT, 1.- David, Mira, Padilla, Soler, Salas, Galmés,

Alcover, Riera I, J. Mira, Riera II, Vanrell.
En la segunda mitad: Taqueta y Amer.
ARBITRO.- Sr. A. Navarro auxiliado por López y Palmero.

En la primera mitad tuvo una buena actuación, en la segun-
da fue muy casero.

Escamoteó un penalty clarísimo al equipo manacorí, argu-
mentando que dió la ley de la ventaja, cuando el jugador vi-
sitante no tenía clara la posibilidad de conseguir el gol.

INCIDENCIAS.- Sébado negro del equipo manacorí que
perdió la imbatibilidad frente al duro y correoso equipo de El
Porvenir que aprovechó dos regalos de la zaga Foratil para
irse en el marcador.

En la segunda parte lo intentó todo el conjunto manacorí,
pero no pudo superar al equipo local que defendió su resul-
tado como gato panza arriba y en plan intimidatorio, norma
habitual en este equipo que siempre juega al filo del regla-
mento, los érbitros sabrén porqué no se lo aplican.

En suma pues primer traspiés del equipo manacorí que
debe olvidar répidamente y pensar en vencer este sébado al
rival de turno que es el Casa Regional murciana.

El encuentro daré cmmienzo a las 16 h. en el Campo An-
drés Pascual Frau.

GRUPO C

Fonthisa, 4 - U.D. Son Oliva, 0
La Penya/T. Crespí, 2 - Aficionados Consell, 1
F.C. Bar Martorell, 0 - Comercial Marí, 0
El Porvenir, 3 - Es Forat, 1
Casa Regional de Murcia, 2 - Rte. Tropical, 6
Descansa: Autoescuela Levante.

GRUPO C JG EP FCPS.
Rte. Tropical 7 7 0 0 38 9 14
Es Forat 7 6 0 1 25 4 12
El Porvenir 7 6 0 1 20 14 12
Comercial Marí 7 4 1 2 19 11 9
Aficionados Consell 8 4 0 4 18 10 8
Casa Regional de Murcia 7 3 1 3 14 15 7
La Penya/Tauler Crespí 8 3 1 4 13 23 7
Autoescuela Levante 7 2 0 5 14 24 4
F.C. Bar Martorell 7 1 2 4 12 23 4
Fonthisa 8 1 1 6 15 37 3
U.D. Son Oliva 7 0 0 7 8 26 0

Penya barcelonista
«Miquel Àngel Nadal»

La Penya Barcelonista Miquel Àngel Nadal informa que
en el sorteo realizado el martes día 5 resultó ganador, de
dos pasajes y dos entradas para presenciar el Barcelona
- Osasuna, D Magdalena Barceló Palerm domiciliada en
C/ Cerdé n° 109 de Porreras, socia n° 103 de la penya.
En la actualidad el número de socios esté sobre los 200.
Para el martes día 12 se sortearé el próximo viaje a Bar-
celona.

Liga de dardos
Manacor 1991-92

Nueva jornada de descanso, en la cual el Bar Olímpic lo
aprovechó para hacer un magnífico torneo, con la participa-
ción de 64 dardistas.

Estos son los 8 primeros clasificados:
1-Antonio Rodríguez
2-José Cubero
3-Eduardo Junior
4-Juan Angel Parejo
5-Miguel Burdiel
6-Jesús Borrueco
7-Fco. Ballester
8-Salvador Borrueco

M. Tirada: Andres Recaj.
M. Cierre y M. partida: Lorenzo Navarro.

HOY VIERNES 6 JORNADA 1 DIVISION
Nofre - S'Estel
Ramonico - Roseta
Olímpic - Condal
Delicies - Woody's
Poker - A.P. Frau
Descansa: S'Hort

HOY V1ERNES 5 JORNADA 2 DIVISIÓN
S'Estel A.T. - Sa Mora
Sa Coma - S'Hort A.T.
B. Nuevo 1 - B. Nuevo 2
Es Cau - At. Nofre
Murense - Can Simó
Próxlma junta, lunes día 11.
Lugar: Caf. S'Hort a las 21 H.
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El juvenil femenino perdió el pasado miércoles, en un pésimo partido, la imbatibilidad

Primera e importantísima victoria del
equipo Senior ante La Gloria

RedaccIón.- Slete partIdos, tres derrotas, tres vIcto-
rias y una IncógnIta (pues el partido se dIsputó a última
hora de ayer Jueves), es el resumen de los encuentros
disputados a lo largo de esta semana a cargo de los re-
presentantes del Club Perlas Manacor en las categorlas

«SENIOR MASCULINO»
III DIvIsión Autonómka
PERLAS MANACOR 64 (30 y 34)- LA GLORIA 59 (38 y
21)

PERLAS MANACOR: 27 canastas en juego (1 triple) y 9/
18 tiros bres. 11 rebotes ofensivos y 21 defensivos.24 per-
sonales y técnica a Reus. Sin eliminados.

Reus (8), S.Botellas (15), Muñoz (2), Riera (6), G.Botellas
(15), Puigrós (1), Umbert (8), Caldés (1), Morla (4) y Pastor
(4).

LA GLORIA: 18 canastas en juego (4 triples) y 19/32 tiros
libres. 16 personales y técnica al banquillo. Sin eliminados.

B.Rosselló (21), Mulet (2), Fernández (3), Tendero (10),
Rosselló (4), Grimalt (2), Bisquerra (4) y Duran (10).

El equipo senior consiguió el pasado domingo ante el con-
junto de La Gloria, la primera victoria de la liga 91-92. Una
victoria importantisima, pues ademas de abandonar la pe-
núltima posición de la tabla clasificatoria, se conseguia dejar
atras la línea de derrotas.

En un buen partido por tanto, el Perlas Manacor conse-
guLa su primera victoria de la presente liga, afrontando el en-
cuentro con corage y estimulación. Se jugó con mas sereni-
dad que en partidos anteriores, practicamente a lo largo de
todo el encuentro, y principalmente en la segunda parte
donde con una buena defensa se consiguió un tanteo par-
cial a favor de 34-21.

La defensa de zona (1-3-1) marcada por los chicos de
Joan Oliver, con fuerte presión en las bandas y al hombre
balón, evitó que el conjunto de La Gloria, no consiguiera en-
trar en zona y perdiera a la vez numerosos ataques.

El equipo palmesano, que hasta el domingo no conocia
todavia la derrota, realizó también un buen partido, tanto en
el juego ofensivo como defensivo, marcado éste practica-

mente a lo largo de todo el partido de hombre a hombre, a
excepción de unos minutos que realizaron una defensa en
zona de 2-1-2.

El tanteo parcial del encuentro que refleja claramente un
dominio local en la segunda mitad, se movió de la siguiente
forma: m.5 (7-12), m.10 (12-23), m.15 (23-30), m.20 (30-38),
m.5 segunda parte (41-44), m.10 (49-46), m.15 (55-52),
m.20 (64-59).

Destacaron:G.Botellas, T.Botellas y S.Caldés.

JUVENIL MASCULINO
Trofeo DelegacIón Comarcal
PERLAS MANACOR 41 (24 y 17)- ANDRAITX 56 (28 y 28)

de cadete, Juvenll y Senlor. Un balance que pronostIca
la prImera vIctorla del equipo senlor, la cuarta derrota
del juvenll masculino, la prImera del juvenll femenIno y
cadete mascullno-B y la prImera victorla del equIpo ca-
dete-A.

El equipo cadete masculino, Perlas-A, venció por tres
puntos de diferencia al Perlas-B, en su primer partido oficial
y de fiyalidad local.

El juvenil femenino no supo aprovechar las ocasiones que le
facilitó el equipo de Inca.



El equipo Senior logró su primera victoria en lo que va de
temporada, ante el conjunto de La Gloria.

3a. DI V. AlfTONOMICA MAS. A MCA. 	 TROFE0 D.C. MCA. JUV MAS. A

Perlas. 64 — La Glona. 59
C. Calvia. 84 — La Filadora. 86
A Grunalt. 61 — Opel Inca, 48
Tisa-Ca Nostra. 60 — Patronato. 63

Perlas, 41 — Andraity, 56
Ramon Llull. 46 — R. La Glona. 118
La Salle, 42 — Prohaci. 95
Gesa Alcudia A. 62 — Patronato, 64

C. Calvia 	 4 3	 1 345 279 7 R. La Glona 	 6 6	 0 559 333 1
La Glona 	 4 3	 1 239 257 7 Prohaci 	 6 4	 2 504 383 1
La Filadora 	 4 3	 1 264 245 7 Gesa Alcudia A 	 6 4	 2 387 345 1
A. Grimalt 	 4 3	 1 249 256 7 Andraitx 	 6 4	 2 406 403 1
Patronato 	 4 2	 2 242 262 6 Perlas 	 6 2	 4 283 298
Perlas 	 4 1	 3 228 241 5 Patronato 	 6 2	 4 381 414
Opel Inca 	 4 1	 3 215 262 5 Ramón Llull 	  6 2	 4 316 412
Tisa-Ca Nostra 	 4 0	 4 255 285 4 La Salle 	  6 0	 6 240 488

JUV. FEM. PAR - J. JORGE JUAN

Perlas, 52 — Jovent-Cimsa, 39
Colonya, 52 — Andraitx, 35
Brisas, 64 — Renault, 27
Onsba, 40 — Red Elite, 48
Brisas 	 6 5	 1 283 239 11
Perlas 	 5 5	 0 313 180 10
Red Elite 	  6 4	 2 268 184 10
Jovent-Cimsa 	 6 4	 2 334 239 10
Colonya 	 6 3	 3 268 251	 9
Andranx 	 6 2	 4 270 287	 8
Renault 	 6 0	 6 145 402	 6
Onsba 	 5 0	 5 186 285	 5

PERLAS MANACOR: 17 canastas en juego (1 triple) y 6/
16 tiros libres. 15 rebotes defensivos y 8 ofensivos. 22 per-
sonales en juego. Destacaron: Fuster y Pacual.

Fuster (14), Pascual (4), Caldés (2), Pascual (5), Pastor
R. (9), Barceló (7)

ANDRAITX: 27 personales (13 y 14). Destacado: García
con 25 puntos.

Gómez (3), Rodriguez (7), Alemany (11), Garcia (25), En-
senyat (9).

El conjunto de Tomeu Santandreu salió derrotado nueva-
mente el pasado sàbado en la pista de »Na Capellera" y
ante el equipo del Andraitx, por una diferencia de catorze
puntos. El equipo visitante, que ha ganado cuatro de los seis
partidos disputados, supo aprovechar las ocasiones y los f a-
llos defensivos del conjunto manacorí que no logra alcanzar
la suficiente confianza en el juego. Balones perdidos, falta
de intensidad y velocidad son algunos de los puntos que el

juvenil masculino deberà trabajar profundamente si quiere
eliminar la mala racha de derrotas.

JUVENIL FEMENINO
Trofeo Delegación Comarcal
BASQUET INCA 40 (24 y 16)- PERLAS MANACOR 37 (21
y 16)

BASQUET INCA: 15 canastas en juego (1 triple) y 9/17
tiros libres. 13 rebotes ofensivos y 19 defensivos. 19 perso-

nales. Eliminada coll.
Rotger (3), Mateu (17), Garcia (8), López (4) y Maura (8).

PERLAS MANACOR: 16 canastas en juego y 7/20 tiros
libres. 12 rebotes ofensivos y 26 defensivos. 15 personales
sin eliminados.

Febrer (4), Mateu C. (6), Petra (2), Parera (5), Céndida
(2), Nadal (7), Gili (11)

El juvenil femenino disputó el pasado miércoles el partido
correspondiente a su séptima jornada del trofeo Jorge Juan
y en donde perdió claramente la imbatibilidad, pues se jugó
se ideas. Por su parte el conjunto del Basquet Inca supo
aprovechar los numerosos errores defensivos realizados por
el conjunto manacorí que incluso con un porcentaje bajísimo
de canastas convertidas no dejó en ningún momento esca-
par al equipo del Perlas. Por ello y a excepción del los pri-
meros cinco minutos de la segunda mitad, el Inca a pesar
de ser un equipo flojo del torneo se hacia con el partido con-
siguiendo un parcial a su favor de 15-6.

CADETE MASCULINO
PERLAS-B 42 - PERLAS-A 45

PERLAS-B: Bernabé (7), Truyols (12), Pizé (11), Brunet (4),
García (4), Timoner (3) y Mascaró (1)

PERLAS-A: Galmés (1), Frau (5), Morey (9), Riera (4) Alza-
mora (10) y Vidal (16)

Los dos representantes masculinos del Perlas en la cate-
goria cadete disputaron el pasado sébado en «Na Capelle-
ra» el partido correspondiente a su primera jornada y en
donde a pesar de la poca diferencia salió venció el equipo A.

Tres puntos de diferencia marcaron el resultado final que
bien hubiera podido ser para cualquiera de los dos pues a lo
largo de todo el encuentro ambos equipos lucharon fuerte-
mente no dejéndose escapar en los tanteos parciales.

Destacaron por el Perlas-B, Pizé y Truyols y por el Perlas-
A, Vidal y Alzamora.

PARTIDOS DEL FIN DE SEMANA

Tan sólo dos encuentros se han previsto para este fin
de semana en la plsta de aNa Capellera» y a cargo del
infantil masculino y del cadete masculino-A, frente al
Sarna Maria y Collerense respectivamente. El resto de
los representantes del Perlas se enfrentaran ante la
Peña Banca Marc por lo que concierne al cadete mascu-
lino-B. El juvenil femenino se enfrentara ante el Pollen-
ça y el juvenil masculino ante el Patronato. El equipo
Senior en el partido correspondiente jornada lo disputó
el pasado jueves en «Na Capellera ante el Costa Caivta



AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

Anunci de contractació

PAVIMENTACIÓ VIALS I CONSTRUCCIÓ DE
XARXA DE PLUVIALS

Aquesta Batlia per resolució de data cinc de novembre de mil nou-cents noranta-u,
acorda procedir a la contractació directa de les obres de pavimentació dels vials del Ce-
menteri Municipal i la construcció d'una xarxa de pluvials, per import de 8.884.108 pes-
setes, significant que regirà i serà base el Plec General de Condicions económico-
administratives aprovat per la Corporació per a la concertació directa d'obres, serveis i
subministraments.

De conformitat amb el disposat a l'article 118 del Reglament de Contractes de l'Estat es
procedeix a la publicació del present anunci de contractació a la premsa local, poden els
interessats presentar les seves ofertes en sobre tancat en el terme de deu dies a partir de
la inserció del primer dels anuncis publicats, en el Registre General de l'Ajuntament, i
hores de 9 a 13.

Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrarà el dia següent hàbil al de la
finalització del termini per a la seva presentació, a les 12 hores, a l'edifici de la Casa
Consistorial.

L'expedient d'aquest concert directe amb tots els documents que l'integren, juntament
amb el Plec de Condicions que el regeix, podrà esser examinat, prenent-se les notes que
es precisin, a la Secretaria General, durant les hores d'oficina.

Manacor, 6 de Novembre de 1991.
EL BATLE,

Sgt. Gabriel Bosch i Vallespir.

Anunci

18 DE NOVEMBRE DE 1991 FINAL PERÍODE
VOLUNTARI DE COBRAMENT D'IMPOSTS

El Tresorer habilitat cap de Servei de Recaptació d'aquest Ajuntament fa saber: Que
per tal de facilitar el pagament a tots els contribuents afectats l'oficina municipal de Re-
captació (C/ Major, 23-A) tindrà el següent horari d'atenció al públic:

Dies 11, 12, 13, 14, 15 i 18 de novembre ininterrompudament de 830 hores a les 17
hores i pel dia 16, dissabte, de 9 a 13 hores.

Manacor, 5 de novembre de 1991
EL TRESORER
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Lunes, Miércoles y Viernes mafianas de 930 a 1030
Tardes de 2030 a 2130 horas

Sin ningún compromiso tienes VEN E INFORMATE 11
dos clases a prueba

D Bàsquet

Torneo B6sket Pef)as

Victorias de Foto Sirer y Seat Audi V.

Saftó la sorpresa en los dos partidos
que adelantébamos como més impor-
tantes de la 2 jornada. Tanto la Seat
como Foto Sirer derrotaron a equipos
favoritos para el triunfo final.

La Seat cuajó un gran partido derro-
tando (60-56) a un Vidres Mallorca que
acusó la baja de algunos jugadores im
portantes, aunque la clave del partido
estuvo en los contínuos cambios reali-
zados por la Seat y el dominio en el as-
pecto reboteador. Destacaron: M. Moyé
(14 p.) y J.M. Blázquez (13 p.) de la
Seat y M. Santandreu (22 p.) de Vidres
Mallorca.

Gran partido también el realizado por
Foto Sirer que derrotaba a Pub es Bri
en su pista (84-91), mostrando así que
la falta de conjunción no seré un pro-
blema para este equipo nuevo. Desta-
caron: por el Pub es Bri A. Pou y por
Foto Sirer todo el equipo así como su
facilidad anotadora.

El resto de la jornada quedó de la si-
guiente forma:
Policía Local Capdepera, 45 - Ciclos
Mayordomo/Avicor, 49
Club Penya Jove, 50 - Peugeot Inca, 82
Bar Puigserver, 60 - Xauxa, 86
Esperits Mulls, 55 - Bar S'Amfora, 59

La 3' Jornada tenía c:orno principal
aliciente el debut del equipo pobler y lo
hicieron con victoria en la difícil pista de
Inca por lo que se presume como un
equipo fuerte y a tener en cuenta.

Los resultados fueron los siguientes:
Pub Es Bri, 82 - Esperits Mulls, 70
Bar S'Amfora, 60 - Bar Puigserver, 65
Xauxa, 101 - Policía Local Capdepera,
61
Ciclos Mayordomo/Avicor, 74 - Vidres
Mallorca, 76
Seat Audi V., 92 - Club Penya Jove, 32
Foto Sirer, 80 - Bar Can Nofre, 63
Peugeot Inca, 54 - Sa Pobla, 62

Los partidos de la 4' jornada quedan
de la siguiente forma:

PORTO CRISTO:
1600 h. Bar Can Nofre - Peugeot Inca
(P. Bauzé)
CAPDEPERA:
1630 h. Policia Local Capdepera - Bar
S'Amfora
1815 h. Club Penya Jove - Ciclos Ma-
yordomo/Avicor
SA POBLA:

1830 h. Sa Pobla - Seat Audi V.
MANACOR:
(*) Es Canyar, 1600 h. Vidres Mca
Xauxa (V. Mayordomo)
Simó Ballester, 1600 h. Esperits Mulls -
Foto Sirer (J. Roig)

Simó Ballester, 1735 h. Bar Puigserver
- Pub Es Bri (B. Pascual)
(') En caso de existir problemas para
disputar el partido en la pista del cole-
gio Es Canyar este se disputaría a las
1900 h. en la pista del Simó Ballester.
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Joan Miquel es un Joven
de 32 afíos, nacido en Ma-
nacor que practica el arte
marclal del «Aikido». Un
arte en donde se Intenta
alcanzar la perfección per-
sonal de uno mismo, sln
tener que llegar al comba-
te. Entrenando dos dias a
la semana, Joan trabaja
desde sus dleciocho afíos,
para conseguir uno de sus
principales objetivos: el
cInturón negro, que por

El pasado domingo consiguió el cinturón
negro de «Aikido»

JOAN MIQUEL
«La única finalidad del Aikido
es superarte cada dia méls»

cierto, conslguió el pasa-	 -Joan, 4cuantas perso-
do domingo.	 nas se presentaron en las Joan Miquel se entrena dos

días a la semana en el Dojo
Muratore.

pruebas el pasado domln-
go?

-De Mallorca yo sólo. En
total nos presentamos unas
veinte personas, a título per-
sonal.

-4Cuantas pruebas se
realizan anualmente?

-No existe regularidad en
las purebas, igual en una
temporada se hacen dos y
después estan dos arios y
no realizan ninguna.

-4Cuantos aflos Ilevas
trabajando en este arte
marcial?

- Empecé hace ahora ca-
torze ahos, y entreno dos
dias a la semana en el Dojo
Muratore de Manacor.

-Con qué técnica traba-
jais en el «Akdido»?.

-Dado que es un arte mar-
cial y por tanto una cosa di-
némica, pretendemos supe-
rarnos personalmente de
cada dia mas sin tener que
llegar al combate, no existe
el enemigo y por tanto no
hay ganadores ni perdedo-
res. Cuando hay enfrenta-
miento se pierde la armonia.

-4Empleis algún tipo de
material?

-No, no se emplean mate-
riales, únicamente algunas
veces se puede hacer uso
de un palo, una espada,
pero basicamente se trabaja
con el cuerpo y las manos.

-4Cual es vuestro objetl-
vo ademés de conseguir
el cinturón negro?

-Superarte de cada dia
mas. Tener un orgullo propio
de avanzar por si mismo.

M.A.Llodré
Foto: Antoni Blau
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GRUAS REUNIDAS
MANACOR

— SERVICIO 24 HORAS —
ASISTENCIA

MANACOR 55 45 06

84 35 73
FAX 55 44 01

CALA MILLOR 58 56 80

AVDA. FRAY JUNIPERO SERRA, 27

Éxito del Centre d'Estudi de Judo
«Renshinkan» de Manacor en el trofeu de
Cala Ratjada

El pasado domingo día 27
se celebró en Capdepera, la
VIII edición del trofeu de
Cala Ratjada de Judo infan-
til y juvenil. Al frente de la
organización estaba Pep
Mascaró seguido de un gran
y excelente equipo que en
todo momento se preocupa-
ron de hasta los más míni-
mos detalles. Màs de 220
participantes representaban
a las escuelas de Shubu-
kan, CAM, ED Maries, PM
Alcudia, y el grupo Renshin-
kan.

Una de las grandes sor-
presas fue sin duda alguna
el club de Manacor, decir
que este club no lleva aún
los dos arios funcionando en
esta ciudad, pero reune un
gran interés por parte de
sus alumnos, en asistir a las
clases, escuchar las ense-
rianzas de su profesor, en la
realización de las técnicas y
la relación entre los compa-
5eros, hacen de el un club
muy agradable tanto para
los nirios como para los
adultos, y según comenta su
profesor Pep Mascaró, de lo
que rrls orgulloso estoy con
el éxito de este club es que
estos nirios no reciben nin-
gún tipo de enseríanza ni

entreno de competición sino
que es el fruto del interés,
del trabajo, y la asiduidad a
las clases.

Treinta y tres inscritos
fueron los que nos represen-
taron en el trofeo, adems
veintiuna inscripción para
realizar la exhibidón, es
decir menores de 8 arbs.

Hubo excelentes ippones,
con un depurada técnica
como el que marcó Tomeu
Ga0 de o goshi, o bien el
de Pedro Sureda con ippon
seoi nague. Pero lo màs bri-
llante de esta matinal, no
fueron los ippones o las vic-
torias que se pudieron ver,

sino la gran deportividad ha-
bida entre bs participantes.

Evidentemente este tipo de
«trobadas» no son para for-
mar campeones, sino para
educar de una forma sana y
deportiva a estos chavales,
y por supuesto dar la rris
cordial enhorabuena a los
padres por su excelente
comportamiento.

Los medallistas fueron los
siguientes:

Medalla de oro: Noelia
Hernández, Carlos Morales,
Gergi Martínez, y Juana
Marí.

Medalla de plata: Andreu

Gelabert, Fernando Martí-
nez, Albert Amer, Ana
Camacho, Gloria Rodríguez,
Tomeu Ga0, Angel San-
chez y Toni Plaza.

Medalla de bronze: Lara
Castrillo, Toni García, Ra-
fael Grimalt, Guillem Morey,

Ant• Matamales, Nati Lo-
zano, Andrea Castrillo, Cris-
tina García, Jaume Grimatt y
Daniel Camacho. 4 de oro, 8
de plata y 10 de bronze, le
dieron el título de subcam-
peón con un total de 54 pun-
tos, el primero fue el de C.
Ratjada con 76 y el tercero
E.D. Maries con 46.

C.E.J.R.

CLIN1CADENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomila

Médico-Odontólogo
PInza Ramón Llull, n° 12-1° D
(Plaça des Mercat) MANACOR
HORARIO DE CITAS:

Lunes, Martes, Miércoles, Viernes, Sàbado
de 9 a 1 hs.

Lunes, Jueves de 16 a 20 hs.
Teléfono: 55 43 85
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IV Torneig Penyes Voleibol 91-92

La primera jornada vàrem tenir una sorpresa molt grossa,
l'equip campió del IV Torneig va ser derrotat dins la pròpia
pista BAR ES TAI contra un equip nou dins la nostra compe-
tició C.J. Petra.

L'equip Rte. Los Dragones tenia dificultat per guanyar al
Molduras Llull i als Sant Joaners al varen possar difícil al
Bulla de Llevant els altres partits varen ser casi de pura
transcendància.

Aquest cap de setmana pareix esser que els equips de les
primeres places es disputaran entre ells.

Resultats de la primera jornada:

EQUIPS

Grup A
Agricultura Ecológica, 0 - Viatges Magatours, 3
Excavaciones Hnos. Esteva, 1 - Tejar Balear/Vilafranca, 3
Restaurant Los Dragones, 3 - Molduras Llull, 2
Ferretería Pascual/Artà, 3 - Bar Sismic, 0

JORNADA 1"

EQUIP PJ PG PP SG SP PF PC Pts.
Ferr. Pasc./Artà 1 o 3 O 45 16 2
Viat. Magatours 1 1 o 3 o 46 26 2
T. Balear/Villafr. 1 1 o 3 1 54 43 2
Rest. Dragones
Molduras Llull

1
1

1
O

o

1

o 3
2

2
3

64
59

59
64

2
1

Ex. Hnos.Esteva 1 o 1 3 43 54 1
Agri. Ecológica 1 o 1 0 3 26 46 1
Bar Sismic 1 1 0 3 16 45 1
C.J. Petra «A» 0 o o 0 0 0 0

EQUIP

Grup B
Bar Ses Delicies, 3 - Imprenta Leo/Pup Aha, 0
Bar Es Tai, 2 - Club Juvenil Petra «B», 3
Const. Vert/San Juan, 2 - Bulla de Llevant, 3
I.N.B. Mossen Alcover, 2 - Club Volei Algaida, 3

JORNADA 1

EQUIP PJ PG PP SG SP PF PC Pts.
Bar Ses Delicies 1 o 3 0 45 18 2
C.V. Algaida 1 1 O 3 2 64 56 2
Bulla de Llevant 1 1 o 3 2 69 62 2
C.J. Petra «B» 1 1

o

1

o 3 2 57 63 2
Bar Es Tai 1 o 2 3 63 57 1
Con.Vert/S. Juan 1 O 2 3 62 69 1
I.N.B. M. Alcover 1 2 3 56 64 1
Imp. Leo/P. Aha 1 0 3 18 45 1

PROXIMA JORNADA 09-11-91
JORNADA 2.•

Grupo A
Molduras Llull - Ferretería Pascual/Artà; dis. Plaça lnd.,
1530 h. (Ex. Hnos. Esteva).
Tejar Balear Vilafranca - Rest. Los Dragones; dis. Vilafran-
ca, 1600 h. (Bar Sismic).
Viatges Magatours - Excavaciones Hnos. Esteva; dis. Plaça
lnd., 17 .30 h. (Bulla de Llevant).
Club Juvenil Petra A - Agricultura Ecológica; dis. Petra,
1730 h. (Bar Ses Delicies)
Descansa: Bar SIsmic

JORNADA 2"

<N,4 Grupo B
Bulla de Llevant - Bar Es Tai; diu. Plaça lnd., 11'00 h., I.N.B.
(Mossen Alcover)
Club Volei Algaida - Cons. Vert San Juan; dis. Algaida,

E 1600 h., (Club Volei Algaida)
Imprenta Leo/Pub Aha - I.N.B. Mossen Alcover; dis. Plaça

p., Ind., 11'00 h. (Bar Es Tai)

Club Juvenil Petra B - Bar Ses Delicies; dis. Petra, 1600 h.
(Agricultura Ecológica)

Tenis de mesa

El Laboratorios Quick lider del
Campeonato de Baleares

El sébado pasado en el
club Caf. S'Hort se disputó
la cuarta jornada del Cam-
peonato de Baleares de
Tenis de Mesa en la catego-
ría A2. A las 5 de la tarde se
enfrentaban el Lab. Quick
contra el Virgen de LLuc
partido muy disputado en el
cual venció el Lab. Quick
que tras esta victoria con-
serva la primera posición del
Campeonato; el resultado
final fue de un 5 a 4 para el
equipo de Manacor no deci-
diéndose hasta la última
partida.

EL TOLDOS MANACOR
QUISO PERO NO TUVO
SUERTE

Cierto ya que el equipo de
Manacor luchó bravamente
para obtener el triunfo te-
niendo en Melchor Riera a el
mejor jugador y capitén del
equipo de Manacor que en
esta ocasión no estuvo
acertado y no pudiendo ven-
cer en sus respectivas parti-
das por otra parte Melchor
Vives hizo lo que pudo ante
una avalancha de buen
juego visitante, el resuitado
final fue de un 3 a 5 para los
del equipo de Anubis del

Pto. de Pollensa.

CAMPEONATO DE
BALEARES CATEGORIA
JUVENIL

El representante de Ma-
nacor en esta categoría con-
tra todo pronóstico el Banca
March logró el triunfo ante
un potente Virgen de LLuc
que cuenta en sus filas con
verdaderos «Maestros», en
sus filas jugaron por el
Banca March: Miguel Serra,
Andres Gil, y el que fue el
gran triunfador de la mafia-
na PEDRO FUSTER, este
gran jugador logró con sus
tres victorias el triunfo para
el club de Manacor desarro-
llando un juego preciso y
calculado haciendo gala de
la suficiente sangre fría en
el transcurso sobre todo de
su 2 partida que le enfren-
taba contra Desiderio Matas
6° en el campeonato de Es-
paria por equipos al que
venció sin ninguna comodi-
dad ya que tuvo que sudar
lo suyo. ENHORABUENA
por tu gran actuación, el re-
suttado final fue de un 5 a 3
para los de Manacor del
BANCA MARCH.



DOJO MURATORE
C/ Sant Ramon, 30

Tels. 55 44 87

El Gimnàs

JUDO

GIMNÀSTICA FEMENINA

IOGA

GIMNÀSTICA MASCULINA

AIKIDO

GIMNÀSTICA RÍTMICA

CULTURISME

GIMNÀSTICA PREESCOLAR

SAUNA

BENVINGUTS

para formar parte de este
cuarteto vencedor hay que
sehalar a Marta, Nothan B,
Margall F y Nabulosa.

PRÓXIMA REUNIÓN

Hípica	

Diez carreras sobre la distancia de 2.000 metros

Tornade of France, favorita
Tras la excelente Diada

de Tots Sants vuelve la acti-
vidad habitual al Hipódromo
de Manacor que programa
para el sébado 9 de noviem-
bre, a partir de las tres de la
tarde, diez carreras sobre la
distancia de 2.000 metros y
tres fondos en las apuestas,
uno de 30.500 ptas. en la
quiniela de la sexta, uno de
84.000 ptas. en el cuarteto
de la novena y otro de
166.900 ptas. en el trío de la
octava.

Como pruebas a destacar
tenemos, en primer lugar, la
de Categoría Extra con el
mencionado fondo en la
apuesta cuarteto y que ins-
cribe a estos once ejempla-
res: Panicaut, Reve Noemie,
Ouragan de Courgies, Tor-
nade. of France, Oscar du
Bridou, Peter Prince, Que-
rard Gede, Phebus du Vi-
vier, Olivier des Fiefs, Lutine
y Nomade en Foret. Como
principal favorita vemos a
Tornade of France, una
yegua que lleva una regula-
ridad envidiable puesto que
en sus úttimas cinco salidas
siempre ha estado entre los
primeros y concretamente la
pasada reunión logró uno de
los mejores registros del día
en 1217, por encima de los
logrados en la estelar. Tam-
bién hay que destacar a
Querard Gede, ejemplar que
ganó la última carrera a Tor-
nade of France pero que en
esta ocasión le rinde 25 me-
tros de handicap, al igual
que Peter Prince y Olivier
des Fiefs, que deben estar
en los puestos de cabeza.

La reservada a primera
categoría cuenta con la par-
ticipación de: Quartius, Que-
lasio, Poker du Cornica, Ok
du Ganep, Plaisir d'Amour,
Riosus, Naarden, Patre de
Tosny New Day, Romeo de
Mingot, Quodesso y Pistil.
Quelasio, un ejemplar que
debutó con victoria la sema-
na pasada cuenta con mu-
chas probabilidades de re-

petir su éxito, si bien deberé
vencer la oposición que sin
duda le presentarén caba-
llos de la talla de Quartius,
Naarden, New Day o Pistil.

Cierra el programa esta
semana una prueba con

once ejemplares de quinta
categoría y que disputarén
el cuarteto especial, ellos
son: Nabulosa. Patout TF.
Maivista VX, Lorrys, Jofaina
SM, Nothan B, Lechuzo,
Landaburu, Margall F, Marta
y Marcus. Como favoritos

Esté prevista la próxima
jornada para el sébado 16
de noviembre con pruebas
especiales para potros de
dos ahos, carrera para trote
montado y una concertada
para caballos de V Catego-
ría, pero de ello informare-
mos més ampliamente la
próxima semana.



• Es Baratillo

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

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

VENDES
Se vencle Ftzgensta C-15 D.

PM-AG. BJen ethado. Tel: 55 58
90 (medlocilay nod'es)(8-11)

Vendo 2 abrIpze de piel de
nukla y d. napa. A milad de
precio. Tdol: 56 81 47 (8-11).

Vendo parcedo ds 235 rn" en
So C.cnotja Porto Cristo. Tel: 82
1016(8-11).

Vendo 2 pisos cen cocheray
local cornercial (en Porto Cris-
to), o carntadaffa por finca Tel:
821016(8-11).

Se vende Bungdowzona Ee-
rdekend - Catas che Mdlorca. Inf.
Te1:41 06 07(8-11).

Venc bots ds rnuntanya
bestard. noves rr 42. Tel: 84 43
95(8-11).

Se versde Alfa Romeo Negro
PM-8F (modelo nuevo) Tel: 84
31 14(8-11).

Vendo yamaho-350 cc. PM-
AL Tel: 84 36 09 de 22 a 23 h. y al
tel: 55 06 27 de 9-13 h. y de 15 a
19 h. (8-11).

Venc Vanaha RD-350 PM-
AG crnb exInes. Preu 325.000
pti Te1:56,21313.(8-11).

Parficular vonde coche. Re-
naLit 5. GT TLrbo Enmuy
buden satodo. Prece: 655.000
ptes Te1:56 9055(8-11).

Vendo una fkx-a, ctra. Mo-
nocor-Porto CrIsto lan. 10. 8
qucreradas, trboles hutales,
almendros, digueras, cato cnII-
gua de pedra con portón
dondo. 01190, kit y agua. Ton-
bién trampaso local apto pera
zaperer3a, tcrnben ilv pera
ketalar otra close de negodo
cereloo, peno rencimIento
Porto CrIsto. hOortnes Terdifonos:
(marlance)82 14 29 - (nodes)
560906(8-1 I).

Gran Occrién. se vende piso
céntrIco anuablado y con e-
défono sn Porto Cristo, encima
Benco Central. Tel: 81 04 48 -
82 0403(1-11)

Vendo piso en Manoca.
muy sok•ado. 3 hatitodones
clobes, sok5n comedor, txardo,
entroda, cocIna amustiodo
con office, 2 balcones, puortas
nuevas de exkles. 3er peo. Pre-
cio: 7.030.000 pts. Tel. 55 45 43
(1-11).

Se vende 2 piso en Mcno-
cor. zona cenko. seml amue-
blodo, 3 habltaciones, sción
comodor. codna, lervadena y
bato. nformes Tf: 55 24 79 (1-
11)

Vendo local comerdal en
Cala 1415or. 90 m. con terraza.
Pareo Cdón,junto bcrco BEN.
TO: 5854 18(1-11).

5. Vende R-14, buen estonlo
para piezcz. 50.000 ptcs. Inten-
sados lerncr d 55 25 28 a las 20
h.(25-10).

n.
Vendo peo en Cala Bona. 2

• dormfforlos. Prodo: 5.330.000
• ptcasTeL586924(25-10).

Se vende local canerdal. 50
Ad m. p<zeo pdaya Cda MIllor. Pre-
W do a convenk.Tel: 58 54 35 (25-
N.

Venc Pendo Letra U sn molt
bon estat. Preu 200.000 ptes.
Informació d telefon: 55 43 72
(25-10).

Vendo fotocoplodora OU-
VETTI rr 7006. Tel: 133 61 17 (25-
10).

Vendo pantalla SznIncia
pcza escrIbdr. Tel: 83 61 17 (25-
10).

Vendo Chciet efl Porto Cdsto
Novo. 630 m de sacr y 600 m.
construldoe(25-10).

En Cak] Mla. Plses a ..tro-
na zona C/ Peatonal Vdsta d
mar a 45 m. de la pdajra. 3 dor-
mttorloa, sda eiter comedor,
beno, aseo, cocind davende-
rta, 18 m. tertada (badcón). C/
San Jord. Tel: 81 00 12 - 58 54
18(25-10).

Verxio Seat bkza GC-4506-As
siniestrado. Prece a convenir.
Tel: 55 35 11. Preçurffer por Jo-
ver. Sólomancnos(25-10).

Venda 4 artavoces JBL de
tres eas pera coche. Tel: 55 52
26(Idaenc)(25-10).

VencJo moto 74 cc. en buen
estado. Tel: 55 52 26 (Uorenc)
(25-10)

Se vende, dcj,ia o trotposo
Bar Rt. k.ilcr. Ronda Oeste 119-
Porto Creto. Ted: 82 08 r15 (25-10)

A Son Mak es ven casa per
vkre tot l cny. Teefon. Nun I

jard, arbres fnitek
(1.500 m), plsc1na. Pogo conlff-
bucló l està legalitzada. Infa-
macióTEI: 55 30 57 (migdo)(18-
10).

Venem o logarn docd. F.$-
ca, 48. Tei: 55 18 14 (hores cr 04!-
dna)( 1 8-1 0)

Vendo mobIllado para bouti-
eue o Souvere y Ina géndoia
de 3 m. con crlddes. Ted: 58 62
00(CciaMIllor)(18-10)

Venc matalds de matffmni
nou per 7.000 ptes Ter: 84 38 78
(18-10)

Venc bicideta Informes
822037(18-10)

Se vende coche Lado-
Scrnard matrícula PM-6413-
AX. Precio a convenk. Tel: 82 08
45(18-10)

Vendo RiCh Cobra, M-82,
PM-X, Tel: 55 38 14 (tades) (18-
10)

Vendo un cuotón de buena
terra, con agua a 100 mts. del
Serrolt. Precio 550.000 pts. Tel:
55 39 59. Cerca tcrnben se
vence Lna cucrteracJa berata.
(18-10).

COMPRES
Se traspaea supermercado.

riorrnadón Ted: 55 31 72 a partk
deloa9 dedanoche(18-10).

Trospado local en Avda. Sd-
vador Juon. dendo a dos ca-
Iles, totdmente montodo, ided
pera cuadquer negocio. le: 24
78 12(18-10)

Comprada 1/2 cuerterada
omb crbres frultds 1 caseta
dcr aperop crnb prefe-
rentment zona Molí cr en Sopa:
Tel: 55 18 07. C.rldor efshorabd-
xesaparfirdeles7h.

Compkaría pito o planto baja
en Mcnacd, preferbe zona
Codeglo la Ptzeza. Ted: 56 52 44
(27-9)

Zona San Lorenzo, busco rús-
tica. 2 cuczteradascon caea o
edficable. Terf: 82 14 29 por la
mencnas.(20-9)

Compro Todo-Terrena o
cambiaría por Peupeot 309
desellujo. Tel: 8130 71. (6-9)

Compro Carabina del CdI-
bre 22 de preasión. Tedf: 84 33
41. Uamcr mas de los 9 noche.
(30-8)

LLOGUERS
Se alqilo apertamento para

persona. resporsabies. Ted: 56
92 49Idamarde 19 a 22 h. (8-11).

Se alqulla aportcrnento.
Zona trcnaadia. Excelente esta
y wcrd terraza. Porto Cffsto.
Para Infames: Tel: 82 08 14 (8-
1 l).

AJcsio afico en Porto C.risto
30 rrý de tenaza vea d mer, 70
m2 de vivenda. Tei: 71 45 67 -
71 0178(8-11)

Se akakdo planta baja,
amuebdoda a 30 metros de la
playa en Porto Cristo. Informes:
55 1289(8-11).

Adquilerda piso o oasa en
Porto Cristo. Interesodosiernen
d82 14 72(8-11).

Cerc cosa o pis per Nogcr. Ted:
5545 82(8-11).

Alquito Icced pera oficina o
SmIlar en planta prtmera. Ted: 55
1565(1-11).

Cerc Cela o PiS per alg.idcr
Preferentement Bdx des Cos.
Ted.843425(1-11).

Trcbajodores de telefórica
alquIdcríanpisoen Manoca. h-
formes Tel: e2 21 01. A partk de
novembre.( 18- 10).

Neeeeto local jxra alqulkz
de unos 200 rrr aproemodo-
mente, 0 zona comercid no
centrdca.Ted: 843951(18-10).

Cerc C010 grosso a Mcnocor
perlloper.Te1:83 3802(11-10).

Traspcso locd en Avdo. Sol-
vador Jucn dendoa dos calles,
totdmente montado, Ideal
pero cudquier negocio. Ted: 24
78 12. (11-10).

En Porto Creto moestra alq.S-
Icría estudo o apertamento
ducnte curso escola. Tel: 20 74
39 (8 a 10 noche)(4-10).

Se alcsida piso arnuebdado
en C/ San Jorge rr 20 en Porto
Cffsto. Esaina Hotel Perelló. In-
formes Tel : 55 24 44. Mcnacor
(4-10).

Alqullo pito en Porto CrIsto.
Tel: 55 15 93 (de 8 o 10 noche)

AJeskiada codera o puestos
de Aparcerniento akededor
de C/ Concepcién, Porto Cris-
to. Tel: 8201 73(27-9)

Tenc local per llogcr, centro
Menoca. Tel: 55 07 51 -820250
(27-9)

Cercern per logar planta
beixa, que no sigti centrica.
Ted: 55 2262 (migclesX 27-9)

Se eicsida cortaintería con
moquincria. Ted: 82 02 50 - 55 07
51(27-9)

Es lloga planta baixa a Porto
CrIsto.Ted:82 1285(27-9)

Akaito Iocd 170 m2 apto
pera cualquert negocio co-
ffiente 380 y 220, totcimente
restourodo. Zona Santa Ccrtall-
no. Tel: 55 50 95 (nochesde 21 a
23h)(27-9)

Cerc Lna cotxeria per Nogcr
cop de Es Seffatt. Teff : 84 32 25
-55 1884(20-9)

Tenc estud per llogar. Telf: 82
19 90 (20-9)

Dsponço de 03110 centrica
pora cieruficr apta pera cual-
quier tipo de negocio u oficina.
Teff : 55 32 37 menanas( 13-9)

Se ciq..ila locd 60 m2 en
zona Plaza r Ebenista Rozón de
5 a 10 noche. Telt 55 53 35 (13-
9)

OFERTES
TREBALL

Se neceStopersond para re-
parto publIcddod.A partir de 17
efos. Ucmer medodas o no-
d-Jes a pertir de las 8 h. Tel: 55 57
07. C/ Colón n• 25. A pertir de
1as3. (8-11).

Se precisa persond pera re-
gentcr oalquilcrbar (8-11 )

Se neceirto chica para
dcr nirdo de noche d ted . 55 33
58(8-11).

Se necestton 2 ofidales en-
cofrodcres-Razóniel - 8442 33
(1-11).

Sra. de edod busca va.
viuda o sortera, entre 60 y 70
cros pera compartk viviendo.
Rel: C/ Padre Anckés Fernc5n-
dez.36. Te1:55 39 59(1-11).

Se necesIta chico con coche
propro a tard 20% comeón. C/
Solimcn2-13Ted 84 3616 (25-10).

Se CEMCO allota de 20 o 25
anys per fer felna a Lna hcrn-
bLrgueseria. Ajudant de cuina.
Tel: 55 00 04. CrIdar els dema-
fins (25-10).

Busco UO3 chica pera
za de hoger, horas a ccnvenk.
Uarnar medodía o noche Tel:
555946( 18-10)

Se necesita ~resentonte.
Rcrno de fotopra%a. Moyer de
18 onos, y con vehícudo propio.
Informes:55 21 24(18-10)

DEMANDES
TREBALL

Jove crnb el serve mllttcz fet
cercafeina Tel: 5501 84(8-11)

Se ofreee empleada del
hopor. Cosodo de 31 ardos. Tel:
55 43 07. Uernara perlk de las 6
dela tade. (8-11).

Cerc feina de dependenta.
Te1:55 59 28(8-11).

Cerc fena per fer net per les
coses Tel 5559 28(8-11).

S oferedx allota de 25 onys,
cotoda, per fer net per des
cases. Inf orm es:55 59 28 (1-11 ).

S' ofereixen dos cnImadon
per cornundonsi festes. Ted. 55 25
53-81 3071(25-10)

Se ofrece muier para limpde-
za Te1:5551 29(1 8-10).

Al.lota de 25 onys s' oferedx
per fer feina, amb expeffencia
amb guarderia I comere.Ted: 56
9594(18-10).

S' ofereix ctlota amb estuds
de pueric-ttlura per fer ferrxd a
una cucrderda. Tel: 58 16 03 (4-
10)

ALlota de 21 anys, s aeredx
per fer feina de dependenta.
Ted:58 16 03. (4-10).

DIVERSOS
1-1010 me chen Asca. he fet

una aposta crnb u-des crnigues
I necesit 30 fotos d cilots
Posau fekNfonleirecció. Perdo-
nesJi wocies. (8-11).

Professora E.G B. dóno C401 -

ses de repas a casa seva i/o
darniciN de l Interessat. Per a
més infarnació tedeforsa
ntíneros 55 22 711 55 10 10, C/
1:20Mir0 de Maeztu, rr 18-1r.
(migdes I vesaes). Les classes
comenecren dia 3 de novem -
bre. Torns de cd 7 1 de 7 a 8.
Grupsreckits. (8-11)

Ensenanzos sin esfuerzo men-
tal de inglés, deman y frences.
y de espand pera exirenderos
Precdos económicos. Closes en
Menocor y Porto Cffsto. Tel: 82
0756(25-10)

Admrto ropa en buen esta-
do. paro beneficiendosTel: 82
0756(25-10).

Se regdan gatItos. Tel: 55 27
38. C/Rosarl,n'2A. (18-10)

Closes porticuleres de de-
mérd. Grupos de tres Cala

Tel: 58 67 30 (noches) (18-
10).

Acodemía Corte y cartee-
ción den dases por los tardes.
C/ P. Bonnín rr 8, Tel: 55 22 70
(11-10).

Grtza Paperins. animació
comt.rions, festes... etc.

Infamadó . 55 1555 (11-10).

Regcio Irdo gerfila raza
meso, de 4 meses. C/ Son
Roque,8 (4-10)

10).	 (27-9)





MANACOR: ARTA: SAN LORENZO: OFICINA:
Ortega y Gasset, 2 Cardenal Despiiig , 12 Gabriel Carrió, 37 Tel. 83 54 11

Tel. 55 53 07 Tel. 83 63 92 Tel. 56 96 50 Fax: 83 52 83
Carretera Artà-Palma

Tel. 83 52 91

I GEn RADORES

I COMPRESORES DE AIRE

I DUMPERS

1 1vIARTILLOS ELECTRICCS

I HORMIGO n ERAS

TORRES DE ANDAMIO

I PLY:ALES

I PLACAS DE E \COFRAR, etc,

AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

L'Il.lm. Ajuntament en Ple en sessió celebrada en data de 5 de novembre de
1991, adoptà, entre d'altres, el següent acord:

1r.-Aprovar inicialment i als sols efectes d'admissió a tràmit l'Estudi de Detall
del solar situat a la cantonada del carrer Verderol i Ronda del Matí de Cala Morlan-
da, presentat pel Sr. Joan Parera i Femenias.

2n.-Sotmetre a informació pública per un termini de quinze dies aquest acord,
amb inserció d'edicte a l'efecte en el BOCAIB i en un dels diaris de major circula-
ció de la Província.

3r.-Notificar aquest acord als interessats directament afectats compresos dins
l'àmbit territorial de l'Estudi de Detall.

L'esmentat termini d'informació pública es computarà inicialment a partir de la
inserció del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.

Manacor, 6 de novembre de 1991
EL BATLE



L'ETAPA FINAL
(Història d'un jubilat)

PRÒXIM CAPÍTOL:
On Bernadf just entrar al

Club jeu un bon miratge de la
gent i el seu comportament i

un estudi de l'tís dels gaiatos.

Llorenç Femenias

Cop ensec, la primera vegada que va decidir anar al
Club que amb gran mirament i peus de plom havia esco-
llit, tot just entrar i tenir, davant seu, tot el panorama de
socis, sentí una mena d'enrampada i escarrufament al
llarg del cos perquè la perspectiva que va percebre, just
al llindar de la sala gran, on tots ells hi reposaven plaent-
ment, fou de desencant, quasi de rebuig i tingué uns mo-
ments de fortes ganes d'aclucar els ulls i tornar rera al
moment just de fer-hi l'entrada per no agradar-li la imat-
ge de vellesa amb la qual s'enfrontava alhora.

Pels que el coneixien, de debò, era sabut que Bernadí,
més que a morir-se tenia gran paor al fet, enc que natural
i irreversible, de tornar vell, i , ingresar a n'aquell Club,
tots vells qualcún molt vell- li semblava un acte incon-
sult, impropi d'ell, i dubtà, per uns instants, si s'ho havia
pensat bé anar a fer caramull a un lloc de gent que als
ulls portaven la visió entelada d'un cap-avall llanegadís.
Debades fou l'intent de trobar-hi dins aquella munió
cares de pell tibant que es distinguissin dins la rugossi-
dat general però en va passà revista esbrinant, primoro-
sament, tot l'estol sense trobar l'excepció a la regla ge-
neral de sempre. Tots tenien de seixanta-i-cinc anys per
amunt, i qualcún, potser, noranta, pel que, Bernadí, rea-
firmà el que dcia sempre: els Clubs de Jubilats, eren uns
fossars de vius.

Però, al Club, hi havia anat pels seus peus per defugir
de l'empresonament del seu pis esquifit; dels renous dels
néts; i dels nervis que assolia, només escoltar, els

col.loquis, que, tota sola, embarbollava Gabriela, la seva
dona, i, dit i fet, alhora, no podia recular, ni tampoc
donar proves d'inseguritat davant un fet seu, voluntari i
forçament madurat, tot cregut que per vèncer l'avorri-
ment era recomenable fogir d'ell, o, veure com el supor-
taven els altres jubilats, o, si no els sentien, una vegada
formar estol o conjuminar-se en gabella, perquè, a Ber-
nadí, l'avorriment l'encalçava.

Al Club, just entrar, no en veiè cap que no fos vell, ni
cap de cara i pell planxada, i, alhora, veure'ls tots iguals
i rugosos, Ii semblà un panorama monótom i quasi bé
trist.

Tot d'una Ii vengué a la memòria el Cafè de Can
Mandingo, on no tots eren vells i que d'haver anat mi-
llor, tal volta s'hi hauria agombolat de gust però no
haver-s'hi sentit a plaer, se'n decantà i després d'un
temps d'anar de rotabatuda, neguit, per fer-se enfora de
ca seva, trià aquell Club, que per altra banda, era un
Club que feia planta, i que tots els parroquians eren com
ell, jubilats, i que a primera vista no n'hi havia cap de
tant cagat com Damià, ni cap com Miquel del cafè de
Can Mandingo, que escopia saliva clara per les clarures
de les dents, i, només per aquesta avantatge, consentí
aquella vellesa regnant, perquè vells i joves, plegats, no
liguen, ni es poden sumar, són números heterogenis i a
la vegada, un conjunt mai afinat pel que, sent gent de
distint pelatge tampoc mai no podien fer tec perquè quan
són de generacions distintes no pensen igual. A Can
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Mandingo era un desgavell de parroquians on Bemadí
no hi tenia cabuda fàcil, tot i que, d'haver intentat arre-
lar-s'hi, hauria estat una cadira coixa que, a qualsevol
lloc, trabuca, i, sobretot perquè a Can Mandingo exposa-
ven a un lloc a posta les esqueles dels que morien, com
si fossin programes de festa, que per a Bernadí, era una
manera massa patent de donar la mort pels morros, i, so-
bretot, perquè su-baix del nom i cognom del difunt, sem-
pre hi consignaven els anys que tenia, cosa que, inexora-
blement, pensant, alhora, cadescú amb els seus, provoca-
va uns fàcils càlculs de vida a retre.

Al Club, emperò, aquelles esqueles mortuòries no hi
tenien entrada, estaven vedades perquè, sent tots els
socis vells i aldans, mai no ho trobaven oportú, els que
manaven, que aitals anuncis es fessin patents recordant,
a cadesqual, la propor a la mort enc que, per ser tots, o
quasi tots, de Vila, estaven acostumats a aquells pregons
macabres. A Can Mandingo, a n'aquell tabló aposta, just
entrar els parroquians, hi anaven cap dret si havien des-
triat, de sobte, el pesquí, i tot i haver-lo llegit i identifi-
cat, els comentaris eren variants: uns, tot piatosos, plan-
yen els parents que deixaven, per aquella pèrdua tant
sensible; altres, indiferents, deien que a la seva edat no
podien esperar altra cosa; i altres, amb mala saliva, co-
mentaven la vida irregular que l'agonitzat hagués tingut,

en particular si bevia o pegava a sa dona, retreguent-li
les malifetes, les infidelitats i males desgràcies. La Vila
donava culte als morts -més abans que Ilavors- desple-
gant rites quasi macabres i ancestrals. Tot el decapves-
pre, les campanes, amb llengua resposa, ho feia a saber a
tothom amb veu renovera, i tota la tarda, els coneguts,
anant a la casa mortuòria, resaven oracions bavoses i
feien capades assajades amb cadències d'hipocresia,
mentre el mort, a una cambra tètrica i endomassada de
negre, estava exposat dins el taüt, compost i amb un ro-
sari amb la mà circuït de torxes de cera malolenta, coro-
nes de flors i alguna Bula del Bisbe concedint-li, després
de les almoines corresponents, un nombre gros d'indul-
gències plenàries, vàlides per entrar al cel, com un salva-
conducte de frontera. A la parròquia, segons la dàdiva,
els capellans cantaven més o menys fort.; hi havia més o
menys orgue; i més o menys cera cremant. Un cadafal
de crespons negres feia la farsa, tot confiant amb abun-
dància d'encens i esquitxos d'aigua beneïda.

I, de tot això, les esqueles mortuòries eren l'anunci de

la darrera farsa les quals eren cercades pels vilatans vo-
lent, molt d'ells, complir amb el rite feriseu de fer pre-
sència puntual a la funció bufa que pels morts es repre-
sentava al petit teatre del món on els capellans, endiu-
menjats de robes impròpies, de folklore eclesial, feien
afeminats contornejos.

Enc que encara persistien aquestes funcions tribals
d'uns anys ençà el rite ha perdut solemnitat i distinció
per quant a temps d'ara, s'ha deixat de fer caramull re-
sant rosaris circumstancials a la casa del mort; s'ha igua-
lat, a l'església, la funció amb una sola categoria, la ma-
teixa pels rics que pels pobres; i els Ilaments de les carn-
panes de la Parròquia que omplien de tristor als vilatans
han perdut la veu, que com el cant de les òlibes, era hora
d'esborrar-les del programa de la faràndula mortuòria.

Però al cafè de Can Mandingo i a tots els cafès de
Vila, segueixen clavat al tabló dels mals auguris com els
pesquins de García Márquez en «LA MALA HORA» a
la porta de cadesqual fent tremolar a tot Macondo i al
Padre Angel amb la particularitat, emperò, que a Vila,
els pesquins eren un fet i no un anuciant enc que tot fos
un mateix cul de sac amb una diferencia d'hores.

Les esqueles mortuòries, eren, de ver, petites biogra-
fies del mort i a la vegada un arbre generológic de la
seva familia on, breument, s'hi enumeraven consorts,
fills, nores fins a arribar al néts perquè endemés dels
noms escrits, el lector, tot seguit, amb els comentaris,
s'hi afegia, com si fos un desfer calça, el text particular
de la història, quasi sempre íntima i poc caritativa del di-
funt.

El Club, des de la seva fundació, rebutjà, dins la casa,
aquells medis d'informació trists. Al Club hi penjaven,
al tabló, activitats projectades amb tot el scu desenvolu-
pament, les quals, just llegides, i a fatropellada, al pri-
mer cop d'ull, el cor del lector s'omplia de vida, esper-
gint les petites malalties i les preocupacions a canvi de
propòsits, tot el contrari del que propiciava aquella es-
quela, sempre escrita amb tinta negre, orlada de negre, i
supeditada a una creu, també negre.

Malgrat tot, ningú entenia, com Don Macià, un Mes-
tre d'Escola fadrí i jubilat, tenia la seva cambra de dor-
mir empaparada d'esqueles, ni que les esqueles, com
deia, li aidassin a dormir més arreu i profitós que un
mort.
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