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«El Cardassar está fent
un paper molt digne»

El plaç d'execució és de sis mesos

MANACOR COMPTARÀ AMB UN
CENTRE COMARCAL DE SANITAT

També s'amp liarà el Centre Assistencial

Los vecinos de la barriada se reunieron con E. Puche

SON FANGOS QUIERE MAS
POLICIA CONTRA LA DROGA

Las asociaciones de vecinos lo solicitaron a Pere Llinàs

PIDEN QUE SE DEMORE LA ENTRADA
DE LOS NUEVOS PRECIOS DEL AGUA

S'Enterro de Sa Sardina
desiluil pel mal temps

N N

BONA PARTICIPACIÓ
A SA RUA

Amb una obra d'Oscar Wilde

Pere Fullana, director de La Iguana

«LA IGUANA», AL
TEATRE MUNICIPAL



TRONC
MOBL E S

MOBLES TRONC
GRAN LIQUIDACION POR CIERRE DEL NEGOCIO

1EL ACABaSE!- CON LA CALIDAD DE SIEMPRE YA
UNOS PRECIOS COMO NUNCA

Ctra. Palma a Artà, Km. 49. Tel. 55 02 87. Manacor, MALLORCA



Tiene el placer de comunicarles e invitarles,
hoy viernes a la apertura de su nuevo local

donde podrán ver sus nuevos modelos

PRIMAVERA - VERANO

Nuestro lema: Calidad, Diseño y Precio

NO CERRAMOS
AL MEDIODIA

CI Juan Segura, núm. 2 	 MANACOR



Banesto

El Banco Español de Crédito, S.A. comunica
a sus clientes y público en general que,

provisionalmente, nos hemos trasladado a la
calle Soledad, n° 7, donde seguiremos

prestándoles nuestros servicios

MAGATOURS, S.A.
AGENCIA VIAJES

G.A.T. 1467

Plaza Sa Bassa. 1
Tel. 55 57 /3

07500 MANACOR

GRUPO ESPECIAL DESDE MANACOR VISITA EXPO SEVILLA 92 
Del 1 al 4 de Mayo

Precio por persona: 52.900 pts.
Incluye: Avión + traslados + apartamento a dos minutos del recinto de la EXPO + guía acompañante desde Manacor.

SEMANA SANTA
ANDORRA, del 16 al 20 de Abril 	 31.600,- EXTREMADURA Y PORTUGAL,
MADRID Y ALREDEDORES,

del 16 al 19 de Abril 	 35.500 -
del 15 al 20 Abril 	

TENERIFE, del 16 al 20 Abril 	
53.800.-
54.400.-

CANTABRIA Y PICOS DE EUROPA,
del 16 al 19 de Abril 	 37.900 -

ROMA, del 15 al 20 Abril 	
LONDRES, del 16 al 20 Abril 	

56.200.-
58.500.-

VALLE DE ARAN, del 16 al 20 Abril 	 39.500 - PARIS, del 17 al 20 Abril 	 64.500.-
GALICIA, del 16 al 20 Abril 	 40.300 - ESTAMBUL, del 15 al 20 Abril 	 66.900.-
COSTA AZUL, del 16 al 20 Abril 	 40.500 - PRAGA, del 16 al 20 Abril 	 66.900.-
ASTURIAS, del 16 al 20 Abril 	 47.500 - MARRAKECH, del 15 al 20 Abril 	 69.500.-
RUTA DE LOS CONQUISTADORES,

del 15 al 20 Abril 	 46.750.-
AMSTERDAM, del 12 al 19 Abril 	
COPENHAGUE, del 15 al 20 Abril 	

72.800.-
73.000.-

SICILIA, del 15 al 20 Abril 	 53.700 - 1 ERRA SANTA, del 14 al 23 Abril 	 98.000.-



Carta als lectors

A les pàgines d'aquesta revista, hi ha
una crónica d'Albert Sansó sobre la reunió que
mantingueren, dimecres passat, dia 4 de març,
els representants de les associacions de veïnats
i el regidor Delegat de Serveis Generals, Pere
Llinàs.

A aquesta reunió, les dues parts quedaren
d'acord en qué l'Ajuntament els facilitaria un
ample dossier, que contendria els contractes
amb els concessionaris del servei d'aigües, els
comptes de les empreses i una còpia de la llei

que aplica el nou cánon d'aigua, del Govern
Balear.

Una vegada ja impresa la crónica al.ludida,
ens crida telefònicament Albert Sansó per fer-
nos saber que ahir, dijous -el matí següent a la
reunió- quan els veïns es personaren a l'Ajunta-
ment a cercar els papers promesos, no hi hagué
ni dossiers ni papers. El mateix Pere Llinàs els
digué que si volien alguna informació la
sol.licitassin per escrit i, si ho aprovava la Co-
missió de Govern, els passaria la informació
promesa.

Aquest fet, de ser alat, no tendria més im-
portància que una simple anécdota, o un ma-
lentès. Però no és d'ara, que certes parcel.les
del nostre Ajuntament es mostren tancades cara
al públic que intenta saber algunes informa-
cions determinades.

Des de companys de premsa fins al darrer
ciutadà, els manacorins tenim dret a demanar i
a saber qué passa dins l'Ajuntament, entre al-
tres coses perquè l'Ajuntament és una cosa de
tots i que no té sentit tan sols amb la classe di-
rigent i sense el ciutadà que dóna suport a la
vida pública, des de les eleccions, triant l'equip
de govern que desitja, fins al manteniment, a
base d'impostos directes o indirectes, de tota
l'administració.

És evident qué la discreció i el sentit comú
faran que en ocasions no es doni una informa-
ció fins que estigui més o menys a punt el
tema. Però quan ja tothom sap qué se li aug-
mentaran els seus rebuts de l'aigua, de forma
considerable, és lògic i natural que intenti saber
el màxim d'un tema que li afecta molt directa-
ment la butxaca. I ja no es pot parlar, en aquest
cas, de prudència o discrecció: el nou canon de
l'aigua no només s'ha publicat a la majoria de
mitjans de comunicació, des de fa setmanes,
sinó que fins i tot a algunes poblacions ja l'han
posat en marxa.

El polític hauria d'entendre que la seva parti-
cipació en la vida pública és simplement dele-
gada pel ciutadà, autèntic «accionista» d'aques-
ta macro-empresa que és un ajuntament. I que
un dels drets que ha de respectar en tot mo-
ment, agradi o no, és el de la informació sobre
temes que afecten molt directament al  ciutadà.
L'obscurantisme o el posar entrebancs a la in-
formació de primera mà del ciutadà -a aquest
cas eren els seus representants, les associacions
de veïnats- no sembla adequat al moment ac-
tual, quan les persones d'aquest país hem pas-
sat, en uns anys de súbdits de ciutadans. La
participació comença per aquí: per compartir. I
res més essencial per a compartir que la infor-
mació, un dret adquirit i no un luxe o un ca-
pritx.

El dret a la informació
del ciutadà
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ACTUALITAir MUNICIPAL

El gust de queixar-se
-1 osar una oficina on se reben
les queixes dels veïns ha estat tot
un encert, per pan del delegat de
Participació Ciutadana, Eduardo
Puche. Prova d'això és que cada
dia un gran nombre de gent visita
l'oficina per presentar la seva
queixa. No podia esser d'altre
forma. Només el gust de queixar-
se ja val el cost de l'oficina, que
per altra pan és mínim. Si, a més
a més, després l'Ajuntament acaba
per resoldre el causant de la  mo-
lèstia, llavors ja ha d'esser com
jugar al poker i guanyar. Clar que
aixe, segon ja és mes difícil. Al
manco en un temps prudent, ja es
sap que les coses de palau... Pri-
mer perquè no basta amb la bona
iniciativa de l'oficina, també hi
han de posar de pan seva la resta
de membres de l'equip de govern,
donant resposta rápida i concisa al
plantejament del ciutadà i, en cas
de ser possible, també rápida solu-
ció. La major pan de les queixes
per ciutadans vénen donades per
deficiències a la infraestructura
municipal: clots, brutor als carrers,
enllumenat deficient, una engron-
sadora espenyada, etcétera. Petites
coses que per nimies no deixen

d'esser molestes. És d'esperar, per
tant, que la resta de departaments
responguin també a l'objecte de
l'oficina de queixes, perquè sens
dubte és un servei que ha d'oferir
l'Ajuntament i ha de tenir qualitat.
Fa estona que ja tocaria funcionar.
A més a més, és un servei que ha
de fer arribar al poble, la qual cosa
fa que sigui important fer-ne arri-
bar -si no s'ha fet ja- també a l'o-
ficina municipal de Porto Cristo,
per què els portenys no s'hagin de
desplaçar a Manacor.

ELS VEÍAIS

Parlant dels ciutadans, una ve-
gada més, a través de les associa-
cions de veïns, els de Manacor han
demostrat no estar disposats a con-
templar immeivils com els imposts
pugen i pugen, sense que se miri
pels seus interessos. Per això, a la
darrera reunió mantinguda amb el
delegat de Serveis Generals, Pere
Llinàs se va equivocar quan va
pensar que bastaria amb una breu i
confosa explicació sobre l'augment
del preu de l'aigua per convèncer-
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L'OFICINA PER

PRESENTAR

QUEIXES ÉS UN

SERVEI QUE

L' AJUNTAMENT

HAURIA DE

CUIDAR MOLT
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IDó. VOS EN RECORDAU, DE SA BURRADA DE
MILIONS QUE Hl POSA, ES GOVERN DE SES
BALEARS, A LA EXPO? I VOS EN RECORDA1.1,
D'AQUELLA PELLÍCULA ()LÍE SE DEIA "AL,L0
QUE EL VENT SE'N DUGUE"....? IDO AIXO! I
AIXÒ SI NO SE CALA FOC ES PAVELLÓ
BALEAR I SE N'HO DU ES FUM, QUE S'ALTRE
DIA VA MANCAR POCI

per Albert Sansó

ELS VEiNS DE

MANACOR NO

ESTAN DISPOSATS

A QUE EL PREU DE

L'AIGUA PUGI SI

NO SE'LS Hl

JUSTIFICA

los. Els veïns no anaren a la reu-
nió per sebre el que opina l'Ajun-
tament sobre l'auginent de les tari-
fes de l'aigua, sino per conéixer
tota la informació possible sobre la
forma i les condicions en què es
dóna el servei de l'aigua, per tal
de poder ser ells mateixos els qui
jutgin si l'augment és justificat o
no ho és. I quan es refereixen a
tota la informació, volen dir tota, i
inclouen l'auditoria que fa uns
quants anys es va fer a l'empresa
Aguas Manacor S.A. i que en
aquells moments l'equip de govern
no va voler fer pública, no se sap
exactament per què. Els veïns han
insistit, i no sense raó, en que tota
informació que estigui a l'abast
deis polítics ha d'esser accessible
al ciutadà, perquè no cal oblidar
que els polítics ocupen els seus cà-
rrecs en representació i per volun-
tat de tots els ciutadans.

ROTONDA

agrupació local del PSOE ha
fet una interpel.lació a l'Ajunta-
ment de Manacor, per tal de dema-

nar que se comenci en la major
brevetat la rotonda prevista devora
la nova benzinera de Porto Cristo,
enfront del camp de futbol. L'ob-
jectiu desitjable seria que la roton-
da estás acabada abans de l'estiu.
Permetre la construcció d'una ben-
zinera en aquell encreuament de
carrers i carreteres va ser un error
que, més prest o més tard, tots pa-
garem amb el cost de l'obra d'una
rotonda. Des de l'obertura de l'es-
tabliment aquell lloc és molt peri-
llós pel tràfic de vehicles, pro-
du .int-se accidents cada dos per
tres durant l'estiu. A més dels do-
blers que ens costará, però, resulta
que des de fa dos anys el Consell
Insular ens passa amb cançons,
dient que l'obra començarà molt
prest, i encara no s'ha fet res. Des-
prés de la interpel.laci&clel PSOE,
la resposta rebuda des de l'Ajunta-
ment de Manacor és la mateixa:
les obres es començaran molt
prest. Qui s'ho creu, però? Jo ja
no m'atreviria a dir tant. Això sí,
es pot assegurar amb rotunditat
que pareix esser que hi ha intenció
de començar les obres molt prest.

ÉS BEN CERT QUE AQUESTA MOGUDA DE
SEVILLA DU PUNT DE SER UNA VERGONYA
UNIVERSAL, MÉS QUE UNA EXPOSICIÓ:
VAIXELLS QUE S'ENFONSEN I PAVELLONS
QUE S'INCINEREN, PONTS QUE
S'ESBUOUEN... I ES TREN, JA EL PODEN
VETLAR, QUE ES ES PERILL NO SON ETS
TERRORISTES: SI NO DESCARRILA I SE'N DU
ETS SOLDATS PER DAVANT NO SERÁ RESI
I D'AQUÍ A 1A INAUGURACIÓ Hl HA TEMPS
DE DEMÉS PER INUNDACIONS
TERRATRÉMOLS, INVASIONS
EXTRATERRESTRES, EPIDÈMIES I MIL
CALAMITATS MÉ

s(-°-111,
(11-2 

PERO SA REALITAT SEMPRE SUPERA SA
FANTASIA.. ANAR A SEVILLA SERÁ TOTA UNA
AVENTURA, DE SESTIL DES  PARIS -DAKKAR.
DIVEN QUE SA PROPERA PEL.LiCULA
D'INDIANA JONES SE TITULARA
"PRISIONEROS EN LA EXPO"..
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També es remodelará el Centre Assistencial

La Conselleria de Sanitat destina 30
milions al Centre Comarcal de Sanitat

Amb la finalitat de firmar la cessió d'ús per
poder dur a terme les obres de remodelació del
que será Centre Comarcal de Sanitat es varen reu-
nir per part del Consell Insular de Mallorca, el Con-

seller de Sanitat, Gabriel Oliver i de l'Ajuntament,
el Batle, Gabriel Bosch, i el Delegat de Sanitat, Pep
Huertas.

El Centre Assistencial de Manacor s'ampliarà en 60 habitacions. El Conseller de Sanitat, Gabriel Oliver Capó va visitar el Batle

amb el qual es firma len  frega del solar del Centre Comarcal
de Sanitat.

a dir que podran entrar en servei.
Cal resaltar que l'Ajuntament de

Manacor tendrá sempre en patrimo-
ni el centre malgrat que la Conselle-
ria l'utilitzarà per un bon grapat
d'anys.

L'objectiu principal d'aquest nou
centre és, segons el Conseller de
Sanitat, separar la tasca inspectora
de la dels serveis als usuaris, a
més de vetlar per la salut pública
del terme de Manacor.

co

E

Com va explicar el Conseller Ga-
briel Oliver Capó, el passat dilluns
al despatx del Batle, «existeix ja l'a-
vantprojecte del nou Centre Comar-
cal de Sanitat que englobará a les
distintes especialitats dins la Sanitat
com veterinaris, apotecaris, etc i
també es duran a terme inspec-
cions sanitàries i análisis».

El pressupost ascendeix als
30 milionslel temps
d'execució és de 6 mesos

El pressupost de l'esmentada re-
modelació és de 30 milions de pes-
setes que es destinaran a adaptar
les instal.lacions existents a la nor-
mativa de seguretat. Per altra
banda, el plaç d'execució de les
obres és d'uns 6 mesos i es preveu
que acabin abans de final d'any, és

El Centre Assistencial
comptarà amb 60 noves
habitacions

Un segon tema que es va tractar
al Ilarg de la reunió entre la Conse-
lleria de Sanitat i l'Ajuntament fou la
remodelació del Centre Assistencial

de Manacor.
Per una banda s'ha d'adaptar el

mateix al decret de centres de la
tercera edat, és a dir que ha de reu-
nir tota una sèrie de condicions bà-
siques; malgrat que tots els centres
tendran un plaç de cinc anys per
l'adaptació, a la residència de Ma-
nacor es duran a terme enguany.
Aquesta remodelació contempla la
realització de 60 noves habitacions,
situades allá on es trobava l'antiga
Clínica Municipal, i la remodelació
de les altres.

Per acabar, el Conseller de Sani-
tat, Gabriel Oliver Capó resalta el
fet de qué amb aquests dos projec-
tes juntament amb l'Hospital Co-
marcal, Manacor quedará ben co-
bert sanitàriament.

Al Magdalena Ferrer.



Les opinions del Baile sobre els dos projectes

de la Conselleria de Sanitat

«El Centre Assistencial
augmentarà de 40 a 100
llocs per la tercera edat»

Arrel de la firma de la cessió dels terrenys per
l'ús del Centre Comarcal de Sanitat amb la Conse-
lleria de Sanitat i de la remodelació del Centre As-
sistencial existent per part de la mateixa Conselle-
ria, 7Setmanari ha volgut fer constar les opinions
del primer representant de l'Ajuntament sobre
aquests temes.

-Segons el Batle
de Manacor, com
pot repercutir la
creació d'un Cen-
tre Comarcal de
Sanitat pel poble?

-En primer terme
farà que Manacor
sia més la Capital
de la Comarca i en
segon lloc será un
centre modern on
menescals i farma-
cèutics tenguin més

bon fer feina. Al centre es faran tota classe d'ins-
peccions sanitàries, i es comptarà amb tots els ser-
veis necessaris.

-El segon projecte que es posa en marxa és la
remodelació del centre assistencial, existeix ja
un projecte sobre el mateix?, quina partida
haurà d'aportar l'Ajuntament?

-En aquests moments existeix l'avantprojecte del
Centre Assistencial però encara no es sap el cost
del que será el projecte. L'Ajuntament de Manacor
aportará un total de 5 milions de pessetes dels vint
que costará la primera partida, és a dir que la Con-
selleria de Sanitat es fará càrrec dels 15 milions
restants del projecte; aquesta partida servirá per fer
el canvi del capell de l'edifici que es troba en ruï-
nes i adaptar la nova estructura.

-No constituirá un problema haver de restau-
rar l'edifici mentres en ells hi ha gent?

-No perquè primerament es faran les obres de
l'antiga Clínica Municipal per traslladar les persones
que hi ha a la residència i després es podrá proce-
dir a la reforma de la part vella del Centre Assisten-
cial. Acabada tota l'obra, Manacor tendrá un total
de 100 llocs per la tercera edat, i constituirá una
gran millora perquè es passarà dels 40 als 100
nous llocs.

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.

13r. -Torrente

MEDICA MANACOR
Tel. 55 02 10

Tratamiento de:

Varices, Varicosidades, Capilares
por fleboesclerosis y láser

y tratamiento de:
Hemorroides, polipos, verrugas, etc.

por criocirugía
(congelación, sin anestesia)



ESTE ES EL UNICO COCHE CAPAZ
Solamente el Tipo podía supe-

 DE SUPERAR AL TIPO. pandolos mas a fondo en to-

rarse a si mismo; sin cambiar su 	 nueva gama Tipo es ahora más
	

nes, 7 motorizaciones y 5 niveles
	

das las versiones, aportando

linea, que ha sido la más imitada,	 confortable, más segura, más
	

de equipamiento. De puertas
	

además instrumentación ana-

ni su espacio, el más amplio de	 fiable, más económica, y ade-	 adentro, la nueva gama Tipo
	

lógica y, en las vemiones SX,

su segmento. Sin embargo, la	 mas muy amplia, con 10 versio-	 combina sus interiores, equi•	 servodirección.
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Fusters, 43 - C
Polígono Industrial
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Denou components a la Fundació Pública
del Teatre Municipal
(M. Ferrer) El Delegat de cultura de
l'Ajuntament, Cristòfol Pastor havia
de dur al plenari d'aquest mes el
tema de la Fundació Pública del
Teatre Municipal, però els estatuts
de la mateixa, es troben en aquests
moments en mans del jurista, i per
tal s'haurà de dur al plenari del pro-
per mes d'abril.

Segons ha informat el Delegat de
cultura a aquesta redacció, els es-
tatuts no canviaran més que en al-
guns aspectes puntuals. El total de
persones que formaran part de la
Fundació del Teatre seran un total
de denou: un representant de les
associacions de veïns, un dels
grups d'esplai, un de les associa-
cions de pares d'alumnes, un repre-
sentant del teatre, un dels grups fol-
klòrics, un de les associacions de la

Cristófol Pastor haurá de presentar

aquest tema el pròxim plenari del

mes d'abril.

tercera edat, els sis membres de la
comissió de cultura, quatre  veïns a
més del delegat de cultura i el
Bati e.

Dins les properes setmanes Cris-
tòfol Pastor es reunirá amb els re-
presentants de les associacions de
veïns que han presentat un total de
set candidats, perquè n'elegeixin
un, també hauran d'elegir el seu re-
presentat els components de les
APAS i les associacions de la terce-
ra edat. Per altra banda, els quatre
veïns seran elegits per la comissió
de cultura, abans de que el delegat
presenti aquest punt al plenari.

Els estatuts no canviaran més que en alguns aspectes puntuals



El Conseller de comerç es reuní amb l'Associació Empresarial de la Fusta i
l'Olivera.

Es posará en marxa un curs
d'ensenyament de personal

. ;:	 in*Qt:•it
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Per Cristòfol Triay, «Els empresaris s'han de mentalitzar que venen temps difícils» 

El Conseller de Comerç es reuneix amb els
empresaris del moble
La insularitat, que provoca el cost més elevat del transport, un dels problemes més
greus del sector.

A la seu de l'Associació de la Fusta i l'Olivera de
les Balears es varen reunir, el passat dimarts, el
Conseller de Comerç i Indústria amb un grup d'em-
presaris del sector del moble de Manacor. A la ma-

teixa també assistiren el Director General de Pro-
moció Industrial, Lluc Tomás, i el Director del Insti-
tut Balear de Disseny, Angel Gallego.

A aquesta reunió, convocada per
la Conselleria de Comerç, es varen
recollir les iniciatives i els principals
porblemes que tenen actualment
els fabricants i venedors de mobles.
En primer lloc va parlar el Conseller
de Comerç, Cristòfol Triay el qual
resaltá que «Els empresaris s'han
de mentalitzar que venen temps di-
fícils, i que s'està vivint una época
de recessió; a les Illes Balears s'ha
d'olvidar que es torni a produir el
creixement dels anys 88 i 89 i ens
hem de mentalitzar que no tendrem
un creixement del 4% i del 5%. Les
cotes que s'obtenguin seran sem-
blants a les de l'any anterior i la so-
lució és intentar ser competitius pel
gener del 93».

Els principals problemes: el
transport I la comercialització
del productes

Els fabricants explicaren al Con-
seller els problemes més importants
que tenia en aquests moments el
sector del moble. Aquests són el
primer Hoc el transport provocat per
la insularitat, ja que s'han de dur de
fora les matèries primes i després
s'han d'enviar una altra vegada, els
mobles si es volen comercialitzar a
la península.

Un altre dels punts que destaca-
ren els fabricants fou el problema
de la comercialització dels produc-
tes, ja que en primer lloc s'ha de fer

La comercialització
conjunta dels
productes seria una
sortida pel sector del
moble.

un estudi concret de mercat per
saber si aquell producte será acep-
tat pels futurs compradors.

Per altra banda, l'Associació em-
presarial de la Fusta i l'Olivera de
les Balears organitzarà en
col.laboració amb la Conselleria un
curs d'ensenyament de personal
per un total de 15 o 20 persones,
per tal d'evitar accidents i donar un
aprenentatge modern.

L'Institut Balear de Disseny dis-
posarà pròximament d'un banc de
dades de mobiliari, que es trobarà
obert a totes les consultes dels em-
presari i comerciants interessats.

M• Magdalena Ferrer.
Fotos: Antoni Blau.



EMPRESA ZONA TURÍSTICA (RED DE TIENDAS)
NECESITA DEPENDIENTAS 

* Edad de 16 a 40 arios
* Se valorará experiencia y conocimiento idiomas

* Condiciones económicas según aptitudes
* Podrán ser superiores al Convenio Vigente

* Máxima discreción de las interesadas

Interesadas rogamos manden datos personales y foto al apartado de Correos 260 de Manacor
Ref. 1.121 (Se devolverán datos y foto)

Los vecinos de Manacor retrasan por un
tiempo el aumento del precio del agua

Los representantes de las Asociaciones de
Vecinos de Manacor el pasado miércoles soli-
citaron a Pere Llinás que no se pongan al
cobro los nuevos recibos del agua, mientras
no dispongan de toda la documentación pre-

cisa para justificar el aumento de las tarifas.
Los vecinos han solicitado disponer de toda
la información relacionada con las empresas
concesionarias del servicio, Aguas Manacor
S.A. y Aguas Son Tovell S.A.

A. Sansó.-El delegado de Servi-
cios Generales del ayuntamiento de
Manacor, Pere Llinás, dijo a los ve-
cinos no poder prometerles que el
aumento del precio del agua sería
retirado del pleno que debía cele-
brarse ayer noche (jueves 5), pero
se comprometió a evitar que los
nuevos recibos se pongan al cobro
hasta que no se haya vuelto a reu-
nir con las Asociaciones de Vecinos
para estudiar más a fondo el tema,
en caso de que el pleno aprobara el
aumento propuesto para las tarifas
del agua. Pere Llinás justificó ei au-
mento de las tarifas en la entrada
en vigor del canon del agua aproba-
do por el Govern Balear, sin embar-
go, los representantes de las Aso-
ciaciones de Vecinos hallaron mu-
chas dudas y pidieron el aplaza-
miento de su entrada en vigor du-
rante una semana.

Los vecinos quieren saber por
qué se cobra por la depuración del
agua, cuando en Manacor la depu-
radora no funciona. También quie-
ren conocer la ley del canon del
agua para saber si con el nuevo re-
cibo no se pagará dos veces por el
mismo concepto de depuración.

Asimismo pretenden conocer los
contratos de las empresas conce-
sionarias de los servicios del agua,
Aguas Manacor S.A. y Aguas Son
Tovell S.A., con el Ayuntamiento,
para comprobar si cumplen con lo
establecido. Los vecinos, en defini-

tiva, dijeron no negarse a pagar el
aumento, siempre y cuando quede
bien justificado, lo cual no les
quedó nada claro en la reunión
mantenida con Pere Llinás el pasa-
do miércoles.

Los vecinos quedaron con Pere

Llinás que éste prepararía un dosier
para cada Asociación, incluyendo
copias de los contratos con ambas
empresas concesionarias, copia de
las cuentas de ambas empresas de
los últimos años, copia de la audito-
ría practicada a Aguas Manacor
S.A., y copia de la ley del canon del
agua aprobado por el Govern Ba-
lear. Las Asociaciones estudiarán
esta documentación y volverán a
reunirse con Pere Llinás la próxima
semana para debatir de nuevo la
cuestión del aumento del precio del
agua.

Los representantes de las Asociaciones de Vecinos de Manacor el pasado miércoles

se reunieron con Pere Llinás.

Piden toda la información sobre las empresas concesionarias del servicio



Los vecinos se reunieron con el delegado de Participación Ciudadana

Son Fangos pide mayor actuación policial
contra la venta de droga en la calle D

A. Sansó.-En la reunión manteni-
da con Eduardo Puche el pasado
viernes, los vecinos de Son Fangos
solicitaron una mayor actuación po-
licial, con el objeto de acabar con la
venta de droga que se practica en
la calle D, la última del barrio según
se entra desde el casco urbano de
Manacor. Los vecinos dijeron que
sería conveniente realizar una ac-
ción similar a la llevada a cabo en
Es Serralt, que parece haber aca-
bado con el tráfico de drogas. Por
su parte, Eduardo Puche, dijo que
presentaría la propuesta al Ayunta-
miento para que durante varias se-
manas los agentes de la Policía
Local monten guardia frente a los
domicilios donde supuestamente se
vende droga, con el objeto de es-
pantar a los compradores y provo-
car así que los vendedores tengan

que irse del barrio.
Los vecinos también se quejaron

de lo mal que se encuentra su ba-
rrio debido al abandono al que les
tiene sometidos el Ayuntamiento, a
pesar de que ellos pagan los im-
puestos como el resto de la pobla-

ción. En el barrio las calles estan
sin asfaltar y no tienen alumbrado
público. Al respecto, el delegado de
Participación Ciudadana les animó
a llevar a delante la idea de formar
su propia asociación de vecinos,
para de esta forma tener mayor
fuerza ante el Ayuntamiento para
hacer sus propuestas y presentar
sus peticiones. Los cerca de 50 ve-
cinos reunidos estuvieron de acuer-
do en formar esta asociación.

Algunos de los presentes tam-
bién solicitaron que se adopte algu-
na medida para que todo el barrio
conecte a la red de aguas, reciente-
mente instalada, para que de esta
forma no deba romperse luego el
asfalto, una vez se haya puesto,
como ha ocurrido en numerosas
ocasiones en el resto del casco ur-
bano de Manacor.

Viajes ANKAIR
«LA AGENCIA DE

Ci LAS OFERTAS»
SA BASSA, 5-B. TEL. 55 19 50 - MANACOR

ESPECIAL SEMANA SANTA
VALLE ARAN 16/20.04 	  42.000 PTS.
ASTURIAS 16/20.04 	  47.500 PTS.
CANTABRIA 16/20.04 	  56.500 PTS.
MADRID 16/20.04 	  35.500 PTS.
GALICIA 16/20.04 	  49.800 PTS.

121 19.04 	  58.500 PTS.
PARIS 15/20.04 	  74.900 PTS.
LISBOA 16/20.04 	  54.700 PTS.
ESTAMBUL 15/20.04 	  66.900 PTS.
SICILIA 15/20.04 desde 	  53.700 PTS.
LONDRES 16/20.04 	  58.500 PTS.
VENECIA 15/20.04 	  68.600 PTS.
MARRAKECH 15/20.04 	  69.500 PTS.
TIERRA SANTA 14/23.04 	  99.900 PTS.
COPENHAGUE 15/20.04 	  73.000 PTS.
AMSTERDAM 12/19.04 	  72.800 PTS.
MIAMI-DISNEYWORLD 16/23.04 	  124.000 PTS.
NUEVA YORK - WASHINGTON - NIAGARA

16/23.04 	  126.500 PIS.
... Y muchos más. Solicite información

(de lunes a viernes)
Avión directo. todos los traslados + Hotel en alojamiento

y desayuno + 2 excursiones + seguro viaje +
acompañante
SALIDAS EN GRUPO: 11, 12 y 25 mayo

1, 8, 15, 22 y 29 Junio
PRECIO POR PERSONA 	  55.500 pts.

Consúltenos otros programas
SUPER OFERTA ESTAMBUL

Del 15 al 20 de marzo
W11

y

	 Avión directo + traslados + Hotel 3*** AD 5 noches.
TODO POR SOLO 42.200 PTS.

Posibilidad de otros hoteles



flLjbaÇçpo z
RESTAURANTE

1222

NUEVA DIRECCIÓN
Maitre: Sebastián Parera
Chef: Jaime Gayá.

ESPECIALIDAD EN PESCADOS,
PARRILLADAS, MARISCADAS Y

CARNES FRESCAS

PORTO CRISTO NOVO - Telf. 82 14 21 - MALLORCA 	
Abierto todos los días, excepto lunes por la noche

La plaça d'abastiments sofrirà una reforma
completa dins aquest mateix any

El pressupost previst per l'ajuntament de Mana-
cor per a enguany, contempla la dotació de 66 mi-
lions de pessetes per a la reforma integral de la
plaça d'abastiments. D'aquests 66 milions l'Ajunta-
ment n'aportarà 48 i el Govern Balear els 18 res-

tants. Els venedors no hauran de pagar res. La re-
forma contempla la creació d'una nova taulada i la
reorganització de 43 llocs de venda. El recinte de
la plaga será un poc més estret  perquè s'hi pugui
comprar des del carrer.

A. Sansó.-EI projecte comenat
pel delegat de Sanitat, Josep Huer-
tas, preveu la reforma integral del
recinte on hi ha els llocs de venda
de la plaça d'abastiments. El recinte
s'estreny un poc per poder crear
una voreta voltant, de tal manera
que la gent pugui comprar des del
carrer als llocs de venda que se si-
tuin als costats del recinte. A l'inte-
rior, els 43 llocs de venda, més els
dos particulars dels pollastres, se
situaran en tres fileres, una a cada
costat i una al mig, amb dos amples
corredors de quasi dos metres. A
cada lloc de venda s'hi podrá com-
prar per davant i per darrera, men-
tre que al seu costat hi tendrá afe-
rrat el seu veí. El lloc de venda ten-
drá 105 metres quadrats i consisti-
rá amb un taulell voltant de formigó,
damunt el qual s'hi podran colocar
els abastiments, mentres que abaix
servirá de magatzem. Cada lloc de
venda tendrá aigua corrent i dos
punts de corrent. En els corredors
centrals hi haurà per recollir les ai-
gües brutes per a que els venedors
puguin fer net el recinte.

El recinte estará cobert per una
taulada de teules mallorquines, sos-
tinguda per unes arcades voltant
l'edifici. Totes aquestes arcades

tendran un porta de ferro creuat en-
rrotllable, de tal manera que durant
el dia el recinte estará obert, però
els vespres quedará completament
tancat, encara que s'hi podrá veure
a l'interior a través dels forats de la
porta de ferro creuat.

Cal dir que la reforma només es
ferá al recinte on s'hi coloquen els
llocs de venda, mentre que la resta
de la plaça, anomenada de la
Constitució, quedará talment com
está ara. Mentres no es decidesqui
construir aparcaments subterranis
davall la plaça, la qual cosa pareix

poc probable donat l'alt cost de les
obres, la reforma començarà dins
d'aquí a pocs mesos. S'intentarà
que les obres puguin començar per
un costat perquè els venedors es
puguin colocar a l'altre i passar al
lloc acabat després mentres conti-

nuen, de tal manera que no s'hagin
de moure d'allà. En cas de no ser
possible, Josep Huertas té previst
montar llocs de venda provisionals
a la rambla del Rei En Jaume, que
va des de la plaça Ramon Llull cap
a la gran plaça rodona que hi ha se-
guint el Hit del torrent.

El pressupost municipal de 1992 preveu la reforma de ‹, Sa Plaga» de Manacor.

Els venedors no hauran de pagar res dels 66 milions que costaran les obres



Al Plenari del dijous es discutí el pressupost municipal.

ES CM«
CUINA MALLORQUINA

Els grups de l'oposició presentaren els seus punts de vista

El plenari del pressupost municipal

(M. Ferrer) Ahir dijous a les nou
del vespre estava previst que donás
començament un dels plenaris més
esperats de l'any, ja que s'havia de
tractar el punt del pressupost muni-
cipal.

El segon punt que estava previst
que es tractás damunt l'ordre del
dia era el de l'aprovació del pressu-
post de la Corporació per a l'exerci-
ci de 1992. Aquest és superior als
2.400 milions de pessetes i preveu
uns 814 milions destinats a les in-
versions. La despesa més elevada
del pressupost d'enguany és la que
pertany a la delegació d'urbanisme
amb una despesa superior als 746
milions.

Altres punts d'interès sobre l'or-
dre del dia foren l'aprovació de les
noves tarifes del servei de clave-
gueram dels nuclis de Manacor,
Porto Cristo, s'Illot i Cala Morlanda.

Finalment cal resaltar que els

grups a l'oposició, PSOE i PSM
presentaren els seus punts de vista
i les seves recriminacions a l'actual
equip de govern fent referència a

l'elevat pressupost per enguany
que suposarà una despesa d'uns
300 milions d'endeutament.

SA COMA

TOTS ELS DIES AL SEU SERVEI
MENÚ DIARI DIES FEINERS: 750 pts.

Direcció: Francesca Adrover

TEL. 81 02 71



Protagonistes

Pedro Cabrer, natural
de Manacor és notícia
ja que després de
quaranta anys de
dedicació a la crítica de
cinema amb els
seudónims de
«Centauro» i «cinéfilo»
s'ha retirat
definitivament del món
de la premsa.

Pere Serra, President
del Club de Billar
Manacor, que ha
organitzat el II Trofeu
«Illes Balears 92» de
billar a tres bandes que
es disputará del dia 11
al 14 d'aquest mes al
Bar Miguel.

Lloren Frau,
President de
l'Associació
empresarial de la fusta i
l'Olivera que va prendre
pan juntament amb els
empresaris del sector a
la reunió amb el
Conseller de Comerç
Cristòfol Triay.

L'amo en Toni Duro,
que un any més ha
participat a l'enterro de
sa sardina entre grups
de gent jove com un
més d'ells.      

Yoey 
‘1674

RESTAURANTE
A partir del día 6 de Marzo

«Restaurante SOL Y MAR» comunica a
sus amigos y clientes en general que
ampliará su carta ofreciéndoles gran

variedad de carnes a la brasa hechas al
grill de leña 

C/ Na Llambies
	

Tel.: 58 68 73
CALA BONA
	

58 60 23 



Una nova cabina
telefónica a la barriada
de Crist Rei

Menys mal que qualqú ha pensat
que els veïnats de la barriada de
Crist Rei i principalment, els resi-
dents per la plaga Cardenal Pou es-
taven fins aleshores una mica des-
comunicats. Si en un moment d'ur-
gència es feia necessària la utilitza-
ció d'un telèfon públic, els que
viuen per la zona del col.legi de La
Salle, havien de traslladar-se vora
la plaça Rodona o a Na Camella.
Una mica a Iluny si com deim ens
trobam en un moment d'urgència.

Afortunadament pero, en aquets
darrers dies s'està instal.lant una
nova cabina pública a la plaga Car-
denal Pou.

Foto: Antoni Blau

EL CLUB D'AMICS BALL DE SALÓ
ORGANITZA CLASSES DE BALL
TANGO - VALS VIENES FOXTROT - CHA, CHA, CHA

TANGO ARGENTINO PASO DOBLE ETC

DURADA DEL CURS: 2 MESOS
HORARI: DE LES 21 A LES 22'30 HORES

es prega punivantat

LLOC: PARC MUNICIPAL
2" pis. Entrada pel carrer d'En Jordi d'es Reeó.

Dimarts 17 - 03 - 92: 2on nivell 	 Dijous 19 - 03 - 92:	 ler nivel!	 I	 Curs
Dimecres 18 - 03 - 92: 5è nivell	 Divendres 20 - 03 - 92: 3er nivell I 4.000 ptes.

Dimecres 18 a les 10 del vespre Tango Argentino, Salsa, Merengue i Mambo.
Preu eurs: 3.000 ptes. Preu especial pels ja matrieulats a un altre nivel]: 2.000 pies.

CADA 1) 1VENDRES A PARTIR DE LES 23 II. BALL l'ER A TOTS ELS SOCIS I ACOMPANYANTS.

I NSCR1PCIONS: Mitja hora abans de les clases.
Preu inseripeió: 1 .000 pies. anuals.

COLLA BORA:
AJUNTAMENT DE MANACOR



SUPER OFERTA
AHORRE EL 30 %,
EL 40 % o EL 50 %

EN LOS REPORTAJES

1 MAXIMA CALIDAD 

r-OTOGIVI

C/ Sant Jeroni, 1 (Fartáritx)
Tel. 55 53 57
MANACOR

NA TEL. 55 54 67 • C/ CANIVICORTES, 1  ¥3 	OR - FAX 55 35 21

Cartes al Director

Sobre la Justicia I el
Terrorisme

Benvolguda Apoliónia:
Escric aquesta carta oberta per fer un

paren de reflexions sobre la
col.laboració que feres, anomenada
«La Justícia, un mot sense significat?».

En primer lloc he d'admetre -com
qualsevol individu amb un mínim de
seny d'aquesta botella de fang anome-
nada Terra- que, malauradament, la co-
rrupció és un fet massa freqüent, no
només al nostre país (ja que a Castellà
i Euskadi també es dóna), ni al nostre
estat (car a França també n'hi trobam),
sinó a tot el món.

Una altra cosa que feies era dema-
nar-te si no hi havia cap manera de
posar fi al terrorisme d'ETA. Sí, n'hi ha
una, però el «Gobierno central» no vol
ni sentir-ne parlar: la negociació. Però
el «Gobierno» está en desavantatge:
saps quants d'homes es necessiten per
tenir totalment controlados les ciutats
de Barcelona, Madrid i Sevilla durant tot
un estiu? Millor no hi pensis.

Però per molt que diguin, «ETA está
acabada», jo consideraria positiva la
negociació, no sigui que tots ens tro-
bem davant Sant Pere abans d'hora.

No és que la Justícia sigui un mot
buit de significació, però el que és ben

segur és que amb la «lex talionis» mai
no aconseguirem abastar-la. Pot ser
que en els Ilunyans temps de Salomó
les coses no anassin corn ara, penó si
consideram que vivim en una societat
evol.lucionada («solidaritat orgánica»
segons Durkheim) hem de rebutjar
aquestes mesures que, si arriben a
esser vigents normativament, mai no
tindran cap tipus de suport  ètic, cívic,
moral o religiós, i per tant deixaran
d'esser socialment vigents. A més, si
per una banda acabaves amb la «injus-
tícia legislativa» -amb greu risc per la

societat, que podria fins i tot auto-
destruir-se, faries que la corrupció judi-
cial adquirís més poder i força.

Ja per acabar, només vull recordar-te
que quan es parla de terrorisme es
parla d'ETA, de l'IRA, de Terra Lliure,
del GRAPO, dels gémers rojos, de
l'«Ezbollah»... però ningú recorda mai
que hi ha també un altre tipus de terro-
risme, el «terrorismo d'estat», amb ob-
jectius contraposats a l'altre, però igual-
ment injust i criticable.

Nicoiau Vidal i Femenies



José Maria Vázquez Roel, psiquiatra, President de ATA

A Manacor tracta setmanalment de 15 a 20 persones

Positiva tasca contra l'alcoholisme d'ATA a Manacor
Fa pocs dies l'Associació pel

Tractament de l'Alcoholisme (ATA)
ha presentat la memòria de l'exerci-
ci corresponent a l'any 1991. A
aquesta memòria, al marge de
dades econòmiques es diu que
s'han cumplit perfectament els ob-
jectius de prevenció i reinserció de
les persones afectades per l'alcoho-
lisme.

Segons les dades que ofereix
ATA, l'any 1991 ha estat un any de
rellançament de l'associació, com a
grup social de denúncia i opinió;
s'han millorat els resultats terapéu-
tics i s'han posat les bases per un
nou associacionisme, amb ànim de
denúncia i amb la disposició de
col.laborar a totes aquelles cam-
panyes en que la veu dels que es-
taren afectats i l'experiència de l'e-
quip mèdic, —avalada per més de
10 anys d'experiència— siguin ne-
cessáries o útils a la societat en
aquesta Iluita contra l'abús de l'al-
cohol.

La memòria d'ATA, quan es refe-
reix a la seva activitat a Manacor,
afirma que es dóna els dilluns el
capvespre, amb una assistència de
15 a 20 persones, a més dels
acompanyants, normalment famli-
lars. El dispensari de Manacor, ubi-
cat a l'antic xalet d'urgències de da-
rrera l'ambulatori, es nutreix básica-
ment de pacients que han estat in-
ternats a la Clínica Capistrano de
Ciutat i els que hi envien els assis-
tents socials de la zona.

El manteniment del dispensari de
Manacor está a cura de l'Ajunta-
ment de Manacor el que “ens per-
met una atenció digna», diu la me-
mòria.

Els pacients d'aquesta zona, al
marge de l'atenció directe els di-
lluns capvespre, saben que a qual-
sevol hora del dia poden ser atesos
en cas d'urgència, utilitzant el telè-
fon permanent d'ATA.

El número total de pacients trac-
tats a Manacor és de 31, mentres
que a Ciutat eren 38, 15 a Inca i 4 a
Eivissa. Com es veu, el nombre de
pacients de Manacor és molt impor-

tant, en relació deis que es tracten
a Palma i a Inca.

La memòria s'acaba fent un
repàs a totes les activitats socials,
moviment de socis, participacions a
cursets i congressos, balanç econò-
mic i anàlisi de despeses i ingresos.
En definitiva, un bon any per ATA a
les nostres illes i, en concret a Ma-
nacor, a on segueix donant un im-
portant ajud a aquelles persones
que es volen alliberar de l'abús de
l'alcohol.

De la Asociación de Ingleses
Presidentes

Dimite la Secretaria
de Asuntos Sociales

La semana pasada Señora Pauli-

ne Middlebrooke recibió un regalo
de los socios de ESRA (Nor-Este)
sobre su dimisión como Secretaria
de asuntos sociales.

Pauline ha estado dedicada en
este cargo desde hace mas que
cuatro años, y más otras cosas ha
organizado cincuenta tres cenas,
en los cuales han asistido unos cin-
cuenta socios cada vez.

Pauline y su marido, Tyrell Mid-
dlebrooke (quien es Vice-
Presidente del Junta Executivo de
ESRA en Palma) viven en Son Ca-
rrió desde hace doce años.

El regalo estaba obsequiado a
Pauline por la Señora Joan Fullick,
de Son Servera, donde vivía desde
hace viente-uno años.
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Tomeu Matamales: Un manacorí -com
sempre- valorat fora de la nostra Ciutat

D e tant en tant plouen bones
notícies: Els discs «Missat-
ges en clau» d'En Tomeu

Matamalas és considerat per Radio
Nacional com un dels deu millors
de l'any. Aquest disc ha tengut
poca repercusió entre la premsa
local i d'això quasi tots en som cul-
pables; qui més qui manco ha sol-
ventat el tema amb quatre paraules
amables quan el disc mereixia més.

En Tomeu ha fet un treball no
gens apressurat, fruit del seu gust
particular i de la seva ja dilatada ex-
periència musical. Ha montat una
barreja d'autor nostàlgic amb visió
de futur. Ha sabut compaginar
«Terra endins», que com a poema
sembla un poc cocoi i de la ceba,
amb una música que dóna nou to a
la !letra i la fa bona. Ha sabut dur al
terreny musical alió de «A la re-
cherche du temps perdu» i ens
ofereix una cançó inspirada amb les
que feien els Beatles, amb una Ile-
tra digna dels Beatles, però de
1991. «Això no és Brasil» també
mereixia una certa popularitat es-
tiuenca. Tot plegat, amb el seu estil
característic, és la seva obra perso-
nal... perquè el disc está pensat i
elaborat gairebé en solitari.

No sé qué en pensa la gent de 18
a 25 anys d'aquesta música, però a
mi m'agrada, perquè en gran part
l'entenc. I qui no entén no valora.
Faig ressò, idó de l'èxit de «Missat-
ges en clau» a Radio Nacional. No
hi ha managers, ni intermediaris ni
influències, ni motivacions políti-
ques: hi ha un reconeixement a la
seva música i prou. Enhorabona!

c2.
De !ladres 1 serenos 

Llegesc al diari que fa uns dies
E— va ser cremat un cotxe al centre de

Manacor i se sospita que intencio-

nadament. També Ilegesc que han
robat a Ca Ses Macianeres de l'Ala-
meda Mn. Alcover, i a un Hostal
vora les Coves del Drac, i un enfilai
més de malcriadeses que la gent
d'aquí fa trenta anys no feia. Antici-
pant-me a un article de Llorenç Fe-
menies, que sortirà a D.M. un diu-
menge d'aquests, m'adheresc a la
seva brillant idea de que, en lloc de
posar 80 policies més, se faci un
cens de liad res i malfactors i els pa-
guem directament. És broma, però
val. Amb més policies pagarem
més impostos, però res no demos-
tra que s'aturaran els robatoris i al-
tres delictes comuns. Si en realitat
no hi ha més de 80 lladres, més
valdria nominar-los Iladres oficials,

que cobrin oficialment, i a més de
no robar que cuidin de no tenir
competencia. O seria més senzill
contractar el Sheriff Ripoll?

De l'Ajuntament i altres
històries

Dos mil quatre-cents milions de
pessetes són molta cosa per un
pressupost Municipal de Manacor.
Si no arribam a 24.000 habitants re-
sulta que mos toca posar-hi CENT
MIL PESSETES, no per barba, sinó
quasi per banya; si fossim cabres o
bocs, ciar. Si a una família són cinc
(matrimoni i tres fills o un padrí)
hauran de pagar CINC-CENTES
MIL PESSETES per mantenir el
pressupost municipal. A canvi d'ai-
xò lo més probable és que, com un
que jo sé, faceu s'escrit a l'ajunta-
ment l'any 90 i el vos contestin l'any
92. Alló que deia l'eslogan: eficacia.

Ja sé que moltes d'aquestes
coses no fan gracia, però si les co-
mentam massa en sério seria patè-
tic. De dos mil cinc-cents milions
quants en destinaran a Cultura, no
a gas-oil de calefacció a les escoles
(que no discutesc), sinó a actes cul-
turals?

Parlant de cultura és encomiable
que l'Ajuntament PAGUI en forma
directa o indirecta un professor de
recolzament al Simó Ballester. Per
qué DISCRIMINAR els altres
col.legis, vulnerant un dret constitu-
cional, i no subvencionar un profes-
sor de recolzament per tots aquells
col.legis que ho necessiten?

I per avui no seguirem per por de
que aquest article no se convertes-
qui amb la passió que volen montar
En Rafel Nadal i En Miguel Mestre.
La seva és l'artística. La que jo es-
cric, és cronològicament real.



LA MEJOR OFERTA

Avión ida y vuelta: 19.900 pts.
Exursión 1 día: 22.900 pts.
Programas:
avión + Hotel + traslados + guía + seguro

1/14-1jeS MallaCUZ, s.
AVDA DES TORRENT, 1

	
TELEFONO 55 06 50

OFERTAS SEMANA SANTA 92
ESTAMBUL 15/20 Abril 	  66.900 pts.
SICILIA 15/20 Abril 	  53.700 pts.
GALICIA 16/20 Abril 	  46.900 pts.
LONDRES 16/20 Abril 	  58.500 pts.
ROMA 16/20 Abril 	  57.900 pts.
ANDORRA 16/20 Abril 	  31.600 pts.
PARIS 15/20 Abril 	  74.900 pts.
ASTURIAS 16/20 Abril 	  47.500 pts.
VALLE DE ARAN 16/20 Abril 	  42.000 pts.
MARRAKECH 16/20 Abril 	  83.800 pts.
VENECIA 15/20 Abril 	  68.600 pts.
TENERIFE 16/20 Abril 	  54.500 pts.

-GRUPO ESPECIAL

PRECIO: 42.500 pts.

MADRID Y ALREDEDORES
16/19 Abril 	  35.500 pts.

COPENHAGUE 15/20 Abril 	  73.000 pts.
EXTREMADURA Y PORTUGAL

15/20 Abril 	  53.800 pts.
CANTABRIA 16/20 Abril 	  56.500 pts.
LISBOA 16/20 Abril 	  54.700 pts.
MIAMI - DISNEYWORLD

16/23 Abril 	  175.900 pts.
N. YORK - WASHINGTON -

NIAGARA 16/23 Abril 	  189.500 pts.
ROMA 16/20 Abril 	  63.965 pts.
AMSTERDAM 16/20 Abril 	  73.800 pts.
EURODISNEY - PARIS

16/20 Abril 	  64.480 pts.

ESPECIAL NIÑOS: 35.000 pts.

Salida: 16 Abril. Regreso: 20 Abril
Incluímos: *Autocar Manacor - Aeropuerto - Manacor.
*Avión Palma-Barcelona-Palma. *Autocar Barcelona
Andorra-Barcelona. *Estancia en Aparthotel 4 estrellas.
situado a pie de pistas (estación de Arinsal). Régimen de media pensión
*Remontes. *Acompañante Viajes Manacor. *Seguro. *Posibilidad cursillo de esquí

SKI EN ANDORRA

Da› ,.......:„
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LO MEJOR DEL MUNDO
20 Abril - 12 Octubre 1992

1 Noche: 28.500 pts.	 3 Noches: 44.900 pts.
LA GRAN FIESTA DE SEVILLA 2 Noches: 37.800 pts. 4 Noches: 49.900 pts.

• 20 MILLONES DE VISITANTES
• UNA VEZ EN LA VIDA

*Contamos con unos pisos totalmente
equipados (3 dormitorios) al lado del recinto

• UN SUEÑO HECHO REALIDAD ferial, desde 3.500 pts. por persona
OTRAS POSIBILIDADES.
CONSULTENOS.

VIAJES MANACOR, EL PLACER DE VIAJAR
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Pere Llinàs Barceló
Va néixer a Son Macià
(Manacor)	 -
Dia: 23 de Desembre de
1.941
Signe: CAPRICORN 

Com deia el poeta «1 tanca els ulls, 1
escolta, / l'enorme ressò de les prò-
pies petjades gegants sobre les ro-
ques esquerpes». Així definia tal volta
a un Capricorn familiar; també és
adaptable a En Pere Llinàs. Dèiem, fa
un mes, que els Capricorns no són
lluitadors. S'ha d'entendre en el cas
d'En Pere Llinàs que no és baralladís.
Lluitador és una altra cosa; però no li
van bé certes batalles si lluita sol, com
el cas célebre d'Orquídea on tothom el
va deixar enclavat.

Val més només confli en ell mateix

Individualista, pacient, meditador i
ambiciós. Aquest és el seu tarannà;
però, quan romp els mencionats requi-
sits, ha d'anar molt alerta. No sempre
se pot fiar dels altres; quan frissa les
coses no surten com voldria encara que
hagi lluitat noblement; és meditador i el
seu mètode millor és estar a l'aguait, no
botar abans d'hora, com correspon a un
bon Capricorn. No són Iluitadors,
però són de banya de cabra. Mos en-
tenem?

Un capricorn atípic

Amables, fins i tot blans d'aparença,
però durs quan als objectius. El planeta
dominant és Saturn, però la influència
de la Huna és fortíssima per mor de «Sa
Mola» de Son Macià. Això romp una
norma básica dels Capricorns: l'estabili-
tat. En Pere Llinàs no necessita tanta
estabilitat (en el sentit immobilista de la
paraula) i prefereix anar pel món un poc
a risca l'aventura; això sí, arriscant
poc.

N Política: camí equivocat?

El seu element és la terra. Per això
E és un pagès important. Se compenetra

amb la terra, se pot dir que transmet
millor que ningú la força tellúrica que

condiciona una raga. Ha estat líder
pagès i potser aquest sia el seu camí
més clar. Quan toca de peus a terra, tot
li va bé.

Per exemple en política: Per qué no li
han donat agricultura? Amb un 10 %
del pressupost municipal hagués fet vir-
gueries. Ell creu que no tot s'ha de gas-
tar en festes, ni en tercera edat, ni en
inauguracions de gent encorbatada.
Per això evita la figurera en certs actes.

Anar d'uniforme polític

No li agrada anar d'uniforme. Volem
dir vestit d'autoritat. Se troba més con-
tent i més identificat essent En Pere U-
nas. Fins i tot se sent molest si algun
Guàrdia el saluda, i preferiria que els
regidors, per donar exemple, no ten-
guessin aparcament gratis. Li agradaria
dedicar-se en cos i ánima a millorar
Son Macià, Manacor, i el Port, però va
mancat de duros. Qué pot fer? Encami-
nar la seva tasca a l'agricultor, al rama-
der, a la terra. Per cert, una de les olors
que més li agrada és la de terra banya-
da, quan ha plogut.

Relacions socials: vius amb els
amics

Li agrada parèixer rústic. Ho és i no
ho dissimula. Però és subtil i sensual.
Si creu que algú no el saluda aposta,
se sentirá molt dolgut. Els principals
problemes dins «aquesta» vida li ven-
dran dels amics, però és ágil de recur-
sos i se'n sortirà de tots els problemes
d'aquesta casta. La seva intel.ligéncia
és mitjana, però la seva vivacitat és al-
tíssima, té molt de «dribling» i s'adapta
bé.

Amor

Sempre tendrá necessitat d'estar vin-
culat a algú. A través de les persones
estimades ha descobert el sentit de la
vida. Si un dia se veu a viure sol, ne-
cessitará una germana, amiga o amant.
Necessita companyia, però sempre in-
dividual. La figura de la mare no será
mai oblidada. La Mare i la Terra.

Diners-Negocis

S'adaptarà a qualsevol temps; fins i
tot ara, en plena crisi, aconseguirà co-
brir els objectius elementals. Si haguera
de triar entre ser feliç o ser ric triaria ser
feliç, però ningú mai li farà aquesta
oferta.

Salut

Les dones el posen nerviós i no és
misógin. Escriure el relaxa. Fer feina i
acabar-la, Ii dóna salut. Trobar pegues
burocràtiques l'emmalalteix. Aquestes
coses li poden provocar depressions,
curables, per exemple, escrivint poesia.
Però val més que se cuidi malalties
dels ossos, com artrosi o artritis. Algun
problema gàstric i de transpiració.

Gastronomia

Qualsevol cosa senzilla li agrada, so-
bretot fruites i verdures «acabades de
collir». Si té nervis ha d'evitar la col i els
ciurons. El cabrit al forn sempre Ii  caurà
de meravella.
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comedores cortinajes
dormitorios alfombras
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MANACOR

Fray Junípero Serra,17 • T: (971) 55 08 07 • MANAC-OR

Bar-Restaurante
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Especialidad en:
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«L'Enterro de sa Sardina» no tingué la mateixa animació, poca gent desfilà vestida de negre

Multitudinari participació a la Rua de 1992

Dels tres actes que anualment es celebren per
les festes dels disfrassos, pot dir-se que aquest
any només un, obtingué la deguda aceptació i la
corresponent participació del poble manacorí. La
«Rua» al marge de que ja no es faci la desfilada,
fou la que contà amb més presencia de gent vesti-

da, gràcies a uns grups d'animació presents el ma-
teix dissabte a vespre. Volta amunt i volta abaix de
Na Camel.la, aquesta es trobà al Ilarg d'un parell
d'hores plena de gent provocant els sonriures i
manifestacions d'alegria de tots els presents.

Redacció.- Ni la «rueta» ni «l'en-
terro de sa sardina» contaren
aquest any amb una destacada par-
ticipació. Els manacorins més pe-
tits, que tingueren que anar-hi ca-
dasqun d'ells acompanyats pels
pares o familiars, donat que les es-
coles es trobaven en «Setmana
Blanca» i no havien organitzat agru-
pacions d'al.lots, no pogueren desfi-
lar com a la resta d'edicions en
comparsa, esparcintse centenars
de disfresses per tot arreu de Na
Camella. L'animació -al marge de
que la gent hi era- no fou la matei-
xa. La gran majoria s'apunta, per
observar les variades i múltiples
vestimentes que porten els més
animats en comparsa, però tants de
diferents es fa difícil seguir-los des
de la voraria. Així i tot cal ser opti-
mistes, i pensar que en properes
edicions -en cas de que no hi torni
haver vacances a les escoles- la
gent tornará a vestir-se en grup. Pel
que es refereix a l'enterro de sa
sardina que es celebra el passat di-
marts amb una trajectoria diferent a
l'acostumada, aquesta fou una de
les celebracions que tingué menys
aceptació. Poca gent disfrassada
de negre que acompanyás a la po-
pular i ja tradicional sardina, apun-
tant-si molts de joves al ball que es
realitzà a la plaça Ramon Llull.

A la «Rua» que es celebra al dis-
sabte horabaixa sí que hi anà molta
de gent. La participació com assen-
yalam al titular fou multitudinari.
Disfresses de tot color, creació i de
múltiples temàtiques sortiren al ca-
rrer de ben prest, per gaudir-lo les
més hores possibles. Sobre les tres

del capvespre ja es podien veure
z grans comparses que cridaven l'a-

tenció del vianant o conductor i que
K. a més provocaren la rialla de més

Altres assistents el dissabte vespre a Na Camella, s'inclinaren més per
l'elegancia. Aquestes dues dones porten un gran disseny, quedant la gent
sorpresa davant la seva creació.

de dos. La festa fou divertida. No-
vament no hi hagué desfilada però
la gent hi era. Donant un parell de
voltes per Na Camella era possible
observar la majoria de les disfres-

ses presents, qualquns d'ells molt
originals.

La «Rua» omplí Na Camel.la



A la ,‹Rueta- celebrada el passat dijous, els nins fines de Manacor hi anaren
cadasqun pel seu conte, ja que no tenien classe i no havien preparat comparses
com en els altres anys.

A la "Rua» es pogueren veure tot tipus de disfresses, la majoria gaudien d'una
gran originalitat. N'hi va haver que no s'oblidaren ni del més petit

A d'Enterro de sa Sardina» no hi pot faltar ni l'amo En Toni “Duro» ni els que
l'acompanyen anualment davant davant. Dimarts també hi eren presents a la
convocatòria.

Pràcticament ben ple es trobava
el Passeig de Na Camella el pas-
sat dissabte horabaixa, a rel de la
convocatoria de la festa de disfres-
ses. Així i tot, de ben prest els ca-
rrers foren també escenari de mol-
tíssima gent vestida, el que donava
a entendre com si fos una competi-
ció de ingeni, bon humor i ganes de
pasar-ho bé. Manacor era un poble
alegre, desenfadat i sense proble-
mes. Davant un somriure col.lectiu
es començaren a veure dons, da-
munt les tres del capvespre, les pri-
meres disfresses de la tarda. A les
vuit la participació ja era masiva i
els manacorins -vestits o no- es
concentraren a l'esmentada avingu-
da.

Igual que l'any passat hi hague-
ren grups d'animació que acompan-
yaven amb bona música l'agradable
vetlada. Enmig del ball i després
d'unes copes de vi que es serviren
als xiringuitos instal.lats pels matei-
xos veinats es despedia la gran ma-
nifestació de la «Rua» de 1992.

Poca gent a «l'Enterro de sa
Sardina»

Damunt les nou del vespre sorti-
ren els pocs manacorins que s'ani-
maren a participar directement amb
«l'Enterro de sa Sardina» el passat
dimarts. El Claustre de Sant Vicenç
fou com a la resta d'edicions el punt
de concentració dels interessats
amb assistir-hi, però que com deim
abans no foren molts. Així i tot es
dugué endavant i els més animats
sortiren plorant cap a la plaga
Ramón Llull. La trajectoria tampoc
fou la mateixa, però els policies mu-
nicipals s'encarregaren de dirigir al
públic cap als carrers per on havia
de passar la tradicional sardina.
Entre crits de desesperació i  llàgri-
mes arribaren a la plaça des Mercat
on hi havia un gran fogueró, coca,
cocarrois i vi per a tothom. Aquí si
que hi hagué gent. No només pel
menjar sino perquè després del
sopar un grup tocaya per tots els
assistents i principalment pels més
animats que ballaren fins passades
les dotze del vespre.

Amb aquest darrer acte es des-
pedien les festes dels disfrassos de
1992, que al marge de si hi ha o no
destacada participació, sempre
solen ser molt alegres.

Fotos: Antoni Blau
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Desfilada de disfresses a
l'INSERSO

Nota d'aclariment de
Tejar Català C.B.

Referent al Diari Baleares del dia 4 de març, a la
segona plana dedicada al poble de Villafranca,
l'empresa Tejar Català C.B. que té com a titular a
Sebastià Catalá Gayá, vol aclarir al públic en gene-
ral que l'entrevista apareguda no té res a veure
amb la seva empresa.

Publicam aquesta nota per aclarir possibles con-
fusions i deixant cadascú al lloc que li correspon.
Per altra banda, volem fer constar que Tejar  Català
C.B. no és partidari de la fundació d'una cooperati-
va a Villafranca malgrat que sempre respectarem
les opinions i els fets de les altres empreses del
sector. 

El passat dilluns, sobre les cinc i mitja de l'horabaixa
es va celebrar al local de l'INSERSO de Manacor una
desfilada de disfresses.

Homes i dones desfilaren enmig de nombrós públic i
seguidament es va dur a terme un alegre concurs. Cal
destacar la qualitat de les disfresses així com les
ganes de disfrutar i de fer bulla d'aquestes persones
de l'INSERSO de Manacor.

Foto: Toni Blau.                                  

MANACOR: ARTA: SAN LORENZO: OFICINA:
Ortega y Gasset, 2 Cardenal Despflig, 12 Gabriel Carrió, 37 Tel. 83 54 11

Tel. 55 53 07 Tel. 83 63 92 Tel. 56 96 50 Fax: 83 52 83
Carretera Artà-Palma

Tel. 83 52 91



Després del gustosíssim sopar que els serviren al Molí d'En Sopa la Tercera Edat
es posà a bailar, la majoria d'ells amb grans vestimentes per celebrar de ple /a
festa de les disfresses.

La «Nit de bulla» sortí del millor per tot els assistents

La Tercera Edat de Manacor també es diverteix
Un nombrós grup de persones majors es reuniren el passat divendres al Molí d'En Sopa

amb disfresses molt originals

Redacció.- Els jovenells de la
Tercera Edat i membres del Centre
Social i Aules de la Tercera Edat de
Manacor, celebraren el passat di-
vendres amb més animació que
ningú la festa de les disfresses. La
convocatòria tingué com escenari el
Restaurant Molí d'En Sopa que
com és costum, mensualment hi ce-
lebren les populars «Nits de bulla".
Aquesta vegada pero, resulta molt
més moguda que en passades fes-
tes. Els participants hi assistiren
amb originals i creatives disfresses
que exposaren al llarg de la bailada
que es dugué a terme just després
d'acabar de sopar. Emparellats tots
amb gent molt animada gaudiren
d'una gran vetlada que a ben segur

molts d'ells, tornarien repetir.
Dintre d'un excel.lent ambient,

bona música i una encertada orga-
nització la Tercera Edat de Mana-
cor fou pràcticament els que millor
s'ho passaren per les festes de les
disfresses, adonant-s'hi tots ells per
a la participació. Ningú es podia re-
negar a riure una estona i per això
no podien dir que no a l'hora de
sortir a bailar. L'escenari era immi-
llorable i la convocatòria era la idó-
nea. La gent no s'amagava darrera
les seves disfresses, era el moment
de treure l'alegria d'aquests jovene-
lis coneguts com els nostres pa-
drins. Enhorabona i molts anys!

Foto: Antoni Blau

Dia 15, viatge cultural a Egipte

«La Formatjada» un
interessant audiovisual
a cal-reo de G.Melis

Redacció.- Entre les diferen-
tes activitats organitzades pel
Centre Social i Aules de la Ter-
cera Edat, conjuntament amb la
delegació de Benestar Social de
l'Ajuntament de Manacor i que
es preveuen desenvolupar al
llarg del mes de març cal desta-
car els diferents i variats audiovi-
suals que es presentaran essent
el primer d'ells el proper dimarts,
a càrrec de Guillem Melis amb
un tema molt mallorquí, «La For-
matjada». Per altra banda cal
destacar el viatge, en visita cul-
tura, que s'emprendrà el diumen-
ge 15 de març cap a Egipte. Una
interessant excursió amb un pro-
grama molt ample que podran
gaudir fins al dia 23 del mateix
mes.

Finalment i pel que es refereix
a les activitats incloses dintre de
l'apartat ‘ , Caminant feim camí»,
aquest mes es visitará: Es Rafal
i s'Espital, essent l'excursió del
mes la visita a Sant Salvador de
Felanitx.

The Language Shop
ESCOLA D'IDIOMES

	
HORARI

ANGLÈS	 DEMATINS I CAPVESPRES

ALEMANY
LLATÍ

C/ OLESA, 12
TEL. 55 17 87. 16 A 20 HS.



(...0.1.1 ,0. , K0	 »011+110	 (»MI.
	

ItStAullAWI
	

C.ITIOS	 PnhiNG GIATUI70
,A (uu	 q HE.?! 40.5

ECIPER
MANACOR

o     II       P t--7
4 4      

OFERTAS DEL 05 AL 19 DE MARZO DE 1992
ALIMENTACIÓN
Leche Brick Ato 1 I. 	
Café La Estrella Superior 250 gr
Nescafé Descafeinado 200 gr.
Cola-Cao 900 gr 
Magdalenas redondas La Bella Easo 	  133.-
Galletas Principe 180 gr. P-4 und, 	  270.-
Barritas Tostadas Ortiz 225 gr 	  117.-
Chocolate relleno Suchard 100 gr 	  99.-
Chocolate Batanga 500 gr 	  167.-
Chocloate en polvo practic 400 gr 	  138.-
Patatilla 007 200 gr. 	  112.-
Atún Claro en aceite RO-100 Calvo P-3 und 	  183.-
Almejas, Machas, Navajuelas RO-150 Dani 	  154.-
Garbanzos, Alubias, Lentajas Cidacos 1 kg. 	  99.-
Sopa La Familia 250 gr. 	  49.-
Paté La Selva P-4 und 	  176.-
Comida gatos Unique 400 gr. 	  127.-

BEBIDAS Y LICORES
Vino San Simón 3/4 	  99.-
Vino Bach Rosado 	  375.-
Zumo Juver 1 I 	  111.-
Cavo Ronde! Extra 	  327.-

CREMERIA
Yogur Yoplait Natural Pack. 8 u. 	  170.-
Yogur Yoplait Natural Azucarado Pack, 8 u. 	  186.-

CONGELADOS
Calamar Romana Fribesa 400 gr. 	  171.-
Canelones Bechamel Fribesa 6 und, 	  315.-
Camaron 1 kg 	  595,-
Rodajas Merluza Mediana 1 kg. 	  384.-
Langostino Argentino Grande 1 kg. 	  1.590.-
Guisantes granel 1 kg, 	  *125.-
Mejillones frescos 1 kg, 	  122.-

CHARCUTERIA

PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Gel Dermo Lavanda 900 ml. 	  269.-
Jabón líquido íntimo Ausonia 200 cc. 	  149.-
Estuche masaje+colonia Williams 	  594.-
Pañal Dodotis T. Gde. 88 u. niños-niñas 	  2.430.-
Fregasuelos Alex 11. 	  141.-
Bolsas basura Vicky 20 und 	  119.-
Detergente Luzil 4 kg. 	  785.-
Detergente Luzil Micro 2.200 	  785.-

MENAGE Y BRICOLAGE
Cortacesped HE 32 	  15.995.-
Taladro ED 562-400 y Lijadora ED 175 	  10.995.-
Sierra Vaiven BD 532 y Taladro

500W Maraton 	  12.995.-
Caja herramientas plástico

310x160x130 mm 	  395.-
Maletin herramientas 40 Pzas. 	  1.995.-
Taburete 42 cm. con escalon 	  1.350.-

BAZAR
Batidora Philips HP 1380 	  2.675.-
Sacador Difusor Philips HP 4347 	  3.366.-
Máquina afeitar Philishave HS 540 	  6.621.-

82.- Jamón Serrano s/h Palma 1 kg 	 1.325.-
 	 93.- Paleto Cocida Palma 1 kg. 	 625.-

599.- Bacon La Selva 1 kg. 	 545.-
331 - Queso La Payesa Semi 1 kg. 	 925.-



Els aparcaments del Principal podien passar a mans municipals

Sembla que ja hi ha hagut els primers contactes

L'Ajuntament podria adquirir o Hogar cent
aparcaments al Principal

Redacció.- L'Ajuntament de Manacor i la Socie-
tat Nacorma, S.A., que explota com a propietària
els nous aparcaments construits al solar de l'antic
Teatre Principal podrien arribar prest a un acord,

mitjançant al qual l'Ajuntament passaria disposar
de més de cent aparcaments, que podria destinar a
aliviar la manca de llocs per aparcar al Centre de
Manacor.

A hores d'ara, no hi ha encara un
acord suscrit, però sí s'han iniciat
una sèrie de converses entre les
dues parts, per veure com es pot
fer aquest acord. El qué és cert és
que al centre fan falta molts d'apar-
caments, ja que els del sistema
AREA són del tot insuficients a les
hores punta, que ja són moltes al
cap del dia. I per altra banda, Na-
corma, a aquests moments i des-
prés de les vendes inicials, disposa
encara d'uns cent vint aparcaments
a una zona céntrica. Del qué es
tracta és de trobar el punt que faci
que l'acord sigui satisfactori per a
les dues parts.

El sistema AREA, que es  posà en
marxa fa tres anys, ha creat una
sèrie d'aparcaments de pago al
centre -no gaire més de cent-, però
ben aviat es va comprovar que si
bé tenia l'avatge de poder aparcar
al centre a qualsevol hora del dia,
també es veié com els llocs d'apar-
caments resultaven insuficients. I a
mesura que es van posant més i
més comerços i negocis al centre
de Manacor, la necessitat es fa en-
cara més evident.

D'arribar les dues parts a un
acord, l'Ajuntament veuria com
sense fer cap tipus d'inversió, dupli-
caria pràcticament els aparcaments
públics no gratuits que ara mateix
disposa al centre de Manacor.

Possibilltaria altres reformes

La intenció, però, no és tan sols
la de donar més places d'aparca-
ments de pago al centre de la ciu-
tat, sinó que, ampliant el nombre
d'aparcaments, es faria possible
envestir una sèrie de reformes de
carrers cèntrics, cosa que ara sem-
bla impossible davant la mancança
greu de llocs a on aparcar els cot-
xes. L'ampliació d'aceres i supres-

sió, en alguns casos, d'aparca-
ments gratuits a carrerons difícils i
perillosos podria fer-se possible si
s'arriba a l'acord entre les dues
parts.

Per altra banda, disposar de cent
vint aparcaments al mateix centre
de Manacor seria molt important
per a l'Ajuntament, encara que no
fossin de la seva propietat. Projec-
tes que a un moment determinat
s'han posat sobre la taula, suposa-
ven una notable inversió i no crea-
ven gaire més aparcaments que els
que podria disposar l'Ajuntament.

El que encara no s'ha parlat, com
és lògic, perquè el tema está enca-
ra en una simple etapa de presa de
contacte, és com funcionaria el sis-
tema per accedir a aquestes places

d'aparcament: si serien com les que
hi ha al carrer, -zona AREA- o si bé
hi hauria una máquina automática
expendidora de tiquets.

Les pròximes setmanes poden
ser claus per arribar a un acord o
romper-se les negociacions que
semblen haver començat entre les
dues parts.



El equipo de petanca de la Tercera
Edad invitada por la Asociación
Virgen de Lluc

Redacción.- El equipo de petanca de la Tercera
Edad de Manacor y Comarca ha sido invitada por la
Asociación Virgen de Lluc a participar dentro del cam-
peonato que dicha entidad lleva a cabo. Estas pruebas
-que ya han sido aceptadas- se celebran en las pistas
del Parque Municipal de Manacor diariamente de 15 a
17 horas, por lo que se esperara que los miembros a
esta asociación se animen y participen de lleno en
este emocionante campeonato.

Por lo que se refiere a la pesca, en estos momentos
se está llevando a cabo con una actividad constante,
celebrándose las pruebas puntuables, gracias al patro-
cinio de la Banca March.

Finalmente cabe señalar que para el domingo, 22
de marzo, ha sido organizada una interesante excur-

sión a Formentor. La comida dentro de esta visita se
ha previsto en el Foro de Mallorca y la merienda en la
Feria de Alcúdia.

Nova directiva a l'Associació de
Veïnats de Sa Torre

Redacció.- El passat dia 21 de febrer es va consti-
tuir, després d'haver celebrat l'assamblea general, la
nova directiva de l'Associació de  Veïnats de Sa Torre.

Els membres que actualment la conformen són:
Josep Veny Rosselló (President), Sebastià Mascaró
Mestre i Antoni Sitges Bordoy (Vicepresidents), Pere
Fons Jordà (Secretari), Antoni Nicolau Gomila
(Tesorer), Antoni Sansó Barceló (Vicetesorer), M'
Antònia Sancho, M Irene Martí, Aina M' Frau, Antoni
Riera, Juan Bauçá, Guillem Morey, Bartomeu Munar i
Juan Mascaró (Vocals), Miguel Gayá, Antoni Pesé,
Guillem Sureda, Llorenç Sureda, Gabriel Masaró i
Juan Bauçá (Directius Adjunts).

Pompas Fúnebres
de Manacor, SEA.

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



Sticescos

Aunque las causas por el momento se desconocen no se descarta la posibilidad de haberse provocado

Incendiado un coche estacionado en la
calle Rosselló de Manacor

Redacción.- Sobre las dos de la
madrugada del pasado martes, el
turismo marca Seat Panda con ma-
trícula PM-2149-AD, cuyo titular es
M.G.N. de Génova, quedó total-
mente destrozado al verse implica-
do en un alarmante incendio, cuan-
do se encontraba estacionado en-
frente de la finca número 1 de la
calle Rosselló de Manacor. Las
causas aunque por el momento se
desconocen, apuntan la posibilidad
de tratarse de un acto intencionado.

Los vecinos de la mencionada
calle alarmados por el fuerte ruido
que provocó la explosión, pusieron
los hechos en conocimiento a la
Policia Local, quienes se desplaza-
ron de inmediato hasta el lugar de
los hechos. A raiz del suceso que-
daron totalmente destruidos los vi-
drios de una de las viviendas, afec-
tando también su puerta. Asimismo
fue preciso que la Policia Local reti-
rara de la calle un turismo estacio-
nado en las proximidades para evi-
tar cualquier peligro.

Momentos después se requirió
también la presencia del cuerpo de
bomberos, quienes sofocaron el in-
cendio, aunque las llamas ya ha-
bian convertido el turismo en un
amasijo de hierros y habían dejado
la fachada de la finca más cercana
bastante perjudicada.

Las iniciales del conductor que
habla estacionado el vehículo en
cuestión responden a A.O.H.

Pruebas de alcoholemia

turismo Lada Samara, PM-5066-
BD, pasó a disposición judicial el
pasado lunes.

Por otra parte en la misma noche
se efectuó la misma prueba de al-
cohol a un nuevo conductor, al
verse implicado en un accidente de
circulación justo en el cruce en
donde se instalaron hace unos
meses los semáforos de la calle
Juan Lliteras. Al parecer S.P.A
quien conducia un Citroen Visa ma-
trícula PM-0664-AC se saltó el se-
máforo en rojo colisionando contra
un R-5 matrícula PM-7135-AN con-

Mejores por experiencia

ducido por P.P.H. Afortunadamente
no hubo que lamentar daños perso-
nales a raiz de la colisión.

Finalmente en la tarde del vier-
nes se obstruyeron diligencias por
alcoholemia a R.S.M. al verse impli-
cado con un turismo con un acci-
dente en la calle Jorge Sureda
cruce con Miguel Cristet contra un
turismo Pm-7320-AP conducido por
P.S.A. La prueba de alcoholemia
que se le efectuó dio positivo con
36°, por lo que le practicaron las
oportunas diligencias.

Foto: Antoni Blau
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El vehículo, un Seat Panda
de color rojo, cuyo titular es
de Génova quedó
completamente destrozado
a raiz del incendio producido
en la madrugada del pasado
martes.

En la madrugada del sábado al
domingo la Policia Local de Mana-
cor procedió a la detención de un
joven de 24 años conocido por
J.S.P, al salirle positivo la prueba
de alcoholemia que se le efectuó, a
raiz de realizar éste una conducción
temeraria por el centro de la locali-
dad. El detenido quien conducia un

Estas son nuestras ofertas de la
semana en Vehículos de Ocasión.

Opel Corsa Clty (varios) 	  PM-AT
Opel Corsa Clty (varios) 	  PM-AZ
Seat Marbella (varios) 	  PM-AT
Peugeot 205 Diesel 	  PM-AK
Cltroén BX Diesel 	  PM-AL
Flat Tipo 16v AA.. ABS 	  PM-BB
Alfa Romeo 1.5 T.I. 	  PM-AN
Renault 21 TXE 2.0 	  PM-AK
Ford Fiesta (varios) 450.000' 	  PM-AT

OPEL 11~1~~~7pr
Ctra. Palma -Art, Km. 49,400. Tel. 55 38 51. M ANACOR (Baleares)

ConcesKz,arxxs Of cia ies

CON GARANTIA - FACILIDADES DE PAGO

	  Le esperamosj 	

CORMOTOR S A9 S. A .



Col-laboaració

Visca la Quaresma!!

(Em sap greu que el títol que en-
capçala aquesta col.laboració no
sigui meu, perquè m'agrada molt;
per això l'he posat).

Sembla una contradicció, en els
temps que correm (está de moda la
comoditat, el mínim esforç, la
manca de compromís...) tenir la go-
sadia de cridar Visca la Quaresma!
(associada sempre a la idea de pe-
nitencia, conversió, renúncia, sacri-
fici...) Idó jo tenc l'atreviment de dir-
ho ben fort.

Algú em preguntava fa uns dies
si encara se celebra la Quaresma.
Evidentment pels creients, SI. Però
no com es feia antany; avui se li
dóna un caire més positiu, de sortir
d'un mateix. És a dir, s'han canviat
les formes, però no el nucli essen-
cial.

La Quaresma és un «marató» de
quaranta quilòmetres cap a Pes-
que. (La meta és endinsar-nos en el
misten pasqual). Durant aquesta
«carrera», ens haurem d'esforçar
per llevar aferratalls, superar egois-
mes, curar resentiments, exercitar
la generositat, l'entrega, la solidari-
tat... ¿Qui s'hi apunta?

Si la Quaresma ens fa por, si
creim que només consisteix en pri-
vacions, dejunis i mortificacions no
cridarem Visca la Quaresma!, més

aviat l'esquivarem. Però la Quares-
ma no l'hem d'entendre com a pri-
vació, sinó com enriquiment; no és
negativitat, sinó tot el contrari, és
creativitat, un esforç per renovar,
construir i conquerir.

Es el que teològicament anome-
nam conversió: Tornar a Déu en la
fe i en la caritat; fer de l'amor la
norma central de la vida cristiana, la
qual cosa és font de goig profund.

Aquesta conversió pot exigir a
vegades una terapia alliberadora,
com el qui es posa a regim per per-
dre elsquilos que li sobren o accep-
tar una operació per llevar-se rues.
En aquest sentit (el de la conversió)
potser tots necessitam una bona
operació, perquè són moltes les
coses que ens sobren i moltes les
que ens enlletgeixen. Una operació
radical, un transplantament: que
ens llevin el cor de pedra que
tenim, canviant-lo per un cor nou,
gran i sensible, ple de tendresa i
benvolença, un cor misericordiós...

Tal vegada és lo millor que
podem fer en aquesta Quaresma:
canviar el nostre cor, deixant que
vessi misericòrdia i amor.

Tenim un món dur, fred, competi-
tiu, passota; un món que crea sole-
tat, que divideix i enfronta els

Andreu Genovart
(Inspirat en el fulletó de Caritas

Quaresma-Pasqua de 1992)

homes; un món deshumanitzat,
sense entranyes, sense cor... En
aquest món nostre no hi ha miseri
còrdia pels vençuts, que són mi
lions; per als dèbils, els pobres, els
malalts, els vells, els minusválids... i
tots els fracassats.

El nostre món gisca, necessita oli
de reblanir. Habitualment som més
rivals que fraternals, més egoTstes
que solidaris, més injusts i
bel.licosos que compassius. I la
gent en general está nerviosa,
agressiva, insatisfeta.

És per això que aquesta Quares-
ma podria ser la Quaresma de la
«misericòrdia» d'humanitzar el
nostre entorm, d'amarar de tendre-
sa i amor les nostres relacions amb
els familiars, amics, veïnats, i tots
els qui tractam cada dia. Posar el
nostre cor al costat de la misèria
(això vol dir misericòrdia) inclinar-
nos sobre les nafres del germà, ofe-
rir la nostra ajuda al qui la necessi-
ta.

Aquesta podria ser la nostra Qua-
resma: mirar on hi ha qualque mise-
ria per posar-hi totd'una el nostre
cor. Perquè l'abstinència i el dejuni
que Déu vol no está en sofrir sinó
en estimar, compartir i alliberar del
sofriment.

INSTANT
INSTALACION ANTENAS
COLECTIVAS - INDIVIDUALES

VIA SATELITE

PORTEROS AUTOMATICOS

MUSICA INTERIOR

Facilite los idiomas a sus hijos

INGLES - ALEMAN
instalando una antena parabólica tan sólo
por 83.620 pts., montaje e IVA incluídos,
receptor stereo y 72 canales sintonizables.

Oferta válida hasta el 10-3-92

Avda. Mossén Alcover, 35 A - Tel. 555767	 MANACOR
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Bienvenidos al Polo.
A los inconformistas. A los inde-

pendientes. A los innovadores. A ros

que buscan otro punto de vista sobre

coches, Volkswagen les dice: bien-* venidos al Polo.

Bienvenidos a un coche con una

trz:::: mecánica privilegiada. Con mo-

tores desde 45 hasta 115 CV. Donde

el consumo y el mantenimiento no

son problema.

Bienvenidos a un coche que se di-

ferencia por su línea deportiva de

fuerte personalidad. Por un interior

cuidado al detalle.

Bienvenidos a una nueva forma de

entender los coches que sintoniza

perfectamente con tus deseos.

Bienvenidos al Polo.

En tu concesionario Volkswagen.

VOLKSWAGEN
VEALO EN

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



Col-laboració

El PP i el PSOE han pactat: les Illes Balears
seguiran sense autogovern

Per a les Illes Balears és fona-
mental avançar cap a un projecte
de consolidació com a país, des del
qual poder organitzar la nostra eco-
nomia i el nostre paper dins Euro-
pa, i en el qual la recuperació de la
nostra cultura i la nostra !lengua hi
és fonamental. Parlar d'autogovern
és, en definitiva, parlar d'identitat,
de consciéncia i de voluntat d'existir
com a poble.

Al final dels plantejaments fets
des d'òptiques estatalistes, des de
partits depenents, són els quasi
idéntics. No és possible exercir l'au-
togovern amb plenitud si els partits
que governen accepten i fan bones
totes les decissions de les seves
centrals. Ni el PP ni el PSOE a les
Illes Balears comanden ca seva.
Per ventura, i no sempre, coman-
den damunt aspectes parcials i lo-
cals, Però la decisió final, sobre els
temes clau, será sempre a fora.

Aquestes i molts altres són les re-
flexions que se'ns plantegen a me-
sura que anam coneixent els ter-
mes del «Pacte Autonòmic'  que
s'ha forjat entre el PP i el PSOE.
Aquests acords, no ho oblidem,
marquen els termes del nostre pro-
cés autonòmic pels pròxims anys.
ho fan des d'una gran gelosia cap
els poders del centre. Significaran
la marginació de les Illes Balears
d'un veritable camí cap a l'autogo-
vern. Aquesta afirmació no és gra-
tuïta, es basa en un conjunt de fets
prou contrastats i clars.

Es renuncia al procés d'amplia-
ció de competències normal pre-
vist per la pròpia Constitució. La
Reforma de l'Estatut, convé recor-
dar-ho, és el mecanisme normal
previst per la Constitució (art.
148.2). Ho diu clar: «havent trans-
corregut cinc anys, i mitjançant la
reforma dels seus Estatuts, les Co-
munitats Autònomes podran am-
pliar successivament les seves
competències dins el marc establert

per l'article 149». La via que s'esta-
bleix en el ,‹Pacte», la de les dele-
gacions segon l'article 150.2 de la
Constitució, no garanteix cap con-
sistencia jurídica per a l'enfortiment
de l'autogovern.

S'estableix un marc restrictiu i
harmonitzador. Estam davant l'ac-
tualització dels pactes entre la UCD
i el PSOE que són l'arrel de la si-
tuació actual. Situació tantes vega-
des denunciada pel propi PP. S'es-
tableixen multitud de controls i res-
triccions. En el seu conjunt es tracta
de competències parcials, tutelades
i condicionades.

S'ignora el paper del Parlament
de les Illes Balears. Es tracta d'un
pacte entre partits estatals. Els nos-
tres Parlaments i els nostres pro-
bles resten una vegada més al
marge de la decisió sobre el futur
de l'autonomia. En el cas de les
Illes Balears es ridiculitza el parla-
ment, que va optar —sense cap vot
en contra— per la Reforma de l'Es-
tatut.

El contengut de les competèn-
cies a transferir és ridícul. Segui-
rem estant molt Iluny del grau d'au-
tonomia existent a Andalusia, Ca-
náries, Navarra i país Valencià,
sense parlar ja de Catalunya, país
Basc i Galícia. Moltes de les trans-
ferències no tenen cap contengut
real, altres són simples rectifica-
cions textuals, i en altres casos ja
han estat transferides amb anterio-
ritat.

El transpás de competències
en Educació resta diferit i com-
promès a un conjunt de limita-
cions i controls. En el millor dels
caos es produirà a partir de 1995 i
amb uns ritmes Ilarguíssims. Madrid
sembla que no vol amollar el control
sobre aquesta competencia.

No es contempla la transferen-
cia de competències en Sanitat.

Un dels aspectes bàsics per l'auto-
govern resta fora de l'acord. Recor-
dem la insistencia en que el pacte
significa <<tancar el procés de des-
centralització». Hem arribat, segons
el PP i el PSOE, al límit  màxim. Sa-
nitat no hi és.

No es preveuen competències
en Règim Local, Ordre Públic i
Seguretat ciutadana, Economia,
el conjunt de la política de Treba-
II i l'INEM, Penitenciari, etc. De
FEVE i de Comerç Interior al text
signat pel PP i el PSOE tampoc
se'n parla. El pacte no resisteix cap
comparació amb el niveli competen-
cial assolit per Catalunya o el País
Basc.

Es pretén organitzar un siste-
ma de control de les competen-
cies transferides. Podem deduir
d'això la voluntat de l'Estat Espan-
yol de seguir essent una estructura
centralitzada. La posició d'alarma
dels partits governants al País Basc
i a Catalunya, que veuen intencions
d'involució autonómica, és plena-
ment justificada. No disminuirá
l'Administració Periférica de l'Es-
tat, sinó que previsiblement aug-
mentarà.

Aquests acords, en conclusió, re-
flecteixen tan sols les raons de l'Es-
tat Central per a impedir la transfor-
mació cap a l'autogovern. Quan Al-
fonso Guerra posa de manifest la
«responsabilitat d'Estat» del PP en
signar aquest pacte de renúncies
posa de manifest els termes reals
de l'acord. Quan el PP i el PSOE
parlen de «responsabilitat d'Estat»
per a justicia els seus acte inequí-
vocament es refereixen a la respon-
sabilitat de centralitzar, de mantenir
burocràcies, en negar la nostra cul-
tura i de posar través a l'autogo-
vern.

Mateu Morro i Marcé
Secretari General del PSM
Nacionalistes de Mallorca
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Porto Cristo
J. Moratille

Soñar para un pueblo
En aquellos largos años del fran-

quismo en los que la única forma
de sentirse un poco libre era soñar
con libertad, Antonio Buero Vallejo
estrenaba en el Teatro Español de
Madrid el 18 de Diciembre de 1958
«UN SOÑADOR PARA UN PUE-
BLO». Si quería el poeta transmitir
a la gente un mensaje de esperan-
za y de cambio, tenía que recurrir al
verso abstruso que sólo los enten-
didos podían comprender, y el dra-
maturgo a la Mitología o la Historia.
El Marqués de Esquilache, Ministro
de Carlos III, sueña para su pueblo
de adopción -pués él es italiano-
progreso, bienestar, cultura. Pero el
peso del inmovilismo, de la tradi-
ción y la pereza intelectual impidió
que cuajaran las reformas de Es-
quilache. Asaltaron su casa y obli-
garon al Rey a destituirle y se
quedó Madrid sin alumbrado públi-
co ni Policía renovada entre otras
cosas.

La tradición y el interés privado
tampoco dejaron que Porto Cristo
creciera según un Plan libremente
elegido por los mismos porteños.

Después de varios intentos falli-
dos de aprobación de un Plan Ge-
neral de Urbanismo, la Comisión de
Urbanismo presenta ahora un
nuevo P.G.U. para Manacor y cada
uno de los núcleos urbanos del mu-
nicipio. El de Porto Cristo que, a pe-
tición de nuestro Delegado, Antonio
Vives, será expuesto en nuestra
Oficina Municipal y explicado ante
los porteños por el Presidente de la
Comisión, Antonio Sureda, el próxi-
mo día 20 a las 2130 h., interesa
esencialmente la zona Oeste. Se
prolonga el Riuet, reconstituyendo
en parte lo que podía ser nuestra
ría en tiempos de los romanos. Y se
califican los terrenos que lo bor-
dean hasta una línea que, partiendo

de la «rotonda» de la carretera de
Manacor, alcanza la de Porto
Colom pasando por las «canteras».
La calificación del conjunto de la
zona es de «Suelo Urbanizable
Programado». Ello quiere decir que
hay que programar una urbaniza-
ción que habrá de ser aceptada y
posteriormente recibida por el
Ayuntamiento. Entonces, al con-
templar el Plan y esta gran mancha
ocre en la que serpentea un Riuet
prolongado y tan ancho como la ac-
tual zona portuaria, empieza uno a
soñar.

Pero «soñar para un pueblo» es,
ante todo, preguntarse lo que este
pueblo necesita para mejorar su
vida. Como barrio residencial de
Manacor, Porto Cristo dispone de
reservas importantes tanto en la
zona de lujo de Sa Torre-Cala
Murta como en la de Mitjà de Mar.
Como zona de pisos más propios
para residencia fija de familias tra-
bajadoras, con servicios, talleres,
industrias, queda mucho espacio en
el barrio en pleno desarrollo de Es
Pinaró, así como el futuro polígono
de Pedres Blanques Andrea Doria.

¿Qué le falta pues a Porto Cris-
to? Esencialmente aparcamientos,
parques, zona deportiva y de ocio y
una oferta turística de invierno in-
centivada por instalaciones destina-
das a personas serias, adineradas
y dispuestas a repetir estancia.
Para ello, nada mejor que un Cen-
tro de Talasoterapia que, además
de recordar la función de balneario
del Porto Cristo primitivo, represen-
ta en la actualidad un tratamiento
de moda y eficaz, para reuma y
rehabilitación muscular postopera-
toria o para accidentados.

Los Centros que existen en Fran-
cia o en la Península no dan abas-
to. Requieren una infraestructura de

medio lujo que aquí podría utilizar
hoteles actuales renovados además
de uno más lujoso de primera plan-
ta. El agua de mar necesaria podría
bombearse desde Cala Murta y de-
volverse, después de enfriar y por
su propio peso, al Riuet, creando
en este una corriente benéfica para
evitar estancamiento del agua.

Por otra parte, la demanda cre-
ciente de amarres para yates -que
se incrementará fuertemente cuan-
do el enlace Rin-Ródano sea incluí-
do -recomendaría la creación de
otro puerto deportivo para lanchas,
en la prolongación del Riuet.

Todo ello configura así la visión
del «soñador para este pueblo»:
desde la margen del Riuet, en la
zona anegable en caso de fuerte
riada: APARCAMIENTO (detrás del
Bar Pino) -PARQUE - Zona DE-
PORTIVA y de OCIO - CLUB NAU-
TICO al pie del acantilado - Zona
RESIDENCIAL en las laderas y
Zona TURISTICA en la parte alta
(entre las canteras y la carretera a
Porto Colom) constando de un Cen-
tro de TALASOTERAPIA con Hotel
integrado.

Esta debería servir de alternativa
a un promotor de uno de los cam-
pos de golf previstos en el P.G.U.
pués dudo mucho que de aquí a
bastantes años sean rentables
DOS campos en el término de Ma-
nacor, sabiendo que existen los de
Vall d'Or y Costa de los Pinos a
muy pocos kilómetros y otros de re-
nombre internacional como el de
Santa Ponça en el que se desarro-
lla el «Open» de Baleares. Mientras
que una urbanización como la que
aquí se sueña tiene un éxito seguro (11

por ser atractiva tanto para extrani
jeros como para naturales y ade-
más aseguraría para Porto Cristo
larga vida y prosperidad.



ECHELE
IMAGINACION

Dentro de una Midi se puede hacer de todo.
Desde transportar 1.130 kg. de carga u ocho pasajeros
cómodamente, ¡hasta pintar un elefante! Echele
imaginación.

Acérquese a su Concesionario Oficial Opel y
pregunte por Midi. Le sorprenderá lo grande que puede
llegar a ser.

MIDI.
TAN GRANDE COMO QUIERA IMAGINAR.

LE ESPERAMOS

CORMOTOR, S.A.
Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51

MANACOR (Baleares)
Etil CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA.

.•••••••••••.•
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NO TIRIS EL PAPER
DU'L A RECICLAR

RECOLLIM EL PAPER USAT 1 LES PILES AL:

• CENTRE DADULTS DE SANT LLORENÇ 

TRANSPORTS 	

TONI RIERA "FELIPET"      

C/. la Niña, 4 • Tels. 82 03 95 .55 18 14 • 07680. PORTO CRISTO

Sant Llorenç

Programa d'Educació Ambiental 92

Amb la pregunta, que hi pots fer
tu? s'encapçala el programa d'Edu-
cació Ambiental 92, organitzat per
l'Area Socio Educativa Cultural de
l'Ajuntament de Sant Llorenç, enca-
minat a concienciar a la gent de
que tirar a qualsevol lloc i de qual-
sevol manera les sobres de la vida
cotidiana, pot esser un perill per a
la conservació de la natura.

Sobre que es vénen produint del
fort increment, des de fa una parti-
da d'anys, de la qualitat de vida,
que du associat un augment del
consum, i aquest a la llarga genera
problemes ambientals de forta im-
promte al mig ambient. Per exem-
ple, entre altres, els perills que es
deriven de l'incontrolada eliminació
de piles, en les repercusions de la
tala d'arbres, en la contaminació...

Davant tot això, que hi podem fer
nosaltres? es pregunta el progra-
ma. En que no es puguin solucionar
tots els problemes, si que poden
prende part a la tasca de minvar-los
tot lo possible, per exemple: tirar les
piles dins uns recipients especials,
envers de tirar-les als poals dels
fems, dur el paper que ja no utilit-
zam al Centre d'Adufts o a les esco-
les, perquè després el reciclin, no
abusar de l'energia eléctrica ni de
l'aigua, repoblar, etc...

Aquest programa ha estat orga-
nitzat per sensibilitzar a les perso-
nes, col.lectius i entitats del munici-
pi, davant aquesta problemática.

Pel que fa a les escoles, s'ha pre-
parat una sèrie d'activitats per tal
que els al.lots hi participin d'una
manera directa, entre elles s'ha or-
ganitzat una recollida de piles, de
papers, tallers de reciclatge de
paper, activitats didàctiques a cada
curs, sembrada d'arbres. Activitats
que es duran a terme a les escoles
del terme Ilorencí.

Per tal de facil.litar la recollida
d'aquests sobrants s'han preparat
uns quants punts, aquest són, a

Sant Llorenç el Centre d'Adults i el
C.P. Mestre Guillem Galmés, a Son
Carrió a la Delegació i a la Zona
Costera l'Oficina d'Informació i Tu-
risme.

També i emmarcada dins aquest
programa, es farà com ja es sol fer
cada any la sembrada d'arbres, per
tal de que els joves i els al.lots
aprenguin a estimar i no fer mal bé,
aquests elements imprescindibles
per a la vida a la terra.

F.G.

Dr. Monserrate Galmés
Especialista en Pulmón y Corazón (Consulta por las mañanas)

Dr. Ovidio Herrero
Especialista en Pulmón y Corazón (Consulta: Lunes y Jueves 1730)

- Electrocardiografía - Rayos X
- Pruebas de exploración funcional respiratoria
- Espirometrias - Pruebas de alergia respiratoria
- Revisiones pre-operatorias

Medicos de: 
	

o

IMECO - SANITAS - L'ALIANZA
MARE NOSTRUM - ASISA Y PREVIASA

Horas convenidas previa petición: Tel. 55 08 85 - U Amador, 1 - Manacor



Sant Llorenç
Joan Fornés

La Tercera Edad presenta su Bandera
En el local de la Tercera Edad, el

pasado Jueves Lardero, al filo de
las nueve de la noche, tuvo lugar la
presentación de la Bandera de la
Entidad, apadrinada por los abuelos
de la localidad, D. Pere Antoni Um-
bert «Pisca» de cien años y Doña
Aina M Riera «L'urna» de noventa
y ocho.

Empezó el acto de la mano del
Rector de la villa Don Joan Font,
bendiciendo la bandera y seguida-
mente se cantó un Ave María, una
vez finalizada la oración dió los
«molts d'anys» a «Sa Sanyera» y a
los padrinos. Luego el Presidente
de la Asociación D. Bmé. Brunet,
dijo unas palabras haciendo refe-
rencia a la bandera y dio las gracias
a los medios de comunicación que
estaban presentes, añadiendo que
en la tercera etapa de la vida se
tiene que pasar lo mejor posible.

También hizo donación el Presi-

dente D. Bmé. Brunet como repre-
sentante de la Asociación de
25.000 pts., a la Iglesia y para finali-
zar los discursos el Alcalde D. Mi-
guel Vaquer fue muy breve dicien-

do: «La bandera ha de ser la unión
de la Tercera Edad».

Luego se hizo la presentación de
la tuna de dicha Asociación, con
unos trajes preciosos, cantando «El
Himno del Pensionista» adaptada a
la música de clavelitos. La portavoz
de la tuna, Dña. Catalina Pascual,
entre canción y canción, también
dedicó una poesía a la bandera. Y
para que no faltase de nada, entre
tantas inauguraciones, luego se
pasó a los jardines del local para
degustar unos sabrosos botifarro-
nes, langonizas, buñuelos, etc. En
una palabra una gran fiesta.

Hay que mencionar que en di-
chos actos estuvieron presentes
todas las autoridades locales y
hubo momentos, para no decir toda
la noche, que el local se hizo pe-
queño, o como se dice en términos
futbolísticos hubo un lleno hasta la
bandera.

Gran participación en Sa Rua 92
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Con gran bullicio, animación y
una masiva participación se celebró
en Sant Llorenç Sa Rua 92, con
disfraces y comparsas de una exce-
lente imaginación. Dicho Carnaval
empezó el domingo primero de
marzo sobre las seis de la tarde. El
punto de encuentro, como es habi-
tual, para empezar el desfile carna-
velesco, fue el golegio «Mestre Gui-
Ilem Galmés», y de allí desfilaron,
bailaron y cantaron todos los parti-
cipantes acompañados por el grupo
Algeriano «Sidi-Bel-Abbes» (léase
«Sa Banda» engalanada con vesti-
mentas árabes) para llegar a la
plaza del Ayuntamiento.

Seguidamente actuó el grupo de
Artá «Serpentina» que hizo pasar
un buen y agradable rato a los cha-
vales y algunos no tan chicos.
Luego la orguesta Mabegina «Ras
Dashan» (Sa Banda) dio todo un
recital de canciones apropiadas
para estas fechas, bajo la batuta

del Rajar Sapiny (Fco. Sapiña) que
se desmelenó incluso cantando al-
guna canción, entre canción y can-
ción. También actuó la recién tuna
llorencina de la Asociación de la
Tercera Edad interpretando entre
algunas de sus melodías su himno

«El pensionista» adaptada a la mú-
sica de «Clavelitos» además para
endulzar y atacar el frío de la vela-
da había unas deliciosas oreanas y
sandría para todos los presentes,
servidas por unas encantadoras se-
ñoritas disfrazadas de camareras.



Sant Llorenç

Llevan más de 4 años intentando negociar sus condiciones laborales con el Ayuntamiento

Malestar en la plantilla de la policia local
de Sant Llorenç

Redacción. - La plantilla de la Po-
licia Local de Sant Lloren y su
zona costera, aprobó elaborar un
calendario de movilización si se
diera el caso de que el Ayuntamien-
to no solventara la actual situación
sobre varios puntos de sus condici-
nes laborales y que han creado un
cierto malestar entre los máximos
afectados.

Dicha decisión que fue aprobada
mendiante votación en una asam-
blea celebrada el pasado dia 26 de
febrero, se debe a que hace más
de cuatro años que la plantilla de la
policia intenta negociar sus codicio-
nes laborales sin que por parte del
propio Ayuntamiento se haya dado
respuesta ni solventado la situa-
ción, por lo que se acordó presentar
a través de sus representantes le-
gales, una Plataforma de Negocia-
ción que sustente cuatro puntos.

El primero de ellos refleja la re-
muneración justa de las particulari-

dades del puesto de trabajo (noc-
turnidad, turnicidad, peligrosidad,
penosidad); el segundo el reconoci-
miento de exceso de jornada, dado
que la policia local realiza una jor-
nada de 375 horas semanales
mientras que el resto de personal
del Ayuntamiento tiene asignada
una jornada de 32'5 horas semana-

les; el tercer punto se basa sobre la
cuantificación y abono de horas ex-
tras. El Ayuntamiento no ha abona-
do ninguna hora extra desde hace
un año; finalmente, exigen el reco-
nocimiento económico de trabajo
en dia festivo ya que actualmente
no existe medida compensatoria
por trabajar en dias festivos.
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El Eurotel Golf Punta Rotja, en la Costa de los Pinos,
le brinda el marco ideal y toda la infraestructura necesaria

congresos, convenciones, bodas,	 11111•11

exposiciones, etc... 	 •

a vernos, le atenderemos por	 1

para celebraciones que no se olvidan,

comuniones, banquetes, desfiles,

Si busca un lugar diferente a la
altura de sus necesidades, venga

EUROTEL Golf Punta Rotja • Costa de los Pinos • Son Servera
Tel. 56 76 00 • Fax. 56 77 37
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PENDIENTA
PARA TIENDA EN
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GRUAS REUNIDAS
MANACOR

- SERVICIO 24 HORAS -

ASISTENCIA
MANACOR 55 45 06

84 35 73
FAX 55 44 01
CALA MILLOR 58 56 80

AVDA. FRAY JUNÍPERO SERRA, 27

Son Carrió
Francesc Galmés

La Biblioteca, una entitat útil pels joves

Des de ja fa dos anys la Bibliote-
ca Municipal de Son Carrió va de-
senrotllant una tasca de servei al
poble, sobre tot als més joves. Un
dels fins que es proposa la bibliote-
ca és el d'esser el nucli d'informació
dels joves i nins, llocs on ells pu-
guin trobar tota classe d'ajudes per
les seves inquietuds culturals.

La biblioteca des de l'any passat
ha entrat a formar part de l'SMOE,
realitzant activitats conjuntes i parti-
cipant amb l'elaboració de progra-
mes, tals com la setmana del llibre,
l'Oficina d'Informació Juvenil funcio-
na a Son Carrió a través de la bi-
blioteca que recull les propostes,
preguntes i queixes dels joves, per
comunicar-les a l'Oficina de Sant
Llorenç. Mitjançant la biblioteca
s'informen també de temes com les
Associacions Juvenils, carnet jove,
monitor d'esplai, etc...

Quan es va obrir tenia un fons de
dos mil quaranta set !libres, actual-
ment disposa de més de tes mil
trescents !libres, que per diversos
medis se van acumulant any darre-
ra any. La biblioteca té actualment
175 lectors amb carnet de préstec, i

uns 1530 lectors anuals. La majoria
dels lectors es divideixen amb dos
grups, menors i majors de catorze
anys. Segons ens informa la biblia-
tecária, na Catalina Rafela, l'índex
de lectors és més que aceptable,
haguent-se contabilitzat més de
dues mil cent lectures a l'any. Els
usuaris solen llegir més dins el local
que a casa seva, si bé n'hi ha bas-
tants que s'en duen els llibres fora.

A més de la lectura la biblioteca
du a terme una serie d'activitats per
tal d'aficionar un poc més si cal els
al.lots a la lectura, segons la memò-
ria de l'any passat presentada no fa
gaire dies, s'organitzaren concurs
de contes la primera trobada de
joves de Son Carné, taula redona i
conferencia de l'escriptor manacorí
Biel Galmés, concurs de poesia i
narrativa per la gent jove; dóna vida
al 'libre pels nins i nines de l'escola.
La festa del llibre fou motiu d'unes
guantes activitats especialment de-
dicades a la jornada, vídeo, conté,
venda i mostra de llibres, exposició
dels treballs dels nins sobre el
tema: dóna vida al llibre, xerrada de

Nati Grado sobre el tema «l'impor-
táncia del conte als primers anys»,
recital de poesia a càrrec d'en
Jame Mateu. Per les festes de maig
la biblioteca també participe a la
Diada Infantil.

Amb motiu de la conferencia d'en
Jaume Capó es regale el llibre
«Una petita mort». També s'entre-
garan els llibres editats per l'Ajunta-
ment i la Conselleria de Cultura
«Son Carrió, Nadal Cultural».

Un pic a la setmana la biblioteca
realitza “l'hora del conte», on es Ile-
geix un conte o rondalla i després
es realitzen activitats centrades a
l'obra Ilegida.

La memòria també presenta una
serie de suggeréncies, la primera fa
referencia a la terrassa que dóna a
la sala de lectures, si es tapes de
vidre podria convertir-se amb un
racó on els més petits, podrien
mirar contes i xerrar entre ells
sense molestar als demés. També
seria convenient que se dotes a la
biblioteca d'un ordinador per dur el
control del fons de les obres i així
es podria connectar amb la xarxa
de biblioteques del Consell.

CENTRO
ACUPUNTURA

DIETETICA - NUTRICION

C/ Bosch, 2 - A - 10
Tel. 84 42 08 MANACOR



1111:111„ ::11111111111111111111 11.Vrt'

Son Carrió
Francesc Galmés

Son Carrió ha perdut el padrí
El diumenge passat ens va deixar

l'amo en Pere Antoni «Tenge», que
des del mes de juny de l'any passat
es va convertir en el padrí de Son
Carrió, quan complí els 100 anys.
Ara que ja Ii faltaven un parell de
mesos per arribar als cent-u, el
destí ens ha fet la mala passada de
prender-mos el degà dels carrio-
ners.

L'amo en Pere Antoni guardava
molts de records d'aquests cent
anys darrers, ell va veure créixer el
poble de Son Carrió, va veure co-
mençar i acabar l'església nova, va
viure els mals anys de la guerra du-
rant la qual els carrioners sentiren
dins el seu poble d'esclat de les
bombes, els temps difícils de la
postguerra i moltes altres anécdo-
tes. lgualment guardava el record
de quasi tots els carrioners majors i
de les seves families també dels

joves que per aquells anys feren el
servici al Castell de la Mola a Maó,
no sols amb ell sinó una partida
d'anys abans i després.

També recordava com anava a
Barcelona a vendre productes d'a-
quí i a comprar-ne allá per dur a la
seva botiga, ara bé, com mos deia
a Barcelona tenia temps per anar a
qualque partit de futbol.

L'amo en Pere Antoni ha estat el
segon dels carrioners que han arri-
bat al segle d'existencia, el primer,
en aquest cas primera, fou madó
Francisca de Son Violí, que morí fa
ja uns deu anys.

Esperem doncs que ara l'amo en
Pere Antoni pugui gaudí del des-
cans merescut després de tants i
tants anys de treballs i fatigues.

CONSTRUCCIONES

V CABRERA
SAN GREGORIO

CI Amargura, 3
Tel. 84 45 90
MANACOR

* Todo tipo de trabajos de albañilería
* Somos especialistas en estructuras de hormigón

armado, metálicas y en acabados de primera calidad

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
Disponemos de pisos en las condiciones que lo desee y en toda la Comarca.



Gent de totes les edats es reuniren per ce//obrar una de les festes més populars
del poble

Scort Macià

El passat diumenge celebrant la 16ena edició                

Excel.lent participació a Sa Ximbombada de Son Macià

Diumenge horabaixa es va cele-
brar sa XVI edició de sa Ximbomba-
da. Hi havia molt d'ambient i anima-
ció. Sa participació va esser de 17
grups. Ara, creim que sa prova de
fer-la en diumenge ha estat un fra-
càs. Molta de gent es queixava de
que era molt millor en dissabte ja
que així ponen allargar sa cosa fins
més tard, que es quan es poren
cantar ses cançons més verdes.
Bé, enhorabona i fins l'any que ve.

Dissabte vetlada al nou saló
parroquial

Dissabte a vespre es va celebrar
una vetlada a càrrec d'un grup de

c4jovenells del nostre poble. Sa cosa
va anar molt bé. El remodelat Saló,

03que per cert ha quedat molt bé, es
E
va omplir al màxim. Esperam que

en
t.això servesqui per animar a sa jo-

ventud a fer més coses culturals ja
que des de la marxa de Mossèn
Pere Orpí sa cosa está un poc pa-
ralitzada. Endavant.

Començament de Sa Corema

Aquest dilluns va començar sa
corema. Els darrers dies varen
esser molt animats. Una guarda de
«gamberros» es dedicaven a tirar,
tets, esquitxar,... Bé, es típic
d'al.lots joves, però això no es ex-
cusa per molestar s'encarregat de
Son Macià, l'amo en Pedro Gara-
rany que segons hem pogut saber
va tenir problemes amb un parells
d'ells ja que li feren una putada al
cotxe. Bé, l'amo en Pedro és un
poc nerviós, però aquesta vegada
creim que tenia raó. Sa corema cal-
mará ses coses.

Aquesta vegada, els dos
concejals varen assistir

Enguany pareix esser que els
nostres representants dins l'ajunta-
ment estan més amb so poble. Per
primera vegada des de fa molt
d'anys varen assistir tots dos als
actes culturals del passat cap de
setmana.

Dissabte vaig quedar assombrat
de veure en Pere Llinàs al Saló Pa-
rroquial assegut a devora el nostre
rector. Pareixien dos «angelets».
Na Catalina també era per allá. A
sa filera de devora. Molt bé i molts
d'anys.

Miguel Nicolau

El baile concurso de
disfraces del bar Sa
Verga fue un éxito

Normalmente los bares de
Sant Llorenç por esas fechas de
carnaval se suman a los días de
fiesta, y concretamente, el bar
Sa Verga organizó un baile-
concurso de disfraces que se le
puede tildar de auténtico éxito,
por organización y participación.

Se formó un selectivo jurado
formado por seis personas y
como animador, que lo hizo muy
bien por cierto, nada menos que
el Presidente del Super-Carde
Don Biel Servera, este jurado
decidió dar los tres primeros pre-
mios en metálico a: 1° un grupo
de Brasil (15.000 pts); 2° La
Momia (10.000 pts); 3° El Lute y
Sra (5.000 pts), además hubo
una botella de cava para todos
los participantes que fueron una
treintena entre individuales y en
conjunto, luego siguió la marca
al compas de música apropiada
para estas fechas hasta las altas
horas de la noche.

Joan Fornés
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La Iguana Teatre escenificará l'obra ‘, La importancia de ser Frank» al Teatre Municipal.
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Ib

tracta, en clau d'humor, les misèries
d'un grup de reclutes. És una obra
a mig camí entre el cómic i el tea-
tre, formada per 14 quadres que re-
passen les desventures del soldat
ras com la talla, la instrucció, les
maniobres, la relació amb els man-
dos,etc.

«Historias de la puta mili» está
basada sobre les historietes còmi-
ques del dibuixant lvá i el muntatge
teatral l'ha duit a terme el director,
Ángel Alonso.

(M. Ferrer) Una sola representa-
ció será la que duran a terme a Ma-
nacor la Companyia Catalana de
Gags que posará en escena una
obra sobre la vida militar anomena-
da «Historias de la puta mili».

Aquesta obra, que ha rebut unes
crítiques molt favorables per tot
arreu, es podrá veure el diumenge,
dia 15 del present mes al Teatre
Municipal.

La trama d'aquesta estrena a
Manacor, és ben senzilla ja que

Amb l'obra «La importància de ser Frank»

La Iguan actuará al Teatre Municipal

(M. Ferrer) Aquest divendres, a
les 9'30h. al Teatre Municipal de
Manacor es posará en escena l'o-
bra de teatre original de l'escriptor
anglès, Oscar Wilde titulada «La
importància de ser Frank».

La companyía La Iguana Teatre
representará aquesta obra clàssica
de Wilde sobre la societat del
temps, en situacions adaptades
però sempre conservant el seu

valor crític que la converteix en una
de les mostres més clares de cons-
trucció teatral.

Els nou personatges que aparei-
xen a l'obra estan representats per
Nofre Moyá, Caries Molinet, Joan
C. Bellviure, Maruja Alfaro, Aina
Salom, Iolanda López, Gerónima
Coll i Baltasar Cortés, que actuen
baix la direcció del manacorí, Pere
Fullana.

Aquest grup de teatre té ja una
!larga història damunt l'escenari que
es remonta a l'any 1986 amb l'obra
«Polypus Malignus» i que segueix
any rera any, amb obres com «Ca-
sament per força», «Nit de foc»,
«Myotragus», «Nits Blanques»,
«Leonce i Lena» i finalment «Cal
que una porta estigui oberta o tan-
cada» que s'escenificà a Manacor a
finals de l'any passat.

Será escenificada per la Companyia Catalana de Gags              

«Historias de la puta mili» entre cómic i teatre



11.. AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

Anunci de contractació
PAVIMENTACIÓ VORERES TRAM DES DE LA

CARRETERA DE PORTO CRISTO FINS A L'ENTRADA
DE LA URBANITZACIÓ CALA MURADA

Aquesta Batlia per resolució de data sis de març de mil nou-cents noranta-dos, acorda aprovar
la memòria descriptiva i pressupost de les obres de pavimentació de les voreres del tram des de
la carretera de Porto Cristo fins a l'entrada de la urbanització Cala Murada, amb un pressupost
total de 11.876.583 pessetes, i procedir a la contractació directa de les esmentades obres, signifi-
cant 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, 6 de març de 1992
EL BATLE,

Sgt. Gabriel Bosch i Vallespir

Anunci de contractació
SENYALITZACIÓ INFORMATIVA A LA ZONA
TURÍSTICA DEL TERME MUNICIPAL DE MANACOR

Aquesta Batlia per resolució de data sis de març de mil nou-cents noranta-dos, acorda aprovar
la memòria descriptiva i pressupost de l'obra «senyalització informativa a la zona turística del
terme municipal de Manacor», amb un pressupost de 3.751.826 pessetes, i procedir a la contrac-
tació directa de les esmentades obres, significant que regirá i será base el Plec General de Condi-
cions 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, 6 de març de 1992
EL BATLE,

Sgt. Gabriel Bosch i Vallespir



VENDA ANTICIPADA AL TEATRE I PER TELÈFON (55 45 49)

Diplomada1#!1. Turisme
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Informes: :37921'

AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

Benestar Social
Places Auxiliar de Clínica

L'Ajuntament de Manacor precisa
cobrir places d'Auxiliar de Clínica amb

destí al Centre Assistencial d'aquest
municipi.

Els interessats/ades poden presentar

instància acompanyada de currículum

vitae en el Registre General d'aquesta
Corporació fins dia 14 de març.

Manacor, 3 de març de 1992
El Tinent-Batle Delegat de Benesar Social

Sgt. JAUME DARDER I RIBOT

El nou llibre de Biel
Galmés

La próxima setmana
sortirà al carrer el nou 'li-
bre que ha realitzat l'es-
criptor manacorí, Biel
Galmés.

Després de la presen-
tació del llibre que va
tenir lloc a Barcelona,
Biel Galmés a tornat a
Manacor i tal com ha in-
format a aquesta redac-
ció, el nou 'libre es troba-
rà a les llibreries de l'illa a
partir d'aquesta propera
setmana.

Una curiositat del llibre

és que Galmés dedica al
llibre al seu fill petit, Igna-
si.



Exposa la seva obra a Sa Banca March

Els paisatges de Jordi Poquet

(M. Ferrer) El passat dissabte es va
inaugurar a la Sala d'Exposicions
de Sa Banca March la mostra de
l'obra pictórica de Jordi Poquet.

Sobre les 730 del vespre es va
dur a terme la inauguració a la qual
assistiren nombroses persones,
que pogueren observar les pintures
de l'artista. Aquestes pintures són
paisatges de distints indrets de Ma-
llorca dins l'estil més personal del
pintor, amb una gran sensibilitat de
colors i un realisme que introduei-
xen al públic dins l'ambent desitjat
per l'artista.

En definitiva una bona exposició
que mereix ser visitada, per poder
observar les característiques de la
pintura més recent de Jordi Poquet.

Foto: Antoni Blau.

L'artista
Jordi Poquet
exposa la
seva obra a
Sa Banca
March.

Exposa a la Galeria Ducal a partir del 12 de març

La transparència a l'obra d'Antònia Fleixas

(M. Ferrer) A partir del 12 de març
s'inaugurarà l'exposició de l'artista,
Antonia Fleixas a la Galeria d'Art
Ducal.

L'obra pictórica d'aquesta artista,
que es podrá admirar fins el dia 29
de març, es caracteritza per un co-
lors molt vius que donen al quadre
una gran transparència a tots els
paisatges i personatges femenins
protagonistes.

Antònia Fleixas, com diu P. Al-
cantara, troba diversos capdals per
expresar-se, olis, gravats, dibuix,
escultura ...

Però a qualsevol de les seves
obres destaca en gran manera la
Iluminositat de Mallorca, com a les
seves escultures, de terracota, des-
taca el volum que es troba al servei
de la realitat. Cal resaltar que la

c
inauguració del proper dijous, tindrà

E
lloc aproximadament a les vuit del

en vespre.



con nuevos y ajustados precios
Possessió Mendia Vell

Desde el 10 de enero 1992

Vea nuestra carta de
COCINA MALLORQUINA E INTERNACION

,

1'1;14~ 1:% :114

11 • .0
411.

I I

RESTAURANT
Torrador Típic

Mendia Vell
DIARIAMENTE MENIJ

MisAtá "c.• 2

15  "021.Cele& 
I

Arroz Brut

Lomo con col

Postre, vino,

agua y café.

Af•osá 3

iwecded

Sopas mallorquinas .

Cordero Mendia Vell

Postre, vino,

agua y café.

1.500 fas.

Lentejas

Calamar relleno

Postre, vino,

agua y café.

1.500 raid.

1

1.500	 1.500 r3IS.

Marsaí «-• 6

.2ocx.~ 

*Paella

Filete de pescado romana

Postre, vino,

agua y café.

1.500 .

Espaguetti

Escalope con

patatas

Helado

Todas las noches abierto el torrador grill
donde podrán comer:

ENTRANTE: LONGANIZA, BOTIFARRÓN Y «PA AMB OLI»
2° PLATO: LOMO PICANTÓN, CODORNICES, BROCHETAS,

COSTILLAS DE CORDERO, CONEJO.
Todo acompañado con guarnición, postre, vino, agua y café

1.500 pts.

Ctra. Manacor - Porto Cristo

Telèfons 82 07 50 - 82 07 51 - 84 38 35

Å1'a..,is 

Espaguetti

Palomo con col

Postre, vino,

agua y café.

Maná os.° 5

gálAa.d.3
Arroz Marinera

Frito Mallorquín

Postre, vino,

agua y café.

1.500 pis.
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A S'HORA DE SA VERITAT

El poliesportiu M-4,
está de moda

Par Foil Barba 

Començament de les obres de
l'hipòdrom, Plataforma Pro-
Poliesportiu M-4. Són dues coses
que han fet que aquesta darrera set-
mana Pospon i en especial la Dele-
gació d'Esports del nostre Ajunta-
ment, hagin estat damunt fulla i
tema molt discutit a rel de la roda de
premsa que va convocar el
PSOE., en respecte al tema Po-
liesportiu M-4.

En Rafel Sureda, Delegat d'Es-
ports de l'Ajuntament de Manacor,
va dir a una reunió en la ja famosa
Plataforma, que no es constru'iria de
moment la pista M-4, ja que els do-
blers designats pel M.E.C. per cons-
truir-la, s'havien destinat a l'Expo de
Sevilla i que per tant era quasi im-
possible la seva construcció a Ma-
nacor. Fins aquí tot parexia correcte
i els esportistes parexia que estaven
convinçuts. Fins que En Tiá Riera va
fer la roda de premsa, i amb docu-
ments va desmentir totalment el que
havia declarat En Rafel Sureda,
només feia una setmana i va posar
en entredit la gestió municipal per
poder aconseguir l'esmentada M-4,
que ja és una història d'aquelles que
no acaben mai. Com Cristal o Rubí.

Però pareix que aquest tema ha
explotat i que és necessari que es
doni o es cerqui una solució. De mo-
ment pareix que el qui té la raó és
l'oposició, que ha mostrat les darles
públicament i que de moment ningú
li ha contestat, cosa que no me pa-
reix ética, ja que si En Rafel Sureda
es manté amb el que va dir a la Pla-

taforma i pot demostrar que els do-
blers han anat a Sevilla, ho ha de dir
el més prest possible, només per
clarificar les coses i deixar la seva
imatge de polític neta davant les
3.000 firmes d'esportistes que es
presentaren a l'Ajuntament i que en
realitat són moltes per no tenir-les
en compte.

Sempre hem dit que a Manacor
manquen installacions esportives,
que les que hi ha són tercermundis-
tes i passen els anys i tot segueix
igual. Només es millora una cosa,
l'hipódrom, que pareix que compta
amb el beneplàcit de tot el pacte de
govern actual i que ja han començat
les obres, malgrat quasi ningú hi es-
tigui d'acord, ni molts de cavallistes,
però amb això no vull criticar aques-
tes obres, ja que si és per millorar,
bevingudes sien.

Peló el que no acaba d'estar clar,
és que comencin les obres de l'hipó-
drom i que les installacions de Na
Capellera i el Poliesportiu segues-
quin igual, pel que és normal que els
esportistes estiguin enfadats i dema-
nin explicacions. En Rafel Sureda,
l'haurá de donar més prest o més
tard i haurà d'aclarir definitivament
el tema M-4, que per cert ahir havia
d'anar a plenari.

El cert és que sense voler el Po-
liesportiu M-4, s'ha posat de moda
abans de fer els fonaments. Quan
estigui construït estará desfassat.
És una vertadera Ilástimma, que
això sempre passi a Manacor.

RESTAURANT MOU D'EN SOPA
Amb rEsport



AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

Anunci de contractació

PAVIMENTACIÓ ASFÀLTICA VIAL D'ENTRADA A LA
URBANITZACIÓ DE CALES DE MALLORCA

Aquesta Batlia per resolució de data sis de març de mil nou-cents noranta-dos, acorda aprovar
la memória descriptiva i pressupost de les obres de pavimentació  asfàltica del vial d'entrada a la
urbanització de Cales de Mallorca, amb un pressupost total de 20.842.647 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 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, 6 de març de 1992
EL BATLE,

Sgt. Gabriel Bosch i Vallespir

Anunci de contractació

OBRES ACONDICIONAMENT, AJARDINAMENT I
APARCAMENTS DE L'AVINGUDA DELS PINS DE S'ILLOT
Aquesta Batlia per resolució de data sis de març de mil nou-cents noranta-dos, acorda aprovar

la memòria i pressupost de les obres d'acondicionament, ajardinament i aparcaments de l'avin-
guda dels Pins de s'Illot, amb un pressupost total de 8.556.184 pessetes, i procedir a la contracta-
ció directa de les esmentades obres, significant que regirá i será base el Plec General de Condi-
cions 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 examinar, prenent-se les notes que es precisin, a la
Secretaria General, durant les hores d'oficina.

Manacor, 6 de març de 1992
EL BATLE,

Sgt. Gabriel Bosch i Vallespir



El Manacor va guanyar dins Cala
d'Or, un equip de Penyes. Els «Me-
nottis Boys» no demostraren esser
res més. Es contagiaren?. No ho
sabem.

Que no passin pena els esportis-
tes de Manacor. El «Florero» els
farà I'M-4 a s'Hipódrom. Així podran
córrer i jugar a Dards. Donem

03 temps al temps i tot s'arreglerá.E

El cert és que En «Jimmy» esta-
va de vacances i va dirigir el partit
es «Cabecin Estrany». Per tant no
es podia esperar molta de cosa. No
hi havia per més.

Mentres faci el que li diguin s'As-
turiano té el càrrec d'entrenador
segur. Fins quan aguantará. «Chi lo
sa?».

Qui va triomfar de valent va esser
En «Set Clenxes», que va guanyar
al Baleares i d'aquesta manera va
donar pel... a més d'un. La nostra
enhorabona al sineuer.

Sempre hem predicat el mateix.
En Toni Pastor és el millor. Això ho
reconeix tothom menys els que el
paguen. Tot és enveja, ja que triom-
fa i l'inventor del futbol no.



Li Futbol

Los rojiblancos, que han ganado los últimos seis partidos

Deben vencer al Portmany y así ratificar su
excelente momento de juego

Los rojiblancos,
a conseguir su
séptima victoria
consecutiva
frente a un difícil
Portmany

Como era de esperar, aún
que jugando un pésimo par-
tido, el Manacor no tuvo de-
masiados problemas para
vencer en su visita al colista
Cala d'Or, un equipo que no
creó problema alguno a los
manacorenses, que se con-
tagiaron del mal juego local
y que no demostraron abso-
lutamente nada. El partido
prácticamente se decidió en
la primera parle, en la cual
con goles de Femenias, Tiá
Riera y Muñoz, ponían el
marcador en franquicia para
conseguir los dos puntos.
Ya en las postrimerias del
partido, Tent, en jugada per-
sonal ponía el 0-4 definitivo
en el marcador. Esta victo-
ria, junto con la derrota sufri-
da por el Atco. Baleares en
su visita al Cardassar,

hacen que el equipo roji-
blanco ratifique su segunda
posición en la clasificación,
ahora con tres puntos de
ventaja sobre el equipo ba-
leárico.

Un difícil compromiso
tiene el conjunto manaco-
rense el próximo domingo,
ya que debe recibir en Na
Capellera la visita del Port-
many, un equipo que actual-
mente está luchando para
conseguir una de las cuatro
primeras plazas o al menos
clasificarse para disputar la
Copa del Rey, lo que hace
que sea un rival difícil en
todos los aspectos, más te-
niendo en cuenta que es el
equipo, después del Ibiza,
que menos goles ha encaja-
do en lo que va de liga. Lo
que demuestra que el equi-
po pitiuso tiene un bloque
compacto y difícil de batir.
Recordar que en el partido
correspondiente a la primera
vuelta disputado en Sant
Antoni, el Manacor venció
por un gol a cero.

El Manacor, pletórico de
moral, que lleva los últimos
seis partidos ganados, debe
intentar rectificar aquí en Na
Capellera, no nos referimos
al resultado, si no a intentar

Expósito, un jugador que
cuenta con la confianza de
Miguel Jaume «Jimmy».

resolver los partidos con
más facilidad y al mismo
tiempo convencer a su afi-
ción, más teniendo en cuen-
ta que enfrennte tendrán a
un rival de entidad y que no
va a dar las facilidades que
han dado otros conjuntos.

En lo que respecta al es-
tado físico de la plantilla
ante este importante partido,
hay que reseñar que Onofre
sigue siendo baja, que Tolo
Muñoz sufrió un golpe en
Cala d'Or y es duda, siendo
por lo demás pocas las no-
vedades que hay en el mo-
mento de escribir esta cróni-
ca pre-partido.

Este interesantísimo parti-

•
Con su victoria
en Cala d'Or, el
Manacor se
afianzó en la
segunda
posición

do entre manacorenses y pi-
tiusos va a ser dirigido por
Coll Homar, Miguel, siendo
la hora de inicio del mismo,
como viene siendo habitual,
las cuatro y media de la
tarde.

Las probables alineacio-
nes que presenten ambos
conjuntos, no variarán
mucho de las siguientes:

MANACOR: Kiko, Copo-
v, Salas, Valentín, Gomila
o Tomeu Riera, Expósito,
Casals, Muñoz o Tomás,
Tófol o Tiá Riera, Feme-
nias y Tent

PORTMANY: Rogelio,
Maimó, Pedro, Julio, Jan-
dro, Ortiz, Soriano, Mi-
guel, Ávila, Cabrera y
Linde.

Felip Barba

Sala de Ball
ABRIMOS

VIERNES, SABADOS y DOMINGOS
a partir de las 9 de la noche

Carrer Creuers, 25	 Tel. 55 59 52. MANACOR



TROFEO REGULARIDAD C.D.CARDASSAR
Seminario 	  42
Galletero 	  39
Loren 	  36
Morey 	  36
Sancho 	  35
Ramón G 	 32
Torreblanca 	  30
P. Femenías 	  29
Vicens 	  28
Roig 	  26
Caldentey 	  25
Carrió 	  24
A. Seminario 	  21
Sureda 	  19
Rosselló 	  15
Rigo 	  13
Estelrich 	  13
Casals 	  5
Tent 	  2
Oliver 	  1

Rolg

Patrocina	 El trofeo más
antiguo de

Restaurante la comarca

Tel. 58 52 76
EN CARNES SOMOS LOS MEJORES

¡GUSTE LA DIFERENCIA!
Martes cerrado

TROFEOREGULARIDADC.D.CALAMILLOR
López 	  52
Bauza 	 48
Salvuri 	  44
Mallas 	  41
Andreu 	  37
Brunet 	  37
Barceló 	  33
Julián 	  32
Peñafort 	  30
Nebot 	  30
Marcelino 	  30
Sebastián 	  17
Botellas 	  16
Pedri 	  12
Sansó 	  3
Cándido 	  3
Nadal 	  1
Ondiviela 	  1
Servera 	  1
Xisco 	  1
Riera 	  1
Alberto 	  1

Patrocina

Restaurante   

de0/111 Tel. 58 52 76
SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES

¡GUSTE LA DIFERENCIA!
Martes cerrado

El trofeo más
antiguo de
la comarca

López

O Futbol

Quasi dues-centes personas es desplacen demà a Barcelona

Per presenciar el partit Barça-Reial Madrid
Viatge organitzat per la Penya Barcelonina «Miguel Angel Nadal»

Demà el barcelonisme
manacorrf i comarcal, estará
representat al Camp Nou,
per quasi dues-centes per-
sones, que assistiran a pre-
senciar en directe el partit
de l'any, entre el F.C. Barce-
lona i el Reial Madrid. Viatge
organitzat per la Penya Bar-
celonina «Miguel Angel
Nadal», que d'aquesta ma-
nera vol començar les seves
activitats programades per
aquest any 1992.

La Penya Barcelonina
«Miguel Angel Nadal», que
ja compta en quasi quatre-
cents socis, té previst fer l'i-
nauguració oficial el pròxim
dia 6 d'Abril. Al mateix inauguració per retre un ho- rí, per haver aconseguit l'in-
temps	 aprofitar	 aquesta	 menatje al jugador manaco- 	 ternacionalitat.

Com es pot veure la direc-
tiva de la Penya de Porto
Cristo, que presideix En
Mateu Más (Des Tanit), té
molts de projectes en
marxa, que prest es duran a
terme, ja que el poder de
convocatoria d'aquesta
Penya barcelonina és molt
gros, basta veure les quasi
dues-centes persones que
demá aniran a Barcelona,
en un viatge organitzat per
aquesta dinámica directiva,
que está demostrant la seva
seriosa feina i el seu afany
per dur aquesta Penya «Mi-
guel Angel Nadal» el més alt
possible.

Felip Barba

Mateu Más Bernad Muntaner, President i Vice-President,
de la Penya «Miguel Angel Nadal»..



La I Challenge-Vuelta a
Mallorca, pasó por Manacor

El pelotón, rodando por las calles de nuestra ciudad.

Vint4'
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Ciclismo
	

Motociclismo

Con tan solo 10 años de edad

Iván Mesas, es el actual
Sub-campeón de Baleares
de 50 c.c.

Redacción.- El pasado mar-
tes pasaron por Manacor,
los ciclistas que participan
en la «I Challenge- Vuelta
Ciclista a Mallorca», que
cuenta con la participación
de los mejores ciclistas na-
cionales, entre los que des-
tacan Miguel Indurain, Pedro
Delgado, Marino Lejarreta,
Faustino Rupérez etc..

El paso de esta carrera

por las calles de nuestra ciu-
dad, levantó mucha espec-
tación, siendo muchos los

aficionados que acudieron a
ver pasar a los corredores y
poder ver en activo a los
más grandes ciclistas mun-

diales, como son los dos ga-
nadores del Tour de Fran-
cia, Perico Delgado y Miguel
Indurain.

Redacción.- La pasada se-
mana visitó Manacor en
campaña promocional, el
más joven motociclista ma-
llorquín, Iván Mesas, que
con solo 10 años de edad,
es el actual sub-campeón
de Baleares del Grupo B de
50 c.c..

Esta temporada 1.992, el
joven motociclista mallor-
quín Iván Mesas, competirá
con una moto oficial Derbi y
seguirá durante dos años en
esta cilindrada, dado que la
licencia federativa que tiene
en estos momentos no le
permite conducir motocicle-
tas de 125 c.c., hasta dentro
de dos años.

De todas maneras el jo-

Iván Mesas, la promesa más
firme del motociclismo balear.

vencísimo piloto mallorquín,
es sin lugar a dudas la más
firme promesa mallorquina
en el arriesgado y especta-
cular deporte del motociclis-
mo.

Billar

Chirstaph Pils, visitó el Club Billar Manacor
El joven billarista danés, con

algunos directivos y
jugadores del Club Billar

Manacor.

Redacción.- El pasado mar-
tes visitó las instalaciones
del Club Billar Manacor, el
campeón danés, Chirstaph
Pils, que participó en la
Copa del Mundo de Billar a
tres bandas, que se disputó
el pasado mes de diciembre
en el Teatro Principal de
Palma, en donde consiguió
clasificarse en cuarto lugar.
El joven billarista danés, 21
años, quedó más que satis-
fecho de las instalaciones
del Bar Miguel, en donde
efectuó una partida de exhi-
bición, demostrando sus
grandes cualidades.



És l'entrenador del Cardassar

JAUME BAUÇÁ
«Crec que estam cumplint l'objectiu traçat»

El Cardassar, és sense cap mena de dubtes l'equip re-
velació de la Tercera Divisió Balear. Un equip que des
de fa tres temporades entrena en Jaume Bauçá, que no
necessita presentació, ja que la seva felna durant
aquestes tres temporades dirigint l'equip llorencl, diuen
la serietat I la progressió del sineuer com a tècnic. Ja
que ha demostrat la seva  vàlua 1 els seus coneixements
futbolístics.

En Jaume Bauçá, está en possessió del Mol d'entre-

nador nacional I a aquests moments l'equip que ell en-
trena, el Cardassar, está a la setena posició de la clasifi-
cació, amb trenta-un punts 1 cinc positius, tenint moltes
de possibilitats de classificar-se entre els quatre pri-
mers 1 disputar la Iligueta d'ascens a Segona B, o estar
entre els sis primers, el que li donaria una plaga per dis-
putar la próxima temporada la Copa del Rei.

Per parlar del passat, del moment actual i del futur,
hem entrevistat a Jaume Bauçá.

.-Es va parlar d'una
possible dimissió teva, hi
va haver qualque cosa o
només varen esser ru-
mors sense fonament?.

.-Jo el que te puc assegu-
rar és que jo en cap moment
he presentat la dimissió.
Després he demanat si hi ha
hagut res d'això, ningú sap
d'on ha sortit aquest rumor,
que ha estat un rumor sense
importància.

.-Creus que els resultats
dolents de les darreres
jornades poden haver
posat nerviós a qualcú?.

.-Sí, jo crec que és possi-
ble que qualcuns s'hagin
posat nerviosos, sobretot a
dos tipus de gent, per una
part a la gent que no entén
l'esport, com una cosa que
es pot guanyar i es pot per-
dre i que el que interessa és
anar a cercar el màxim de
rendiment possible, però
sempre dins un ambient es-
portiu, probablement l'altre
tipus de gent esperás que la
nostra classificació es man-
tingués fins al final, costás el
que costás, també pot esser
que les hagi posat nervio-
sos. Encara que crec que
els que estam aficats dins
l'equip a la part esportiva,
creim que és un procés
d'una sèrie de partits que no
estam encertats i noltros

,,sabem que tenim un bagat-
ir) que tenim un marge d'e-
cgrror molt més gros que le-c
`Iníem la passada temporada.E

La nostra obligació és quan
i..abans posar-li remei, però

per noltros els positius que
tenim ens deixin fer feina
amb tranquillitat en principi
que les dues darreres tem-
porades.

.-Aquesta gent que está
nerviosa, no deu valorar la
feina que está fent el Car-
dassar aquesta tempora-
da. Un Cardassar que a
les dues darreres tempo-
rades es va salvar del des-
cens al darrer i que aques-
ta está dins el grup capda-
vanter?.

.-Jo cree que sí que ho
valoren, ja que el millor hem
deixat de definir un altre
tipus de gent que pot de-
mostrar que está nerviosa,
però que en realitat és una

minoria que jo no tenc loca-
litzada dins Sant Llorenç, hi
pot haver aquesta gent, que

és un tipus de gent envejo-
sa, que no concebeix que
un equip d'un eterminat
grup de gent Ii puguin anar
bé les coses, o sia que les

coses vagin una mica mala-
ment. El millar aquest tipus
de gent sense estar-hi, in-
conscientment entre ells
estan un poc contents de
que les coses ara no vagin
del millor, per intentar trans-
metre a la gent que ha d'es-
tar més tranquilla, que són
els que han de regir tant la
part esportiva com la part di-
rectiva, en aquest cas el
Cardassar.

.-Llevat del que pugui
pensar aquesta minoria,
deus estar més que satis-
fet del rendiment del Car-
dassar fins a aquests mo-
ments?.

.-Jo estava molt content,
perquè crec que varen tenir
en principi molta de sort
noltros vàrem mantenir el
bloc de l'any passat i es va
reunir un altre grup de juga-
dors del Cala D'Or i això en
principi era una mescla que
ningú sabia el resultat que
donaria, era una incógnita.
De bones a primeres, sense
fer al millor un joc excessi-
vament brillant, passades
les primeres jornades no te-
níem una classificació
massa óptima, però així
com va anar passant la pri-
mera volta, al final ens
varen trobar que tenien un
equip que més o menys fun-
cionava. Crec que podem
estar més que satisfet del
que hem aconseguit fins
ara.

.-Creus que els darrers
resultats han estat pro-
ducte de passar de l'eufó-
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ria a la decepció. O quins
motius creus que han
estat els que s'hagin dei-
xat de guanyar aquests
partits?.

.-Noltros a això ho tenim
ben clar i hem d'admetre les
critiques, és normal que la
gent més voluble h sigui
més fácil canviar o deixar-se
impresionar, noltros havíem
d'admetre la gent que tirava
la casa per la finestra quan
estàvem amb una classifica-
ció alta, que jo sempre havia
dit que s'havia d'aprofitar,
però ciar d'aquí a passar de
tot és un bot molt gros. Crec
que hem de tenir tots els
peus enterra i hem de seguir
Iluitant per tornar a nels
bons resultats, com el que
aconseguirem diumenge
passat front el Baleares.

.-Manteniu la mateixa
illusió o estau un poc de-
cepcionats?.

Probablement a uns
moments determinats i a se-
gons quins jugadors els
pugui haver pesat la respon-
sabilitat d'anar segons, estic
convinçut i ho he dit en al-
tres declaracions que se-
gons quins jugadors no han
pogut aguantar la pressió i
pot esser que això hagi
pogut influir negativament a
altres jugadors. De totes
maneres mantenim la matei-
xa il•lusió. El Cardassar ha
d'anar endavant, intentar
sortir el més prest possible
d'aquest moment dolent que
ens trobam ara i arribar el
més alt possible al final de
la Lliga.

.-L'objectiu del Cardas-
sar quan va començar la
temporada no era ni entrar
entre els quatre primers
pot ser que si classificar-
se per jugar la Copa del
Rei. El que sí era l'objectiu
era aconseguir una bona
classificació i no tenir pro-
blemes per mantenir la ca-
tegoria. Creus que s'està
cumplint l'objectiu traçat?

.-Crec que era impossible
plantejar-lo d'aquesta mane-
ra. Jo sempre he dit que un
equip no ha de renunciar
mai a cap objectiu, sempre
s'ha de superar i intentar el
millor. Noltros estam fent
una bona temporada i pens
que tot el que véngui a

favor, será ben arribat per
tots, plantilla afició i directi-
va. Jo com a entrenador el
que intentaré és tornar fer
un conjunt compacte que
sigui mal de batre i tornar-lo
dur als lloc més alts d'a-
questa Tercera Divisió.

.-Com veus els tres pró-
xims partits, després d'ha-
ver guanyat al Balears,
Sóller, Eivissa i Manacor?.

Després de la victòria
damunt el Balears, hem re-
cobrat un poc la moral i el
nostre joc habitual, però ara

tenim baixes importants que
intentarem suplir o recupe-
rar, de totes maneres tant el
Sáller, Eivissa i Manacor
són equips potents, però
que intentarem treure els
millors resultats possibles

.-Per acabar, que li di-
ries tu a aquesta afició llo-
rencina que está disfru-
tant amb la marxa del seu
equip i a aquesta altra que
pareix que no está d'a-
cord?.

.-Noltros ara tenim l'obli-
gació de demostrar a l'afició

que estam fent una feina se-
riosa i també demostrar als
que ens critiquen que van
equivocats que feim les
coses ben fetes i que l'equip
té cinc positius, que els ha
guanyat dins el terreny de
joc. Crec que ens han de re-
colzar més que mai i així re-
cordar aquesta temporada
com la millor que ha fet el
Cardassar dins la Tercera
Divisió. Noltros ferem el
possible perquè així sia.

Felip Barba
Fotos: Ton i Blau



Futbol

Los llorencins truncan su racha negativa

El Cardassar rinde visita al Sóller
Tras cinco jornadas sin

conocer la victoria, el con-
junto llorencí truncó su
racha negativa ganando por
un apretado 2-1, al histórico
Atco. Baleares con goles de
Seminario y Loren. Estos
dos puntos servirán para dar
moral tanto a jugadores, en-
trenadores, directiva y al ju-
gador n° 12 y también man-
tener su séptima posición
con treinta y un puntos y
cinco positivos, empatado
con el quinto y sexto lugar el
Portmany y Playas de Cal-
vià, y a tan sólo dos puntos
de la cuarta privilegiada po-
sición, que la ocupa el Ma-
llorca Atco.

Para este domingo «Es
Granots» tendrán que inten-
tar ganar, ante uno de los
conjuntos que mejor fútbol

Casals mostró buenas
maneras

realiza en esta temporada,
como es El Sóller, una es-
cuadra que (cuenta con ju-
gadores de gran valia como
puedan ser Tovar, Burgos o
su goleador Tuduri. En la
clasificación general está si-
tuado un peldaño más abajo
del Cardassar, o sea, en oc-
tavo lugar con ventiocho
puntos y cuatro positivos.

Una vez que las aguas
han ido por su cauce,
Jaume Baugá podrá contar
de nuevo con Pedro Calden-
tey que ya ha cumplido su

partido de sanción por acu-
mulación de tarjetas, aun-
que no se sabe si de aquí a
Domingo se habrá recupera-
do Manolo Galletero lesiona-
do este domingo pasado
ante el equipo palmesano
de Via Cintura, por lo que la
alineación más probable
sea, salvo novedades de úl-
tima hora, la siguiente: L.
Seminario, Roig, Feme-
nias, P. Caldentey,
Ramón, Loren, Vicens, Ga-
lletero o Sureda, Sancho,
A. Seminario y Morey.

Este interesante encuen-
tro se disputará en Sóller el
domingo por la tarde a las
cuatro y cuarto y el encarga-
do de dirigir el mismo será
el Sr. Quesada Segura.

Joan Fornés

En su visita al España de Llucmajor

El Badia tiene una excelente ocasión de
borrar negativos

Redacción.- Con un buen
juego y un mejor sistema
táctico, el Badia de Cala Mi-
llor venció al equipo menor-
quín del Seislán, en un parti-
do jugado de poder a poder
y en el cual los jugadores de
Esteban Caldentey tuvieron
que luchar mucho para con-
seguir los los puntos en
juego. Los goles de Bauzá,
Barceló y Nebot, fueron de-
cisivos para que los puntos

se quedaran en Cala Millor y
de esta manera seguir man-
teniendo una zona cómoda
en la tabla clasificatoria.

Con la visita al España de
Llucmajor, penúltimo en la
clasificación, el Badia de
Cala Millor no debe de tener
demasiados problemas y de
esta manera conseguir un
resultado positivo que le
sirva para borrar alguno de
los tres negativos que cuen-

ta en la actualidad en su ca-
sillero, aunque lo va a tener
difícil, pues el equipo de
Llucmajor que entrena Juan
Tauler, tiene diez negativos
en su casillero y no puede
dejar escapar punto alguno,
si quiere tener esperanzas
de salvar la categoría.

El capitán Julián, mantiene
un buen nivel de juego.

El Badía afrontará este
partido frente al España de
Llucmajor, prácticamente
con el mismo equipo que
venció al Seislán, ya que se-
guirán siendo bajas por le-
sión, Matías y Botella, por lo
que el equipo titular que
tiene más posibilidades de
enfrentarse inicialmente al
España, será el formado
por: López, Bauzá, Brunet,
Marcelino, Peñafort, Se-
bastián, Salvuri, Julián,
Andreu, Nebot y Barceló.

Este partido va a dar ini-
cio a las cuatro y media de
la tarde y va a ser dirigido
por El Sr. Calero García.
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El Porto Cristo, que venció con apuros al Alcúdia

Con la obligación de ganar en su visita al
colista Ses Salines
Redacción.- Con más apu-
ros de los previstos y con un
mal juego, el Porto Cristo,
con más pena que gloria, se
impuso a un Alcudia, que
mereció mejor suerte en
esta su visita al Municipal de
«Ses Comes» de Porto Cris-
to, en un partido que lo que
más interesaba eran los dos
puntos en litigio, cosa que
consiguió el equipo de
Pedro González y que le
permite seguir aspirando a
recobrar el liderato, que es
en realidad lo que interesa y
lo que va a contar al final del
campeonato liguero.

El próximo domingo el
Porto Cristo tiene una exce-
lente ocasión para enmen-

dar los entuertos que ha su-
frido en los dos últimos des-
plazamientos, Montuïri y
Constancia, en donde enca-
jó sendas derrotas, ya que
este domingo rinden visita al
colista de la Regional Prefe-
rente el Ses Salines, que
por lógica, no debe crear
problema alguno a los juga-
dores porteños, para que
consigan la victoria y au-
mentar su cuenta de puntos
y positivos y seguir con sus
serias aspiraciones de al-
canzar el líder Esporlas.

Para este encuentro, pue-
den haber bajas importantes
en el equipo de Pedro Gon-
zález, como puede ser la de
Xisco Riera, que se lesionó

Amar, consiguió un gol

importante para su equipo.

el pasado domingo y que
tuvo que ser sustituido, por
lo que el conjunto se puede
resentir en especial en la
línea de ataque.

Este encuentro va a dar
inicio a las cuatro menos
cuarto de la tarde y va a ser
dirigido por el Sr. Santan-
dreu Navarro, siendo la ali-
neación probable del Porto
Cristo la siguiente Servera,
Mateu, Alejandro, Piña,
Llull, Miguel Angel, Nieto,
Muntaner, Pont, Amar y
Berbat.

PREPARA S'ESTIU AMB NOLTROS!
PROMOCIÓ PRIMAVERA

14-.900 ', t..
INCLOU: * Matrícula

* Tres mesos de classes i
màquines (5 dies setmanals)

* 10 saunes (ampliable)
* Test de condició física
* Servei mèdic.

DOJO MURATORE

C/ Sant Ramon, 30
Manacor. Tel. 55 44 87

El alunas



Estrany, un fijo en las alineaciones del Barracar.

Equipo inicial de/Juvenil Manacor que el pasado domingo
goleó al Pto. Pollença.

Al vencer, 2-0 al J. Buñ ola

El Barracar, ratificó su liderato

Después de atravesar un
pequeño bache de juego, el
Barracar se impuso el pasa-
do domingo al Juventud Bu-
ñola, por dos goles a cero,
goles marcados por Sureda
y Jaime. Esta victoria sirve
para que el equipo de Pep
Santandreu ratifique su lide-
rato en la Segunda Regio-
nal.

Por la U. D. Barracar ju-
garon: Garau, J. Miguel
(Galmés), Juan Pedro,
Rublo, Torrens, Más (Es-
trany), Sureda, Sansó,
Mascaró, Mayordomo y
Jaime (Frau).

El próximo domingo el Ba-
rracar se enfrenta al S'Hor-
ta, en el feudo de éste, a
partir de las cuatro de la
tarde, bajo la dirección arbi-
tral del Sr. Navarro Mallols.

Juveniles

ESPAÑA, 3
BARRACAR, 1

En un partido con muchos
incidentes y con una pésima
actuación arbitral, el Barra-
car perdió en su visita al Es-

caña de Llucmajor. El gol
barracanero fué conseguido
por Gayá.

BARRACAR:	 Bordoy,
Pascual, Riera, M. Miguel,
Roldán,	 Morey,	 Cobo,

Martí, J. Miguel, Gayá y
López. (Pulgrós, Adrover
y Fernández).

Cadetes
LLOSETENSE, 1
BARRACAR, O

BARRACAR: Galmés,
Gayá, Arévalo, Mestre,
Mascaró, Caldentey, Ca-
brer, Fernández, Amez,
Pomares y Gallardo. (Oli-
ver, Pujadas, José Luís y
Pascual).

Mereció mejor suerte el
equipo del Barracar, ya que
tuvo muchas ocasiones para
conseguir al menos la igua-
lada, pero unas veces la
mala suerte y en otras la
falta de puntería ante la por-
tería contraria, impidieron
que se consiguiera un resul-
tado positivo.

Venció el pasado domingo, 6-0 al Pto. Pollença

El Juvenil Manacor, visita al Felanitx
Jugando a medio gas, los

juveniles rojiblancos no tu-
vieron demasiados proble-
mas para vencer y golear a
un Pto. Pollença, que en
todo momento se mostró
muy inferior al equipo de
Toni Pastor, aunque se
debe destacar la deportivi-
dad con que supo encajar la
derrota el equipo visitante.

Los goles de Consta 2,
Solano, Cercós, Nicolau y
Javi, marcaron la diferencia
entre ambos conjuntos.

Para intentar mantener
esta racha de buen juego y
prepara a consciencia la li-
guilla de ascenso, el Juvenil
Manacor rinde visita al Fela-
nitx, encuentro que se va a
disputar el próximo domingo
a partir de la tres y media de
la tarde en el histórico Es

Torrentó, en un partido de
claro color rojiblanco, que no
debe de tener demasiados

problemas para conseguir
una clara victoria sobre el
conjunto felanigense, aun-

que no hay que confiarse en
demasía, ya que no se
puede ceder punto alguno si
se quiere afrontar este final
de liga sin ningún problema
y con el máximo de garan-
tías de éxito.

No hay novedades impor-
tantes en la plantilla rojiblan-
ca, siguen las bajas de
Varón y de Ordinas, pero
para este partifdo se recu-
perará a Monse, por lo que
el once inicial que se enfren-
te al Felanitx, no variará
mucho del formado por
Mike, Riera Chaparro, Es-
telrich, Juanan, Sureda,
Puigrós, Monse, Solano,
Cercós, Copovi o Nicolau
y Consta.

Felip Barba
Foto: Toni Blau



Los benjamines y sus padres dieron un auténtico
espectáculo

bertí, Isidro, y Munar por
	

PTO. POLLENÇA 5
partida doble y por parte de

	
CARDASSAR 1

los mayores Servera, Roig,
Munar y Santandreu, éste	 Cardassar: Brunet, Gela-
último gol lo hubiese podido	 bert, Moll, Riera, Caldentey,
firmar el mismísimo Marado-	 Llinás, Sansó, Soler, Riera,
na.	 Ramon, Cabrer (Gil, San-

chez, Almodovar).
INFANTILES 1' R.A.	 A pesar de adelantarse el

Cantera del C.D. Manacor

Goleada del Olímpic Infantil, 11-0, al España
Con buen juego y aprove-

chando las jugadas de ata-
que, el Olímpic Infantil goleó
al España de Lllucmajor.
Los once goles del equipo
de Rafael Copoví, fueron
materializados por: Domen-
ge 4, Roldán 2, Toral,
Nadal, Servera, Caldentey y
Estrany.

OLIMPIC:	 Miguel,
Ramón, Soler, Toral, Rol-
dán, Huguet, Nadal, Rome-
ro, Servera, Caldentey y
Domenge. (Estrany y Fe-
menias).

Fútbol Sala
SALLA, 5
OLIMPIC B, 2

Los benjamines del Olím-

pic B, que se marcaron dos
goles en propia puerta, per-
dieron en su visita al equipo
lasaliano del Salla. Los dos
goles manacorenses los
marcó Joan Marc.

OLIMPIC B: Bonet, Ser-
vera, Pastor, Fullana, Joan
Marc, Munar, Gomila, Mi-
guel, Tomás, Grimalt y Di-
bella.

OLIMPIC B, 7
R. LLULL, 3

Jugando un excelente
partido, el equipo del Olím-
pic B, superó sin demasia-
dos problemas al Ramón
Llull B. Por los manacoren-
ses jugaron: Tomás, Serve-

ra, Bonet, Joan Marc,
Munar, Gomila y Miguel.

Benjamines CIM
OLIMPIC, 3
ESPAÑA, 1

En partido muy disputado,
el Olímpic venció por tres
goles a uno al España de
Llucmajor, goles marcados
por: Gayá 2 y Toral.

OLIMPIC: Puigrós, Mi-
guel, Muñoz, Andreu, Na-
varro, Enseñat, Toral, Cal-
dentey, R. Frau, Huertas y
Gayá. (Veny, Pascual, M.
Frau, Richart e Hinojosa).

Juveniles
MANACOR B, 11
CAMPANET, O

Con goles de Oliver 2,
Pablo 2, Vaquer, J. Munar,
G. Munar, López, Mascaró,
Rojo y Rigo. El Manacor B,
venció y goleó al Campanet,
que en ningún momento
opuso resistencia a los juga-
dores rojiblancos.

MANACOR B: Grimalt,
Vaquer, Oliver, J. Munar,
G. Munar, Pablo, López,
Mascaró, Rojo Y
Rigo.(Ramón).

Felip Barba

Futbol Base Cardassar

Los Benjamines ganaron a sus padres, por
un apretado 5-4
BENJAMINES 5
PADRES 4

Cardassar: Riera, Duran,
Tomeu, Munar, Isidro,
Nadal, Mateu, Planisi, Ba-
llester, Alberti, Juan (Jero-
ni,Roig, M. Angel, Soler,
Loren, Colau).

Padres: Pedro, Nadal,
Polit, Tomeu, Tarrassa, Ser-
vera, Munar, Paleta, San-
tandreu, Gomila, Lorer
(Roig)

Debido al parón liguero, el
sábado por la mañana se
jugó un interesante partido
entre los benjamines y los
padres de los jugadores con
dos partes bien diferencia-
das la primera para los ma-
yores y la segunda, no
pesan los años pesan los
kilos, para los chavales de
Tarrassa. Los goles los ma-
terializaron por parte de los
benjamines por Mateu, Al-

conjunto Ilorencí, con gol de
Ramon Torres, fue un au-
téntico espejismo, ya que
después en la segunda
mitad fueron cayendo los
tantos de los del Puerto de
Pollença.

Un conjunto que hace
valer mucho su corpulencia
para intimidar.

CADETES 1* R.A.

CARDASSAR 1 - XILVAR O

Cardassar: Galmés,
Riera, Pujadas, Santandreu,
Morey, Roig, Amer, Fullana,
Llinás, Puigrós, Gomila
(Mestre).

Corto se quedó el resulta-
do obtenido por los lloren- n4

cins, ya que además del gol
materializado por su golea-
dor Miguel L. Puigrós, tuvo E
muchísimas oportunidades.

Joan Fornés



CAMP MUNICIPAL «NA CAPELLERA»
Diumenge, dia 8 de marc
a les 4'30 del capvespre

III DIVISIÓ NACIONAL

PORTMANY
C. D. MANACOR

)Ik BANCA MARCH

X Torneo Fútbol de Empresa

Ca Na Paulina se llevó un punto
ES FORAT 1 David, T. Mira, Mestre, Javi, Salas, Galmés,
Padilla, Pastor, J. Mira, Alcover y Taqueta. En la segunda
parte Riera Fullana, Amer y J.S. Amer.

CA NA PAULINA 1 Delgado, Roy, Rua, Sahuquillo, Pons,
Suchesse, Más, Varela, Siquier, Manzanares y Esteban. En
la segunda mitad Carrasco.

Árbitro: Sr. J. Serra auxiliado por los Sres. Pallarés y Na-
varro. Mal arbitaje y peor auxiliado por un linier que macha-
có al conjunto manacorí. Tarjetas amarillas a Manzanares y
Delgado y verde para Carrasco del equipo visitante y la
verde también para Salas del Forat.

Goles: Minuto 30. 1-0. Galmés lanza un fortísimo disparo
y Delgado no puede blocar y Taqueta muy oportuno inaugu-
ra el marcador.

Minuto 50. 1-1. Manzanares aprovecha una falta de en-
tendimiento de la zaga local y establece el resultado definiti-
vo.

Incidencias: Gran partido el disputado el pasado sábado
entre dos de los equipos que luchan por el título de Cam-
peón de Mallorca.

El encuentro fue muy disputado y emocionante, y cree-
mos que el equipo local mereció la victoria por juego y oca-
siones de gol, pero no hubo suerte en algunos lances ante
la meta muy bien defendida por Delgado. También hay que

resaltar la lamentable actuación de un linier que masacró al
equipo local durante toda la segunda mitad.

Este sábado se rinde visita al Munper de Inca, equipo éste

bastante incómodo y que en su feudo es bastante difícil de
batir, pero esperemos que se consiga algo positivo para se-
guir aspirando al máximo.

El encuentro dará comienzo a las 18 en el Campo Munici-
pal de Inca.

RESULTADOS y JORNADA

Es Foral 1 - Ca Na Paulina 1
Hotel Helios 1 - Casa Miss Jotul 1
Rte. Tropical 3 - Munper O

CLASIFICACIÓN

Rte. Tropical 1 1 0 0 3 0 2
Casa Miss Jotul 1 0 1 0 1 1 1
Ca Na Paulina 1 0 1 0 1 1 1
Es Forat 1 0 1 01 1 1
Hotel Helios 1 0 1 0 1 1 1
Munper 1 00 1 030



Futbol Escolar

Sigue el codo a codo entre el La Salle «B»
y el Simón Ballester «B»

Equipo del La Salle «C», que entrena

Pocas novedades se han
producido en las dos últimas
jornadas, en las que se han
suspendido varios partidos
por culpa del mal tiempo y
otros fueron suspendidos la
pasada jornada, al tener los
chicos vacaciones y se apla-
zaron bastantes encuentros,
que en el transcurso de esta
semana y la próxima se van
a intentar jugar, para de
esta igualar el calendario y
seguir la competición con
normalidad.

Destacar que en la cabe-
za de la clasificación se em-
piezan a destacar los equi-
pos del La Salle »B» y del
Simó Ballester »B», que pa-
rece que están demostrando
poco a poco ser los máxi-

mos aspirantes a conseguir
el título de este Torneo Es-
colar de Futbito 1.992.

Los últimos resultados
que obran en nuestro poder
son los correspondientes a
la Séptima Jornada, que se
disputó el pasado día 21 de
Febrero y que fueron los si-
guientes: Simó Ballester
«A» 1 - La Salle «D» O, La

Tomeu Martí

Caridad «A» 2 - Es Canyar
«A» 5, Sant Francesc O -
La Salle «C» 4, La Salle
«B» 5- La Caridad «B» 2.

De la pasada jornada sólo
tenemos dos resultados,
que fueron: La Salle «D» O -
Es Canyar «B» 1, Es Can-
yar «A» 5 - Simó Ballester
«A» 1.

Los partido programados
para hoy viernes son los si-
guientes: Simó Ballester
«A» - Es Canyar «C»
(Simó Ballester, 18'30 h.),
La Caridad «A» - La Salle
«C» (Sa Graduada, 19 h.),
Sant Francesc - Simó Ba-
llester «B» (Industrial,
1830 h.), Es Canyar «B» -
La Salle «B» (Es Canyar,
1730 h.). El partido La
Salle «D» - Es Canyar «A»,
no se va a disputar por
haber retirado de la competi-
ción al equipo lasaliano, con
ello el equipo de Es Canyar
»A» contará con dos puntos,
al darle el partido por gana-
do, con el resultado de un
gol a cero.

Felip Barba



M. Esgramar
Bar Es Cau
Iris
B. Es Torrent
C. Amics
Sa Mora Atco.
Bar Sa Mora
Bar Ciutat
* 1 punto de sanción

25 14
25 11
25 9
24 11
25 7
24 8
25 5
25 5

2 9 121 108 30
2 12 137 79 24
4 12 88 113 22
0 13 85 125 22
5 13 96 97 19
2 14 113 118 18
2 18 64 119 12
3 17 98 129 12

MÁXIMOS GOLEADORES

1. Juan Galletero Montoro con 84 goles (C. El Palau).
2. Juan C. Truyols Servera con 79 goles (Gesa Manacor).

EQUIPOS MÁXIMOS GOLEADORES

1. Servigrup con 167 goles.
2. Gesa Manacor con 162 goles.

Torneo Comarcal Fútbol Peñas
Sigue la gran rivalidad entre los seis primeros equipos del

Grupo de Liga ya que a un sólo punto de diferencia se en-
cuentra el primero, siguiéndole cuatro más con seis puntos y
dos con cinco puntos.

9 goles se marcaron esta jornada en este Grupo y 10 en
el Grupo Copa Presidente, que lidera la clasificación en soli-
tario, el Mas/Masvi, a dos puntos del segundo, el Casa Ex-
tremadura de Felanitx.

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

Grupo Liga
P. Son Servera, 2 - Pub Can Mac, 1

P. Adrover, 2 - Cardassar, O
Ses Delicies, 1 - Margarita/Servera, O
Bar Es Tai, 2 - Bar Ciutat, 1
Descansó: G. Galletero

Grupo Copa Presidente
Calas Mallorca, O - Mas/Masvi, 2
C. Cultural, O - C. Extremadura, 2
Cons. Servera, 1 - P. Mallorca, 1
Comercial Ribot, 1 - Can Nofre, 3
Descansó: Bar S'Estel

Grupo Liga
Peña Son Servera
Pub Can Mac
Ses Delicies
Plantas Adrover
Bar Es Tai
Garage Galletero
Bar Ciutat

5 3	 1	 1 47 24 7
6 3 O 3 77 38 6
5 2 2 1 58 32 6
6 3 0 3 44 35 6
5 3 0 2 50 45 6
5 2 1 2 38 19 5
5 2	 1	 2 50 33 5

6 1 2 3 44 48 4
5 1 1 3 21 25 3

6 5 1 0 46 34 11
6 4 1 1 34 50 9
5 3 1 1 31 36 7
5 3 0 2 50 48 6
6 2 1 3 48 72 5
5 2 1 2 28 75 5
5 2 0 3 39 54 4
5 0 1 4 38 53 1
5 0 0 5 51 64 0

HORARIOS PRÓXIMA JORNADA

Grupo Liga
Cardassar - Pub Can Mac; a las 1045 h., San Lorenzo
Margarita/Servera - G. Galletero; a las 1030 h., Cala Millor
Bar Ciutat - Ses Delicies; a las 1530 h., A.P. Frau
Bar Es Tai - P. Son Servera; a las 1730 h., Poliesportiu
Descansa: P. Adrover

Grupo Copa Presidente
C. Extremadura - Mas/Masvi; a las 1700 h., Felanitx
P. Mallorca - Bar S'Estel; alas 1530 h., Poliesportiu
Can Nofre - Cons. Servera; a las 1800 h., Porto Cristo
Comercial Ribot - Calas Mallorca; a las 1030 h., A.P. Frau

NOTA: La próxima junta será el Martes día 10 de Marzo a
las 2030 horas en el Bar Ramonico, donde habrá una ligera
cena.

Cardassar
Margarita/Servera

Grupo Copa Presidente
Mas/Masvi
Casa Extremadura
Peña Mallorca
Can Nofre/Vilchez
Centro Cultural
Construcciones Servera
Bar S'Este!
Comercial Ribot
Calas de Mallorca

Torneo de futbito Manacor 1991-92
GARAGE GALLETERO CAMPEON

A falta tan solo de una jornada para acabar la competición
el G. Galletero se ha proclamado campeón de dicho torneo.

Una vez finalizado este torneo se comenzará a jugar el
torneo del EXMO. AYTO. DE MANACOR.

La próxima junta tendrá lugar el día 9/3/92 en el campo A.
Pascual Frau.

RESULTADOS

C. Amics 7 - M. Esgramar 7
J. Artejoya 1 - G. Galletero 2
B. Es Torrent 1 - Bar Ciutat O
Iris 5 - Servigrup 5
B. Es Cau 5 - B. Sa Mora Atco. 3
Gesa Manacor 4 - C. El Palau 7

CLASIFICACIÓN

G. Galletero
Servig rup
J. ArtejoyaE 
C. El Palau
Gesa Manacor

25 21	 1	 3 127 58 43
25 19	 2 4 167 85 40
25 16	 4	 5 107 71 36
25 14	 6	 5 143 91 34
25 15	 1	 9 162 103 31

EQUIPOS MENOS GOLEADOS

1. Garaje Galletero con 58 goles
2. Joyería Artejoya con 71 goles.



Próxima jornada
Sábado, 7 de marzo

CADETE MASCULINO
Collerense - Perlas B	
Perlas A - Porreres 	 

17 h.
19 h.  

CADETE FEMENINO
Juan de la Cierva - Perlas — 17 h.

JUVENIL MASCULINO
La Salle - Perlas 	  1830 h.

JUVENIL FEMENINO
Sant Josep - Perlas 	  17 h.

Domingo, 8 de marzo

TERCERA DIVISIÓN
AUTONÓMICA
Campanet - Perlas 
	

12 h.

Bás. uet

El juvenil masculino inferior al Prohaci

EL PERLAS SE ASEGURA LA PERMANENCIA
EN TERCERA DIVISIÓN

A falta de dos partidos para finalizar la fase de descenso, el equipo
Senior se mantiene todavía imbatido

Redacción.- Dadas las vacaciones
conocidas por «Semana Blanca» tan
sólo dos de los siete equipos que repre-
sentan al Club Perlas Manacor entraron
en competición oficial en la última jor-
nada. El primero de los encuentros se
disputó el sábado -y como novedad en
el Polidepotivo de Porto Cristo- entre el
juvenil masculino del Perlas y el Proha-
ci. Finalmente el domingo se enfrenta-
ron -como es habitual- en «Na Capelle-
ra» los máximos representantes de
dicha entidad y el Rte Peking. El en-
cuentro correspondia ya al inicio de la
segunda vuelta dentro de la fase de
descenso, manteniéndose el Perlas -en
su cuarta jornada- imbatido.

Por lo que se refiere al resto de las
plantillas de Manacor, este fin de sema-
na entrarán de nuevo en competición.
Entre los encuentros previstos cabe
destacar por la gran rivalidad y lucha
por las primeras posiciones el partido
que se disputará en pista palmesana
entre el Sant Josep y el Perlas en cate-
goria juvenil femenino. Ambos equipos
intentarán asegurar posiciones que les
permitan participar dentro del Campeo-
nato de Baleares. El encuentro que se
presenta en principio con gran interés
dará inicio a las 19 horas.

Por su parte el juvenil masculino no
puede perder en su visita al La Salle la
oportunidad de vencer a uno de los
equipos que prácticamente tiene ase-
gurado el descenso, y que a la vez les
sumaria la cuarta victoria de la liga.

TERCERA DIVISIÓN AUTONÓMICA

PERLAS MANACOR: 63 (31 y 32)

23 canastas en juego (2 triples) y 13/
27 tiros libres. 16 personales. Eliminado
P.Morlá

S.Botellas (2), Muñoz (11), S.Riera

S.Botellas (2), Muñoz (11), S.Riera
(7), M.Riera (15), G.Botellas (12), Cal-
dés (2), Puigrós (4), Morlá (1) y
B.Pastor (9)

RTE.PEKING: 33(14 y 19)

12 canastas en juego 9/19 tiros li-

bres. 20 personales. Sin eliminados.
Oliva (16), Hierro (6), Ramirez (4),

Sotelo (5) y Escobar (2)

Desde los primeros minutos de juego
se dejó constancia de la superioridad
del Perlas en éste encuentro, vencien-
do con gran comidad a su rival, el Ate
Peking, que tan sólo se hacia valer a
través de un jugador. Gracias a esta
victoria el equipo de Manacor tiene
practicamente asegurada una de las
dos primeras plazas de su grupo, evi-
tando con ello el descenso directo de
categoria. Por lo que se refiere al mar-
cador, éste inducia ya la clara ventaja
final de los locales, dado que ya en el
minuto diez de la primera parte se ase-
guraban el partido con un claro y justo
16-4. La segunda parte -al igual que los
veinte primeros minutos de juego- se
caracterizaron por varias fases en
donde predominaron unas transiciones
rápidas. A pesar de ocasionar éstas
pérdidas de balón e imprecisiones, el
público asistente disfrutó de varias ju-
gadas con grandes toques de seguri-
dad. Además de la clara ventaja en el
resultado final 63-33, cabe destacar la
labor realizada por todo el conjunto que
entrena Joan Oliver y en especial la
protagonizada por Sebastián Botellas,
Jesús Muñoz, Martín Riera y Bernat
Pastor.

JUVENIL MASCULINO G-A

PERLAS MANACOR: 43(22 y 21)
15 canastas en juego y 13/23 tiros li-

bres. 22 personales. Sin eliminados.

Fuster (7), PJ Oliver (4), Veny (4),
E.Pascual (2), Caldés (6), M.Pascual
(3), Aguiar (3), Pastor F.(4), Pastor
G.(8) y Barceló (2)

f6V PROHACI: 75 (33 y 42)

22 canastas en juego (7 triples) y 24/
31 tiros libres. 18 personales. Sin elimi-
nados.

Ramón (16), Monserrat (8), Marín
(14), Orollo (8), Sánchez (24), Vallori
(2) y Blanco (2)

Prácticamente hasta el minuto 16 de
la primera parte aguantaron los chicos
del Perlas al conjunto del Prohaci man-
teniéndose con una ligera desventaja
en el marcador de dos a seis puntos.
Desde estos instantes y ya hasta que
finalizara el encuentro el conjunto visi-
tante iba distanciándose poco a poco
en el marcador, hasta que el Perlas
permanecia a lo largo de unos minutos
estacionado, encajándole importantes
parciales que le ayudarian a vencer con
claridad. Cabe destacar del Prohaci los
siete triples conseguidos a lo largo del
encuentro y su gran condición -gracias
a su media en altura- dentro de la pista,
mostrándose en distintas fases del
juego, seguro y rápido. Por su parte el
Perlas y como hemos señalado ante-
riormente quedó descentrado desde los
últimos instantes de juego de la primera
parte, no pudiendo reanimar el marca-
dor a raiz de numerosas pérdidas de
balones.
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Li Penyes Bàsquet

Partido en la cumbre: Xauxa - Foto Sirer
Después de los resultados de estas últimas semanas,

donde el equipo U.C.O. Sa Pobla ha cosechado dos derro-
tas consecutivas, este partido puede decidir a falta de 6 jor-
nadas quien va a quedar como líder una vez finalizada la
liga regular.

RESULTADOS

Foto Sirer 65 - Ciclos Mayordomo 58
Peugeot Inca 74 - Esperits Mulls 47
Policia Local 44 - Vidres Mallorca 60
Bar can Nofre 68 - Seat Audi V. 54
Res d'aixó 58 - Bar Puigserver 73
c'ub Es Bri 72 - U.C.O. Sa Pobla 62
:Idos Mayordomo 53 - Res d'aixó 63
Seat Audi V. 50 - Vidres Mallorca 53

-Victoria apurada de Foto Sirer ante Ciclos Mayordomo,
tan solo siete puntos de diferencia, y con un tanteo global
muy por debajo de lo que nos tienen acostumbrados.

-Dos victorias para Vidres Mallorca, una ante la Seat Audi
V. y otra en Capdepera contra la Policia Local, lo que les
permite seguir estando al acecho de los tres equipos de ca-
beza.

-Mal momento de juego el que está pasando la Seat, el
viernes era derrotado por los Vidres Mallorca por tan solo
tres puntos, en un partido muy bueno por parte de ambos
equipos, pero el sábdo volvieron a caer en Porto Cristo ante
el Bar Can Nofre, que estan empeñados en ser el matagi-
gantes del campeonato.

-También sufrieron dos derrotas los Ciclos Mayordomo, la
primera frente a Foto Sirer donde a pesar de perder hicieron
un buen partido, la segunda frente a Res d'aimb en un parti-
do muy mal jugado por parte de los Ciclos Mayordomo que
se vieron dominados en todos los aspectos por los chavales
de Capdepera.

-Segunda derrota consecutiva para el equipo pobler, esta
vez en la difícil pista de Petra, parace que estan sufriendo
un bache en su juego debido a las lesiones, juntamente
cuando se acercan los momentos críticos del torneo.

-Victoria cómoda para Peugeot Inca frente a los Esperits
Mutis, que siguen luchando para estar entre los cuatro pri-

meros de la clasificación, mientras que los Esperits Mutis
vuelven a ocupar la última plaza.

CLASIFICACIÓN

Foto Sirer
Vidres Mallorca
U.C.O. Sa Pobla
Peugeot Inca
Pub Es Bri
Xauxa
Seat Audi V.
Bar Puigserver
Bar Can Nof re
Ciclos Mayordomo
Policia Local
Res d'això
Bar S'Amfora
Esperits Mulls

* 1 punto sanción
** 2 puntos sanción

PRÓXIMA JORNADA

Sábado 7-3-92
Sa Pobla 1700 h. U.C.O. Sa Pobla - Esperits Mutis
Capdepera 1700 h. Policia Local - Peugeot Inca
Son Macià 1600 h. Bar S'Amfora - Cilos Mayordomo (P.

Bauzá).

MANACOR
Es Canyar 1600 h. Foto Sirer - Xuxa (J. Grimalt)
Simó Ballester 1730 h. Vidres Mallorca - Res d'això

 
(P.

Bauzá)

Domingo 8-3-92
Son Macià 1130 h. Bar S'Amfora - Xauxa (J. Grimalt)

PARTIDOS APLAZADOS:
Bar Puigserver - Bar Can Nofre
Seat Audi V - Pub Es Bri

20 16 4 1502 1178 35*
20 15 5 1126 1020	 35
19 15 4 1168 913	 34
20 14 6 1263 961	 34
20 14 6 1331 1140	 34
18 15 3 1457 1015	 33
20 11 9 1249 1180	 31
20 9 11 1223 1239	 29
20 9 11 1131 1151	 29
19 6 13 1047 1295	 25
19 5 14 999 1221	 23*
20 3 17 1069 1587	 23
19 2 17 958 1255	 21
20 3 17 885 1230 21**



Voleibol

Jornada negativa
Aquest passat cap de set-

mana jugaren els següents
equips del C.V. Manacor
amb aquests resultats:

-CADET FEMENÍ: C.V.
Manacor-Bunyola: 0-3 (9-15,
3-15, 14-16).

-JUVENIL FEMENi:
Porciúncula- C.V. Manacor:
3-0 (15-5, 15-11, 15-8).

DIVISIÓ MASCULINA:
C.V. Manacor-C.V. Eivissa:
1-3 (4-15, 9-15, 15-13, 5-
15).

C.V. Manacor: Galmés,
Fabricatori, A. Cliver, Tris-
tancho, Isern, Morey (Mar-
queño, Grimalt, M. Oliver).

C.V. Eivissa: Prats, Mari,
Corona, Basti, Martínez,
Tur (Erdile, Pérez).

Comentari: Sens dubte
l'equip del C.V. Eivissa, ha
estat amb diferència el millor
equip que ha passat aques-
ta temporada pel Poliespor-
tiu Can Costa i no es casua-
litat que, faltant dues jorna-

des per finalit-zar la Higa d'a-
questa 2 Divisió nacional, ja
es matemàticament campió.

Pel que fa al partit amb si,
aquest va esser dels que
fan afició, amb moltes bones
jugades per part dels dos
equips, principalment per
part de l'equip eivissenc, en
el que destacaren el seu co-
locador, Corona, que, sens
dubte, és el millor de la ca-
tegoria, i el seu central,
Basti, un jugador de mes

d'un metro i noranta centí-
metres d'alçada que va
esser un autèntic mur que
va aturar moltes rematades
dels jugadors locals.

La propera jornada el C.V.
Manacor juga a Bunyola, a
les 11 hores del diumenge
matí.

L'equip juvenil femení del
C.V. Manacor, juga amb el
C.V. Sant Joan, dissabte, a
les 4 del capvespre, a Can
Costa.

IV Torneig Voleibol 91-92

El Grup B ja ha acabat la Primera Fase de la Higa
El cap de setmana es pre-

senta mogut, ha hi pot haver
bastant de canvi en el Grup
A tot depen dels resultats
que s'obtendran en el darrer
partit de la Lliga.

-Institut no es presenta
complet en el partit que te-
nien que disputar contra el
Bulla de Llevant.

-A na Camella els altres
dos partits varen esser
quasi de transició l'equip
d'Algaida guanyà per 3-0 al
Bar Ses Delicies i l'altre par-
tit va esser Moldura Llull
amb Agricultura Ecológica,
el primer es dormir i va per-
dre un set, els visitants feren
tot lo possible per el manco
guanyar un altre set però al
final fou de 3-1.

-A Petra l'equip Imprenta

LeoPub Aha, no tingué res a
fer i no pogué guanyar cap
set perdent per 3-0.

-El Tejar Balear/Vilafranca
amb un partit de rivalitat
amb el Petra A li guanyà per
3-0 els visitants es posaren
nerviosos i no pogueren fer
un bon partit que fou bastant
avorrit.

JORNADA 17

Tejar Balear/Vilafranca, 3
Club Juvenil Petra «A", O

Molduras Llull, 3
Agricultura Ecologica, 1

Bar Sísmic, O
Excav. Hnos. Esteva, 3

Rest Los Dragones, 3
Bar Sísmic, O

P.J.	 Equip	 Pts.

15 R. Los Dragones 	  29
1 5 Ferret. Pascual/Arta 	  26
15 Molduras Llull 	  26
15 T. Balear/Vilafranca 	  24
15 Ex. H. Esteva 	  21
15 C.J. Petra «A» 	  19
15 Agricult. Ecologica 	  18
1 5 Viatjes Magatours 	  17

Grup B
Bar Es Tai, 3

Const. Vert/San Juan, O
I.N.B. Mossen Alcover, O

Bulla de Llevant, 3
Bar Ses Delicies O

Club Voleibol Algaida, 3
Club Juvenil Petra «B», 3

Imprenta Leo/Pub Aha, O

P.J.	 Equip	 Pts.
14 Bulla de Llevant 	  25
14 Bar Es Tai 	  24
14 C.J. Petra «B» 	  23

14 C. Voleibol Algaida 	 23
14 Bar Ses Delicies 	  20
14 I.N.B. M. Alcover 	  18

14 Imp. Leo/Pub Aha 	  15
14 Const. Vert/S. Juan 	  14

PRÓXIMA JORNADA

18 Jornada, 7-3-92
Grup A
Exc. Hnos. Esteva - Moldu-
ras Llull; S. Llorenç, 1600
h., Es Tai.
Agricultura Ecológica - T.
Balear/Vilafranca; Camelia,
1530 h., Delicies.
C.J. Petra A - Viatges Maga-
tours; Petra, 1600 h., Pub
Aha.
F. Pascual - R. Los Drago-
nes; Arta, 1730 h., Algaida-
Petra.

IATEIVCI CI !

Gran surtido en ropa Primavera-verano

con especiales descuentos

VIS ITANO S en

BOUTIQUE SA COMA

(enfrente Banca March)
A PARTIR DEL 11 DE MARZO  



¿Qué es el Yoga? (1)

por José Fco. Argente
Sánchez

Por muy bien que quisié-
ramos explicar el sabor de
una naranja; aunque hablá-
semos de su forma, de su
color, de lo refrescante que
es, solamente probándola
se sabría cual es realmente
su sabor.

El lenguaje es una inter-
pretación de la realidad y
por ello mismo una limita-
ción, un empobrecimiento.

Con el YOGA sucede algo
parecido a lo que con la na-
ranja; resulta muy difícil defi-
nirlo en e! plano meramente
teórico; de alguna manera
hay que experimentarlo.

No obstante vamos a per-
filar aquí unas indicaciones
a modo de pistas que pue-
dan dejarnos entrever o
aproximarnos a lo que el
YOGA es realmente.

La primera impresión que
podemos llevarnos cuando
nos acercamos al mundo
del YOGA es que no hay un
YOGA, si no muchos yogas,
con sus escuelas, variantes,
interpretaciones, grupos,
etc., contribuyendo esto de
alguna manera a crear una
cierta confusión en quienes
se acercan por primera vez
o superficialmente al tema.

Otra impresión muy arrai-

gada a nivel popular tiende
a situar el yoga como una
serie de complicados ejerci-
cios gimnásticos reservados
a unos pocos jóvenes flexi-
bles; cuando no, a identifi-
carlo con determinadas sec-
tas o grupos religiosos que

provocan la despersonaliza-
ción de los incautos que se
arriesgan en estos ambien-
tes, anulándoles la mente y
la voluntad.

Y es que resulta que tanto
en Oriente como en Occi-

dente, se ha usado y abusa-
do extraordinariamente de la
palabra YOGA, cometiéndo-
se en su nombre bastantes
barbaridades.

YOGA que deriva de la
raiz sánscrita «YUG» signifi-
ca «unión".

Pero, ¿unión en que?.
¿con que?, ¿con quién?,
¿de que forma?, ¿como?.

A lo largo de estas notas

vamos a intentar ir clarifi-
cando poco a poco esta te-
mática; analizando algunol
conceptos e ideas de lo que
si es y no el YOGA. El re-
sultado será que iremos
viendo el formidable proyec-
to de desarrollo y mejora-
miento integral de la perso-
na que es el YOGA y enten-
diendo la unión a la que
hace referencia como inte-
gración, equilibrio y armo-
nia en la totalidad del ser,
con toda la gran riqueza de
matices que esto represen-
ta.

(Continuará)

'El autor es profesor de
YOGA de la A.E.P.Y. y
miembro de la I.Y.T.A. Ac-
tualmente imparte un
Curso de Iniciación al
Yoga en el SQUASHBOL
de Manacor.
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tZ ŠEY Ca8 ESPOPTS 4 "VACOP
C/ Baléria, 14 - Tel. 84 38 27 - 07500 Manacor

PSICOMOTRICITAT 
ÉS L'EDUCACIÓ FÍSICA BÁSICA PER LES PRIMERES EDATS DE 3 A 7 ANYS

INSCRIPCIONS! INFORMACIÓ A RECEPCIÓ - Edats de 3 a 7 anys
PREU: 4,500 pts. mes (amb possibilitats d' utilitzar la piscina climatitzada)

Socis d' altres activitats tenen un descompte del 50 %

RECORDAM QUE MOLT PREST TENDREU A LA VOSTRA DISPONIBILITAT LES
NOSTRES INSTAL•LACIONS ELS DIUMENGES AL MATÍ



Pesca amb canya

Els Serrans, al Campionat
de Balears de Llançat

do tal vez a la falta de pre-
paración psicológica, ya que
salian de Manacor a las
cinco y media de la mañana,
para disputar el la primera
partida a las diez horas. Con
esta derrota el equipo de
Manacor ve muy seriamente
mermadas sus posibilidades
de ascender directamente a
la Categoría Nacional.

TORNEO UNIFICADO

A falta de una jornada

para el final de este Torneo,
la clasificación actual la co-
manda el equipo de las
Aulas de la Tercera Edad,
seguido por el Comercial
Colau, Maden, Joieria
Ramón Llull y Riera-Riera.

Esta clasificación en su
última jornada puede sufrir
alguna variación, ya que
está muy reñida en los
puestos de cabeza y algún
equipo puede subir o bajar
hasta el cuarto lugar.

J. F.

Dardos

Es Cau, líder de la división
segunda

Els pescadors del Club
«Els Serrans» de Manacor,
Jordi Caries Brunet, Matías
Febrer, Pep María Baqué,
Jaume Gayá i Miguel Fe-
brer, participaran al Campio-
nat de Balears de Llançat,
que es disputará els proxims
dies 7 de Març a la Platja

a lad'Alaídia i el dia 21
Platja de Palma.

Esperam que els nostres
representants demostrin la
seva qualitat i aconsegues-
quin el títol de Campions de
Balears, tasca difícil, però
no impossible.

Tenis de Mesa

El Club Tenis Manacor,
derrotado en Ciudadela
Es cierto que lo ocurrido en
Ciudadela no fue normal,
más teniendo en cuenta que
en el partido de la primera
vuelta disputado en Mana-
cor, los manacorenses ga-
naron por un rotundo, 5-1,
que nada hacía preveer una
derrota en el partido de vuel-

Gelabert y Jaime Pascual
con 4 puntos.

La clasificación sigue así:
Es Cau 21 puntos, Sa
Mora 21, S'Estel A.T. 21,
Bar Nuevo 117, A.T. Nofre
17, S'Hort A.T. 10, Sa
Coma 9, Murense 8, B.
Nuevo II, 6.

Próxima Jornada: S'Horta
A.T. - Sa Mora. B. Nuevo II
- S'Estel. A.T. Nofre - Sa
Coma. Es Cau - Murense.
Descansa: Bar Nuevo 1

Máxima Tirada: Juan F.
Paez 16 puntos. Mejor Parti-
da: Juan Adrover 2 puntos.
Mejor cierre: Sigue el empa-
te a un punto entre ocho ju-
gadores.

Los resultados de la Divi-
sión Primera, correspon-
dientes a la pasada jornada,
fueron los siguientes: Ra-
monico O - Nofre 8. Olím-
pic 2 - Roseta 6. Delicias 3
- S'Hort 5. Poker 6 - Wood-
y's 2. A.P. Frau 3 - S'Estel
5. Descansó: El Condal.

La clasificación actual es
la siguiente: S'Hort 25 pts.,
Condal 23, Recre-Delicies
22, Nofre 22, S'Estel 18,
Roseta, 17, Woody's 13,
Olímpic 12, Poker 12, A.P.
Frau 11 y Ramonico 3.

La jornada que se va a
disputar hoy viernes será la
siguiente: S'Estel - Ramo-
nico. Nofre - Olímpic. Con-
dal - Delicles. S'Hort -
Poker. Woody's - Frau.
Descansa: Roseta.

Máxima tirada: Pedro Pui-
grós 31 puntos. Mejor parti-
da: Xisco Rosselló, 3 ptos.
Mejor cierre: Juan Castor,
M. Parera, Femenias, G.

ta.

La alineación del Club
Tenis de Mesa Manacor, fue
la siguiente: Miguel Rosse-
lló, Bernardo Perelló y An-
tonio Pons, que en esta
ocasión no estuvo a la altura
de las circunstancias, debi-

Todos aquellos bares
que deseen formar equipo
de dardos y participar en
el torneo Ferias y Fiestas;
pueden pasar por el bar
olímpic antes del día 16 de
marzo.

Matías Febrer, uns del components de l'equip manacorí
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Instalaciones del Club Billar Manacor donde se va a disputar e/// Trofeo «Illes Balears 92»

Gabriel Ballester y Miguel Cabrer, dos de los representantes
del Club Billar de Manacor en el «Illes Balears 92»

Li Billar

Del 11 al 14 de marzo, en el Club Billar Manacor

Se disputará el II Trofeo «Illes Balears-92»
de Billar a tres bandas

Redacción.- El Club Billar
Manacor, ha organizado el II
Torneo «Illes Balears-92-
de billar a tres bandas, que
se va a disputar en los loca-
les del citado Club manaco-
rense, ubicado en el Bar Mi-
guel de nuestra Ciudad.
Este Torneo va a estar su-
pervisado por la Federación
Balear de Billar.

El sistema de competi-
ción, será a partidas corri-
das con distancia de 40 ca-
rambolas y límite de entra-
das cifrada en 60, con con-
trasalida a efectos de clasifi-
cación.

En primer lugar se diputa-
rán las fases previas de eli-
minación o muerte súbita,
para terminar con grupos
entre los clasificados en
esta primera fase y los pre-
clasificados por orden de

,o ranking provincial. Se clasifi-
carán para las semifinales

los campeones de grupo y
'ase llegará a la gran final,E
Zque enfrentará a los semifi-
2nalistas.

componente del equipo de
la Asociación Billar Palma,
ambos billaristas han par-
ticipado en diversas oca-
siones en la Copa del
Mundo de Billar. Paco
Amengua!, Javier Cañe-
Ilas, Paco Alemany, Mi-
guel Siquier (Actual Cam-
peón de España Juvenil),
Tolo Morey, Gabriel Cirer,
Juan Vicens y otros impo-
tentes billaristas de nuestras
Islas.

En lo que respecta a la
participación del Club Billar
Manacor, cabe destacar el
actual número uno: Gabriel
Ballester, Campeón de Ma-
nacor en tres ocasiones,
desde que el club manaco-
rense está federativamente
constituido y reseñar de Ga-
briel Ballester ostenta en la
Categoría Nacional el Ran-
king de Primera Categoría y
que participó en la última
Copa del Mundo disputada
en Palma, el pasado mes de
Diciembre.

También se cuenta con la
participación de otros desta-
cados billaristas manacoren-
ses, como son: Antonio
Rosselló, Miguel Cabrer,
Jaime Garau, Pedro Serra,
etc.. Además de otros que
puedan dar una agradable
sorpresa a los jóvenes afi-
cionados locales a este de-
porte.

La participación a este II
Torneo «Illes Balears -92»,
estará compuesta por unos
cuarenta billaristas, cantidad
digna de reseñar, al ser éste
un deporte minoritario, que
gracias a una iniciativa pri-
vada, cuenta en Manacor y
en el Bar Miguel más con-
cretamente con unas insta-
laciones dignas y una de las
mejores que existen en el
territorio nacional.

Foto: Toni B lau

Los Trofeos de este II
Torneo «Illes Balears -92',
han sido donados por la
Consellería de Cultura y De-
portes del Govern Balear.

Ya hay bastantes inscritos
en este Torneo, considera-
dos como los mejores de

Baleares, entre los que des-
tacan los siguientes billaris-
tas: Juan Far (Ex-campeón
de España y actual miem-
bro del equipo de la Aso-
ciación Billar Palma. Cam-
peón de España 1991, por
equipos), Miguel Llull,
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En las apuestas, 217.000 ptas. de fondo

Clasificatorias para el europeo de aprendices

Una vez dilucidado el re-
presentante español en el
Campeonato de Europa de
Jockeys que, como todos
sabrán, es el manacorí A.M.
Alcover, esta semana em-
piezan la serie de clasifica-
torias para el Campeonato
de Europa de Aprendices,
con dos carreras este sába-
do en el hipódromo de Ma-
nacor sobre la distancia de
2.400 metros y con caballos
de primera, quinta y cuarta
categorías. El resto de prue-
bas del programa se dispu-
tarán sobre 2.100 metros y
la reunión consta de diez
carreras.

En quinto lugar del pro-
grama se disputará la prime-
ra de las clasificatorias con
participación de Polka de
Retz (F. Marimón), Jatcha
Mora (V. Marí), Peleón (J.C.
Rotger), Jivaro (V. Matas),
Jofaina SM (B. Llobet), Lan-
dáburu (S. Llobet), Ninia de
Retz (G. Pou), Lord Wilkes
(D. Bosch), Per Vos (I.
Garau), Matilde Power (G.
Fuster), Castañer (J.J. Cla-
dera) y Jamin Power (E. To-
rres). Aunque sean aprendi-
ces hay muchos de los parti-
cipantes que ya cuentan con
una sobrada experiencia
dentro de la competición y
como favoritos en esta prue-
ba hay que destacar a Polka
de Retz, Ninia de Retz y Per

Vos, conducido por la única
representante femenina Isa-
bel Garau.

Ya en octavo lugar tendrá
lugar la segunda eliminatoria
con estos ejemplares: Quie-
tito, Pistil, Quilt de Bellevue,
Jerkins Mora, Mosolo, Punk
de Coucelles, Phebus du Vi-
vier, Quarter Penalan, Qui-
podi y Ocelot du Val. Sin
duda el favorito en esta
prueba es Quietito, conduci-
do por B. Llobet, y que tan
buenos resultados viene
dando. Por otra parte desta-
car a Phebus du Vivier,
Quarter Penalan y Ocelot du

Val.

La carrera estelar de la
tarde cuenta con la masiva
inscripción de catorce ejem-
plares y el fondo de la
apuesta cuarteto asciende a
217.000 pts. Los inscritos
son: Pechauriol, Romeo de
Mingot, Niky du Padoueng,
Rival de Monts, Prince de
Saison, Rhetorine, Popop
Etoile, Kato Odde , Ouragan
de Curgies, Pito de la
Sauge, Phenix du Boisson,
Peter Prince, Reve Noemie
y Quatino. El pronóstico
como puede verse es com-

plicado si bien destacan
Rhetorine, Ouragan de Cur-
gies, Peter Prince y Reve
Noemie.

Cierra el programa una
combinada para ejemplares
de cuarta y quinta categoría
con participación de: Nata-
he, Liebre O, Jiel Mora, Es-
carcha, Patout TF, Lady
Power, Jokus SF, Jabul SF,
Notepares, Pamela, Norelia
y Nostro VX. La lucha debe
centrarse entre Notepares,
Pamela y Lady Power, si
bien cualquiera de los otros
inscritos puede dar la sor-
presa con una victoria.

INSTITUT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
NA CAMELLA - MANACOR

Es comunica que durant la primera quinzena del proper mes de Març es podrá realitzar, en
aquest Institut, la inscripció de matrícula en  règim d'ensenyança !Hure de Formació Professional
de segon grau, de les especialitats següents:
* Administratiu	 * Automoció	 * Electricitat	 * Informática

Per a més informació us podeu dirigir a les Oficines del Centre de 9 a 14 hores.
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DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
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VENDES
Se ven segon pis a estrenar,

110 m'. 50 m terrassa i 30 m de
fatxada. 3 habitocions, 2
banys, cuino grosso, menja-
dor....Tel. 84 47 34 (a partir de les
8 delvespre)(6-3)

Se vende apartamento en
Porto Cristo. 2 dormitorios.
Amueblado. Tel: 55 33 13 - 55 30
23(6-3)

Se vende piso en Manocor.
Edif. Tenis. 4 dormitorios, cocina
amueblada. 160 m'. Garaje
con trastero. Calefacción. TEI:
55 33 13-553023(6-3)

Vendo sauna sin estrenar,
puerta cristal. Muy bonita. Tel:
5533 13- 55 3023(6-3)

Se vende sola en Sa Coma,
800 m' con planos, situado en
la l• fase. Precio a convenir Tel:
55 12 62 de 8 a 3 h. (Andreu)
noches8359 81(6-3)

En Cala Millor , pisos a estre-
nar C/ Peatond, vista al mar, 45
m. playa, 3 dormitorios. sda
estar, comedor, baño, aseo,
cocina. lavandería. 18 m. terra-
zo (balcón) C/ San Jordi, Tel: 58
5418(6-3)

Se vende finca a 8 km. de
Monocor. Precio interesan-
te. Tel: 55 2983 (6-3)

Venc Renault 7 PM-2459-G.
65 000 km. Tel 55 53 15(6-3)

Vendo piso en Porto Cristo,
bien situado. buen precio Tel:
553510(6-3)

Vendo en Palma piso anti-
guo frente plaza la Reina. Tiene
dos habitaciones, comedor,
cocina y no hay gastos de es-
calera. Está amueblado. Pre-
cio: 1.990.000 pts. Tel: 55 25 57 y
412663(de5a7hs.)(6-3)

Todo o estrenar. Vendo sá-
banas bordadas a mano 6.890.
2 mantelehas de hilo toilandes
a 8.900 bordadas a mono. Má-
quina fotos Olirnpus con flash
6.900 pis. 1 Mantas Manila
sedo natural bordado a mono
9.800. 1 chaqueta Benetton
con capucha 1900. Juego de
café de porcelana chino 4.800.
1 Mantón pintado a mono
2.900. 1 juego de tocador 2.890
hecho a mono. 1 bota raso
4.500. Máquina escribir electró-
nico con memoria CAnon
18.900 pts. Estrenar. 3 cubreca-
mas de ganchillo (de hilo Hilan-
des) matrimonio. dese 11.800 a
19.500. 3 cajas porcleona
china a 1.890 pts. 1 jarron 7.800
pts. Llamar preferiblemente
tardes de 5 o 7 Tel: 55 25 57 y
41 26 63. Ver sin compromiso
(6-3)

Se vende dormitorio de ma-
trimonio semi-nuevo completo.
Precio a convenir. ni. Ronda
del Puerto. 31-A (preguntar por
Tere)(28-2)

Vendo Locd-cochera 230 m'
C/ Muntaner Sr Riera 55 13 71
(28-2)

Se vende cochecito de niño,
con capota, cubrepies, cuco,
sillita de poseo y bolsa. 15.000
pts. Tel: 82 22 57(28-2)

Se vende coche Renault 11

GTL PM-Ad, de un solo dueño.
Tel: 5517 20 (noches)(28-2)

Vendo piso en C/ Soliman,rf
18 amueblado l'' A. Tel: 55 05 67
(28-2)

Se vende mobiliario comple-
to de peluquería,2 plazas, pre-
cio 300.000 pts. Tel: 82 70 66 Fe-
lanitx(28-2)

Vendo local cubierto de 368
m' con instaloción de 350 v. y
220 v., 2 sinfins y otras máqui-
nas. Tel: 55 19 11 y 55 40 59 (no-
ches de 7 a 12 h.). Facilidades
de pago)(28-2)

Ocasión piso en Cda
Bona. Precio: 4.900.000 pts. TEI:
58 69 24. (llama por las moño-
nas)(21-2)

Vendo sola 235 m. buen
precio en Porto Cristo. Tel: 82 10
16(21-2)

Vendo Opel manta 2.000 in-
jección, en muy buen estado.
Te1:82 0451 (21-2)

Se vende 2* piso en Mana-
cor. consta de 3 dormitorios.
sda comedor, con chimenea.
1 bario. 1 aseo, cocina amue-
blada, galeria, trastero en te-
rraza comunitaria. Infames Tel:
55 53 05 a partir de las 20' 00 h.
Precio a convenir. (21-2)

Vendo cochecito bebé de 1
plaza y cochecito bebé de 2
plazas. Precio a convenir. Tel:
55 00 03 (21-2)

Vendo Guitarra lbonez, mo-
delo artist-A.M. 205 con estu-
che por 65 000 pts. Micrófono
Shure PE 86L-Ic por 16.000 pts..
Multi monitori amplificado MM-
25 Kag por 25.000 pts. Mezcla-
dor de discoteca marca Ecler
MAC-2, 2 entradas micro por
18.000 pts. sin estrenar. Caja de
ritmos MTI con pedales de
acompañamiento automático
por 20.000 ptas. Todos los artí-
culos en perfecto estado. TON:
55 01 54 (noches)(21-2)

Es ven una casa a Manacor
(planta baixa), n' 13, Comí de
ses topareres. Informes: C/
Puerto n• 34 (esaina) Porto
Cristo, (21-1)

Vendo máquinas de carpin-
tería (lijadora, equipo barnizar,
regruesadora. sinfín de 80 cm.)
Tel 55 1326 (noches)(21-2)

Finca rústica de unos 12.000
m' entre Son Carió y So Coma
con buenas vistas al mar y fácil
acceso Precio 280 pts. m'. Fa-
cilidades Pago. Tel: 83 80 55 (21-
2)

COMPRES
Comprarla remolque para

enganche de bola, no importa
estado. Tel: 84 48 87 (noches)
(6-3)

Comprada un tros de terra
aprop des Port. TEI: 82 13 84 (14-
2)

Compraria cochera o medio
solaren s' Illot Tel: 55 0154(7-2)

Compraría casa en Mona-
cor, planta baja. máximo
5.000.000 (cinco millones). In-

formes:Tel. 55 55 73 (31-1)

Se traspasa Bar ELEPE, en
Porto Cristo. Tel: 82 16 65 - 55 02
42(22-1)

LLOGUERS
Alquilo habitación a persono

seria en piso, nuevo, vado, de-
recho cocina y baño, agua ca-
liente por 17.900 pts. al mes. Tel:
552557 (llamar de 5 a 7)(6-3)

Es lloga pis a Manacor, orno-
blof i sense comunitat. Tel: 82 03
81(6-3)

Se alga° local céntrico en
s' Illot (cerca Rivet) Frente Bar
Lago. Tel: 81 0015(6-3)

Alquilo piso en Podo Cristo
con vistas al mar. Tel: 82 16 55
(6-3)

Se alquila locd paseo Anto-
nio Mata, 20. Tel: 5 17 21 Ma-
nocor(6-3)

Se alquilo local para comer-
cio u oficina C/ Soliman, 4. (de-
lante campo futbol) Tel: 55 19
59 -5518 63(6-3)

Se alquila piso en SEVILLA
para la EXPO' 92. Llamar ci Tel:
821335(6-3)

Alquilo piso 1* en C/ Nuño
Sanchez Sons, n' 9, Mcnocor,
100 m', sin amueblar. Tel: 55 47
06 (horas oficina)(6-3)

Busco piso para alquilar o
compartir en Manoca. Tel: 84
4990(28-2)

Terso per Hogar un local indus-
trial amb despatx, serveis, faca
motriz, teléfono, etc. Informes:
(Bruno Robert) Tel: 55 11 70 (28-
2)

Se dquila piso en Manoca
sin amuebla, sin comunidad.
Tel: 276088(28-2)88(28-2)

Se alquila piso sin muebles.
Tel: 55 18 30 (moñonas o no-
ches)(28-2)

Lloc pis sense amoblar. Preu:
20.000 pts. mensuds. TEI: 55 14
23(28-2)

Se alquila ter piso C/ Con-
cepción, 14 Podo Cristo. Bal-
cón, vista al ma. Céntrico. 3
habitaciones, cocina-
comedor, sción, cuarto de
borlo, lavandería. 120m*. Tel:
55 09 98 y82 05 33 (28-2)

En Porto Cristo alquilo piso
amueblado. 3er piso en C/ SAn
Jorge 20. Esquina Hotel Perelló
encima hcapiel. Informes: Tel:
55 2444 (28-2)

Se alquila piso en Sevilla para
la EXPO 92. Para mas informa-
ciónllam a Tel: 82 1336(28-2)

Es lloga ter pis amoblat. Tel:
554775(28-2)(28-2)

Cerc una casa o tsr pis orno-
blof per llogar. hormas Tel: 55
59 28 a partir de les 20' 00 h.
(21-2)

Alquilo aparcamientos Finca
ca na Vollespna. Tel: 55 01 32
(de 20a 22 hs)(21-2)

Se alquila planta baja céntri-
ca, para cualquier tipo de ne-
gocio.Te1:5507 51(14-2)

Busco casa para dquilar,
preferible planta baja. TI: 58 24
13(14-2)

Tengo un local para alquilar
de unos 230 m. en Ronda Fela-
nits 71. informes Tel: 84 41 45
(14-2)

OFERTES
TREBALL

Se necesita personal para
limpicutos DUBY. Tel: 84 31 48
(28-2)

Se precisa cocinero/a para
restaurnte en Manacor. Tel: 8 1
0616(21-2)

Se necesitadependienta:
Se ofrece:

-Sueldofijo
-Alta S.S.
-Periodode prueba

Contactar con Tel. 84 35 31 (Sr.
Forteza).(Horas de oficina)

Se necesita peluquera con
experiencia, para trabaja en
zona turística. interesados lla-
mar por la noche55 41 64(7-2)

Se busca chica. responsable,
para cuidar bebé con expe-
riencia, interesadas personase
en calle de la fe, rf 17. I' dore-
cha (Manocor)sábados.(7-2).

Se busca chica para corn-
partir coche o gastos para ir a
Palma de 8' 30 a 3 horas. Tel: 55
4293(7-2)

Se necesita personal para re-
parto pi-blicidad. Tel. 55 15 43
(Preg. por Toni)y 55570707 (preg.
por Pep); horas: mecioda y
noche. C/ Colón, 25 a partir de
105 3. (31-1)

Empresa Multinacional Ame-
ricana busca distribuidores
para productos 1' calidad. No
se necesito experiencia. Tel. 66
55 35 (palas tardes) . Preguntar
por Moisés García.(31-1)

Se necesita profesor particu-
la física-química, matemáti-
cas 2 y 3 de BUP, interesados
llamad 554206(16-1)

DEMANDES
TREBALL

Se ofrece estelicien, con ex-
periencia.Tel: 55 3574(28-2)(28-2)

Se ofrece chica para hoste-
lería o en casa particular. Tel: 55
3574(28-2)(28-2)

Se ofrece pensionista, vi-
arte nocturno para Hipar, Tien-
das comerciales, talleres car-
pintería. mecánica etc Formal
y responsable. Vehicsio propio
e inmejorables infames. Tel: 55
20 76 (llamado 19 a 21 horas)
(21-2)

Chico 21 años servicio militar
cumplido y con permiso C 1
busca trabajo dejar recado a

Belén (de 9 a 14) Tel: 55 25 31
(14-2)

Altota de 16 anys s' ofereix
per guardar albis. Tel: 55 Cr2 02
(14-2)

Se ofrece chica responsable
para cuidar niños. Tel: 82 16 89
(7-2)

Busco trabajo para las tardes
a partir de las 2. Tel. 84 46 84
(31-1)

Trabajos de primera calidad,
estructuras, albañilería, restau-
raciones, alicatados, baldosa-
dos, piscinas y pistas de tenis.
Tel. 5557 27 (Miguel). (31-1).

Se ofrece mujer para cuidar
personas mayores de lunes a
viernes duronte el da. con in-
fames y referencias. Tel: 55 49
31(24-1)

Chico se ofrece para pintar
casos. persianas o cualquier
cosa. Te1:55 2561(24-1)

Joven 40 años casado. M.
penticnista, formal y responsa-
ble paro atender y hacer lla-
mados telefónicas, hacer al-
barones entradas y solidas vigi-
lancia empresas (de da) o edi-
ficios constrUdos atención de
personal etc. Carnet de con-
ducir. vehículo propio 22 años
experiencia, ciudad carretera
y autopistas. Pasaporte en
rega. semanas meses o indefi-
nido (solo automóviles). (24-1)
Ofertasen esta págna

Se ofrece chica responsable
para guardar niños, tardes o
noches.Te1:55 26 26(10-1)

Cer cases per asar a fer net.
Te1:5524 27(10-1)

DIVERSOS
Quiere usted vivir siempre

sano y perder peso y centíme-
tros?. Nosotros podemos ayu-
darle para mayores y peque-
ños Pedir información al 84 34
11(6-3)

Reza nueve avemarias du-
rante nueve das. Pide tres de-
seos: uno de negocios y dos im-
posibles. Al noveno da publica
este aviso y se cumpliran, oun-
queno lo creas. J. L.1. (28-2)

Cambio Vitola, muchas re-
petidas. Reig, Don Julian, Ava-
ro, capote, etc. José Pons
Apdo. 105 Manacor. Tel: 55 57
07(14-2)

Se dan clases particulares en
Porto Cristo a partir de las 5 de
la tarde y sobados mañana
también. Tel. 8215 57 (14-2)

Se pintan fachadas, interio-
res. persianas y toda clase de
superficies. Informes. C/ Artá, n.
31. Tel: 55 53 05. (preguntar por
JoimePericás)(14-2)

Estudiant de filologia catala-
na dona classes de ropas. Tel:
554150(7-2)

Se hacen trabajos de borda-
dos. informes. Tel: 55 57 27. Pre-
guntor porJuana (7-2).



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

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-Arta, Manacor.
Obert les 24 hores, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.

Diumenges 1 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. Artà-Pto.Alcudia; Can Picafort
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calvià
-J. Ros Perpihá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.

Telèfons
d'interés

Ambulancias 	  55 40 75- 20 65 65
Urgáncies 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Cita prèvia 	  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
Polida Nacional/ D.N.I. 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50

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

GRUAS REUNIDAS
MANACOR

— SERVICIO 24 HORAS —

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 8? 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

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
Dia 6, Ilic. Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 7, Ilic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 8, Ilic. Pérez, C/ Nou.
Dia 9, llic. Planas, Pl. Rodona
Dia 10, Ilic. LI. Ladária, C/ Major
Dia 11, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 12, Ilic. Muntaner, Salvador Juan

Dia 13, Dic. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 14, Ilic. Llull, Na Camella

Dissabtes I VIgIlles de 1 cota
Horabaixa.
18,00 h. Crist Rel (nomas dissabtes),
Sant Josep
19,00 h. Crist Rel (nomás dissabtes),
Fartáritx, St. Pau, Porto Cristo, s'Illot
19,30 h. N.S. Doiors, Crist Rei
(nomás vigilias de fasta), Son Cardó.
20,00 h. Convent, Son Maciá.

Diumenges I Feotes
Mati
8,00 N.S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartáritx
9,00 Son Negro, Serrat!.

9,30 Convent, Hospital ,
10,00 N.S. Doiors, Son Carrib,
10,30 St. Josep
11,00 N.S. Dolors, St. Pau, Porto

Cristo.
11,30 Crist Rol.

12,00 N.S. Dolors
12,30 Convent

HoriabaIxa
17,00 Benedictinos
17,30 S'Illot
18,00 Crist Rol, St. Josep.
19,00 Crist Rol, Son Carrió, St. Pau
19,30 Porto Cristo.
1930 N.S. Dolor&
20,00 Convent, Son Macià

CINES DE MANACOR • PROGRAMACION     

TEATRE
MUNICIPAL
DE MANACOR  

MANACOR      

EL ROBOBO
DE LA JOJOYA   

MICKEY ROURKE DOS DUROSDON JOHNSON   

E  
SOBRE RUEDAS  

DEL 4 AL 9 DE MARZO    DEL 7 AL 9 DE MARÇ         



La actual situación de/urbanismo en Felanitx, fue el tema que predominó en la
tertulia celebrada el pasado sábado en las instalaiones del Hipermercado
«Gigante» de Sa Coma.

lica Local y finalmente se hizo refe-	 ganismo del Ayuntamiento de Ma-
rencia a la renuncia de la dedica- 	 nacor, Antoni Sureda.
ción exclusiva del actual edil de Ur- 	 Foto: Antoni Blau

El dia de la inauguració de Ferro Logic S.A. assistí nombros públic.

Noticies d'Empreses

Asistieron los alcaldes de Manacor, Son Servera, Sant Lloren . y Felanitx

El Urbanismo un tema de debate en las
tertulias de «Gigante Sa Coma»

Redacción.- El Hipermercado
«Gigante" de Sa Coma fue escena-
rio el pasado sábado, de las intere-
santes tertulias que se celebran se-
manalmente en sus instalaciones.
En el debate, al cual asistieron los
alcaldes de Manacor, Son Servera,
Sant Llorenç y Felanitx, predominó
el tema sobre la actual situación del
urbanismo en la localidad de Fela-
nitx, interesándose por la construc-
ción del Polígono lndustral y su ac-
tual situación política. Por lo que se
refiere a Sant Llorenç se habló de
la actual problemática entre el
Ayuntamiento y la plantilla de la Po-

Es troba ubicada a la Plaça Ebanista, 10

Ferro Logic dedicada als articles d'oficina

(M. Ferrer) El passat diumenge
es va inaugurar una nova tenda de-
dicada als articles d'oficina amb el
nom de Ferro Logic S.A., que es
troba situada a la Plaça Ebanista
número 10, amb l'assistència de
nombrós públic.

La funció d'aquesta nova tenda
és la d'acostar a Manacor i la seva
Comarca els serveis que fins ara
s'han fet des de Palma com progra-
mació d'ordinadors, fotocopiadores,
fax, maquines d'escriure a més de
suministres informàtics i d'oficina tot
això amb el corresponent servei
tècnic de qualitat que oferirà també
a Manacor Ferro Logic S.A. Els
clients podran trobar a l'establiment
tota una gama d'articles que van
des de qualsevol objecte d'oficina
de les millors marques del mercat

fins al servei directe com fotocò-
pies, termoenquadernacions i plas-
tificacions.

En definitvia Ferro Logic S.A.

oferirà als clients el millor servei i
els millors articles sempre de les
marques més importants.

Foto: Antoni Blau.



L'ETAPA FINAL
(Història d'un jubilat)

Llorenç Femenias

XXX

Des de que l'operaren de la próstata, Bernadí, mai
més, fou el que era. De la Clínica  tornà trestornat, enla-
lat, fuit i tant era així que, aquella nitadat i nialura que
portava des de sempre enconada, cop en sec li va desa-
parèixer en una exhalació i amb tots els de ca seva se
mostrava afable i present, malgrat suposassin, tant Ga-
briela, la seva dona, com Margarita, sa filla, que aital
comportament de llavors era degut a la fluixedat i que,
una vegada recuperat, tornaria ser el que era abans, o
pitjor que la malsofridura Ii aniria en augment, pel ros-
sec de la malmanada suferta per l'operació, però, vera-
ment, havien passat tres mesos i busques i el seu tarannà
no variava, és a dir,' seguia complaent amb tothom i
sense que li vessin signes de mudança. Per molt que Ga-
briela xarmás xerrimades totasola, Bernadí no s'alterava,
com feia abans que, si podia, se n'anava de casa per no
sentir-la perquè el posava nerviós, sinó que gairebé se
n'alegrava perquè, sentint, des d'allà on fos, el seluet de
les seves xerrades animades, s'assabentava per on cap-
llevava, per un si de cas l'hagués de mester, així com
tampoc el molestaven els néts, Joan i Bernadinet, alhora,
a l'edat burral, dástres, renouers i trullosos quan confe-
rien per ca seva i feien calamidats, ans el contrari, s'afi-
cava amb ells, i, fins i tot, si feien jocs tranquils, hi pre-
nia part, tot dient que li agradava jugar.

Per primera vegada, Bernadí es féu amic amb tothom i
tenia atencions, abans desconegudes, amb Gabriela, la

seva dona, i volgué tornar a dormir amb ella al Ilit sense
queixar-se si, aquell hivern, en colgar-se, li encletxava
els seus peus frets enmig de les seves cuixes; amb sa
filia, Margarita, que si abans no podia consentir que no
corregís als fills quan feien maldats, llavors no podia
consentir que no els deixás fer; i sobretot es féu amic
amb els néts que els avaciava tot quan podia, i els néts
amb ell fins al pura que, si Joan i Bernadinet eran a ca
ells, donaven creu a sa mare, a Margarita, sa filla, per-
què els permetés anar a jugar amb el padrí.

Aquella operació de próstata, a Bernadí el desgavellà i
sense que, bonament, es pogués dir d'ell que havia tor-
nat foll, es podia assegurar que estava un poc sonat i que
havia perdut la xaveta pel que el seu comportament era
d'alertar-lo de prop i tenir-li l'ull aldamunt perquè tot i
esser semi-inconscient, sinó jugava amb els néts, era
inestable perquè la curolla de la Gestoria Ii havia vingu-
da en augment, i, a qualsevol moment del dia o de la nit,
se posava la corbata i agafant la carpeta que emprava
quan hi feia feina, la seva major farandola era sortir al
carrer en comptes d'anar al treball, no per aidar, com
fins llavors creia que l'anirien a cercar, sinó per complir
el deure normal que abans tenia.

Gabriela, la dona, no es podia descuidar ni aclucar un
ull sense perill de que Bernadí s'escapás per l'escala del
pis amb l'ajud d'un gaiato que s'havia fet comprar tot i
que, per a Bernadí, el gaiato sempre ti fou un aparell es-
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caient i que de sempre havia admirat amb mans dels al-
tres. Gabriela no podia xandocar pels veïnats ni fer visi-
tes fiscalitzants a les que era afectada, i això feia que as-
solís nitadat i més que mai, xarrava totasola.

Aleshores no se posava en res, ni demanava ningú i el
Club, per ell, era com si mai hagués existit. Sabia que
Don Lluis, el Mestre d'Escota era un bon amic seu; que
Pífol era xocant; i que el President, sense que recordás el
nom, era un home de cara acartronada i de sonriure sis-
temàtic. Tot l'endemés se li havia borrat de la memòria.
Fins i lot no parlava mai de la mort a la qual tant temia
com fantasma de turment.

Bemadí semblava home venturós, plaent i que, pel
ques que sia, sempre estava satisfet però, cal dir que el
que perdré de nito ho va guanyar de polissó, doncs sem-
pre eslava vetlant i quan creia que ningú el vetlava, feia
la balandrina d'anar a la cuina ficar el dit index dintre el
pot de la confitura per a després xupar-se'l o mossegar
la fruita del fruiter i deixar-la on estava si no li agradava,
o la pitjor, agafar els topins i, a té qui té, fogir de ca
seva d'amagat.

I, una d'aquelles fuites de polissonada, fou fatal.
Gabriela adesava el dormitori i Bernadí, semblava fer

el sobec quan de puntetes, quasi a l'arrossegueta, engra-
pant la carpeta i el gaiato afagá escala cap al carrer i tot
just posar peu fora l'empedrat, un bergantellot, fet una
fletxa, amb un mobilette nou l'enganxà i el tirà a terra en
tant mala sort que amb la caiguda, de sobines,  pegà amb
el clotell al caire viu de la voravia i morí sense dir ni ai!
Déu meu, quina desgràcia!

Bemadí va tenir la mort que desitjava. Una mort sense
ni tenir temps de pensar-hi i petint, tot just el dolor del
brau de cursa amb la ponyida de l'estilet del torejador i
molt lluny de la mort que tingué Don Felip de Ses Co-
munes i Puig que dins aquella cambra de la Fonda, va
morir aferrat a l'até, gemegant i cridant com un com-
demnat. Tal vegada del que es podia queixar és d'haver
tingut una mort vulgar perquè, ben mirat, morir d'un ac-
cident amb un mobilette, és una manera de morir vulgar.

El ploraren Gabriela, la seva dona, i Margarita, sa
filla, i, romangueren descompassats, els seus dos néts,
Joan i Bernadinet perquè no tendrien amb quí jugar per?)
els socis del Club, no en feren ni cas perquè morir, a un
Club de vellards és tan normal com a un puericultori

veure nèixer infants. Però a Vila, ultra això, es féu un
rumoreig i el visitaren per curiositat perquè, mentre es
complien els tràmits oficials de qualsevol mort de  des-
gràcia, estigué al sopluig d'una vela de lona de carro du-
rant vàries hores perquè plovia i enrevoltat de veïnats
amb llurs paraigües, estant estés damunt l'asfalt del ca-
rrer.

Però Bernadí va morir abans de poder aclarir si la ju-
bilació que li donaren a la Gestoria era un premi o guar-
dó pels anys que hi féu feina guanyant a tot estirar, un
sou de manobre; o si fou una mena de cástic celat que
per mor del desgastament ja no en podien treure profit.
Però, ara, que més té...! La qüestió és qué Bemadí, men-
tre a cop de rellotge, tots els dies de l'any,  anà a la Ges-
toria, el treball el sostengué ágil i actiu, amb salut i
humor, i que, després, amb la jubilació, el món, su abaix
pels peus, s'abisá i Ii féu congriar molta més nialura i
malsofriment del que sempre havia tingut i què, amb
menys de tres anys de jubilat va córrer l'etapa final amb
entrebancs i soscaires, dubtes i batalles mentals de les
quals en sortí sempre nafrat.

A la desgràcia de la mort vingué tot l'endemès, que
no fou gaire, perqué está ben vist que, en els darrers
anys de vida, el qui no ha lluït, ja no lluu, i, així, a l'a-
companyada, rere el cotxe mortuori, no hi anava ningú
de la Gestoria, i, del Club, tot just hi conferí Don Lluis,

el Mestre d'Escota, amb el seu bastó de pom de coure,
net i lluent, però Pífol no hi va comparèixer, perquè
aleshores Pífol estava amb els preparatius de «la nit de
bulla» que, un pic cada mes, els vellards hi conferien a
fer aldarull, els que encara, en podien fer. Així mateix,
Don Andreu, el Director del Club, anà a la ca seva, per a
resar-li una pregària sense mostrar, amb el fet, cap mena
d'emoció ans el contrari a la seva cara hi portava dibui-
xat el deure rutinària que feia per a tots.

És ben vera que no som res a n'aquest món! I, qui no
ho s'ho creu, va ben errat de comptes.

Així, sense més ressonància, fou l'etapa final del jubi-
lat Bemadí Riera, Mies Copet,  espòs de Gabriela Migo-
na, que, havent pres malament la jubilació, va viure uns
darrers anys de desencís per no haver-se sabut etjovar en
lloc.

Llodrá Vell, dia de Santa Aina, Juliol de 1.991.

68



por ulgan Ford
Emp ieza

Desde 998.000* PTAS.

I FIESTA CIIEERS
Estas de enhorabuena Ya tienes el Ford que

buscabas el nuevo Fiesta Cheers Tan joven como

tu Empezando por su precio y siguiendo por.todo lo

que te ofrece Un equipamiento lleno de detalles que

te van a encantar Diferénciate de/resto con su (api.

cena diseñada especialmente para h en el mismo

tono azul que su exclusiva banda extenor lateral

Descubre su volante deportivo y siente su motor de

bol/ante respuesta Además, puedes elegir entre sus

versiones de 3y 5 puertas Y dispones de una carro-

cena en 4 colores para que escoras el que mas te

guste Y mucho más

Si no te conformas con menos, empieza por un

Ford Ven a tu nuevo Fiesta Cheers   

FORD COCHE OFICIAL EXNL92
Todo lo que hacemos

nos conduce a ti.
• Ford Fresta desde 210 000 Ras (Mergo raláda 	

este meo pora vehárulor •n stock Pentnsu , a r' Sol eeeee

I V A , tranopone y promorion oncloodos

INFORMATE EN:      

LA Ir c Lrcich,s
Carretera de Palma, Km. 48 - Tel. 55 13 58 - MANACOR

Y sus Servicios Oficiales en: ARTA, CALA D'OR, FELANITX, MARIA DE LA SALUD,
SAN JUAN, SANTA MARGARITA y SON SERVERA.



19 DE MARZO
DIA DEL PADR,E

OMEGA SIEMPRE MARCA LOS MOMENTOS ESTELARES.
LOS DE LOS JUEGOS OLIMPICOS. LOS DE LA CONQUISTA
DEL ESPACIO. LOS DE LAS VIDAS LOGRADAS COMO
LA SUYA. OMEGA CONSTELLATION. EL RELOJ DE SUS
MOMENTOS ESTELARES.

AGENTE OFICIAL

MANACOR-PORTO CRISTO-CALA MILLOR




