
dimanar,
de lleva« Núm. 267 - 3 gener 92 - Preu: 100 pts.

Contempla dos camps de golf i el desviament del torrent

PLA GENERAL
Aquest mes se durà el nou PGOU a plenari

Quatre propietats
municipals

en estat de deixadesa

\

'W•\-‘

Ha augmentat

75 persones en dos anys

LA POBLACIÓ
DE MANACOR

CREIX
RITME
LENT
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ALIMENTACION   CHARCUTERIA   

Tomate HELIOS frito 1/2 kg.  
	

69

Arroz SIGNO 1 kg. 	 .41:11 	 139

Alubia CIDACOS T/C 1 J 	 129

Garbanzo CIDACOTkg 	 129

LenteiaCIDACQ$ T 11g 	 129

CaJdo G. BLAN:„.„... o 12 p. 	 165

Sopas G. BIANOStobres (Ave arroz, ave fideo, champiñón,

espárQÇnavIIIa, p. cabello ang., rabo buey,

tern. à 	, tomate) 	
 
83

Atún C3Q PEÑAS RO-70 p. 3
	

110

Pate 148aVA surtido pack. 4  
	

188

Aceittiillt 11K rellena 450rs 	

yechin 	 ...... 4E10 gturs. 	 1351661	 g '
ral 	

88

L 

28

YogéOPNE nat azucarado 	 29

Yogui:Y00IT sabores 	 28

Yoguli .VOPLA,IT pack. 8 sab. (coco piña fresa,

m"4„,:59~SPOS::09*.:011114:platano :Ir
.

Crema YO ...P1M,01414110: :::::1:110:111111

Natilla YOPLAIT  • •• • ' ›•'••••••' ' • ' ::."•'":  .....' 88

Golosin YOPLAI :

Pan PANRICO 444

Grisines PANRI& '."

Barritas ORTIZ integr

Barritas ORTIZ tostadat

LIQUIDOS
Vino D. GARCÍA 1 1. (blanco, rosado y tinto) 	

Cerveza SKOL 1/4 paá. 6 unid 	

Cerveza SKOL 1 I. No retornaba 	 99

Limón PICSA 2 I. 	 145

Naranja PICSA 21. 	 145

Cola PICSA 2 I. 	 145

CONGELADOS
Patata IGLO frita 1 kg. 	

Espinaca IGLO cortada 450 grs 	

Bloque FRIGO 600 c.c. (nata fresa, tres gustos, vainikit1bilbate)..195

Bloque FRIGO turron 600 c.c   	 255

Pizza FINDUS 4 estaciones 310 grs.  	 375

Pizza FINDUS atún 310 grs.  	 ...375

Pizza FINDUS margarita 280 grs.  	 ... 299

Pizza FIN DUS romana 310 grs. 	

Espinacas FINDUS 400 grs.  	 125

Tarta CAMY vienesa 6 r. 	

LIMPIEZA Y DROGUERIA
3110111

inpiÃfre
Vajillas CORAL 4 I. 	

gassow....

:amo'

NON FOOD
Sartén-freidora IBILI 26 	 795

Cuerda de tender 15 mts. 	 199

KIT SAVE herramientas (juego llaves planas, llave ajustable,

destornillador múltiple) 	 999  

	189

	 119      

419

4.»  369

359

495

149

129

415

475

475

n fuerte 195



Dominando el Paisaje

A bordo del Lancia Dedra 2000 Turbo se domina el paisaje en toda su plenitud.

Desde su interior, equipado de serie con dirección asistida y climatizador automático,

envuelto en el tacto de la tapicería Alcántara® y los detalles en madera de Rosa Africana.

Sintiendo su potencia controlada electrónicamente por su nuevo dispositivo BOOST-DRIVE.

Protegido por la seguridad del sistema antideslizante VISCODRIVE en su tren delantero.

En el dominio del paisaje est i la sensación de conquista. Es el nuevo Lancia Dedra 2000 Turbo.

DEDRA 1.6 i 1.81 2.01 2.0 Turbo Integrale Turbo D

1	 ,	 , 1	 581 1756 I 995 I 995 I 995 1 929

L	 ( \ 90 1W 1221 16) 180 92

MOTOR MANACOR
LA DIFERENCIA DE VIAJAR EN LANCIA

Exposición y venta: Vía Portugal, I. Tel: 843409-8 4 3 4 26.
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Carta als lectors

1 marge de la importancia que cada u dóna a
fets i esdeveniments, importancia que molt sovint és
relativa, l'any 1991 ha estat un any de canvis impor-
tants a aquest municipi: el canvi o relleu d'equip de
govern i la mort del nou Batle de Manacor, Gabriel
Homar.

No hi ha dubte que han ocorregut moltes coses
més, algunes de cert relleu, però són aquestes dues
les que han marcat més, al nostre criteri, la vida po-
lítica de la ciutat de Manacor.

Per una banda, la victòria electoral de la coalició
conservadora PP-UM, per ample marge sobre el
PSOE, que l'aconduí a una majoria relativa su-ran de
l'absoluta per un sol regidor de marge. La posterior
negociació amb partits d'ideologia próxima possibili-
tà el relleu de l'equip de govern de «progrés».

Ja es feren al seus moments els análisis correspo-
nents sobre aquesta victòria i sobre la derrota del
Partit Socialista, que passà de set a cinc regidors.
L'equip que encapçala Jaume Llull durant quatre
anys dugué a La Sala molts de projectes i motiva
moltes illusions , als seus comerços. A mesura que
anaven passant els mesos s'esfumaven les illusions
de la mateixa manera que s'anaven arxivant, a l'es-
pera de temps millors, molts dels projectes que es
presentaren al llarg dels quatre anys.

És cert que l'anterior equip de govern treballa, i en
més d'una ocasió amb indubtable encert, per?) al-

guns entrebancs importants l'impediren treure ren-
dabilitat dels seus encerts, que en ocasions eren vists
per un sector del poble negativament. En cap mo-
ment el Pacte de Progrés connectà directament amb
les capes populars manacorines, malgrat el seu es-
forç per potenciar les associacions de participació po-
pular. Per altra banda, a mesura que anava avançant
la legislatura, l'Ajuntament anava cada cop més cap
a petits regnes de taifes, on cada regidor era un
compartiment estancat, al marge de la resta de mem-
bres del consistori. Així les coses, a un poble majori-
tàriament conservador i amb una opció encapçalada
per un home carismàtic com Gabriel Homar, el 26 de
maig es produiren uns resultats que duien al poder
als que havien estat a l'oposició, coaligats amb dos
grups inexistents a les eleccions del 87. Els que ha-
vien tengut el govern municipal els darrers quatre
anys, passaven a ser simples convidats de pedra.

L'altre fet cabdal és la mort de l'home que acon-
duí la coalició conservadora a la victòria a Manacor:
Gabriel Homar. La seva mort, produida als tres
mesos d'haver accedit al poder ha canviat radical-
ment el present i el futur del consistori, on ja no hi
ha el líder indiscutible en torn al qual es prenien
totes les decisions. La situació actual és la d'haver
tancat les files en torn del nou Batle, Gabriel Bosch,
persona que, pel seu tarannà, difícilment podrá con-
citar el mateix grau d'adhesió i d'autoritat moral.
Gabriel Bosch reconeixia fa mesos que no li feia cap
gracia assumir tan alta responsabilitat, però, al
marge dels seus propis desitjos, s'ha vist investit de
la máxima responsabilitat municipal. Aquests són, al
nostre entendre, els dos esdeveniments polítics de
més trascendencia de l'any que ha acabat. És d'espe-
rar, ara, que es comencin a veure aviat els primers
resultats de la política continuísta del nou Batle.
Continuísta pel que fa a l'objectiu de fidelitat a l'i-
deari polític del seu antecessor; per?) que será de
ruptura, en molts de casos, amb l'anterior equip de
govern.

1991, un any
d'esdeveniments importants 

00.1.1aborao,
Incendi

unK4
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ACTUARA -11-AT MUNICIPAL_

Pressuposts í Pla General

Q ui vulgui sebre de que anirà
la Política municipal durant els
primers mesos de l'any que aca-
barn de començar, haurà de posar
atenció en dos temes, principal-
ment. Durant aquestes festes, els
polítics de Manacor han estat ocu-
pats en l'elaboració dels pressu-
posts municipals, per a l'any que
acabam de començar. I després
d'hores i dies d'intensa feina, el
passat dilluns havien aconseguit
conèixer la quantitat de doblers de
que podran fer comptes durant
aquest nou any, 1.400 milions de
pessetes. No havien aconseguit en-
cara, però, reduir les despeses a
aquesta quantitat, a ningú li surten
mai els comptes. El pressupost de
Manacor per l'any que acabam de
començar, per tant, será d'aquesta
quantitat més la que l'equip de go-
vern dccidesqui invertir en noves
obres, a través de l'endeutament.
No pareix que vagi a superar, en
tot cas, els 1.600 milions de pesse-
tes, no será per tant dels més alts
del municipi sinó més bé al con-
trari. No hi ha que oblidar que
l'actual equip de govern va prome-
tre estrènyer-se el cinturó, reduir

despeses i no agmentar imposts.
Per altra banda, tant prest com

s'acabi amb el debat sobre els
pressuposts, que segurament man-
tendran l'equip de govcrn i l'opo-
sició, els polítics de Manacor hau-
ran de posar-se a fer feina sobre
l'avanç del nou Pla General d'Or-
denació Urbana que acaba de ser
presentat. Aquest será, sense
dubte, el tema municipal que més
polèmica i comentaris mourà du-
rant els primer mesos de l'any.
Tornará haver-hi opinions contrà-
ries al projecte a la premsa, acalo-
rats debats polítics, campanycs
dels ecologistes i al.legacions de
tots els particulars i col•lectius
afectats. L'avanç será polèmic,
principalment perquè facilita la
creació de dos camps de golf amb
les respectives urbanitzacions tu-
rístiques a Son Ganxo i a Rotana, i
perquè respecte del Pla anterior se
lleven els drets de construcció a
uns particulars que, segurament,
no veuran amb bon gust com es
retallen les seves expectatives eco-
nòmiques.

TEATRE

El PRESUPOST

ORDINARI PER A

1992 SERA DE

1.400 MILIONS

DE PESSETES,

S'HAN REDUIT

DESPESES
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per Albert Sansó

Després de llegir el comentari
que Bernal Nadal fa del Teatre
Municipal a la seva sudó «LLeu-
res d'un observador», aprofit per
dir que l'equip de govern de l'a-
juntament de Manacor ha decidit
renovar el contracte per un plaç de
tres mesos a totes aquelles perso-
nes que actualment estan fent feina
temporalment per a l'administració
municipal. Ve a compte el comen-
tari per dos motius: un perquè això
suposa que l'actual gerent del Tea-
tre Municipal, Bartomeu Amen-
gual, que acabava el passat dia 31
el seu contracte amb l'Ajuntament,
continuará al seu càrrec al manco
durant tres mesos més; i dos per-
que voldria recolzar les opinions
expresades per Bernat Nadal en el
seu escrit, respecte dels beneficis
socials que dóna el Teatre.

Qui a través de la cultura viu
d'aprop la gestió del Teatre Muni-
cipal, estava preocupat pel que po-
dria passar una vegada l'actual ge-
rent acabas el seu contracte, i
donat que des del canvi de govern
municipal, la Fundació del Teatre
Municipal, òrgan responsable, va
deixar de ser operant. Vull sumar-

me a les lloances que Bernat
Nadal va tenir pel Teatre Munici-
pal. Per comentar, a més a més,
que si l'equip de govern ha decidit
ampliar el contracte a Bartomeu
Amengual per tres mesos, degut a
que encara no sap quin camí pren-
dre, és una mesura gens desacerta-
da, però del tot insuficient. Seria
desitjable que d'una vegada per
Lotes es cercás el sistema efectiu
d'una gerencia, que no patís cada
dos per tres els sobresalts de la
conclusió del contracte del seu ge-
rent.

OUS

E l dia dels innocents a Mana-
cor, enguany, no se tiraren tants
d'ous com en anys anteriors. La
Policía Local havia demanat als
grans establiments que no yenes-
sen ous als menors de 18 anys. La
mesura va resultar efectiva, alguns
sc'n tiraren, però pocs. La Policía
Local considera que aquest dia no
hi va haver incidents.

ELS' DIES ABANS

DELS INOCENTS

NO ES VENEREN

OUS ALS

MENORS DE 18

ANYS, EN

PREVISIÓ DE.

BONO, IDC5 JA Hl SOM. HA ARR1BAT EL 92.

L'ANY DEL TRIOMF O DE LA VERGONYA, JA

EN PARLAREM D'AQUÍ A DOTZE MESOS... DE
MOMENT, ENCARA NO S'HAN ACABAT LES
FESTES QUI MÉS, QUI MANCO, SOM VIC71-

MES DE LES PANXADES I LES IND4GEST1ONS,

LES RESSAQUES, LA PUJADA DEL MARISC,...

...LES DESPESES, QUE SEMPRE SÓN MÉS
EXTRAORDINÀRIES QUE LA PAGA EXTRA,
LES INNOCENTADES, LES VISITES
D'AQUELLES TIES QUE MOS PENSÀVEM
ESTAVEN EMBALSAMADES, EL MISSATGE
DE CAP D'ANY DEL REI, LES PELLICULES
EMPALAGOSES PER TV...
I AIXÍ I TOT, INS1STLM EN DONAR-MOS ELS
MOLTS D'ANYS!!!

IDÓ QUE SIA AIXÍ COM HA D'ESSER. MOLTS
D'ANYS A TOTS I QUE NOSA RES!!!

Art



Turrón de frutas 200 grs. Antiu-Xixona 	  229
Turrón de coco super 300 grs. Virginias 	  285
Turrón nata-nueces 300 grs. Virginias 	  395
Turrón Jijona o Alicante La Fama 300 grs. 	  469
Figuritas de Mazapán 150 grs. La Jijonenca 	  219
Almendras Rellenas Extra La Jijonenca 	  235
Turrón de chocolate con almendras

303 grs. Antiu-Xixona 	  495
Polvorones El Ruiseñor Estuche de 800 grs 	  250
Turrón de chocolate 300 grs. Torras 	  245

CARNICERÍA 

PARKING	 HORARIO DE IDA 225	 AUTOSERY1410	 LAVADO COCHES ADTina
r"	 1:= ;hm 11.1	 *1"11,1n 1

‘é

	

SERVICIO
	

CAMBIOS

	

NEUMÁTICOS
	

ACEllERFSTAURANTE	 GALERIA COMERCIAL 1 ft IT 5 DF C11íbITO

SA COMA (Cala Millor). Avda. Las Palmeras, s/n. Tels. 810835/54.
Fax. 810827

ALIMENTACIÓN,

Pan Donuts 600 grs. + Regalo otro de 310 grs 	  159
Chocolate Finessa 100 grs. (surtidos) 	  89
Surtida Cuétara 400 grs 	  179
Pollitos Cuétara 280 grs 	  138
Café Mallorca Natural Superior 	  95
Helados Camy 600 cc (surtidos) 	  159
Pastas para sopa Ardilla 5(X) grs.(surtidas) 	  63
Patatilla Rosdor 2(X) grs. 	  109
Galletas Principe de Beukelaer 250 grs 	  99
Espárragos Chistu F. de 620 grs. (10/16 piezas).... 269
Sobre de trucha Benfumat 100 grs 	  259
Caviar negro Monark 100 grs. 	  225
Almejas machas o chilenas al natural 150 grs 	  118
Gamba pelada frudesa Bolsa de 200 grs 	  289
Tronquitos de Alaska Frudesa de

250 grs. estuchado 	  369
Atún claro Calvo familiar 	  180
Atún en aceite pack-3 de 70 grs. Canapé 	  98
Mejillones La Onza de Oro 12/16 piezas 	  115
Catchup Prima 3(X) grs. 	  60
Comida para perros Bonzo lata de 1.240 grs.

(surtidos) 	  195

•n••nn

Lechona Fresca 	  550 pts./Kg.
Roti de Cerdo 	  690 pts./Kg.
Pollo relleno 	  880 pts./Kg.
Corderos medios y enteros 	  780 pts./ Kg. 

BEBIDAS 

Poinsettia 	  465
Areca 	  1.400
Dieffembachia 	  125
Rosal Bolsa 	  245

EL MEJOR MARISCO PARA
LAS FIESTAS A LOS PRECIOS

MAS FRESCOS

EXTENSO SURTIDO EN
FRUTAS TROPICALES

Zumos Hero brick 1 litro (surtidas) 	 109
Refrescas Kas 2 lts. (naranja, limón, cola) 	 149
Cerveza Lowenbraun Lata de 33 cl 	 49
Cerveza Skol 1 litro (sin retorno) 	 95
Cerveza Skol de 1/4 't. pack 24 unid 	 695
Vino Paternina Banda Azul tto. 3/4 lt 	 349
Vino Bach blanco y rosado  	 3/4 It. 	 359
Vino finto Coronas 3/4 lt 	 429
Cava Gran Cremant de Codorniu

(semi y seco) 	 555
Cava Delapierre Extra 	 355
Cava Dubois Extra 	 295
Brandy Torres 5 años 	 775
Brandy Soberano 1 lt. 	 735
Whisky Chivas 12 años 	 2.395
Whisky White Horse 	 995
Hierbas Dulces Tunel 	 470
Vino San Simón 3/4 It., bco, tto, rdo 	 99
Palo Tunel 	 719



Nenucos surtidos (Ref. 80.794) 	 1.495
Nenuca con silla porta-bebés 	 3.495
Pizarra caracol Mediterráneo 	 795
Taller Mecánico Smoby 	 1.495
Dicciopinta (adultos) 	 2.450
Máquina de coser Roman 	 1.850
Pantalla mágica Bandai 	 1.550

Gran surtido de juguetes en todas nuestras tiendas.

41.

n ,---CHARCUTERÍA &d.
Salmón Noruego Benfumat 	  3.500 pts./kg.
Chorizo extra El Pozo 	  795 pts./kg
Chopped El Pozo 	  349 pts./kg.
Jamón cocido Extra mil sabor 	  750 pts./kg.
Jamón serrano Oscar Mayer 	  1.250 pts./kg.
Bacon Cadasemont 	  495 pts./kg.
Queso Flor 	  1.550 pts./kg.
Queso El Labrador Tierno 	  745 pts./kg.

ESPECIAL NAVIDAD DE FIAMBRES

Pavo relleno 	  1.395 pts./kg.
Redondo de ternera 	  1.495 pts./kg.
Pollos rellenos 	  1.195 pts./kg.
Lechón natural 	  2.100 pts./kg.
Lomo relleno horno 	  1.295 p./kg.
Patés de Oca o faisán 	  2.395 pts./kg.

E    

ELECTRODOMESTICOS                      

Video VHS Scheuider M/D +
Euroconector H.Q. 	  29.900

Vídeo Cámara Sony Handicam F-353 + bolsa
de regalo (Autofocus) con popturador
1/4030 de velocidad 	  99.900
Equipo de música Funai modelo F-30, doble pleti-
na,
ecualizador de 5 bandas, sintonía digital,
compact disc, mando a distancia 	  49.903
Aspirador Kelner, modelo 1.400, tubo metálico,
enrolla-cable automático 1.100w 	  9.975
Consola de Vídeo-juegos, 2 joysticks +
208 juegos integrados 	  7.350
Televisor 14" imperial, mando a distancia,
euroconector, funciones en pantalla 	  25.900 pts.                        

PESCADERÍA                                

Cigala mediana 	  1.350 pts./kg.
Langostino cocido 	  1.450 pts./kg.
Colas de gamba 	  2.100 pts./kg.
Langostino argentino 	  1.650 pts./kg.
Salmón fresco (rodajas) 	  1.550 pts./kg.            

SUPER OFERTAS
Del 14 Diciembre 91 al 05 Enero 92

(115HIPERMERCADOS

'GANTE

Domingo dia 5
Abierto de las 10'00 a las 20'00 h.

Precios válidos salvo fin de existencia o -error tipográfico



Els ingressos prevists per enguany pugen a 1.400 milions de pessetes

L'equip de govern de Manacor es veu obligat
a reduir despeses per a l'exercici de 1992

A. Sansó.-El pressupost munici-
pal de Manacor per a l'exercici de
1992 será pròxim als 1.400 milions
de pessetes. Els ingressos prevists
pugen a 1.400 milions de pessetes,
per la qual cosa, el pressupost glo-
bal pujará a aquesta quantitat més
la que l'equip de govern decidesqui
sumar a través de l'endeutament
per a inversions. Si bé es recorrerá
a l'endeutament per fer front a algu-
nes noves obres o a la continuació
de les ja iniciades, la quantitat es
preveu petita ja que l'equip de go-
vern va assegurar que redu'iria les
despeses 1 per enguany ja es pa-
guen aprop de 200 milions de pes-
setes en concepte d'endeutament
dels anys passats.

Durant aquests darrers dies, l'e-
quip de govern ha mantengut nom-

broses reunions per tal d'anar ajus-
tan el pressupost de cada área de
treball. A principis de setmana ja es
calculaven els ingressos en 1.400
milions de pessetes, peró encara
no s'havia aconseguit reduir a
aquesta quantitat les despeses pre-
vistes per cada área de feina, la
qual cosa és imprescindible per
poder tancar el presupost global.
Així, els darrers dies els membres
de l'equip de govern han hagut de
retallar un poc més les seves previ-
sions de despesa.

A més de la tasca que representa
anar ajustant els presuposts de
despesa de cada área als ingressos
municipals, sumat a les despeses
de personal i altres capítols gene-
rals, l'actual equip de govern ha vist
complicada la tasca d'elaboració

Rafel Nadal és el responsable de la
redacció del presupost municipal.

dels pressuposts amb la nova llei,
que obliga a diferenciar el que són
inversions del que és pròpiament
manteniment de les instal.lacions
en cada departament, que a la ve-
gada ha de tenir ben definit quin és
el seu presupost, diferenciant clara-
ment aquests dos capítols.      

AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

Anunci de contractació

OBRES DE MILLORA EN EL CEMENTERI MUNICIPAL
La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia vint de desembre de mil nou-cents no-
ranta-u acordà aprovar l'informe tècnic i pressupost redactats per l'Aparellador Munici-
pal per realitzar diverses obres de manteniment i millora en el Cementeni Municipal, per
import total de 695.520 pessetes, i procedir a la contractació directa de les esmentades
obres, significant que regirá i será base el Plec General de Condicions económico-
administratives aprovat per la Corporació per a la concertació directa d'obres, serveis
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 celebrará el dia següent hábil 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, podrá esser examinat, prenent-se les notes que
es precisin, a la Secretaria General, durant les hores d'oficina.

Manacor, 27 de Gener de 1991
EL BATLE
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Les dues característiques principals: el desviament del torrent i la incorporació dels camps de golf

El nou Pla General es durà aquest mes a plenari
Aquesta passada setmana varen arribar a l'Ajun-

tament, més concretament al Departament d'Urba-
nisme els plànols del que será el nou Pla General

d'Ordenació Urbana de Manacor, després de qué
amb el canvi de Consistori es tornas a passar a les
Normes Subsidiàries.

El nou Pla General, en unes línees
molt àmplies segueix unes direc-
trius polítiques, en aquest cas les
del Partit Popular, però sempre as-
similables dins el mateix pla és a
-dir, que estan avalades técnica-
ment.

Les característiques: els
camps de golf i la desviació
del torrent

Sens• dubte, que els dos punts
més importants que marcaran el
Pla General d'aquest nou Consistori
seran la incorporació dels camps de
golf i la desviació del torrent, també
es farà una ampliació del polígon
industrial

Les directrius que s'han seguides
per dur endavant l'avantprojecte
són per exemple, omplir tota una
serie de buits perquè Manacor sia
un poble sense puntes, és a dir,
omplir els buits que hi ha dins l'ac-
tual Manacor.

La desviació del torrent s'ha recti-
ficat, perquè a l'anterior Pla General
el torrent passava per dins el poble,
i aleshores, s'ha canviat a la situa-
ció de la zona urbanitzable que s'ha
col.locada al costat però dins el
casc urbá i d'aquesta manera el to-
rrent quedi buit a la zona esquerra.

Per altra banda, al Pla General
s'incorporarà com a urbanitzable la
zona de Rotana, que ben segur tor-
nará a posar damunt la taula les di-
vergències entre grups municipals.
Una altra de les variacions que té el
Pla és la incorporació de zones fo-
restals que s'han de mantenir i pro-
tegir malgrat que no entrin dins la
Llei d'Espais Naturals.

Les rondes de circumval.lació

Des de fa molta d'estona s'està par-
lant de dotar a Manacor d'una serie
de rondes de circumvalació que
facilitin el tráfic i ajudin a baixar la
circul.lació per la zona centre del
poble. Al Pla es preveu la creació

d'aquesta serie de rondes, que do-
naran la volta a Manacor, i cada
una d'elles comptará amb un espai
públic, és a dir un parc on nins i al-
tres persones podran disfrutar del
seu temps lliure i passar una estona
tranquil.la; per dur endavant aques-
ta iniciativa es faran alguns d'ells
seran de nova creació mentres que
els altres ja fets, es millorarà la
seva formació mitjançant el pla par-
cial que ja s'ha previst.

Per altra banda, també cal resal-
tar que amb el Pla de Molins de
Fartáritx s'ha arribat a una solució
amb els veïns i també es podrá co-
mençar el Merca Manacor i el taller
d'Aproscom.

Porto Cristo: desapareix el
polígon de ses Coves

A Porto Cristo s'han fet un parell
de rectificacions i per exemple, es
contemplen tota una serie de ser-
veis pel turista que es troben em-
plaçats a la carretera, malgrat l'e-

quip realitzador estudia quina figura
legal pot cobrir aquest tipus de ser-
veis, com són els restaurants o la
mateixa depuradora (és a dir una
serie d'equipaments pel poble pú-
blics i també privats).

Un punt important és la descalifi-
cació del polígon coves com equi-
pament turístic, com va dir el Dele-
gat d'urbanime Antoni Sureda «Si
Porto Cristo demana un polígon
després ja es mirará". També es
pretén fer una ampliació a la zona
del Col.legi Mitjà de Mar per la qual
cosa s'hauran de negociar els te-
rrenys. La idea del Delegat és que
s'ha de negociar per obtenir espais
públics necessaris pel poble.

L'Ajuntament de Manacor haurà
de dur endavant moltes i difícils ne-
gociacions amb distints propietaris
per poder dur endavant aquest nou
Pla General, que el Delegat d'urba-
nisme durà a plenari dins aquest
mes de gener i que després estará
a exposició pública.

M° Magdalena Ferrer.

(1)
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RESTAURANT
Torrador Típic

Mendia Vell
I.A.R.LANnE ivr-r mul\TIJ	 1.500 PTS.

incluido postre, vino, agua y café

(Cada día cambiamos de menú)

Todos los domingos y festivos el menú consistirá en:

Paella, 2° plato, postre, vino, agua y café
Menú especial para niños: 1.000 pts.

43›,. '90"	 "11".	 Ntr	 n/7 Aieb, 'V` .4a	 'Vd"'	 "klr

Todas las noches abierto el torrador grill
donde podrán comer:

LONGANIZA, BOTIFARRON, LOMO PICANTON,
CODORNICES, BROCHETAS, CONEJO

todo acompañado con guarnición
postre, vino, agua y café

1.500 PrES.
4 	, 	 t	 <	 .4>

COCINA çMALLORQUINA
.,..11( E INTERNACIONAL -;:k‹

.4> •	 -41^	 -4-	 <s>.
	

41.

Possessió Mendia Vell

Ctra. Manacor - Porto Cristo

Telèfons 82 07 50 - 82 07 51 - 84 38 35
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Es fiará una nau al Polígon per la brigada municipal

Els projectes més importants de Serveis Generals

Serveis Generals és una de les delegacions que
més feina tindrà al llarg d'aquest nou any, que ara
comença. El Delegat, Pere Llinàs té molts de pro-

jectes, grossos i petits, perd tots els molts neces-
saris pel poble i que ajudaran a que aquest millori
d'imatge.

L'ama de Serveis Generals arriba
a tenir moltes de competència en
quan a la infraestructura del poble,
la seva imatge de cara a l'exterior,
ja que, per exemple, un visitant que
arriba a Manacor el primer que mi-
rará -com a qualsevol altre poble o
ciutat- és l'estat de les places i dels
carrers, les zones verdes, és a dir
tota la forma del poble. Per tal, re-
sulten molt important les millores
que es facin a Manacor si es vol
aconseguir -com s'ha dit fins ara-
que sia la capital de la Comarca de
Llevant, ja que «Capital» no només
s'ha de dir de paraula sinó que ho
ha de parèixer.

El primer projecte: una nau
per la brigada municipal al
polígon

Un dels projectes que es vol dur
endavant dins el '92 és la realitza-
ció d'una nau al Polígon Industrial
per la brigada municipal. Aquesta
serviria per tenir tot el material que
ha de menester l'Ajuntament, tant
l'enllumenat com altres coses ne-
cessàries pel poble, i que actual-
ment es troben a distints indrets. El
projecte d'aquesta nau és d'uns 38
milions de pessetes, estará situada
a devora el Parc de Bombers, i  tin-
drà una extensió d'uns mil metres
quadrats; segons el Delegat, d'a-
questa manera s'aconseguirà cen-
tralitzar la brigada i poder tenir un
control més fort sobre les entrades i
sortides que es produeixin, i també
permetrà a l'Ajuntament poder com-
prar productes quantitat que des-
prés es guardaran dins aquesta
nau. El projecte ja es troba acabat i
molt prest es posará en marxa.

Enllumenat i places

Els altres projectes que es preten
dur endavant són els relacionats
amb l'enllumentat i també les distin-
tes places de Manacor. El primer
que s'ha de fer és el projecte de
l'enllumenat de Fartáritx, el qual
está fet però ha de menester unes
modificacions que abarataran el
cost del mateix; es preten posar-lo
en marxa en un plaç de dos rr esos.
També es farà el tram de l'enllume-
nat de la Barriada de Santa Catali-
na.

També el tema de les places ocu-
pará un dels llocs més destacats
per Serveis Generals, ja que moltes
d'elles es troben en molt mal estat i
s'han de modificar. Un exemple és
la Plaça de Sant Jaume i de Sa
Mora on es duran a terme una sèrie
de millores. També la Plaça Creus i
Font i Roig es posaran un total de
vuit bancs i s'asfaltarà el troç dels
aparcaments dels jutjats.

Una altra iniciativa será la modifi-
cació que es vol dur endavant a la
Plaga de s'Antigor, on es ben ne-
cessari donar-li un puc de vida. Per
tal es farà un oferiment a distintes
empreses privades perqu s'hi faci
al seus voltants uns aparcaments
cerqué la zona té greus problemes
de circul.lació, com també es farà
perquè es puguin dur a terme a al-
tres indrets del poble, ja que Mana-
cor está molt necessitada d'aparca-
ments, sobretot a la zona centre.

L'abocador de s'ermita

L'abocador de s'ermita será un
dels llocs on es faran una sèrie de
millores per donar una millor imatge

a s'ermita; en primer Iloc s'aplana-
rà i s'hi duran camionades de terra i
seguidament es sembraran auci-
nes, per canviar l'estat actual d'a-
bandó que té. Per altra banda, cal
resaltar que el camí del mateix ja es
troba arreglat; si aquestes obres es
fan segur, que s'ermita es converti-
rá una altra vegada en una zona on
es pugui anar d'excursió o a cami-
nar sense haver de veure les es-
combraries i la brutor que hi ha ac-
tualment.

Altres petits projectes del Serveis
Generals són sembrar a tot el tram
de Salvador Joan arbres a cada
costat (pot ser que aquesta millora
no s'acabi dins enguany però si co-
mençarà molt prest); també al bro-
Ilador de l'Església dels Dolors es
posará en funcionament.

Porto Cristo i Son Macià
tindran petites millores

També a les zones de Porto Cristo i
Son Macià es faran petites millores;
es duran endavant les obres d'a-
basteixement d'aigues netes i bru-
tes; les depuradores de Manacor i
Porto Cristo que agafarà l'IBASAN
repercutiran molt dins les arques
municipals, ajudaran a poder fer
més projectes.

Aquests són els projectes més
importants que es duran a terme
dins aquest any 1992 per la Dele-
gació de Serveis Generals que pre-
sideix Pere Llinàs.

M's Magdalena Ferrer.
Foto: Antoni Blau.



Carrer d'En Pere Riera, 1	 Tel. 84 32 02
(Trav. Avda. Salvador Juan)	 MANACOR

material fotogràfic 	
REFLEX

• CÁMERES
COMPACTES

.NIKON	 -YASHICA

•MIÑOLTA 	• CANON

.OLIMPUS	 •KONICA

MOLTS D'ANys   

OBERT
DISSABTE DIA 4 (MATÍ I CAPVESPRE)

DIUMENGE DIA 5 (MATÍ)   

• Tripodes, bosses, objectius
i tot tipus d'accessoris

• Ampliadores i material

fotogràfic blanc/negre

FÁCIL APARCAMENT
HCOMPARAU PREUS!!

Se entregaron los días 20 y 24 de diciembre

Convergència Balear entregó regalos a
APROSCOM

(M. Ferrer) Con motivo de la
llegada de las Navidades el grupo
político de Convergència Balear
hizo entrega a los niños de
APROSCOM de varios regalos para
que pudieran celebrar unas felices
fiestas en compañía de sus familia-
res.

Con la misma intención un miem-
bro de Convergència Balear de Ma-
nacor se desplazó hasta la residen-
cia de ancianos del hospital donde
se repartieron varios obsequios a
las personas mayores que allí se
encuentran. Esta misma iniciativa
se repetirá el Día de San Antonio y
tanto los niños y jóvenes de
APROSCOM como los ancianos de
la residencia serán obsequiados
con alimentos tan típicos de esta
fiesta como son las langonizas i bo-
tifarrones. De esta manera Conver-

El grup de Pere Llinàs ha duit a terme
una bona iniciativa

géncia Balear de Manacor ha queri-
do poner su grano de arena para
que todas estas personas tengan
unas felices fiestas.



1990

291 p.

181 p.

110 p.

1991

346 p.

201 p.

145 p.

Total augment

55 persones

20 persones

Naixements

Defuncions

Total augment

InekInfel

b

Taula de població

Manacor creix a un ritme lent per() constant.

De l'any 1990 al 1991, han augmentat els naixements però també  les defuncions

La població de Manacor en augment constant

Quan acaba un any és el moment es qué es fan
tot tipus de balanços, tant econòmics com polítics
i també socials. L'any acaba i amb ell es tanca un
capítol de la vida de les persones, un any positiu o
negatiu ha passat i en comença un altre, que  durà
més prosperitat o menys, no es pot preveure. Par-

lant de la població, i més concretament la de Ma-
nacor, s'ha de dir, i és sabut de tots, que han nas-
cut molts d'infants peró també s'han perdut moltes
de vides; les dades són més o manco significati-
ves, i no amagan cap intenció.

La població d'una ciutat canvia
constantment, sempre tenint en
compte factors tan importants com
poden ésser la immigració, per tal
és molt mal de saber exactament el
nombre d'habitants que hi ha ac-
tualment a Manacor.

Per altra banda, i arrel de la con-
fecció del nou padró municipal, ac-
tualment és imposible aclarir quina
és aquesta xifra exacta, ja que se-
gons el mateix, Manacor té quasi
quatre mil persones menys que
l'any passat; aquest fenómen s'ha
produit ja que moltes persones no
s'han apuntades encara al nou
padró d'habitants i per tal, és com si
no estassin a Manacor.

Naixements menys
defuncions és igual a
augment de població

L'augment que ha sofert una pobla-
ció al llarg de l'any és més fácil de
saber a Manacor, mitjançant les
dades proporcionades pel Jutjat,
que el nombre de persones que té
actualment la ciutat. Segons les
mateixes, a l'any 1990 foren un
total de 291 els nins que varen nei-
xer i que són manacorins (malgrat
el naixement es produís a Ciutat)
pel contrari a l'any 1991 varen néi-
xer aproximadament 346 al.lots.
D'aquestes xifres s'extreu que
l'augment ha estat de 55 nins més
respecte a l'any antehor.

Per altra banda, la part de les de-
funcions també ha augmentat, però
amb un número no tan alt, ja que el
total ha estat de 20 persones més.

També és important destacar que
entre els naixement de l'any 1990
(291) i les defuncions (181) la xifra
positiva es decanta cap el nombre
de naixements, és a dir, que s'ha
produit un augment de 110 perso-

nes que es farà palès en el cens de
població de Manacor. A l'any 1991,
també ha succeit el mateix aug-
ment, en aquest cas, la població ha
augment en 145 persones.

La població de Manacor creix
a ritme lent, però constant

De totes aquestes dades s'extreu
que la població que té actualment

Manacor augmenta, malgrat que a
un ritme lent sempre de manera
constant. Si s'examinen les xifres
d'aquests dos anys, 1990 i 1991,
s'observa que els totals són de 110
persones i de 145 persones en aug-
ment, això suposaria que entre
aquest dos anys, la població ha
crescut en 255 persones.

15./I• Magdalena Ferrer.
Foto: Antoni Blau.
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C/. Amargura, 14, 3° -
Tel. 83 33 42 (9 a 13 h.)
Fax: 83 37 91 - MANACOR

Protagoriístes

JOAN RIERA
FERRARI. L'a rt ista
manacorí se'n va, la
setmana que ve a
Estats Units d'América
per a poder presentar
la seva obra a les
ciutats de Los Angeles,
Carmel i San
Francisco.

ANTONI SUREDA
PARERA, regidor
delegat d'Urbanisme,
és notícia perquè dins
el mes de gener té
intenció de presentar
un nou PGOU del
terme de Manacor, que
contempla dos camps
de golf i el desviament
del torrent.

GUILLEM BARCELÓ,
President de
l'Associació d'Antics
Alumnes de La Salle,
que per passat demà,
diumenge dia 5 de
gener organitza el II
Cross Ciutat de
Manacor.

RAFEL SUREDA
BAUÇÁ, primer Tinent
de Batle de
l'Ajuntament de
Manacor que está
ocupant la cadira de
batle fins al proper dia
7 de gener per
absència del Batle, que
está passant uns dies
de vacances.

Lii INMOBILIARIA GOMILA
ATENCIÓN

Magníficos pisos de protección oficial.
Entrega verano de 1992 desde 7.250.000 pts. con el 75 %
de interés a pagar en 15 años.
En el mejor barrio de Manacor.
ULTIMAS RESERVAS.
LLámenos al Tel. 84 32 10

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

comerciales para venta.

Se alquila oficina o despacho muy céntrico, con mobiliario.
Precio muy interesante.

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.

MAGNÍFICA OCASIÓN
PISO CENTRICO 4 dormitorios, salón amplio, cocina
amueblada “Xey» dos baños completos, balcones,
lavandería, etc. Posibilidad plaza de garaje, buen precio.

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

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

el sector. VISÍTENOS O LLÁMENOS
de lunes a viernes de 9 a 13 y de 16 a 19 horas.

C/. Rvdo. Padre Antonio Tauler, 4
Tels. 29 53 43 - 20 76 61
Fax: 20 77 09- PALMA DE MALLORCA
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El carrer Lope de Vega
s'ha quedat novament
sense llum

Els veinats del carrer Lope de
Vega, aconseguiren després de
molt de temps, la instal.lació d'una
farola. Però está vist que aquest ca-
rrer ha de romandre a les fosques
perquè l'experiència no ha estat de
les millors. Fa més o manco uns
dos mesos que es va du a terme la
seva col.locació; uns vint dies
abans de les festes començà a
iIluminar però antes de Nadal ja
havia caigut. Des de Ilavors es
troba mig penjant al carrer, sense
que ningú vagi a arreglar-la o el que
seria millor, canviar-la.

Foto: Antoni Blau

Amb motiu del 9' aniversari

Obsequia els seus clients
amb un 25% de descompte

DIUMENGE DIA 5
DE GENER OBERT
TOT EL DIA

FÁCIL APARCAMENT

C/ Ses Parres, 36
Te1.554605Dissabtes obert tot el día MANACOR
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Cartes al Director

Buenos días y sin rodeos

(Manacor, 23-12-91)
En ciertos medios de co-

municación se sorprenden
de determinadas actitudes,
consideradas por ellos ex-
trañas, del PP y de Antonio
Sureda.

Del primero por recurrir a
un medio de comunicación
distinto, al efecto de puntua-
lizar algunos aspectos de
una carga harto ofensiva,

que han permitido publicar
en esos medios, dirigida no
tanto al cargo como titular
de la Delegación de Urba-
nismo del Ayuntamiento
sino más concretamente a
la persona de Antonio Sure-
da. Precisamente por ser el
pluralismo y la libertad de
expresión conceptos bási-
cos de la Democracia, (no
inspiran únicamente la labor
periodística), no debería
sorprender ni producir extra-

ñeza que un colectivo, sea
el PP o cualquier otro, o una
persona puedan efectuar las
matizaciones o puntualiza-
ciones en el medio de co-
municación que consideren
oportuno. Que también lo
hubieran publicado, proba-
blemente sí.

Curiosamente se da el
caso, (será pura coinciden-
cia), que una carta: A «un
ciudadano', y "un manaco-
rense», remitida a esos me-

dios en fecha 08-12-91, rela-
tiva precisamente al tema
sobre ataques injuriosos a
sendas personas, una de
ellas el Sr. Sureda, por
"anónimos personajes» de
esta ciudad, no ha sido pu-
blicada hasta la fecha qui-
zás y con toda probabilidad
por extravío, por duende,
carecer de interés o falta de
espacio, porque hay que dar
por supuesto que su detino
no habrá sido la papelera
por no ser del agrado de la
"voz de su amo». Remitida
la carta antes citada a otro
medio de comunicación el
18-12-91, ya ha sido publi-
cada.

Los índices de adrenalina
parece que no solamente le
suben al Sr. Sureda, (lo cual
no sería de extrañar, aun-
que a alguien le extrañe, al
observar que en un medio
de difusión periodística se
dé cabida a una carta que
no tiene otra finalidad que
lanzar una sarta de calificati-
vos insultantes y de mal
gusto, injuriosos que aten-
tan contra la honorabilidad y
dignidad de la persona),
sino que "un buen día» a

también ciertas personas se
les ha alterado el índice
adrenalínico en exceso,
como demuestra «sin ro-
deos» el termómetro de la
Casa.

Se exponen posibles
ideas revanchistas del Sr.
Sureda, cuando da la sensa-
ción que quién las practica-
se fuese el propio exponen-
te.

Realmente es difícil en-
tender ciertas amistades,
cuando "un buen día» al-
guien se expresa "sin ro-
deos» en los términos y
forma que lo hace. No nce-
sitará contraatacar puesto
que lo que está haciendo es
ya un verdadero ataque,
contra el Sr. Sureda, que no
hace más que defenderse
de un lector del que se sien-
te injuriado, con la confianza
absoluta y total en una Justi-
cia, que actuando con cele-
ridad honra a los magistra-
dos, (y que conste que no
está dicho con doble inten-
ción). Por cierto, supongo,
que el Sr. Sureda a quien
lleva al Juzgado, en princi-
pio, es al lector y no al
medio de difusión.

Fdo. A. Nebot
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NICOLAS FUSTER CORTES

VENTA AL POR MAYOR

CONFECCIONES
C/. Vela, 26 - Tel. 82 0718

Tel, part. 8218 79 - Fax 82 0718
Apartado 109
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La inseguretat ciutadana

e Ilegit notícies no molt
concretes vers una nova
comissaria de Policia a

Manacor. D'una banda el Senador
Simó Barceló sembla va demanar
al Govern que destinas 150 milions
a fi de construir una comissaria o
caserna de policial que pugui donar
hostatge al número d'efectius que
necessita la població.

No és nou el tema aquest ja que
l'Ajuntament fa anys que es mostra
interessat a aportar un solar per
l'esmentat fi, no obstant problemas
burocràtics —o sigui d'administració
pública— aconsegueixen demorar
la definitiva solució.

Qualcú es demanarà, qué ens
importa a nosaltres aquest assump-
te? Ens importa molt. Des que va
venir a Manacor la Policia Nacional
ha augmentat enormement la  delin-
qüència; naturalment no per culpa
de la Policia, sinó per culpa dels de-
linqüents.

La Policia nacional va venir en un
moment d'evolució social. La droga

i la crisi han multiplicat els delictes i
el Ministeri de Governació, en lloc
d'augmentar la dotació policial,
sembla que l'ha reduïda. Está meri-
dianament clar que la plantilla poli-
cial de Manacor és insuficient, com
está clar que part de la gent que
destinen aquí ve de pas, quan se
necessita gent amb estabilitat, que
s'adapti al Poble i conegui bé la
problemática local.

Des de bandes que operen des
de Ciutat i són difícilment controla-
bles des d'aquí, fins a una delin-
qüència infantil ben arrelada a Ma-
nacor, hi ha molt que fer quan a vi-
gilancia i actuació policial. Les auto-
ritats, a escala pública no fan decla-
racions, paró a nivell privat se mos-
tren extremadament descontents.
Com poden vigilar la població un
número reduït de policies, si fan
torns de vuit hores i tenen els co-
rresponents dies de descans?

No se pot culpar l'element humà
d'aquesta situació, sinó a les autori-

tats que no destinen aquí la gent i
els mitjans necessaris. Per aixó
m'agradaria, que paralel.lament a
l'Hospital, el nostre Ajuntament de-
manas seguretat i part d'aquesta
seguretat podria —no ens obli-
dam— venir d'una aplicació més
estricte de la Llei o d'una modifica-
ció de certes lleis.

En aquest sentit no esperam res
del Govern Central. Si un dia l'antic
Regne de Mallorca torna tenir poder
per legislar és ben probable que
unes lleis de seguretat adaptades a
la nostra terra acabin amb pena de
desterro o expulsió dels reincidents.
Talment se fa amb els extrangers.

Però deixant de teoritzar, seria
d'agrair que les autoritats locals fes-
sin públic un informe sobre la segu-
retat a Manacor i les gestions que
hi ha en marxa per a aturar tanta
Iladroneria. L'Ajuntament no té
quasi atribucions, però és el nostre
representant davant instàncies su-
periors.



L' única que es conserva en bon estat és la de «Sa Murtera»

ESCOLES RURALS
Quatre propietats municipals en estat de deixadesa

A l'interior de l'escota de s'Espinagar hi ha un munt de brutor i nius de coloms.

Al parlar de les escoles rurals del terme de Ma-
nacor, municipals o privades, es fa obligatori res-
senyar la seva deixadesa. La creació d'aquestes
escoles s'acordà un 14 de maig de 1926,
sol.licitant la seva construcció a la Direcció Gene-
ral de l'Ensenyança. El programa d'arquitectura
escolar era realitzat íntegrament arreu de l'illa per
Guillem Forteza. En data 1930, les obres estaven
sense acabar i en alguns casos en no gaire bon
estat. Posteriorment i després de més de quaranta

anys de gran utilitat, al 1975 es tancaren les por-
tes, per no tornar-hi a realitzar cap altre tipus d'ac-
tivitat. Unes escoles municipals totalment oblida-
des i que ben bé podrien esser aprofitades per a la
visita dels grups d'esplai, o simplement com a edi-
ficis històrics. Perú actualment tant l'escola de Sa
Murtera, Son Negre, Puig d'Alanar i s'Espinagar,
es troben plenes de brutor, fems, i objectes diver-
sos sense cap utilitat.

c4 Recordar aquells vells temps
quan els nostres pares, la majoria

c residents als foraviles del terme
I' municipal de Manacor, anaven a
cr4 aquelles escoles rurals (municipals

Text ¡fotos:
NP Antònia Llodrá

o privades) per aprendre a llegir, a
sumar, restar... amb l'ajud d'un pro-
fessor destinat a cadascun d'a-
quests llocs i desplaçats pels cot-
xes de la Policia Municipal, pro-

dueix una mica de rencor al veure
que aquests edificis construïts pels
anys 32, s'estan degradant. Quatre
propietats municipals construïdes
totes, amb la mateixa estructura i



L'escola de Son Negre, probablement és la que es troba interiorment més
degragada.

conegudes per les escoles rurals de
Son Negre, Sa Murtera, el Puig
d'Alanar i s'Espinagar.

De totes elles, tan sols es conser-
va una mica la de «Sa Murtera» on
no fa massa es veu que hi treballa-
ren Ilevant i aplanant els munts de
terra que s'hi podien trobar just a
l'entrada de la porta, enrajolant els
banys i netejant a fons l'interior de
l'aula. La resta -al marge de que
qualque grup d'excursionistes, d'es-
plai o simplement d'amics contínua-
ment hi vagin de visita- es troben
molt malament. Inclús n'hi ha que
donen la impressió, pel seu estat de
deixadesa i donat que romanen
amb les portes obertes, que és un
lloc ideal pels drogadictes.

Les condicions, per aquests
temps que corren, no són tampoc
de les millors. N'hi ha que estan
preparades per instal.lar-hi aigua
corrent i electricitat, però de mo-
ment no en tenen.

Una vegada tancades, la poll-
ola recollia els nIns de foravila

Quan aquestes escoles es tanca-
ren, allá per l'any 75, la policia es
feu càrrec de recollir els nins i nines
que habitaven als foraviles del
terme, per tal de trasladar-los als
col.legis de Manacor.

Cinc punts diferents eren el cen-
tre de recollida, del qual es feien
càrrec tres cotxes dela policia, que
després de dos anys, l'Ajuntament
els pagaya la benzina.

Les aules, enrevoltades de qua-
tre parets, espaioses i la majoria
amb grans finestrals, tenien tot el
necessari. Petites estanteries amb
calaixos on es guardaven els llibres
dels professors, una trentena de
taules i cadires pels alumnes i la
pissarra just darrere el professor. Al
seu costat es trobaven les vivendes
dels mestres destinats 'a, impartir
diàriament les Iliçons.

«Sa Murtera»

L'escola de «Sa Murtera» roman
allunyada de les vies de comunica-
ció més concorregides. Amb una
gran aula de dos aiguavessos que
centralitza tot el conjunt, actualment
es troba en procés de restauració.
L'edifici es tracta pròpiament de
l'aula, gran espai rectangular amb

els finestrals d'arc rodó a la part
posterior. Al seu davant Ii procedeix
un porxo recolzat en petites colum-
nes de base quadrangular. A un
dels costats de l'aula es desenvolu-
pen, en forma de braç, les diverses
dependències destinades a habitat-
ge pel mestre, les quals gaudeixen
d'un accés independent. Com a
trets decoratius, a part de la solució
de les columnes, cal ressenyar la ti-
pologia de les brancalades de por-
tals i finestres i de les peces canto-
neres.

Per anar a l'escola rural de «Sa
Murtera» ubicada més enllà de la
carretera de Conies i agafant l'en-

creuament de la carretera de Sant
Llorenç, el primer que es troba és
un camí molt destrossat per la to-
rrentada del 6 de setembre de
1989. Un munt de pedres i herbes
fan difícil l'arribar a l'esmentada es-
cola.

«Son Negre»
Pràcticament situada al costat de

la carretera de Manacor-Son Carrió,
conforma juntament amb una esglé-
sia i unes cases de pagès el predi
de Son Negre. Una gran aula defi-
neix l'organització de l'espai. Al

las•-



Adalt l'entrada de l'escola del Puig dAlanar i abaix la de Son Negre.

costat d'aquesta s'hi afegeixen de-
pendéncies per altres serveis.

Aquesta juntament amb la de
«s'Espinagar» són unes de les que
es conserven en mal estat. Pedres,
herbes, fems entre altres objectes
materials sense cap utilitat enrevol-
ten els edificis històrics, propietat
de l'Ajuntament de Manacor.

«Puig d'Alanar»

Aquesta es troba a la carretera
de Cales de Mallorca, essent difícil
diferenciar-la quan es circula en
qualque vehicle per devora, donat
que els altíssims arbres i herbes
que han crescut just aferrat a l'edifi-
ci ho tapen completament.

El seu estat, com la resta, és
també lamentable, donat que al seu
interior s'hi troben munts de brutor,
finestres rompudes, etc.

Dos grans aiguavessos
centralitzen el conjunt
d'aula i vivenda a les
quatre escoles rurals.



Després d'utilitzar-les
al llarg de més de
quaranta anys, es
tancaren les escoles al
1975

«S'Espinagar»

A part de l'entorn natural, l'ele-
ment que més qualifica a l'escola
rural de s'Espinagar, és la proximi-
tat de les cases de possessió del
mateix nom. Amb el buc de carreus
de mares, a l'aula s'hi adossen al-
tres dependencias que constituei-
xen la vivenda del professor.

Es repeteix l'ordenació habitual
amb el protagonisme de l'aula, la
qual és precedida per un porxo que
presenta una gran obertura com
accés. Al costat hi ha la vivenda. El
conjunt assoleix un aspecte molt ra-
cionalitzat amb poques preocupa-
cions decorativas, que tan sols es
reflexen a diversos buits. Aquesta

pobresa decorativa enllaça molt bé
amb la constant d'austeritat de la
construcció rural mallorquina. Pre-
domina l'allindanament de les ober-

tures de la façana. Es troba també
uns grans finestrals de l'aula a la
part posterior caracteritzat pels
arcs.

«Sa Murtera-, única escola rural que es conserva en bon estat i que roman tancada.



El pis de la badia
Poemes inèdits de Miguel Ángel Riera

Després d'una partida d'anys
sense escriure poesia En Miguel
Ángel Riera acaba d'enllestir un
nou recull titulat «el pis de la
badia». Poemes, com és el seu
estil, de caire intimista, d'un lirisme
total, escrits tots la primavera i l'es-
tiu passats.

«El pis de la badia» se publicará
prest, possiblement en tres o quatre
mesos, en una de les més presti-
gioses col.leccions de poesia que
s'editen a Barcelona. Més que fer
un comentari d'aquests poemes, 7
SETMANARI es complau a oferir-
vos-ne una partida en rigorosa ex-
clusiva. Vegeu idó, aquests versos
que fins ara eren

Com feien els antics al peu de les murades,
he isntal.lat entorn teu un campament d'esperes
cercant, en tu, el moment millor per integrar-te'm
fent renúncia d'allò que, abans de tu, em plaia.
Ben igual ho fa el sol que irromp dins les esglèsies

havent fet pels vitralls un joc de coloraines,
en veure's esplendit, escull quedar-s'hi a viure
sense enyorar l'espai obert que ell gloriava.

Si te n'anassis,
com ho faria per poder oblidar-te?
Sense oblidar-te,
com ho faria vivint sense tu?

No m'interessa res del temps quan no existies
ni m'atrau cap futur si tu o jo no hi som.
La nostra veritat l'expressam amb dos cossos
desplegats dins el bes, embriacs de present.

Allunyau-vos de mi si veis que la tristesa
se m'ha instal.lat al cor, al budellam o al penis
i el meu paisatge está sotmès al seu domini
obeïdor tot jo al seu codi de signes
convertits en l'arrel d'on creix la meya estètica.
Si no ho feis a l'instant, us en puc fer contagi
perquè me sent molt viu quan la tristesa em mata
i un no sé què m'empeny a aportar-li prosèlits.
Separau-vos de mi si veis que ella m'amara
però no us faceu Iluny: acabaré ofegant-la,
buidant-li els ulls, occint-la, abraonant-la amb ràbia
provant de fer-li dir per quin perquè m'estima.
A vegades no sé si em dol o si m'agrada.

He volgut pujar a peu al pis de la badia
com un infant frissós d'arribar prest a fira
i en arribar al cinquè he sentit que semblava
com si m'hagués quedat l'edat endarrerida
rodolant cap avall, mentre jo prosseguia
grimpant el darrer tram amb l'ajut d'unes ales
que essent part del meu cos ja feia temps no emprava.
He arribat al sisé lleuger com la pelussa
que escampen els ocells a trenc de primavera
i aborrallona el vent pels racons de la tarda.
Tot just de rodar clau, he vist a la barana
que circumda el balcó tot un rengler de xifres
imitant la quietud d'un asil d'oronelles.
I m'he trobat feixuc, gravat per la tristesa
de sentir-me ferit per la fredor d'uns signes
que se'm claven al cor talment un escarràs.
I en guaitar pel baleó, he estat a temps de veure
per un instant molt breu però prou per delmar-me
l'espectre de la mort tombant la cantonada.



Per al dia 10 de gener s'ha previst  la gran  «Nit de Bulla»

Interessants activitats per a la Tercera Edat

M.Antónia Llodrá.- Entre els
actes organitzats pel Centre Social
de la Conselleria de Cultura, Edu-
cació i Esports del Govern Balear, i
les Aules de la Tercera Edat, al
llarg d'aquestes festes, cal ressen-
yar entre les que manquen per du a
terme, la «Nit de Bulla» programa-
da pel dia 10 de gener amb un
sopar al Molí d'En Sopa, a partir de
les 20 hores.

Pel que es refereix a la resta
d'activitats, segueiexen amb bona
participació els curs de cuina, taller
de Relleus, aules de dibuix i pintu-
ra, cerámica i yoga i que es prepara
una gran festa per a la nit de Sant
Antoni. Festa que es durà a terme
el día 14 de gener a partir de les
cinc del capvespre on s'espera la
visita dels dimonis. Aquest mateix
dia i a partir de les 20 hores hi
haurà una interessant conferència a

càrrec de Daniel Cassany i Comas,
escriptor i professor de la Universi-
tat de Barcelona amb el tema «Acti-

tuts lingüístiques i aprenentatge de
llengües, a la qual hi podran assistir
tots els interessats.
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La coral “Estudi Vocal» en el moment de la seva actuació a l'Ajuntament de Viena.

Components de la coral i acompanyants, moments abans de desplaçar-se a
l'aereoport.

Després d' un any i mig de formació, experiència ha demostrat esser una de les millors 

Brillants actuacions de la coral «Estudi Vocal» a Viena

Un any i mig de feina, dedicació i de interés pro-
fund per pan dels membres que el conformen han
estat suficients perquè la coral «Estudi Vocal» pre-
gués pan en un dels concert més ambiciosos per a
qualsevol cantaire i amant a la música de la nostra

illa. Dirigida per Martí Sáez, més de quaranta per-
sones es desplaçaren fa només una setmana per
prendre part en el “X Aniversari de l'Advent Coral»
que l'Ajuntament de Viena organitza anualment,
així com en el famós concert de «Nadal Viva».

Text i fotos:
Antbnia Llodrá

Convidats pels membres i directi-
va de la coral «Estudi Vocal», la re-
dacció d'aquesta revista tingué l'o-
portunitat d'assistir a la gran i inobli-
dable experiencia d'un grup de can-
taires manacorins al oferir aquets,
un dels concert més importants
-després d'un any i mig de la seva
existencia- a l'Ajuntament de Viena.

Més de cinquanta persones ens
desplaçarem el dimecres, 18 de de-
sembre, cap a la capital austriaca
amb l'objectiu de visitar Viena i els
seus múltiples encants. El més ca-
racterístic de totes maneres, fou el
fort i efusiu aplaudiment que els de-
dicaren a aquest grup de persones,
centenars d'aficionats a la bona
música dintre del recinte de l'Ajun-
tament de Viena.

En un gran ambient de compan-
yerisme visitarem els dos primers
dies el centre de la ciutat, cone-
guent després d'observar les diver-
ses panoràmiques, la seva cultura i
tradició, de la qual cal destacar
l'ambient que es mantén per la mú-
sica. Al tercer dia arriba la primera
de les tres actuacions que s'havien
de du a terme, essent a la llar de la
Tercera Edat de «Neubau», on s'in-
terpretá un programa molt complet
de cançons típiques de la Medite-
rránea com «La Nit de Nadal»,
«L'estrella de s'auba», «A la ciutat
de Napóls», entre altres. L'acollida
d'aquestes persones majors que
escoltaren a les prometedores veus
mallorquines, fou molt bona i desta-
cable. Un fort i llarg aplaudiment
acompanyada d'unes excel.lents
pastes realitzades a l'esmetada llar
els despedí amb emoció del primer
concert.

Al dissabte arriba ja el dia més

esperat del sis que es prolonga la
visita, la participació en el «X Ani-
versari de l'Advent Coral» que l'A-
juntament de Viena organitza
anualment per aquestes dades i co-
neguda més popularment per
«Nadal Viva», amb l'assistència de

destacades corals de rel de tot el
món. Dues hores abans presenta-
ren per altra banda, la primera part
del programa, en el nou «Shopping
Center» de Lugner-City. Un gran
centre comercial que gaudeix d'un
ambient molt predisposat per a les



Els membres de la coral visitaren al seu temps lliure el centre de Viena, així com
gran panoràmiques de la ciutat.

La presidenta i el director d'Estudi Vocal juntament amb el delegat de Cultura de
l'Ajuntament de Viena.

El director Martí Sáez, rebé de mans

del delegat de Cultura de l'Ajuntament de
Viena un petit obsequi.

festes de Nadal.
Al marge de que els nervis els

menjaven, l'actuació surgí inmillora-
ble. Centenars de persones presen-
ciaren al llarg de tot un horabaixa
un excel.lent concert, entre les que
caí destacar l'actuació deis nostres
representants, tots ells del terme
municipal de Manacor. A més d'Es-
tudi Vocal hi participaren també di-
verses corals internacionals entre
elles la de de Holanda, Polonia i del
mateix país d'Austria.

Un programa de molta qualitat

La programació gaudí, en el tres
concerts realitzats -especialment a
dos d'ells-, d'una gran acceptació.
Amb cançons típiques de la Medite-
rránea (Valencia, Catalunya, Eivis-
sa, Menorca i Mallorca), la primera
part constava d'obres dels popu-
lars, B.Bibiloni, A.Langrée, P. Ca-
sals amb la cançó aquest darrer,
del «Cant dels ocells» i amb l'actua-
ció solista de la soprano, Joana Ge-
labert.

La segona part fou l'actuació més
esperada. Al primer concert realit-
zat a la Llar de la Tercera Edat amb
la solista Maria Rosselló a la cançó
<<Ara que es Nadal» i la pianista
Petra Riera, la interpretació sortí del
millor. A l'Ajuntament, on  s'interpre-
tà també aquesta part de la progra-
mació amb tres cançons de Nadal i
el cant de la Sibil.la a  càrrec de la
soprano-solista, M Antònia Llodrá.

Viena; capital de la música

Només al primer dia d'estancia,

els components de la coral s'asse-
bantaren de la importància d'actuar
a Viena. Coneguda aquesta com la
capital de la música, els suposava
als manacorins triomfar davant un
públic, a més de nombrós molt exi-
gent.

Durant la visita i abans de realit-
zar el concert a l'Ajuntament de

Viena el delegat de Cultura de l'es-
mentada corporació reuní a tots els
cantaires i acompanyants, convi-
dant-los a dinar. A la trobada la pre-
sidenta de la coral i el director fir-
maren i dedicaren amb unes breus
paraules el seu agraïment, per
donar-los l'oportunitat d'actuar a la
festa del ,‹X Aniversari de l'Advent
Coral..
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Dia dels innocents: ous i «spray» al carrer
El dia dels innocents, ben segur, que foren mol-

tes les persones que hagueren d'aguantar alguna
petita broma sense enfadar-se gens; fins i tot, els
mitjans de comunicació a les seves pàgines pre-
sentaren tot tipus d'innocentades i també rádio i

televisió. A nivell de Manacor, el dia dels innocents
ha agafat des de fa dos anys un altre caire, no
massa agradable per la majoria de gent, en canvi
sí que ho és pels més joves.

Sobretot l'horabaixa, i amb la vin-
guda de la fosca, els grups de joves
d'entre els 15 i els 18 anys varen
començar a omplir els carrers de
Manacor, sobretot la zona centre en
petits grups que es dedicaven, uns
contra els altres, a tirar-se spray i
també dotzenes d'ous.

Un grup va robar algunes
dotzenes d'ous a un trast de
la Plaga de Ses verdures

No es produiren incidents greus
al llarg de tot el dia, malgrat que
sempre hi ha els petits grups de
joves que aprofiten l'ocasió per fer
desastres; com ho demostra l'e-
xemple d'un grup d'aquests joves
que va forçar la porta d'un dels
trasts tancats de la Plaça de Ses
Verdures, robant vàries dotzenes
d'ous amb els quals pogueren em-
brutar cotxes i també moltes de fa-
çanes. Per altra banda, i també a la
mateixa Plaça, un altre jove va
robar una caixa de tomátigues a un
altre trast, malgrat que la propieta-
ria no va presentar cap denúncia ja
que va conèixer al jove que li havia
robat, ben segur que aquest no ho com a altres Wafles de/centre.

A la façana de la tenda M Oliver un grup de joves es  dedicà a fer pintadas, així

La Policia Local vigilà la zona centre tot horabaixa



tornará intentar a fer.

Els tres hipers col.laboraren
amb la Policia Local 1 no
vengueren ous als menors de
18 anys

Cal resaltar la col.laboració dels
tres hipers de Manacor que
col.laboraren amb la Policia Local i
no vengueren ous als menors de 18
anys, aquesta iniciativa va provocar
que fossin menys els ous que es ti-
raren pels carrers de Manacor; per
altra banda, altres comerços no se-
guiren aquesta bona iniciativa i es
vengueren ous a grups de joves
que aprofitaren per tirar aquestes
dotzenes d'ous a cotxes i façanes.

Per altra banda un dels aspectes
més negatius fou la venda de coets,
que alguns menors tiraren pel ca-
rrer; la Policia Local va actuar molt
aviat i es confiscaren alguns d'ells
perquè no es tirassin.

La moda d'aquest dia: tirar
«spray», talc, ous 1 també
pintura

Sens dubte el que passa a Mana-
cor el dia dels innocents no es veu
a altres pobles de l'illa, però també
cal dir que el tirar «spray» o talc (en
castellà Talco) no fa mal a ningú i
no pot produir cap desperfecte
greu. Però sí resulta prohibidor que
els joves aprofitin per embrutar les
façanes de tendes i bars amb pintu-
ra o amb ous, perquè després no
es pot llevar. Un exemple ben clar
és el de la façana d'una tenda de
robes, ca na Maria Oliver o el Bar
de Ca N'Andreu, a la primera es
feren una serie de pintades i al bar,
els propietaris (que per altra banda
tancaren tot el dissabte horabaixa)
hagueren de llevar els ous amb

aigua i sabó al llarg del diumenge.
Ben segur que als propietaris afec-
tats no les fan gens de gràcia
aquests tipus d'innocentades.

A Porto Cristo també es
tiraren algunes dotzenes
d'ous

També a Porto Cristo s'enregis-
traren alguns grups de joves que

aprofitaren el moment per tirar algu-
nes dotzenes d'ous als cotxes que
passaven pels carrers, entre ells un
cotxe patrulla de la Policia Local.

Al Ilarg del dia es produiren petits
incidents, per exemple a Manacor,
un jove de 15 anys fou agafat per
tres d'aquests al.lots i a més de
tirar-li per damunt una bossa plena
d'orí Ii prengueren la bicicleta.
També la Policia Local va actuar
amb un grup de joves, als qual els
va prendre el nom.

Però com a resum destaca que
els incidents produits enguany no
són superiors als deis altres anys
anteriors, i per tant les innocenta-
des d'aquest tipus han disminuit
considerablement, una de les raons
és que els grups que actuaren els
altres anys no han sortit enguany al
carrer, sinó que han estat al.lots
més joves i sense tantes males in-
tencions com els anteriors. També
l'acció de la Policia Local que patru-
llà els carrers va ajudar a qué els
joves no es «desbaratassin» de
demés.

M• Magdalena Ferrer.
Foto: Antoni Blau.
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Els regals es repartiran després de l'Adoració que es durá a terme el diumenge, a l'Església del Dolors

Gran entussiasme per a l'arribada del Reis
d'Orient a Manacor

L'arribada deis tres personatges possiblement,
més característics de les festes de Nadal, com són
Baltasar, Gaspar i Melsion, és sens dubte, el regal
més fortuït que es pot oferir a qualsevol nin i nina.
Tres personatges histórics i carregats d'alegria

que aporten a més dels esmentats regals la il.lusió
simbólica de les dades. Per tot això i ja dintre d'a-
quest any nou, 1992, els Reis d'Orient visitaran no-
vament, el diumenge 5 de gener, el terme munici-
pal de Manacor.

M.Antónia Llodrá.- Amb molt
d'entussiasme i fantasía esperen,
els al.lots del terme de Manacor,
l'arribada dels Reis d'Orient. Una
arribada que tindrà lloc el proper
diumenge, 5 de gener, i que aquest
any contará amb una nova progra-
mació preparada molt eficazment,
amb l'únic objectiu de que tots els
nins i nines puguin rebre els seus
regals, a cadasquna de les seves
barriades.

Per començar amb la festa s'ha
previst dintre del municipi de Mana-
cor, l'Adoració a l'Església dels Do-
lors a partir de les sis de l'horabai-
xa, mitja hora després de l'arribada.
Posteriorment, es a dir, a partir de
les sis i mitja, hi haurà com cada
any, una festa a sa plaça de Sa
Bassa. Una vegada acabada, cada
Rei anirá al seu barri per repartir els
regals.

Itinerari dels Reis d'Orient

El primer itinerari que seguiran
els tres Reis és el següent: Avda
Baix d'es Cos, Plaça Cos i Rector

Rubí. L'adoració es durà a terme a
la mateixa plaça Rector Rubí, We-
yler i Sa Bassa. Un poc més tard, el
Rei Baltasar recorrerá els carrers
de Pío XII, Amargura. R.Rubí, Cós,
R.Llull, Colón, Creu, V.Cabeza,
Mossèn Alcover, F.B.Moll,
J.Sureda, Plaça Sa Torre i Església
de Sant Pau. El Rei Gaspar per la
seva banda ferá el següent recorre-
gut: Francesc Gomila, Abeurador,
S.Rossinyol, Valdívia, H.Cortés i
Cardenal Pou. Per acabar, el Rei
Melsion es farà càrrec del carrer
Major, Convent, Muntaner, Ebenis-
ta, Pintor Gris, Sta Catalina Tho-
más, Via Alemánia i Plaça de Sta
Catalina.

Adoració deis Reis a Porto
Cristo i s'Illot

Els tres Reis d'Orient arribaran
també aquest any a Porto Cristo,
per entregar els regals als més pe-
tits de la localitat. Per a les sis i
mitja del capvespre s'ha previst l'a-
rribada dels tres personatges en
barca al moll. Posteriorment arriba-

ran fins a l'Església i repartiran re-
gals per a tots els nins i nines.

Després de la visita a Porto Cris-
to emprendrán el camí cap a s'Illot.
Allá també hi arribaran en vaixell
des de la mar gran i s'aturaran al
mollet. Seguidament es trasladará
la comitiva a l'Església on es durà a
terme l'adoració al Nin Jesús. Una
vegada acabada l'esmentada ado-
ració, es traslladaran a l'Hotel Playa
Blanca on es repartiran tots els re-
gals, servint-se també xocalata amb
ensaïmades per a tothom.
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ES MOLÍ D'EN BOU 
MENUS CASOLANS PELS DIES FEINERS

(del 7 al 12 de Gener)

PRIMERS PLATS
• Sopes Mallorquines
• Sopa de verdures
• Spaguettis
• Ensalada de la casa
• Cuinat de llegums
• Consomé de gallina

SEGONS PLATS
• Conill amb ceba
• Pollastre rostit amb patató
• Peus de porc amb salsa d'ametla
• Llengua amb tápares
• Mongetes amb botifarra

• Fruita o flam o Puding

• Vi de la casa o cervesa o aigua
• Café

d'en	 b	 o	 u

Preu: 1.300 pts.
Cada setmana es canviarà la carta del Menú

També es pot dinar a la carta

GALERIA D'ART
Exposa	 BAR DE NIT
DAMIÁ JAUME	 Obert cada dia
De 18 a 21 hores

RESERVES TEL. 83 83 40

CUINA CATALANA, MALLORQUINA i DE MERCAT
CARNS AL GRILL



La Conselleria de Sanitat realitza una campanya informativa

Normes per la correcta elaboració de salses
maoneses

(M. Ferrer).- Després de la llei
que es va elaborar sobre com s'ha-
vien de realitzar les salses maone-
ses, perquè no suposin cap tipus de
perill per les persones com ha
estat, fins ara, la salmonelosis, la
Conselleria de Sanitat i Seguretat
Social ha editat uns cartells infor-
madors.

Aquests cartells que s'han repar-
tits per distints pobles de l'illa infor-
men d'una manera molt detallada
de la forma més correcta per fer
una salsa maonesa utilitzant ovo-
productes pasteuritzats, segons un
Reial Decret del dia 2 d'agost d'a-
quest mateix any. El procediment a
seguir és el següent:

L'elaboració de maoneses i altres
salses similars (all-i-oli, salsa rosa,
etc) a les quals figuri l'ou com ingre-
dient principal, s'haurà de substituir

per un ovoproducte pasteuritzat ela-
borat per empresa autoritzada; per
altra banda, les maoneses s'hauran
d'acidificar amb vinagre, suc de Ili-
mona o d'altres productes autorit-
zats fins un ph no superior a 42.

Aquestes també s'elaboraran ex-
tremant les mesures higièniques
(rentada de mans amb aigua, sabó i
raspall, roba neta, etc) abans de co-
mençar la seva elaboració; també
s'ha de comprovar la neteja dels
utillatges (recipients, batedores, cu-
lleres) utilitzats a la seva elabora-

ció, així com immediatament des-
prés de confeccionar-la, s'haurà de
conservar a una temperatura no su-
perior a 8°C (gelera) i es procurará
que la mescla amb altres productes
alimentaris es realitzi en el moment
del seu consum. És molt important
tenir en compte que les salses
maoneses, una vegada fetes, no es
poden conservar més de vint-i-
quatre hores, perquè augmenta el
perill d'intoxicació per la persona
consumidora.

Aquestes regles són molt impor-
tants pel gremi de la restauració,
bars, hotels, restaurants han de
tenir sempre presents aquestes
normes però també les ha de tenir
molt en compte la persona que rea-
litzi salsa maonesa a ca seva, ja
qué, de no ser així, el risc d'intoxi-
cació és molt alt.

SA BASSA, 5 - B

ViaieSANKAIRE 
TEL. 55 19 50
MANACOR

EMPEZAMOS EL AÑO REBAJANDO MAS LOS PRECIOS

CANARIAS 25 °I. descuento acompañante
TENERIFE
	

3 noches	 10 noches
1' per.	 r per.	 1 per.	 r per.
26.600
	

19.950
	

44.100
	

33.075
COMB. 2 ISLAS
	

44.700
	

33.525

EGIPTO OFERTA ENERO «LUJO»
Pensión completa - crucero

8 días, crucero 3 nts. 	  106.900 pts.
8 días, crucero 4 noches 	  111.900 pts.
11 días, crucero 3 noches. 	  116.900 pts.
11 días, crucero 4 noches 	  123.900 pts.
13 días, crucero 4 noches 	  115.900 pts.

mAdemás 50 % Dto. acompañante a
Cancún, Brasil, New York, Sto. Domingo!!!

CONSULTENOS Y APROVECHE LAS
REBAJAS DE 1992

GRUPO TUNEZ
Salida 9 Febrero de Manacor.

ULTIMAS PLAZAS!!
Programa «Todo incluído» LUJO

8 días circuito
Precio por persona 	  55.000 pts.
Incluye: Autocar Manacor - aeropuerto - Manacor, Avión
directo, Hoteles lujo, pensión completa, excursiones y vi-
sitas incluídas, guías locales de habla hispana, acompa-
ñante V. Ankaire, bolsas de viaje y seguro.

TUNEZ
Salidas 12 y 19 de Enero

Circuito 8 días en Pensión completa
Precio por persona.... 55.900 pts.

30 % descuento 3« persona
50 % descuento 4* persona



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 JUNÍPERO SERRA, 27

El fet de tenir la casa plena de rellot-
ges japonesos no deu donar una idea
fiable de l'exactitud. Jo, que em consi-
der una persona equànime i tenc, efec-
tivament, la casa plena de rellotges ja-
ponesos, em veig obligat a denunciar
públicament el que consider una injus-
ticia, un atac a l'exactitud, a la preci-
sió.

Com tothom sabrá ja a hores d'ara,
em referesc al penós assumpte del re-
partiment de premis del darrer concurs
de villancicos del bar Catòlics de Ma-
nacor, celebrat el passat dia de la sego-
na festa de natal. El poble no xerra de
res més.

No dubt que els guanyadors fossen
dignes. Eren, això sí, dignes, però no
es pot dir molt més. El públic en ple va
rebre la noticia que havien guanyat
aquells amb una gran consternació.
Perquè tothom havia notat altres grups,
com per exemple, i agafat a l'atzar, el
que constituYen el gran Nino Yssent &
The Sordines. Ha estat el primer que se
m'ha ocorregut i per això l'anomen
ara. Va esser una sorpresa terrible per
tot el públic que els guanyadors se'n
duguessen el premi abans que el grup
esmentat.

Ens és lícit fer-nos algunes pregun-
tes: ¿era completament imparcial, el
jura? ¿perquè no varen sortir publica-
des les delliberacions? ¿és cert que al-
guns dels membres del jurat són amics
personals de determinats membres del
grup guanyador? ¿són creïbles els co-
mentaris, cada cop més clardorosos,
sobre una determinada quantitat de do-

blers que va canviar de mans? El poble
de Manacor no xerra d'altra cosa,
aquests dies. Fins i tot la il.lusió per
l'arribada dels Reis está enterbolida per
aquesta terrible polèmica que ocupa
tots els sectors de la nostra societat. És
que la injusticia va esser massa grossa
perquè passas desapercebuda.

Hi va haver altres grups, com per
exemple, i tornant-lo agafar a l'atzar, el
del fantàstic Nino Yssent & The Sordi-
nes, que es mereixien molt més el pri-
mer premi. No per la importancia del
premi en sí, maldament el guardó fos
un esplèndid tambor de detergent de
valor incalculable sinó per una qüestió
d'estricta justicia. I no xerr perquè a
algun grup, agafat a l'atzar, com per
exemple el sensacional Nino Yssent &
The Sordines, hi hagués la meya dona i
jo degui una quantitat considerable de
doblers al gran Nino Yssent, per exem-
ple. Faig aquest escrit perquè vull ma-
nifestar la meya repolsa davant un fet
tan vergonyós com aquest que ens
ocupa, d'una importancia, a més tras-
cendental.

El poble de Manacor té dret a que se
Ii dóni una explicació, que sapiguem
en quines mans estam. Si tot depèn de
«senyors» com els que configuraren el-
jurat del concurs de villancicos del Bar
Catòlics, estam ben arreglats. La qües-
tió del possible suborn als «senyors»
del jurat s'ha d'aclarir públicament.
¿Per que, em deman una altra vegada,
els «senyors» del jurat varen acceptar
la capsa de Montecristos i la caixa de
chivas que els vaig regalar?

Gabriel Galmés

I que consti que ho vaig fer per pura
i simple humanitat, per esperit nada-
lenc, no per provar d'influir en el seu
veredicte. A mi m'era igual que donas-
sen el premi a qualsevol, fins i tot a
algun grup —agafat a l'atzar— com
per exemple el que configuraren el
meu amic Nino Yssent & The Sordi-
nes, entre les quals, per cert, hi havia la
meya dona. Jo cre això, i estic segur
que una gran part del públic assistent,
com per exemple, i agafats a l'atzar, el
meu germà, les meves cunyades, la
nóvia de l'excepcional Nino Yssent i
l'altra gent agafada, això sí, a l'atzar,
Lambe ho creuen. Pea) está demostrat
que el que vol el públic no serveix per
res quan ens trobam en presencia d'uns
«senyors» del jurat gulas per més que
obscures maquinacions. I que un dia o
l'altre hauran de respondre davant de
tot el poble de Manacor —realment
exaltat per aquesta injusticia— del que
varen perpretar: un tongo com unes
cases. El que havien d'haver fet era
procedir amb rectitud d'intencions i
atorgar el primer premi —un fantástic
tambor de detergent de preu incalcula-
bre— a un altre grup agafat a l'atzar,
com per exemple el que constituïen el
meravellós Nino Yssent & The Sordi-
nes.

Gabriel Galmés
Desembre 1991

Col-laboració

Tongo

CLINICADENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomila

Médico-Odontólogo
Plaza Ramón LliilL re 12- 1° D
(Placa d'es Mercat) MANACOR
HORARIO DE CITAS:

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

Lunes, Jueves de 16 a 20 hs.
Teléfono: 55 43 85



Col•lalboració

L'incendi del Betlem d'es Convent: Cap
d'Any de 1.888

No podem parlar directament del
fet que ens ocupa si no retrocedim
un poc en el temps, gairebé 300
anys.

Devers l'any 1.587 els dominics
que, com aquell qui diu, acabaven
d'arribar a Manacor, instruïren la
confraria del Nom de Jesús. Se-
gons el costum formaven Vengan di-
rigent: un rector, que era un frare
del convent, dos sobreposats, dos
clavaris, dos diders de comptes,
tres cepilles, un penoner, un alferis i
una desena. Els confrares aporta-
ven una petita quantitat per l'obra i
despeses. El 1.587 entraren dins
les arques 28 lliures, 5 sous ¡10 di-
ners.

La gran festa anual se celebrava
el dia de Cap d'Any. Podem veure
una referencia de la importancia
que tenia, en les cartes adreçades
pels frares al Gran i General Con-
sell demanant ajuda per socórrer
Ilurs necessitats. La del 1.591 diu:
«... Lo fruyt que aquella casa i reli-
giosos fan a tota aquella vila i co-
marca no's pot explicar. Sols darem
per part de testimoni que lo dia de
la Circunsició confessaren y com-
bregaren en dita casa al peu de
noucentes animes...» Altra volta
dos anys més tard, el 17 de març
de 1.593 tornaven a demanar ajuda
al mateix Estament en aquests ter-
mes: «... les confessions són mol-
tes i ordinàries que sols lo dia de la
Circunsició combregaren en casa
noucentes animes, la iglesia és de
cañes i tota es plou, cosa indigna
de la grandesa del Senyor y per so
ha de comensar altra si's troba
poder por axó...»

Efectivament a la segona esglé-
sia, l'actual, la confraria del Nom de
Jesús tingué una bona capella. Dia
12 de setembre de 1.638 s'encarre-
gava a l'escultor Antoni Ballester el
retaule, que encara ara avui es con-
serva, acabat el 1.641-43 per Pere
Pou.

A l'any 1.789 Jeroni de Berard la

descriu així: ‘ , Sigue después el
grande órgano con guarnición de
madera (...) continuando las capi-
llas. La del Niño Jesús, que se ve
de bulto grande, hermoso, en ca-
maril dorado y entre cuatro colum-
nas viejas, dos con relieves y las
otras estriadas con lienzos oro y co-
lores..."

Davant d'aquesta imatge els pri-
mers frares havien mantingut el tra-
dicional culte de desgreuge al Nom
de Jesús.

Es anys passaven, pero la festa
que se celebrava el dia de la Cir-
cumcisió seguia tenint una gran im-
portancia a Manacor.

A l'any 1.835, quan els frares
varen haver de deixar el convent
degut a la desamortització, l'esglé-

sia de sant Vicenç Ferrer passà a
dependre directament del bisbat.

El primer custos fou don Damià
Llull, al qual seguiren un bon nom-
bre de sacerdots manacorins, fins
que tornaren els frares a l'any
1.908.

Aquests capellans no es limitaren
a mantenir el culte, sinó que a més
a més varen seguir infonent l'espe-
rit dominica.

Ara ja podem parlar del fet que
ocorregué el dia de Cap d'Any de
1.888 a l'església del Convent:

La funció per commemorar el dia
del Nom de Jesús començava a les
quatre del capvespre. La gent
abans d'entrar es returava a la pla-
çola per donar-se els molts anys:
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Les comunica que el Domingo, 5 de Enero

permanecerá abierto todo el día.

Col•laboració

-Que així com l'hem vist comen-
çar el vegem acabar!

-Amb salut, que no hi ha riquesa
més gran...!

En aixó arribà el remolí en Jaume
Perelló i Suasi. Caminava amb
crosses. Saludà i continuà. La gent
observava com debaixava els esca-
lons. Una dona digué:

-No digueu que no faci llàstima,
pobre al.lot!

-Ja ho veis, i tot Ii ve d'una caigu-
da.- Contestà l'amo Antoni.

Era ben ver. En Jaume era un
fadrí d'uns 30 anys, bon al.lot i tre-
bailador. Sempre havia fet de pica-
pedrer, peró feia prop de mig any
que fent feina a un edifici que es

construïa pels voltants de l'estació
del tren, va caure d'una altura de 10
metres amb tanta mala sort, que
pegà d'esquena damunt unes filera-
des de cantons. Tothom creia que
s'hauria mort, però el cor Ii batega-
va. A ca seva, postrat al Hit, ningú
no n'hagués donat ni dos cèntims...
Al cap d'una temporada va fer trenc
per bé i experimentà un poc de mi-
Ilorança. Quan va provar d'aixecar-
se, les carnes no li obeïen com per-
tocaya i l'esquena Ii feia molt de
mal. Hauria de caminar amb cros-
ses. En Jaume no va tenir més
remei que vestir-se de paciència i
sofria calladament i amb resignació
la seva desgràcia.

La gent, entrant a l'església, es
returava a la capella del beat Simó
(la primera a rná esquerra?), on s'hi
havia instal.lat el batlem. Com diu la
dita popular: El foc, el betlem i la
mar sempre tenen qué mirar, i en

Jaume s'havia assagut just a da-
vant.

Ben aviat els sons majestuosos i
retronadors de l'orgue assenyalaren
el començament de la funció.

Tothom esperava amb delit que
el predicador pujás a la trona per
fer el tradicional sermó del Nom de
Jesús. Els més vells encara se'n re-
cordaven de quan el feia un frare...
Alió eren sermons! Quina llengua
més estil.lada que tenien!

Així estant, el devot auditori no
pipellejava. Ningú no tossia ni feia
llenegar els peus. De cop, pero, fos
pel ressò d'aquelles paraules en-
tendridores, fos perquè passás un
petit corrent d'aire, el cert és que
una candela del betlem va caure
del seu canelobre i rodolà pel mig
dels caminois i camps de pastura.
Immediatament tot va prendre: La
palla, l'herba seca, les muntanyes
de paper i cartró, les cases, les cor-
tines de la postissada... Tot estava
envoltat de flamarades. La gent cri-
dava confusa pertot arreu. ni una
cadira plegadissa restava en el seu
lloc...

En Jaume estava estorat. No s'ho
explicava... Tot havia estat tan
ràpid... Però ara, ja no podia perdre
més temps. Així com pogué s'acos-
tá a la capella i amb un gran esforç,
amb una de les seves crosses,
aconseguí decantar l'Infant Jesús i
la seva Mare Verge salvant-los de
les flames.

En Jaume donà gràcies a Déu.
Sentia una forta emoció, peró
també sentia que una força interior

el corprenia. Se n'adonà que l'es-
quena ja no li feia mal, que les
cames Ii obeïen, que no necessita-
va les crosses, que podia caminar
sense dificultat i que se sentia tan
sá com abans d'aquella terrible cai-
guda. Ningú no se'n podia avenir.
No el deixaven xorar, fent-li contar
una vegada i una altra com havia
passat tot; qué sentia i qué experi-
mentava quan veia que podia cami-
nar com abans...

El corresponsal a Manacor del
«Diario de Palma", acabava així la
seva ressenya:

«... Jaime Perelló desde hace
muchos años ha sido uno de los al-
bañiles de nuestra casa y a quien
más de una vez hemos tenido que
asistir en su desgracia; y él mismo
ha referido el hecho a una persona
que he enviado para que le refiriera
lo ocurrido.

En toda la villa no se habla de
otra cosa.

El incendio no ha tenido conse-
cuencias pero todo el pesebre se
ha quemado.

No ha habido desgracias.
Si el hecho es o no un milagro no

somos competentes para clasificar-
lo.

Guillem Morey i Rosselló

Bibliogafia:
-H. de Manacor (G. Fuster)
-Viaje a las villas de Mca. (G. Berard)
-H de l'Església a Mca. (P. Xamena)
-Visita a la iglesia de Sant Vicente Fe-
rrer (La Caixa)
-Notes sobre la fundació del convent de
sant Domingo de Manacor (R. Rosselló
Vaquer)



Sucesos

El turismo y un ciclomotor chocaron frontalmente

Dos muchachos graves en accidente de tráfico

a.)
(/)

Un accidente de circulación en el
que se vieron implicados un Seat
Ibiza matrícula PM-2599-AV condu-
cido por Antonia M.G. vecina de
Manacor y un ciclomotor marca
Puch modelo Monza con placa de
Son Servera, que iba conducido por
Carlos Muñoz Piñero y llevaba
como ocupante a Juan Javier Díaz
Salas, este último de doce años, el
conductor de dieciseis.

El turismo y el ciclomotor choca-
ron semifrontalmente en la Avenida
Pinos de Porto Cristo resultando los
dos chicos del ciclomotor heridos
de suma gravedad con lesiones en
la cabeza los dos chavales y rotura
de varias extremidades entre los
dos. Ambos jóvenes vieron apare-
cer el nuevo año en la Unidad de
Cuidados Intensivos, debido a su
precario estado. La conductora del
turismo resultó ilesa.

La Policía Local instruyó el ates-
tado. La gran cantidad de público
que allí se dio cita criticó duramente
la ausencia de una ambulancia en
Porto Cristo, la tardanza de las
otras para llegar al accidente, que
se produjo a las diez de la noche, y
la primera ambulancia llegó a las
diez y media pasadas, ante el abu-
chelo general.

La segunda ambulancia ya eran
cerca de las once de la noche
cuando llegó. Lamentable que ocu-
rran estas cosas. Los heridos están
en Clínica Rotger.

UN HOMBRE MUERE
ATROPELLADO

A las cuatro y cuarto de la madru-
gada del primero del año, un acci-
dente mortal se producía en el
cruce de la carretera de Palma-
Manacor con la de Petra. Se supo-

ne que Antonio García Atienza de
unos sesenta años se dirigía cami-
nando hacia el huerto de Can Colau
y, al parecer, al cruzar la carretera,
fue atropellado por el turismo R-5
PM-7493-BB conducido por A.P.C.
de 62 años, de Palma, el cual resul-
tó ileso. Antonio quedaría muerto
sobre el asfalto y allí se hubo de
personar el Juzgado de Guardia
para ordenar el levantamiento del

cadáver y su posterior traslado al
depósito municipal del cementerio.
Antonio García Atienza era un bue-
nazo que siempre vivía sólo. Le
gustaba ir de una parte a otra siem-
pre a su aire. Cuando tenía hambre
se dirigía a los predios y solicitaba
trabajo a cambio de la manuten-
ción. Últimamente se le suponía tra-
bajando por un huerto de la zona
de Sa Caseta des Carril. Inusual
que aquella hora Antonio andase
caminando por la carretera pero de
una persona como ella se pueden
imaginar lo que sea. Nunca tuvo un
fallo ante la Justícia, no se le cono-
cen ni familiares ni conocidos y se
sabe que procedía de Yecla aun-
que con muchos años en Mallorca.
Lo conocimos personalmente y po-
demos decir que era un trashuman-
te pero una persona muy suya que
vivía libre y feliz hasta que perdió la
vida bajo las ruedad de un coche.
Actuaron conjuntamente en el es-
clarecimiento de los hechos la
Guardia Civil de Tráfico y la Policía
Local.

NOCHE DE SAN SILVESTRE

Una vez más ha quedado demos-
trado que la fiesta en torno al cam-
panario de la iglesia de Porto Cristo

es muy «especial» mientras que no
se tomen medidas dástricas o se
suprima este acto de calificación
vandálica. Menos mal que la Cruz
Roja de Porto Cristo se organizó
bien y pudo prestar ayuda en bas-
tantes casos de lesiones por cortes.
Merece especial atención el estado
de un joven de Manacor, que hubo
de ser trasladado a Palma con una
ambulancia, Gabriel C.LI. de 21
años que quedó en coma profundo
siendo auxiliado por la Policía Local
y personal de la Cruz Roja y hasta
un socorrista viajó con el muchacho
en la ambulancia hasta su ingreso
en Son Dureta, donde quedó en la
UCI.

Gabriel apareció sobre las 23
horas en la calle Sureda frente al
diez y seis y allí quedó recostado
sobre la pared o bien que alguien lo
dejó allí abandonado. Tenía algu-
nos cortes en la cara y su estado
de inconsciencia total haría temer
por su estado, la decisión de Cruz
Roja y Policía Local de remitirlo
hacia Palma pudo suponer el haber
salvado una vida.

ROBO EN SQUASHBOL

Una vez más, las instalaciones
del complejo deportivo han sido vio-
lentadas siendo destripada una caja
de caudales de la que se llevaron
una fuerte cantidad de dinero, alre-
dedor de doscientas mil pesetas,
aunque los daños producidos pue-
den ascender al cuarto de millón. Al
parecer los ladrones para entrar hi-
cieron uso de un andamio por el
que se adentraron en las instalacio-
nes practicando un boquete en el
tejado. La Policía Local llevó a cabo
las diligencias del caso.



TELEFONO 55 06 50AVDA. DES TORRENT. 1

GRAN PRIX D'AMERIQUE. PARIS

DEL 23 AL 27 DE ENERO
PRESENCIANDO: EL PRIX de VERDUN, subasta y exposición de caballos en el

HIPODROMO DE VINCENNES, visitas a GROSBOIS, HIPODROMO DE ENGHIEN,
y visita panorámica de PARIS, PRIX DE LUXEMBURGO y GRAN PRIX

D'AMERIQUE..., además de excursiones facultativas por todo París.
PRECIO POR PERSONA: 54.500 pts. en habitación doble.

Suplemento autocar Manacor: 1.000 pts.
INFORMES Y RESERVAS:

VIAJES MANACOR S.A. Y REVISTA TURF BALEAR

•
1/1c11435 MallaCCZ , s .

POR REYES REGALE UN TELEFONO
¿Diseño moderno, antiguo, móvil, sin hilos?

LOS TENEMOS
TODOS EN:

¡VEN A VERLOS!
- Teléfonos móviles para coche. Oferta 105.000. IVA incluido
-Teléfonos antiguos en madera, mármol, sobremesa o pared.
-Teléfonos modernos en blanco, rojo, negro, marfil...
-Teléfonos sin hilos.
-Contestadores automáticos, fax, centralitas.
-Equipos radioaficionado, comerciales y marina

Para cualquier tipo de teléfono
estamos en C/ Bosch, 12. Esquina Jaime II. MANACOR

SERVICIO TECNICO
1301\TES FUSTES
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Alcanzado un acuerdo para disponer de unos terrenos donde ubicar el centro cívico

Inician las obras en la carretera de enlace
entre Calas de Mallorca y Cala Murada

El ayuntamiento de Manacor ha llegado a
un primer acuerdo, por el cual obtendrá unos
terrenos en Calas de Mallorca, donde poder
ubicar el centro cívico que allí hay proyecta-

do. A su vez, la primera fase del proyecto de
construcción de la carretera de enlace con
Cala Murada ha sido ya adjudicada, por lo
cual en breve comenzarán las obras.

A. Sansó.-El pasado lunes, el ar-
quitecto municipal del ayuntamiento
de Manacor, Carlos Terrassa, visi-
taba los terrenos donde debe cons-
truirse la nueva carretera de enlace
entre Calas de Mallorca y Cala Mu-
rada, con motivo de que la primera
fase del proyecto ha sido ya adjudi-
cada y las obras comenzarán en
breve. La ejecución de las obras ha
sido adjudicada a la empresa de
Manacor, Melchor Mascaró S.A.,
que por cerca de 17 millones de pe-
setas abrirá el nuevo vial, evitando
los desniveles, y construirá un
puente sobre uno de los dos torren-
tes que deberá cruzar la nueva ca-
rretera. Esta cantidad de dinero es-
taba incluida en el presupuesto de
1991, mientras que en el ejercicio
de 1992 se incluirán los 17 millones
que restarán para concluir el pro-
yecto. Este nuevo vial tendrá una
longitud aproximada de dos kilóme-
tros y unirá por carretera las urbani-
zaciones de Calas de Mallorca y
Cala Murada. A pesar de su extre-
ma proximidad, en la actualidad
para ir de un núcleo a otro en coche
hay que dar un rodeo de más de 10
kilómetros.

Centro cívico

Por otra parte, el ayuntamiento
de Manacor ha llegado a un primer
acuerdo con el propietario de unos
terrenos de Calas de Mallorca, para
que éste ceda a la comunidad
2.000 metros cuadrados, donde
construir el centro cívico.

e Estos terrenos están próximos al
E Hotel Samoa y el solar donde se
n. ubicaría el centro cívico tiene su fa-

chada en la calle de bajada a Cala
Domingos. El acuerdo alcanzado
con el señor Navarro, propietario de
estos terrenos y residente en Bar-
celona, mantiene que se ceden
2.000 metros al Ayuntamiento para
la construcción del centro cívico. A
su vez, el Ayuntamiento mantendrá
los derechos de edificación actua-
les al resto de los terrenos y, como
por ley viene obligado a cobrar la li-
cencia de obra, la cantidad de dine-
ro que se ingrese en este concepto,
hasta ocho millones de pesetas,
serán devueltos al propietario como
pago de los terrenos adquiridos,
siempre y cuando la obra se realice
dentro de un plazo de seis años,
después del cual el Ayuntamiento
no deberá devolver ninguna canti-
dad de dinero.

Este acuerdo podría resolver el
problema de falta de terrenos públi-
cos que desde hace meses impide
que comiencen las obras del centro
cívico de Calas de Mallorca. El cen-
tro cívico ha sido ya proyectado.
Precisa una inversión de 71 millo-
nes de pesetas y cuenta con dos

edificaciones. La primera de ellas
consta de dos plantas, alojando en
la planta baja los servicios de ofici-
na de Información Turística, Policía
Municipal, Policía Nacional y Servi-
cio Médico, además de aseos públi-
cos y hall de distribución. En la
planta piso se ubican las oficinas
del ayuntamiento de Manacor, sala
de juntas y oficinas de la Asocia-
ción de Propietarios de Calas de
Mallorca, además de los aseos pú-
blicos y el hall. El segundo edificio
consta de dos cuerpos diferentes,
siendo el primero de ellos de planta
única, con excepción de un altillo,
en el cual se desarrolla la sala des-
tinada a Templo Multiconfesional,
teatro, sala de conferencias y actos.
El otro cuerpo tiene dos plantas,
desarrollando en planta baja los
servicios necesarios para el uso po-
livalente de la sala, ésto es sacris-
tía, vestuarios para ambos sexos y
almacén para los servicios públicos
de Calas, en la planta piso se ubi-
can dos locales o aulas para ser
destinadas a actividades docentes
y reuniones.



Son_ Carrió
Francesc Galmés

Darrers actes de Nadal Cultural

Durant la setmana passada i la
present han continuat desenvolu-
pan-se els actes prevists dins el
programa del Nadal Cultural 91.

Un d'ells i que cal destacar va
esser la conferencia d'en Jaume
Capó Frau, llicenciat en Filologia
Catalana i escriptor, actualment re-
sideix a Barcelona on també treba-
lla com a traductor al català. Ha pu-
blicat tres obres, la primera d'elles
fou «Ronda amb fantasmes», «La
petita mort» i la novel.la «Eránsit»,
són les altres dues.

La conferencia que pronuncià
duia el títol: -1.991: De que s'ha
parlat en literatura», feu un repàs
als temes que han estat d'actualitat
dins aquest any, tengué com a
punts de referencia el 500 centenari
del «Tirant lo Blanc», la mort dels
escriptors Maria Campmany i Mon-
serrat Roig, la traducció al català de
-A la reserca del temps perdut»,
realitzada per Vidal Alcover, també
tractà de na Mercè Rodoreda i la
publicació de la seva novel.la inédi-
ta «Isabel i Maria» així com també
per la publicació d'unes Geografies
seves.

La conferencia fou a la Biblioteca
i assistiren un bon nombre de joves,
els quals a més de seguir amb
atenció, tingueren una vegada aca-
bada, una xerrada amb el conferen-
ciant. En Jaume Capó obsequià als
assistents i a la Biblioteca amb uns
ejemplars de les seves obres.

El dissabte passat hi hagué la
presentació del vídeo d'en Mateu

jtrttile.,::	 trau

llustració de la portada de//libre

de Jaume Capó

Galmés, al segon que ha editat de
la tribogia: Mallorca, Illa Mediterrà-
nia», el qual fa referencia a l'origen
dels primers pobladors de Mallorca,
a les feines i costums pròpies del
mes de gener fins al d'abril, a més
d'altres interessants temes i esplèn-
dides visites de la nostra illa.

Conferencia

El dilluns d'aquesta setmana, el
metge Eugeni Suárez, pronuncià
una interessant conferencia sobre
un tema de tanta actualitat com és
la SIDA, disertació que fou acom-
panyada projecció
seguits d'una xerrada, els quals
varen esser seguits amb atenció
per el públic assistent, jove en ma-
joria.

Per demà tal i com vàrem anun-
cià, hi haurà a l'església un concert
per la Banda de Música de Sant

Llorenç, dirigida per en Francesc
Sapiña. Malgrat aquest acta sigui el
que clogui el programa del Nadal
Cultural, és sense dubte el dia 5 el
més esperat per els més jovenets,
ja que com es tradicional aquest dia
arribaran els Reis de l'Orient.

Enguany aquests personatges
tendran a Son Carrió una arribada
un poc més especial de la que nor-
malment solen tenir. I és que per
ells un bon grapat de carrioners han
treballat moltes hores, per dur a
terme el projecte que s'inicià per les
festes de maig de l'any passat,
quan es feu una tómbola per poder
fer-los vestits nous.

Amb la tómbola es recolliren
416.165 ptes., les quals permetran
fer uns bons i rics vestits, que per lo
que hem pogut sabre així será.

Reis d'Orient

El proper diumenge, 5 de gener,
a les 1830 h. arribaran els Reis
d'Orient, a la plaça de l'església.
Aniran acompanyats per la Banda
de Música. A la plaga els rebran les
Autoritats, després del rebement i
haurà adoració dels Reis al Minyó i
acte seguit procedirem a repartir les
juguetes a tots els nins.

Els paquets es rebran a la sagris-
tia, com de costum, el dia i hora as-
senyalada per els organitzadors.

I el dia 6, els nous vestits i per
millor poder veure i admirar el tre-
ball que s'ha fet, estaran exposats a
Ca ses Monges desde les 18 fins a
les 20 hores.

A la memòria de Gabriela Vives
No sents, cor meu, quina pluja més fina?
Dorm, que la pluja ja vetlla el teu son..
Hi ha dues perles a la teranyina,
quina conversa la pluja i la font!
No sents, cor meu, quina pluja més fina,

No sents, cor meu, quin plorar i quin cantar?
Canten les gotes damunt la teulada,
ploren les gotes damunt del replà...

Gotes de pluja, gardenia que es bada...
No sents, cor meu, quin plorar i quin cantar?

¿No sents, cor meu, quina pau més divina,
amb la música dels núvols desfets?
Pluja de nit, delicada veïna,
dentetes d'aigua en els vidres quiets...
No sents, cor meu, quina pau més divina?

Josep Maria de Sagarra
Canço de Pluja

(fragment)



HIPÒDROM DE MANACOR
DILLUNS DIADA DELS REIS

18 INTERESSANTS CARRERES
* MATÍ: a partir de les 9'30 hores
* CAPVESPRE: a partir de les 15'30 hores

• DE GENER '92

FONS QUARTET: 1.108.200 PTS.
Els trofeus d'aquesta diada han estat donats per:

Pretensados Phanter, Cafetería Ses Rambles, 7 Setmanari, Plantes Adrover, Viatges Manacor, Cantina Bar Hipò-

drom, Graphis Publicitat, Trot i Galop (tenda hípica), Manacor Comarcal, Cafeteria Triangle, Revista Turf Balear,

Reparacions elèctriques Toni Matamalas, Bar Jaume, Tallers Adrover-Ferrer, Taller Elèctric Scanner, Viatges Ma-

gatours, Cafeteria-Gelateria s'Abeurad,or, Construccions Joan Rosselló.

Mañana sábado finaliza el plazo de entrega

I Concurso de dibujo infantil en el
hipermercado Gigante

M.Antonia Llodrá.- El hipermer-
cado Gigante de Sa Coma ha orga-
nizado para estas fiestas de Navi-
dad, el «1 Certamen de dibujo infan-
til». El concurso dió inicio el pasado
dia 23 de diciembre y se prolonga
hasta mañana sábado, día en que
se llevara a cabo el recuento de los
votos de los clientes de Gigante y
con la supervisión en los resultados
por los responsables de los centros
docentes participantes.

Los dibujos presentados a con-
curso han podido realizarse en los
colores y materiales colorantes que
los propios centros hayan conveni-
do, siendo la temática según la ca-
tegoría de la siguente forma: para
los chicos de 1° a 3° de EGB «Mis
Navidades» y de 4° a 8° «Mi pueblo
y región en las Navidades»

Los dibujos presentados perma-
necen expuestos durante las horas
de apertura del centro comercial. El
tribunal del concurso estará consti-
tuido por los propios clientes del
centro comercial que podrán votar
el dibujo que más les interese una
sola vez.

Para el mencionado concurso se
otorgarán interesantes premios divi-

didos según el curso escolar al cual
pertenezca el participante. Por otra
parte también se otorgarán unos
premios a los centros docentes ga-
nadores consistentes en un vale de
100 mil pesetas para el primer pre-
mio, 75.000 para el segundo y 50
mil para el tercero, todos ellos can-
jeables en artículos electrodomésti-
cos.

HIPERIWERCADOS

IGANTE



(M. Ferrer) Sens dubte, que el dia
31 de desembre es celebra per tot
arreu amb molta d'animació, però
també és cert que a Porto Cristo la
gent jove comença l'any amb molta
d'alegria i animació.

Enguany, com ja és tradicional,
els més joves es reuniren a la Plaça
de l'Església per escoltar les dotze
campanedes que donaren l'entrada
al nou any. Centenars d'al.lots i
al.lotes es congregaren a la plaça i
entre felicitacions i xampany obriren
el nou any.

Després l'ambent començà a bo-
llir a tots els bars situats a la zona
del riuet, i fins ben entrada la mati-
nada no es podia entrar, ni quasi
sortir, de cap d'ells. Bars com «Es
Tai», «Mongo Bongo», «Can Pau»,
«Es Golf» i alguns altres es troba-
ven de gom a gom, la gent jove
anava pel carrer, d'un a l'altre pas-

sant les hores entre felicitacions,
xampany i sobretot bon humor.

Cal resaltar que com es diu de
vegades a enlloc es produiren inci-

dents i la gent va disfrutar de les
primeres hores de l'any de la millor
forma possible, entre els amics i
amb molta d'alegria.

A la Plaga de l'Església es reuniren centenars de joves per sentir les campanades
del nou any.

....awaimow~~~0~01.9.0~50
El reloj de la Casa Consistorial no tocó
las ansiadas campanas de inicio de año

Porto Cristo

La Plaça de l'Església lloc obligat per començar l'any nou 

La revetla de cap d'any, la més animada

Sant Llorenç

En Nochevieja Sant Llorenç festejo su
primer centenario de Independencia

Las Fiestas Navideñas en Sant
Llorenç siempre suelen ser muy
animadas y este año no podían ser
menos ya que en el noventa y dos
celebra su primer centenario, al in-
dependizarse de Manacor en 1.892.
Por este motivo «l'Ajuntament» invi-
tó a todo el pueblo a cava y a las
tradicionales doce uvas. Minutos
antes de dar las doce campanadas,
es un decir ya que el reloj no sonó,
curiosamente, el Sr. Alcalde Miguel
Vaquer dio las felicitaciones y
«Molts d'Anys» a toda la gente de
la Vila.

En estos días de fiesta, también
se hace la tradicional -Guixa» (una
especie de bingo) en los bares y en
un local de «Sa Rectoria», éste últi-
mo para recaudar fondos de las re-
formas que se están realizando en
el Templo Parroquial.

Para la llegada de los Reyes
Magos ya se ha confeccionado el
programa de fiestas con la colabo-
ración de A.P.A. Escuela «Mestre
Guillem Galmés» y «I'Área Socio
Educativa Cultural».

Estos actos darán comienzo el
viernes día tres por la mañana con
el pregón de Reyes y seguidamente
los niños escribieron la carta a sus
Majestades de Oriente para pedir
sus juguetes, el sábado se recibirán
«els paquets» en l'Ajuntament, y
para el domingo a las siete y media
habrá concentración en «la plaça
de l'Ajuntament para acompañar la
cavalgada de adoración de los
Reyes a la Iglesia y acto seguido (;)1
reparto de los juguetes, acompaña- i-
do la Comitiva la Banda de Música.

Joan Fornés



El dia 11 s' estrenará la seva obra «Negroni de Ginebra» al Teatre Municipal

MARIA ANTONIA OLIVER
«Escriure me dóna molt de plaer però

també mal de cap»
L'escriptora manacorina, Maria Antònia Oliver,

estrenará per primera vegada a Mallorca la seva
obra «Negroni de Ginebra» al Teatre Municipal de
Manacor. Malgrat que afincada a Barcelona i també

a Biniali, Maria Antònia coneix, mlagrat d'enfora, el
Manacor actual pera sobretot recorda el poble de
la seva infantessa i sobretot els carrers on va viure
ella i la seva familia.

- Me Antònia, parlant un poc de
la teva obra en general, quant
vares edità el teu primer llibre?.

- Fou a l'any 1970 i es deia «Crò-
niques d'un mig estiu»; però des de
ben petita ja me feia gràcia escriu-
re, als set anys vaig escriure una
sèrie de poemes i als catorze anys
vaig fer una novel.la en castellà. De
petita volia ser moltes de coses: ba-
ilarina, escriptora i també hostessa
d'aire, però finalment vaig veure
que lo meu era escriure.

- Alguna de les seves obres li
ha donat més plaer personal que
les altres?.

- Per jo cada obra és una nova
aventura, escriure em dóna molt de
plaer però també molt de mal de
cap. Quan era més joya no pasava
gens de pena i me pensava que
m'havia de menjar el món, en canvi
ara ho pas més malament.

- Les seves novel.les policía-
ques l'han feta molt coneguda,
s'identifica clarament amb elles?.

He escrit sols dues novel.les d'a-
quest tipus malgrat que molt prest
en sortirà una altra al carrer. Aques-
tes han tingut molt d'éxit i han estat
traduïdes a altres idiomes, anglès,
alemany, etc. Crec que és el lector
el que s'interessa més per aquest
gènere, que ara s'ha posat molt de

4 moda, però per la meya part, crec
que no sóm una entessa ambe

ei aquestes novel.les i tampoc és elE .
tipus que m'agrada més.
- Darrerament ha obtingut el

premi «Prudénci Bertrana», a
part d'aquest ha obtingut altres
guardons?.

- Al llarg d'alguns anys me vaig
presentar a molts de concursos
amb alguns llibres de comptes, que
m'ajudaven a viure alguns mesos,
com fou per exemple el «Ciutat de
Palma» que un any es declarà des-
sert i me varen donar una compen-
sació (cosa que per altra banda, no
me va agradar gens ja que trobava
que si me donaven la compensació
era perqué l'obra mereixia la pena).
Però el premi «Prudència Bertrana»
ha estat molt important per jo, el Vi-
bre «Joana E.» es publicará molt
prest davers el mes de Febrer a l'e-
ditorial Edicons 62; aquest tracta
sobre la història d'una dona que me
va comptar ella mateixa.

- Quantes obres ha escrit
Antònia Oliver?.

- No ho sé exactament, crec que
unes 10 o 12 entre llibres de comp-
tes, llibres de viatges i novel.les.

- Quantes d'elles s'han esceni-
ficades?.

- Algunes d'elles s'han donades
per la ràdio com «Estudi en lila», i
altres com el compte «Que patines
Laura?» s'han duit a la televisió
(TV3). Per altra banda, dos guions
originals es feren pel circuit català i
foren «Muller qui cerques espill» i
«Vegetal»; darrerament he fet dos
guins per cinema com és el darrer
anomenat «Escalaborns» i un altre

que no s'ha fet.
- Com te definiries com ha es-

critora?.
- No m'agraden les definicions ni

com a escritora ni com a persona,
de totes maneres m'agradaria ser
una bona escritora.

- Com has trobat el poble les
darreres vegades que has vingut
a Manacor?

- Per jo hi ha dos Manacor, el
Manacor de la meya infantessa que
guard sempre dins jo, els carrers on
vivia la meya família, Olesa, Toni
Duran i Sa Plaça. Pens que tot el
demés ha canviat molt, Manacor no
és un poble hermós però pentura
pens així perquè l'estim.

- Parlant de l'obra que s'estre-
narà anomenada «Negroni de Gi-
nebra», per qué has estriat Mana-
cor?.

- Sencillament perquè a Manacor
es va demostrar molt d'interès per-
qué es fes l'estrena al Teatre Muni-
cipal i nosaltres varem accedir amb
molt de gust.

- Ja s'havia estrenat a Barcelo-
na?.

- Es va estrenar a Terrassa, i va
estar a la cartelera un mes sencer,
fins el passat dia 8 de desembre.

- Quina és la trama de «Negroni
de Ginebra»?.

- Es tracta d'una comèdia en clau
cruel que tracta d'una familia be-
nestat, que pot ser de qualsevol
poble o ciutat, que són, per altra
banda, bastant lliberals; hi ha una



L'escnptora manaconna, M Antònia Oliver juntament amb Josep Maria Mestres,
Director de «Negroni de Ginebra».

sèrie de personatges que són el
pare, la mare, la padrina, la filia i
una tia. La trama consisteix en qué
la filia s'enamora d'un negre i mal-
grat que són lliberals la idea no
agrada gens als altres membres de
la familia.

Hi ha un personatge molt impor-
tant que és el de la tia, que a més
entra dins les meves obres; no és
realista, la tia está boja i diu moltes
animaledes però també diu les veri-
tats; crec que és l'únic personatge
positiu de l'obra, malgrat que acaba
fent una locada molt gran.

- Quins actors són els que for-
men el repartiment de l'obra?.
-L'obra está dirigida per Josep
Maria Mestres i els actors són na
Muntsa Alcañiz, Jaume Benret, Te-
resa Cunillé, Ariadna Gil i na Tere-
s Lozano.

• Per acabar, Al* Antónia, com

veus el nivel l cultural actual de
Manacor?.

- Pens que per tot és molt igual,
d'ençà de la democracia ha pujat
per tot arreu, tant a Barcelona com
a Biniali i a Manacor, malgrat que
sempre s'ha de seguir lluitant per-
qué aquest nivell pugi de cada ve-
gada més.

Antónia Oliver, molt prest
tornará a Manacor i aquests dies
la gent, els seus veins podran  co-
nèixer amb més profunditat l'o-
bra d'aquesta escriptora manaco-
rina, que malgrat no viu aquí, re-
corda molt d'aprop el seu poble.
La seva l'obra «Negroni de Gine-
bra» s'estrenarà, per primera ve-
gada a Mallorca, al Teatre Munici-
pal de Manacor en dues actua-
cions els dies 11 i 12 d'aquest
mes.

NI Magdalena Ferrer.
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Jaume Bernet Teresa Lozano, Teresa Cunillé Ariadna Gil Muntsa Alcañiz

TEATRE
MUNICIPAL
DE MANACOR

Dissabte, día 11, a les 10 del vespre.
Diumenge, dia 12, a les 7 de l'horabaixa.

VENDA ANTICIPADA D'ENTRADES
A TAQUILLA 1 PER TELÉFON (55 45 49)

Actuaran aquest divendres al Teatre Municipal

Nit de «Calitja Jazz»

(M.Ferrer) El grup de Manacor co-
negut pel nom de «Calitja Jazz»
realitzarà un interessant concert al
Teatre Municipal.

Aquesta nit de Jazz, començarà
sobre les nou i mitja del vespre i
comptarà amb l'actuació del grup
juntament amb un grup de convi-
dats com Manolo Bolao a la guita-
rra, Mario Fidani a la trompeta i
també Jordi Montserrat saxofonista
i flautista , Sebastià Cardell guita-
rra, Toni Colomar guitarra i possi-
blement Gabriel Rosales (guitarrista
de LLuis Lach, Joan Manuel Serrat,
etc).

Per altra banda cal resaltar que
aquesta actuació al Teatre Munici-
pal, servirá al grup «Calitja Jazz»
d'introducció a l'enregistrament del
disc que duran a terme en el mes
de Gener als estudis «Ona».



Nicolas Forteza y
	

4e sus pinturas dedicada a su esposa.
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Mañana sábado a partir de 19 horas

Nicolas Forteza inaugura sus obras
recientes en la Banca March

M.Antónia Llodrá.- La sala de
exposiciones de la Banca March
inaugura mañana sábado, las obras
recientes del pintor mallorquín Nico-
las Forteza. Unas obras en las cua-
les el pintor refleja el paisaje balear,
con una geografía tranquila, abierta
y caminante. Esta interesante expo-
sición permanecerá abierta al públi-
co hasta el próximo día 16 de
enero, siendo el horario de visita de
19 a 21 horas.

«Tierra, naturaleza y ambiente
que huele a mar. En la pintura de
Nicolás Forteza hay clima medite-
rráneo y colores vivenciales que de-
notan la inmensidad azul, la prome-
sa verde y los blancos de intencio-
nes a cal y canto. Nicolás forteza
-según define el crítico de arte José
Perez- ofrece unos paisajes que
vienen a ser como la crónica viaje-
ra, honda por sentida de las Islas
Baleares.

Definido como un profesional con
largo recorrido, Nicolás Forteza ha
realizado a lo largo de su trayecto-
ria artística numerosas exposicio-
nes individuales en destacadas ga-
lenas de arte del país. La primera
de ellas, en el año 1951 la realizó
en el Círculo de Bellas Artes de
Palma de Mallorca, pasando poste-
riormente por el Centro Artístico de
Puerto Rico, La Pinoteca de Barce-
lona, Palacio de Congresos de Má-
laga, entre muchas otras, siendo en
esta ocasión la tercera vez que ex-

pone en Manacor.
«Con tres colores, verde, azul y

blanco, Forteza pinta el clima ba-
lear, la mediterraneidad de su en-
torno y una arquitectura de cal bati-

da por los vientos. Son sus tonos
esenciales con matizaciones de in-
tensidad y levedades, con acentos
necesarios y sombras de medio-
día».



L'exposició romendrá oberta fins el proper día 8 de gener

Els peixos de terra de Miguel
Alvarez-Ossorio a La Caixa

M.Antónia Llodrá.- La sala d'ex-
posicions de La Caixa presenta des
de el passat dia 21 de desembre,
una interessant mostra dels «peixos
de terra cuits» del manacorí Miguel
Alvarez-Ossorio. Aquesta mostra
romendrá oberta al públic fins el
proper diumenge, 8 de gener, sient
I:horari de visita de de les 19 a les
21 hores.

Un exposició molt simbólica i per-
sonal la que es pot veure en aquets
dies, a La Caixa, donat que l'autor
presenta la visió exacta dels peixos
a la mar, representant inclús els
moviments més caracteristics. Amb
un colors de fons molt encertats, els
quadres il.luminen la vida marítima,
incrustant-li a l'exterior els peixos
treballats i pintants amb molta deli-
cadesa.

Foto: Antoni Blau	 Miguel Alvarez.

ESPECIALISTES EN MÚSICA D'AVANTGUARDA

DISTRIBUITDOR GAME BOY
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Avda. des Torrent, 3
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El dia de cap d'any al Teatre Municipal                    

Excepcional concert del pianista Andreu Riera

M.A.Llodrá.- El pianista manaco-
rí, Andreu Riera oferí el passat di-
mecres, día de cap d'any, un ex-
cepcional concert al Teatre Munici-
pal. Davant un nombrós públic, la
majoria aficionats a la bona música
interpretà obres dels coneguts com-
positors, W.A.Mozart, Beetoven,
Brahms, Pare Soler, Mompou i
M.de Falla, totes elles peces de
gran qualitat.

Martí Sáez, director de la coral
«Estudi Vocal", fou l'encarregat de
presentar l'actuació del pianista ma-
nacorí, qui amb unes breus parau-
les feu menció del seu agraïment
per a la col.laboració d'Andreu
Riera, donat que actuava a benefici
de l'esmentada coral.

La primera de les peces que in-
terpretá fou «Fantasia en Re menor

K.V. 397» de W.A.Mozart, seguit de
la «Sonata en Do menor Op.13 Pa-
tética" de L. van Beethoven,
«Grave. Allegro molto e con brio,
Adagio Cantabile, Rondo Allegro".
Ja per acabar la primera part d'a-
quest interessant concert oferí l'o-
bra «Rapsòdia Op.119" de
J.Brahms.

Després de la pausa, moment en
el qual es pogué escoltar crítiques
molt bones per part de públic assis-
tent, sobre l'actuació d'Andreu
Riera, donà inici la segona part del
concert. Just comença interpretà la
«Sonata en Re major" del Pare
Soler, la «Cançó i dança n° 6- de
F.Mompou i «Fantasia Bética" de
M.d Falla.

El públic demanà amb l'aplaudi-
ment i ja una vegada acabat el con-

cert, una nova interpretació del pia-
nista manacorí, qui oferí dues
peces més, deixant a tots els assis-
tents molt energollits per l'actuació.

Foto: Antoni Blau

Concert per a piano i
bons oients

Quan es tracta de n'Andreu
Riera no podem parlar de perfec-
ció. Lo millor seria escoltar i ca-
llar. Cap dels qui solem escriure
entenem de música com per co-
mentar el seu nivell.

Si volem fer elogis direm que
quan Ell s'asseu, el piano vibra
millor, com un bon cavall corr
més si té un gran genet.

Bona música i poques autori-
tats políticques. Millor, pocs i ben
avinguts. En Pífol, que no falla;
el Mestre Nadal que sap que no
s'ha de perdre n'Andreu; en Toni
Parera. Na Margot Fuster, pro-
fessora de piano. Na Conxa Va-
dell, emocionada, potser recor-
dant que ella va gestar el pianis-
ta com a músic. Algún poeta
aperduat, algun pintor poc popu-
lar i un estol de gent de totes les
edats que pagaren i pagarien mil
vegades l'entrada.

Un programa sense conces-
sions a la galeria i dues peces
de «bis" ja més populars. Rigor,
saber, comunicació, vibracions...

Bernat Nadal

La Dirección del Restaurant

Desea a sus clientes y amigos un Feliz Año 1992 y les comunica que
permanecerá CERRADO del día 7 de Enero hasta primeros de Marzo.

un cordial saludo
J. MEROÑO
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TANGO - VALS VIENES - FOXTROT -
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INICI DEL CURS: 7 GENER - 92
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Preu inscripció: 1.000 ptes. anuals.
Curs: 4.000 ptes.

COL.LABORA: AJUNTAMENT DE MANACOR
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L'obra més recent

d'Andreu Llodrá

D'esquerra a dreta: Cristòfol Pastor, Andreu Mes quida, Andreu Llodrá, Carles
Costa i Joan Caries Gomis el moment de la presentació del pintor i la seva obra.

•

U

L'exposició romandrà  oberta fins el proper 19 de gener

(M. Ferrer).- El passat dissabte,
es va inaugurar a la Torre de Ses
Puntes l'exposició d'un pintor ma-
nacorí, Andreu Llodrá.

L'obra més recent del pintor com-
prèn l'exposició, sempre sobre el
tema que actualment estudia a fons
l'artista, les cartes en un món forta-
ment marcat per les mateixes.

Des de les seves primeres expo-
sicions, després d'haver estudiat a
l'Escola Superior de Belles Arts de
San Fernando (Madrid), la seva
obra ha evolucionat i ha canviat, so-
bretot en la temática; en aquest mo-
ment i com es mostra a aquesta ex-
posició, l'home i també el món de

les cartes enmig de l'entorn més
natural conformen les seves pintu-
res. Per altra banda, també resalten
altres pintures on el tema es centra
sobre una corda, l'home i la marina,
però és palès sempre, en tots els
seus quadres, la personalitat d'un
artista que no es cansa mai de cer-
car nous camins dins el món de la
pintura.

Aquesta exposició, que s'inaugu-
ra el dissabte, romandrà oberta fins
el dia 19 de gener en qué es clau-
surará i l'horari de visita és diària-
ment de les set a les nou del ves-
pre.

La caperrudesa de
n'Andreu Llodrá

Si una cosa caracteritza molts de pin-
tors actuals és que se n'entenen molt de
la seva pintura, peró no massa de la

dels altres, ni de la història de l'art ni

del procés evolutiu dels conceptes pic-
tòrics. N'hi ha que --exposant— no

saben ni pintar. Una pan de la societat
ha fet el joc a aquesta gent que no és

dolenta en si, però és nefasta artística-
ment parlant.

Dins aquest contexte, on espectadors

que se n'entenen de duros, però no de
pintura, fan bons alguns pintors i on el
periodisme dóna pàgines a històries cul-
turals sense valor cultural, hem de me-

surar amb comptagotes aquelles mos-
tres que sí que tenen un interés. I no

diré que de tant en tant no poguem
veure coses interessants; fins i tot coses
bones. Hem de distingir en aquests
casos l'interés, la qualitat i la morralla.

Hi ha una realitat intcrmitja també

acceptable on per exemple, la d'aquells
que s'inicien i cerquen el seu camí. No
han arribat encara peró ja se sap: L'Art,
en pan, és recerca.

Dins el sector de gent que de cap ma-
nera se ven al sistema, ni fa conces-
sions a la comercialitat del moment, hi
ha n'Andreu Llodrá, qui ara exposa a
Sa Torre de Ses Puntes.

N'Andreu Llodrá no se creu el millor
artista del món. Sap que no ho és, però
lluita per ser millor. Lluita, investiga i

s'arrisca. Sense el factor risc no hague-

ra existit l'impressionisme, ni l'abstrac-
te ni moltes altres modalitats d'art.

Poguent pintar clàssics paisatges con-
vencionals, n'Andreu Llodrá ha optat
per complicar-se la vida. Per no fer lo
que sap fer. Ha optat per la recerca de
l'Art i potser per la incomprensió de
molts d'espectadors amb poder adquisi-
tiu. Aquesta opció l'ennobleix, perquè
fa anys que maneja l'espàtula, el pinze-
II, el burill i els llapis i, senzillament,
no Ii dóna la gana rebaixar el seu nivell

intel.lectual. Com a actitud ètica és
d'admirar i possiblement el temps

farà justicia a nivell artístic. A mi m'a-

grada anar a exposicions on s'hi detecta
vida.

Bernat Nadal



Exposen a la Galeria Ducal fins el dia 19 del present mes

TONI FERNANDEZ I ENCARNA ALABAO
La pintura paisatgística i la surrealista

El dijous, dia 2 de gener, es va inaugurar a la Galeria
Ducal una exposicló de dos pintors que malgrat no ten-
guin una pintura dintre del mateix astil, sinó tot el con-
trari, tenen una cosa en comú, és la seva primera expo-

sició a Manacor. Parlam amb ell dos I ens expliquen el
perquè de la seva pintura 1 totes les seves intencions.
Encarna Alabao I Toni Fernandez, l'una de Ciutat 1 l'altre
de Sa Pobla es troben a la galeria Ducal.

Començam per parlar amb n'En -
cama que ens diu...

Hace aproximadament unos 9 o 10
años que estoy pintando, aunque hasta
hace poco no habia realizado exposi-
ciones ya que quena estar bien prepa-
rada para el momento. Por esta razón
mi primera exposición la realicé hace
unos cinco años en Algaida com un
grupo de amigos.

Encarna, has realizado algunas ex-
posiciones?.

No he hecho muchas pero sí he parti-
cipado en algunos certámenes, en uno
de ellos mi obra quedó finalistas y me
ofrecieron junto a los demás finalistas
hacer una especie de libreto con varios
poetas sobre la vela- este era el premio
Pi- que quedó realmente muy bonito.

Porque Encarna Alabao escogió el
surrealismo dentro de la pintura?.

Porque siento el placer de contrariar
la lógica i me gusta plasmar en el lienzo
las ideas del subconsciente, e incluso
encontrar las trabas de la sociedad y
llegar al absurdo. Para mí el surrealis-
mo tiene su fundamento en el subcons-
ciente. Se trata de algo que tiene que
sentir muy dentro el artista, y ya que no
puede transcribirse lo que pienso inten-
to plasmarlo en el lienzo.

Qué técnica utilizas para realizar
tus obras?.

Normalment el óleo con colores pas-
tel porque son más relajantes i no dan
impactos fuertes. Para mí, la forma es
mucho más importante que los colores,
aunque lo principal es la temática.

Dos adjetivos que definan tu pintu-
ra?.

Son subconsciente y lo absurdo.
Crees que el público entiende este

tipo de pintura?.
Creo que por desgracia hay muy

poca gente que la entienda ya que mu-
chas personas buscan simplemente lo
bonito y lo más decorativo. Cuando una

co• persona compra un cuadro mio me gus-
• taria que lo hicera porque les gusta, loE

entiende y comprende.
N. Has tenido algun profesor a lo

largo de tu carrera?.
Bueno he tenido una profesora que

me ha ayudado mucho y que es «Rus»,
para mí, es junto con Dalí una de los
surrealistas más importantes y los que
más me atraen.

Para terminar cuantas obras pre-
sentas en la Galeria Ducal?.

Son un total de veinte obras de temá-
tica muy distinta, son muchas ideas di-
ferentes, la liberación del hombre, el
hombre como depredador o la materni-
dad.

Acabam de parlar en n'Encarna i
és en Toni Fernandez el que ens ex-
plica un poc la seva obra pictórica

Primerament m'agradaria dir que visc
a Sa Pobla i que amb els 23 anys que
tenc sempre m'he dedicat a la pintura;
ja quan tenia 10 anys vaig començar a
anar a classes de pintar al poble i des-
prés me vaig independitzar, me vaig
plantejar molts de projectes que poc a
póc he anat realitzant.

Quant feres la teva primera exposi-
ció?

Fou a l'any 1983 a «Sa Nostra» de
Sa Pobla i vaig tenir bastant d'èxit. A
partir de després he anat fent molta de
feina i fins a l'any 1991 que torn expo-
sar allá mateix, no havia fet altra expo-
sició.

Quantes obres hi haurà teves a la
Galeria Ducal?

Seran un total de setze entre mari-
nes, paisatges del camp i també portes
velles. A part de la pintura a l'oli també
vaig pintura a tintes, però a aquesta ex-
posició no n'hi haurà.

Que veu en Toni Fernandez al pai-
satge mallorqui?.

Principalment crec que el més impor-

tant és la natura, la Ilum que té Mallor-
ca no existeix a altres indrets. A la
meya obra crec que destaca el predomi
de la perspectiva, la profunditat del
quadre i sobretot la Ilum.

Ha sofert una evolució la teva
obra?

Pens que sí, des de fa uns sis mesos
ha evolucionat molt, estic en el moment
més important de la meya trajectòria,
cosa que és molt important per jo.
Per acabar, vols afegir qualque cosa
més?
Sols m'agradaria donar les gràcies a
toles aquelles persones que m'han aju-
dat com ha esta n'Alexandre Ballester; i
també donar les gràcies a la Galeria
Ducal i esper que la meya obra agradi a
la gent de Manacor.

M. Magdalena Ferrer
Fotos: Toni Blau



RESTAURANTE

ESPECIALIDAD EN CARNES Y PESCADOS FRESCOS
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PORTO CRISTO CALAS

Bar
Restaurante

LOS OLIVOS
Playa Fi'otnántica

Carretera Club da Mar

A2IERTO TODO EL AÑO

QUE ASCO DE VIDA
Local de proyección: Goya Cine-

ma (Lunes 6, martes 7 y miércoles
8 de enero).

De Mel Brooks, con Mel Brooks,
Lesley Ann Warren, Jeffrey Tambor
y Sutart Pankin.

En esta nueva y actual comedia
Mel Brooks interpreta al codicioso y
cruel billonario, Goddard Bolt.
Brooks describe a Bolt como -un
hombre que tiene todo y quiere
mas. Sin embargo pasa de la rique-
za a la ruina consiguiendo la aven-
tura de su vida».

El legendario genio de los nego-
cios está a la caza de su más gran-
de triunfo, la creación de Bolt City,
un complejo inmobiliario en Dow-
town de Los Angeles. Pero tiene
que enfrentarse a su mayor rival, el
brillante y polémico Vance Craswe-
II. Ambos conspiran para conseguir
una posición financiera y Crasswell
arrastra a Bolt a una intrigante y fa-
tídica apuesta.

Bolt, que ha nacido rico y se ha
criado en una protegida vida de
lujo, apuesta todo su negocio a que
por su talento, fuerza y astucia,
puede sobrevivir en cualquier
medio ambiente, incluso en el peor
tugurio de Los Angeles. Durante
treinta dias, prescinde de su dinero,
contactos e identidad para vivir en
las calles del Downtown.
Género: comedia. Valoración artísti-
ca: 7. Valoración Comercial: 7. Para

todos los públicos.
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THELMA Y LOUISE
Local de proyección: Teatre Mu-

nicipal (Fin de semana).
De Ridley Scott, con Susan Sa-

randon, Geena Davis, Harvey Kietel
y Michael Madsena.

Thelma es un sufrida ama de
casa sometida al completo al ma-
chismo de su marido. En cambio

Louise trabaja como camarera.
Ambas mujeres van juntas a pasar
un fin de semana y su primera pa-
rada culmina cuando matan a un
hombre. Perseguidas por la justicia
inician su corto camino fuera de la
ley.

Thriller bien logrado, debido a la
mano de Ridley Scott. (-Alien»,
«Blade Runner», «Los duelistas»,
-La sombra del testigo», «Le-
gend»).

Esta película, fue premiada con
la espiga de plata del festival de
Valladolid y se considera una pro-
ducción absolutamente feminista. El
final, lleno de poesia fue discutido e
incluso se llegó a plantear una mo-
dificación por parte de la Pathe en-
tertainment. Ridley Scott no accedió
a cambiar el poético y patético final.
Género: Thriller romántico. Valora-
ción artística: 8. Valoración comer-
cial: 7. Para todos los públicos.

TEXAS VILLE
Local de proyección: Teatre Mu-

nicipal (jueves 9 de Enero).
De Peter Bodganovich, con Jeff

Bridges, Cybil Shepard y Randy
Quadi.

En el verano de 1984 aquellos re-
cordados jóvenes han crecido y
ahora llevan una existencia tranqui-
la. Para salir del aburrimiento y ren-
memorar viejos tiempos deciden
preparar con todo su esplendor el
centenario de la antigua Texasville.

Les comunicamos que
disponemos de menús para
bodas, comuniones,
bautizos y reuniones de
amigos

Les ofrecemos calidad y
calidad a precios sin
competencia

Ctra. Porto Cristo - Pto. Colom, km. 7
C1 Amapola, 48
Tels. 82 11 34 - 82 12 18
Urbanización «Son Mas».
Playa Romántica.
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A S'HORA DE SA VERITAT

Cantera del Manacor: quatre
equips líders

Per Fallí) Barba 

La Cantera del Manacor ha aca-
bat l'any 1991 i començará 1992, en
quatre equips liders: l'Olímpic «A»
Benjamí, Manacor ‹CA» Cadete, Ma-
nacor «El» Cadete i Juvenil Manacor

No tan sols són els equip que van
primers, sinó que també són els
equips que actualment tenen més
projecció. El Benjamí, que entrena,
Joan Fullana, és el més jove dels
actuals equips manacorins que en-
capçalen una classificació, un equip
que té quasi lotes les possibilitats
d'aconseguir el títol de Campió de
Mallorca i també el de Balears, ja
que té uns jugadors de qualitat con-
trastada i que setmana rera setma-
na demostren la seva categoria fut-
bolística.

En quan al Manacor «B" Cadet,
que dirigeix, Tiá Nadal, és un equip
de primer any, perá amb l'experièn-
cia d'haver aconseguit la passada
temporada el Campionat de Balears
Infantil. Per tant, és un equip conso-
lidat, que mantén el mateix bloc i
que segueix millorant tècnicament i
físicament, encara que aconseguir
el títol del seu grup no sigui l'objec-
tiu principal, poden molt bé arribar a
esser campions per segona vegada,
per d'aquesta manera seguir tenint
mentalitat de guanyadors.

L'altre equip Cadete, el Manacor
«A", que está entrenat per Juan
Adrover, també és lider del seu grup
i a aquests moments té moltes de
possibilitats de mantenir aquest lide-

rat fins al final de la competició, ja
que només han de mantenir l'avan-
tatge que actualment duen al segon
classificat.

Per acabar amb aquests equips
que actualment dominen els seus
grups, ens queda el Juvenil Mana-
cor «A», o sigui el primer equip re-
presentatiu de la cantera del Mana-
cor, equip que está entrenat i dirigit
per Toni Pastor. Un equip que té el
dos reptes més importants de la
cantera roigiblanca, ja que són els
de formar definitivament jugadors
pel primer equip i a més intentar as-
cendir a la Nacional Juvenil. De mo-
ment, encara que poc a poc,
aquests objectius es cumpleixen, hi
ha jugadors que evolucionen favora-
blement, que tenen projecció i que a
qualsevol moment poden pegar el
bot al primer equip. L'altre, el de
l'ascens, sempre és més complicat,
ja que no basta fer campions de
grup, després hi ha una lligueta per
jugar que és en realitat la part dificil,
a vegades, de superar. Però s'ha de
confiar en la bona feina dels juga-
dors i tècnic que saben el que volen
i al que poden aspirar.

Però no només són aquests
equips els que té la cantera del Ma-
nacor, n'hi ha vuit més, que estan
fent feina i fent el possible per esser
liders, potser que aquesta tempora-
da no sigui possible, però en próxi-
mes sí. No s'han de desanimar, al
final només hi ha un guanyador, el
Futbol de Manacor
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MENSAJEROS
SERVICIO DE MENSAJERIA URGENTE

* ENVIOS: A toda Mallorca
Entre Islas
A todo el territorio Nacional
Al extranjero

* SERVICIO PARA: Empresas
y

particulares

Si sus envios tienen que ser cdpjárais y
seaurps emplee nuestros servicios

Exclusiva de aparatos

«Buscapersonas Angel-24»

en toda la zona de MANACOR

Para todo tipo de información llame a nuestro
teléfono 55 57 7Li o venga a nuestra oficina

Avda. Salvador Juan, 86 Manacor
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En «Figa flor» de Cadassar, ha
sol.licitat als Reis una dotzena de
porcelles, que són ses que haurà
de pagar a n'En «Menotti».

S'acosten el Reis Màgics i En
	

Aquell que presideix el Manacor
«Jimy» els ha demanat gonyar dins

	
ho té clar, a sa carta demana,

Eivissa. Tot per seguir davant el
	

duros, duros i més duros. Per de-
Cardassar.	 manar que no quedi.

Poliesportiu nou, Bar de Na Ca-
pellera, gespa en es Jordi des
Recó. Tots aquests impossibles és
el que demana En Raffi «Florero».

A Els Màgics van de bòlit.

Es que pinta i despinta del Porto
Cristo ho té ben clar. Ha demanat
un barral de tilla, ja que a vegades
els nervis Ii juguen males passades.
No tots serveixen per esser «Gil i
Gil». Noltros hem demanat poques

coses, comprensió, sentit de s'hu-
mor, respecte i que ningú perdi els
papers. Es difícil?. Creim que amb
bona voluntad i l'ajut dels Reis Mà-
gics se pot aconseguir.



FOTOS EN COLOR

SERVEI DE REVELAT
EN UNA HORA 
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Plaça de la Justícia, 9	 Tel. 55 35 05
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el próximo lunes y con la intención de dar la sorpresa

El Manacor, rinde visita al líder Ibiza
Después del paréntesis

navideño, se renauda este
fin de semana la competi-
ción liguera de la Tercera
División Balear, el equipo
del Manacor, se va a des-
plazar a Ibiza, en donde el
próximo lunes, Festividad de
los Reyes Magos, se van a
enfrentar al actual líder e im-
batido, la S.D. Ibiza de Ro-
berto Puerto.

UN IBIZA, QUE BATE
TODOS LOS RÉCORDS

Parece que esta tempora-
da la S.D. Ibiza, está decidi-
do a conseguir el ascenso a
la Segunda División B, para
ello se han fichado jugado-
res de gran calidad, como
Artabe, Jiménez, Cristo, Ca-
sasnovas y Sotero, que han
dado un potencial al equipo,
que se ha traducido en re-
sultados, ya que de los
treinta y cuatro puntos posi-
bles, el conjunto ibicenco ha
conseguido treinta y tres, lo
que demuestra que semana
tras semana está batiendo
récords, no tan sólo a nivel
balear, sinó también a nivel
nacional, pues el equipo que
entrena el excelente técnico
catalán, Roberto Puerto, por
cierto uno de los grandes fi-
chajes del club ibicenco,
está dando semana tras se-
mana muestras de su cate-
goría y de su superioridad

sobre el resto de equipos,
teniendo en estos momen-
tos todas las posibilidades
de conseguir el título de
campeones de esta Tercera
División Balear
LOS ROJIBLANCOS, A
PONER LAS COSAS
DIFICILES AL IBIZA

La plantilla manacorense,

que dirige Miguel Jaume
«Jimmy», es consciente de
lo difícil que va a ser sor-
prender al conjunto ibicenco

en su feudo y más aún con
el hándicap que supone
jugar sobre el césped artifi-
cial, pero no por ello los roji-
blancos van a salir derrota-
dos de antemano y por ello

se han preparado a fondo
para conseguir poner las
cosas difíciles al actual líder,
o sea, conseguir un resulta-
do positivo, cosa que podría
suponer para los rojiblancos
una fuerte inyección de
moral, ya que mantendrían
la segunda posición en la
tabla clasificatoria. Va a re-
sultar difícil, pero no imposi-
ble.

Para este difícil partido,
Miguel Jaume «Jimmy»,
podrá contar con toda la
plantilla, por lo que podrá
formar un equipo con un
máximo de garantías para
intentar sorprender al equipo
pitiuso.

Las alineaciones proba-
bles para este interesantísi-
mo partido van a ser las si-
guientes:

S.D. IBIZA: Vicente,
Alán, Sotero, Esteban,
Haro, Jiménez, Chechu,
Cruz, Artabe, Ormaechea
y Casasnovas.

MANACOR: Llodrá, Co-
poví, Tomás, Salas,
Tomeu Riera, Valentín,
Tófol, Casals, Nofre, Fe-
menias y Tent.

Este encuentro va a dar
inicio a las cinco y media de
la tarde, del próximo lunes
día 6 de Enero, siendo el Sr.
Sastre Pou, el arbitro desig-
nado para dirigir el mismo.

Felip Barba

Jaime Salas, reaparecerá el Día de Reyes en Ibiza.



Esteban Caldentey, sigue apostando por su equipo.

7-É144aP".."71-n7gh'estras ofertas de la
semana en Vehículos de Ocasión. rrok

Opel Kadett 3 p. GSI 2.0--------------- PM-AP
Renault 21 TXE PM-AK
Ford Fiesta ----------- PM-AL
Seat Marbella (varios) PM-AT
Opel Corsa Clty (varios)------ PM-AT
Ford Fiesta (yodos)	 PM-AT
Renault 51 GT turbo—	 H-J

CON GARANTIA - FACILIDADES DE PA

Le esperamos j
CORMOTOR, S. A.

Ctra. l'alma- Artá. Km. 49,400. Tel. 55 38 51 MANACOR (Baleares)
Concesma no. Of la ies

OPEL    
Mejores por experiencia
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Con la intención de ratificar su recuperación

El Badia, intentará no salir derrotado en Ferreries
Con el bagaje de once jor-

nadas sin conocer la derro-
ta, el Badia rinde visita el
próximo domingo al Ferre-
ries, en donde va a intentar
conseguir un resultado posi-
tivo y borrar alguno o los
dos negativos que cuenta
en su casillero. Para ello, los
jugadores de Esteban Cal-
dentey, tendrán que luchar a
tope para intentar sorpren-
der al buen equipo menor-
quín.

Este encuentro va a dar
inicio a las cuatro de la tarde
y va a ser dirigido por el Sr.
Navarro Clemente, siendo la
alineación probable del
Badia, al siguiente: López,
Bauzá, Peflafort, Matías,
Marcelino, Botella, Salvu-
ri, Julián, Nebot, Andreu y
Nebot.

ESTEBAN CALDENTEY:
«NUESTRA
RECUPERACIÓN, UNA
REALIDAD»

Aprovechando la pausa
en la competición liguera
con motivo de las Fiestas de
Navidad, hemos querido en-
trevistar a Esteban Calden-
tey, entrenador del Badia,

que como siempre nos ha
atendido con mucha amabili-
dad.

-Esteban, se puede
decir que estamos en la
mitad de temporada, ¿qué
conclusiones has sacado
de tu equipo y estás satis-
fecho del papel realizado
hasta ahora?

-Pienso que podríamos
estar un poco más arriba,
pero debido a que a princi-
pios de temporada obtuvi-
mos resultados negativos y
ahora lo estamos pagando,
aunque creo que hemos sa-
lido del bache, de estos últi-
mos partidos no hemos per-
dido ninguno, y creo que
vamos hacia arriba.

-¿Cómo se ha portado la
directiva hasta ahora?

-Bastante bien, espera-
mos que en la segunda
vuelta se siga igual. Ellos in-
tentan hacerlo bien, pero la
problemática no es deporti-
va, sinó económica.

-¿Has fichado los juga-
dores que habías perdi-
do?

-Bueno, yo no pedí ningún
jugador. Se fichó a Botella y
al portero Nadal, ya que

ser útiles si se adaptan al
juego del equipo. De todas
formas a principio de tempo-
rada ya sabía que tenía que
trabajar con los mismos ju-
gadores de la pasada tem-
porada, y además no se
podía aumentar el presu-
puesto.

-¿Cómo definirías la afi-
ción de Cala Millor?

-Creo que la afición aquí y
en toda Mallorca ha bajado
bastante, ya que en muchos
partidos no se puede pagar
el arbitraje con lo que se
saca de taquilla. Tendría
que buscarse alguna solu-
ción porque la gente vuelva
al Campo de Fútbol, bien
cambiando horarios o que
entidades o sociedades pa-
tricinen los clubs.

-¿Alguna cosa más?
-Desear un próspero Año

Nuevo a todos los aficiona-
dos del fútbol y que 1.992
nos traiga buenos resulta-
dos, y además que la parte
posterior se solucione.

Juan Fornés

Servera fichó con el Porto
Cristo. Una vez iniciada la
liga, hemos reforzado la
plantilla con los jugadores
del Juvenil Manacor, Pedri y
Herreros, dos jugadores jó-
venes que creo que pueden



Pompas Fúnebres
de Manacor, SA

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

Si vence al Portmany

El Cardassar, puede situarse segundo
Después de este pequeño

parentesis navideño, la liga
de tercera división Balear
seguirá su marcha y en este
caso el conjunto revelación
de la actual temporada, el
Cardassar, recibirá la visita
del Portmany, los de Sant
Antoni son siempre un con-
junto muy peligroso y con
mucho oficio, paso a paso
se han ido colocándose en
los lugares de privilegio,
concretamente con su últi-
ma victoria (2-0 al Sta. Eula-
lia) en la jornada diecisietea-
va, ocupan el quinto lugar
con veintiun puntos mas
tres.

En sus filas el Sr. Nava-
rro, entrenador y un caballe-
ro del deporte rey, cuenta
para la alineación jugadores
de contrastada calidad

Jaume Estelrich, capitán del
Cardassar

como pueden ser Jandro,
Avila, Julio García. Este últi-
mo muy conocido por la afi-
ción llorencina ya que defen-
dió los colores del Cardas-
sar.

Por su parte el equipo
«granoter», situado en la
Tercera posición con veinti-
tres puntos más siete no
puede dejar pasar la oca-
sión de lograr la victoria y
así intentar subir un peldaño
mas en la tabla, ya que el
segundo clasificado, el Ma-
nacor tan solo le aventaja
en un punto y este domingo
rinde visita al todopoderoso
Ibiza (lider imbatido) por lo
tanto los hombres de Jaume
Bauçá deben de dejarse,
desde el primer minuto, la
piel en el campo y superar
todas las previsiones que se

habían especulado a princi-
pio de temporada, marcán-
dose su propio record en la
historia de este gran club.

Para este difícil compro-
miso el Mister Jaume Bauça
podrá contar con la totalidad
de la plantilla y la alineación
mas probable sea: L. Semi-
nario, Femenias, Ramon,
Sancho o Roig, Galletero,
Caldentey, Cardó o Torre-

blanca, Loren o Estelrich,
A. Seminario, Sureda o Vi-
cenç y Morey.

Este interesantísimo parti-
do, dará comienzo este do-
mingo, cinco de enero a las
cuatro de la tarde en «Es
Moleter» y el encargado de
dirigir el encuentro será el
Sr. Martos Jerónimo.

Joan Fornés



Xisco Riera, máximo goleador del Porto Cristo.

'MOFE() REGULARIDAD C.D. CARDASSAR
Semina..io 	  30
Morey 	  27
Ramón G 	 25
Galletero 	  25
Loren 	  24
Sancho 	  23
P. Femenías 	  21
Torreblanca 	  19
Vicens 	  18
Carrió 	  17
Roig 	  17
Caldentey 	  17
Rosselló 	  14
Sureda 	  12
Rigo 	  7
A. Seminario 	  7
Estelrich 	  4
Casals 	  3

VIceng

Cerrado	 Patrocina	 El trofeo más
hasta el 31
de enero	

r,	 antiguo de
Restaurante la comarca

yawk,
Tel. 58 52 76

EN CARNES SOMOS LOS MEJORES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!

Martes cerrado

TROFEO REGULARIDAD C.D. CALA MILLOR
López 	
Salvuri 	  30
Bauza. 	  29
Matías 	  26
Andreu 	  24
Brunet 	  22
Peñafort 	  22
Barceló 	  21
Julian 	  20
Marcelino 	  19
Nebot 	  18
Botellas 	  11
Sebastián 	  10

Sansó 	 3	 1
Pedro 	  5

Cándido 	  3
	

Andreu
Nadal 	  1
Ondiviela 	  1
Servera 	  1

El trofeo más
antiguo de

ca

Itikaw%AVERW"
TeL 58 52 76

SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!

Martes cerrado

Cerrado	 Patrocina
hasta el 31	 J.

de en I<CblULHUI1ero	 la comal

Para empezar la segunda vuelta con buen pie

El Podo Cristo, necesita vencer al Santanyí
Después del varapalo su-

frido hace quince días, al
perder ante el Binissalem en
el Municipal de «Ses
Comes», derrota que impi-
dió al equipo porteño alcan-
zar al líder Esporles y que
supuso un paso atrás en
sus aspiraciones, recibe el
próximo lunes la visita del
Santanyí, el equipo que en-
trena Fernando Asensf, que
en la actualidad ocupa la
quinta posición de la clasifi-
cación, con veinte y tres
puntos y cinco positivos,
manteniendo por ello intac-
tas sus posibilidades de as-
censo o al menos de clasifi-
carse para disputar la liguilla
de ascenso, por lo tanto
vendrá a Porto Cristo a in-
tentar sorprender al equipo
porteño e intentar, por aque-

l lo del golaveraje directo,
igualar al equipo de Pedro
González. Recordar que el
Porto Cristo, venció en San-
tanyí en el primer partido de
esta Liga 91-92.

No puede perder el Porto
Cristo ningún punto más en
su feudo y mucho menos
ante un rival de la entidad
del Santanyí, se deben de
enmendar errores y conse-

guir una holgada victoria, de
lo contrario los nervios van a
subir enteros y ello irá en
perjuicio de la marcha de-
portiva del equipo.

No hay novedades impor-
tantes en la plantilla porte-
ña, por lo que el equipo que
se enfrente inicialmente al
Santanyí, será el formado
por: Servera, J. Riera,
Mateu, Alejandro, Piña,
Quique, Muntaner, X.
Riera, Vecina, Nieto y
Martí.

Recordar que este impor-
tante encuentro se va a
jugar el próximo lunes, festi-
vidad de los Reyes Magos,
en el Campo Municipal de
«Ses Comes» a partir de las
cuatro menos cuarto de la
tarde.

Felip Barba
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Recibiendo la visita del Petra

El Juvenil Manacor, debe iniciar el año con
una clara victoria

Les habrá venido bien a la
plantilla del Juvenil Manacor
este paréntesis liguero con
motivo de las fiestas navide-
ñas, ya que Toni Pastor,
podrá recuperar a varios ju-
gadores lesionados que no
habían podido jugar los últi-
mos partidos y que eran bá-
sicos en el esquema táctico
del equipo, aunque no podrá
contar con Consta, que fue
intervenido quirúrgicamente
de una lesión de menisco y
por lo tanto será baja duran-
te algunas semanas más.

De todas maneras el rival
que va a tener el juvenil roji-
blanco el próximo domingo
en Na Capellera, no les
puede crear, sobre el papel,

Juanan, uno de los puntales
de/Juvenil Manacor 91-92.

problema alguno, ya que el
Petra, en estos momentos
es muy inferior al actual
líder, que debe jugar con se-
riedad y motivación para do-
blegar al conjunto rival, no
sólo para conseguir los dos
puntos en litigio, sinó para
encarar esta segunda parte
de la Liga con el máximo de
garantías de éxito, hay que
tener en cuenta que en esta
segunda vuelta los errores
se pueden pagar caros y

que los manacorenses ne-
cesitan ganar todos los par-
tidos, para de esta manera
asegurarse el título de cam-
peones de grupo y disputar
la fase de ascenso a la Na-
cional Juvenil.

Por lo tanto el próximo do-
mingo a partir de las diez y
media de la mañana en Na
Capellera, primer partido de
la Primera Regional Juvenil
del año 1992, en el cual los
rojiblancos manacorenses,
se van a enfrentar al Petra,
en una confrontación de
claro color local, dada la di-
ferencia entre ambos equi-
pos en la clasificación

Felip Barba

VENDE DISCOTECA VENUS
la Ferrera precio a convenir
on facilidades de pago

Tel.

NECESSITEN DEPENDENTES
er perfumeria a zones turístiques

Carrer Pius
Tel. 55 14 95 •	 •

CLUB NAUTICO
PORTO CRISTO

CURSO DE PATRÓN
Embarcación de recreo

Abierta matrícula:

OFICINA DEL CLUB
de 9 a 1 y de 3 a 6 h.

días laborables
Tel. 82 12 53

Comienzo clases día 7 de enero 92
a las 20'30 horas

CLASES: MARTES y JUEVES



OFERTAS EN EL INTERIOR

LENCERIA Y ESTÉTICA

DOMINGO ABIERTO TODO EL DIA

C/ Colón 3, Tel. 84 41 00 07500 Manacor

Futbito Peñas 91-92

Servigrup, Campeón de Invierno

Ha finalizado la primera vuelta del torneo con una gran
igualdad en los primeros puestos de la tabla. Si cabe desta-
car el pinchazo sufrido en la última jornada por Joyería Arte-
joya frente al Bar Es Cau que le ha supuesto no terminar
esta primera vuelta como Campeón de Invierno en beneficio
del "Servigrup».

El torneo volverá a dar comienzo el día 14 de Enero de
1.992 iniciándose la segunda vuelta.

Se recuerda a todos los delegados que la próxima junta
tendrá lugar el día 13 de Enero de 1.992 a las 2030 horas
en el Campo Andrés Pascual Frau.

La Comisión deportiva de dicho torneo desea a todos los
participantes y seguidores así como a todos los medios de
comunicación y prensa unas Felices Fiestas y Próspero Año
Nuevo.

CLASIFICACIONES

EQUIPOS JG E P GF GC PT.
Servigrup 13 11 0 2 104 44 22
Garaje Galletero 13 10 1 2 72 33 21
Joyería Artejoya 13 9 2 2 61 39 20
Mármoles Esgramar 13 0 1 3 69 48 19
Bar Es Torrent 13 8 0 5 51 59 16
Comercial El Palau 13 7 2 4 74 49 16
Gesa Manacor 13 6 1 6 79 68 13
Bar Es Cau 13 6 1 6 76 61 13
Iris 13 5 2 6 43 61 12
Bar Sa Mora Atto. 13 4 1 8 56 77 9
Cafetería Amics 13 3 2 8 48 65 8
Bar Ciutat 13 3 1 9 58 80 7
Bar San Miguel 13 1 2 10 29 77 4
Bar Sa Mora 13 0 2 11 30 89 2

MÁXIMOS GOLEADORES: Juan Galletero Montoro con
44 goles (C. El Palau). Juan Fullana Fullana con 42 goles
(Servigrup).

EQUIPOS MENOS GOLEADOS: Garaje Galletero con 33
goles. Joyería Artejoya con 39 goles.

Juan Fullana (Servigrup), con 42 goles, segundo máximo
goleador del Torneo de Futbito Peñas



JOYERIA FERMIN
Les comunica que permanecerá
abierta todo el día el Sábado 4 y el
Domingo día 5 de Enero.

y JOYERIA

M
MANACOR- PORTO CRISTO CALA MILLOR 

Torneo Comarcal de Peñas Fútbol

Como se fue anunciando,
se celebró el gran Matinal
de fútbol en el Campo A.P.
Frau el pasado Jueves día
26 de Diciembre, entre dos
Selecciones de Delegados
de las Peñas, y cuyo resul-
tado fue: Grupo A 3 - Grupo
B 3.

Asimismo también jugaron
DOS SELECCIONES, de
Peñas, cuyo resultado fue:
SELECCION A 4 - SELEC-
CIÓN B 1.

Los componentes de di-
chas Selecciones fueron los
siguientes:

SELECCIÓN A: Ramoni-
co; P. Font. Paquito, Bernar-
do, Rufino, P. Camam, A.
Canovas, M. Pastor, L. Gar-
cía, Julio Divella, L. Pomar,
A. Vadell, José Luis, J. Fu-
llana, J. Vanrell, M. Gayá y
José Beltrán.

SELECCIÓN B: Vives,
Solivella, Taullo, Huguet,
Bosch, Sánchez, Cubero,
German, Cerrato, Fuster M.
Botellas, Caña, Pirri, y
Jesús.

Un gran partido de fútbol
se vió en éste matinal en el
cual acompañó el buen
tiempo y se vió la gran asis-
tencia de todos los seguido-
res de las Peñas, así como
también fue favorable el re-
sultado para la Selección A
de Salustiano García (Lusti)
que le endolsó a la Selec-
ción B, de Andrés Ojeda

(Sevilla) 4 a 1.
En dicho matinal de fútbol

hubo un vino Español para
todos los componentes de
las mismas, así como para

todos los seguidores, y tam-
bién se sorteó un viaje a
Ibiza para dos personas
(Pasaje, Apartamento y
coche de alquiler), el coche

de alquiler donado por VIA-
JES MANACOR y cuyo nú-
mero premiado fue el (352),
el que sea poseedor de
dicho número, debe acudir a
Viajes Manacor que le aten-
derá con todas las comodi-
dades.

También este sábado pa-
sado día 28 de Diciembre y
aunque fuera día de los
Santos Inocentes, se cele-
bró un partido de fútbol en el
Campo A.P. Frau entre una
Selección de Peñas y el
Forat de Empresas (y sin
inocenta), la Selección de
Peñas ganó con el resultado
de 3 a 1.

El Próximo Sábado día 4
de Enero partido de Fútbol
entre el Forat y el Pub Can
Mac, en el Campo A.P.
Frau, a las 1530 horas.

La Próxima Junta de dele-
gados de las Peñas será el
Martes día 7 de Enero a las
2030 horas.

La siguiente jornada de
las Peñas de fútbol comen-
zará el día 11 y 12 de Enero
y el 25 y 26 de Enero co-
menzará la segunda fase de
las Peñas de Fútbol, que se
enfrentaran GRUPO DE
LIGA y GRUPO COPA
PRESIDENTE.

¡¡Feliz año nuevo a
todos!!

Fotos: Toni Blau

La Selección «A» venció con claridad a la Selección «E?» en
un partido que reinó la armonia y el compañerismo



Penyes Voleibol

Sin novedades en las clasificaciones

S'ha acabat la primera
volta per els dos grups amb
acceció d'un partit pendent
del Grup A, Bar Sísmic,
Agricultura Ecológica que es
jugará el dia del Reis. El li-
derats de cada grup no can-
via pel Grup A el Rte. Los
Dragones i del Grup B Bulla
de Llevant la passada jorna-
da la podríem denominar un
poc anecdótica, no va esser
inocentada.

-El Bar Sísmic apunt de
donar un disgust al Rte. Los
Dragones el resultat molt
disputat.

-T. Balear-Vilafranca
guanyarà per 2-0, al Agri.
Ecológica que amb un joc
bastant defensiu i sense
arriesgar fou prou per guan-
yar 2 sets, el resultat final
fou de 3-2.

-El Tai no es va presentar
l'equip complet i perderen
per 0-3 contra l'equip Im-
premta Leo/Pub Aha que
així guanya el primer partit
de la primera volta.

-Const. Verd que darrera-
ment no compareixien a les
reunions no es va presentar
amb el partit que tenien que
fer contra Ses Delicies.

-Viatges	 Magatours-C.J.

Petra A per motiu no justifi-
cat el suspengueren, a la
reunió del proper dimarts as-
sistiran els delegats dels
dos equips i explicaran el
cas a la junta i comité de
competició que Ilavors deci-
diran que fer.

-Els Molduras Llull un
equip que té molta juguera
porque no és possbile que la
cosa li vagi tan bé deis vuit
partis disputats solsament
en dur tres de jugats; aques-
ta vegada contra el Exc.
Hnos. Esteva que eren sis al
començament del partit i un
d'ells no pogué continuar
degut a una lesió, i es va
acabar el partit i donar per
guanyador al Molduras Llull
així com diu el reglament.

GRUP A

JORNADA 9

Bar Sísmic 2
Restaurant Los Dragones 3

Molduras Llull 3
Excav. Hnos Esteva O

Tejar Balear-Vilafranca 3
Agricultura Ecológica 2

V. Magatours
C. Juvenil Petra A

(no jugat)

Rest. Los Dragones 	  16
Molduras Llull 	  13
Ferretería Pascual-Artá 	  13
Tejar BAlear-Vilafranca 	  13
Exc. Hnos. Esteva 	  12
Viatges Magatours 	  8
Club Juvenil Petra A 	  7
Agricultura Ecológica 	  7
Bar Sísmic 	  6

JORNADA 5-6

Const. Vert-San Juan O
Bar Ses Delicies 3

Bar Es TAi O
Imp. Leo/Pub Aha 3

GRUP B

Bulla de Llevant 	  14
Club Volei Algaida 	  12
Club Juvenil Petra «13» 	  11
Bar Es Tai 	  10
Bar Ses Delicies 	  10
Const.Vert-San Juan 	  9
I.N.B. Mossen Alcover 	  8
Imprenta Leo/Pub Aha
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PRÓXIMA JORNADA
DÍA 4-01-92

GRUP A

C.J. Petra A, descansa

Viatges	 Magatours-Agri.
Ecolóciga, diumenge P. In-
dustria, 1100 h.

T. BalearNilafranca-Exc.
Hnos. Est., aplaçat.

Molduras Llull-Ate.	 Los
Dragones, dissabte, P. Cris-
to, 1630 h.

Bar Sísmic-Ferre. Pas-
cual, dissabte, P. Industria,
1600 h.

Bar Sísmic-A. Ecológica,
diumenge, P. Industria,
1100 h.

GRUP B

C.J. Petra B-Bar Es Tai,
dissabte, Petra, 1600 h.

Im. Leo/Pub Aha-Ses De-
licies, dissabte. P. Industria,
1800 h.

Bulla de LLevant-Const.
Verd, Dissabte Na Camella,
1530 h.

I.N.B. Mossen Alcover-
C.V. Algaida, dissabte, Na
Camella, 1530 h.

A partir del día 8 de Enero
realizaremos tratamientos de
obesidad y mesoterapia (para

celulitis) con el debido asesoramiento
de un doctor

PEDIR HORA CON
ANTELACION

Regido por: Esperanza Meca

C/. Binicanella, 19-A
Tfno. 58 60 22 - 07560 CALA MILLOR
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Xauxa consigue un nuevo récord
-En el partido que enfrentaba a Xauxa con el Club Penya

Jove cayó el récord de puntos conseguidos por un equipo,
recordamos que recientemente esta marca fue conseguida
por Foto Sirer poniendo el listón en los 129 puntos, esta vez
los jugadores de Xauxa, consiguieron la friolera de 143 pun-
tos.

-Foto Sirer se recuperaba de sus anteriores tropiezos con
una clara victoria ante el bar Puigserver.

-El equipo de Esperits Mulls no se presentó en el partido
que les enfrentaba al Vidres Mallorca, siendo esta su segun-
da penalización, en caso de reincidir nos veríamos en la
obligación de descalificarles.

-Importante victoria del Bar Can Nof re ante el bar S'anfo-
ra que les permite huir de la cola de la clasificación.

-En Inca se disputaba el partido más transcendente de
esta 10 jornada Peugeot Inca - Pub Es Bri, el equipo inque-
ro aprovechó su condición de local y derrotó a los petrers lo
que les permite colocarse en una cuarta posición.

RESULTADOS

Vidres Mallorca 2 - Esperits Mulls O
Bar Can Nofre 75 - Bar S'Anfora 48
Club Penya Jove 57 - Xauxa 143
Foto Sirer 75 - Bar Puigserver 56
Peugeot Inca 54 - Pub Es Bri 50

ces fiestas a todos los integrantes de este torneo, jugado-
res, árbitros, y demás personas que hacen posible que el
deporte aficionado esté en auge en nuestra comarca. Tam-
bién queremos agradecer y felicitar a todos los colaborado-
res que hacen posible que se edite esta revista.

La jornada n° 11 queda de la siguiente forma:
Son Macia 1600 h. Bar S'anfora - Vidres Mallorca (J. Roig)
Petra 1600 h. Pub Es Bri - Bar Ca'n Nofre (P. Bauzá)
Sa Pobla 1700 h. V.C.O. Sa Pobla - Club Penya Jove Ma-
nacor
Es Canyar 1600 h. Xauxa - Cicles Mayordomo/Avicor (J.
Grimalt)
Es Canyar 1730 h. Bar Puigserver - Policía Local Cap. (P.
Bauzá)
Simó Ballester 1900 Foto Sirer - Peugeot Inca (V. Mayordo-
mo)
Simó Ballester 1900 Seat Audi V. Esperits Mulls (V. Mayor-
domo)

Queremos aprovechar estas lineas para desear unas feli-

MANACOR
(Zona instituto, zona deportiva, muy tranquilo)

VIVIENDAS V.P.O.
Salón comedor,

3 dormitorios dobles con armarios,
2 barios,

cocina y coladuría, trastero

GRAN CALIDAD ACABADOS
GRANDES

CONDICIONES PAGO:
Intereses desde 7'5 %

Información Tel. 88 02 70
(horas oficina)

Promociones Cavall Bernat S.A.
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Primer clasificado para el juvenil Imenino y segundo para el equipo Senior en el Trofeo de Navidad

El juvenil masculino perdió por dos puntos
de diferencia ante el Patronato
Este fin de semana tan sólo dos equipos entran en competición

Redacción.- Tan sólo dos equipos de los siete que
pertenecen al Club Perlas Manacor participarán este fin
de semana en las correspondientes competiciones,
pués el resto se encuentran en jornada de descanso en
motivo de las fiestas de Navidad. Por lo que se refiere a
los encuentros disputados el pasado fin de semana, tan

sólo el juvenil masculino participó en un encuentro ofi-
cial, en el cual perdió por dos puntos de diferencia. Por
su parte el juvenil femenino y el equipo Senior participa-
ron en el «Trofeo de Navidad» patrocinado por el Ayun-
tamiento de Manacor y en el cual se quedaron con el
primer y segundo puesto respectivamente.

	El juvenil masculino se enfrenta mañana 	 a las 1830 horas en Na« 	 Capellera»

ante el Ramón

	g Jornada de descanso para cinco de 	 enero no reinician sus competiciones

	

los equipos del Club Perlas Manacor 	 dadas las fiestas de Navidad. Por su
.	N. quienes hasta el próximo sábado, 11 de	 parte los dos equipos juveniles

-masculino y femenino- disputarán ma-
ñana sábado el primer encuentro de la
liga 91-92, habiendo participado hasta
el momento en un torneo organizado
por la Federación Balear.

Una nueva competición en donde los
chicos de Tomeu Santandreu y Mateo
Pascual se enfrentarán ante los mis-
mos equipos y con un calendario simi-
lar al Trofeo Delegación Comarcal, y
que inician mañana en «Na Capellera"
frente al Ramón Llull, a partir de las
1830 horas.

Por lo que se refiere al juvenil feme-
nino, éstas disputarán mañana sábado,
a partir de las cinco de la tarde y en
«Na Capellera", el primer encuentro de
la liga, ante el Jovent, no siendo la tota-
lidad de los equipos participantes, los
mismos que en el trofeo Jorge Juan.

Dos competiciones fuertes para
ambos representantes de Manacor y en
los cuales deberá trabajarse a fondo
para conseguir los objetivos marcados
por las fechas.

JUVENIL MASCULINO
Trofeo Delegación Comarcal

PERLAS MANACOR: 46(21 y 25)
17 canastas en juego (3 triples) y 9/

15 tiros libres. 17 personales. Sin elimi-
nados.

Oliver (2), Pascual (2), Caldés (13),
Pascual M. (5), Aguiar (1), Pastor F.
(2), Pastor G. (10) y Barceló (11)

PATRONATO: 48(24 y 24)
20 canastas en juego (1 triple) y 7/11

tiros libres. 15 personales. Sin elimina-
dos.

Cantarellas (4), Mercant (2), Carrer
(10), Guzmau (15), Ribas (2), Enseñat
(2), Rodriguez (10) y González (3)
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El equipo Senior consiguió el segundo puesto del torneo de Navidad.

esportistes manaœris es un deis

de tenir en compte i ja amb urgen
cta. IAjuntament de Manacor Quan

de joyos que dediquen en cas i

ea de 1 esport defensarti el nom de

en erta manera els possibles i ám<o:
biciosos objectius

Por pail del Club Parles Manacor

gran quantia si la nostra locaCat
gaudis d un pabellõ, similar al que
autos pobies ve)ns ja tonen Amb la
seva œnstrució crearia la possibihtat
de tenir un equrp dintre de la catego
na de Segona Divistó el que supo

un rnvell millar de jugadors i lecnics
directiva es proposaria una mdlora
deis equips bas

La situacto actual en quarit fa re
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en

projectat construir just darrera el

Alcover estå molt mat lament En
principi pareix esser que 1 Ajunta
ment no té el proposil de seguir en
matxa la seva construcció al margo
de que fa uns mesas ja depositàs a
una entital bancaria els 70 mihons

..

seguir arnb les obres del camp de
Il i:0140:9101041,41.

Allà s estudia la possibi litat de cans

El que preocupa petò, ala afico
nats a 1 esport. és saber quan os
veuran realmeni za
tes abres Fa massa temps que es
parla d'un nou poliesportiu i ningu de

el que demanen també es que es
realitzi un estudi molt profund del
projocto donat que es du a terme la
inauguració de qualsevol construc
ci a la majoria sembla bé al marge
de que no sra molt ambiciós Jusi
com va passar amb Ja construccio
del pabelló cobert de «Na Capelle
ra. que avur en dia limita els obiec
tius, por Mátitldátondípi0O

El pasado sábado el juvenil masculi-
no se enfrentó en el último partido del
Trofeo Delegación Comarcal ante el
Patronato, encuentro en el cual perdió
por una reducida diferencia de dos pun-
tos.

El partido que en los primeros cinco
minutos comenzó con una ventaja por
parte del equipo visitante, se mantuvo
durante el resto con una igualdad en el
marcador. Ante un juego rápido y una
defensa agresiva por parte de ambos
equipos, especialmente en la segunda
mitad, el Perlas empató los últimos
veinte minutos de juego con un parcial
de 24-24. Al final el partido quedó en
manos del equipo visitante a pesar de
la constante lucha.

TROFEO NAVIDAD
Un total de cuatro partidos se dispu-

taron entre el pasado viernes y domin-
go dentro del trofeo de Navidad, entre
los equipos de Opel Inca, Lluchmajor,
Campanet y Perlas en Senior y Lluch-
major y Perlas en juvenil femenino.

De los resultados, cabe señalar las
dos victorias del conjunto de Lluchma-
jor, la primera el viernes frente al Opel
Inca y la segunda el domingo y ante el

Perlas, equipo que por su parte vencía
notablemente al Campanet.

El juvenil femenino se disputaba en
un sólo partido el trofeo, ante el Lluch-
major el domingo, y en el cual venció
por una notable diferencia.

Encuentros del fin de semana
en «Na Capellera»
Sábado, 7 de enero

JUVENIL FEMENINO
Perlas - Jovent 	  17 h.

JUVENIL MASCULINO
Perlas - Ramón Llull 	

L. 	
1830 h.

• CENTRO
ACUPUNTURA
DIETETICA - NUTRICION

CI Bosch, 2-A-1°.
Tel. 84 42 08. MANACOR



AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

Anunci de contractació

ENLLUMENAT PÚBLIC VIA PALMA, SECTORS
E.T. VIA ALEMANYA I E.T. MOLÍ DEN CÁNDIL

La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia tretze de desembre de mil nou-cents noranta-u
acordá procedir a la contractació directa de les obres d'enllumenat públic de Via Palma, sector
E.T. Via Alemanya i sector E.T. Molí den Cándil, per un import de 8.667.157 pessetes, significant
que regirá i será 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 proce-
deix 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 pri-
mer 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 celebrará el dia següent hábil al de la finalitza-
ció 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, podrá esser examinat, prenent-se les notes que es precisin, a la
Secretaria General, durant les hores d'oficina.

Manacor, 18 de desembre de 1991
EL BATLE,

Sgt. Gabriel Bosch i Vallespir

Es disputará el próxim diumenge

II Cross «Ciutat de Manacor»

El pròxim diumenge dia 5
de Gener, es disputará la
segona edició del Cross
«Ciutat de Manacor», cursa
patrocinada per l'Ajuntament
de Manacor i organitzada
per l'Assosiació d'Antics
Alumnes de La Salle de Ma-
nacor.

A n'aquesta cursa només
hi podrán participar atletes
federats, és puntuable pel
Campionat de Balears, pel
que s'espera que participin
els millors especialistes d'a-
questa especialitat atlética.

L'hora del començament
d'aquesta cursa de cross es
a les deu del matí i es dispu-
tará els voltants de la Torre
dels Enegistes. Com hem dit
anteriorment, aquesta carre-

ra és oficial, o sigui federada
i els jutges i cronometradors
serán designats per la Fede-

ració Balear d'Atletisme.
Els inscrits per participar a

n'aquesta cursa de Cross,

són uns cent cinquanta atle-
tes, dividits en les següents
categories: Veterans, Se-
niors, Juniors, Cadets i In-
fantils, en masculins i feme-
nins. Es pot dir que hi haurà
els millors atletes d'aquesta
modalitat de Balears, entre
ells en Lupiañez, el millor a
n'aquest moment i que está
seleccionat per representar
a la Selecció Espanyola.

El guanyador de la pasa-
da Edició i primera d'aquest
Cross "Ciutat de Manacor»,
va esser En Mateu Domín-
guez, que per malaltia ha
hagut de deixar de practicar
aquest esport i per tant no
podrá intentar repetir la vic-
tòria de l'any passat.

Felip Barba
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'Con 18 carreras y un fondo de 1.108.200 pts. en cuarteto

Tradicional diada de reyes
El próximo lunes 6 de

enero se celebra en Mana-
cor la tradicional Diada de
Reyes que este Año presen-
ta un total de 18 pruebas,
ocho para la sesión matinal
y diez para la vespertina.
Como alicientes principales
hay que destacar un fondo
de 135.100 ptas en el trio de

Ila séptima matinal y uno de
1.108.200 pts. en el cuarteto
de la última de la jornada.
La distancia general de la
reunión es de 2.300 metros,
a excepción de las reserva-
das a potros, sobre 1.700
mts. y el lanzamiento de la
primera carrera está previs-
to para las 10 de la mañana
y la reanudación para las
cuatro de la tarde.

Como pruebas a destacar
tenemos en la sesión mati-
nal la séptima, con el men-
cionado fondo en la apuesta
trío y que cuenta con la par-
ticipación de: Quick Lui,
Quietito, Tap Dance Kid,
New Day, Non des Etangs,
Rosny du Verdier, Poker du
Cornica, Kato Odde, Quermi
de Fresneau, Niky du Pa-
douent, Rival de Monts,
Patre de Tosny y Saint
Amour. Como principal favo-
rito tenemos que señalar a
Quietito, conducido por el
aprendiz B. Llobet, también
nos gusta para formar parte
de este trio vencedor Noni
des Etangs, Quermi de
Fresneau y Saint Amour.

La especial para potros de
tres años cuenta con el con-
curso de: Simpatic, Slim,
S'Horta JA, Sempre Dorado,
Serpis, Sydney CH, Shelly
BR, Strella MA, Sunita y
Siula TV. Como favoritos se-
ñalar a Simpatic, Sunita y
Siula TV.

Cierra la sesión matinal la
estelar con estos doce ins-
critos: Udino du Hamel,
Sohuait Rose, Quedjaro,
Urky Fivelleau, Tretun,
Unag, Rocky de la Chaise,
Quasar Celeste, Trefle du

Rivage, Tivoli des Mauds,
Sauvageon y Setubal Segui-
nel. Un lote bastante compli-
cado puesto que a los debu-
tantes hay que añadir los
ejemplares que aún se en-
cuentran en rodaje, por lo
que destacaremos a caba-
llos más habituales como
Udino du Hamel, Quedjaro,
Rocky de la Saige y Quasar
Celeste.

De la sesión vespertina
tres pruebas a destacar, en
primer lugar la octava espe-
cial para nacionales y con
participación de Maravilla
Mare, Drives Twist, Mutine,
Alexis, Lanzarina, Hivern,
Nor Fox, Mario SG, Nachito,
Junita, Cinamique R, Helen
du Fort GS y Lutine. Candi-
data indiscutible para el
triunfo es la yegua Lutine,
que el pasado miércoles en
Son Pardo venció cómoda-
mente al excelente prome-
dio de 1193. También Hi-

vern y Mutine consiguieron
una buena colocación, por lo
que son ejemplares a tener
en cuenta, al igual que Lan-
zarina, Junita y Helen du
Fort GS.

La reservada a I Catego-
ría cuenta con una masiva
inscripción puesto que son
estos 134 caballos los que
van a tomar la salida: Quar-
tius, Prince de Saison,
Popop Etoile, Penseur, Quo-
desso, Radar Varfeuil, Mo-
solo, Ouragan de Courgies,
Querida de Clyde, Quito du
kenedeck, Querer Barbes,
Querard Gede y Olivier des
Fiefs. Precisamente estos
dos últimos ejemplares,
Querard Gede y Olivier des
Fiefs, vienen de ser cam-
peón y subcampeón en el
Criterium de Velocidad del
pasado sábado en Manacor,
lo que les convierte en se-
rios candidatos al triunfo
pese a los 75 metros de
hándicap que rinden. Tam-

bién hay que destacar a
Quartius, Oiragan de Cour-
gies y Querer Barbes.

Y cierra la diada de Reyes
la concertada para Top Pla-

ning y que se inicia con un
fondo en cuarteto de
1.108.200 pesetas. Los car-
toze ases que deberán re-
solver este cuarteto son:
Quenado, Quizany, Quela-
sio, Nomade en Foret, Papi-
bu, Ronard du Loir, Pito de
la Sauge, Romeo de Mingot,
Speed Atout, Sous Prefect,
Reve Noemie, Quip, Oscar
du Bridou y Quilt de Belle-
vue. Como puede verse una
de las carreras más comple-
tas de la temporada en el
recinto manacorense con
nombres como los de Que-
nado, Quelasio, Pito de la
Sauge, Sous Prefect, Reve
Noemie y Quip, con serias
opciones al triunfo o a la co-
locación en un cuarteto que
se presenta muy difícil.



E B aratillo

DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI

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

VENDES
Vendo moto Gost 49 cc. Sin

estrenar, color negro último
modelo. Interesados llamar al
55 33 58y 55 53 35(3-01)

Vendo piso nuevo con mu-
chos facilidades en Manoca,
interesados te! : 55 33 58 y 55 53
35(3-01)

Vendo chdet, con 150 m de
terreno, entre Son Corrió y Cda
Millor, con dos habitaciones
dobles. Amueblado, luz, agua,
teléfono, garaje, piscina y con
vista d mar. Precio 15.000.000
pts. Admito piso o apaternen-
to pa pede del pago, resto fa-
cilidades hasta 10 años. Infa-
mes. Teléf orio.83 80 55. (3-01)

Particular ven cobre Renault
5 GT-Turbo PM-AS, amb molt
bon estat. Preu 600.000 pies.
Tel: 56 90 65 - 55 49 31(28-12)

ParticLiar ven cotxe Ford
Fasta XR2, PM-AV, amb perfect
estat. Preu: 750 000 pies. Tel: 56
9065-554931(28-12)

Venc Pando blanc. Lletra U.
En molt bon estat. Tel: 55 43 72
(28-12)

Se vende Discoteca Venus
de Cola Ferrero. precio a con-
venir, facilidades de pogo. Tel:
643453(28-12)

Se ven R-5 GTL PM-0 en bon
estat. Preu. 200.000 pies. Tel: 84
37 09 (migdiesi vespres)(28-12)

Vendo embarcación SKI
NAUTC. BARE FOOTE 2001.
Motor central, con hélice direc-
ta. GM 350 ps Ideal para profe-
sionales Informes: 55 56 50 (28-
12)

A 25 km. de Manocor, se
vende 1/2 cuarterada (3.550
m2) con fácil acceso. Precio:
400 000 pts. Tel: 55 22 27 (28-12)

Vendo chaqueta de zorro
del Cazada la ha llevado 3
veces, vale en la tienda m ás de
280 003- vendo por lo que me
costó en el país de la piel 79.500
pts. Verla llamando 41 26 63.
Otro chaqueta de la casa Be-
netton a estrenar con capu-
cha,4 900 pts (28-12)

Vendo vespa 75 electrónic
PM-Al Buen estado con poda
bultos. Tel: 55 4427. PVP. 60.000
pts. (20-12)

Se vende embarcación mo-
delo «ISLA. - 4' 20. Con motor
Yamoha 40 HP AUTOLUBE - semi
nuevo. Con motor Yomaho 4
HP AUXILIAR con remolque gal-
vanizado modelo 550 Lous
Roce°, muchos extras, toldo
para sol, brúUlas, escalera
baño. dirección con volante-
bombo de crique automática,
etc . Precio total: 775.030 pts.
Interesados, tel: 55 26 78. Juan.
(20-12)

Vendo Citroen AX TRE 50 000
km Perfecto estado. Precio:
450.000 pts. Tel: 56 7985 (20-12)

•-• Vendo Peugeot 205 GTX. Per-
fa fecto estado. Precio a conve-

nir Te1:56 79 85. (20-12)ro
E

•••••	 Se vende ático en Podo Cris-
to to, terraza 30 mts., 2 habitocio-
r, nes vistas al mor. Precio:

5 O(X) 000 pts Medio amuebla-
do Tel 71 01 78-714567(20-12)

Vendo una finca, 8 quartera-
das otro Manacor - Pto. Cristo
Km, 10. Arboles frutales. higue-
ras y almendros, casa antigua
de piedra, portón redondo con
aguo y krz. También traspaso
zapatería en Porto Cristo. bien
situada, pleno rendimiento,
también sirve para cualciLier
negocio. Tel. 82 14 29 (maña-
nas)-55 0908 (tordes).(20-12)

Vendo Seat 131- 1.600 super-
micliori Rojo PM-3020-M. Precio
100.000 pts Informes horas co-
mercio.Tel: 5508 07 (20-12)

Vendo parcela de fierra de
1.000 m2, vallada con agua,
estanque, casita de aperos y
frutales en la carretera de San
Lorenzo a 300 mts. del Hipódro-
mo. Precio: 4 503000 pts Infa-
mes horas de comercio Tel: 55
08 07 (20-12)

Vendo teléfono sin hilos Tely-
co Delta comprado en telefó-
nica nuevo sin usar. Precio:
18.000 pts. Tel . 83 31 73 (noches)
(20- 12)

Vendo 2 neumáticos  Miche-
lin 165/13 casi nuevos. 10.000
pts. 2 neumáticos Semperit
155/13 poco uso. 5.5C0 pts. Tel:
8331 73(noches)(20-12)

Vendo lavadora automática
Super-Ser muy poco uso. 20.000
pts. Tel: 83 31 73 (noches) (20-
12)

Vendo motocultor Agrio.
Buen estado, 50.000 pts. Tel: 83
31 73 (noches)(20-12)

Vendo una máquina copo-
lacia° de carne. una registra-
dora, un cortafiambres. una
alarma. Tel: 55 48 55 (20-12)

Se vende piso amueblado en
C/ Soliman, rr 18. Tel: 55 05 67
(13-12)

Vendo piso en s' Illot, amue-
blado. 6.500.000 ptes., Tel . 81 06
99 (13-12). Mesa de cobro de
supermercado Precio a con-
venir (13-12)

Vendo coche R-21 TI inyec-
ción, aíre acondcionado, PM-
AV Ocasión, precio 900.000 pts.
Informes 55 11 11 de 1' 30 o
4' 20(13-12)

Se vende planta baja y piso
C/ de la Rasan' 17 Tel 55 08 61
(13-12)

Vendo varias sillas y mesas de
metal para bar o terraza. Tel: 55
3856-554430(13-12)

Por 10.000 pts vendo c ozado-
ro de cuero, cruzado con cre-
malleras. Tolla mediana. Tel: 55
03 28 (preguntar por Andrés) (6-
12)

Vendo piso en Manacor muy
soleado. 3 habitaciones do-
bles, scdón comedor, baño. en-
trada, cocina amueblada con
office, 2 balcones, puertas nue-
vas de «norte». Xor piso. Precio:
7.000.000 pico Tel: 55 45 43 (6-
12)

Vendo cachorros de barcino
(perro de presa canario) cruza-
dos con postor alemán. Intere-
sados llamar por las marianos
ci Tf: 55 35 11 y preguntar por
Jcrvier.(6-12).

Vendo Chalet en Cola Mura-
da. Muy amplio construido
sobre sria superficie de 1.400
m'. InformesTel: 83 33 72 (6-12).

Vendernos un piano antiguo
en muy buen estado. Tel: 55 15
39(6-12)

Se vende caja registradora
electrónica, modelo royal ER
145 y estanterías tubulares do-
radas para boutique. Precio a
convenir .Tel: 55 46 74 (29-11)

Se vende una parcela con
casa, agua y aboles frutales a
cuatro kilómetros de Manocor,
detrás Molí d' en Sopo, cisterna
y luz con placa sola. Teléfono:
55 26 37. Precio: 5.500.030 pts
(29-11)

Vendo mobilicrio de pelu-
queria señora completo. Infa-
mes' 82 7066 Felanitx(29-11).

Se vende piso. Tel: 55 45 43
(29-11)

COMPRES
Es boga casa o foravila, amo-

blada. 400(X) pts. Tel: 55 08 81
(3-01)

Se traspasa Bar ELEPE en
Porto Cristo Tel 82 16 65 - 55 02
42(22-11)

Se traspasa supermercado.
In( ormaciónTel: 55 31 72 a partir
delas9delanoche(18-10).

Traspaso local en Avda Sal-
vador Juan, dando a dos ca-
lles, totalmente montodo, ideal
para cuolciaer negocio. Te: 24
7812(18-10)

LLOGUERS
Se alquila local para oficina o

comercio en la calle Solimcn,4,
delante del Campo de Fútbol.
Tel: 55 19 59-55 1863(28-12)

Alquilo casa de campo.
Crta. San Lorenzo. Tel: 29 04 96
(noches)(28-12)

Se alquila planto baja, céntri-
ca para almacén, comercio o
oficina con solida o dos calles,
gorda incluido. Tel. 55 07 51
(20-12)

Se alquila casa de campo en
Son Camó y s' 1I01 Ini 56 92 49
(20-12)

Se busca casa en Manacor,
planta baja, apta para vivir
(baño, suelos hechos-) de
3 000 COO a 5 CIZ)0 000 millones
Te[ 58 67 38 Haorio 9 a 12 y de
ias4 a 6(13-12)

Se traspasa local en Cala Mi-
lla Céntrico, apto para cual-
ciaer negocio. Alcjuier bajo y
contrato indefinido. Tel: 58 67
38. Horario 9 a 12 y de 4 a 6.
(13-12)

BÁRBARA MAS, se alquilo ler.
piso sin amueblar. Tel: 55 51 48
(13-12)

Se alquila cochera para d-
macones o negocio, con luz tri-

fásica y agua. Tel: 55 23 46 -55
3442(13-12)

Se dquila planta baja amue-
blada o 30 metros de la playa.
Tel: 55 1289 (noches)(13-12)

Es llaga un pis a Monacor.
55 52 50(6-12)

Alquilamos un almacén de
100 m' en la barriada de' s
Creuers. Tel: 55 1539(6-12)

Es lloga 1 er piso Podo Cristo.
C/ gual rr 13. Sense comunitat.
Tel: 84 44 22 (6-12)

Se alqui la piso en Porto Cristo.
I' línea amueblado, con telé-
fono y lavadora, a familia res-
ponsable. Inf. Tel: 55 05 31 (no-
ches)(6-12)

Se alquila piso. Informes Tal:
554867-555148(29-11)

Se alquila bar en Porto Cristo
Tel: 55 58 77(29-11)

Alquilaría casa céntrica
(bajos y sótano) poro cudquier
tipo de negocio. Tel: 55 15 93
(noches)(29-11)

Se alquila local de 30 m'. es-
quina mirando al ma, apto
para peluquería, dentista, ofici-
na, médico, en s' ilot C/ de la
marrr 1 Tel: 569249(29-11)49(29-11)

Alquilo piso totalmente equi-
pado, todo el año, en Pto. Cris-
to a 50 m. de la playa. Tel: 55 16
10(29-11)

Alquilo piso en Morlaca sin
amueblar y sin comunidad In-
formes Tel: 27 60 88 (Palma) (22-
u)

Se dqula cocheria de 60 m'
opto para almacén, zona tren
Tel 552962(22-11)

Se darlo aparcamientos en
Vio Portugal, 41 y piso en Podo
Cristo. amueblado Tel: 55 05 80
(22-11)

OFERTES
TREBALL

Se precisa personal para
Bingo de Manacor, Domar 55 15
90 (preguntar por Luis Miguel)
(6-12)

Se necesita chica para cui-
dar riño de noche al tel . 55 33
58(8-11)

Se necesitan 2 oficiales en-
cofradores-RazónTel: 84 42 33
(1-11).

DEMANDES
TREBALL

Cerc tema de dependenta.
Tel: 52 53 72(3-01)

Se guardan personas de
edad en régim en de da o inter-
no. Tel: 844463(3-01)

Chico 23 años, busca cual-
quier trabajo, conocimientos
contabilidad general y expe-

riencia en ventas, deja reco-
do, hora de comida. Tel 55 45
13 Preguntarpor Tino (3-Oi)

Busco una cochería paro 3
ciclomotores, en la calle Artá o
Baix de' s Cos. Tel: 55 37 24 (20-
12)

Chica de 27 años casada
para cuidar niños o también
para limpiar casas. Tel. 84 49 38
(tades)(20-12)

Busco trabajo pa horas o fija.
También cuidaría Sr. o Sra.
solos. C/ FI. Industria rf 5, 3•.
Pregunten por Julia, con rafe-
rencias.(20-12)

Particular. pintamos interiores
y exteriores, presupuesto sin
compromiso. C/ Pl. Industria
5n 3*(20-12)

Se ofrece secretaria (Po(
horas). Lenguas: alemán (len-
gua materna), inglés. español.
20 años residente en Mallorca,
DNI Tel . 58 67 30 mañanas (6-
12)

Busco trabajo para limpiar
por los cosas C/ Son Frangos,
calle l'.rr 13(6-12)

Chico de 18 años busca tre-
bejo de cualquier clase.Tel: 84
4199(6-12)

Se ofrece chica de 20 años
para limpiar casas todo el da.
Tel: 55 42 27(6-12)

Chica de 20 años. busco tra-
bajo.Tel . 5554 16 (29-11)

Se ofrece matrimonio o hom-
bre solo, para trabajos de cosa
o posaderos o varios. Él, cono-
cimientos mecárica, fontane-
ría, albañilería. electricidad.
pintura, algo de agricultura.
carnet de conducir 2- . con au-
tomóvil propio. Ello, trabajos
caseros y cocina. Para casa de
campo o llevar apartamentos
en zona. Interesados lima al 55
53 05 (pedir por Jaime o Con-
c epción)(29-11)

Chico busca trabajo por las
noches o tardes Experiencia:
3°BUP. Tel: 82 02 36(29-11).

DIVERSOS
Cambiaría loncha y cimero

por un piso en Podo Cristo o s' 1-
llot. Tel: 84 40 81 (horas oficina)
(3-01)

Extraviado perro Gnfon. color
castaño, con barbas entiende
por Fleki Se recompensará.Tels
84 30 81(20-12)

Se hacen trabajos y repara-
ciones de albañilería. pared
seca. Presupuesto sin compro-
miso. Te!: 827093(13-12)

Juegos y utilidades, Amiga
500, Novedades Sebastián. Tel:
555708(22-11)

Licenciada Filología. Clases
de inglés, latín. sociales, historia
del arte, lengua, litercrtura,
EGB, BUP Tel. 55 13 81 -724967
(15-11)

Se hacen los catos desde las
3o las 20 h C/ Va Alemania, 3
(15-11)



Diumenges i festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell BOIX, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyi; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa: Cra. Palma-Alcudia.
-Segui; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C. Artá-Pto.Alcudia; Can Picafort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cía. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cía. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpiña; P. Andratx.
-Valldemossa: Cra. C-710 - Pollen. Andrx.

Telèfons
d'interés

MANACOR

QUE ASCO DE VIDA
Meel brooks

DEL 6 AL 9 DE ENERO LUNES A JUEVES

ELEGIR UN AMOR
Julia Roberts - Campbell Scott

DEL 10 AL 13 DE ENERO VIERNES A LUNES

TEATRE
MUNICIPAL
DE MANACOR

THELMA Y LOUISE
DIES 4, 5, 6 Y 7 DE GENER

BIENVENIDO A VERAZ
DIMECRES DIA 8 DE GENER

TEXASVILLE
DIJOUS DIA 9 DE GENER

MA-1 Benzin eres
MANACOR
De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S. Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artá, Manacor.
Obert les 24 hores, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.

G. Civil Tráfico atestados 	 55 19 96
Guardia Civil 	 55 01 2*2
Guardia Civil P. Cristo 	 82 11 00

GRUAS REUNIDAS
MANACOR
- SERVICIO 24 HORAS -

Parròquia S. Macià 	  55 02 44
Parròquia P. Cristo 	  82 15 63
Parròquia S. Carrió 	  56 94 13
Parròquia St. Lloren 	  56 90 21
Teatre Municipal 	  55 45 49
Telegrames'per telèfon 	  72 20 00

Farmàcies

Ambulàncies 	  55 40 75- 20 65 65
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Cita prévia 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	  55 00 63-55 00 48
Policia Nacional/ D.N.I. 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50

ASISTENCIA
MANACOR 	 55 45 06

FAX
84 35 73

44 01

CALA MILLOR 	

55

58 56 80

AVDA. FRAY JUNÍPERO SERRA, 27

Gruas Bauzá 	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras 84 31 29
Pompas Fúnebres Manacor 55 18 84
Oficina Turismo P. Cristo 	 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
Aj. Del. Cultura 	 84 91 02
Aj. Del. Urbanisme 	 84 91 04
Aj. Rendes i exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç 56 90 03
Ajuntament de S. Servera 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca  	 56 00 03
Ajuntament d'Artà 	 56 21 54
Jutjat instrucció n° 1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n° 2 	 55 59 11
Jutjat instrucció n° 3 	 55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41 59
Contribucions 	  55 27 12-55 27 16
Hisenda 	  55 35 11-55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P	 Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Església dels Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90

Dia 3, llic. Llodrá, C/ Joan Sera
Dia 4, lic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 5, Ilic, Pérez, C/ Nou.
Dia 6, tic. Planas, Pl. Rodona
Dia 7, Ilic, LI. Ladária, C/ Major
Dia 8, tic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 9, tic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 10, tic. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 11, Ilic. Llull, Na Camella

HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(d'Octubre a Abril)

Dissabtes i Vigilies de festa
Horabaixa.
18,00 h. Crist Rei (només dissabtes),
Sant Josep
19,00 h. Crist Rei (només dissabtes),
Fartáritx, St. Pau, Porto Cristo, s'Illot
19,30 h. N.S. Dolors, Crist Rei
(només vigílies de fasta), Son Carrió.
20,00 h. Convent, Son Macià.

Diumenges i Festes
Mati
8,00 N.S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartáritx
9,00 Son Negre, Serralt.
9,30 Convent, Hospital.
10,00 N.S. Dolors, Son Carrió.
10,30 St. Josep
11,00 N.S. Dolors, St. Pau, Porto
Cristo,
11,30 Crist Rei.
12,00 N.S. Dolors
12,30 Convent

Horabaixa
17,00 Benedictines
17,30 S'Illot
18,00 Crist Rei, St. Josep.
19,00 Crist Rei, Son Carrió, St. Pau
19,30 Porto Cristo.
1930 N.S. Dolors
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Col•laboració  

Notas históricas        

El Claustro del Convento P. Marc

Tal vez amigos se estime extraño que incluya en
esta colaboración el polémico tema del Claustro.
Pero, no se estimará así cuando se comprenda

como el Ayuntamiento se instaló en el Claustro de
los PP. Dominicos.

El día 24 de febrero del año
1.992, se cumplirán 136 años que
el Ayuntamiento instaló las oficinas
en el Claustro del Convento (con
carácter provisional) y aún no se
han movido, y siguen.

En aquellas fechas el Ayunta-
miento tenía las oficinas en la Plaza
de Abastos; estaba esta Plaza rotu-
lada con el nombre de PLAZA Y
CARNICERIA; también estaba el
Juzgado de Primera Instancia, la
Cárcel del Partido y el Repeso Mu-
nicipal. La Cárcel estaba en la calle
del Ángulo.

-
El Ayuntamiento tenía una casa

en la calle de Es Tonedors, unos
dicen que era el n° 5, en cambio
otros dicen que era el n° 19, de
ésto no hay seguridad. En el año
1.820 vino una Orden que se supri-
mían todos los monasterios de las
órdenes monacales y también se
prohibió fundar nuevos conventos
ni tampoco que profesase ningún
novicio; y este Decreto tuvo efectivi-
dad en los conventos de Palma,
Manacor, Inca y Lloret.

El Ayuntamiento quería construir
sus oficinas en la ya citada casa Es
Tonedors (hoy Soledad), pero apro-
vecharon para instalarse en el
Claustro cuando la Orden Domini-
cana tuvo que abandonar, y fue así
que se trasladaron al Convento,
pero (repito con carácter provi-
sional), y aún están instalados; y
en dicho Claustro estuvo la Guardia
Civil, Correos y Telégrafos, el Juz-
gado de Instrucción, el Juzgado de
Paz, Cárcel del Partido, la Parada
de Semantales y la Policía Munici-
pal.

Pero hay que anotar que la Guar-
dia Civil ya tiene local propio, como
también la Parada de Sementales
y... ¡el Ayuntamiento! no se ha mo-

vido, no y no; y si se pudiera ver lo
que ha costado el dichoso Claustro,
cambiar tabiques, puertas, sillas,
utensilios que ya no nos acorda-
mos... ¡que mucho se ha gastado

en el Claustro, que si se hubiese
guardado el dinero, hay tendríamos
unas oficinas dignas que se merece
el pueblo de Manacor, y aún me
atrevo a decir que hubiesen podido
hacer una vivienda o un piso para
cada Guardia Municipal ¡Amigos:
no exagero...! Qué dinero se ha
gastado en el dichoso Claustro...!
Amigos: prestad atención, y os da-
réis cuenta de que manera se ha
clamufado el Claustro, que es una
relíquia, una gran prenda de un
valor artístico. En el año 1.916,
(Prestad atención y os horroriza-
réis), el Ayuntamiento quiso apode-
rarse del Claustro, y el proyecto era
nada menos que derribarlo, abrir
una calle que enlazara con la calle
Nueva y la calle de las Moreras.
¿Habéis visto como estaba gober-
nado Manacor?... Esto pareció una
idea de BOMBERO. Pero gracias al
Manacorense D. Antonio M Alco-
ver y Sureda que supo con su amor
a Manacor y maestría dar cuenta,
no lo consiguieron. Como conse-
cuencia de dichas gestiones y del
informe, en el año 1.919, el Ministe-
rio de Instrucción Pública, comunió
urgentemente por R.O. y a la Di-
rección General de Bellas Artes la
declaración de Monumento Nacio-
nal del Claustro del Convento de
San Vicente Ferrer de Manacor.

El año 1.923, y el día 21 de abril,
se inauguró el reloj que colocó en la
fachada de la Iglesia del Convento,
fue obra del Rdo. D. Mateo Bosch
Caldentey, otro manacorense que
se desveló en pro de su puelodo,
Manacor. En el año 1.921, siendo
Alcalde D. José Oliver Billoch, hizo

construir los tinglados mayores de
la Plaza de Abastos, y en el año
1.925, hizo una gran reforma en la
Plaza de Abastos con el derribo de
dos casas que existían entre calles
Jaime II y Antonio Durán, esto fue
una gran reforma, y ahora esta
Plaza ya es asquerosa, es inhabita-
ble, sucia, necesita mano dura y lo
primero está que hay que hacer no
empezar nada hasta y cuando no
se haya terminado lo ya empezado.
Y amigos, es una vergüenza, unos
particulares hicieron una Plaza de
S'Antigó y el Ayuntamiento no es ni
ha sido capaz de arreglar la actual
Plaza de Abastos, esta Plaza de
S'Antigó no ha tenido éxito, no lo
comprendo y hay un buen género,
pero... Manacor es así.

Hemos tenido ya años de expe-
riencia y la experiencia nos ha
hecho ver lo que hemos podido ver
y observar: Hemos visto camisas
azules; boinas Rojas; hombres que
se han cambiado de Partido, nos
han hecho ver que la única manera
de ganar dinero es meterse en la
Casa Grande, es decir: ser regidor
es probar un pastel y de bueno
que es REPETIR, sin mirar ni si-
quiera si son o no útiles, y es el
pueblo que tiene después las con-
secuencias, ¿No os habéis fijado
que hubo un Ayuntamiento que
quiso derribar el Claustro en el
año 1.916, pués, a vigilar esta tan
valiosa prenda.

Hay un refrán muy antiguo que
dice: Si tienes buena madera
busca un buen carpintero. Y hay
otro más salado y muy típico que
dice: Si has de transportar trigo,
no busque a los gorriones. ¡Me
entendéis! ¡OJO!

CONTINUARÁ...



L'ETAPA FINAL
(Història d'un jubilat)

Llorenç Femenias

XXI

Sempra s'ha dit que al món hi ha tants de naturals i
modos d'esser de persones com de cares; i, ben mirat
deu esser ver perqué repassant, a la rempallada, les que
cadescú coneix, se n'adona, fent una mica d'analisi, que
és així tal com diuen, i que es confirma el savi adagí de
«tants de caps tans de barrets» i segur que és un encert
que no té volta de fulla aplicar-ho als socis del Club per-
que veient comportaments, idees i fins i tot maneres de
caminar, aquelles diferenciacions ens donen la raó, i
amb ella, motiu per obrir un interrogant de dificil respos-
ta i dubtosa comprensió, per quant, si el qué té temps i
lleguda en fa un estudi de la gent, pot arribar al dubte de
si, tots per igual són fills de dona. Seria un entreteniment
borrer voler aclarir el per que hi ha pluralidat de races
dins el món ja que hi hauria perill d'embullar-se ferm
dones és quasi suficient fer un recompte del nostre en-
torn per veure la gran raresa i disparidat que ens envolta,

llavors cantar una lloança al misteri que ha originat
tanta manya que sembla quasi impossible que d'un ma-
teix fet entre un home i una dona, surti un ventall tant
ample i meravellós de fisonomies i comportaments.

Sense anar més lluny, el Club, era un mostrari vivent.
Bernadí era una au estranya al qual tot l'entorn l'angu-
niava el posava malsofrit, nial, nito, i per demble, incon-
formiste amb la gent i amb les situacions que no li entra-
ven per l'ull dret d'un cop i de tot d'una, volguent dir
que no n'estava segur encara, si al Club s'hi etjoveria de

forma estable, tot i que, al Club, hi tenia companys però
sense categoria d'amics, ni seient fix, així com hi tenia
Joan Morro que era home reposat i amb gran afició a Ile-
gir tots els diaris i revistes de dalt a baix; un soci estable
i conformat. Al Club, Bernadí, sempre hi va estar a
prova.

Joan Morro era un poc grandier, però constant, i en
arribar al Club, s'asseia sempre al mateix lloc, com si
tingués un dret de servitud registrat de cadira, Ii servien
el café, i, de puntetes, engrapava el primer diari que tro-
baya desempedit, amb l'ànim de no fer-ne part a ningú
durant tot el matí. Era un goig sensual. Només tenir-lo
dins les mans, quan anava al seu seient, a la cara hi re-
flectia un anhel de goig, al temps que semblava, també,
que portava tota una tasca de feina que, necessariament,
havia de retre, abans d'anar-se'n a dinar, deducció gaire-
bé encertada tot i qué, Joan Morro, durant aquelles
hores, no tenia altre quefer.

Cal dir, com i de quina manera, Joan Morro,  llegia el
diari de forma invariable i molt particular, doncs, la ma-
joria de lectors de periodics, en agafar-lo, l'obrin i l'ei-
xanquen amb els braços en l'aire davant seu formant
angle obstús, molt obert, i a una distància de dos palms
per terme mig del cos, segons tenguin la vista normal o
la tenguin ja cansada. Naturalment, aital positura l'em-
pren per a lectures intrascendent sobre política trivial;
esports pels quals hi tenguin poca afecció; anuncis co-
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mercial, rotols de pel.licules que no pensen anar a veure
i abres anunciats, els quals passant-hi la vista per da-
munt, llapant només les Iletres grosses, els que ho escri-
gueren, es poden donar per ben satisfets i millor pagats
que les hi hagin rendit aquella gentilesa per un més fer,
per?) això no era el cas de Joan Morro perquè Joan
Morro, agafava el diari, l'estenia, de pla, obert com si

fos un llibre d'estudi profund disposat a desllepissar-lo
arreu, al temps que s'ejupia un xic aldamunt la taula, hi
fixava verticalment el vèrtex ossut del colze, i aixecant
ambdues mans mig obertes, amb els popissos dels dits,
su-ran els pols, s'apuntalava la testa, i, alhora, amb la
severitat d'un Notari, començava la lectura de totes i de
cada una de les fulles del periòdic i en haver-les de girar,
es desempedia la rrià dretana, es mullava de saliva els
dits index i pulgar per a millor fer la maniobra.

Al llarg de la lectura, el semblant de Joan Morro ro-
mania imperturbable, seriós, acartronat fins que, a més
de mitjan matí, arribant als anuncis de lletra menuda on
s'oferien serveis de dones a domicili; bargantelles que es
brindaven per tot un cap de setmana; expecialitats se-
xuals de la millor escola; exhibicions de vicis refinats;
massatges romans i altres desfogaments, feia que llavors,
la cara se li animava per graus, expreció que llargament
perllongava amb devoció perquè Joan Morro, malgrat
fos creient i anás a missa tots els diumenges i festes de
guardar li agradaven aquelles lectures luxurioses així
com gaudia, també, a l'estiu, amb companyia d'altres
amics vellards, contemplar, comentar i suposar els bons
miratges que tenia la platja del Port, quan a l'hora del
bany, s'aplegaven a l'ombra d'un pi del passeig de just
sullá la mar.

Aiximateix, qualque vegada, si els socis que s'acosta-
ven a ell eren del seu gust, deixava anar el diari, i, els
atenia si la conversa era per a parlar de doblers, d'im-
posts i de negocis pels que, Joan Morro tenia especial
vocació i devoció.

Joan Morro era jubilat d'una empresa de Promocions
Urbanístiques i de tant de veure negocis havia aprés a
ensumar-los de prop pel que, tenint ganes de prosperar,
hi prengué part a qualcún, on, amb sort i manya, Ii dei-
xaren bons rèdits al final, el que feu, que a petites pessi-
gades, havia fet caudal que alhora II permetia viure sense
malsdecaps de diners i apuntarse a tots els viatges que el
Club organitzava baix el comendament de Don Andreu,
el President, i el bon fer de Pifol.

Cal dir, aixímateix que, així i tot, Joan Morro a un
principi de la seva jubilació, també, d'avorrit, remugava
el menys preu que li féu l'empresa, retirant-lo, el mateix
dia que complia l'edat i sense que li fessin cap sopar
d'acomiadament ni li regalassin cap rellotge d'or i, coma
amb nostálgia que, a un principi, com Bernadí caminava
hores i hores, com un sonámbul, de cap a cap de casa
perquè necessitava entretenir-se, malgrat, aleshores, ha-
vent superat l'aturada, en sec, de la feina i uns sucosos
estalvis al Banc, tranquil i amb poca pressa, llegia els
diaris amb fruisior i deixava que altres s'atracassin a la
seva taula, on ell, de vegades si aconseguia encarrilar la
conversa cap a les seves aficions, perorava com un polí-
tic, per convencer o per deixar-se sentir o sentir-se escol-
tat.

Joan Morro era diferent a Bernadí i a D. Felip de Ses
Comunes i Puig, doncs, cap dels tres tenien  coincidèn-
cies remarcables per quant la pedanteria de Don Felip de
Ses Comunes i Puig només, era pedanteria amable, que
es deixava convidar a una taça de cafè amb Ilet —millor
amb galetes que a café amb llet llis— i que li servís per
dinar o per sopar, oferiments que aceptava i agraïa, amb
senyoriu i bons modos, cosa que no sabia fer Bernadí
que per un no rés es despuntava on la seva elegància i

bona convivència la traduïa en aixecar-se d'on estava as-
segut, i, amb una mà a cada anca, sortir del Club, pren-
dre carrer, sense dir ni mu. Aital cosa, emperò no era ha-
bitual en ell perquè la bona criança i la paciencia que a
la Gestoria havia aprés a la força no li permitia, davant
gent externa, treure a llum la seva congènita nitadat que
en cara de Gabriela, la seva dona, amollava,  sense cap
contemplació ni mania.

De debò, Bernadí amb el qui flocava era amb Don
Lluis, el Mestre d'Escola, amb qui parlava de ¡libres, de
viatges i un poc de tot, excluient els murmuris, la religió
i els capellans.

Joan Morro era bon company de Club però per a Ber-
nadí tenia un costum que per ell era, fins i tot, de mala
criança tot i que, interrrompia els col.loquis arranjats i
en marxa, reemprenguent la lectura de qualsevol diari de
just suallà o cantussajava romances de sarssuela, de les
moltes que coneixia, i que, mitjo-mitjo entonava en veu
de bariton, deixant els companys en là.

A Bernadí, les romances de Joan Morro li removien la
nitadat i per reacció de contracop, quan això succeia,
s'alçava dempeus i s'allunyava, com picat d'abella.
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Golf Collection: el Golf con todo lujo de detalles.

Equipamiento especial de serie:
• Elevalunas eléctrico.

411
 • Cierre centralizado.

• Radiocassette estéreo Blaupunkt
San Marino con 4 altavoces y antena.

Golf Collection en versiones GTI, GTD, GT
y TD.
Gama Golf desde 1.460.000 pts. (PVP reco-
mendado, promoción, IVA y transporte incluidos).
Sólo válido en vehículos en stock.

Benefíciese de las ventajas de financiación de
Volkswagen Credit.

VOLKSWAGEN

VOS DESITJAM UNES
BONES FESTES
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