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Carta als lectors

L Agrupació Socialista de Manacor —PSOE—
presentava el passat dimecres, dia tres de juny una
sèrie de propostes a l'Ajuntament de Manacor, per-
qué fossin discutides al plenari celebrat el dia 9. Les
propostes socialistes no foren tractades. Per() no és
aquest el motiu del meu comentari, sinó la proposta
en sí mateixa; una que es refereix a la superació de
la guerra civil i que tracta el canvi de noms de ca-
rrers i de la demolició dels monuments al.lusius a la
guerra civil.

El grup socialista fa un preàmbul, justificant la

seva proposta en el fet d'una nova realitat nascuda a
rel de la Constitució que ens atorgàrem l'any 1978.
Difícilment es pot estar en desacord amb el text pre-
sentat per aquest grup, des d'una óptica democráti-
ca; és correcte i ens pareix respectuós. La realitat,
però, és que ens assembla poc oportú. No perquè es-
tiguin superades totes les ferides de la guerra civil o
s'hagi arribat a un estat de convivència tal que ja no
es facin precisos aquests canvis que ells proposen.
Ens pareix una proposta feta fora temps, des d'una
óptica clarament d'oposició, com si des d'aquest in-
dret es pogués dir o proposar ara, el que no es va
fer quan tenien una responsabilitat —en que fós
compartida— de govern municipal.

El primer que se'ns ocorr és demanar perquè
aquesta proposta no es va fer durant la passada le-
gislatura, quan el PSOE tenia un poder que li perme-
tia poder fer aquests i altres canvis. És sabut que
UM, quan participà al Pacte que aleshores es deno-
minà de progrés, fitxà, entre les condicions, deixar

aparcats els temes de la guerra civil i es canvis de
carrers durant els quatre anys. Però el pacte es va
rompre en més d'una ocasió, i molt possiblement
aquesta proposta, si s'hagués feta ja al final de la le-
gislatura, quan ja UM festejava descaradament els
conservadors del PP, i donava suport a propostes
presentades per aquest grup, i es desmarcava del
pacte, també el PSOE hagués pogut presentar una
proposta similar a l'actual, amb unes garanties d'èxit
que ara mateix no veim a la que presenta.

El poder és, precisament, un instrument que s'ha
d'utilitzar al servei de les idees; l'oposició, en canvi
s'ha de contentar en manifestar unes idees, presentar
propostes i discutir-les. La realitat demostra, però,
que sense el poder a les mans, les idees es tornen
ben poca cosa. La societat no canvia quan s'aprova
una constitució; canvia el marc de la llei, són els fets
i els gestos els que canvien la realitat.

Cal afegir, a més d'això, que no ens assembla
coherent ara, aquesta proposta socialista, quan no
participà al primer homenatge que es va retre als
morts republicans de Son Coletes. Aleshores cap re-
gidor socialista feu acte de presència al cementen,
reivindicant més o menys el mateix que ara dema-
nen —pens que amb raó— per() fora temps.

Ara resta que el Batle Bosch vulgui fer seva la
proposta —cosa que veim difícil— i dur endavant
una tasca normalitzadora que posi a uns i altres al
mateix nivell. Seria aplicar un principi de justícia i
deixar de banda el sectarisme de la guerra civil.
Això que sembla tan senzill, però, torna dificultós
quan alguns pensen que restablir la justícia és un
acte de revenja política, oblidant que els noms i els
símbols de la guerra civil són un entrebanc per a la
normal convivència democrática. Un dia o l'altre
aquesta página de la nostra història s'haurà de tan-
car. Veurem quin será el batle o el grup, que des del
poder i no des de l'oposició es decideix a donar la
passa endavant.

Antoni Tugores

Una proposta
que arriba tard
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ACTUALITA-1- MUNICIPAL

Va d'aigua

na vegada més, l'actualitat
municipal es centra en una propos-
ta per aplicar el cánon de l'aigua
en els preus d'un dels serveis de
subministrament amb què compta
el municipi. Això és una mala no-
tícia, per quan aplicar el cánon
sempre suposa un fort increment
en el preu de l'aigua. En aquest
cas afectará als abonats de Porto
Cristo, s'Illot i Cala Morlanda. Fa
poc ja va passar amb els abonats
de Manacor i més prest o més tard
acabará afectant als de tots els al-
tres nuclis del municipi. El que
més indignació ha provocat això,
però, ha estat comprovar amb
quina facilitat les empreses con-
cessionàries del servei proposen
els preus, i amb quina indulgència
són aprovats per l'Ajuntament. I
això s'ha vist gràcies a l'atenció
que la premsa ha posat en aquest
tema des que va sorgir. Donant a
conèixer al lector com es fan les
coses, per acabar descobrint que el
tema del subministrament de l'ai-
gua está ple d'històries per no dor-
mir. Vet aquí alguns exemples:

Aguas Manacor va justificar l'a-
plicació del cánon de l'aigua amb

informes de l'any 1988. Com que
aleshores el comsum d'aigua era
menor, els preus de l'aigua per co-
brir costos també havien d'esser
més alts, però això no es va tenir
en compte a l'hora de fer les
noves tarifes de 1992, no de 1988.

Aguas Son Tovell ha presentat
un informe per justificar l'aplica-
ció del cánon en el que inclou
com a despesa el manteniment de
les inexistents, de moment, xarxes
de clavegueram de s'Illot i Porto
Cristo. L'informe, però, va ser
donat per bo pel tècnic municipal,
tot i que llavors Eduardo Puche va
trobar-hi errors de càlculs, com
sumes mal fetes.

Aguas Cala Murada proposa un
augment del preu de l'aigua pota-
ble d'un 31'5 per cent, i de quasi
14 pessetes en números reals. Però
la proposta va ser retirada de l'or-
dre del dia del plenari, perquè Pere
Llinàs Ii havia inclosa creient que
l'augment era només d'una pesse-
ta.

Això són petites proves del que
és un gran desconeixement per
pan de l'administració municipal,
de com es du la gestió del submi-
nistrament de l'aigua, que paguen
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per Albert Sansó

els ciutadans. Però més indignant
ha estat no trobar per part de l'e-
quip de govern cap intenció d'atu-
rar els peus a aquest desgavell,
sinó tot el contrari. Fins ara,
només l'oposició, recolzada en
aquest tema pel membre de l'equip
de govern i representat de CM, ha
aconseguit alguna cosa: reduir en
70 pessetes la quota fixa del clave-
garam que cobrará Aguas Son To-
vell.

DIMISSIÓ

incara que Joan Miguel havia
assegurat amb rotunditat que si es
permetia l'obertura del xiringuito
de l'hotel Playa Moreya de s'Illot,
presentaria la dimissió del càrrec
de delegat de s'Illot, al final optà
per desvirtuar les seves paraules i
posar el cartee a disposició del
baile. El batle, obviament, l'ha rati-
ficat en el cartee. Però ara hi ha un
problema, que quan la premsa
demana a Joan Miguel si segueix
essent delegat de s'Illot, dubta del
que contestar. La darrera resposta
va ser que no ho és, però no se sap
per quin temps.

RECTIFICAR

  el comentad de la setmana
passada, feia referencia a l'obertu-
ra de l'apotecaria de s'Illot. I co-
mentava el pleVt mantingut amb el
Col.legi d'Apotecaris per a l'ober-
tura del local, la qual cosa va ser
un error que s'ha de rectificar. Va
ser un error perquè mai ha existit
cap contenciós amb el Col.legi
d'Apotecaris per a l'obertura d'a-
quest local. L'error ve de la confu-
sió del cas amb el de la segona
apotecaria que hi ha demanada per
a Porto Cristo, que sí está pendent
de la resolució del Tribunal Su-
prem. Tot i que mantenc que no és
beneficiosa per al ciutadà una in-
terpretació restrictiva de la llei que
regula l'obertura de les apoteca-
ries, quedi clar que el Col.legi
d'Apotecaris mai es va negar a
l'obertura de l'apotecaria de s'I-
Ilot. El seu titular, Sebastià Crespí,
va demanar el permís d'obertura
anys enrera, però la va retirar per
voluntat pròpia quan va veure que
no li bastava el nombre d'habitants
per a que li concedissen.

LA DARRERA

VEGADA QUE VA

RESPONDRE,

JOAN MIQUEL

NO ERA

DELEGAT DE

S'ILLOT

IDO. N'HI HA QUE HO NEGUEN. PERO EL
BATLE EXISTEIX O, MILLOR DIT, HA
EXISTIT  EL QUE PASSA ÉS QUE HA
EVOLUCIONAT A UN ESTAT MÉS SUBTIL,
HA ASCENDIT A UN NIVELL SUPERIOR DE
L'EXISTENCIA, CONVERTINT-SE EN QUASI
INTANGIBLE, GAIREBÉ INCOLOR, INSIPID I
INODOR, TOT I QUE ALGUNS
MANACORINS QUE GAUDEIXEN D'UN
CERT GRAU DE PERCEPCIÓ EXTRA-
SENSORIAL EL PODEN PERCEBRE,
SOBRETOT SI NO EL MIREN
DIRECTAMENT..,

AIXO SI, ELS QUE DIVEN QUE L'HAN
SENTIT PODRÁN CONFIRMAR QUE
SEMPRE QUE PARLA Hl ÉS PRESENT EN
PEP HUERTAS, QUE ÉS EL MEDIUM A
TRAVES DEL QUAL ES MANIFESTA,
PERQUÉ LA SEVA INTERACCIÓ AMB LA
MATERIA ESTÁ ACTUALMENT REDUIDA
A OCASIONALS MIRACLES COM SON
ARA LA MULTIPLICACIÓ DE LES TAXES I
ELS IMPOSTS, LA SUBLIMACIÓ 12ELS
PRESSUPOSTS, LA CREACIO DE
DESPATXOS I CARRECS A PARTIR DEL
NO-RES, LA CONFUSIÓ DE LES
LLENGUES DELS INFIDELS (SOBRE TOT
PER TV), ...

.,.EN UNA PARAULA, QUE NO TAN SOLS
ES ERRONI DUBTAR DE LA, SEVA
EXISTENCIA (NO EM CORRESPON A MI
DETERMINAR SI ÉS PECAT), SINO QUE, A
MES A MES, L'HAURIEN DE CANONIT-
ZAR...! 1 !
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Com a resultat de l'aplicació del cánon de l'aigua del Govern Balear

Aguas Son Tovell cobrará als abonats una
quota mensual de 230 pessetes al mes

L'Ajuntament de Manacor ha aprovat la pro-
posta feta per l'empresa Aguas Son Tovell,
que subministra l'aigua als nuclls costaners
de Porto Cristo, s'Illot 1 Cala Morlanda, per a
fer efectiva l'aplicació del cánon de l'aigua.

Això suposarà als abonats pagar una quota
mensual de 230 pessetes al mes, a més de les
tarifes que se venien pagant fins ara tant per
l'aigua potable com per les residuals. L'aug-
ment será efectiu des de 1'1 de gener.

A. Sansó.- Els abonats al servei
de subministrament de l'aigua pota-
ble dels nuclis de Porto Cristo, s'I-
Ilot i Cala Morlanda hauran de
pagar una quota fixa de 230 pesse-
tes al mes, com a resultat de l'apli-
cació del cánon de l'aigua implantat
pel Govern Balear. L'aplicació del
cánon a les tarifes d'Aguas Son To-
vell, suposa mantenir els mateixos
preus pel subministrament de l'ai-
gua potable, però augmentar el
preu del que fins ara era el servei
de clavegueram i depuració de les
aigües brutes. Així, si fins ara per
les aigües brutes es pagaya una
única quota fixa de 300 pessetes,
aquesta es converteix ara en 320
pessetes pel concepte de depuració
i 230 pel concepte de manteniment
de la xarxa de clavegueram. Quant
a la quota proporcional de 40 pes-
setes per metre cúbic que es paga-
ya fins ara per les aigües brutes, es
disdideix en 1550 pessetes pel cla-
vegueram i 2450 per la depuració.
El concepte de clavegueram és la
part que es queda l'empresa pel
servei de recollida de les aigües
brutes, i el de depuració el corres-
ponent al cánon de l'aigua que es
queda el Govern Balear per mante-
nir les depuradores.

Devolució

Cal recordar que Aguas Son To-

vell va presentar una altra proposta
fa pocs mesos, en la qual aquestes
230 pessetes de quota fixa pel con-
cepte de clavegueram era de 300,
proposta que va ser rebutjada per
l'Ajuntament de Manacor per
manca d'un informe que avalás els
comptes que feia l'empresa submi-
nistradora. Tanmateix, però, l'em-
presa va començar a posar al cobro
els nous rebuts, aplicant aquestes
300 pessetes no acceptades per
l'Ajuntament. Per la qual cosa, ara,
en aquesta nova proposta assegura
que les 70 pessetes de diferencia
que s'han vengut cobrant de
demés, de les 300 inicials a les 230
d'ara, es tornaran als abonats en
els pròxims rebuts del consum de
l'aigua.

Errors

El delegat de Serveis Generals,
Pere LLinás, va defensar aquesta
proposta en el plenari celebrat el
passat dimarts a vespre. Llinàs
mantengué que la proposta s'havia
d'aprovar perquè suposava reduir la
quota del clavegueram en 70 pes-
setes i llevar a l'Ajuntament les sub-
vencions anuals que fins ara venia
pagant pel clavegueram i la depura-
ció, per un total de 14 milions de
pessetes. L'oposició, però, es va
manifestar en contra de la seva

aprovació, pels errors detectats a
l'informe dels comptes d'explotació
de l'empresa subministradora,
sobre el qual es justificava la pro-
posta d'aplicació del cánon de l'ai-
gua. Tant el PSOE com el PSM
apuntaren com a error més greu el
fet de qué Aguas Son Tovell in-
cluesqui com a despesa el manteni-
ment de les xarxes de clavegueram
de s'Illot, que encara s'està fent, i la
de Porto Cristo, les obres de la qual
ni tant sols es començaran en-
guany. A més de l'oposició, també
es va mostrar en contra de l'aprova-
ció de la proposta el membre de l'e-
quip de govern i representant de
Convergencia de Manacor, Eduar-
do Puche. Puche al.legà que l'em-
presa Aguas Son Tovell havia fet
un informe per ajustar els preus a la
seva conveniencia i va dir que a
més era incorrecte, fins al punt de
qué s'havien equivocat en les
sumes i tot.

El grup PP-UM, però, a través del
seu portaveu, Antoni Sureda, va
mantenir que era convenient apro-
var aquesta proposta, amb el com-
promís de comprovar després per
part deis tècnics municipals si l'in-
forme el.laborat per Aguas Son To-
vell és correcte o no ho és. La pro-
posta es va aprovar amb els 12
vots de PP-UM i CB a favor, enfront
dels 7 vots en contra de PSOE,
PSM i CM.



Mentres el seu propietari, Juame de Juan presenta a la premsa l'autorització municipal

Costes precinta el xiringuito del «Playa Moreya»

La Demarcació de Costes va procedir a
precintar la caseta de gelats del «Playa
Moreya».

El passat dijous a migdia va tenir
lloc una roda de premsa a l'Hotel
Playa Moreya de s'Illot, a la qual el
seu propietari va presentar tota una
sèrie d'autoritzacions pels quals
havia instal.lat una caseta de gelats
a damunt la terrasa de l'hotel.

La pol.lémica va sorgir quan el
Delegat de s'Illot, Joan Miguel, va
declarar que presentaria la seva di-
missió si l'equip de Govern aprova-
va l'obertura de l'esmentat xiringui-
to.

Quasi al mateix temps en que es
realitzava aquesta roda de premsa
la Demarcació de Costes, que
depèn del Ministeri d'Obres Públi-
ques i Transports, va dur a terme el
precinte de la caseta de gelats si-
tuada - segons l'escrit- a una zona
de pas de vianants.

Jaime de Juan acusa al
Delegat de s'Illot de
favoritisme

Per començar la roda de premsa,

Jaume de Juan va declarar que la
gestió del Delegat de s'Illot era nefasta.

el propietari del Playa Moreya va fer
un poc d'història sobre el xiringuito,
el qual va desaparèixer amb la to-
rrenta del mes de setembre de l'any
1989. Després amb les obres del
nou riuet de s'Illot, va cedir uns te-
rrenys per la rotonda i el riuet; per
altra banda, Jaime de Juan va pre-
sentar els permisos donats per la
Demarcació de Costes dels any
1989, 1990 i 1991 així com també
un permís municipal de l'any 1991
pel qual se li permitia instal.lar la
caseta de gelats si obtenia el per-
mís pertinent de Costes.

A la pregunta de que per qué no
s'havia decidit abans a obrir el xirin-
guito va respondre que sempre que
ho havia intentat es trobava amb al-
gunes pegues i que per això no ho
havia fet abans. Jaume de Juan va
afirmar que el problema no era altra
que hi havia un veí molt interessant
amb la venda de gelats que era aju-

dat pel Delegat; també sobre la po-
sició presa per l'equip de Govern
digué que per una vegada aquests
no volien caure amb l'irregularitat i
que l'havien recolçat. A una altra
pregunta sobre la gestió del Dele-
gat de s'Illot declarà que era nefas-
ta i que no s'ajustava als interessos
del poble. 

Fotos: Antoni Blau.      
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La proposta será debatuda en el pròxim plenari     

El PSOE vol esbucar els monuments i canviar
els noms de carrers referents a la Guerra Civil

L'agrupació socialista de Manacor ha pre-
sentat una proposta al ple de l'Ajuntament,
per a que siguin esbucats els dos monuments
de Porto Cristo al-luslus a la Guerra Civil 1 si-
guin canviats els noms dels carrers de Mana-

cor que facin referència a aquest enfronta-
ment I siguin retolats amb els que tenien a la
toponímia més antiga. Amb la seva proposta,
el PSOE pretén que es superi el trauma social
que provocà l'enfrontament.

A. Sansó.- El grup municipal so-
cialista ha presentat una proposta a
l'ajuntament de Manacor, per a que
siguin esbucats els dos monuments
de Porto Cristo allusius a la Guerra
Civil i siguin substituïts els noms de
carrers de Manacor, de persones
relacionades amb aquest enfronta-
ment bèl.lic, pels que tenien en la
seva toponímia antiga. Aquesta
proposta será defensada pel repre-
sentant socialista Jaume Llull i el
PSOE amb ella pretén que a Mana-
cor es superin per sempre les dife-
rencies provocades per l'enfronta-
ment nacional.

A la proposta d'esbucar aquests
dos monuments acompanya també
la de fer en el seu lloc un record a
totes les víctimes de l'enfrontament
nacional, si bé el PSOE considera
que el cementen i és el lloc més
adient per això. Aquesta segona

part de la proposta el PSOE la
mantén tant si s'accepta la primera
com si no.

Carrers

Així mateix es proposa també

canviar els noms dels carrers que
facin referencia a l'enfrontament
bèl.lic i substituir-los pels que tenien
a la toponímia més antiga. Però
aquesta proposta contempla una
segona part, per si no s'aprova la
primera. Aquesta segona part con-
templa canviar el nom de 16 carrers
per noms de persones contra les

quals el règim franquista va prendre
represàlies, com la presó, l'expro-
piació de béns, i d'altres, perque
defensaren la república. El PSOE
ha extret aquesta relació de noms
d'un anunci aparegut al diari Balea-
res abans d'acabar la Guerra Civil,
en el qual hi apareixien aquests
noms de Manacorins. La segona
part d'aquesta pretén que, en cas
de que la primera no sigui accepta-
da, Manacor tengui tants de carrers
amb noms de persones de la facció
nacional, com de la republicana, i
igualar així la representació d'uns i
d'altres.

Monuments	 Llull defensarà aquesta proposta.

Canvi de noms de carrers

Proposta 1
Antoni Duran per Centre
Antoni Pascual per Sínia dels Frares
Bartomeu Sastre per Codolí
Guillem Planisi per Llum
Joan Prohens per Rectoria (Noguera)
Joan Segura per Alexandre Rosselló
Jordi Caldentey per Antoni Maura
Jordi Sureda per Avda. Torre
José López per Bon Jesús
Martí Bassa per Sa Moladora
Modest Codina per ?
Pere Llull per Aigua
Pere Morey per Venturós
Pere Riera per Aragó
Sebastià Planisi per Diana
Salvador Juan per Tren

Proposta 2
Primo de Rivera per Batle Amer
Oviedo per Miguel Porcel i Riera
Brunete per Juan Frau Bisbal
Capità Cortés per Rafel Prohens Rosselló
Ramiro Maeztu per Joan Parera Gomila (R)
Ramon Franco per Mateu Soler Salas (S)
Virgen de la Colesa per Jaime Lliteras Cardell
Comte per Antoni Oliver Mesquida
Galmés per Gabriel Galmés Carrió
Gelabert per Antoni Llull Artigues
Lermá per Joan Duran Riera
Nord per Julià Frau Adrover (PC)
Princesa per Antoni Barceló Martí
Sol per Magdalena Martí Riera
Unitat per Gabriel Riera Pons
Salut per Alexandre Gil Núñez



SU FIAT
"LLAVE EN MANO"

FIAT TIPO
1,4 CL.

78 CV.

• Econometro

• Limpia trasero

• Retrovisores con mando

• Faros halogenos

• Cinturones traseros

• Radio-Cassete

1.338.000 pts.

FIAT TIPO
1,4 y 1,6-S
1,4 (78 CV.)
1,6(86 CV.)
• Cierre centralizado
• Elevalunas eléctrico

• Check control y
cuentarrevoluciones

• Volante graduable
• Faros halogenos

• Cinturones traseros
• Radio-Cassete

1,4-S: 1.466.000 pts.
1,6-S: 1.562.000 pts.

FIAT TIPO
1,8 SX i.e.

lo CV.
• Inyección electrónica

• Llantas aluminio
• Servo-dirección
• Faros antiniebla
• Check control

• Cierre centralizado
• Elevalunas eléctrico

• Retrovisores eléctricos
• Volante graduable

• Radio-Cassete

1,8 SX: 1.808.000 pts.
1,6 SX: 1.664.000 pts.
1,4 SX: 1.562.000 pts.

Válldo para vehículos en stock

' PRECIO LLAVE EN MANO. IVA, transporte, matriculación, placas de matricula,
impuesto municipal y gastos de gestoria. Asistencia en carretera 24 horas, Seguro
robo 1 año IDENTIFIAT y todos los servicios de FIAT PLUS SERVICE. Los precios Fiat
incluyen todo menos sorpresas.

LLAVE
EN

MANO

o
FINANCIAMOS A TU MEDIDA A TRAVES DE FIAT FINANCIERA • VEN Y PONLOS EN MARCHA

Autoventa
Manacor sAjrzyCONCHESIONARIO

POLIGONO INDUSTRIAL	 Ventas	 84 34 00
DE MANACOR
	

Recambios y taller _ 84 37 61
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1 HORMIGONERAS

• TORRES DE ANDAY10

•PKALES

• PLACAS DE ENCOFRAR, etc,

GENERAEORES

1 COMPRESORES DE AIRE

•DUIPERS

• MARTILLOS ELECTRICOS

S' encarregarà de la coordinació i control del funcionament dels edificis esportius

«Coordinacions» de Joan Servera signa el
contracte amb l'Ajuntament
(M. Ferrer) Joan Servera, titular de
l'empresa «Coordinacions» i fins fa
poc Secretari de la Junta Local del
Partit Popular, ja ha signat el con-
tracte administratiu amb l'Ajunta-
ment pel qual prestará uns serveis
que seran de coordinació i control
del funcionament dels edificis es-
portius.

Dintre de la Delagació d'esports,
que presideix Rafel Sureda, «Coor-
dinacions» será l'empresa encarre-
gada del manteniment de totes les
instal.lacions esportives de tot tipus,
camps de futbol, poliesportiu, gim-
nás, etc. així com també de la con-
servació i bon funcionament de tots
els serveis complementaris.

Altres funcions que haurá de rea-
litzar Joan Servera seran la
col.laboració amb el Delegat d'Es-
ports en tota l'organització esporti-

Joan Servera, titular de
«Coordinacions-, començarà a treballar
per l'Ajuntament a partir de 11 de juliol.

va, la seva assiténcia a reunions
d'aquesta matèria a celebrar fora
de l'Ajuntament i la coordinació
d'activitats esportives amb centres
escolars i altres entitats.

Com a retribució d'aquest con-
tracte, que regirá a partir del dia 1
de juliol i fins el dia 31 de desembre
d'enguany, l'Ajuntament ha fixat la
quantitat d'unes 195.000 pessetes

MANACOR: ARTA: SAN LORENZO: OFICINA:
Ortega y Gasset, 2 Cardenal Despilig, 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



El proper dia 3 de juliol s'obriran les pliques 

Els plànols definitius de l'Hospital són a
l'Ajuntament

(M. Ferrer) Els tràmits que es
duen a terme per la realització del
que será l'Hospital Comarcal de
Manacor, segueixen el seu ritme.

A finals del mes de maig es va fer
la corresponent publicació de la
convocatòria del concurs en el But-
lletí Oficial de l'Estat -B.O.E.- i a
partir del dia 3 de juliol s'obriran les
pliques per.clié d'aquesta manera
es puguin presentar distintes ofer-
tes de les empreses interessades
amb la realització d'aquestes obres.
Seguidament i una vegada estudia-
des totes les ofertes el Govern es-
triará l'empresa millor per aquest fí,
i la que més convengui, la qual
haurà de començar les obres en un
plaç no superior als quaranta dies.

D'aquestes dades s'extreu que
les obres es posaran en marxa dins
el mes de setembre i el plaç per la

Al plenari d'aquesta setmana Gabriel
Bosch anuncià que els planols definitius
es troben ja a lAjuntament.

seva realització será de 30 mesos.
Com és sabut el pressupost de
l'Hospital Comarcal de Manacor es
va establir en un total de 4.400 mi-
lions de pessetes.

Els plànols definitius del
projecte de l'Hospital
arribaren a l'Ajuntament el
passat dia 9 de juny 

Abans de la realització del plenari
del passat dimarts a vespre, el
Batle de Manacor va anunciar que
els plànols definitius del projecte del
futur Hospital havien arribat aqueli
mateix dia a l'Ajuntament.

áll	 11~ I•n 

VOLKSWAGEN

Monserrat Moyá C.B.

COMUNICA
a sus clientes y público en general que

disponemos de equipos para montaje de
AIRE ACONDICIONADO

Así como servicio de reparación y carga.

Ctra. Palma-Arta Km. 49	 Tel. 55 01 25. MANACOR



Un regidor del PP desmenteix la notícia

«Operació porcella»

(Redacció).- Manacor passa una
etapa d'una certa estabilitat política:
La coalició de govern municipal no
és precisament un matrimoni ben
avingut, però se permeten uns als
altres anar cadascún de son vent.
L'oposició és bastant discreta i no
crea debat polític ni recorr massa a
denúncies de premsa. Davant
aquest panorama és d'agrair que
qualque dia surti una notícia que
posi un poc de sal al cuinat.

Recollirn una informació de R.
Gabaldón publicada per EL DIA di-
mecres passat informant d'allò que
Ell denomina «Operació porcella» i
que consistiria a un dinar
-naturalment de porcella- instigat
per membres del Partit Popular,
concretament per tres militars i al-
tres, a més de la participació de
membres d'Unió Mallorquina que,
segons l'esmentada informació, se
reunirien per mirar d'enderrocar el
President Local del Partit Popular
En Miguel Llull Vallespir, permetent,
això sí, que seguís amb el càrrec
Comarcal, però no que controlás la
delegació manacorina. Fins aquí la
notícia.

Intentam cercar informació i mos
diuen que En Miquell Llull Vallespir
no estava gens content per la notí-
cia. Un regidor municipal del Partit
Popular en va donar la seva versió,
en certs aspectes diferents de la
que Ilegirem a EL DIA. No entram ni
sortim en el tema ni valoram aquest
célebre dinar de porcella, però un

dels participants ens ha contat la
història així:

«Venim fent dinars regularment
una partida d'amics: Els militars
Toni Nebot, R. Sancho, Xavier Al-
varez, En Xerafí, En Toni Sureda,
En Rafel Muntaner, En Paco Picó,
En Miguel Quetgles, etc... Són di-
nars d'amistat i de cap manera hi
ha cap operació política i molt
manco cap intenció de desbancar

ningú; al PP hi ha renou de sa-
bres».

Com que 7 SETMANARI ha cre-
gut que el tema podria ser política-
ment important, hem donat les dues
versions i ens abstenim de cap
classe de comentari ni valoració
que, en tot cas, hauria de ser feta
públicament pels implicats o pel seu
partit, si és que els interessa aclarir
res més.

COMERCIAL
- ARTIGUES C.B.

INSTAIACIZMIES SANITARIAS Y CE CALEFACrION

PRECISA
OFICIAL DE FONTANERIA

CON EXPERIENCIA
Tel. 55 51 17  
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Al nou Comité Executiu no s'ha inclòs a cap membre del partit a Manacor

Unió Mallorquina de Manacor molt
disgustada amb Ma Antònia Munar
Rafel Muntaner ho qualifica com una falta de compromisos pre-electorals.

(M. Ferrer) El passat dimarts va
tenir lloc a Palma la primera reunió
del nou Comité Executiu d'Unió Ma-
llorquina, el qual fou elegit el dilluns
a rel de la proposta presentada per
la presidenta del partit, Ma Antònia
Munar.

Després del resultat de la votació
secreta varen sortir elegits els se-
güents membres per formar part de
l'executiva d'Unió Mallorquina, que
queda integrada per Ma Antònia
Munar i Francesc Salas com a Pre-
sidenta i Secretari General respecti-
vament, i com a vocals Miguel
Ángel Borras, Bartomeu Vidal, Bar-
tomeu Vicenç, Guillem Vidal, Joana
Maria Coll, Joan Morro, Antoni Pas-
qual, Nicolau Tous i Antoni Roses.

Per tal al nou Comité Executiu no
hi forma part cap membre d'Unió
Mallorquina de Manacor; per
aquesta raó els seus membres han
expressat a aquesta redacció la
seva indignació i disgust cap a la
Presidenta, Ma Antònia Munar.

7Setmanari s'ha posat en contac-
te amb el President del partit, Mon-
serrat Galmés, el qual va afirmar
que es tractava d'una decisió com-
prensible i que és la Presidenta la
que ha de triar a les persones de la
seva confiança per formar part del
Comité Executiu, i no té el perquè
hi hagi representants de les Comar-

Rafel Muntaner afirma: «Ignor les raons
que han mogut a la Presidenta a
produir aquest oblit».

ques de Manacor o Inca. També
Rafel Muntaner ens ha concedit
una breu entrevista parlant d'aquest
tema.

• Rafel, quina és la postura d'U-
nió Mallorquina de Manacor da-
vant aquesta elecció?.

- Estam disgustats perquè no
s'hagi inclòs ningú de Manacor, ja
que Manacor és, després de
Palma, la segona capital de l'illa i
cap de comarca indiscutible. Els
membres d'UM Manacor per da-
munt de les persones o noms que
es puguin imposar sempre defensa-

rem que hi hagi un manacorí als cá-
rrecs directius. Partint d'aquesta
base, estam sumament disgustats
per la determinació de la Presidenta
d'excluir de l'Executiva un nom
d'una persona del nostre poble.

- S'ha dit que la Presidenta, I*
Antónia Munar té alguna cosa en
contra de Manacor...

-No se que et tenc de dir, crec
que na Ma Antònia no té cap cosa
personal en contra del poble de Ma-
nacor, maldement alguns medis de
comunicació diguin d'aquest des-
preci de na Ma Antònia. És un fet
que si no ha tingut en compte de
posar una persona de Manacor a
l'Executiva, ignor les raons que
l'han moguda a produir aquest oblit.

- Unió Mallorquina de Manacor
prendrà alguna determinació res-
pecte al tema?

- No te puc contestar ja que jo
era fora de l'illa i m'he enterat de
l'Executiva per la premsa. Avui (di-
mecres), no he pugut contactar
amb el President i aixó és un tema
que ha de resoldre el Comité Local,
el qual intentaré convocar aquesta
setmana amb l'autorització del Pre-
sident. Varis membres del Comité
creuen que existeix un desencant,
un enfado que es qualifica com una
falta de compliment de compromi-
sos pre-electorals.

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



Bar-Restaurante

EL
CRUCE

Especialidad en:
Arròs brut, Frito

Mallorquín, Lengua,
Sopes, Porcella,

Callos.

SABADOS Y DOMINGOS
ABIERTO TODO EL DÍA

Ctra. Palma-Artà, Km. 41
Tel. 56 00 73 Vilafranca

02(1801(10
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Protagcmistes

JOAN ANDREU
ROSSELLÓ, membre
de la Junta Local del
Partit Popular de
Manacor, que ha estat
nomenat secretari de
l'esmentada junta,
substituint a Joan
Servera.

JAUME RIBOT, que
és, des de fa unes
setmanes el Delegat de
La Caixa a Muro.
Durant molts d'anys
havia treballat a la
Banca March de
Manacor i més
recentment havia
ocupat el càrrec de
director de Sa Banca a
Sant Joan.

MARIA AMENGUAL,
esposa de Salvador
Bauza, dona molt
vinculada a la nostra
ciutat, que ha estat
intervinguda
quirúrgicament a una
clínica de Palma. Al
temps que celebram
l'exit de l'operació
desitjam que molt prest
pugui tornar a les seves
ocupacions habituals.

JAUME GIRART,
President de
l'Associació de
Canaricultors de
Manacor, és notícia per
estar intentant dur cap
a Manacor el
Campionat d'Espanya
de Canaricultura; i
segons notícies, amb
moltes possibilitats
d'exit.          



Joan Miguel Sansó sembrà
petúnies a la plaça del Ginebró

El delegat de s'Illot i de la policia
de l'Ajuntament de Manacor, Joan
Miguel Sansó, acondicioná junta-
ment amb un dels homes de la bri-
gada municipal, la plaça del ginebró
ubicada a Cala Morlanda, després
de que es denunciás des de aques-
ta redacció la perillositat d'un clot
bastant fons. Joan Miguel, qui en
càvec en mà treballà durant unes
hores, deixà la placeta inmillorable,
nivellá la terra i sembrà petúnies.
Els veïnats de l'esmentada plaça es
mostren satisfets per la tasca duita
a terme per un regidor de l'Ajunta-
ment. Qualqú havia de posar ma a
l'assumpte i en aquest cas fou el
mateix Joan Miguel, del qui es parla
si presenta la dimissió o no del seu
càrrec com a delegat de s'Illot.

Foto: Antoni Blau

Viajes ANKAIRE
SA BASSA, 5-B. TEL. 55 19 50 - MANACOR

ESPECIAL EXPO '92
OFERTAS

LOS MEJORES PRECIOS DEL MERCADO
AVION DIRECTO — HOTEL CENTRICO CON AIRE ACONDICIONADO

4 DÍAS 	  31.000 pts.	 GARANTIA TOTAL
5 DIAS 	  35.500 pts.	 HOTEL COMPROVADO

SALIDAS EN GRUPO DESDE MANACOR
DEL 03 AL 06 DE SEPTIEMBRE (4 días completos)
Complejo vacacional - Media pensión desde 	  37.900 pts.
Hotel RIOSUR 3*** desde 	  46.900 pts.

DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE (todo incluído)
Avión directo + traslados + Hotel pensión completa + visitas + entradas a la
Expo 92. TODO POR 	  58.900 pts.

(INFORMESE DETALLADAIVIENTE EN NUESTRAS OFICINAS)



 

AIRE ACONDICIONADO

Local climatizado por
TOTELSARESTAURANT

******************************* ********** *******************

CAFETERIA SES ARCADES
Abierto a partir de hoy, 12 de Junio

Servicio cafetería, meriendas
MENUS ECONOMICOS

Bodas, comuniones, bautizos - Reservados
Grupos en general

Carretera Palma-Artà, Km. 49 (Junto Carpimetal)	 Tel. 55 47 66



per s estrúmbol

Per força hem de tornar a comen-
çar amb el Barça i el Madrid. An es
Mingo altra vegada s'hi va concen-
trar tot quan culé hi ha a Manacor.
Va haver-hi cava a rompre i meren-
gue per endolcir la festa. s'Agrícola:
cava i merengues d'en Domingo
Ordines i gran berrinxe de madri-
distes que en volen donar i no en
volen prendre.

Diuen que els madridistes de s'A-
grícola varen haver de prendre anti-
depressius per qué no podien
aguantar s'aldarull. En Sión Fulla-
na feia un renou de mil dimonis. na
Xesca Pocoví se passejava amb
una senyera amb el cotxe i hi havia
qui trobava aquesta Higa devaluada:
Els rivals del Barça eren molt poca
cosa, vèncer a un Madrid tan mise-
rable no té mèrit.

Per acabar i no fer-nos pesats,
dues de veres: La poca eduació
d'En Mendoza amb allò de posar
«los cojones» en aquest partit... el

sous els feren en terra. I la segona,
el problema del Mestre Nadal que
va haver d'aguantar metxa a la des-
filada de carroces —devaluada per
la Lliga—. Un deis sicaris den Rafel
Nadal tenia ciar que el futbol és da-
vant la música: escoltava amb un
auricular a l'orella i la trompa o cor-
neta a la boca. No és raro que se
despistás.

Una cosa que preocupa seriosa-
ment és que el PSOE demani l'eli-
minació de símbols feixistes i can-
vis de noms de carrers. Noltros
pensam que era quan comandaven
ells que tenien l'ocasió de prendre
aquestes decisions. En tot cas,
tampoc estaria de més que acabas-
sin la tasca demanant un carrer o
un monument al democràtic i mártir
Batle Garanya i que pressionassin
perquè s'instal.lin al cementen i els
monuments funeraris del Port i el
de n'Andreu Frau.

Qualque malentès hi deu haver
perquè se suposa que els Capsi-
granys van d'allò més cremats amb
el PSOE amb això dels noms deis
carrers. El SOE vol canviar el nom
del Carrer José López i els CAPSI
troben que en Pep López mereix un
carrer, com a millor actor de Mana-
cor i part de l'extranger.

1 seguint en política, qui no piulen
son els d'Unió Mallorquina. Uns

perquè estan prenent posicions,
com en Jaume Darder, possible
futur batle. Altres perquè mentre els
pepets i opositors se barallen, ells
fan negocis. Alerta! no hem dit ne-
gocis il.legals.

El Manacor, en canvi s'en va a
Llíria on, si puntúa, se convertirá en
equip de Segona-B. Diuen que n'O-
brador ha oferit quinze milions per
l'any qui ve si ascendeixen (se su-
posa que serien conseguits a base
de molts de comerciants). El Presi,
no vol, de cap manera ascendir.
L'amo del Manacor, tampoc, a més
va coa baixa perquè era seguidor
d'una cosa que se deia Madrid.

1 ara que ve l'estiu, nova polémi-
ca al Port entre indis i vaquers. Qui
és el responsable del muro de la
verguenza? algun indi o algun por-
teny? parlant del Port no ens can-
sarem de denunciar la nova carre-
tera, insuficient i extremadament
perillosa; és com si tenguessim la
ETA a mitjan camí, no sabem mai si
arribarem: curves ràpides, manca

de carrils per adavantar, sortides

mortals dels carrils lents al Coll i
Molí den Sopa... fa un any no
crèiem haver de Ilamentar l'obra.



.X1:1:1;IT,W1.110.51K: <1.	 ..;;..,'".11~

TOLEDO NSEhll 
DISFRUTELO

CON AIRE

PARA UN MUNDO EXIGENTE

AIRE ACONDICIONADO
DE SERIE.

En SEAT celebramos el primer año de

éxitos del TOLEDO con un lanzamiento

muy especial el nuevo TOLEDO serie

ANIVERSARIO.

Un año de triunfos para poner a su

alcance el coche del que ya disfrutan

miles de europeos. El automóvil más

vendido de su categoria en España. Con

más de 100.000 unidades producidas y

60.000 exportadas. Todo un éxito.

UNA SERIE LIMITADA. CON EL
MAXIMO DE EQUIPAMIENTO.

La nueva serie ANIVERSARIO le ofrece

aire acondicionado de serie (según

versiones) o su equivalente en descuento.

En la amplia gama TOLEDO encontrará

los últimos avances tecnológicos en

prestaciones, seguridad y confort. Todo

con el más amplio equipamiento:

dirección asistida. ABS electrónico Mark

IV, cierre centralizado en cuatro puertas y

maletero, elevalunas eléctrico, techo

deslizante, ordenador de a bordo...

Un concepto de automóvil que se crece

con la funcionalidad de su portón trasero

integrado, su amplio maletero -el mayor de

su clase- y su completa instrumentación

de avanzado diseño ergonómico.

Un automóvil que ha hecho realidad,

por primera vez en su categoría, la idea

de una berlina deportiva. Donde las más

altas prestaciones se aunan con el más

amplio espacio. Sin renunciar a nada.

CELEBRE EL PRIMER AÑO DE EXITO:
OTRAS CONDICIONES MUY
ESPECIALES EN SU CONCESIONARIO.

JORNADA DE
PUERTAS ABIERTAS

Sábados: 13 y 20 Junio

Domingos: 14 y 21 Junio

‘40, SEAT Patoroc, .nádor EOUIPMAIENTO DE SERIE DEL 101.500 ATASE MOTOR DE INMCCTON FLECO:W.1.CA ABS ELECTRONICO MAR« IV DIRECOON

ASISTIDA f LEVALUNAS flECTRICO EN lAS CUATRO PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO EN LAS CUATRO PUERTAS E MALETERO

ORDENADOR OEA BOR0011MAI SPOILER SOBRE PORTON TRA.SERO COLOR CARROCERIA (SANADO ANTERIORES A POSTERIORES

DEPORTIVOS Al DEI CONDUCTOR REOUL ABLE EN ALTURA, ASIENTO POSTERIOR PARTIDO REPOSACABEZAS ANTERIORES

REGULABLES (EA AL TURA f NCLINACION RETROVISORES EXTERIORES TERMICOS E EIECTRICOS COLOR CARROCERIA FAROS

ANTINIEBLA LIARE/ESE/E ALEACIONEJ 1S REMAMOS 195

a~ zoo

LA AMBICION DE SUPERARSE
.."""1111 flaCnrona
9%)

Tm

Infórmese en:

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



Bernat Nadal

Destino Áncora y Delfín	

Miguel Ángel Riera, traduït al
gallec i al castellà

A caben de sortir al mercat
dues noves traduccions
d'obres de l'escriptor ma-

nacorí En Miguel Angel Riera: Una
d'elles al galleg i l'altra al castellà.
Fa anys que, sense pressa i amb
poques pauses el nostre escriptor
avança ferm en el camí del més
elevat reconeixement literari. Ha
estat traduïda diverses Ilengues ex-
trangeres, però és en les edicions
fetes a la península Ibérica on
tenim més possibilitats d'avaluar re-
sultats de vendes i de crítica.

Andreu Milá

Dels dos !libres que avui comen-
tam, el primer és la versió en Galleg
de Fuita i Martiri de Sant Andreu
Milà, la primera novel.la d'En Mi-
guel Ángel, llibre lent i ben elaborat
que proposa una ética gairebé mís-
tica. A sortit publicat a la més pres-
tigiosa col.lecció de llibres de Galí-
cia «Grandes do noso tempo» que
edita «Xerais». Per donar-nos una
idea de com sellecoionen els au-
tors direm que fins ara només han
editat llibres de: Camus, Pavese,
Bashevis Singer, Sartre, Joyce,
Dylan Thomas, Duras, Salinger,
Gide Pirandello, Saciascia i Wells.
Gairebé no és possible una
sel.lecció més acurada d'autors de
renom internacional.

La traducció de Xabier R. Baixe-
ras ha merescut elogis de la crítica i
el llibre gaudeix d'una excel.lent
acollida a Galicia.

Els deus Inaccessibles

La célebre novel.la «Els deus
inaccessibles» que va obtenir el
Premi Nacional de Literatura Cata-
lana, ha vist, ara, la Ilum en llengua
castellana. Editada per DESTINO
en la seva millor col.lecció «Áncora
y Delfín», apareix amb traducció de
Antón Castro.
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Aquesta novel.la, a molts de lec-
tors els ha evocat l'obra de Thomas
Mann «La mort a Venècia», encara
que el plantejament sigui diferent,
va ser la primera que va escriure
després de la saga que tenia com a
fita l'ambient de la guerra civil (en-
cara que les novel.les de M.A.
Riera no són de guerra, ans més bé
de passions en temps de guerra).

És digne de valorar que la prime-
ra crítica de la que tenc notícia,
apareguda la passada setmana al
Diari ABC de Madrid, fora  extraordi-
nàriament positiva i afalagadora per
l'autor. Amb aquestes notes de
premsa sortim dels escrits a nivell
casolà, com aquest mateix, que a
algú li poden semblar mediatitzats
per la cortesia. La crítica de Madrid
és Ilunyana i per tant independent.

Aquesta novel.la d'amor i de be-
Ilesa, sobretot d'amor per la belle-
sa, apareix a les llibreries amb una
portada extraordinàriament sugges-
tiva. Esperem que les obres d'En
Miguel Angel Riera siguin conegu-
des per la gent de parla castellana,
tant com ho són a Catalunya i, en
certa manera, a Mallorca.

Altres obres

Hi ha en marxa altres projectes
d'edició de llibres d'En Miguel
Ángel. Noves traduccions al caste-
Ilá de la resta d'obres, i alguns con-
tractes per traduir a altres idiomes,
però el llibre que potser surti més
aviat sigui «El pis de la badia»,
una col.lecció de poemes compac-
tes, madurs i ben escrits que ben
segur será rebut amb goig per part
dels seguidors de la seva obra poé-
tica, un poc deixada de banda per
la novel.la en aquests darrers anys,
però que reverdeix amb frescor en
el llibret que possiblement surti
aquest estiu.
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La millor comparsa fou «Això era i no era» de Felanitx

«La flama olímpica» guanyadora de la
desfilada de carrosses

Un dels actes més importants i significatius que
es celebren dintre del programa de les Fires i Fes-
tes és la tradicional desfilada de carrosses i com-
parses; envoltant del Passeig de Na Camel.la es
reuneix gran quantitat de públic per poder obser-

var les darreres idees de les associacions i grups
amb les carrosses i també amb les comparses. En-
guany foren presidides per les autoritats locals i
també pel President del Govern Balear, Gabriel Ca-
nenas i el President del CIM, Joan Verger.

Les comparses varen ser molt aplauides per tota la gent.La guanyadora d'enguany fou -La flama olímpica»
presentada per l'APA de La Salle.

	La desfilada de carrosses d'en- 	 Els premis de les carrosses d'en-
guany va donar començament guany es varen repartir de la se-

	

sobre les set de l'horabaixa i va	 güent manera:
destacar, un any més, la gran quan-
titat de participants que hi prengue-
ren part així com també la qualitat i
diversitat de temes que foren el
motiu de carrosses i comparses.

Fent referència als temes resalta-
ren per la seva actualitat les
al.legories a la celebració dels Jocs
Olímpics, l'Expo de Sevilla i com és
natural els símbols de la primavera
amb les flors i les abelles.

EL primer preml fou «La flama
olímpica»

El Jurat qualificador de la desfila-
da va decidir donar el primer premi
a la carrossa presentada per l 'APA
del Col.legi de La Salle que presen-
tà «La flama olímpica», fent clara
referència a la realització deis Jocs
Olímpics de Barcelona i a la torxa
olímpica, que per altra banda també
passarà per Manacor.

- Primer Premi: «La flama olím-
pica» de l 'APA de La Salle; 100.000
ptes.

- Segon Premi: «Jardí encantat»

Les carrosses i
comparses presentades
foren d'una gran
qualitat.

del grup Foganya de Porreres;
70.000 ptes.

- Tercer Premi: «Fantasia» de
l 'APA del Col.legi Antoni Maura:
55.000 ptes.

- Quart Premi: «Un abeller» de

l'AA.VV. Es Convent; 40.000 ptes.
• Quint Premi: «Les quatre esta-

cions» de l'APA de Sant Vicenç de
Paül; 30.000 ptes.

- «Així es va descobrir» de
l'APA de La Puresa de Maria;
20.000 ptes.

És cert que els components del
Jurat qualificador es degueren
veure amb creus problemes per de-
cidir quines havien d'esser les ca-
rrosses guanyadores ja que totes
elles estaven fetes amb tots els de-
talls, tant de vestuari de les perso-
nes com per la forma de realització
de cada una d'elles. Tot això apun-
ta a que cada any es va superant
qualitat i quantitat però el que és
més important, l'interès i l'il.lusió
que demostren totes les persones
que les fan possibles, tant les que
apareixen a la desfilada com aque-
lles que dies abans han fet la feina
més dura que és, sens dubte, la
realització de tots els objectes que
formen la carrossa final.



que aquesta categoria va quedar
deserta. En definitiva una altra edi-
ció de la desfilada de carrosses i
comparses que fou seguida per ma-
nacorins i gent arribada d'altres po-
bles amb molta animació i alegria
per part de tothom.

(/)
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M• Magdalena Ferrer.
Fotos: Antoni Blau.

Les quatre estacions- de Sant Vicenç de Paül  guanyà el quint premi; el Col.legi de La Puresa obten,' el sisé premi amb -Així
es va descobrir».

«Abcó era i no era» obtení el
primer premi de comparses

De totes les comparses que
varen prendre part a la desfilada, la
guanyadora que va obtenir el pri-
mer premi fou «Això era i no era»
presentada per Francesc Algaba de
Felanitx que va obtenir un total de
40.000 pessetes seguida per »Fan-

tasia» de l'APA del Col.legi Antoni
Maura amb 30.000 pessetes i final-
ment el tercer premi fou per «Expo
'92» presentada per l 'APA del
Col.legi de Sa Torre.

Per altra banda, cal resaltar que
les 30.000 pessetes destinades a
les comparses inferiors a 10 perso-
nes no es varen poder repartir ja
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Cala D'Or	 Sa Coma (Cala 3 fillor)

IHIGPERAMERNCADOSTE

Felanitx

IMiliAnnnticAToosE

Santa Ponsa

JIGANTE 1151111ilifflE
S'Arenal	 Pto. Andraitx 

REFRESCOS     

*Lata Schweppes de
naranja, limón, cola 44    

ELECTRODOMESTICOS

*Ventilador Travis tipo tropical Box-Fan

FRUTERIA

*Sandía (pts./kg.)

CARNICERIA

*Pollo fresco (pts./kg.) 149

I PESCADERIA

*Trucha fresca (pts./kg.) 450

69

... Y CIEN OFERTAS MÁS!!

...PORQUE GIGANTE ERES TU!

I OFERTA ESPECIAL

*Vodka 1 litro
*Ron 1 litro
*Ginebra 1 litro
*Brandy 1 litro

499
499
499
499

2.995

*Brandy Veterano 1 litro 795
*Ginebra Gordon's 1 litro 895
*Whisky Johnnie Walker 1.180
*Whisky Caballo Blanco - White Horse 995

LICORES

HIPERMERCADOSI 	E

GALERIA COMERCIAL:
Cafetería Bar
Peluquería unisex
Boutique Piel
Papelería
Cajero Automático
Banco
Exposición muebles terraza  

SERVICIOS:
Parking
Limpia Autos
Autoservicio
Bus                                             

OFERTAS DEL 5 AL 13 DE JUNIO (Inclusive) 

1 ALIMENTACIÓN              

*Leche entera brick
1 litro  65       

DOMINGOS ABIERTO HASTA LAS 13'30 H.

SUBE EL CALOR Y BAJAN LOS PRECIOS



RCINC GT TURBO NEGRE
550.000 pts.

Els guanyadors foren Fernando J. Boronat, Francesc Galmés i Maria Mercè Llinàs 

Entregats els premis del V Concurs de
Disseny de Mobles

(M. Ferrer) El passat dissabte,
dia 6 de juny es va fer entrega dels
premis als guanyadors del V Con-
curs de Disseny de Mobles «Co-
marca de Llevant», sobre les onze
del matí a l'«stand» de l'Associació
de la Fusta i l'Olivera de les Balears
al Parc Municipal.

Aquesta Associació va concedir
els premis de les dues categories
establertes a Fernando J. Boronat
per la seva obra titulada «Libreria
Arcade» entre les quaranta-quatre
obres presentades dins la Catego-
ria A, tenint en compte la funcionali-
tat i extremada senzillesa construc-
tiva del moble, així com, la torta ex-
pressivitat forma feta amb uns mí-
nims recursos i la correcta utilitza-
ció del material; a la Categoria B
estudiants, els guanyadors, Fran-
cesc Galmés amb «Llunam» i Maria
Mercè Llinàs amb «Una cambrera
molt original», varen obtenir un

premi de 50.000 pessetes; en
aquesta categoria el Jurat també
valorà l'estètica de la taula anome-
nada «Llunam» i la funcionalitat
d'«Una cambrera molt original». A
la Categoria B es presentaren un
total de cent projectes.

A l'entrega dels premis estaren
presents el Conseller de comerç i
indústria, el Batle de Manacor i au-
toritats locals així com el President
de l'Associació Empresarial de la
Fusta i l'Olivera de les Balears.

foto: Antoni Blau.

Festa de primavera a
l'INSERSO

(M.F.) El passat divendres, dintre del programa de
les Fires i Festes de Primavera es va realitzar al local
de l'INSERSO del carrer nou una molt agradable
Festa de Primavera.

Amb l'assistència de nombroses persones de la Llar
de la Tercera edat, es va dur a terme l'homenatge als
majors de 90 anys de dita associació. La festa que co-
mençà sobre les sis de l'horabaixa es va allargar unes
hores entre l'alegria de tots els assistents.

Els guanyadors del I Concurs
Fotogràfic «Ciutat de Manacor».

(M.F.) Els guanyadors del 1 Concurs Fotogràfic
«Ciutat de Manacor», que fou organitzat per les Noves
Generacions del Partit Popular, foren les següents
persones:
- Categoria Color:
- Primer premi: M* De les Angeles Barros amb «Fruita
fresca».
- Segon premi: Josep Vicenç Carañena amb «L'ou o la
gallina».
- Tercer premi: Benito Riera amb «Pintant la inspira-
ció».
- Categoria Blanc i Negre:
- Primer premi: Sebastià Monserrat amb «1930».
- Segon premi: Jeroni Sagrera amb «Mans».
- Tercer premi: Andreu Puigserver amb «215».
- Premi especial «juventut»:
- Consuelo Piñol con -T'estim tieta».

(/)
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Totes les fotografies que prengueren part al concurs
es varen trobar exposades al Col.legi de Sa Gradua-
da, al qual aquest diumenge es va fer l'entrega dels
premis.



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

Cata de Vins artesans mallorquins

Els millors, els dels germans Majoral d'Algaida

Redacció, T.T.- Divendres pas-
sat, dins el contexte de la VI Mostra
de Vins Mallorquins i de Castella-
Lleó, tengué lloc a la Cata de Vins
artesanals mallorquins, que es ve
realitzant els darrers anys. Els
guanyadors absoluts foren els ger-
mans Majoral d'Algaida, que pre-
sentaren els millors vins del vespre.

La cata es realitzà al Molí d'En
Roca, el vespre del passat diven-

dres, dia 5 de maig. Entre els cata-
dors hi havia anólegs, vinaters, crí-
tics especialitzats i alguns membres
dels mitjans informatius.

L'interrogant que s'obria, abans
de començar l'acte, és a veure quin
grau de millora s'observaria als vins
artesans, com es pot observar als
vins mallorquins en general. La rea-
litat és que, excepció feta de mitja
dotzena de vins gairebé impresen-

tables, es varen poder tastar més
de deu vins d'una qualitat que mai
haguéssim pogut sospitar ara fa
tres o quatre anys. Els tres guanya-
dors -a cada una de les categories-
són una bona mostra de com es
poden fer vins de bona qualitat des
de l'artesania més absoluta, des de
l'afany de superació del simple
afeccionat amb coneixements cada
dia més grans i amb tècniques cada
vegada més depurades.

Nou vIns blancs

Un total de nou vins blancs es
varen provar. Dels quals n'hi havia
tres que destacaven per damunt la
resta. A la fi, el guanyador fou Llo-
renç Mayol Vives, de Manacor, que
enllestí un excel.lent vi blanc realit-
zat amb moscatell de la vinya de
Son Caules.

Tres rosats

Tan sols tres vins rosats es pre-
sentaren a la consideració del nom-
brós jurat. Els tres, de bona qualitat.
No hi havia les gran diferències que
s'observaven als blancs, o que es
veurien més tard als negres. La
puntuació final donà com a guanya-
dor un vi realitzat amb raïm ull de
liebre al cent per cent. El premi fou
pels germans Majoral d'Algaida, as-
sidus participants a aquesta mostra
i assidus, a l'hora de guanyar pre-
mis aquests darrers anys.



... 1 du vins negres

Quan ja es duien tastats la dotze-
na de vins, entre blancs i rosats, es
presentaren els negres. Potser fos
allá on es veié una millora més gran
respecte d'edicions anteriors. La
majoria eren vins novells, de collites
del 91, -quasi tots-, algún del 90 i
dos del 89. Altra volta el vi més
votat fou un negre dels germans
Majoral, fet amb Cabernet i Garna-
cha, excel.lent pel seu color, olfacte
i gust.

Enguany, els Tastavins establiren
el premi al millor vi de tots els pre-
sentats. Aquest premi va recaure al
vi negre abans esmentat. Cal dir
que la cata era cega i que fins que
es coneixia el guanyador no es veié
l'etiqueta del vi.

Després de la cata, els Tastavins
obsequiaren els presents amb un
sopar excel.lent; allá es donar a co-
nèixer el primer cava mallorquí,
també realitzat pels germans guan-
yadors del vespre: els germans Ma-
joral.

Foto: Toni Blau
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CURSOS INTENSIVOS
MECANOGRAFIA  (Audiovisual)

CONTABILIDAD  Repasos F.P., turismo

INFORMATICA Cursos para jóvenes.
Programación BASIC.
Lotus 1.2.3. MS-DOS.
DBase III, DBase IV,
FRAMEWORK III,
WORDPERFECT, etc.

INGLÉS Recuperaciones EGB, BUP.
Cursos intensivos

Vaya a lo seguro,
estudie en...

e centro
UNO

EN MANACOR:
Plaza Iglesia, 2.

Tel. 55 56 06
EN PALMA:

Vía Portugal, 1-A.
Tel. 72 43 71

EN INCA:
Obispo Llompart, 5.

Tel. 50 21 85



Mostra de Vins Mallorquins i de Castella-Lleó

Balanç molt positiu de la VI Mostra

Redacció, T.T.- Tant els organitzadors, com els
ciutadans que han visitat la mostra de vins mallor-
quins i de Castella-Lleó, la sisena mostra organit-
zada pels Tastavins amb el suport d'entitats i insti-

tucions, fan a l'hora de la cloenda un balanç molt
positiu. S'han batut marques anteriors i les previ-
sions fetes setmanes enrera s'han vistes compli-
des: més de 10.000 persones han visitat la Mostra.

La gran majoria coincideix: de les
sis celebrades fins ara, aquesta ha
estat la millor i la que ha assolit
més èxit. Els organitzadors calculen
en més de 10.000 els visitants que
han passat pel Parc a veure els
«stands» dedicats als vins i més de
2.500 persones s'han aturat a tastar
els vins; s'ha de tenir en compte
que moltes persones repetiren visi-
ta, ja que als diferents departa-
ments s'hi presentaren més de 450
vins i molts d'ells, desconeguts.
Per-e) no sols s'ha batut els récords
quantitatius de la mostra: també
s'han batut els de participació als
distints actes i els de la qualitat dels
productes presentats.

Aquest cap de setmana, al marge
de la cata selectiva de vins arte-
sans mallorquins, de la que ens
ocupam a una altra página, s'han
celebrat quatre actes més dels que
n'oferirem una breu ressenya.

Els vins de Castella- Lleó, avul

Per una banda, el dissabte dia 6,
a les 2130, es celebrà una confe-
rència sobre els «Vins de Castella i
Lleó, avui». Una conferència a cura
d'Alfredo Torres Riol, Director Ge-
neral d'Agricultura de la comunitat
castellana.

El conferenciant mostrà la seva
preparació en temes agrícoles i feu
un repàs força interessant a la reali-
tat de la seva comunitat, avui. Fou
amena i documentada. L'acte
acabà amb un col.loqui breu.

Cata comentada

El diumenge, a les 10'30, al Molí
d'En Roca es celebrà la ja tradicio-
nal cata comentada, que comptava
enguany amb una persona d'excep-
cr

. ,
o• Pascual Herrera García, Direc-E	 •

tor de l'Estació enológica de Rueda,
rn una de les persones més prepara-

des que es poden trobar a l'actuali-
tat i reconeguda mundialment tant
pels seus sabers com pel caire di-
dàctic que dóna a les cates que diri-
geix.

Hi participaven, a més del Sr. He-
rrera, trenta dues persones, a més
dels oients que omplien el molí. Es
cataren vins de les cinc denomina-
cions d'origen de Castella: un vi
negre de Toro, un blanc de Rueda,
rosats de Cigales i El Bierzo i dos
«tintos» de la Ribera del Duero; tots
ells sense etiqueta comercial i d'alta
qualitat.

El més interessant, però, era
saber els comentaris que realitzaria
sobre els vins mallorquins, amb eti-
quetes a la vista, totalment oberta
la cata.

Es tastaren un blanc de Can
Ribas (Prensal i Moll), un Cabernet
d'En Jaume Mesquida, el Montfe-
rrutx del 85 de Miguel Oliver, un
negre de Franja Roja del 87 i un vi
rosat novell de Can Reus de Mana-
cor. El comentari de Pascual Herre-
ra fou en el sentit de la gran evolu-
ció soferta pels vins mallorquins;
evolució positiva, és clar. I li cridà
especialment l'atenció el vi rosat de
Can Reus, que alabà moltíssim.

Dinar excel.lent

Quasi dins la intimitat, ja que
el dinar era tan sols pels organit-
zadors, acompanyats de les
seves esposes, es celebr à un
dinar per a sibarites, al Molí
d'En Roca. Aquest era el ménú:
Pastís de cap-roig i salmó amb
salsa lleugera, el.laborat per
Cristóbal Moreno de Son Floria-
na; plat acompanyat per un vi

blanc de Rueda Superior del
Consejo Regulador de Rueda;
Lloms de conill a l'estil mallor-
quí, el.laborat per Paco Gil de
s'Era de Pula, acompanyat de vi
negre Cabernet-Manto Negro de
Can Ribas; i una selecció de
«sorbetes» d'En Miguel Gela-
bert, regats amb xampany fran-
cés Vouve Clicot. Actuaren de
mestres de cerimònies En Sión
d'Es Pi i la seva esposa Magda-
lena, tradicionals amics dels
Tastavins.

I per tancar, la subhasta

1 com cada any, la mostra es
tanca també amb una subhasta de
vins. Un total de 56 botelles, dona-
des pels mateixos confrares i bode-
gues de per tot arreu. Es subhasta-
ren vins gairebé de per tot el món:
espanyols de totes les zones, fran-
cesos, portuguesos, alemanys, ita-
lians, suissos... I la subhasta estava
dirigida pel comentarista de RNE, el
periodista Manuel Julbe, especial-
ment vinculat a Manacor.

La subhasta fou rápida i obtingué
un bon èxit: s'arribaren a pagar
22.000 pessetes per una botella,
Vega Sicilia Unico Reserva de
1958; però també sortiren un Viña
Pomal, de les Bodegues Bilbaines
de 1934, un Pesquera de 1982 i un
bótil de vi de cinc litres, donada per
Pere i Rafel Reus, amb una etique-
ta especial d'En Joan Duran. El vi
era de 1946.

Resumint: una mostra marcada
per la qualitat dels vins i dels pro-
ductes presentats, que ha comptat
amb el suport i el reconeixement
del públic.



Pa Torrat, el grup més juvenil de la vetlada.

MIUNTAROCK
Primera mostra de rock manacorí

El passat divendres, dia 5 de
Juny a la plaça del Mercat es va ce-
lebrar la nit de rock a la qual hi
varen tocar els grups: CORAZON,
SET I MIG, PA TORRAT, ROTS-
DAI, TOTS SANTS i TRANCE. El ti-
tular d'aquest article se podria aga-
far de precedent i ja que cada any
hi ha mostres de vins, mostres agrí-
coles, mostres de cotxes, etc. a
partir d'enguany també hi podria
haver una mostra de la música jove
que s'està fent a Manacor, tant de
rock com jazz, folk, clásica, etc. Si
es vol fer qualque cosa per la gent
jove de Manacor, aquesta podria
ser una bona idea. Dit això pas a
relatar el que va ser el concert:

La nit de rock la va encetar el
grup CORAZON, no hi havia gaire
gent, és l'inconvenient de ser els
primers, aquest grup fa una música
parescuda a la dels «Heroes del Si-
lencio» cosa que no els lleva mèrit,
ja que tots els grups sempre tenen
influència de qualcú.

Després va tocar SET I MIG, la
gent estava cada vegada més ani-
mada i en Joan Carles Baqué, que
és un showman cent per cent, la va
fer participar del concert. Acabada
la tanda del SET I MIG, va pujar PA
TORRAT, aquest se podria dir que
va ser el grup més juvenil de la
vetlada amb cançons com «El pis-
tolero» o «Ses nines ja no me fan
cas». Seguit a ells varen tocar els
ROTSDAI. D'aquest grup s'ha de
contar una anécdota: Na Marisa i
en Juanjo, cantants del grup, salu-

daven la gent tocant-los les mans,
quan feien això, un sector del públic
(bastant jove, 14-15 anys) varen es-
tirar de la mà a Na Marisa i la varen
baixar de l'escenari, això sí sense
que caigués a terra ni es fes mal.
Aquest és el preu de la fama, Mari-
sa!.

Després va venir l'actuació més
esperada del vespre, TOTS
SANTS, amb la plaça plena de gent
va tocar sense aturar-se, una darre-
ra l'altra, les seves cançons. Si
qualque veïnat creia que podia dor-
mir, ho duia ciar.

I per acabar el concert, TRANCE,
aquest grup que está format per
dos manacorins i tres catalans ha
estat per aquí uns dies i ha aprofitat
per tocar a distints llocs, degut a
uns problemes tècnics, varen estar
una estona a començar a tocar per
lo qual la plaça es va buidar bastant
de gent. Aquest grup practica un
Heavy Metal molt potent i així ho
demostraren.

Andreu
Foto: Xesc

El DR. FRANCESC MIR
METGE OCULISTA

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

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

Consulta: Dilluns i dimecres horabaixa



Amb motiu de la inauguració del monument realitzat per Llorenç Ginard

Discurs de Llorenç Femenias sobre la
figura de Simó Ballester

Senyores i Senyors:
Sense més merit ni poder que

haver escrit un 'libre sobre Simó
«Tort» Ballester avui em teniu aquí
presentant aquesta escultura feta
per obra i mèrit de la Junta dels
Pares dels Alumnes d'aquesta Es-
cola, encapçalada per Antoni Sansó
i en la manya de Llorenç Ginart.

Simó «Tort» Ballester s'ho me-
reix. És un manacorí oblidat que
només de tant en quant els historia-
dors o escriptors gallats el treven
dels llibres vells i arnats i el fan res-
sucitar breument. 1, és una 'lástima,
perquè Simó «Tort» Ballester fou
un home singular alabat i denigrat
però que tot manacorí que s'hi sent
de soca-rel, se n'haurien d'omplir la
boca amb el seu nom.

Crec que l'Ajuntament és hora de
tenir en compte a Simó Tort Bailes-
ter i anomenar-lo Fill Il.lustre de ma-
nacor perquè per esser-ho, ben bé
en fa les mides.

La dificultat seria, emperò a l'hora
de pintar-lo per a després penjar el
seu retrat a la sala Major de l'Ajun-
tament fent costat als altres perso-
natges que pel seu nomenament
tingueren millor sort i sopluig; per-
qué d'ell, només es coneixen les
obres però no la seva anatomia. No
vull dir —perquè la Historia no ho
diu— si Simó «tort»» Ballester, el
temps que estigué damunt fulla, du-
rant la seva vida pública, si fou gran
o petit; si vell o jove; si fadrí o
casat; o si verament fou tort d'un ull
o si només era tort de malnom i d'a-
nomenada.

Benmirat, emperò, si no l'hem de
retratar mai, poc ens importen les
seves troçades, malgrat fos, segur-
segur, un vertader recte per l'escul-
tor Llorenç Ginart a l'hora de dar-
l'hei forma plástica tenint el material
dintre les mans. Si Llorenç Ginart,
l'escultor, ho volgués dir, ens feriem

cO creus de les vegades que li Ilevá la

cti 
son; dels dibuixos que féu; i dels
cops que pastà i repastá la idea
dins el seu cap fins a trobar-li la
forma viable.

Llorenç, te compatesc pels esbo-
rranys fets però et felicit per l'obra
aconseguida.

Sens dubte, l'escultor, a manca
de trobar-li una fesonomia, una talla
i un pes, va cercar —i el va trobar—
el seu demble, la seva ánima i la
seva cabòria, tot i qué, fent cas
omis a una hipotética cara que li
hagués pogut posar, ha ordit un es-
quelet quasi sense nas ni ulls,
sense vestit, sense moviment i ha
resumit el seu esser en una forja de
ferro de fusa, significant amb això el
carnatge dur, el color terrós de fora-
vila, la força i les impureses, tot i
que, Simó «Tort» Ballester, pel que
diuen, i el tracten els historiadors i
demés Iletreferit, tendria moltes vir-
tuts però també tendria molts de
defectes.

Cal preguntar-nos, ¿com era
Simó «tort» Ballester?. Tratant d'ell,
cadascú hi ha dit la seva.

-Per a VICENTE MUT, Croniste,
Enginyer i Sargent Major del Regne
de Mallorca, en el seu llibre HISTO-
RIA DEL REYNO DE MALLORCA
—any 1.650— el ve a tractar com a
un «insurrecte».

-Jose Maria QUADRADO en el
seu llibre FORENSES 1 CIUDADA-

NOS —any 1.895— el tracte com
un «rebel».

-Alvaro SANTAMARIA en el seu
treball LEVANTAMIENTO FORA-
NEO, el tracte com un «justicier».

-Juan Bartolomé BOSCH 1 SU-
REDA —manacorí— amb la seva
peça dramática «LEALTAD MA-
LLORQUINA» —any 1.873— el
tracte com un romàntic enamorat
d'Elvira, filia de Renato de Anjú.

-GABRIEL FUSTER
—manacorí— amb el seu llibre iné-
dit titulat «LEVANTAMIENTO FO-
RANEO» de 1.950 el tractava de
-cabdill».

-Ramon ROSSELLÓ VAQUER
—felanitxer— en la HISTORIA DE
MANACOR segle XV, el tracta com
«a capotal de la revolta».

-Miguel MESTRE GENOVART

—artenenc— en la seva comedia
estrenada a Manacor l'any passat a
n'es Juny, ANOMENAT LO TORT,
el tracte com a «un mite», i

-Jo, manacorí, en el llibre SIMÓ
«TORT» BALLESTER (conte d'un
personatge) el tract, tal vegada com
a «un precursor de les vagues sin-
dicalistes en defensa dels drets hu-
mans».



-Com quedam! em preguntereu.
¿Com era en Simó «Tort» Bailes-
ter?. ¿Qui té raó; Vicen Mut, Josep
M» Quadrado, Alvaro Santamaria,
Bartomeu Bosch, Gabriel Fuster,
Ramon Rosselló, Miguel Mestre o
jo mateix?. Deixem-ho anar...

Sincerament crec que tot tenim la
nostra raó, perquè Simó «Ton» Ba-
llester fou «un pagès agosarat i
astut i de gran força persuasiva».

Sapiguem que Simó «Tort» Ba-
llester, quan Mallorca tota, demana-
va Justícia i Pa! al front d'altres pa-
gesos també forts i agosarats, va
recórrer a peu, amb foc dins els es-
carpins i el vestre ple de raó, més
de la meitat dels pobles i camins de

i per tres vegades consecutives
—després d'haver rebut a pedra-
dres a Gaspar de Pax quan vingué
a Manacor a fer el «capbreu» —o
catastre de finques—, va, assatjar
Ciutat, rendint-la per fam i set, com
fan els homes justiciers de carn
closa i nervis de corda de pita.

El nostre Simó «Tort» Ballester

s'alçà contra els senyors i nobles
de Ciutat que sobre els pagesos ca-
rregaven imposts sobrers i injusts i
per ells es guardaven tot el poder.
inflà el cap als pagesos i part deis
menestrals, mitjançant el seu dó de
paraula en defensa dels seus drets
durant un temps que els senyors
eren els senyors i els qui no eren
senyors, no eren res, o almenys
molt poca cosa.

Per això jo dic, i crec, que Simó
«Tort» Ballester fou un sindicaliste
—no vertical, naturalment— que
per demanar justes reivindicacions,
conjuntá més de 9.000 homes sen-
sibles i resentits, i, amb ells, dugué
a terme les tres vagues o camina-
des, cap a Ciutat per a poder dir, i
ser escoltat, pel Governador Gene-
ral del Regne, malgrat, al final de
contes, no aclarí res, sinó que, les
ires del Rei —aleshores llunyà—
feren venir d'Italia tot un exèrcit de
sicaris, passant a fam i forca, els
pobles per on passaven i que Simó
«Tort», veient-se perdut, fugí de
Mallorca, malgrat anys després, el

tornaren presoner, i, el dia 5 de
Gener de l'any 1.457, a la Ilum de
les torxes, l'arrossegaren pels ca-
rrers de ciutat, i l'esquarteraren,
com qui esqueixi un tros de roba,
una vegada fermat a la coya de
quatre cavalls que partiren en qua-
tre direccions distintes; els seus tro-
ços, espergits als entreforcs dels
camins. Aposta. Simó «Tort» Ba-
llester no está enterrat en lloc.

Anys després, el darrer joglar, ve-
nedor de «trobos» a la Festa de
Sant Jaume, cantava aquest ro-
manç apòcrif:
«A l'any mil quatre-cents-cinquanta
Mallorca es va rebel.lar
contra els governants i nobles
que ens negaven Justicia i pa.

Senyores i Senyors:
No tots els segles, a un poble, hi

neix un vilatà de tanta empenta.
No tots els pobles, com Manacor,

poden tenir un Simó «Tort» Balles-
ter. Senyor Batle: Feis-lo Fill il.lustre
de Manacor!

Gràcies

Organitzada pel Col.legi de La Puresa             

Mostra de Balls Mallorquins i Aragonesos
(M. Ferrer) El passat dimarts, dia 2
de juny, es va realitzar al Teatre
Municipal una Mostra de Balls Ma-
llorquins i Aragonesos a càrrec de
les nines del Col.legi de La Puresa
de Manacor així com també una de-
mostració de Judo.

A partir de les vuit i mitja en qué
va donar començament l'especta-
cle, les nines varen bailar al so de
la música distints balls mallorquins i
també aragonesos que foren molt
aplaudits pel públic assistent a l'ac-
te. Seguidament es fa realitzar una
demostració de judo que durà quasi
fins a les onze del vespre. Cal re-
saltar que tant les nines com totes
les persones majors que assistiren
a l'acte disfrutaren amb els balls i
amb el judo que realitzaren les
nines del Col.legi de La Puresa de
Maria.

Aquest dilluns foren les alumnes
del Col.legi de Sant Vicenç les que
realitzaren una mostra de ball ma-
llorquí i també de dansa. L'acte va

donar començament a les vuit i
mitja del vespre al Teatre Municipal

i hi assistiren un gran nombre de
persones que pogueren observar la

capacitat de les nines per ballar tant
els balls mallorquins com la dansa
clásica.

El passat dimarts, dia 2 de juny, es realitzà una Mostra de Balls Mallorquins i
Aragonesos pel Col.legi de La Puresa.

Mostra de Ball Mallorquí i
dansa pel Col.legi de Sant
Vicenç de Paül
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Es celebra el dissabte i el diumenge passats 

La Festa del Sant Crist de Manacor
(M. Ferrer) Aquest cap de setma-

na es va celebrar la popular Festa
del Sant Crist de Manacor; la repi-
cada de campanes i posada de
banderes va obrir les festes el dis-
sabte sobre les cinc de l'horabaixa,
seguidament va tenir lloc una Cele-
bració Eucarística presidida per Mn.
Bartomeu Munar, capellà encarre-
gat de l'Església de Sant Pau.

Al llarg del diumenge es feren và-
ries Celebracions Eucarístiques al
llarg de tot el dia i finalment, a les
vuit i mitja, es feu una Missa Solem-
ne concelebrada pels capellans ma-
nacorins i pels que han exercit el
ministeri a Manacor; les distintes
Parròquies i Esglésies varen partici-
par amb la celebració presentant
les ofrenes i tots els presents varen
cantar animats per la Coral de Nos-
tra Senyora dels Dolors; finalment
els cossiers dansaren i feren l'ofer-
ta.

Els Cossiers dansaren a la Missa
Concelebrada de Ntra. Sra. dels Dolors.



Restaurant
Ses
Portado es

Conferencia del Conseller D. Jerónimo Saiz

La conciencia medio-ambiental en una
sociedad turística

El 28 de mayo y a las 2100 h.,
tuvo lugar una Conferencia en los
salones del EUROTEL PUNTA
ROTJA sobre la Conciencia medio
ambiental en una sociedad turística
que por el Conseller de Obras Pú-
blicas y Ordenación del Territorio,
Don Jerónimo Saiz, y que fue orga-
nizada por el 7 SETMANARI y
CALA MILLOR 7.

La presentación corrió a cargo de
Isabel Servera y fue perfeccionista,
ya que sin caer en lo político más
que lo imprescindible hizo una
buena exposición.

Mientras el Conseller Jerónimo
Sáiz hablaba sobre los temas de
ecología y medio ambiente, tuve la
impresión de que estaba ante un
Conseller que nada tenía que ver
con su estereotipo del político cen-
troderechista dado a conocer por
los medios de comunicación. Sáiz,
muy relajado y optimista habló del
futuro de la economía balear y los
pilares que la sostienen; turismo,
construcción, industria, agricultura.

Pasando revista a la casi totali-
dad de los temas de actualidad ma-
llorquina y de nuestra zona expli-
cando sus ideas para fomentar un
debate que tuvo lugar con gran co-
rrección por parte del público asis-
tente, se habló del Puerto Deportivo
en Cala Bona, la gravera, prome-
tiendo una solución para finales de
año en medidas jurídicas, de la

ronda de circunvalación.
Sobre los campos de Golf aclaró

estar a favor de su proliferación aún
cuando el agua que se emplea en
la isla es un 70% mineral; este
gasto se podría equilibrar aprove-
chando otras alternativas, léase;
aguas depuradas, desalinizadas.
Procesos costosos pero necesarios
sino queremos limitar los yacimien-
tos acuíferos.

Sus puntos de vista del turismo
rural también se conservan ínte-

gros, sólo favorecer el agroturismo
en sus mínimos sin llegar a la masi-
ficación actual de la mayor parte de
nuestras costas.

Al final unos merecidos aplausos

para que lo expuesto se lleve a la
práctica y no quede sólo en el aire
o sobre el papel, para poder com-
prender que todos sin excepción
somos responsables del futuro de
Mallorca.

Jaume Robí

REAPERTURA CON NUEVA DIRECCIÓN 
Situado en primera línea de la bahía

Especialidad en toda clase de MARISCOS
LANGOSTAS Y PESCADO FRESCO

VIVEROS PROPIOS
Se hacen presupuestos para comidas de empresa, reuniones, etc.

Ronda Crucero Baleares, 59	 Tel. 82 52 71 PORTO COLOM



Mateu Llull, responsable de TVM
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Quaranta manacorins s'han apuntat al curset d'iniciació

La Televisió de Manacor

L'existència de Televisió Manacor
ja no ve de nou a ningú. Quasi tot-
hom, a un moment o altre, ha vist
un programa de l'emissora local, i
ha vist les empreses locals que s'hi
anuncien.

L'èxit que ha tengut la iniciativa
dels qui organitzaren TVM es veu
també en el fet que quaranta mana-
corins s'han apuntat, en principi, al
curset de televisió que acaben d'ini-
ciar. El curset, inicialment impartit
pels treballadors de TVM, té com
objectiu principal formar futurs
col.laboradors per a l'emissora.
S'està fent un esforç continu per mi-
llorar la programació.

Actualment els programes cobrei-
xen una varietat de camps: 10 % de
la programació tracta temes cultu-
rals, un 15 % de les hores d'emissió
tracten de temes esportius, un altre
10 % és d'altres temes com els mu-
nicipals i notícies. Un 64 % de l'e-
missió l'ocupa l'anomenat Rotatiu.

Els projectes que l'empresa vol-
dria posar en pantalla eixamplaran
molt la programació i oferiran mol-
tes més coses d'interès local. Es
pensa fer un programa de foravila,
amb una durada de mitja hora set-
manal i un altre que tracti de la
pesca, també de mitja hora setma-
nal. Aquests programes donaran
notícies, comentaris i entrevistes
d'interès comarcal.

Un altre projecte que tenen entre
mans és el d'un programa d'infor-
màtica, entrevistes i informació

sobre les innovacions informàtiques
i tecnològiques en general, també
enfocat cap als comerços de la co-
marca i les necessitats deis negocis
de la zona.

Les aspiracions immediates de
TVM acaben amb la producció d'un
programa de cuina tradicional, i la
organització de tertúlies informals

amb comentaristes i polítics convi-
dats regularment per parlar de l'ac-
tualitat.

Si vos interessa col.laborar amb
TVM o fer qualque suggeriment
podeu contactar amb ells al telèfon
55 27 76.

Ben Vickers

Missa en memòria de

José Luis Alzamora
Amb motiu del vuitè aniversari de la defunció

de José Luís Alzamora Garau es celebrará
una Missa solemne el proper diumenge, dia 14
de juny, a les 12 del migdia a l'Església de
Nostra Senyora dels Dolors de Manacor.



Redacció.- Com ja anticipàvem
la setmana passada, avui, diven-
dres, a les 845 del vespre, tendrá
lloc el sopar-festival de final de curs
de les aules, acte que servirá de
cloenda del curs 91-92.

A hora d'escriure aquest comen-
tari, hi havia ja més de quatrecen-
tes persones inscrites per aquest
sopar i s'espera que, com en anys
anteriors, la festa estigui presidida
per l'humor i l'alegria que caracterit-
zen a aquest dinàmic grup de terce-
ra edat de Manacor.

El sopar tindrà lloc al Molí d'En
Sopa, que ha preparat un bon
menú per a l'ocasió. Una vegada
acabat el sopar hi haurà una sèrie
d'actuacions voluntàries per part
dels alumnes de les Aules, que al-
ternaran amb intervencions del grup
de ball de les mateixes Aules. Dins 0» ,

el mateix acte se celebraran les en-
tregues dels trofeus dels campio-
nats de petanca i tennis de taula;
també es ferá entrega d'un placa a
Antoni Pinya, professor de cuina de
les aules. L'acte acabará amb unes
paraules de la presidència, que ferá
la cloenda oficial del curs.

katIlkw"

lmatge festiva d'un grup d'alumnes de les Aules

Avui vespre, al Molí d'En Sopa                

Sopar i final de curs de les aules

La Asociación de Tercera
Edad viajará a Expo 92

(M.F.) La Asociación de la Tercera Edad de Mana-
cor y Comarca prepara una excursión para visitar la
Expo 92, aunque no se han concretado las fechas, se
sabe que se visitará Sevilla, Portugal, Huelva y tam-
bien toda la Expo.

Se recuerda a los asociados que para realizar la ex-
cursión del próximo domingo, dia 28 de junio deben
retirarse los tickets a tiempo.

Después de la celebración de la prueba puntuable
de pesca, se realizará una comida de compañerismo,
que se celebrará el domingo dia 14 a las 13.30h, en el
Restaurante Can Toni de Porto Cristo, Este campeo-
nato esta patrocinado por la Banca March.

L'Ajuntament cel.lebrá les
fires i festes amb un dinar

Redacció.- Els membres de l'actual consistori
cel.lebraren el passat diumenge un dinar de compaye-
risme amb motiu de l'èxit localitzat per les fires i festes
de primavera. Cal destacar la presència del president
del Govern Balear, Gabriel Cañellas i l'absència dels
membres de l'oposició, que desconeixem si no hi as-
sistiren perquè el batle no els convidà o per motius di-
versos. Així i tot cal dir que les prop de cent persones
que assistiren, convidats, al dinar gaudiren d'una
excel.lent cuina al Restaurant Molí d'En Sopa i que al
final, l'Ajuntament regalà a totes les dones presents un
collar de Perles Majórica. Una gran cel.lebració que
acabá al passeig de Na Camelia amb la desfilada de
carrosses i comparses.



Col•laboració     

Entrevista

Entrevistam en absoluta primicia al senyor
Tomeu Bartomeu, qui com tots vostès ja saben és
el nou cárrec de confiança que ha estat designat
recientment per l'Ajuntament de Manacor per dedi-
car-se a tasques molt delicades i precises. Com ja

saben, la contractació del senyor Bartomeu ha
estat una mica controvertida, entre altres coses
perquè el senyor Bartomeu és, en realitat, una es-
pardenya. Començam, amb aquest tema, precisa-
ment.

-Senyor Bartomeu. Vostè és
una espardenya. ¿No creu que
és, diríem, una mica inusual, tot
això?

-M'alegra que em faci aquesta
pregunta. Miri, en l'última reunió
que tenguérem al partit, quan jo en-
cara ocupava el càrrec que ocupa-
va, vostè ja m'entén, els companys
em digueren que acceptás la feina,
precisament cerqué el partit volia
augmentar democràticament la re-
presentació de les espardenyes
dins de l'Ajuntament. És d'una lógi-
ca perfecta: ¿quanta gent hi ha que
duu espardenyes? Milions. ¿Oui re-
presenta les espardenyes? Ningú.
No crec que sigui necessari insistir
més sobre el tema.

-Potser no, senyor Bartomeu,
però l'opinió pública té dret a
saber més coses. No em negará
que això seu és una novetat. Di-
gui'ns qué en pensa.

-Oh, jo no és que pensi gran cosa
mai, no. No és el meu costum; jo
som una espardenya sotmesa a la
disciplina de partit, una espardenya
molt disciplinada. Precisament per
això és que m'han triat per exercir
feines de greu responsabilitat.
Sobre el fet d'esser un objecte i no
una persona, ¿qué vol que li digui?
No som l'únic; a l'Ajuntament ja n'hi
ha més d'un. Per exemple, la majo-
ria dels que ocupen els bancs late-
rals són en realitat mobles hábil-
ment maquillats. El batle no exis-

teix, com va demostrar un brillant fi-
lòsof d'aquesta ciutat no fa molt, i el
delegat de policia va esser una per-
sona durant el període quaternari,
però ara és un fósil en excel.lent
estat de conservació que es dispu-
ten, per cert, els museus més pres-
tigiosos. No crec que existeixi, per
tant, cap incompatibilitat entre el
meu ésser i el meu càrrec.

-No deixa de tenir raó. Peró el
ciutadà es demana més coses.
Per exemple: alguns sectors han
manifestat que els sembla exces-
siu asignar un sou de nou-centes
cinquanta mil pessetes mensuals
a una espardenya corrent pel cá-
rrec de Supervisor del Museu
d'Antropologia Patagónica de

Manacor. Tenint en compte que
aquest museu no existeix, a més.
I, el que ens estranya més: ¿En
qué es pot gastar tants de do-
blers una espardenya com vostè,
més aviat vulgar, i perdoni?

-El sou, estimat amic, és el que
guanya ara mateix qualsevol treba-
Ilador normal, tirant per baix. El que
jo en pugui fer o deixar de fer és un
assumpte exclussiu: el sou d'una
espardenya és el seu domini privat,
de manera que em permetrà que no
contesti aquesta pregunta. Respec-
te a si el Museu existeix o no exis-
teix, deixi'm dir que tot això són in-
vencions d'alguns, especialment de
l'oposició, de certs envejosos i d'al-
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Impermeabilizado incoloro y natural

*t'Emulsiones acrílicos blandas o duras

• Limplezo y conservación con productos de

atta calidad
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TERRAZO O PAARMOL

SARRO COCIDO

SUELOS DE PLASTIC

MOQUETAS

Col-laboració

guns comentaristes que no saben
de qué van, com aquest Jaume
Mesquida que escriu al Manacor,
que amolla un desbarat darrera l'al-
tre sobre la meya contractació. Jo
no és que l'hagi llegit, perquè no en
sé.

-No en sap?
-Vostè ha vist mai una espar-

denya anar a escola?

-Francament, no.
-Idó no em vengui amb preguntes

estúpides i deixi'm seguir. A més a
més, la condició d'analfabet era un
requisit indispensable per optar al
càrrec. En qualsevol cas, en Pere
Llinàs, que és molt instruït, sempre
m'ho conta tot. Sap molta !letra, en
Pere. I... quína era l'altra qüestió?

-La del Museu d'Antropologia
Patagónica de Manacor. N'hi ha
que diuen que no n'hi ha, d'això,
a Manacor.

-Bé. Primer m'he d'estudiar el
tema. Ara encara no tenc les dades
precises per afirmar si Manacor
compta amb un Museu d'Antropolo-
gia Patagónica o no. Però pareix
lògic que n'hi hagi, ja que me n'han
fet el supervisor. En el cas improba-
ble que no existís, l'amo Antoni
Duro ens ajudarà. 1 si és ver que no
existeix, no és costum que les es-
pardenyes opinem sobre la Patagò-
nia. Ho trobaria poc ètic. ¿Vosté ha
vist mai una espardenya que opinás
sobre la Patagònia i hagi triomfat en
la vida?

-No, és ciar. Canviem de tema,
senyor Bartomeu: s'ha especulat
molt sobre l'ètica de col.locar els
amics a càrrecs públics. ¿Vostè
es sent d'alguna manera culpa-
ble?

-M'agrada que em faci aquesta
pregunta. En principi, li he de con-
fessar, sí que m'hi sentia un poc.
Tengui en compte que n'hi havia de
més inútils que jo i que, segons jo
creia, podien reunir els requisits ne-
cessaris amb més mèrit que el
meu. N'hi havia que havien elevat
el seu grau d'analfabetisme a una
vocació; d'altres que em superaven
de molt en la capacitat de mentir
desenfreTdament; d'altres que em
superaven àmpliament en longitud
de barra. Però al concurs de mèrits

vaig demostrar que jo era l'únic que
reunia totes les característiques. Va
esser una victòria neta i clara, sí
senyor. 1 això que s'hi havia presen-
tat una greixonera que em feia pas-
sar pena. Però el concurs de mèrits
va esser definitiu i net, repetesc.

-Perdoni: Quin concurs de mè-
rits?

-Ara mateix no ho record, però
això és una pregunta capciosa. La
premsa está enverinant la convi-

véncia amb les seves al.lusions,
amb les seves mentides. Però no
ens deixarem atemoritzar per cam-
panyes orquestrades. Tengui-ho en
compte jove.

- Bé, res, perdoni. Val més que
donem per acabada la conversa.
Que tengui un bon dia.

-Igualment. Els cafés els paga
vostè, supós.

Gabriel Galmés
Juny, 1992
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OPEL CALIBRA

LA INGENIERIA Y EL ARTE

Entre la ingeniería y el arte existe una
perfilada línea. Una línea que une
la técnica y la belleza. Que viste de etiqueta
la ingeniería y transforma lo deportivo

en arte.
Es la línea del Opel Calibra. El coupé por

excelencia. Aerodinámico. Spoilers
integrados. Faros elipsoidales. Cx = 0,26.
Deportivo. Tracción delantera. 4 x 4.
150 CV. 16 Válvulas. Inyección. Ecológico.
Catalizador 3 vías. Gasolina sin plomo.

Calibra. Equipado en serie. Dirección
asistida. Llantas de aleación. Frenos de disco

delanteros y traseros. Elevalunas eléctricos.
Cerradura centralizada. Radiocassette
estéreo. Alarma antirrobo. Check control.
Aire acondicionado. ABS. Todo de serie.

Opel Calibra. La línea entre la más

avanzada ingeniería alemana, el arte
más exclusivo del diseño y un equipamiento
de serie excepcional.

Hay un Opel Calibra por 2.966.000 ptas.*

Ingeniería alemana por excelencia.

OPEL
• Precio recomendado por el fabricante (Península y Baleares). Transporte, IVA y gastos de pre-entrega incluidos.

Cuente además con las excelentes condiciones de Financiación y Leasing ofrecidas por Opel Credit, Opel Leasing y Opel Renting.

e
Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51

MANACOR (Baleares)1!!!	 CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA.

/EL	 IEL

Plb-B íg Z1V110 K.B.~

CORMOTOR, S.A
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Sucesos

Están acusados de varios robos en Madrid, Barcelona, Gijón y Palma de Mallorca

La policia busca al cuarto miembro de la
banda desarticulada en Cala Millor

Redacción.- La Comisaria Nacio-
nal de la Policia de Manacor en co-
laboración con efectivos del Grupo
de Atracadores de Palma, detuvie-
ron en la tarde del pasado sábado a
dos miembros de una banda espe-
cializada en robos y acusados de
llevar a cabo este tipo de delitos en
varias entidades bancarias de
Palma de Mallorca, Madrid, Barce-
lona y Gijón, pesando sobre ellos
varias órdenes de búsqueda y cap-
tura. A los detenidos se les intervi-
nieron tres pistolas, dos de ellas si-
muladas y un calibre 22, además
de 300.000 pesetas en efectivo y
varias cartillas de ahorro donde ha-
bian ingresado el dinero del último
atraco.

Durante la acción policial que se
llevó a cabo en el bar s'Agüait de
Cala Millor mientras los detenidos
tomaban un café, no pudo ser
arrestado otro miembro de esta
misma banda, acusado de haber
cometido, en compañia de los res-
tantes, dos atracos a mano armada
en el Banco Urquijo de Marqués de
la Cenia y del Banesto de la calle
Caro de Palma. Según una informa-
ción publicada a principios de la se-
mana, la policia mantiene la tesis
de que el primer robo, ocurrido el
pasado día nueve de marzo en la
sucursal que el Banco Urquijo tiene
ubicada en la palmesana calle Mar-
qués de la Cenia, fue llevada a
cabo por dos miembros de la
banda, considerando a uno de ellos
como el jefe, quienes con las caras
descubiertas, lograron apoderarse
de unos cinco millones de pesetas.
Tras realizar esta acción, al pare-
cer, uno de ellos compró un coche
de segunda mano por valor de
275.000 pesetas y lo puso a nom-
bre de una mujer, alquilando poste-
riormente un apartamento en Cala
Millor, que ha ocupado hasta su de-

tención. Según informaron fuentes
de la Comisaria Nacional de la Poli-
cia de Manacor, el pasado martes
fue detenido en Madrid un nuevo
miembro de dicha banda, quien se
habia desplado hasta la capital una
vez repartido el botín.

Por el momento la policia se
mantiene en la busca del cuarto
miembro, siguiendo sus pistas.

Hallado un niño de 7 años que
se habla escapado de su casa

La Policia Local de Manacor en-
contró en la tarde del pasado sába-
do a un niño de siete años en Porto
Cristo, aunque natural de Manacor,
que se habia escapado de su casa.
Aunque las causas por la que el
menor de edad llevó a cabo dicha
acción no han sido facilitadas por la
policia, si informaron de que éstos
recibieron un aviso de sus padres
en la mañana del mismo sábado y
hallándole al cabo de unas horas
en la vecina localidad de Porto Cris-
to.

Recuperado un vehículo roba-
do en la carretera

El pasado viernes fue recupe-
rado por la policia un vehiculo
sustraido en la carretera que
conduce de Manacor a Porto
Cristo. El turismo, un Seat 128
sport, PM-5322-M se encontra-
ba en el quilómetro 9500 de la
mencionada carretera.

Por otra parte se han produci-
do a lo largo de esta semana

varios accidentes de circulación
con heridos. El primero de ellos
tuvo lugar el pasado viernes en
Cala Antena cuando un Fiat
Tipo, PM-8381-BK no perpetró
una farola ubicada en la cerca-
nia de la calle y estampándose
contra ella. El conductor, cuyas
iniciales corresponden a G.R.S.,
resultó levemente herido. Entre
el resto de accidentes produci-
dos, cabe destacar el de un tu-
rismo contra un ciclomotor y en
el cual, el conductor del último
se dio a la fuga una vez ocurrido
el suceso. Al parecer la policia
ha podido ya identificar a este
último por la matrícula de su ci-
clomotor.

Denuncian a tres bares noc-
turnos por ruido

Tres nuevas denuncias por rui-
dos nocturnos han sido remitidas
por la policia local a alcaldia tras las
pertinentes denuncias de los veci-
nos. Según informó la policia, las
tres fueron registradas en la noche
del sábado, dos de ellas en un bar
de s'Illot y la última en uno de Calas
de Mallorca.

Roban en unas dependencias
del Ayuntamiento

En la noche del domingo al lunes
entraron a robar en unas depen-
dencias del Ayuntamiento de Mana-
cor, aunque al parecer no se apo-
deraron de ningún documento ni
material instalado. Las sospechas
recaen, según la policia, sobre unos
jóvenes, menores de edad.



S'aplica a la finca de «Sa Teulera» situada molt aprop de Manacor

L'AGRICULTURA ECOLÓGICA ENTRE EL
PASSAT I EL FUTUR

Els principis més importants de l'Agricultura
Ecológica són estimar la terra i respectar la vida i
per això, a la finca de «Sa Teulera» s'esta fent una

agricultura de la qual l'home obté uns aliments
sans i gustosos amb totes les propietats nutritives
que la natura ofereix.

Aquesta agricultura es basa amb l'associació de plantes aromátiques dins els cultius.

L'Agricultura ecológica, que fuig
de la utilització de tota classe de
productes no naturals, és la que es
duu a terme des de fa aproximada-
ment un any a una finca situada ja
dins el terme de Petra just passat el
Pont des Caparó; Joan Adrover i
Bel Mascaró juntament amb uns
amics del matrimoni, Toni Ferragut
varen prendre la ferma decisió de
dur endavant el que és la realització
de productes de l'hort només amb
la utilització de productes trets de la
mateixa natura.

1̀1 Les bases fonamentals de
<1 l'Agricultura Ecològica

cnr.	 Els principis fonamentals da-

«Sa Teulera» és una de
les quatre finques
d'Agricultura Ecológica
de l'illa

questa agricultura no són altres que
el cuidar la terra com abans, amb
fems juntament amb herbes, palla,
és a dir coses que ens dóna la terra
mateixa sense cap tipus de produc-
tes químics.

Per la seva part, la terra obsequia
ais seus cuidadors amb aliments
bons pel cos i el gust, aliments nets
de qualsevol toxina que vagi min-
vant a poc a poc la salud, aliments
que nutreixen bé i que són una me-
dicina per ells mateixos. Com está
comprovat per metges experts en
nutrició un tant per cent molt alt de
les enfermetats provenen d'una
mala nutrició i també d'aliments que
no compleixen tots els requeriments
necessáris per l'organisme.

Per totes aquestes raons a «Sa
Teulera» s'ha posat en práctica
aquest tipus d'agricultura, que és
un poc el tornar a les arrels de l'ho-
me, i que consisteix en una primera



Joan Adrover és un dels propietaris de «Sa Teulera- dedicada a l'Agncultura
Ecológica.

42650 de la carretera Palma -Artà.
El que pretenen els seus propietaris
és la venda directa al consumidor
de tots els productes que allá es
fan, i que puguin visitar la finca on
podran observar des de la realitza-
ció de la mescla que serveix de
fems fins a la recollida de les horta-
lisses.

Aquesta finca de «Sa Teulera»
que utlitza aquestes tècniques anti-
gues juntament amb algunes de
modernes és el símbol de la nova
agricultura, l'ecològica que en
aquests moments está tant de
moda.

(1)
CD

M° Magdalena Ferrer.
Fotos: Antoni Blau. 11}

fase en la preparació del fems a
base de palla i herbes que es con-
verteix en una mescla, la qual arri-
ba a 75 o 85 °C de fermentació que
és el que lleva el problema dels ani-
mals.

El segon punt que serveix de
base a l'Agricultura Ecológica és
l'associació de plantes aromàtiques
dins els cultius, per exemple el
sembrar lli juntament amb la patata;
les plantes aromàtiques tenen tota
una sèrie de característiques que
són del tot beneficioses pels cultius,
és a dir que és una associació posi-
tiva ja que les plantes aromàtiques
amb les seves olors atreuen als in-
sectes que són dolents pels cultius.

El que es cerca és l'enriquiment
de la terra que no torni pobra; el
més important és sembrar les plan-
tes amb més poc lloc i després
posar-hi una cobertura de fems i
palla. Si es sembra en petites quan-
titats de distintes hortalisses junta-
ment amb plantes aromàtiques els
insectes que es mouen per les dis-
tintes olors s'embullen; si pel con-
trari, s'utilitzen insecticides, la plan-
ta perd la seva força i es desequili-
bra i d'aquesta manera la planta
creix al seu ritme natural.

«L'Agricultura
Ecológica es basa amb
l'associació de plantes
aromàtiques dins els
cultius»

És la primera finca ecológica
dedicada al cultiu d'hortalissa

Actualment existeixen a Mallorca
un total de quatre finques dedica-
des a l'Agricultura Ecológica, de les
quals una d'elles cultiva exclussiva-
ment raïm, les altres dues són auto-
suficients i no venen a particulars i
la quarta és «Sa Teulera» que és
aquesta finca situada dins el terme
de Petra i de la qual són propietaris
aquest matrimoni de manacorins.

Com diu en Joan Adrover «No-
saltres ja estam disfrutant de tots

aquests aliments i ens agradaria
que altra gent en pugui gaudir. Es-
taríem molt contents de poder ofe-
rir-lis i ensenyar-los totes les verdu-
res i hortalisses que ens está do-
nant la terra».

Tots els aliments que es fan a
«Sa Teulera» estan avalats pel
CRAE (Consell Regulador d'Agri-
cultura Ecológica, al qual pertanyen
aquestes quatre finques, que ga-
rantitza que els aliments estan nets
de qualsevol producte químic.

Per disfrutar d'aquests aliments
s'ha de tenir un contacte directe
amb ells, veure com es cuiden i
com es fan. Pel que tots els dissab-
tes, la gent que vulgui podrá visitar
«Sa Teulera», situada al quilòmetre



Cales de Mallorca

MAS DE 20 VARIEDADES
DE ENSALADA

CARNE - PESCADO - MARISCO -
HAMBURGUESAS - POLLO - SANDWICH -

PLATOS COMBINADOS
GRAN SURTIDO DE HELADOS

Para reservas: Telf. 81 05 18

SA COMA

Angel Rodríguez fue reelegido Presidente

Redacción.- El pasado domingo,
siete de junio, en los locales de la
Asociación de Propietarios de la
Primera Península de Calas de Ma-
llorca, tuvo lugar la asamblea gene-
ral ordinaria, que se viene realizan-
do anualmente. En ella, salió reele-
gido Presidente Angel Rodríguez
Sampedro.

La asamblea se inició con la lec-
tura y aprobación de la memoria de
las actividades realzadas a lo largo
del ejercicio anterior, así como se
aprobarían, igualmente, los presu-
puestos y balances generales de la
asociación.

Se informó a los presentes de la
situación actual de la entrega de la
urbanización por parte de la promo-
tora, Calas de Mallorca, S.A., al
ayuntamiento de Manacor; todo pa-
rece indiciar que dicha entrega ha
entrado definitivamente por el buen
camino, puesto que ambas partes
están negociando últimamente y en
poco tiempo podría haber una solu-
ción definitiva.

Se informó, igualmente, de las
obras descritas dentro del Plan de

Embellecimiento de zonas turísticas
de la Consellería de Turismo del
Govern Balear. Dichas obras son
las siguientes: la carretera de acce-
so a la urbanización, desde Hospi-
talet hasta la entrada de Calas,
—completamente asfaltada desde
el pasado jueves—, la carretera
que unirá Calas de Mallorca con
Cala Murada, en fase adelantada y
el Centro Cívico, todavía sin iniciar-
se.

Por lo que respecta a la elección
de miembros de la nueva junta,
cabe decir que entraron tres voca-
les nuevos, aunque los tres habían

estado ya en la junta con anteriori-
dad: Tomás Pons Segura, por los
hoteles; Jaime Oliver Pila, por las
zonas deportivas y Miguel Nicolau
Serra por el Centro Comercial. Ade-
más de éstos, fueron reelegidos:
José Luis Hernández Torralbo,
como representante de chalets;
Pedro Hoz Talledo, por los hoteles;
Jaume Mascaró Gomis, por los ho-
teles; Manuel Entrena Gisbert y
Ángel Rodríguez Sampedro, por los
apartamentos y Luís Pió Rodríguez,
por los bungalows.

De entre ellos salió reelegido pre-
sidente, con un total de 5.122 votos
representados a favor y 8 en blan-
co, Ángel Rodríguez.

Ya en el apartado de ruegos y
preguntas, se propuso realizar algu-
nas salidas desde el Paseo Maríti-
mo hasta el mar; otra propuesta
pedía iluminar y pavimentar dicho
paseo marítimo, cada día más utili-
zado por turistas y residentes, así
como realizar algunas obras de me-
jora del entorno, en ambos lados de
la playa de Cala Domingos.

Se celebró la Junta General de propietarios
de Calas

~11W5,..111::



IZENIODL-CAR.   
REMOLQUES, ENGANCHES, ACCESORIOS

Disponemos de todo tipo de Remolques
y enganches para coche.

En REMOL-CAR encontrará buen precio y calidad.
Recuerde: antes de comprar un Remolque

visítenos, saldrá ganando
Exposición y venta: Ctra.	 n° 88
Almacén y montajes: Miguel Servet, 8 - Tel. 84 40 56
MANACOR
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S'Illot ja té un nou passeig marítim

Les obres de la primera fase del
Pla d'Embelliment de s'Illot ja s'han
acabat i han consistit principalment
en la modificació i millora de la pri-
mera línia concentrant-se aquestes
obres en el passeig Neptu i en el
primer tram dels carrers tranver-
sals.

De la realització d'aquest pla es
pot destacar que les obres s'han
duit a terme dins el plaç previst i per
la part económica la ajuda que s'ha
tengut de la Conselleria de Turis-
me, l'aplicació de contribucions es-
pecials ais veïns de si:1ot i una part
que ha pertocat a l'Ajuntament de
Sant Llorenç , aportant cada una de
les entitats i els veïns les següents
aportacions, la Conselleria de Turis-
me el 60% del cost de la remodela-
ció del passeig Neptú, el 40% res-
tant igualment que els de les dues
fases de l'enllumenat públic ha
estat gestionat per l'Ajuntament mit-
jançant les contribucions especials,
suposant aquestes el 90%, apor-
tant-se el 10% restant de les arques
municipals.

Ara bé aquestes obres no han
suposat la realització total del Pla,
ja que aquest compren una segona
fase on s'inclou la resta del nucli s'i-
lloter, aqueixa s'ha hagut de pospo-
sar degut a que la temporada turís-
tica estava a punt de començar i
també a una sol.licitud de l'Associa-
ció de Veins Es Riuet, a la que ma-
nifestaven que podria esser millor

estudiar amb més deteniment el tra-
tament que s'ha de fer amb la sego-
na fase i també perquè l'ajuntament
ha trobat millorable el projecte ini-
cial.

Segons ens fa saber el regidor
d'urbanisme, Mateu Puigrós, «és
del tot satisfactoria l'ejecució d'a-
quest projecte, tant en el disseny
com en la selecció de materials que
s'ha emprat», destacant arnés que
aquesta obra era estrictament ne-
cessária per consolidar aquest nucli
de forta implantació turística, si bé
també afegeix que el projecte no es
podrá valorar del tot fins que es
concluesqui la segona fase, que

s'espera que sigui durant el proper
hivern quan aqueixa es dugui a
terme.

Amb la remodelació del passeig
Neptú s'ha pogut crear noves
zones, entre elles una plaça que
permet la realització d'actes festius
i culturals, aportant a més una nova
dimensió al passeig. En aquest ma-
teix passeig s'ha instal.lat una es-
cultura del ceramista sevillano, afin-
cat a Sant Llorenç, José Dagnino.
Les zones ajardinades han estat re-
distribuides, donant-li una nova
configuració, sembrant-les de plan-
tes adequades a l'entorn.

F.G.

,



Contraviniendo las normas, muchos barcos fondean cerca de la playa y ensucian
nuestras aguas

Porto Cristo
J. Moratille

Fondeo sí, fondeo no...
El pasado fin de semana, fondea-

ron muchos barcos frente a la playa
y nuestras aguas se ensuciaron
más que de costumbre: botes de
coca-cola, peladuras de naranjas,
bolsas de plástico, botellas... y pre-
cisamente, el domingo la «Tintore-
ra», como es natural descansa.

Nos visitaron, además de barcos
medianos, que bien podían atracar
a puerto, unos palacios flotantes,
como el «Halcyon- y más de 30
metros de eslora, o el «Muntress»
ambos de bandera USA. Estos
monstruos sólo podían atracar en el
«martillo» que ya estaba ocupado,
y se quedaron a la altura de la
«Coya del Correu».

Es difícil discriminar, prohibiendo
el fondeo a unos y admitiéndolo a
otros. No obstante, también es una
pena que no puedan visitarnos bar-
cos de la categoría de los citados o
los que, por lleno total de los puer-
tos, quisieran quedarse en nuestra
cala, por ejemplo, durante nuestras
Fiestas.

La norma prohibe el fondeo a
menos de 200 metros del litoral; sin
embargo, con una buena organiza-
ción de nuestros espacios y los me-
dios para hacer respetar normas
propias, podríamos contentar a los
más, descontento a lo menos.

El Club Náutico va a recibir, posi-
blemente hoy viernes, la autoriza-
ción de colocar las boyas de protec-
ción de la zona de baños, desde la
playa hasta el «enterrossal petit».

La Cofradía de Pescadores, con
el propósito de dejar expédita la en-
trada a puerto, solicita de la Co-
mandancia de Marina que autorice
la Cruz Roja del Mar a pedir a los
barcos que fondeen que leven
ancla. Para ello, lo mejor sería que
entregaran fotocopia de un docu-
mento sellado por Comandancia y
escrito en varios idiomas, recordan-
do las normas a respetar con el nú-
mero de los artículos de referencia.

Esto sería un paso más; pero
drástico, pues el único fondeo posi-

ble se situaría fuera del «Morro de
la Carabassa», es decir, en mar
abierto, cosa muy poco apetecible
incluso por bien tiempo.

Por todo ello, y para no rechazar
visitantes que, salvo excepciones
siempre son bienvenidos, me per-
mito sugerir a quien compete que
se podría reservar la zona al pie del
acantilado entre «Enterrossall
gran» y los antiguos viveros para el
fondeo de barcos cuyas medidas
no permiten que entren a puerto o
en caso del «completo» tanto del
puerto oficial como del Club Náuti-
co.

La gran mayoría de los navegan-
tes dispone de un poder adquisitivo
que les permite abonar los dere-
chos de amarre y uso de los servi-

cios de un puerto sin perjudicar de-
masiado su presupuesto de vaca-
ciones; ello evitaría un mayor ensu-
ciamiento de nuestras aguas.

Los servicios europeos han vuel-
to a conceder a nuestra playa la
BANDERA AZUL y, por primera
vez, al Club Náutico. No podemos
desmerecer: desde unos años a
esta parte, Porto Cristo está adqui-
riendo fama de estación modélica
por su limpieza, sus jardines, su in-
comparable belleza. Hemos de se-
guir perfeccionando sin descanso,
mejorando lo que aún flaquea:
aparcamientos, aseos públicos,
tránsito, transportes urbanos, alcan-
tarillado, etc... capítulos que iremos
puntualizando.

Juan Moratille



EHOSTAL RESIDENCIA
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Aquest  divendres i dissabte al Teatre Municipal

«Aranyes Teatre» estrenen «Vint x Vint»
(M. Ferrer) Certament es tracta

d'un estrena, tant del grup com de
l'obra; «Aranyes Teatre» és el nom
que han agafat aquest grup de
joves de Manacor, quatre joves i
quatre al.lotes, que després de la
seva participació a les mostres de
teatre escolar varen prendre la
ferme decissió de dedicar les seves
hores al teatre.

«Vint x Vint» es posará en esce-
na al Teatre Municipal en dues ses-
sions, el divendres i el dissabte, a
partir de les nou i mitja del vespre.
L'obra, original de Joan Barbero, és
una comèdia de caire urbà i compta
les relacions entre dos joves i tot el
que els envolta.

La creació d'un grup de teatre
manacorí és sempre una bona notí-

cia i cal fer molta de feina per acon-
seguir que seguesqui endavant.
«Aranyes Teatre» actuará baix la
direcció de Joan Gomila membre
dels Capsigranys que ha ajudat a

aquest grup de joves a treballar
amb aquesta obra de teatre que
s'estrena el cap de setmana a Ma-
nacor.

Comunica a sus clientes y público en general que cada viernes tendrá a
su disposición un menú especial con motivo del 25 Aniversario.

LA DIRECCION
P.D. Dicho menú podrán encontrarlo publicado en esta revista.

Menú viernes 12.06.92
* Mejillones Cesar
* Cordon Blue de ternera
* Tarta 25 Aniversario
* Vino Bach
* Champán Delapierre Et. Negra

* Café, copa y puro Precio: 2.500 pts.

Menú viernes 19.06.92
* Alcachofas rellenas con ensalada

* Merluza a la salsa verde
* Tarta 25 Aniversario
* Vino Bach
* Champán Delapierre Et Negra

* Café, copa y puro Precio: 2.500 pts.
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También podrán optar por nuestro
servicio a la carta, y nuestras
especialidades de carnes a la

brasa.

RESTAURANTE CESAR
CI Llaüt

Tel. 82 53 02. Porto Colom

Rogamos reserven mesa los grupos de más de 12 personas. Gracias
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ALIMENTACION
Leche entera Asturiana l' 5 I 	
Leche en polvo Molico 600 grs 	
Nescafé descafeinado 200 gr 	
Magdalenas redondas Bella Easo

310 gr. 12u. 	
Pan Bimboy 600 gr. 	
Galletas Principe Lu 250 gr 	
Chocolate Milka Leche 100 gr. 	
Aceitunas rellenas Rosselló 450 gr 	
Atún claro Calvo R0100 pack-3 u 	
Quesitos El Caserio 8 u 	
Pastas sopa La Familia 250 gr 	
Aceite de Oliva Unagras 11 	

Zumo Kasfruit brik 11 	
Coca cola (normal-light, s. caf.),

fanta lata 33 cl
Shweppes naranja, limón, block cola 2 I
Cerveza Skol NR 1/4 pack-6 u 	
Vino Don Simon brik 11 . 	

Coñac Terry 11
Cava Rondel Extra

CREMERIA
Yogur Yoplait sabores pack 8 unid 	

BEBIDAS Y LICORES

OFERTAS DEL 12 DE JUNIO Al 2 DE JULIO DE 1992
CHARCUTERIA
Queso Manchego La Cabaña 1 kg 	  895.-
Queso el Montero 1 kg 	  890.-
Chopped Pork El Pozo 1 kg. 	  395.-
Fuet imperial El Pozo 	  171.-
Chopped Pork Mini El Pozo 	  177.-
Mortadela Mini El Pozo 	  153.-
Mortadela con aceitunas mini El Pozo 	  153.-

PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Jabón Líquido dermo Shim 900 ml 	  214
Champú Nelia 11. 	  172 .-
Laca Polykur 300 ml. 	  223.-
Pañal Moltex Collection T. Gde. 32 u 	  799.-
Lavavajillas Mistol 11 	  69.-
Insecticida Bloom L. (normal, hogar, plantas)... 290.-
Detergente Ariel 4 kg. ultra 2' 2 kg 	  699-
Suavizante Flor 2 1. 	  149.-

99 -	 Papel higiénico Scottex pack-12 u 	  399-
Rollo cocina Marpel pack-2 u 	  99.-

	 35 -
155.-
169.-
98.-

	  769.-
290.-

99.-
649.-
565.-

119 -
139.-
125.-
66 -
79 -

179.-
99 -
49 -

269.-

TEXTIL
Mantelería bordada 54x72 	  1.995.-
Mantelería bordada 54x54 	  1 675 -
Juego cocina 	  975.-
Toalla baño 	  595.-
Bluson bordado a mano 	  1.995.-
Falda Shiffon 	  2.250.-

18 u.	 Calcetín caballero algodón 	  160.-
Calcetín caballero orlón 	  185.-

CONGELADOS
Bombón almendrado Miko 6 u 	  395.-
Filete de lenguado Fribesa 400 gr. 	  308.-
Escalopa pollo, jamón y queso Freisa 4 u. 	  248.-
Preparado paella Fribesa 400 gr 	  197.-
Pizza Pescanova

(romana, bonito, espinacas) 	  290.-
Gigalas 1 kg. 	  995.-
Calamar Nacional 1 kg 	  995.-
Rodajas Emperador 1 kg 	  993.-
Cuerpos n° 3 1 kg 	  595.-

Barca peces 130x85 	  1.850.-
Piscina decorada ositos peluche 200 cm 	  5.595.-

011a a presión Monix Lady 6 1. 	  4.500.-

BAZAR
Ventilador Phillips HR3240 	  5.662.-
Licuadora Moulinex Multifruit 202 	  4.772.-
Frigorífico Tropical Edesa C3 10/26 T 	  67.900.-
Cochecito Jane R1365 	  13.970.-
Gandulita Jane R6111 	  3,995.-
Trona Jane R6239 	  8.995.-
Andador Jane R1232 	  2.991.-



més enllà de la matèria. Treballa
les ombres, el buit i insinua vo-
lumns».

A l'any 1972 va obtenir un guardí,
modest, però que assenyala un fet
important; és anterior a les exposi-
cions de son pare. I per aquí s'ex-
plica el silenci i el treball obscur,
humil i constant a l'ombra d'aquell
artista tan exhuberant que va ser
Joan Ginard, Sarasate. En Miguel
va veure des d'un principi que els
seus estils eren distints i que les
seves concepcions artístiques topa-
ven amb les del pare, amb qui dis-
cutia molt sovint sobre el com i
sobre el qué de la conversió d el
ferro en vehicle de l'emoció estéti-
ca.

Redacció.- Miguel E.Ginard inau-
gura una interessant mostra a la
sala d'exposicions de Sa Torre de
Ses Puntes, demà dissabte a partir
de les set i mitja de l'horabaixa.
L'exposició romendrá oberta fins al
dia 23 de juny. Segons el defineix
Jaume Morey al catàleg de presen-
tació, «Si tenim en compte que la
seva primera obra exposada i guar-
donada és del 72, ja veim que en
Miguel E.Ginard «Sarasate» no és
una artista improvisat». En Miguel-
no és només un bon menestral,
sinó que ja ha passat la frontera de
l'art. El ferro que ha passat per les
seves mans és més que ferro. «Im-
pacta visualment, emocionalment.
Suggereix. Té formes i crea espais

Romendrá oberta fins el dia 23 de juny

Miguel E.Ginard inaugura una mostra a la
Torre de Ses Puntes

Es va inaugurar el passat divendres i romandrà oberta fins el proper dia 20

L'obra més recent de Carme Sanchez
(M. Ferrer) Amb l'assistència de

nombrós públic es va inaugurar la
més recent exposició de la pintora,
Carme Sanchez a la Sala d'Exposi-
cions de Sa Banca March.

L'obra més recent de la pintora
que es pot veure a Sa Banca March
está formada per un recull de qua-
dres de temes diversos paisatges
mallorquins i bodegons de flors
conformen l'exposició, que es ca-
racteritza per la força dels colors i la
kiffi que sap donar a totes les
seves obres.

Sanchez, natural de Ciutat, ha
estat alumna del paisatgísta, Fede-
rico Matabosch i també del recone-
gut pintor Joan Rullan, que també
va exposar fa uns mesos a Mana-
cor. L'artista ha realitzat distintes
exposicions pels pobles de l'illa, a
les quals ha donat a conèixer la
seva particular forme de veure la
Mallorca més tradicional i popular.

L'exposició restará oberta fins el
proper dia 20 de juny en qué es
clausurará.

Foto: Antoni Blau.



El termini d'inscripció será del 15 al 24 de juny              

Activitats de temps lliure pels mesos d'estiu

(M. Ferrer) Després dels bons re-
sultats que han tingut les Activitats
de Temps Lliure que organitza l'A-
juntament de Manacor tant a l'estiu
com per Pasqua, aquest mes es
tornen organitzar i es duran a terme
als mesos de juliol i agost.

Les Activitats de Temps Lliure
consisteixen, com el seu nom indica
amb la realització de tota una sèrie
d'activitats educatives i d'esplai per
part d'un grup de nins a partir dels 5
anys principalment pels que resten
al llarg dels mesos d'estiu a Mana-
cor. El termini d'inscripció comença-
rà el proper dia 15 de juny i fins el
dia 24 del present mes i les places
són limitades.

Es dividiran els nins en dos grups
segons els horaris: de les 10h. a les
14h. el primer grup amb horari in-
tensiu i de les 10h. a les 13h i de

les 16h. a les 18h, el segon grup de
nins. La quota d'inscripció será de
6.500 pessetes al mes, i en el cas
d'esser mes de dos germans ins-
crits, el primer i el segon inscrit pa-
garan la quota sencera i la resta
d'inscrits de la família tindran una
quota gratuita. Cada 10 nins tindrà
un monitor, contemplant la possibili-
tat d'integrar nins amb minusválues
i nins derivats de la Delegació de
Benestar Social, que comptaran
amb la quota gratuita o adequada a
les possibilitats, segon l'informe
pertintent de l'assistent social.

Les Activitats de Temps Lliure co-
mençaran el proper mes de juliol i
es realitzaran al Parc Municipal,
concretament a les dues sales del
mateix i també a la piscina munici-
pal per dur a terme tota una sèrie
d'activitats pels nins de Manacor.

Simpática celebració al Rei de Tonga

Presentat el llibre Quaderns d'es Llombards
(Redacció) Dimecres passat se

va celebrar al Rei de Tonga la pre-
sentació no oficial del llibre Qua-
derns d'es Llombards de n'Hilari de
Cara. Oficialment s'havia fet una
presentació a Palma i a Manacor se
va fer una celebració a base de bon
cava, una picada, i algunes parau-
les.

El Rei de Tonga era ple de pro-
gres, undergrounds, escriptors, lec
tors i militants del PSM. Fins i tot,
havia el Delegat de Cultura, Cristó
fol Pastor, qui té per norma no fallar
mai als actes culturals.

De manera informal n'Hilari va
obrir la sessió donant la paraula a
Miguel Ángel Riera, director de la
col.lecció El ure que patrocina Sa
Nostra. En Miguel Angel va explicar
com néixer i créixer aquesta
col.lecció i també com va conèixer
a n'Hilari i com se va arribar a l'edi-
ció d'aquest darrer llibre Quaderns

d'es Llombards.
Seguidament	 el	 nostre

col.laborador, en Joan Gayá, va
glosar la figura del poeta, parlant de
la seva vessant de professor de lite-
ratura i de la persona. I finalment en
Bernat Nadal va improvisar unes
paraules sobre el llibre, assegurant
que deixa el !listó molt alt, no ja per
la poesia manacorina, sinó per tota

la que es pot fer a Mallorca.
Ningú va voler allarga massa l'ac-

te, que va ser breu i agradable. El
calamar rebossat i el cava tornaren
substituir les paraules, i a poc a
poc, tot es va disoldre quedant-nos
un poc amb les ganes que hagués
continuat la par literària, potser amb
un col.loqui.

Foto: Antoni Blau.



A «La Caixa» de Son Servera

Una nova exposició de Ferré i Andreu

Ferré i Andreu obre una nova exposició a ,, La Caixa» de Son Somera.

(M. Ferrer) El conegut pintor Sal-
vador Ferré i Andreu, afincat des de
fa molts d'anys a Porto Cristo, rea-
litza una nova exposició, en aquest
cas a «La Caixa» de Son Servera.

La inauguració de l'exposició
será el proper dia 20 de juny a les
vuit del vespre i es podrá visitar fins
el dia 30 de juny. Aquesta estará

formada per les darreres obres de
l'artista, paisatges que com diu
Jaume Robí «ens recorden i ale-
gren la vista; tan obligada a patir la
manca d'originalitat, colors multina-
cionals, freds sense vida».

Ferré i Andreu sap captar les es-
cenes camperoles, les barques de-
vora el Mollet de Cala Bona aquella

façana de casa pagesa que ens re-
corda un temps passat, indifinit en
un futur.

Cal recordar que l'exposició es
podrá visitar amb l'horari habitual
de «La Caixa» de les 19h. a les
21h. i els festius de les 18h. a les
22h.

Pels ocells de joventut

Qué verda era la vall! Que potent
era l'automòbil abans de quedar
destrossat i sembrat per peces a
les voreres de l'asfalt, a l'herba
adormida per la roada de maig...

Quant de dolor queda quan és
arrabassada una vida en la seva
primavera, quan es sega una flor.

Tal vegada la mort sigui això,

anar-se'n amb l'auba abans de que
surti el sol.

Joventut diví tresor, va dir el
poeta; en la joventut está el germen
de l'eternitat, va dir un creient.

Ja no feim guerres, ja no man-
dam els joves a matar-se, ara cada
un de noltros podem desencadenar
tragèdies pròpies i alienes, podem

fer batalles a velocitat de vertigen a
setze vàlvules.

Está clar, la bestia negre té qua-
tre rodes.

La línia de la vida está a les nos-
tres mans, però la de la mort a ve-
gades es traça a l'asfalt.

Joan Martí



PRÓXIMA
CONSTRUCCIÓN

VIVIENDAS

* Primera línea en
Porto Cristo

* Acabados de P
Calidad

Informes tel.: 82 07 95

RESTAURANT
TORRADOR TIPIC

MENDIA VELL
Ctra. Manacor - Porto Cristo

Tels. 82 07 51 - 84 38 35 - 82 07 50

SITUADO EN UNA DE LAS CASAS MAS ANTIGUAS
DE LAS ISLAS, CONSTRUIDAS EN EL SIGLO VII,
CON UNOS CUIDADOS Y EXTENSOS JARDINES

BODAS - COMUNIONES - BAUTIZOS
COMIDAS DE COMPAÑERISMO

Cambiamos nuestro menú diariamente
por 975 pts., menos los domingos en

que el menú consistirá en: Paella
especial, filete de pescado, postre, vino,

agua y café por 1.500 pts.
Todas las noches abierto el Torrador

Gril (Menú 975 pts.)

vengu a. 8e

', 1 u r rt
Y 5 i $

p. ki.

CLASSES D'ESTIU
A PORTO CRISTO

ANGLÈS
	

CASTELLÀ
ALEMANY
	

LLATÍ
CATALÀ
	

REPÀS EGB
MATRÍCULA EL 27 28 29 - 30 DE JUNY

NOVA ADREÇA: C/ SUREDA 23-A PORTO CRISTO
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GRAN CANYON
Local de proyección: Goya Cine-

ma (Fin de semana).
De Laurance Kaswdam, con

Kevin Kline, Danny Glover, Steve
Martin y Mari Macdonald.

Mark vuelve a casa después de
asistir a un partido de baloncesto y,
al intentar evitar un atasco, acaba
en la barriada afroamericana ame-
nazado por una banda callejera,
hasta que acude a su rescate
Simón, un camionero con una hija
sordomuda y una hermana que vive
el miedo constante de que sus hijos
mueran a manos de las pandillas
del barrio. Entre los dos hombres
nace una gran amistad.

Mark está casado con Claire y
ambos tienen un hijo adolescente.
Los dos atraviesan una crisis perso-
nal, motivada sobre todo por el en-
torno social, pese a que Mark man-
tiene relaciones extramaritales con
su secretaria, Dee. Una amiga de
ésta conoce a Simón y entre ambos
establecen lazos de una solidez
que no tendrán nunca los que unen
a Mark y a Dee. Davis es otro
amigo íntimo de Mark, un productor
de películas brutales y superviolen-
tas en el que la crítica americana
ha cre ido ver una perversa caricatu-
ra de Joel Silver, el productor de
films violentos como «Jungla de
cristal» y «Arma letal».

El Gran Cañon (Grand Canyon) a
que hace referencia el título del film
es un accidente geográfico que se-
para vecindarios de muy diverso

nivel social en los Angeles y sirve a
Kasdan («Silverado», «Fuego en el
cuerpo», «El turista accidental»)
para hablar de la hendidura cada
vez más ancha que separa en la
sociedad americana a blancos y ne-
gros, ricos y pobres.
Género: Social - Valoración Artísti-
ca: 7- Valoración Social: 7

BARTON FINK
Local de proyección: Teatre Mu-

nicipal (domingo y lunes).
De Joel Cohen, con John Turtu-

rro, John Goodman, Dudy Davis y
Michael Lerner.

En 1941 y en Nueva York, Barton
Fink es un joven dramaturgo que
vive en la populosa ciudad neoyor-

quina y goza del éxito repentino e
inesperado de una obra dramática.
Los productores de cine de Holly-
wood, creen ver en Barton Fink a
un excelente guionista que les
puede sacar de apuros. Por ello es
contratado para que escriba diver-
sos guiones de películas que ten-
drán como eje central de su argu-
mento el deporte de la lucha libre.

Última película producida y dirigi-
da por los hermanos Joel y Ethan
Cohen («Sangre fácil», «Arizona
Baby», «Muerte entre las flores»).
En estos momentos «Barton Fink»,
es un éxito en crítica y público a
nivel de estreno.
Género: Drama - Valoración Artísti-
ca: 7- Valoración Comercial: 7



A S'HORA DE SA VERITAT

L'èxit de la plantilla
roigiblanca

Per Felip Barba 

Ho veim i no ho creim. El Mana-
cor, amb un equip pràcticament for-
mat quasi totalment per manacorins
i amb un pressupost bastant baix,
está primer del seu grup, després
d'haver guanyat al Llíria, empatat
dins Gramanet i guanyat a aquest
equip, el gall del Grup, diumenge
passat dins Na Capellera. Victòria
que suposa per l'equip roigiblanc en-
capçalar, esser primer del seu grup,
amb moltes possibilitats de fer Cam-
pió, d'aquí a tres setmanas. Ara té
una avantatge de tres punts sobre
l'Imperial i el LLíria i dos punts sobre
el Gramanet, que per alió de golave-
ratge es converteixen en tres.

Crec que la gesta que está fent a
aquesta primera volta d'aquest
«Play-Off» la plantilla i tècnics del
Manacor és més que important i a
més impressionant, ja que tots han
lluitat per dur l'equip el més amunt
possible, s'han imposat a equips
que damunt el paper són superiors
en pressupost, amb afició i que ha
caigut davant l'empenta, motivació,
mentalització i esperit de lluita de
tota aquesta pinya que forma la
plantilla del Manacor 91-92. Una
plantilla que demostra entrenament
rera entrenament i partit rera parid,
que estan lluitant pel mateix objec-
tiu, que saben perfectament el que
han de dur a terme cada día i cada
diumenge als partits, formant un
equip compacte, sense fisures i
d'una qualitat esportiva i humana
sense precedents dins el fútbol del

C.D. Manacor.

Pens que ara és l'hora de reconéi-
xer el mèrits i el treball d'aquests
tècnics i jugadors roigiblancs, ara
que encara manquen tres partits per
disputar aquest »Play-Off», ja que
sigui la classificació final, el mèrit i la
feina quedará, com una demostració
de que una feina seriosa i que al
llarg d'aquests nou mesos ha que-
dat reflexada a la classificació i al
rendiment de l'equip i ha ratificat
que la cantera manacorina segueix
donant jugadors de qualitat contras-
tada i que amb ells es pot aspirar al
màxim. Muñoz, Tomás, Cazorla,
Quetglas, Copovl, César 1 Riera
Chaparro„ són la demostració de
que els manacorins tenen un lloc
dins el primer equip i que es confia
amb el futbol base.

No saben si es pujará o no a Se-
gona B. El que sí sabem és que
passi el que passi, es seguirá con-
fiant amb els jugadors manacorins,
que han demostrat que tenen cate-
goria suficient per estar a la plantilla
del primer equip.

Pens que podem estar orgullosos
d'aquesta plantilla del C.D. Manacor
91-92, que durant tota la temporada
han lluitat per dur l'equip el més
amunt i ho han aconseguit, ara pot
ser que aconseguesquin el màxim,
pujar a Segona B. Que será la ratifi-
cació que una feina ben feta sempre
té el seu premi.

La plantilla del Manacor 91-92.
S'ho mereix tot.

RESTAÚRANT MOU D'EN SOPA
Amb l'Esport



En «Jimmy» també és un bon
pescador, sap calar les xarxes i fer-
hi caure els jugadors de la Grama-
net. Ho va demostrar dimecres i
diumenge. És un pescador d'altura.

Més de cent forasters de Grama-
net vingueren a Na Capellera amb
banderes, tambors i bombos. Se'n
tornaren amb les banderes replega-
des, sense fer renou i amb la im-
pugnació i la derrota davalll el  braç.
Parexia un Via Crucis.

Mai havia tengut una jornada
completa: El Barca Campió, el
Palma a Segona i el Manacor va
guanyar. No es va poder contenir i
En Mateu d'Es Mingo, com el Màgic
Andreu, va dir: Això és massa.

Se despedia com entrenador i ho
va fer amb una victòria. En Toni
Pastor ha estat dels millors aquesta
temporada, però ens deixa. Tots
l'enyorarem i molt.

En Nofret va aconseguir el gol de
la victòria damunt el Gramanet, un
gol que pot valer un ascens. És pe-
titó però sap rematar de cap. Un
deu molt gros per aquest Nofre, que
va tornar marcar un gol decisiu.

Un informador duia una sabata
de cada classe, no direm qui és,
però lo cert és que va servir d'amu-
let: Els juvenils guanyaren, el Porto
Cristo i també el Manacor. Ara el
volen obligar a sempre anar amb
dues sabates diferents. Ho aconse-
guiran?.



Futbol

C.D. Manacor, 1 - U.D. Atco. Gramonet, O

El Manacor, «Chapeau»

•
Los de «Jimmy»,
fueron
tácticamente y
técnicamente
muy superiores
a la Gramanet

FICHA TECNICA

Dirigió el partido el Sr.
Martínez, Valenciano. Tuvo
una pésima actuación, en la
que perjudicó de manera os-
tensible al equipo rojiblanco,
al que escamoteó dos claros
penaltis, uno por mano de
Roca en su área y el otro
por una zancadilla dentro
del área a Onofre de Carmo-
na. Tampoco quiso ver una
clara agresión de Vicent a
Riera Chaparro.

Enseñó cartulinas amari-
llas de amonestación a
Tomás, Tiá Riera, Tent y
Quetglas y también al técni-
co del Manacor Miguel
Jaume «Jimmy».

MANACOR: Liodrá,
Tomás, Cazorla (Tia Riera
m. 8), Valentín, Riera Cha-
parro, Muñoz, Casals,
Salas, Femenias, Nofre y
Tent (Toril Ouetglas m.
77).

GRAMANET: López, Car-
mona, Roca, Jaime, Gar-
cía, Espejo (Vicent m. 46),
Morera, Rovira, Cunill, Ro-
mero (Hervás m. 54) y
Hugo.
Gol.- 1-0. Minuto 24. Libre
Indirecto botado por Ca-
sala al segundo palo, en

N donde Salas cede de ca-
. baza a Tent, éste centra
2 sobre el punto de penalti y

Nofre de Impecable testa-
% razo bate al cancerbero vi-

".. sitante López.

COMENTARIO

Tercer partido de este
«Play-Off» de ascenso a la
Segunda División B, dispu-
tado el pasado domingo en
Na Capellera, entre el Ma-
nacor y el equipo catalán de
la Gramanet, que terminó
con la mínima victoria del
equipo rojiblanco, en un gol
marcado por Nof re, en el mi-
nuto 24 de partido.

El encuentro se inició con
ligera presión del equipo vi-
sitante, que intentaba sor-
prender a la zaga manaco-
rense y conseguir marcar un
gol tempranero que pusiera
las cosas cuesta arriba para
los rojiblancos, pero la reali-
dad es que no llevó excesi-
vo peligro sobre la portería
del segurísimo Llodrá, aun-
que tuvieron una ocasión en
las botas de Cunill, pero su
disparo salió fuera. Cuando
parecía que el dominio de la
Gramanet era más intenso,
llegó el precioso gol de Ono-
fre, que puso en franquicia a
su equipo y que al final sería
el de la victoria. Con este
gol se fue hacia arriba el
conjunto de “Jimmy» y
cinco minutos depués pudo
aumentar su ventaja, si el
nefasto colegiado valencia-
no, hubiese señalado la
pena máxima cometida por
Roca, al dar un manotazo al
esférico dentro del área.
Aún tuvo una garn ocasión
el Manacor de volver a batir
a López antes de llegar al
descanso, cuando Onofre
sólo frente al cancerbero va-
lenciano y en perfecta vase-

lina intenta superarlo, per
López en magistral interven-
ción consigue desviar el
balón a córner. En esta pri-
mera mitad, el dominio y el
peso del partido lo llevó la
Gramanet, pero el gol y las
ocasiones claras fueron

Onofre con su oportunismo,
maten/izó el gol que daría la
victoria a su equipo.

para los rojiblancos manaco-
renses.

Con el cambio de Vicent
por Espejo, el técnico cata-
lán, Martínez Bonachera, in-
tentó dar más profundidad a
su equipo en esta segunda
mitad, que casi fue una cal-
cada a la primera, ya que el
dominio perteneció al con-
junto catalán y las ocasio-
nes fueron para los manaco-
renses, que en el minuto 59,
pudo aumentar su ventaja
pero el centro-chut de Fe-
menías salió rozando el lar-
guero. Dos minutos antes,
se había producido la agre-
sión de Vicent sobre Riera
Chaparro, que el Sr. Martí-
nez, no quiso ver. En el mi-
nuto 60, se produjo la zan-
cadilla dentro del área de
Carmona a Onofre, que el
Sr. Mártinez tampoco quiso
ver culminando de esta ma-
nera su pésima actuación.
Van pasando los minutos un
Gramanet que quiere pero
que no puede ante la gran
colocación táctica del equi-

Ear
Con esta
victoria, los
rojiblancos son
los máximos
candidatos al
ascenso

po manacorense, respalda-
do en todo momento por un
Toni Llodrá inconmensura-
ble. Que en el minuto 77,
vuelve a tener una gran oca-
sión de perforar la portería
visitante, pero el cabezazo
de Onofre a centro de Fe-
menías lo rechaza con difi-
cultades López. A falta de
siete minutos llega la más
clara ocasión del equipo vi-
sitante, en un disparo de
Hugo, que Toni Llodrá en
extraordinaria intervención
logra desviar a córner. Tres
minutos después respondía
el conjunto rojiblanco en un
chut de Femenias que sale
rozando el poste. Sin nada
más importante que reseñar
terminó el partido.

En definitiva, un Manacor
que ha superado táctica-
mente, tanto en Gramanet
como aquí en Na Capellera,
al conjunto catalán y de esta
manera se ha convertido en
el más firme candidato a
conseguir el ascenso a la
Segunda División B. Desta-
car la gran actuación de
todos los jugadores que el
pasado domingo defendie-
ron los colores rojiblancos,
así como la el percfecto
planteamiento táctico de Mi-
guel Jaume «“Jimmy», que
fue muy superior a la del ve-
terano técnico catalán, Mar-
tínez Bonachera.

Felip Barba



Equipo del Lliria, que perdió, 2-1, en Na Capellera.

111:: 11.1

Acabados de cali

itorios --- dos

comedor espacioso

Precio interesante

<ornes.

Líder imbatido de su Grupo

El Manacor, a ratificar su buen momento
de juego en Lliria

Tres partidos, cuatro
goles a favor, uno en contra,
cinco puntos y un positivo,
es el bagaje del C.D. Mana-
cor en esta Primera Vuelta
del «Play-Off» de ascenso a
la Segunda División B, que
contra todo pronóstico ha
pasado a ser el más firme
candidato a conseguir el as-
censo de categoría. Un Ma-
nacor que ha demostrado
una fuerza impresionante,
un esquema táctico inmejo-
rable y una motivación y
mentalización extraordinaria,
que le hacen ser un conjun-
to compacto, con pocas fisu-
ras y casi imbatible. Ahora y
afrontando esta Segunda
vuelta y con dos puntos de
ventaja sobre su inmediato
seguidor, la U.D. Atco. Gra-
manet, el conjunto rojiblanco
rinde visita al Lliria, equipo
valenciano, que perdió aquí
en Manacor por dos goles a
uno y que en los dos parti-
dos siguientes ha empatado
a cero goles en su feudo
ante el Imperial y después
consiguió el mismo resulta-
do en su visita al equipo
murciano, por lo que está si-
tuado en la tercer posición
con dos puntos, sin positi-
vos ni negativos.

El Lliria, aún tiene espe-
ranzas de conseguir ascen-

der, pero tiene un calendario
realmente difícil, ya que
además de enfrentarse el
próximo domingo al Mana-
cor, después debe encarar
los dos últimos partidos
frente a la Gramanet. De
todas maneras el equipo va-
lenciano gustó aquí en Na
Capellera, en donde creó
muchas ocasiones de gol, si
bien en jugadas de contra-
golpe, pero que no demostró
estar físicamente a gran al-
tura, aunque en su campo,
que es de césped puede re-
sultar bastante difícil de sor-
prender, ya que puede

•>„

poner las cosas difíciles a
los rojiblancos.

EL MANACOR, A POR
TODAS

El conjunto de Miguel
Jaume «Jimmy», que cuen-
ta con la baja segura de Ca-
zorla lesionado, sí podrá
contar para este partido con
Tófol, Gomila y Copoví, que
ya han cumplido su partido
de sanción por acumulación
de tarjetas y que afronta
este encuentro en Lliria con
la moral a tope y con la in-
tención de seguir mante-
niendo la imbatibilidad y el li-

derato, lo que en caso de
conseguir la victoria prácti-
camente tendía el ascenso
en la mano. Creemos que si
los manacorense juegan
como lo hicieron el pasado
miércoles y el domingo fren-
te al Gramanet, pueden as-
pirar a conseguir la victoria
en Lliria.

Esta semana la plantilla
manacorense ha entrenado
en el Campo de Golf de Ro-
tana, para que los jugadores
se acostumbren al césped y
no extrañen el del Campo
Municipal de Lliria.

Las alineaciones proba-
bles que presenten ambos
equipos en este impotante
partido, serán las siguientes:

LLIRIA: Murria, Martín,
Benito, Agustín, Arnal,
Guzmán, Juanito, Miguel
Angel, Grueso, Herrero y
flaquito.

sANACOR: Llodrá,
Tomás, Copoví, Valentín,

Riera	 Chaparro, Salas,
Tófol, Muñoz, Femenlas,
Nofre y Tent.
El partido va a ser dirigido
por el Sr. Gómez Gómez,
del Colegio Castellano-
Manchego.

Felip Barba
Foto: Toni Blau



Li Noticiari Esportiu

El Manacorja ha comenpat el fitxatges

Tóbal Tudurí, nou jugador roigiblanc

Fa quinze dies varen ade-
ventar el possible fitjatxe del
jugador menorquí Tóbal Tu-
durí pel C.D. Manacor, juga-
dor que aquesta temporada
91-92, havia defensat la ca-
miseta del Sóller i que amb
28 gols, ha estat el màxim
golejador de la Tercera Divi-
sió Balear.

El compromís entre la Di-
rectiva del Manacor, que
presideix, Gaspar Forteza, i
Tóbal Tudurí, es va firmar
dimarts passat, per tant el
jugador menorquí es el pri-
mer fitjatge del Manacor 91-
92.

Aquesta nova adquisició
del C.D. Manacor ha estat
molt ben rebuda pels aficio-
nats manacorins, ja que Tu-
durí, a més d'esser un gole-

El màxim golejador de la
Lliga 91-92, es va
comprometre dimarts passat
amb el C.D. Manacor.

jador és un jugador poliva-
lent que pot donar molt de
rendiment dins el sistema de
joc de l'equip roigiblanc la
próxima temporada. Amb el
fitjatge de Tudurí, la directi-
va del C.D. Manacor demos-
tra que l'interessa reforçar
l'equip, tant si s'ascendeix a
Segona B com si es queda
a Tercera Divisió. El ex-
jugador del Sóller, s'ha com-
promès amb el Manacor fins
dia 30 de Juny de l'any
1.993.

Felip Barba

Impugnación del partido Gramanet-Manacor

Resolución favorable al
C.D. Manacor

Hoy en es Jordi d'es Recó

Gran cena de Fin de
Temporada de la U.D. Barracar

Como saben nuestros lec-
tores, el pasado jueves, la
Directiva de la U.D. Grama-
net, impugnó el partido entre
su equipo y el Manacor, por
presunta alineación indebida
de los jugadores rojiblancos,
Tófol y Gomlia. La sanción
del Comité de Competición
a los dos citados jugadores
y a Copoví, llegó por tele-
grama el pasado jueves a
nuestra ciudad, por lo que la
Directiva del Manacor
mandó a la R.F.E.F, un Fax,
con el justificante de la re-
cepción del citado telegra-
ma, ratificado por la firma
del Delegado de Correos y
Telégrafos de Manacor, Pep
Giner.

No se hizo esperar mucho
la resolución definitiva del
Comité de Competición de

la R.F.E.F.. Recibiendo el
Club manacorense el pasa-
do lunes un Fax del organis-
mo federativo, en el que
daba por válida la alineación
de Tófol y Gomila, en el par-
tido de Gramanet. Por lo
que ambos jugadores, junto
con Copoví cumplieron su
partido de sanción, el pasa-
do domingo al no jugar en
Na Capellera frente a la
Gramanet. Por consiguiente
el equipo de Santa Coloma;

«No pudo ganar en los
despachos, lo que no
supo o no pudo ganar en
el terreno de juego». Por
consiguiente la clasificación
no varia y el Manacor con
cinco puntos y un positivo.
lidera su Grupo.

Felip Barba

Esta noche y como viene
siendo habitual cada año
por estas fechas, se va a
celebrar en las instalaciones
de Es Jordi des Recó, la
cena de Final de Temporada
de la arraigada entidad fut-
bolística manacorense, la
U.D. Barracar.

Esta multidinaria fiesta
barracanera, va a contar
con la asistencia de todos
los jugadores de las diferen-
tes plantillas barracaneras,
padres de jugadores, socios

y aficionados y también de
personalidades deportivas y
políticas. Estando confirma-
da la asistencia del Presi-
dente del C.I.M., Joan Ver-
ger Pocovi.

Habrá entrega de trofeos
y placas a jugadores, entre-
nadores y otras distinciones
a personalidades asistentes
a dicho acto, que en definiti-
va es la Gran Fiesta de la
U.D. Barracar y importante
acto social.

Felip Barba



Pep Giner, Delegado de Correos y Telégrafos, centro de
atención del «Afaire» Gramanet - Manacor.	

y

l'Estas son nuestras ofertas de la reÁ4

semana en Vehículos de Ocasión 1" 
Ford Escort 1.6 Ghia 	
Opel Corsa City (varios) 	
Seat Marbella (varios) 	
Peugeot 205 Diesel 	
Voikswagen Polo G.T. 	
Alfa Romeo 33 AA. 	
Lancia HE 4wD 	
Flat Tipo 16v AA., ABS 	
Renault 19 TXE 	
Ford Fiesta (varios) 450.000'

PM-AB
PM-AZ
PM-AT
PM-AK
PM-AX
PM-AK
PM-AT
PM-BB
PM-AK
PM-AT 111o

	 Le esperamos 	

CORMOTOR, S. A.
Ctra. Palma ..1rta, Kr?, 411,40(1, Tel. 55 38 51. MANACOR (Baleares)

onces.. nos Of le. ••	 •

OPEL 	
Mejores por expenencla yr/            

Sobre la apelación de la Gramanet

Malestar en la Directiva del C.D. Manacor
Mucha tinta han descargado
los periódicos catalanes
«Mundo Deportivo» y
«Sport», en declaraciones
del Presidente de la U.D.
Gramanet, que se ha ceba-
do sobre Manacor y la Junta
Directiva del C.D. Manacor y
también ha involucrado al
Delegado de Correos y Te-
légrafos, Pep Giner, que en
unas declaraciones, al pare-
cer, grabadas por el Presi-
dente del club de Santa Co-
loma, intentaba guardarse
bien sus espaldas y perjudi-
car con ellos al club mana-
corense, que por cierto firmó
el acuerdo de dejar toda la
correspondencia en el apar-
tado 209, el pasado viernes
día 5, en que Pep Giner lo
hizo firmar al Secretario del
C.D. Manacor, Gabriel Sure-
da.

En otras declaraciones
posteriores, Pep Giner, ma-
nifestó: que él no había
dicho absolutamente nada,
que ratificó y firmó el pasa-
do jueves el documento de
la recepción del Telegrama
poor parte de la Directiva
del Manacor, pero también
manifestó, que la comunica-
ción de la R.F.E.F. se había
recibido el martes día 2 y
que se había puesto en el
apartado del Manacor a las
diez de la mañana del miér-
coles, hora en que la expe-
dición rojiblanca ya estaba
camino del Aeropuerto de
Palma. Decir también que el
Secretario del Manacor,
pasó por las oficinas de Co-
rreos y Telégrafos, sobre las
doce y media del miércoles
y en el apartado 209, no
había ningún aviso.

Lo cierto es que las decla-
raciones de Antonio Mora-
les, han sido demasiado
fuertes, han intentado man-
char y desprestigiar al C.D.
Manacor, cosa que ha caido
muy mal entre los aficiona-
dos y directivos manacoren-
ses.

mandar una carta al Presi-
dente Accidental de la
R.F.F.F. Sobre las declara-
ciones de Antonio Morales,
que han caido muy mal en
nuestra ciudad.

De momento hay tranquili-
dad absoluta en la directiva
manacorense, que ya ha
presentó el pasado jueves
su recurso y que fue acepta-
do por el Juez Unico del Co-
mité Nacional de Competi-
ción y que archivó el caso,
dando como válida la alinea-
ción en Gramanet de Tófol y
Gomila, que el pasado do-
mingo cumplieron su san-
ción, no jugando, junto con
Copoví, el partido frente a la
Gramanet disputado aquí en
Na Capellera.

Ahora a esperar aconteci-
mientos, ya que este «afai-
re» parece ir para largo, ya
que el Presidente de la Gra-
manet, piensa llegar hasta
el Consejo Superior de Dis-
ciplina Deportiva.

Felip Barba

La Directiva que preside
Gaspar Forteza, no va a
hacer declaraciones, ni co-

municados oficiales y se ha
limitado a través de la Fede-
ración Balear de Fútbol,



6 mina
BANCA MARCH

pies cada mes!!

CONSIGA LAS MAYORES VENTAJAS Y MEJORES CONDICIONES
DOMICILIANDO SU NÓMINA EN BANCA MARCH

- Los mejores Tipos de Interés para sus Créditos:
Crédito Nómina - BANCA MARCH
Crédito Garantía Personal
Crédito Viviendo

Crédito Hipotecario

- El mejor interés del mercado para sus ahorros:
Cuentos Corrientes, Cuentas de Ahorro, Cuentas
Ahorro-Vivienda, Imposiciones o plazo, etc...

- Le concedemos gratuitamente un seguro de

accidentes de 1.500.000 ptas.

- Tramitamos gratuitamente los expedientes de
jubilación, viudedad y orfandad.

- Domiciliación de pagos de recibos, impuestos, etc..

- Dinero al instante y con la máxima cobertura de

establecimientos y comercios:
TARJETAS 4 - B (gratuita), VISA ORO, VISA CLASSIC
(gratuita el primer año), y EUROP-ASSISTANCE•4
(seguro de servicio-asistencia paro 2 vehículos,
desde el km. O, en todo el territorio nacional)

- Gane más dinero y pague menos impuestos con
FONMARCH, F. I. M.

- Asegure su futuro y obtenga la mayor desgravación
fiscal a través de PLAN DE PENSIONES-BANCA

MARCH.

- También podrá disponer de Cajas de Alquiler,
operaciones de Leasing,Compra-venta de valores,
cheques gasolina, etc.

Para información, teléfono900 300 202
o en cualquiera de nuestras oficinas

A BANCA MARCH



Pep Pinya, sigue siendo un valladar en la zaga porteña

Dr. JAUME SANTANDREU PUIGRÓS
LA ACUPUNTURA ES UNA TECNICA MUY EFICAZ

CONTRA EL DOLOR, SIN CONTRAINDICACIONES

TRATAMIENTOS: Dolores de cabeza, ciática, lumbago,
neurálgias, herpes foster, obesidad, dolores reumáticos,

artrosis y todo tipo de dolor.

CENTRO ACUPUNTURA
Lunes, miércoles y viernes por la tarde
Pedir hora con antelación Tel. 84 42 08

C/ Bosch, 2-A-1°

AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

ESTIU 92
ACTIVITATS EDUCATIVES

DE TEMPS LLIURE
Juliol i Agost, en el Parc Municipal

PREU INSCRIPCIÓ:

jornada continua o partida: 6.500 pts.

HORARI INSCRIPCIONS:

del 15 al 24 de juny i de 9 a 14 hs.
al Departament de Cultura.

INFORMACIÓ:

Ajuntament de Manacor
Departament de Cultura, Ensenyament i N.L.
Carrer Muntaner, 12.
Tel. 84 91 00 extensió 169

ORGANITZA:

AJUNTAMENT DE MANACOR
Servei d'Ensenyament

Atco. Ciudadela - Porto Cristo

El Podo Cristo, embalado hacia el ascenso

Sigue su marcha triunfal
el conjunto el Porto Cristo,
en esta Fase de Ascenso a
la Tercera División, ya que
cuenta sus partidos por vic-
toria. El pasado domingo se
impuso por la mínima al
Santanyí, en gol materializa-
do por Xisco Riera, cuando

Santanyí y Ateo. Ciudadela
con dos.

Mañana sábado y en el
primer partido de esta se-
gunda vuelta, el Porto Cristo
se desplaza a Menorca, en
donde a partir de las seis de
la tarde se va a enfrentar al
Atco. Ciudadela. Un partido
que tiene como claro favori-
to al equipo porteño, ya que
vencieron el la primera vuel-
ta por 5-0, al conjunto duda-
delano, que en su campo
debe intentar enmendar en-
tiertos y por lo tanto poner
las cosas difíciles al equipo
de Pedro González, que no
va a dejarse sorprender, ya
que el conseguir la victoria,
prácticamente estarían en la
Tercera División

No pensamos que el téc-
nico asturiano introduzca

muchas novedades en el
once que se enfrente inicial-
mente al equipo del Atoo.
Ciudadela, aunque no esta-
rá Xisco Riera y es duda
hasta última hora Muntaner,
que está lesionado.

Como hemos dicho ante-
riormente, el partido se va
esta tarde a partir de las
seis de la tarde en el Campo
Municipal de Ciudadela. Y la
alineación probable del
Porto Cristo, será la siguien-
te: Servera, J. Riera, Piña,
Llull, Miguel Angel, Mateu,
Muntaner o Tomás, Nieto,
Vecina, Alejandro y Ber-
nat.

Felip Barba

transcurría el último minuto
de la primera mitad, que

sería el definitivo. Con esta
victoria y después de haber-

se disputado la primera
vuelta, el equipo de Pedro

González es líder, con seis
puntos seguidos por Calviá,



O Futbol

Pompas Fúnebres
de Manacor, SA

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

El sábado en una cena de gala

El Cardassar despide la Temporada 91-92
J.F.

Este sábado día trece
sobre las diez de la noche,
en el Hotel Sa Coma Platja
el Cardassar despedirá la
Temporada 91-92 en una
magna cena de gala en la
que además de algún dis-
cursito de su Presidente
Don Biel Servera se entre-
garán los trofeos a los juga-
dores (máximo realizador,
regularidad, etc.) finalizando
con una gran rifa donde hay
muchísimas casas comer-
ciales que colaboran y luego
también cuadros de artistas
de gran renombre.

Se espera que la buena
afición llorencina, al igual
que al campo, acuden en
masas, en honor a esta
plantilla que a pesar de los

altibajos que ha sufrido en la
recién finalizada campaña,
se ha conseguido el mejor
puesto es la historia del
club, concretamente el no-
veno, luchando hasta el últi-

mo encuentro para conse-
guir una plaza en la Copa
del Rey, un logro que no
pudo ser.

Desde 7 SETMANARI
queremos dar la enhorabue-

na a esta gran familia que
es la del C.D. Cardassar y
que en la próxima tempora-
da aún estemos hablando
de él pero que sea sobre la
liguilla de asenso a 2 B.

Uno de los conjuntos que ha hecho historia



El Manacor Benjamín, Campeón del Grupo ‹, E» del Torneo
del C.I.M.

cor materializaron los tres 	 relló, Gayá y Guardiola.
goles: Pujadas de penalti I
Muñoz 2.	 MANACOR: Sansó, Nico-

PORTO CRISTO: Salva,	 lau,	 Blanes,	 Pujadas,
Raul, Alex, Oscar, Victor	 Juan, Muñoz, Llabrés, F.
(Pollón), Romaguera, Prie- 	 Muñoz, Moragues, Alcalá
to, Francisco (Muñoz), Pe-	 y Febrer.

J, Manacor, 2 - La Salle, 1

Los rojiblancos se despidieron con una victoria
En un partido jugado de

poder a poder, aunque con
exquisita deportividad, el Ju-
venil Manacor, venció por
dos goles a uno, al La Salle
de Palma, en el último parti-
do de este Capeonato de
Baleares, en el que se ha
proclamado campeón el
equipo lasaliano, que por lo
tanto ha conseguido el as-
censo a la Primera División
Nacional. Los goles rojiblan-
cos fueron conseguidos por
Javi y Cercós al transformar
una pena máxima. Con esta
victoria el Manacor rompió
la imbatibilidad del La Salle
y consiguió la segunda
plaza, en un liguilla de as-
censo que los manacoren-
ses esperaban más, pero
que al final y a pesar de in-

tentarlo se vieron superados
en la clasificación por el
equipo lasaliano.

Hay que decir, aunque no
se haya ascendido, que los
juveniles rojiblancos han
realizado a las órdenes de
Toni Pastor una extraordina-
ria campaña, que han lucha-
do a tope para conseguir su
objetivo, que al final no ha

podido ser, pero ha habido
cosas positivas, alguna de
negativa, pero siempre ha
prevalecido la cordura y el
buen ambiente dentro de
esta plantilla, que lo ha in-
tentado, pero que no ha po-
dido ser, ya que en fútbol
las matemáticas no son
exactas y a veces las previ-
siones fallan.

Pensamos que la tempo-
rada del Juvenil de Toni
Pastor ha sido bastante
completa, quizás algunos ju-
gadores no han dado la
talla, tampoco algún padre,
cosa normal, pero en defini-
tiva los que han formado
esta familia del Juvenil Ma-
nacor 91-92, merece un elo-
gio, porque han luchado
hasta el final y han defendi-
do a capa y espada los colo-
res rojiblancos del Manacor
y además, ya Riera Chapa-
rro, juega con el primer equi-

po, que puede aportar uno o
dos jugadores al equipo de
«Jimmy" para la próxima
temporada, que era el objeti-
vo principal de este juvenil.

Felip Barba

Cantera del Porto Cristo

El Manacor se proclamó Campeón, al vencer,
2-3, en Porto Cristo

En un extraordinario am-
biente para un partido de
benjamines, en el que porte-
ños y manacorenses se ju-
gaban el título. Los jugado-
res locales acusaron la pre-
sión ambiental, mientras los
rojiblancos supieron estar en
todo momento mejor situa-
dos sobre el terreno de
juego. Partido jugado de
poder a poder entre los dos
mejores equipos del Grupo
«E», pero en fútbol como en
toda competición sólo puede
ganar uno y este fue el Ma-
nacor. Desde estas lineas
del Fútbol Base del Porto
Cristo, deseamos al equipo
manacorí toda la suerte del
mundo, para que pueda
conseguir para nuestra co-
marca el Título de Campeón
absoluto del C.I.M.

Los dos goles porteños
fueron marcados por: Guar-
diola. Por parte del Mana-

SES COMES, 1
RTVO. MALLORCA, 7

SES COMES: Perelló
(Riera), Vadell, Diaz (José
Luís), Siquier, J. del Salto,
Sans, Alabance, Rodri-
guez (García), D. del Salto,
Umbert y Guardiola.

El equipo mallorquinista
demostró ser el mejor equi-
po del Grupo. Un equipo for-
mado todo por jugadores de

primer año, con un nivel téc-
nico individual y colectivo de
lo mejorcito que hemos
visto. Por su parte el Ses
Comes, hizo todo lo posible
para contener la avalancha
de juego que se le venía en-
cima. Fin del Campeonato,
donde el equipo bermellón
porteño, ha realizado una
buena campaña. El gol del
honor del Ses Comes lo
marcó: J. del Salto.



M. Sureda: «Subir al podium fue un alucine»

II Trofeu Fires i Festes de gimnástica
artística masculina

El pasado fin de semana
se celebró dicho trofeo en
las instalaciones del Polide-
portivo Can Costa, dentro
del programa de las fiestas
de Manacor, patrocinado por
el Ayuntamiento más la co-
laboración de fotos Ouick.

La organización a cargo
del Club gimnástico Mana-
cor, que viene haciendo una
buena campaña, estos dos
últimos años para dar a co-
nocer y promocionar este
deporte para niños, pues así
como en niñas hay gran nú-
mero de practicantes, no
ocurre lo mismo en chicos.

Los clubs y centros parti-
cipantes fueron: C.G. Mana-
cor, C. Xelsca, Palma o
C.G. Palma, C.G. Alcudia,
Colegio San Vicente de
Paúl, C. Es Canyar, C. Juan
Mesquida, Polid. Mitjà de
Mar, Porto Cristo.

Concursaron un total de
33 niños en diferentes nive-
les: Neófitos, Nivel I, Libres.

Las clasificaciones gene-
rales obtenidas:

En Neófitos:
1. Jaume Riera, G. Manacor
2. Marc Gallent
3. Oscar Arallanet - C. Xels-
ca.

Nivel I:
1. Javier Checa - G. Mana-
=
2. Benet
nacor
3. David Valcanera - C.A.
Palma

Libres:
1. Juan Socias - C.G. Mana-
cor
2. Santi García - C.G. Alcu-
dia
3. Miguel Truyols - C.G. Ma-
nacor

Al final mientras se hacían

la suma de las notas, hubo
una demostración de Juan
López del C.G. Palma, ma-
ravillando al público por su
gran dificultad acrobática en
suelo.

Los diferentes ejercidos
de conjuntos e individuales
en distintos aparatos, maza,
cuerda, aro, pelota y cinta,
deleitaron a todos los allí
presentes, pues la plástica y
armonía de este deporte es
merecedor de cualquier es-
pectáculo.

Nuestra ciudad en esta
modalidad es aún muy joven

en cuanto a tener buenas
formas gimnastas en el ám-
bito Balear. Pero los inicios
de una buena trayectoria
empiezan a notarse, así lo
demostró la exhibición de
Isabel Amengual del C.G.
Manacor en manos libres
pese a su corto tiempo de
entrenamiento demostró
unas excelentes cualidades
físicas y artísticas para este
deporte.

Finalmente el G. Manacor
quiere agradecer la buena
acogida por parte de los co-
legios y profesores de nues-
tra ciudad que participaron
en este trofeo. Y por último
sólo nos queda invitarles
para el próximo día 20 de
junio a las 2030 h., en el
Polid. Can Costa a que vean
con nosotros, todas estas
modalidades en la fiesta de
fin de curso.

A continuación la exhibi-
ción fue a cargo del club
Multiesport de Palma, con
cambio total de modalidad
G. Rítmica» femenina. Ac-

tuaron 15 niñas, entre ellas

las actuales campeonas de
Canovas - G. Ma-	 Baleares.

En modalidad de primera categoría de foso olímpico de tiro al plato

Miguel Sureda «Es Serverí», 3a de España
Hace apenas una setma-

na que en la población Zara-
gozana de Montes Blancos,
el Ilorencí Miguel Sureda
Jaume se proclamó tercer
clasificado de España en la
modalidad de primera cate-
goría de foso olímpico de
tiro al plato.

Teniendo en cuenta que
eran 372 tiradores (récord
en tirada de P. en Esp.) más
meritorio se puede conside-
rar esta plaza en el podium.
El proceso que pasó para
conseguir este meritorio
puesto fue el siguiente: a los
150 platos, pasaben los 24
mejores, Miguel entró en
este corte, situándose el
dieciseisavo. Seguidamente
estos pasaron a la siguiente
ronda de los cuales el lloren-
cí hizo un pleno de 50/50,
consiguiendo adentrarse en

el play off final que disputa-
ban los seis mejores.

Ahí demostró su raza de
campeón haciendo otro
pleno 25/25 quedando terce-
ro, a dos platos del cam-
peón y a uno del subc. su
marca particular en este
campeonato agarrense Uds.
fue de 218/225, podiendo
optar a una próxima tirada
de la R.F. de tiro olímpico y
si logran 190/200 obtendría
la primera especial, catego-
ría reina en este deporte,
muy pocos son los privile-
giados, y en este caso sería
el único en este momento
de la isla.

Su próximo desplaza-
miento será en Pontevedra
en el que se disputa el tro-
feo de S.M. el Rey.

J.F.



Todos los niños tuvieron su trofeo y su medalla.

Con una cena, entrega de trofeos y medallas	 El pasado sábado en Es Canyar

Los equipos de «La Caridad», 	 Fin de Temporada del
cerraron la temporada
	

Futbito Escolar

Los componentes de los once equipos participantes, con
sus trofeos y medallas.

El pasado lunes en el Bar
«Es Creuers», se celebró
una cena organizada por los
padres de los niños que han
jugado esta temporada en
los equipos del Colegio La
Caridad, celebrando de esta
manera la clausura de esta
Temporada 91-92, en la que
los equipos de La Caridad
«A» y «B», han participado
en el Torneo de Futbito Es-

colar.
Una vez terminada la

cena, todos los jovencisimos
jugadores de los equipos de
La Caridad, fueron obse-
quiados con un bonito trofeo
y una medalla conmemorati-
va. No hay que dejar de re-
señar, que todo se desarro-
lló en un gran ambiente de
alegría y compañerismo.

Texto y foto: Felip Barba

El pasado sábado en la
Pista Polideportiva del Cole-
gio «Es Canyar», se celebró
la fiesta de fin de temporada
del los once equipos que
esta temporada han partici-
pado en el Torneo de Futbi-
to Escolar, que ha estado
coordinado por Matías
Ramis y Biel Fullana, que
han trabajado mucho y bien
para que esta edición fuera
un éxito total.

Equipos de los Golegios;
Es Canyar, Simó Ballester,
La Caridad y La Selle, han
sido los participantes en
este torneo 91-92, en el cual
se ha demostrado la deporti-
vidad de todos los mucha-
chos y la calidad de estos
que se inician en el mundo

del fútbol y que en la próxi-
ma temporada muchos de
ellos ya jugarán federados,
en Fútbol-7 y Fútbol-5.

En el acto de clausura se
entregaron trofeos a todos
los equipos participantes,
también medallas conme-
morativas a todos los juga-
dores y también se obse-
quió a los entrenadores de
los equipos y después hubo
un refrigerio para todos los
asistentes y se brindó por el
éxito de este Torneo y por la
continuidad del mismo en
próximas temporadas.

Reseñar que los Trofeos,
Medallas y obsequios, fue-
ron donados por Ilmo.
Ayuntamiento de Mana-
COr.

Futbíto Escolar 91-92

La Salle «B», Campeón

,g1WZ\  .•
El equipo que entrena

Rafel «Samba-, se ha pro-
clamado Campeón indiscuti-
ble del Torneo de Futbito
Escolar, que finalizó la se-
mana pasada.

El equipo lasaliano ha de-
mostrado a lo largo de la
temporada ser el equipo
más regular y el que más
méritos ha hecho para la
consecución del título.



GRAN FESTA FINAL
TEMPORADA 1991-92 del

CLUB
PERLES MANACOR

Dia: 19 de juny de 1992
Lloc: Rest. Molí d'En Sopa.

Sorteig d'un viatge
d'un cap de setmana a

L'EXPO DE SEVILLA
Venda de tíquets:
VIATGES MANACOR
fins dia 16 de juny 	PREU.' 2,600 PTS,

Penya Barcelonista Miguel Ángel Nadal:
Gracias Barça

Cuando por allá y durante
el mes de Octubre a un
grupo de aficionados blau-
granas se les ocurrió montar
una Penya Barcelonista todo
el mundo se sintió horroriza-
do; el Barça estaba, en
aquellos momentos, en sus
horas más bajas y parecía
imposible el conseguir esta
meta pero la gran fe, el es-
píritu del verdadero barcelo-
nista y el hecho de que un
manacorí hubiera fichado
por este equipo tuvieron la
fuerza suficiente para que,
contra viento y marea, el
proyecto se llevara a cabo;
muchos fueron los que tilda-
ron de locos a estos inicia-
dores de este citado proyec-
to; nadie creía en ellos y
menos en aquellas fechas

en que nuestro Barça esta-
ba a 8 puntos del líder y su
juego dejaba mucho que de-
sear; pero el verdadero bar-
celonista no se arrincona ni
desfallece delante del fraca-
so, sino todo lo contrario, se
crece y termina por impo-
nerse; las decepciones han
sido muchas, muchas de
ellas casi han rozado la tra-
gedia, pero el espíritu blau-

grana, único en el mundo,
siempre ha salido a flote; el
seguidor se siente tan en el
fondo estos colores que,
año tras año, los apoya y
estoy seguro que los apoya-
rá siempre, pase lo que
pase, es una especie de ta-
lismán que imprime un algo
especial y que no puede ex-
plicarse con palabras hay
que sentirlo en las propias
carnes.

Cuando se producen
acontecimientos, seguidos
de grandes éxitos siempre
se suele analizar el día des-
pués; la Penya Barcelonista
Miguel Ángel Nadal ha que-
rido analizar en esta ocasión
el día antes; este día antes
que comprende muchos
meses de incertidumbre, de
euforias, de disgustos, de
intranquilidad y de desáni-
mo; pero este día antes ha
valido la pena vivirlo; la ale-
gría ha sido todavía más
apoteósica; los éxitos con-
seguidos han sido mucho
más apreciados; es un
hecho constatado que la
gloria se acaricia enorme-
mente mejor cuando esta
gloria ha costado un sinfín
de sufrimientos; a nuestro
Barça nunca se le ha regala-
do nada, nunca en la vida,
para lograr sus míticas ges-
tas ha tenido que partirse el
pecho, aún en contra de
ciertos estamentos oficiales,
de aquí el gran valor de sus
inconmensurables éxitos ac-
tuales; tal vez aquí radique
la semilla de esta gran afi-
ción, que repito y repetiré
siempre, es única en el
mundo.

Todavía retumban en los
oídos los gritos de euforia
del día inolvidable de la
Inauguración de la Penya;
aquello es irrepetible; el
Himno del Barça al son de
la trompeta del barcelonista
Rudy Ventura y vitoreado
por más de mil personas es
un espectáculo digno de ser
recordado toda una vida; el
Barça ni era Campeón de
Europa ni era Campeón de
Liga; la incertidumbre era la
nota dominante, tal vez la
incredulidad en lograr los
galardones era unánime
pero la fiesta fue un éxito sin
precedentes; he aquí la
grandeza de una afición; he
aquí la gran demostración
de todo lo que anteriormente
ha quedado escrito en esta
página; los colores blaugra-
nas salieron a la calle inclu-
so exponiéndose a los posi-
bles fracasos que hubieran
podido producirse; pero en
el fondo todos teníamos la
convicción de que no queda-
ríamos defraudados, nadie
lo decía pero en el fondo
todo el mundo lo sentía
hasta lo más profundo de
sus entrañas.

Por este espaldarazo con

que nos ha obsequiado y
por todos los acontecimien-
tos vividos en estos días y
que serán inolvidables LA
PENYA BARCELONISTA
MIQUEL ANGEL NADAL
grita con todas sus fuerzas y
desde lo más profundo de
su corazón: GRACIAS
BARÇA.

Penya Barcelonista
Miguel Ángel Nadal



El primer partit de la gran jornada de bàsquet l'enfrontaren dues seleccions de
bàsquet femení.

L'equip juvenil femení del Club Perles Manacor (abaix) jugaren contra un grup de

veteranes.

El darrer partit es dugué a terme entre dos equips de veterans masculins que no
s'oblidaren del bon humor al  llarg del seu desenvolupament.

Bàsquet

Hi participaren un total de quatre seleccions formades per nins i nines

GRAN JORNADA DE BÀSQUET ESCOLAR
I VETERANS DEL CLUB PERLES

Al dematí hi hagué la promoció de mini-bàsquet i al

capvespre l'exhibició dels veterans

Redacció.- De gran trascendén-
cia es pot definir la jornada que vis-
queren els membres i aficionats al
bàsquet dissabte passat. En primer
lloc es disputaren al dematí dos in-
teressants partits a càrrec de dues
seleccions femenines de bàsquet
escolar i dues de masculines. Al
capvespre també exhibiren les
seves velles qualitats els veterans
del Perles dividits amb dos equips
masculins i un de dones que s'en-
frontá contra l'actual juvenil femení.

A més d'interessat pot dir-se que
al final resulté molt divertit i entretin-
gut. En primer lloc les quatre selec-
cions de bàsquet escolar demostra-
ren dissabte passat el seu aprenen-
tatge al llarg de la temporada, re-
centment acabada, 1991-1992. Al
capvespre els aficionats presents a
Na Capellera, pogueren disfrutar
d'una divertida d'una gran exhibició,
que no deixà en cap moment de
banda el bon humor. De la gran jor-
nada cal destacar el nombre d'afi-
cionats que assitiren a la pista i que
no deixaren en cap moment de xiu-
lar i animar als representants que
disputaren els quatre partits.

A més a més, al dematí es conté
per un moments, amb la presència
del director general d'esports del
CIM, Andreu Riera i del batle de
Manacor, Biel Bosch. Ambdós feren
entrega als més petits d'una meda-
lla i una camiseta amb agraïment
de la seva participació a la promo-
ció de básquet escolar que han diri-
git Pere Serra i Mateu Cortés.

Fotos: Antoni Blau
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ASESOR LABORAL A SU SERVICIO
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IARTOLOME FRAU GALMES
Av. Baix des Cos, 1 Bl.
07500 Manacor
Tel. 55.44.77
PERE ROSSELLO ARTIGUES
Pza. Cos, 8-1 2

07500 Manacor
Tel. 55.50.1 6

CARMEN GARCIA FUENTES
Puerto, 32 Bj.
Porto Cristo, Monacor
Tel. 82.11.25
BARRARÁ GOMILA SERRA
Puedo, 32 Bj.
Podo Cristo, Manacor

Tel. 82.11.25
ANTONIO MERCANT NADAL
Pza. Ramón lluIl , 23
07500 Manacor
Tel. 55.13.56

COLABORA CON LA COLEGIADOS DE MANACOR
ADMINISTRACION

ILTRE. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE BALEARES
Cr Parelladas, 6 - I° 07003 PALMA DE MALLORCA. Tea. 71 72 20 / 72 24 64 Fax. 71 64 49

Bàsquet

El Vidres Mallorca, campeón
En el último partido de la

final se impuso el conjunto
del Vidres Mallorca a su
oponente, Xauxa, por el re-
sultado final de 62-52, sien-
do el jugador más destaca-
do el ex-perlista Miguel Fiol,
quien con 26 puntos y su
gran exhibición de juego de
conjunto llevó a su equipo a
la victoria.

El partido en sí fue muy
soso y aburrido, aunque se
vieran algunos destellos ais-
lados y escasos. La tónica
del partido fue, ya desde el
principio, el control del juego
por parte del Vidres Mallor-
ca, con un juego muy orde-
nado y estático, aunque sin
renunciar al contraataque
cuando tuvieron la ocasión
de realizarlo, resultando
éste muy fructífero y bien
aprovechado. Por el contra-
rio el equipo de Xauxa no

supo en ningún momento
controlar el partido y practi-
có un juego demasiado alo-
cado y acelerado, lo que le
llevó a cometer muchos

errores y a perder demasia-
dos balones.

Los árbitros V. Mayordo-
mo y J. Grimalt fueron muy
protestados durante todo el

partido por algunos jugado-
res del equipo sub-
campeón, los cuales acusa-
ron a los jueces de parciali-
dad y demostraron tener
una grave manía persecuto-
ria, que ya exhibieron a lo
largo de todo el campeona-
to, y que les llevó a descen-
trarse, perdiendo totalmente
la concentración, lo que pro-
vocó al final su derrota.

Enhorabuena al campeón
y que sigan los éxitos.

Por otro lado recordar que
la cena de entrega de tro-
feos tendrá lugar este vier-
nes día 12 de junio en el
Restaurante Molí d'en Sopa
a partir de las 940 h., con
un buen menú, regalos y
trofeos para los ganadores
de las diferentes clasifica-
ciones y sorteos entre todos
los presentes.

E

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.



Cursos natación Squashbol

•

La natación algo más que un deporte

los 100 años.
El segundo es la escuela

de iniciación deportiva, crea-
da con la finalidad de formar
adictos al deporte en gene-
ral, las edades oscilan entre
3 y 14 años, todos ellos con
un gran futuro y con toda
una vida por delante.

De este segundo progra-
ma tienen más información
en el anuncio que se publica
en esta misma página.

Recuerde que por 4.000
5.000 pts. al mes, hijos, ami-
gos y usted mismo, pueden
crearse hábitos o costum-
bres mucho más sanas que
el tabaco, alcohol, drogas,
etc... y que al final de cada
mes no pensamos lo que
nos cuestan en salud y dine-
ro.

«Infórmese en nuestra re-
cepción»»

Los meses de julio y
agosto son los más indica-
dos para la práctica deporti-
va por la gran cantidad de
tiempo libre del que dispo-
nen sobre todo los jóvenes,
a los que no debemos pri-

varles de poder practicar ac-
tidades deportivas-
educativas que los forme in-

tegramente en todos sus as-
pectos.

En Squashbol hemos con-
feccionado los programas

con los objetivos anterior-
mente expuestos.        MENÚ DIARI          

El primero son los cursos
de natación que están desti-
nados a todos los jóvenes
comprendidos entre las 3 y          

Socis: 500 pts.            

Hores de cuino:
De les 13'00

a les 16'00 h.                  

soulAsffEet
tZ fEY ea« JEXPOP7S' "VACA°

C/ Balena, 14 - Tel. 84 38 27 - 07500 Manacor

ACTNITATS D'ESTIU
MES DE JULIOL

Activitats: NATACIÓ, SQUASH, TENNIS, FUTBOL-SALA, ATLETISME,
BASQUET, EXCURSIONISME, AUDIOVISUALS, PSICOMOTRICITAT,
EXPRESIÓ CORPORAL, JOCS EDUCATIUS I RECREATIUS

PREUS:	 Edats: de 3 a 14 anys.
TOT EL DIA: 30.000 socis; 35.000 pts. no socis	 MIG DIA: 15.000 pts. (matí o capvespre)
(Inca dinar i assegurances)



PORTO CRISTO
"Edifici Portic"

Ronda de Oeste

Adquiera su vivienda
con aparcamiento

desde 7.500.000 Ptas. + IVA.

• Mínima entrada
• Facilidades de pago
	

E
• Financiación a través de

Caja de Ahorros "Sa Nostra"

Próxima entrega

Informes: Pio XII, 18 - Telf. 55 27 53

Torneo Social de Ajedrez

Joan Gayá, claro vencedor
Fiinalizó el Torneo Social

de Ajedrez, organizado por
el Club de Ajedrez Manacor,
que se disputó en local so-
cial del Club (Bar Miguel).

En este Torneo participa-
ron 23 jugadores, dos se re-
tiraron, Llull y Castelo. Y
tuvo un claro vencedor, que
una vez más demostró su
categoría y superioridad
sobre sus rivales. No fue
otro que Joan Gayá, que
sólo cedió medio punto, en
las ocho partidas disputa-
das.

La clasificación final fue la
siguiente: 1*; Joan Gayá
7'5 puntos (sobre 8), 20 ;
Cerrato 6, 30 Nadal 5'5, 40 ;
Ferrer y Pont 5, 5° M.A.
Pons y Girart 4'5, 6'; Ro-

El manacorl, Joan Gayá, se
mostró muy superior

dríguez, Biró, Sansó, Arti-
gues, Bleda y Vázquez 4.

CAMPEONATO DE
BALEARES

Se disputó en Sant Antoni
de Ibiza, el Campeonato de
Baleares de Ajdrez por equi-
pos. En el cual participaron

los equipos de Santa Mar-
garita (Campeón de Ma-
llorca, Sant Antoni (Cam-
peón de Ibiza), Los Bos-
cos (Campeón de Menorca
y Casino Ibiza (Club invi-
tado).

Este Campeonato fue
muy disputado y al final fue
ganado por el equipo Cam-
peón de Mallorca, en el que
forma parte el manacorí
Joan Gayá, equipo que pró-
ximamente jugará el Cam-
peonato de España.

Los «genios- de este
Campeonato de Baleras fue-
ron sin lugar a dudas, Ga-
mundl, Gayá, Más y Serra.
Los cuatro pertenecientes al
Club de Ajedrez Santa Mar-
garita.

Dardos

Bar Poker, vencedor del
Trofeo «Ferias y Fiestas»

Se disputó la gran final del
Torneo «Ferias y Fiestas de
Primavera, entre los equipos
de Dardos del Bar Poker y
S'Este!, resultando vence-
dor el primero. La clasifica-
ción final fue la siguiente:

1'; Bar Poker, 2'; Bar

S'Este!, 3"; Bar Nofre.
El próximo jueves día 11

de Junio, seva a disputar la
Final de la Copa Presidente,
que dará inicio a las nueve y
media de la noche. Se ruega
la máxima puntualidad a los
equipos participantes.



Xisco Llull, tercera/Internacional “San Prudencio»

SONIA ANDUJAR Y FCO.
J. MARIN DISPUTARÁN
ESTE FIN DE SEMANA EL
CTO. DE ESPAÑA SUB-15

Fco. Javier Marín y Sonia
Andujar de 13 y 14 años
respectivamente defenderán
este fin de semana en Ma-
drid a nuestra Comunidad
Balear. Marín en la catego-
ría de menos de 42 kg. y
Sonia en la de menos de 61.
Esta es la priemra vez que
estos chavales disputarán
un campeonato de estas ca-
racterísticas, sin duda algu-
na será una gran experien-
cia de la cual esperan ha-
cerlo lo mejor posible.

CEJR

El pasado día 3 de Mayo
la Federación Española de
Judo convocó un examen
extraordinario para pase de
grados de 1° a 6° dan. El
lugar fue el pabellón del
Consejo Superior de Depor-
tes de Madrid.

Pep fue uno de los aspi-
rantes para 4° dan y el cual
duperó sin problemas dicho
examen.

Esta semana la Escuela
Federativa Nacional ha em-
pezado a confirmar a las Fe-
deraciones Territoriales la
lista de aprobados. Nuestra
más cordial enhorabuena
para Pep y para el Centro
Renshinkan para este bri-
llante triunfo.

Judo

Xisco Llull, bronze al internacional San
Prudencio

Al Dojo Muratore han pas-
sat dos cinturons negres
nous.

Al manacorí Dojo Murato-
re han passat dues coses
molt encoratjadores aquest
cap de setmana. Una és
que els judoques Pere Fo-
guet i Jaume Gaya, diumen-
ge passat dugueren al Cin-
turó Negre de Barcelona, on
anaren per examinar-se de
técnica, i l'altra és que en
Xisco Llull, un dels millors
competidors de les Illes, han
guanyat una medalla de
bronze al Trofeu Internacio-
nal San Prudencio, celebrat
a Victòria.

En Xisco és ben conegut
dels manacorins. Fa poc
que va obtenir el Cinturó
Negre, té setze anys i va
ésser seleccionat per partici-
par a aquest trofeu, a la ca-
tegoria Sub-19 a 65 kg., jun-
tament amb uns pocs altres

companys, que competiren
en representació de la Fede-
ració Balear. La competició
va ésser pel sistema de
Higa. El primer combat el va

perdre tan sois per una koka
amb el competidor que va
fer primer del seu grup. Els
tres següents combats va
guanyar per Ippon, i va dis-

putar el segon lloc amb el
representant de Portugal, ja
que els dos tenien la matei-
xa puntuació. El combat va
transcórrer molt igual, tenien
un yuko cada un, per-6 als
darrers segons el portugués
va marcar i en Xisco va que-
dar finalment tercer.

El campió d'aquesta cate-
goria va ésser el propi cam-
pió d'Espanya, la qual cosa
indica l'alt nivell de qualitat
dels participants.

I passant als dos Cints
Negres, aquest fet ha estat

una victòria de tot el seu
Club, que aquests dos vete-
rans judoques conseguissen
tal distinció. S'ho ha guanyat
amb la seva constància en
la feina diària. Amb en Pere
Forguet i en Jaume Gayá, el
Club Dojo Muratore ja té
setze Cinturons Negres.

Foto: Toni Blau

Pep Mascaró 4° Dan de judo



Como viene siendo habi-
tual y una vez celebrado el
Concurso, correspondiente
al Trofeo «Ferias y Fiestas».
El Club Els Serrans, organi-
zó su habitual cena de com-
pañerismo de fin de tempo-
rada, que cierra brillante-
mente la popular entidad de-
portiva manacorense. La
cena se celebró en el Res-
taurante Sol Naixent y una
vez terminada la misma se
procedió a la entrega de los
Trofeos conseguidos por:
1°: Antonio Llull, 2°: Mi-
guel Febrer, 3 0: Antonio
Horrach, 4°:n Guillermo
Massanet, 50: Angel Pare-
ja.

Además se entregaron
más trofeos y distinciones a
otros pescadores, que a lo
largo de esta temporada se
han hecho merecedores de
ellos.

Una nueva demostración

Anotnio Llull, vencedor del tan preciado Trofeo.

del gran compañerismo que	 Serrans, ya arraigado dentro
	 nuestra ciudad.

reina en este Club de Els	 del mundillo deportivo de
	

Foto: Ton I Blau

Pesca con caña

Se entregaron los Trofeos «Ferias y Fiestas»

Organitzada pel Club Ciclista Arfó hi participaren 60 corredors

Els manacorins perderen els liderats a la segona
etapa del III Challenge Comarca de Llevant

Dissabte dia 6 de juny a
les quatre del capvespre va
tenir lloc la segona etapa del
III ChALLENGE COMARCA
DE LLEVANT, amb un reco-
rregut de 64 km i una partici-
pació de 60 corredors. La
sortiva va ser des d'Artà, di-
rigint-se cap a Sant Llorenç,
on hi havia la primera meta
volant. Van punturar, en pri-
mer lloc M.Bonnín seguir
per M.Genovart i T.Vives.
Després d'aquesta esprinta-
da es va produ'ir una esca-
pada de vuit corredors que
ja no serien agafats per la
resta del pilot.

Seguidament es van diri-
gir cap a Manacor, però
abans van haver de disputar
una altra meta volant a l'al-
tura del Jordi des Recé, on
van puntuar J.Jaimez,
P.Santandreu i S.Rigo. De
camí cap a Son Carrió i a
dalt de la dura pujada de la
costa de Na Tonja, hi hagué
un premi de muntanya, on
van puntar P.Santandreu
A.Jaimez i J.L.Mas.

Després la carrera es va
dirigir cap al Port de Mana-
cor i d'aquí cap a Son Ser-
vera, on es trobava ubicada

altra meta volant, en la qual
hi varen puntuar En
P.Santandreu, A.Jaimez i
J.Jaimez. De tornada cap a
Artà es trabaren amb un
premi de muntanya a la
costa de Can Catiu, on
A.Jaimez va entrar primer
seguit de J.Jaimez i
J.A.Parra. I, ja a la meta, a
Son Salvador d'Artà van
arribar amb el següent
ordre:

1.- Miguel Tous amb un
temps de 1h 21m. 07s.

2.- Jesús Jaimez amb el
mateix temps.

3.- Francisco Artigues
amb el mateix temps.

S'ha de destacar de la ca-
rrera que amb l'excel.lent
equip que té la Penya Ciclis-
ta Manacor varen fer una

pésima carrera; es van per-
dre els liderats de la catego-
ria juvenil i en especial el li-
derat que va tenir en les
seves mans Tomeu Vives, a
la classificació general.

Recordar finalment que el
pròxim dissabte, 13 de juny,
la tercera etapa de la ¡II
CHALLENGE, tendrá lloc a
Felanitx.



Trofeo «Banca March» al mejor trotón nacional
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El domingo, Gran Diodo Hípica

El Gran Premio Manacor, lo más destacable
Para el domingo 14 de

junio está prevista la cele-
bración de la Gran Diada Hí-
pica en el hipódromo de Ma-
nacor que este año retrasa
un poco su fecha para dar
tiempo a que finalizaran las
obras de construcción del
hall de apuestas que' Con-
sell Insular y Ayuntamiento
han venido realizando, al
menos en su primera fase.
La reunión dará comienzo,
en su sesión matinal, a las
10 horas y en la vespertina
a las 1500 horas. Para los
aficionados a las apuestas
destacar el fondo de
630.000 pts. en el cuarteto
especial de la mañana y el
millón de pesetas garantiza-
do en el de la tarde.

Como pruebas a destacar
mencionaremos primera-
mente a la especial para
ejemplar de dos años con
participación de Taquin B,
Tenesse SN, Trot Cabell, T.
Lorey, Tiquelon, Tache Noir
y Tango Mai. Como favori-
tos señalaremos a Taquin B,
vencedor en la pasada
Diada de Son Pardo y a Trot
Cabell.

Pasando ya a la estelar
matinal con el mencionado
fondo en cuarteto, tenemos
una carrera con estos once
participantes de II Catego-
ría: Uba Vive, Reina de la
Manza, Poker du Cornica,
Skandy du Verger, Rivale
Blond, Pechauriol, Mette
Langsing, Quit de Noels,
Navy Frennegard, Rege d'A-
lexis y Rracteur. Los debu-
tantes como favoritos de
esta carrera señalar a Uba
Vive, Reina de la Manza,
Reve d'Alexis y Reacteur.

Pasando ya a la sessión
vespertina destacar la espe-
cial para nacionales con la
participación de Lirico, Muti-
ne, Lucas, Jaleo Piroska,
Lanzarina, Dinamique R,
Nachito, Parvallon y Lindan-
go. En esta ocasión tendre-

mos oportunidad de ver en
Manacor al caballo nacional
Parvallon que se enfrentará
a ejemplars en buena forma
como son Nachito, Mutine, y
Jaleo Piroska, lo que asegu-
ra la emoción de esta carre-
ra.

Los importados también
tienen una buena carrera y
los once inscritos son Porus,
Querer Barbes, Roi des Lan-
des, Hejrard Nicolai, Quin-

quet, Phebus du Vivier, Tre-
fle Rivage, Quipodi, Rival de
Monts, Peter Prince y Sous

Prefect. Como claro favorito
menos que señalar a Roi
des Landes, si bien contará
con la oposición de Hjerard
Nicolai, un ejemplar que vi-
sita Manacor por vez prime-
ra y cuenta en su favor el
ser el plusmarquista nacio-
nal. otros ejemplares a tener
en cuenta son Phebus du
Vivier, Rival de Monts y
Peter Prince.

Y como prueba reina de la
jornada tenemos el Gran
Premio Manacor que cuenta
con ocho inscritos, una cifra
que puede parecer pobre
pero en la que están los me-
jores de la generación. La
composición de la carrera,
por dorsales, es la siguiente:
Socio B, Sibil.la, Strella MA,
Sortea, Silco Royal, Sakir du
Kiang y Sempre Dorado.

Como favoritos hay que
mencionar al Campeón na-
cional Socio B y a la yegua
Sibil.la que fue segunda en
el G.P.N. y que tendrá opor-
tunidad de demostrar sus
excelentes condiciones.
También hay que contar con
Sileo Royal que fue tercero
en la clásica de Son Pardo y
Santa, quinta en la misma
prueba.

Al margen de lo mera-
mente deportivo la organiza-
ción ha prepArado actuacio-
nes musicales por parte del
grupo Singlo y Sis Som,
además de las majoretes y
banda municipal de música.
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Comunió

El passat dissabte a l'Església de s'Illot es va cele-
brar la comunió de les dues germanes, Neus i  Cèlia
Nadal Pasqual. Després de la ceremónia religiosa, es
va fer una festa a ca seva amb els familiars i amics de
les nines. Enhorabona i moltes felicitats a Neus i Cèlia
i també als seus pares i familiars.

Catalina Maria Puigrós va recibir el sacrament de la
primera comunió el passat diumenge, dia 7 de juny a
l'Església de Nostra Senyora dels Dolors. seguida-
ment es va oferir un dinar al Restaurante Los Melones
amb l'assistència d'amics i familiars de la nina. Moltes
felicitats a na Catalina per aquests dia tan important.

Foto: Xesc Fotograf.

Notícies d'Empreses

Es podran visitar les instal.lacions aquest cap de setmana i el proper

Jornada de portes obertes al concesionari Seat
(M. Ferrer) El concesionari de

Seat a Manacor Monserrat-Moya
C.B. ha organitzat per aquest cap
de setmana i el que ve una jornada
de portes obertes al públic, perquè
sien moltes les persones que pu-
guin visitar les seves instal.lacions
situades a la carretera de Palma a
Artà, Ouilómetre 49.

Totes les persones interessades
en veure els distints models que té
el concesionari de Seat, podran
anar-hi aquest dissabte i diumenge,
així com el proper cap de setmana,
dies 20 i 21 de juny amb els horaris
normals.

Monserrat-Moya presentará el
nou Seat Toledo sèrie aniversari
que és el cotxe més venut enguany
a Espanya dins la seva categoria i
compta amb el màxim equipament
en una sèrie limitada.

Els distints cotxes de Seat tenen

unes molt bones prestacions així
com una gran seguretat i màxim
confort, les quals podran observar

totes les persones que aquests dies
es desplacin fins a les instal.lacions
de Monserrat-Moyá C.B. o



irra.cit94e. cl9wArt tielf711:),S ciss ci t

Sa peixetera
I tant cert, com és, que les coses

“adelantan que es una barbari-
dad»! Avui es menja peix congelat
o fresc, comprat a l'hipen o al súper
o a la peixeteria de més aprop. I en-
cara que no faci gaire temps, ja ens
queda una mica lluny la imatge de
na Biatriu o d'En Pedro d'Es Peix,
passejant-se pels carrers de Mana-
cor amb els gatons, o la mussola, o
la rajada, els gerrets, l'alatxa, el jon-
guillo, els pàmpols...

Ara ja no existeix el venedor am-
bulant de peix; fins i tot está prohibit
per la llei. Mentres un recorda, amb
certa nostalgia, aquests personat-
ges populars i entranyables que
duien el seu peix damunt fulles de
col i que avisaven de la seva pre-
sencia tocant el corn pels barris pe-
Menos de Manacor; les dones hi
acudien i regatejaven el preu o de-
manaven un bon pes.

Foto: Toni Blau

NECROLÒGIQUES
	

Del 6 a 1'11 de juny

Pedro Valls Bili
	

Jaume Barceló
	

Margarita Perelló
(á) Birombo
	

Binimelis
	

Gaya
Morí als 65 anys
	

(á) Formatge
	

(e) lirde Can Muntaner
Morí als 80 anys
	

Morí als 69 anys

Pompas Fúnebres de Manacor Paseo Ferrocarril n0 14
Tel. 55 1884. Manacor



• Es Baratillo

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

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

VENDES
Venc Citroen Dyane 6. PM-

5543-U per 75.000 pts. Infames
Tel: 84 46 73 (a partir de les 8 del
vespe)(12 -6)

Venc maquinaria de fusteda i
un tan CODIM. Tot en bon
estat. Tel: 55 51 92 y 55 46 05
(12-6)

Se ven segon pis o estrencr,
110 in', 50 m . terrosso i 30 m de
fatxada. 3 habitocions, 2
banys, cuino grosso, monja-
dor....Tel: 84 47 34 (o partir de les
8 del yeso( e)(12-6)

Se ven cotxeria, zona Mercat
de s' Antigor. Tel: 84 47 34 (a
partir de les8 del vespre)(12-6)

Vendo Gilera 125 Nebraska.
Refrigerado por ogtra. Arran-
que outomático. PM-AS. 11.000
km.Te1:55 1890(12-6)

Se vende piso en Manocor.
Ecif. Tenis. 4 dormitorios cocina
amueblada. 160 m Garaje
con trastero. Calefacción. TE]:
5533 13-55 3023(12-6)

Vendo sauna sin estrenar.
puerta cristal. Muy bonita. Tel:
55 33 13- 55 3023(12-6)

En Manoccx vendo o alquilo
EstucioTel: 55 35 10(12-6)

En Porto Cristo vendo piso
amueblado con teléfono. Pre-
cio interesante. Tel: 55 35 10 (12-
6)

Vendo Taibot Hodzon PM-S.
Aire aconcicionodo. 103.000
pts. Tel: 55 21 04(a partir 8 de la
noche)( 12-6)

Vendo planto bajo muy
grande con piso semi termina-
do en Manccor. Muy buen pre-
cio.Tel. 55 28 09(12-6)

Vendo planta baja en Mana-
cor Tel: 552809(12-6)(12-6)

Ve ido Uoud Mallorquín Ma-
dera 25 p-motor Solo 12 Hp.
Buen estado. Tel: 55 18 39 (del
al 1)(mancnas)(12-6)

Se ven moto Honda 750 PM-
AD. En molt bon estat. Preu da-
mint 375.000 ates. Tel: 55 28 32
y810412(12-6)

Vendo Seat Ronda PM-W. TEI:
555152(12-6)52(12-6)

Vendo cachorros boxer ali-
grodos, inmejorable pedigree.
mucho CafáCter. Precio a con-
venir. Tel: 82 22 04 (meciodías)
(12-6)

Vendo Land Rover, motor
buen estado Precia 275 930
pis. TEI: eQ 22 04 (meciocias)
(12-6)

Venc Moto Yornaha TZR 80
cc. Replica. PM-BD. Bon estcrt.
Amb dos escapes lafafriles tel:
55 33 97(12-6)

Es ven fax i una máquina
d' escriue eléctrica en mort
bonos concician, per 120.000
pessetes.Tel: 55 55 70(12-6)

Vendo cosa con corral y sótil
en C/ Pro IX, n8 Tel: 55 08 07
Ha as de comercio(12-6)

Venc Monda Vision. Super

novo. 900 km. Preu: 150.000 pts.
Tel: 5547 70 (5-6)

Es ven un bar de 100 rn'. 50m•
de platja a s" Ilot. Tel: 81 11 30
(5-6)

Es Iloga i es ven un local. Preu
interessant.Tel: 81 1130(5-6)

Se vende chalet en Porto
Cristo Novo. 3 habitaciones, 2
bnos, 720 rn• de sola, precio
muy interesante. Tel: 82 21 48
(5-6)

Vendo máquina de carpin-
tería varios lijodores. En buen
estodo.Baratos. Tel: 55 13 26
(noches0(5-6)

Es ven Seat Ibiza 1.200 GLX 5
p. PM-AY. Poc us 30.030 km.
Preu 650.000 pts. Tel: 82 15 29
(5-6)

Se vende furgoneta Renoult
Master PM-Ax. Tel: 84 44 63 (no-
ches)(5-6)

Vendo les piso en Manocor,
esquina 155 m*, 3 dormitorios,
cocina, baño, comedor, sala
de estar y terraza. Tet 55 55 85
(5-6)

Vendo Yamaha TZR 80 cc. In-
formes: Plaza Sa Mora 1-1* (5-
6)

Vendo escalera metálica de
2 agosta 14 escalones mode-
ra. Precio: 35.000 pts. Tel: 55 34
16(29-5)

Se vende máquina de escri-
bir Crivetti 98. Usado 2 meses.
Tel: 55 2962 (29-5)

Venc un Ford Orion 1.600
Ghia i. 40.000 km. impecable
900.030 pts. TEI: 84 43 08 (ves-
pres)(29-5)

Vendo máquina cose< 55.000
pts. Nido por 9.000 pts.Buró por
3.500 ph.Calentockx ventila-
dor Total (alizé)9.000 pts. Rocío
Casset doble platina 4500 pts.
Tel: 55 2741 (tardes)(29-5)

Vendo 3er piso, 3 habitacio-
nes dobles, cocina amueblo°
con office, totalmente rotor-
moda. Tel: 5545 43 (29-5)

Venc sola a s' liot/Na Mor-
landa. Preu interessant. Tel: 55
24 74 (29-5)

Vendo yak swogen Polo
coupé. 75 c.v. PM-AS muy buen
estado. Tel: 55 03 47 (lloma por
losnoches)(29-5)

COMPRES
Com prono carabina calibre

22. en buen estodo, popo con-
tado. Tel. 84 3341 noches a par-
tir de las 9. (22-5)

Escopeta repetidora preferi-
ble marca Berette pago d con-
tado. Tel. 84 33 41. Noches o
parlirdelas9(22-5)

Puente de lavado cabes.
pago al contado . Tel. 84 34 00 o
843761(22-5)

Elevador coches, en buen
estado, pago contado. Tel. 84
3400o8484 3761(22-5)

Todo Terreno, preferible Suzu-

ki o Nissan, pago contado Tel
84 33 41 a partir de las 9 noche
(22-5)

Compaña sola o pinta
basa a les barriades de Baix
des Cos o Sa Molodaa. Tel , 55
4744(22-5)

LLOGUERS
Atención: Se Alquila Piso en

Sevilla para la EXPO' 92. paro
más informaciónIlamor d Tel:
82 1336 (12-6)

Dispongo de casa grcnde
para alqtrlar. apta poro alma-
cén, zonaPlaza San Jaime.
(Mcrioca). Interesados llamar
tel: 5 3237 (mananasX 12 -6)

Alquilo estucio C/ de la mar
rt 1 5' Illot. Tel: 81 02 28 (Poro
gente responsable y no exigen-
te)( 12-6)

Se alquila? piso en la calle
Bcrtoiomé Sastre rt 24. Tel: 55
4749y585944(12-6)

Es lloga un pis o Manacor. In-
formesTel: 55 0184(12-6)

En Manacor se ciquila piso
céntrico sin comunidad), con
teléfono. Informes: 55 16 10 (12-
6)

En Porto Cristo alquilo piso a
extrencr y completamente
equipodo.Tel. 551610(12-6)10(12-6)

Alquilo bajos en Porto Cristo
amueblado y equipado de
todos los electrodomésticos
Tel: 551610(12-6)10(12-6)

Alquilo estudio amueblado
al lado cirir Club Notifico de
Porto Cristo. TEI: 82 1033(12-6)

Se alquila planta baja y piso
paro el verno en Podo Cristo.
Tel: 55 05 80(5-6)

Alquilo piso en carretero Vil-
franca rt 82, 4 habitaciones e
instioción hecha para clínica
dental.Tel: 56 00 45(5-6)

En Podo Cristo, darlo planto
baja y piso amueblado. Tel: 55
15 93(5-6)

Se acial° piso en 1 línea
Podo Cristo. 2 dormitorios, am-
plio comedor, bono, lavande-
ría, bueno situación y vista es-
pléndida. Tel: 55 0022 (5-6)

Alquilo piso céntrico amue-
bladoTe1:5501 17(5-6)

Se ciquilcn 2 aparcamientos
Avda. Juan Servera, Ecificio
Savoy II Cala Millor. Tel: 55 45 85
(5-6)

Se traspassa loca COMOrCial,
molt ben situcrt. Informes, Tel: 55
5886(29-5)

Es Mogo planta boira a Pto.
Cristo, amoblada o semicrno-
blada per temporada d' estiu.
3 dormitoris, sola, menjoda...
Preu o convenir. Tel: 84 45 80
(dematinsovespres)(29-5)

Se dquila Bar en Vilafranca.
Tal: 5603 23 (a partir de les 18h)
(29-5)

Alquilaría Casa de campo en
Porto Cristo apta para vivir. Tel:

8218 61(29-5)

Alquilo espino de 260 me-
tros en Manacor, inmejorable
situación, local moderno y
completamente a punto por
200.000 mensual. Tel. 84 33 41
noches (22-5)

Es traspasso cafeterio Es Cap
des Toi des Port amb mobiliari
per 2.000.000 pts. Tel. 82 05 01
(22-5)

Se traspaso en Cala Milla ca-
fetería con terraza a 30 m. de lo
playa totcimente equipada.
Piquilerbajo. Tel. 585329(22-5)

OFERTES
TREBALL

Particular busco profesor
para dar 1 hora doña de Física
y Química de 2* y 3' de BUP.
Durante los meses de julio y
agosto en Porto Cristo. Tel: 55 42
06(12-6)

Se necesita chica para guar-
dar nitro por los tardes en Porto
Cristo. inf.Tel: 55 08 27(12-6)

Se necesita chica poro tra-
baja en cafetería de Colo Mi-
llor. Tel: 585218(12-6)

Cerc uno dono de mitja
edcrt. per servir i cuida no sra.
Només per les nits. TEI: 55 39 59
(29-5)

Cala Millor. Se necesita chico
de 16 a 17 anos. TEI: 58 65 12
(29-5)

Cala Milla a Matrimonio.tra-
bajo en tienda de souvenirs.
Posibilidad 5096. Hablar inglés y
demán. Con experiencia. Tel:
586512(29-5)12(29-5)

Cola Milla. Dependienta. In-
glés y Alemán. Con experien-
cia y referencias. Tel: 58 65 12
(29-5)

Necessitam jove amb carnet
de 2" per reportir. Tel: 55 08 27
(29-5)

Se necesita chico con coche
para guardar nirlo y trabajos
domésticos. Tel: 55 55 78 (ma-
riona)55 56 73 (tarde) (29-5)

Cerc alota jove, preferent-
ment en carnet de concluir per
guardar nins Tel. 82 20 74 (a
partirde les 1 8h.)(22-5)

Precisarnos chico perro em-
presa de telecomunicaciones
en Manacor. 5610 tardes. Rody-
coni Tel 551098(22-5)

Se necessita nota per guar-
da 2 infonts. A ser possible en
carnet de concluir Tel: 55 10 03 -
843719(15-5)

Precisarnos, electricista paro
servicio técnico. Trabajo tardes
en Hostelería Tel: 83 31 02V 83
3625(15-5)

DEMANDES
TREBALL

Chico joven. 16 anos busca
trabajo por las tardes Con no-
ciones de ordenador Tel: 55 18
97 (medioclasX 12-6)

Chico de 19 años busca tra-
bajo con vehículo propio TM:
844684(12-6)

Al.lota de 16 anys s' ()toreó(
per guardar nins tot el cia.Tel:
55 1137y550202(12-6)

Se ofrece chica poro limpie-
za del hogar. Pl. Industroi. 5 4-
2 (5-6)

Chico de 14 anos busca tra-
bajo poro verano de depen-
dienta o para guarda nnos Tel:
820236(5-6)

Se ofrece mujer para traba-
jos domésticos TEI: 55 33 44
(sólo noches)(5-6)

Chica de 20 anos se ofrece
para trabajar de jornada inten-
siva, de dependienta o cui-
dondoninos.Tel: 553765(5-6)65(5-6)

Se ofrece chico, buena pre-
ferencia con conocimientos
de Alemán, inglés i francés.
Para oficinas de información,
recepción o cambio. Tel: 55 25
53/58 65 03 (29-5)

DIVERSOS
Es donen closses de repàs

d' EGB o Manacor els mesos
d' estiu.TEI:55 30 70 (l 2-6)

Se donen classes de repás
fins a 6' d" EGB en es Post,
m esos Juliol Agost Tel: 84 34 06
y 8218 75(12-6)

Llicenciat en Históna donosa
classes de repón BUP o Porto
cristo.Tel: 55 08 01 (matins) (12-
6)

Se donen closses de ropas
d' EGB. l• BUP i Cada. Grups
reduits.Te1:55 22 71(12-6)

Se donen repón d' cingles i
EGB en generd a Porto Cristo i
Colo Anguila. Tal: 55 37 90/ 55
2752(5-6)

Se don clases de repaso en
Mcnocor de EGB. Grupo redu-
cido.Tel: 55 1453(5-6)

Se donen classes de repón:
BUP i COU Tel 55 27 73 (NA' Bel)
(5-6)

Estudiant de 4rt cas de Filolo-
gia clásica dono classes de
repón de [latí, grec. ccrtdá i
costellá.Tel 843757(5-6)(5-6)

Sena educado y serio de-
searía conocer o doma paro
salir (posible mcdrimonio) máxi-
ma seriedad. Atpo 298 (Mono-
cor)(5-6)

Es va trobar ui claven, que és
un metro en miniatura amb tres
clous Passeig Ferrocarril, I (29-
5)

Es donen classes de repòs de
Naif, al Iliteratura i EGB a Porto
Cristo. Te!: 550801 (dematins)

Profesora titulada dona dos-
ses d' EGB i FP a domicili i en
grup Flores a convenir. Teléf on:
551729y820915 (29-5)
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MANACOR
De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S Viñas, S.A.,
Crta, Palma-Artá, Manacor.
Obert les 24 hores, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra, Felanitx, Manacor.

Diumenges i festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Verl 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.
-Seguí; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C. Artà-Pto.Alcudia; Can Picafort.
-Febrer, Na Borges; Artà.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calviá
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.

Telèfons
d'interés

TEATRE
MUNICIPAL
DE MANACOR

BARTON FINK
DIUMENGE 14 i DILLUNS 15

7.\

Ambulàncies Insulars 	 20 41 11
Ambulàncies 	  55 40 75- 20 65 65
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Cita previa 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	  55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	  55 00 63-55 00 48
Policia Nacional/ D.N.I. 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50

Església dels Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90

GRUAS REUNIDAS
MANACOR

— SERVICIO 24 HORAS —

AVDA. FRAY JUNIPERO SERRA, 27

G. Civil Tráfico atestados 55 19 96
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil P. Cristo 	 82 11 00
Gruas Reunidas Manacor 55 45 06
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 43 72
Pompas Fúnebres Manacor 55 18 84
Oficina Turismo P. Cristo 	 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
Aj. Del. Cultura 	 84 91 02
Aj. Del. Urbanisme 	 84 91 04
Aj. Rendes i exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç 56 90 03
Ajuntament de S. Servera 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca 56 00 03
Ajuntament d'Art à 	 56 21 54
Jutjat instrucció n° 1 	 55 01 19
Jutjat instrucció rr 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
Ràdio -taxi Manacor 	 55 35 17
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72

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

Farmàcies

Dia 17, llic LI. Ladária, C/ Major
Dia 18, llic Riera Servera, Sa Bassa
Dia 19, Ilic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 20, Vio. M. Jaume, C/ Bosch

HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(Abril, Maig, Juny i Setembre)

Dissabtes i Vigilias de testa
Horabaixa.
18,00 h. Crist Rei (nomás dissabtes),
Sant Jósep
19,00 h. Crist Rei (només dissabtes),
Fartáritx, St. Pau, Porto Cristo, s'Illot
19,30 h. N.S. Dolors, Crist Rei
(nomás vigilias de testa), Son Carrió.
20,00 h. Convent, Son Macià.

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

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

ASISTENCIA
MANACOR

Dia 12, llic. Llull, Na Camelia
06 Dia 13, Ilic. Llodrá, C/ Joan Segura55 45

FAX
84 35
55 44

73 Dia 14, Ilic. Mestre, Av. Mn. Alcover
01 Dia 15, Ilic. Pérez, C/ Nou.

CALA MILLOR 58 56 80 Dia 16, Ilic. Planas, Pl. Rodona

CINES DE MANACOR • PROGRAMACION



EN PARAULES

A partir del juliol será el Director de l'Institut

JOAN PARERA
«S'ha d'integrar l'Institut dins

la societat manacorina»

Joan Parera, Llicenciat en matemàtiques, és des de fa vint-i-dos
anys professor de l'Institut, és a dir, des de que aquest es va obrir.
Després de la retirada de Miguel Bosch pasará a ser el nou Direc-
tor de l'Institut de Manacor, tasca que qualifica com a dificil perd
amb la qual és optimista.

- Joan, quants d'anys fa que
dones classes de baxillerat?.

- Fa uns vint-i-dos anys que
me dedic a l'ensenyança.

- Sempre has estat a l'Insti-
tut de Manacor?.
- Sí, vaig començar quan

aquest es va inaugurar, només
vaig estar tres anys a Barcelona
i un any a Palma, per tornar una
altra vegada a l'Institut de Mana-
cor.

- Aleshores, coneixes be els
problemes de l'Institut...

- Crec que sí, jo vaig comen-
çar a l'any 70 i quasi segur que
som un dels professors més an-
tics que hi ha actualment a l'Ins-
titut.

- Al llarg de tots aquests
anys, quin canvi ha estat el
més important?

- Supós que el canvi ha estat
la massificació i també la qualitat
del professorat que ara és molt
més competent que abans.

- Quin és el nivell actual
d'estudis de l'Institut?.

- Crec que és comparable a
qualsevol dels centres de Mallor-
ca; no és el millor però es pot
qualificar dins una escala com a
mitja-alta.

- Els canvis més necessáris
serien...

- Més que canvis com totes les
institucions necessita d'una re-
novació de les persones i el
ritme així com també un canvi

del mateix aspecte físic de l'edifi-
ci. El que crec més important és
la integració de l'Institut dins la
societat manacorina ja que es
poden millorar, per exemple, les
activitats extraescolars mitjan-

çant l'ajud de l'Associació de
Pares.
- Per finalitzar, una pregunta
obligada, que suposa per tu
ser Director de l'Institut?.

- Voldria ser optimista però
d'aqui a uns anys arribará la re-
forma la qual té uns principis teò-
rics molt atractius però la seva
práctica será molt difícil. Aquest
càrrec té molts de problemes i
escasses compensacions però
era quasi una obligació per jo
presentar-me com a Director de
l'Institut.

M• Magdalena Ferrer.

R-tirat s

Gabriel Galmés.
Foto: Xesc.

Josep-Lluís
Aguiló

Ara fa la mili, però abans tam-
poc no feia gran cosa, tret de lli-
bres de poesia. I no ho dic per-
qué jo ho cregui: ho dic per fer
cas a tots aquells que es creuen
que fer llibres més de poe-
sia— és més descansat i tot que
rentar el cotxe els diumenges.

En qualsevol cas, fer la mili o
fer llibres no implica dur una
vida tan regalada com alguns es
creuen. Significa renunciar a
moltes de coses —més de les
que sembla— per trobar aquella
paraula justa, en el cas de la
poesia, o per deixar-la de dir, en
el cas de la mili.

En Josep Luís Agulló, encara
que jo li'n faci sovint la broma,
no és el prototipus del poeta se-
mitísic que escup sang a les gol-
fes d'un casalot mig esbucat
sense fer cas del cops a la porta
dels creditors i els marits engan-
yats, esperant que un segle d'a-
quests la humanitat Ii reconegui
els versos. Afortunadament,
vivim en una época en qué les
coses normals poden esser nor-
mals. O, almenys, o podem pre-
tenir, ja que molts continuen
aparentant que és perfectament
lògic que ens vesteixin de verd,
ens rapin i ens tanquin un any
en una caserna, però no que
una persona sense problemes
de definició sexual es dediqui a
fer versos. 1 així anam.
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DISFRUTA LA DIFERENCIA
CON EL NUEVO

ESCORT

Durante este mes te ofrecemos

hasta 140.000.- pts.
de descuento por la compra de tu nuevo

Escort,
y además te ofrecemos el máximo por tu vehículo usado,

ande o no ande

Precio final matriculado
Oferta promocional incluida.

NUEVO FORD ESCORT
desde 1.484.000 pts. 

INFORMATE EN: 	     

Auto Er'cach, s ca
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.




