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Els pares, no trobaren resposta positiva
a l'entrevista amb el MEC
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CONTRA LA SORDERA
«Oigo pero no entiendo»

Esta frase hoy puede tener fácil solución.
Durante estas fechas atenderemos

GRATUITAMENTE su visita, bien
directamente en nuestros Centros o

si usted lo prefiere concertando su visita
por teléfono

al n° 55 55 48	 Mini
Audífono
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LENTILLAS

OPERACIÓN DOBLE PAR

Al adaptarle un par de lentillas
te regalamos otro igual

LENTILLAS BLANDAS
por solo



   

Carta als lectors             

on poques, és ben cert, les causes que poden
moure un poble, de forma unánim davant un fet o
una causa, ja sia particular o col.lectiva. Potser el cas
més paradigmàtic hagui estat, fins ara, la de l'Hospi-
tal Comarcal; aquesta setmana una altra causa está
passant de particular o individual a ser un poc de
tots: ens referim al cas de Catalina Mascaró.

Aquesta al.lota manacorina, tancada a la presó de
Ciutat per un pressumpte infanticidi, está suscitant
entre la majoria de ciutadans manacorins una co-
rrent de simpatia que mai s'hauria originat si dins la
conciencia col.lectiva d'aquest poble existís la més
mínima convicció de la seva culpabilitat. Perd ja no

mentari a la llum, Catalina Mascaró ja estás en lli-
bertat.

El Codi penal, quan es refereix a l'infanticidi, diu
clarament, al Capítol 11-410, que «la mare que per
amagar la seva deshonra matás al fill recen nat, será
castigada amb la pena de presó menor». Aquesta és
de sis mesos a sis anys. El mateix Codi Penal, a l'ar-
ticle 503 afirma que per decretar presó provisional
ha de tenir, entre altres, «pena superior a la de presó
menor». 1 el pressumpte delicte, cas de que hagués
estat comes, no té aquesta pena.

A la llei d'Enjudiciament Criminal, art. 502, s'ex-
plicita que la presó preventiva ha de ser objecte d'a-
plicació restrictiva. Es donen les condicions, a aquest
cas, per una aplicació tan dura de la llei? Pensam
que no i direm perquè:

1. Difícilment Catalina Mascaró eLludirá la justícia
fugint de la seva terra. L'hipótesi d'escapar de l'ac-
ció judicial sembla molt improvable.

2. Difícilment podrá obstruir l'acció de la justícia,
si está en llibertat, ni podrá destruir proves... totes
elles semblen aportades d'un principi.

3. No es pot dir que la seva llibertat representi
una perillositat social. No és cap amenaça per a
ningú; el seu pressumpte delicte no té una dimensió
exterior.

4. No té antecedents penals de cap tipus.

5. Es pot dir, amb tota seguretat, que ha comes un
delicte? No existeix cap dubte raonable de la seva
culpabilitat? No hi ha el més mínim lloc per a la
seva innocència?

6. Hi ha agravis comparatius que clamen al cel;
basta recordar la posada en llibertat d'un violador
-que sí és un perill social- que aprofità la seva lliber-
tat per violar i matar una nina. El fet és fresc i xoca
de front amb la situació de la jove manacorina.

7. El mal que se li pot causar, dins una presó qué
ho és tot menys una escola de comportaments so-
cials, pot ser irreparable.

Davant aquesta situació, que a quasi tots ens as-
sembla absurda, no és estrany aquest moviment po-
pular que demana la seva llibertat. Quasi mai un
poble es movilitza per cap tipus de causa; ara ho ha
fet. 1 no és casualitat ni hi ha cap tipus d'orquestra-
ció dirigida: pesen, als ulls de la majoria, molt més
els arguments a favor de la seva llibertat que els al-
tres. ¿No significará res aquesta convicció popular?  

Manacor demana la llibertat
de Catalina Mascaró   

es tracta, simplement, d'una corrent simpática, sinó
de certs moviments populars, com són l'Associació
de Veïnats de Sa Torre, una carta que estan signant
intel.lectuals de Manacor, una iniciativa de les Dones
de Manacor i, -cal deixar-ne constància- el mateix
delegat de Serveis Socials, Jaume Darder. L'objectiu
no és altre que aconseguir la posada en llibertat pro-
visional de Catalina Mascará.

El primer que s'hauria d'establir és a veure si ha
existit un infanticidi o si ha estat un accident, amb
ignorància, inconsciencia i en circumstàncies que es
converteixen en atenuants. En cercles policials con-
sultats per aquesta revista, hi ha una total convicció
de qué no hi hagué voluntarietat i es dubta, fins i
tot, si aquesta jove -ara tancada a presó, com un con-
victe- era conscient que estava parint una criatura.

Al marge dels aspectes emocionals i de corrents
simpàtiques, però, hi ha la llei. I pensam, que amb la
llei a la mà també es pot demanar la llibertat imme-
diata de Catalina Mascaró. I això ho sap millor que
nosaltres el jutge o l'Audiència, de tal manera que
no ens estranyaria que a l'hora de sortir aquest co-                
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Petíts-grans pleíts poblerins

ada estiu Cala Morlanda ens
recorda que és en els pobles petits
on es reprodueixen amb periodici-
tat i desmesurada vivesa els petits-
grans contenciosos veïnals. Són
aquestes diferències ben disimula-
des entre veïns que el televisor ja
ens ha ensenyat que existeixen a
tot poble, i que s'arrastren durant
generacions. Cala Morlanda, nucli
de pocs habitants i que malgrat
costaner no ha tramudat per l'efec-
te del turisme, és un petit poble
d'estiu amb el seu propi conten-
ciós que fins ara ha duit no poca
arenga. I ve d'enrera, més de cent
anys. Va ser llavors quan per de-
cret reial es va donar amb propie-
tat a unes famílies uns terrenys
que arriben fins a vorera de mar a
Cala Morlanda. Drets que ara els
veïns i propietaris de la primera
fila estan disposats a fer valer cada
vegada que veuen algun indici de
facilitar l'accés rodat per davant ca
seva, que faci perillar la seva tran-
quil•itat. Per evitar les molèsties,
la primera línia sempre ha promo-
gut la peatonalització del seu ca-
rrer, argumentant alguns que és

propietat seva. I si encara no s'ha
peatonalitzat s'ha degut només a
l'oposició dels veïns i propietaris
de la segona fila, la que no mira a
la mar i no tenen en propietat cap
carrer. L'oposició de la segona
se sosté sobre l'argument de que
els veïns no tenen perquè suportar
tot el trànsit, per a què els propie-
taris de la primera línia prenguin
la fresca tranquils.

Bé, doncs, aquesta diferència,
que ben bé podria semblar només
de criteris però mai conflictiva,
n'ha provocades de tot color. L'o-
posició al trànsit de vehicles ha
duit a alguns veïns de la primera
línia a obrir clots davant ca seva, a
tirar-hi una carretada de pedres, a
obrir-hi síquies, a regar els bas-
siots perquè es facin més grans, tot
perquè els cotxes desistesquin de
passar-hi o, en tot cas, circulin a
pas de tortuga. Ja en mesures més
acords amb la legalitat, han pro-
mogut la prohibició mitjançant
senyals de tràfic, de la circulació
de vehicles per la primera línia de
Cala Morlanda. Però la resposta
d'altres veïns no satisfets amb
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EN PIFOL ETA FOTUT, I JO FOSARIA SA MA EN ES
FOC QUIES PER HAYER-SE BANYAT EN
AQUESTE9ERAVELLOSES 3LATGES PLENES DE
BANDER 'ES BLAVES CE LA COMUNITAT,
PERQUÉ EULTA QUE VE IEN EN PLE HIVERN,
QUAN NI9 NO LES EMBIUTA, A ANALITZAR
SES AIGLR,I SA GENT S'II BANYA A S'ESTIU,
QUAN ES.kN PENES DE MERDA, PETROLI,
DEIXALLE: FE VAIXEILS, SIC DE GUIRI I QUI SAP
QUÉ mes.   

SA QUESTIO ÉS QUE AIXO DE SA DIMISSIÓ DES
RESPONSABLE DE CULTURA NO HA FET MES
QUE AUGMENTAR ES NIR VIS DES PEPETS, QUE
NO SABEN A POI Hl HAN DE POSAR, PERQUÈ NO
SE FIEN DE NINGU, DESPRES DE TANTA
PORCELLA 

PER CERT, QUE COM QUE ES DESCONFIATS
SON DE FIAR, ARA TAMPOC NO ELS FIEN A ELLS,
I EN LLOC DE PORCELLA HAN DE SOPAR DE
FIDEUS...

EN LA QÜESTIÓ

DE SUBSTITUIR

A PASTOR S'HA

NOTAT LA MÀ

DEL PRESIDENT

LOCAL DEL PP,

MIQUEL ILULL

aquesta proposta ha estat sempre
la d'arrabassar els discs quan
s'han col•locat. En una ocasió que
l'Ajuntament va instal.lar els discs,
l'endemà apareixeren tots en el co-
rral del president de l'associació
de veïns, que per cert no tenia res
a veure amb la decisió. En una
altra ocasió, la darrera i en temps
del batle Jaume Llull, durant dos
dies seguits s'arrabassaren els sen-
yals, sense que de llavors ençà
ningú s'hagi atrevit a tornar-los
posar, encara que el decret conti-
nui vigent.

Ara, amb la darrera dels veïns
de la primera línia de voler aturar
les obres de la xarxa de clavegue-
ram argumentant una vegada més
la propietat del carrer, la qüestió
ha tornat a surar. Torna haver-hi
propostes de peatonalització, que
ben segur que comptarà amb l'o-
posició dels de la segona línia.
L'ajuntament de Manacor sembla
disposat ara a cercar-hi una solu-
ció al conflicte, que compta ja
amb més de 20 anys d'antiguitat.
Pea) sembla molt lluny el dia en
que es veurà resolt. Més bé sembla
un d'aquells petits-grans conten-
ciosos poblerins que passen de ge-
neració en generació.

.1411.mb motiu de la substitució de
Pastor al front de la comissió de
Cultura, el Partit Popular de Mana-
cor ha demostrat la seva desorga-
nització a l'hora d'actuar. En una
primera reunió només es va convi-
dar a una part de la premsa, en una
segona es va convocar a tota, per
no dir absolutament res. En aquest
assumpte s'ha notat la mà del pre-
sident local, Miguel Llull, la gestió
del qual, sempre plena d'errors,
cada dia és més discutida pels afi-
liats.

IAE

D esprés de tant d'acord munici-
pal de pujar els imposts a principis
de legislatura, ara ha estat encerta-
da la decisió de l'ajuntament de
Manacor d'aplicar només un 1%
sobre el nou Impost d'Activitats
Econòmiques. No estan els temps
per a qué als negociants els ven-
guin amb què han de pagar més, ja
tenen suficient amb la crisi del tu-
risme, de cada dia més preocupant.

per Albert Sansó

RIDÍCUL



Els denunciats han d'adaptar les mesures en quinze dies

El batle dispost a ordenar la retirada temporal de
les llicències als bars denunciats per renous

Redacció.- En properes dades el
batle de Manacor, Biel Bosch podri-
da ordenar la retirada temporal de
les llicències als bars denunciats
per renous, si no prenen les mesu-
res escaients per tal d'evitar les  mo-
lèsties als veïnats. En principi la co-
missió de govern cel.lebrada el
passt dia 19 de juny acordà, en
base a l'informe emès per l'engin-
yer municipal de data 14 del mateix
mes, al titular del bar «Nits» ubiCat
al carrer Menéndez Pelayo de Ma-
nacor que, en el termini màxim de
quinze dies, adopti les mesures es-
caients per tal d'evitar les molèsties
produïdes per excés de renou, amb
l'advertiment que, si en el termini
assenyalat, no les adopta li será re-
tirada temporalment la Ilicéncia
mentres no desapareguin les mo-

lésties, en aplicació del disposat a
l'article 30 del RAMINP.

Pel que es refereix a les darreres
denúncies formulades pels  veïnats

durant el passat cap de setmana, la
policia de Manacor obrí dos expe-
dients al bar Elepé de Porto Cristo.

Foto: Antoni Blau

EMPIEZAN LAS REBAJAS EN

CAMISETAS, CAMISAS, PANTALONES, PIJAMAS, MANTELERIAS, TOA-
LLAS, PAÑOS DE COCINA A PRECIOS DE ESCANDALO

OFERTA DE LA SEMANA:
Telas de vestir de un 30 % a un 50 % DTO.

Y CADA SEMANA: OFERTAS ESPECIALES
TARDES ABIERTO

Tel. 55 11 01	 C/ Dolçura, 3	 MANACOR



El passat dijous es va realitzar la primera reunió entre els principals representants
del PP i UM de Manacor.

¿is regionalistes no volen perdre el seu segon representant dins la comissió de Govern

UM presenta dues alternatives al PP per la
substitució de Pastor

(Redacció- M. Ferrer)Després
de la decissió de Cristòfol Pastor
d'abandonar la delegació de Cultu-
ra per motius de salud, s'ha creat
un conflicte dins la coalició formada
pel Partit Popular i Unió Mallorqui-
na.

A la primera reunió que es va dur
a terme la passada setmana, con-
cretament el passat dijous, entre els
principals representants dels dos
partits, PP i UM, el Partit Popular va
presentar la proposta de canviar a
Catalina Sureda per Cristòfol Pas-
tor, és a dir, la delegació de Cultura
per la de Transports. Pareix que
aquesta alternativa no va ser acep-
tada pels regionalistes, que el pas-
sat dilluns després d'una segona
reunió varen convocar a la premsa;
a aquesta nova reunió els presi-
dents dels dos partits, Miguel Llull

del PP i Monserrat Galmés d'UM
varen dir sols que encara no s'havia
arribat a un acord i que a finals d'a-
questa setmana o la propera es
faria pública la seva decissió. Gal-

més afirmá que «Unió Mallorquina
ha presentat dues propostes alter-
natives que el Partit Popular ha
d'estudiar».

Foto: Antoni Blau.
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CORREDURIA DE SEGUROS

GOMILA £A.

NO SÓLO TRAMITAMOS SEGUROS

NOS
PREOCUPAMOS DE ESTAR AL DIA Y

PENDIENTES DE LAS CONSTANTES INNOVACIONES
EN EL AMB TO DEL SEGURO, INCORPORANDO, ADEMAS, LA
TECNOLOGIA INFORMATICA ADECUADA PARA DAR MAYOR

CELERIDAD A NUESTRO TRABAJO.
ELLO NOS PERMITE OFRECER UN SERVICIO HUMANO E
INTEGRAL, ESTUDIANDO Y VALORANDO LA VERDADERA
NECESIDAD DEL CLIENTE, EN FUNCIÓN DEL RIESGO QUE •

DESEE CUBRIR Y ACONSEJANDOLE SOBRE CUAL
ES LA PRIMA QUE MÁS LE CONVIENE

EN CADA CASO.

¡CONSÚLTENOS!
25 AÑOS DE EXPERIENCIA A SU SERVICIO

Psje.Sta. Catalina de Siena, 2 entlo. C 	 Pfizza Ramón Ltidl, 22 - B
07002 - PALMA Teléfono: 72 27 36	 07500 - Manacor Teléfono: 55 13 56

TAMBIÉN ESTAMOS EN MONTUIRI, SAN JUAN y COLONIA SANT JORDI

111)r. 'Torren t e

• MEDICA MANACOR
Tel. 55 02 10

Tratamiento de:

Varices, Varicosidades, Capilares
por fleboesclerosis y láser

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

por criocirugía
(congelación, sin anestesia)

CLINICADENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomila

Médico-Odontólogo
Plaza Ramón Llull, n° 12-1"D
(Placa d'es Mercat) MANACOR
HORARIO DE CITAS:

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

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



Según señaló el subdirector General de Infraestructuras del CSD, Eduardo Ayuso

El déficit presupuestario del MEC retrasa
la subasta de las obras del polideportivo

(M.A.Llodrá).- La falta de liqui-
dez del Ministerio de Educación y
Ciencia es la principal causa de que
doce polideportivos planificados
para su construcción en 1992, den-
tro del Plan de Extensión de la Edu-
cación Física y Deportiva (PEEFD)
no hayan sido todavia subastados,
sufriendo un retraso de varios
meses. Mientras el subdirector ge-
neral de Infraestructuras del CSD,
Eduardo Ayuso señalaba a esta re-
dacción que «no es cierto que el
déficit presupuestario impida cons-
truir los doce polideportivos en Ba-
leares, simplemente se ha retrasa-
do su proceso», el Director General
de Educación del CIM, Bartomeu
Rotger, afirmaba que «ya no acepto
las previsiones. Las obras deberian
estar adjudicadas como mínimo en
cuatro polideportivos, entre ellos el
de Manacor». Rotger señalaba ade-
más que «la Administración Central
no puede cargar su déficit en nues-
tra Comunidad Autónoma, pués no-
sotros no le debemos nada. Si hay
ayuntamientos de otras comunida-
des autónomas que no han finan-
ciado las obras, no es una cuestión
de Baleares».

Madrid retrasa las obras

Tres mil seiscientos millones de
pesetas de déficit en el MEC es la
causa por la que no han sido su-
bastadas todavía las obras de va-
rios polideportivos pendientes a
construir dentro de 1992 según el
convenio firmado entre Ayunta-
miento, CIM y Consejo Superior de
Deportes del Ministerio de Educa-
ción en centros docentes no univer-
sitarios. A pesar de que en un prin-
cipio prevaleció la tesis de que,
dicho déficit impedia la construcción
de los doce polideportivos pendien-
tes, Ayuso mantenia que «no es
cierto. Sólo se ha sufrido un retra-
so». El subdirector general de In-
fraestructuras señalaba además
que «precisamente en estos mo-

mentos se está escribiendo una
serie de oficios para la contratación
que remitiremos en próximos fe-
chas a los ayuntamientos». El pro-
blema desde Madrid surge por la no
financiación de las obras de algu-
nos municipios aunque reconociera
que «no sea el caso de Baleares».
Finalmente señalaba que «en sep-
tiembre se subastaran los cuatro
primeros polideportivos que corres-
ponden a Mahón, Valldemossa,
Inca y Manacor».

El CIM propondrá soluciones
Inmediatas

Bartomeu Rotger, director gene-
ral de Educación del Consell Insular
de Mallorca prefiere no efectuar ar-
gumentos sobre las causas que
pueden haber retrasado la subasta
aunque «lo que tengo claro es que
ya deberian haberse adjudicado las
obras y a pesar de que ya hemos
aportado -Ayuntamientos y CIM- las
cantidades correspondientes, nos
mantenemos a la espera». Rotger
reunirá en el mes de julio a los res-
ponsables de cada ayuntamiento
para -buscar alguna solución que
nos asegure su inicio dentro de
1992». Entre una de las posibles
soluciones podria acordarse el fi-
nanciar desde la Comunidad Autó-
noma la primera fase.

El poliesportiu, ens
fuig de les mans?

M.A.LI.- Mentres un es pensa
que el procés ha agafat el rumb
correcte per cumplir els plaços
assenyalats sobre el conveni sig-
nat entre Ajuntament, CIM i Con-
sell Superior de Deports per a la
construció del poliesportiu M-4g
a Manacor i onze més a la resta
de l'illa, resulta que s'especula
-possiblement a deshora- que el
CSD ha bloquejat l'adjudicació
de les obres per manca de liqui-
dació al Ministeri produïdes pel
«no» finançament d'alguns muni-
cipis de Comunitats Autònomes
de la península que no és, en
aquest cas, el de Balears. Que el
subdirector General d'Infraes-
tructures del CSD, Eduardo
Ayuso afirmi que no es tracta
d'un bloqueig sinó més bé, d'un
retràs degut a la falta de doblers
a l'Administració Central, és una
qüestió que ja no hi entram, però
que en tot cas intranquilitza. Per
la seva banda el director general
d'Educació, Bartomeu Rotger
afirmava que farà el possible
perquè es subastin les obres el
més prest possible i que a més
no es conforma en previsions. El
responsable del CIM vol veure
fets que responguin al conveni
signat i no arguments que es re-
fereixin al mateix. Precisament
creim que d'això es tracta i a
més, voldriem que aquestes pa-
raules no suposin al final simples
manifestacions. El poble també
vol veure la terra remoguda per
adonar-sen de que no és una
simple fantasia o una il.lusió,
sino que és una necesitat que ha
pagat de la seva butxaca i que
veurà cumplida dintre de les
«previsions». El pitjor del negoci
és que aquesta descoordinació,
sembla un avís de que el polies-
portiu ens fuig de les mans. Al
poble -en aquests casos- no in-
teressa si hi ha raons polítiques
o no, l'únic que saben és que
aquets ténen en joc els seus do-
blers i volen compensació a
canvi.



El baile no vol infringir la llei però afirma que seran benevols a l'hora de formular expedients

La policia comença a denunciar les infraccions
de les noves normes de circulació

Redacció.- No usar el casc de
seguretat amb motocicletes que su-
perin els 50cc o no utilitzar el cintu-
ró en els turismes a partir del primer
de juliol, és motiu perquè la policia
formuli a l'infractor una denúncia
segons contemplem les noves nor-
mes de circulació i segons han de-
cidit els membres del Consistori. Al
marge de ser obligatori el seu cum-
plimet Biel Bosch afirmà a aquesta
redacció que «hi ha certes normes
que a un poble com Manacor són
exagerades, en tot cas haurien d'a-
olicar-se a grans ciutats com
Palma, Barcelona... Així i tot no
volem infringir la Dei i haurem de
cumplir, pel que es formularan llógi-
cament denúncies». Bosch apunta-
va però que «procurarem ser benè-
vols a l'hora d'obrir l'expedient».

Durant els primers quinze dies
d'entrada en vigor de les noves nor-
mes s'efectuaren nombrosos con-
trols informatius perquè la gent
s'assebentás i acostumás a utilitzar
pràcticament el casc i posar-se el
cinturó. Així i tot cal recordar que a

partir del passat dia 15 de julio l es
permet circular fins a 50 km/h dintre
dels casc urbà i s'ha reduït també a
cinquanta a les travessies i que
aquets controls informatius segui-
ran realitzan-se, això sí, anotant el
policia les senyes de l'infractor.
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Els veïnats afectats es reuniren el passat dimecres amb el delegat de Porto Cristo,
Antoni Vives.

En un vespre robaren a sis establiments i ho intentaren a altres sis

Porto Cristo reclama vigilancia policial

La manca de vigilancia policial i la preocupant
situació que han d'afrontar els comerciants de la
zona costanera de Porto Cristo, amb continus
robos, fou el motiu principal de la reunió que man-
tingueren el passat dimecres varis propietaris dels

establiments amb el delegat de Porto Cristo Antoni
Vives, per tal d'agafar una mesura correcte i dónar
a conéixer la seva intranquilitat, ja que des de que
s'instal.là a la zona una familia són victimes de
continus i repetits delictes de robo.

(M.A.Llodrá).- El robo a sis esta-
bliments, l'intent del mateix delicte a
altres sis en només unes hores i el
cas omís d'una cridada al 092 que
informa damunt les quatre i mitja de
la matinada que un jove forçava
una de les finestres de un comerç
ubicat al carrer Bourdils, fou la nota
alarmant de varis propietaris de la
zona costanera de Porto Cristo que
el passat dimecres es reuniren amb
el seu delegat, Antoni Vives, per tal
de prende mesures correctes i in-
tentar que es destini més vigilancia
policial.

Avía al 092

Damunt les quatre i mitja de la
matinada del passat dimecres una
veïna de Porto Cristo s'assebentá
de que un individu intentava forçar
una de les finestres del < , Wimpy»
ubicat a la travessia del carrer
Bourdils i Major de Porto Cristo. Da-
vant els fets i donat que des de fa
uns dos anys que s'instal.laren a la
zona una familia nombrosa dels
quals varis membres han estat
identificats en varies ocasions per
robos, informa en una hora, dues
vegades al Cos Nacional de la Poli-
cia mitjançant el telèfon 092 de que
en aquells instants robaven a un
establiment. La seva cridada resulta
inútil donat que fins passades cinq
hores cap patrulla es desplaçà al
lloc del succeït.

Segons afirmaren varis dels pro-
pietaris presents a la reunió
cel.lebrada el passat dimecres,
«mai hem tengut queixes del servei

de la policia, i a més entenem que
han de vigilar una gran extensió
entre Manacor i la seva costa, però
a Porto Cristo necessitam més pre-
sència policial». Antoni Vives apun-
tava també -que aquest problema
és a Porto Cristo i en general a tot

La preocupant situació
de Porto Cristo
coincideix amb una
falta de policies que
han estat destinat a
Sevilla i Barcelona

Mallorca. Personalment sempre
que he necessitat dels serveis de la
policia m'han respost molt efectiva-
ment. Per part meya no hi ha cap
queixa. Al Cos Nacional de la Poli-
cia l'hi han tallat les cames amb la
reducció de personal, però el batle
ja parlar de la qüestió amb el gover-
nador i aquest encara no l'hi ha res-
post». Així i tot els veïns es dema-
nen perquè la policia no ha respost
a la cridada del 092 donat que pos-
siblement haguessin pogut agafar

al I ladre. «El probleme, -afirmava
un d'ells- es que tothom sap qui és
l'autor dels fets»

Alternativa per la preocupant
situació

Segons Antoni Vives un noranta
per cent de propietaris han estat
victimes de varis robos. L'única
sol.lució o alternativa davant aques-
ta problemática és que -presenteu
la pertinent denúncia i una proposta
al batle de Manacor perquè ús des-
tini més vigilancia. Per altra banda
seria convenient que parlessiu amb
el delegat de la Policia, Joan Miguel
Sansó, donat que això no és com-
petència meva. Vives assenyalà
també que -per la meya part ten-
dreu el suport que faci falta. Vos
respaldaré en tot el que pugui. Es
una plaga molt greu que tenim da-
munt noltros, és incivisme i insegu-
retat».



TANATORIO MANACOR
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Pompas Fúnebres de Manacor va recórrer la negativa de la Comissió Provincial d'Urbanisme

El TSJ se pronuncia a favor de la
instal.lació d'un tanatori prop del
cementeni municipal

El Tribunal Superior de Justícia de les Ba-
lears ha fallat a favor de l'empresa Pompas
Fúnebres de Manacor, que perseguia el per-
mís per a construir un tanatori prop del ce-
menterl municipal. Per a possibilitar la is-

tal.lació del tanatori, l'ajuntament de Manacor
va promoure un canvi de les normes urbanís-
tiques dels terrenys próxIms al cementen que
la Comissió Provincial d'Urbanisme va dene-
gar, I que ara el TSJ estima ajustada a dret.

A. Sansó.- El Tribunal Superior
de Justícia de les Balears ha esti-
mat el canvi de les normes urbanís-
tiques de Manacor proposat per l'A-
juntament, a fi de permetre la cons-
trucció d'un tanatori prop del ce-
menteri municipal, promogut per
l'empresa Pompas Fúnebres de
Manacor. L'ajuntament de Manacor
va promoure la requalificació de la

zona próxima al cementen, per per-
metre l'ubicació d'instal.lacions  fu-
neràries, després de qué Pompas
Fúnebres hagués comprat allá uns
terrenys amb la intenció de fer-hi un

tanatori. Això succeïa, també, des-
prés de qué Pompas Fúnebres ha-
gués pretès construir el tanatori
dins el casc urbà i l'ajuntament ho
impedís, davant l'oposició dels

L'acord municipal, pero, va
ser denegat per la Comissió Provin-
cial d'Urbanisme, al.legant que en
aquests terrenys hi havia prevista la
construcció d'un vial de circum-
val.lació a discórrer entre les carre-
teres de Palma i Sant Llorenç, vore-
jant Manacor.

Pompas Fúnebres volia construir un
tanatori prop del cementen de Manacor.

Aleshores el representant legal
de Pompas Fúnebres de Manacor,
José Leoncio García Mallada, va in-
terposar primer un recurs que no va
ser acceptat, contra aquest acord
de la Comissió Provincial d'Urbanis-
me, i després un contenciós admi-
nistratiu que ara ha resolt el TSJ. El
TSJ ha estimat just el silenci admi-

nistratiu positiu al.legat per la part
recorrent, després de qué la Comis-
sió Provincial d'Urbanisme no res-

ponés a la proposta de l'Ajuntament
dins el plaç de sis mesos que tenia
per tractar el tema. Així, el TSJ esti-
ma que s'ha d'anular la reserva del
vial i fer-lo passar per una altra part
i s'ha de considerar com a un fet el
canvi de la qualificació del sol prò-
xim al cementen i municipal. Consi-
dera, en canvi, que no procedeix el
pagament de 6.201.000 pessetes
demanat per Pompas Fúnebres, a
efectes de l'expropiació que se soli-
cita pels seus terrenys afectats per
aquest vial.

Així les coses, per tant, el TSJ
deixa via lliure a Pompas Fúnebres
per a que pugui construir el tanatori,
si bé ara no és segura la intenció
de l'empresa de construir aquest
complexe funerari, donat que l'ajun-
tament de Manacor está estudiant
la municipalització d'aquests ser-
veis. A més a més, el Govern Ba-
lear, institució de la que depèn la
Comissió Provincial d'Urbanisme,
pot recórrer la sentència del TSJ
davant el Tribunal Suprem, en el
plaç màxim de 10 dies.

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



NACIDAS PARA TRABAJAR.

DESDE 1.094.000 PTAS. LLAVE EN MANO.

Sea cual sea su equipaje, siempre habrá 	 Panorama, acristalada y con asientos aba- 	 Fiorino desde 1.094.000 ptas. Llave en Mano:

una Fiorino que lo cargue, lo transporte	 tibies que la convierten en un turismo de 5	 IVA, transporte, matriculación, impuesto

o lo lleve,	 cómodas plazas; la Furgón, incansable y con	 municipal, placas de matrícula,

Con 2,7 m 3 de volumen útil y una capa-	 espacio para lo que quiera. Y con dos motori-	 gastos de gestoria, IDENTI FIAT

cidad de carga de 500 kg, las nuevas	 zaciones: 1.300 c.c. gasolina y 1.700 c.c. diesel.	 y dos años de F1ATASSISTANCE.

Fiorino pueden con todo. Usted elige: la 	 Si lo quiere todo, esta es la suya. La nueva 	 (Promoción incluida).

NUEVAS FIORINO FURGON Y PANORAMA 11111017
Concesionario Oficial:

AUTOVENTA MANACOR, S.A.
Fusters, solar 43 (Polígono Industrial). Tel. 84 34 00



HIPERMERCADOSI 	E
HIPERME RCADOS

GIGANTE
 

Cala D'Or

1HIPE RilE ANC ATO O SE

Felanitx

1H IPE RAM! RNCATDOSG E

S'Arenal

oiG,PERAMERNCATDOSE

Sa Coma (Cala Millor

RME NRCADOS

E
Santa Ponsa

PF RME

(GIGANTE
Pto. Andraitx

21-11

P. Oferta
77
175
179
115
165
59

P. Oferta
Pts./kg.

840

P. Oferta
Pts./kg.

699

P. Oferta
Pts./kg.

650
750

P. Oferta
345
495

P. Oferta
65

P. Oferta
195

175

P. Oferta

1.295
150
395

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

ALIMENTACIÓN 

*Galletas Príncipe de Beukelaer 180 gr.
*Croquetas Frudesa 500 gr.
*Yogurt Chamburcy Sabores pack 8 unid.
*Madalenas La Bella Easo 12 u.
*Mantequilla Chamburcy 180 grs.
*Tomate frito Starlux 1/2 kg.

CARNICERIA

*Bistec de Tenera

CARCUTERIA

*Queso mallorquín
Ca'n Montes —Semi-

PESCADERIA

*Colas de Gallo
*Sepia fresca limpia

BODEGA

*Cava Rondel Extra
*Hierbas Dulces Tunel

DROGUERIA 

*Bolsas de basura Tiburon 25 u.

PERFUMERIA

*Champú Pyn's 1000 cc.
*Compresas Evax
extraplana o normal 20 unid.

TEXTIL

*Camisa viscosa Cro lisa/estampada
(todas tallas)
*Calcetín de deporte
*Slip Boxer

SERVICIOS:
Parking
Limpia Autos
Autoservicio
Bus

OFERTAS VALIDAS
HASTA EL 04 DE JULIO DE 1992

ELECTRODOMESTICOS 
¡LA SUPER OFERTA GIGANTE!

P. Oferta
*Nevera Combi Indesit
MocL 2380 de 380 h., alt. 1 '8 mis. 	69.900
*Televisor Sanyo 14" mando distancia
información en pantalla

	
27.900

*Microondas Sanyo Mod. Em. 840 de 30 1.
Plato giratorio/ 7 niveles potencia
Incluye temporizador
	

29.900

FLORISTERIA
P. Oferta

*Palmera Fenix	 195
*Petunia	 75
GRAN SURTIDO EN ARTICULOS DE REGALO...

GIGANTE SA COMA
GALERIA COMERCIAL
BAR-CAFETERIA

MENU: 695 PTS. 
CAJERO AUTOMATICO
BOUTIQUE-PIEL
PELUQUERIA

PERMANENTE COMPLETA 3.500 pts. 

LAVAUTO
Abierto de 10 h. a 14'00 h.
y de 16 h. a 20'00 h.

OFERTAS GIGANTE...
... PORQUE GIGANTE ERES TU!

Lii



Els negocis de Manacor no hauran de pagar molt més que l'any passat.

INSTANT
INSTALACION ANTENAS

COLECTIVAS - INDIVIDUALES

VIA SATELITE

PORTEROS AUTOMATICOS

MUSICA INTERIOR

GARI NADAL, C. B.

Avda. Mossén Alcover, 35 A - Tel. 555767	 MANACOR

S' espera que els negocis petits hi surtin guanyant amb el nou impost 

L'ajuntament de Manacor aplicará l'IAE
mínim i no recaptarà més doblers

L'ajuntament de Manacor gravará amb un 1
per cent, quasi el mínim previst, el nou Impost
d'Activitats Econòmiques, que substitueix
l'antiga Llicència Fiscal. Amb aquest tant per

cent l'Ajuntament espera recaptar una quanti-
tat semblant a la de l'any passat I espera que
els negocis petits surtin afavorits, pagant
menys que en anys anteriors.

A. Sansó.- Mentre la mitja dels
municipis de l'illa está próxima a
1'1,2 per cent de gravamen sobre
l'IAE, l'ajuntament de Manacor, po-
dent arribar fins a 11,7 per cent, ha
deixat en un 1 la quantitat a incre-
mentar sobre l'Impost d'Activitats
Econòmiques, que substitueix a la
ja desapareguda Llicencia Fiscal.
En opinió de responsables de l'àrea
d'hisenda de l'ajuntament de Mana-
cor, s'espera amb aquest tant per
cent no incrementar el cobrat pel
concepte de Llicencia Fiscal el pas-
sat any, si bé això no es podrá
sebre amb tota exactitud fins que
no estigui acabat el nou padró d'ac-
tivitats econòmiques, d'aquí a un
mes. Sembla, pero, que els negocis
petits, el local dels quals no superi
els 50 metres quadrats, sortiran
afavorits ja que la llei d'aplicació de
l'IAE preveu per ells descomptes
del 50 per cent. Altres pot ser que
hagin de pagar més que en anys
anteriors, i dependrà principalment
de si des del darrer padró han aug-
mentat la seva activitat económica
sense que ho haguessen comunicat
i que ara s'ha renovat i, per tant, a
partir d'enguany es començarà a
cobrar.

6.316 llicències

L'any passat Manacor comptava
amb 6.316 llicencies fiscals, 5.171
corresponents a indústries i comer-
cos i 1.245 corresponents a vehi-
cles. Ara, pero, això canviarà, cer-
que la forma de contabilitzar les ac-
tivitats econòmiques del nou impost

és diferent a l'emprada per les 'li-
cencies fiscals. L'any passat aques-
tes 6.316 'licencies fiscals suposa-
ren una recaptació per part de l'A-
juntament de 68.843.274 pessetes,
de les quals 55.728.207 quedaren a
les arques municipals, mentres que
la resta va ser ingressat pel Consell
Insular de Mallorca.
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Protagorvistes

Pere Quetg las
Pascual, ex-directiu del
C.D. Manacor a l'etapa
de II B i que recentment
ha passat a la Banca
Jover de Manacor, en
qualitat de visitador

Jaume Darder Ribot,
regidor responsable de
l'area de Serveis
Socials i Director
General de
Produccions Agràries,
per haver aconseguit,
recentment, davant el
Ministeri d'Agricultura
incloure Manacor i
Vilafranca dins les
zones cerealistes.

r
Jaume Santandreu I
Sureda, un dels homes
forts d'Esquerra
Republicana de
Catalunya a l'illa, que
torna a posar en marxa
les trobades de Ses
Tarragones —sopar i
tertúlia— i comença,
avui, amb Ángel Colom
com a convidat
especial. Quasi res!

Damià Timoner,
guitarrista manacorí,
que ha gravat el seu
primer compact-disc en
solitari que es posará a
la venda d'aquí a pocs
dies. El disc es titula
«1/4 de segle»

BALL
DE,
ene!

Rte. MOLÍ D'EN SOPA
TOTS ELS DISSABTES

A PARTIR DE L'll DE JULIOL
BLUES, CHA-CHA-CHA, TANGOS, VALSES, FOXTROT, etc.

Des de les 23'00 hores fins a les 03'00 de la matinada

VOS ESPERAM!
Amb la col•laboració del CLUB D'AMICS DE BALL DE SALÓ



Cala Morlanda a
les fosques

Els veïnats de Cala Morlanda es
queixen perquè des de fa uns
mesos les faroles instal.lades a
varis carrers no funcionen. Aquest
fet els produiex inseguretat i  pànic
als vespres donat que la zona, prin-
cipalment a l'hivern, es troba gaire-
bé deshabitada. Així i tot creuen
que ara que ha arribat la temporada
estiuenca seria convenients que les
arreglassin per no perdre la costum
de organitzar la típica tertúlia dels
vespres o per passejar-se els vei-
nats de s'Illot. Seria una llàstima
que amb les faroles quasi noves, no
les emprassin per un parell de
duros que poden costar les bombe-
tes o l'arrenjament de les mateixes.
Amb els doblers que es gasta l'a-
juntament!. De moment però, Cala
Morlanda román a les fosques.

Foto: Antoni Blau                       

4/9\ 
MAGATOURS S A,	 •	 •

AGENCIA VIAJES
G.A.T. 1467  

Plaza Sa Bassa, 1
Tel. 55 57 13

07500 MANACOR    

GRANDES OFERTAS              

SEVILLA EXPO '92  

EGIPTO
Salidas 2-9-16-23 de Julio
(8 días + 3 noches de crucero) 	  79.900.-

SANTO DOMINGO
BAVARO

salidas 4-11-18 de Julio (8 días) 	  99.000.-
PUERTO PLATA

salidas 5-11-18 Julio (7 días) 	  80.500.-
CUBA

Salidas 5-12-19-26 Julio (8 días) 	  79.900.-
THAILANDIA

Salidas 6-13-20 Julio (8 días) 	  84.500.-
CANCUN

Salidas 5-12-19 Julio (8 días) 	  84.500.-
ORLANDO

Salidas 2-9-16-23 Julio (8 días) 	  89.000.-   

AVION DIRECTO
PALMA.SEV1LLA•PALMA + TRASLADOS + HOTEL

4 días: 35.200.- (complejo situado 10 km. SVQ)
47.900.- (Hotel en Sevilla)

ESCURSIÓN DE UN DÍA 23.900.-
(Incluye entrada en la Expo)             



RED DE CONCESIONARIOS^~
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Llega la Antorcha Olímpica con SEAT.

EN SU CONCESIONARIO
LE ESPERAN YA,

VENTAJAS OLIMPICAS.

TENEMOS
MUCHO QUE
CELEBRAR

Ya está entre nosotros la histórica Antorcha que inagura los Juegos
Olímpicos. Dele la bienvenida, porque gracias a la Antorcha poner en
marcha un SEAT es mucho más fácil.

Venga, ya. a su concesionario y conozca de cerca los precios y

condiciones especiales que le ofrecemos.
Salga ganando, olímpicamente.

• Terra. Desde 799.000 ptas. • Marbella. Desde 717.000* ptas.

• Ibiza CIJC 90 CV Aire Acondicionado, gratis.

• Toledo. Aire Acondicionado, gratis.

SEAT PATROCINADOR 

11 1Y COCHE OFICIAL DEL

RECORRIDO DF 
"linO'l

LA ANTORCHA 
Vigill

OLIMPICA

() Previos finales recinosemiados por el fabricante

(IVA, transporte y ahorro prrnstorlowal Incluidos)

Validos basta fin de mes.

Ofertas no compatibles ron otras ai iones

promodinsales.

4:10,	 SEAT. PatrocIrmlor

Y COene Oficial

Barcelon•'92

95:6)

Infórmese en:

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



per s estrúmbol

L'Ajuntament, quan a duros, va
més curt que una mànega de soste-
nidor. Resulta que han demanat un
crèdit a LA CAIXA pequé diuen que
els ho fa més barat que el Banc de
Crèdit local. S'Estrúmbol se dema-
na si no será que el susodicho
banco no se fia per la fama de mal
pagues té el nostre il.lustríssim.

Els jugadors del CD Manacor
varen ser despedits amb un càlid
aplaudiment malgrat no ascendissin
a Segona B. Mos donaren il.lusió
tota una setmana i en un poble com
el nostre això s'agraeix. Ara, sem-
pre tendrem el dubte de si quatre
baixes importants, táctica de no
controlar el mig-camp, posar juve-
nils etc... en fi, que si haguessin as-
cendit, quina pardalada!

Vàrem tenir esperança fins el da-
rrer moment: En Pífol a urbanisme
(que no obliga a anar de sopars) i
en Toni Sureda a Cultura, que en
Toni té bon estómag. Era la lógica,
però era massa hermós.

Després de la descafeinada ope-
ració porcella (hi arribaren a assis-
tir, fins i tot polítics criticats pels
porcellistes) hi va haver l'operació
fideuada. Es Port Verd: Biel
Bosch an company. Mutis, no
podem dir més.

A Sant Llorenç va haver-hi crisis
de Pepets abans de les eleccions i
va botir en Falera gràcies a inter-
vencions manacorines. La setmana
passada l'ex Batle Falera festejava
a una taula de café amb en Lluís
Mavit, un dels ideòlegs i homes
forts de l'actual Comité Central del
Pepé. Tornará al redil l'ovella des-
carriada?

No és publicitat gratuïta encoberta,
és un consell d'amic, perquè allí té
cura de la cuina En Sión Mascaró
qui sap tot allò que cal saber de
bon menjar, en especial de Cuina
Mallorquina.

Si en lloc d'anar a s'Illot passau
per na Morlanda sempre vos troba-
reu amb una profunda síquia, natu-
ral o artificial, pública o privada
(però profunda) on hi podreu emba-
rrancar el cotxe. Lo curiós és que, a
pesar de tot, els s'illoters hi passen,
costi lo que costi.

Si els partits nacionalistes de
ferma convicció s'uneixen, ben bé
podria ser que, per raó de cárreg,
en Vicente Castro fos el Jefe im-
mediat superior dels Albertos
(Dícese Picó i Quetgles).

Un vi d'en Pere i en Rafel Reus
va ser considerat per l'enoleg Pas-
cual Herrera com dels bons, però
bons. Competia amb vins mallor-
quins i de Castella-Lleó i va merèi-
xer els millors elogis. Era, el rosat
de l'any passat intens d'aroma, re-

Parlant de sopars, però de pas- frescant a la boca i brillant de color.
sar gust, vos recomanam menjar bé Apa idó, sense manies, rosat de
i a bon preu a La Cabana de s'Illot. can Reus.

Se dan clases en Porto C,r,
atemá física Bpp

/, ' ,1:Çristóbal colón,
Tel: 82 1 0 54



El món está ben girat
Bernat Nadal

EN ZONA CE
Acabados de calidád
4 dormitorios — dos baños

espacioso
recio interesante

Comedor

D iu el diari que les autoritats
municipals de Ciutat reten-
dran les motos d'aquells

conductors que vagin sense casc, i
em sembla una idea excel.lent. Fa
temps que veim cada dia publica-
des idees de bomber (amb perdó
dels bombers, que, al capdavall,
són els més sensats) i una més no
toca escandalitzar; però si ho pen-
sanm bé, no deixa de tenir gràcia,
és com alió dels militars que tenien
un banc arrestat perquè va embru-
tar de pintura verda cert oficial
badoc que no s'havia fitxat que el
banc era recent pintat. Aquí, millor
dit, a Palma, passa igual. Jo sem-
pre he cregut que les motos en sí
són artefactes o criatures mecàni-
ques amb una elevada dosis d'inno-
cència i al mateix temps amb molta
fidelitat de cap a l'amo. Falla més el
motorista que no la moto i, quan un
condueix sense casc pot merèixer
una multa si ho diu la Llei, però no
sé quina culpa té la moto de que el
conductor no dugui casc. Alió més
normal seria retenir el conductor,
però com que els conductors bàm-
bols són mals de sofrir, sempre és
més fácil castigar la máquina.

Una altra d'aquestes que tampoc
no arrib a entendre és la història de

l'empresonament d'una al.lota que

va parir a fora-vila i el seu fill va
morir.

No és estrany que no l'enten-
guem perquè hi ha secret de sumari
i no és possible entendre un secret.
Respectant la Llei, encara que no
comprenguem certes coses de l'a-
plicació de la llei, no podem defen-
sar ni acusar aquesta al.lota. Pero,
amb lo poc que coneixem per mitjà
de la premsa, podem teoritzar i fer
algunes consideracions.

Si una al.lota está embarassada
per descuit o per «fallida técnica»,
pot desitjar tenir el fill o no tenir-lo.
En tot cas el problema íntim que
patirà si no sap donar una sol.lució
a temps, será greu. Problemes
ètics, morals, religiosos i socials
s'acumulen fins a gaire no deixar
viure. Si no ha avortat, cal pensar
que ha decidit tenir el fill, tengui por

o no tengui por. Si va a fora-vila a
parir, podem pensar que té proble-
mes personals profunds. Si l'infant
mor... pitjor, és el desastre.

No vull jutjar ningú, absolutament
ningú, però em pos al costat d'a-
questa al.lota que ho passa mala-
ment. Per tot el drama que ha vis-
cut, per la seva pròpia consciencia,
per la pressió social brutal que su-
posa sortir als periòdics i per haver
acabat a la presó. No sé si ha delin-

qüit, però sé que, en essència, no
és una delinqüent. Vull dir que no
sé si ha actuat bé, però la consider
una bona persona, un esser humà
com la majoria. Alió que no entenc
és que, enmig del seu drama estigi
a la presó i un violador reincident
estás en llibertat i aprofitás per tor-
nar violar i matar a una nina.

En Pífol l'ha moguda. O més ben
dit li han moguda. Perquè Ell sem-
bla que només ha dit que per raons
de salut vol deixar el cárreg. Els pe-
pets no volen perdre l'ocasió de
desbancar aquests d'U.M. i els
d'U.M. no volen perdre un home
dins la comissió de Govern.

Seria simple que en Pífol, igual
que en Franco, quan estás malalt
se doni de baixa; i sigui el segon de
la Comissió de cultura que el su-
plesqui, però sempre continuant es-
sent Delegat el Delegat. Sense
anar a tants de sopar i prescindint
d'actes públics, al manco fins que
estigui bo. Quan no hi ha el sergent
comanda el caporal, però aquí no,
aquí volen posar un altre oficial i
aprofitar per destituir en Pífol com a
Tinent Batle. Noltros crèiem que vo-
tàvem perquè administrassin el
Poble i n'hi ha que just administren
la seva parcel.la de poder.

El món está ben girat.
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Pere Grimalt és el President i Andreu Matamalas el Secretari        

«LA DISPUTA DE L'ASE»
Un col.lectiu de joves que lluita per la independència

Al llegir el seu nom «La disputa de l'ase», sols
ens fa pensar amb el Vibre de l'escriptor Anselm
Turmeda, però a partir d'ara els manacorins sa-
bran que no es tracta del títol del llibre sinó del
nom d'un nou col.lectiu que ha sorgit a Manacor i

que es troba format per un grup de joves que
tenen com a objectiu concienciar a la gent de la
necessitat de defensar la cultura, la llengua, les
tradicions, en definitiva, el que són els Països Ca-
talans.

Pere Grimalt i Andreu Matamalas són dos dels joves que formen part del col.lectiu »La disputa de l'ase».

Aquest col.lectiu que s'ha format
fa sols unes setmanes es troba en-
capçalat per dos joves, fins ara es-
tudiants de l'Institut, en Pere Gri-
malt que és el President i n'Andreu
Matamalas que és el Secretari de
«La disputa de l'ase.

- El primer que podrieu explicar
és el nom que heu triat, per qué
el títol d'un !libre?.

No té res a veure amb l'Indepen-
dentisme, sols és el títol d'un Ilibre
d'un autor català; simplement cer-

cavem un nom i aquest ens va
agradar molt.

- Quin temps fa que es va for-
mar el col.lectiu?.

Fa aproximadament dues setma-
nes que ferem els estatuts perquè
la gent gran xerra de l'independen-
tisme i pareix que xerra d'una espè-
cie d'etarres. Nosaltres volem agru-
par als independentistes de Mana-
cor que són molts però que no
estan agrupats.

- Quantes persones sou en
aquests moments?.

Envoltant d'unes 15 o 20 d'unes
edats compreses entre els 18 i 20
anys. En aquests moments la xifra
no és molt exacta ja que hi ha gent
que s'ha apuntat i després s'ha Ile-
vat sobretot per la influéncia dels
seus pares.

- Quines són les pautes que
segiu actualment?

El següent pas que hem de fer és
anar a Palma per legalitzar els esta-
tuts i seguidament farem una altra
reunió per formar la junta directiva.

PSICC).L .Q.9A
'Tel. 84 42 63

Cita prèvia	h..   



Curset iniciació
a ¡'equitació

VATRICULk 	 ptes.

CURSET	 gratuït

El	 de 8 a 14 anys

DURAC1	 1 setmana

oé

jCONSELL INSULAR DE MALLORCA
PATROCINA:

- Una pregunta molt important
seria, quins són els vostres ob-
jectius?.

Principalment la recerca de la
nostra identitat com a poble, assolir
la independència dels Països Cata-
lans, defensar-nos de l'opressió i
colonització espanyola, i per tal
tenim previst fer conferències per
debatre els punts principals de l'in-
dependentisme i també parlar sobre
l'ecologisme, el servei militar,etc.

- Pot formar part del vostre
col.lectiu qualsevol persona?.

Sí, tota persona que no es con-
forma amb la situació actual en que
ens trobam, on no se'ns reconeix
com a poble i es deixa de banda la
nostra cultura; qualsevol persona
que es veu amb coratge per lluitar i
defensar alió que és nostre pot for-
mar part de la Disputa i es pot co-
municar amb nosaltres mitjançant
l'apartat de correus n° 148.

- Aquest col.lectiu, es pot dir
que es va formar a l'institut?.

Hi ha gent que és de l'institut
però altres fan feina; cal dir que la
majoria de persones que formaven
els cursos de l'institut de català són
independentistes.

- Es «La disputa» un grup polí-
tic?.

«Volem agrupar als
independentistes de
Manacor, que són
molts»

No, nosaltres estam dividits dins
la política, és a dir, que hi ha perso-
nes que poden ser d'un grup polític
i altres que són d'un partit distint. El
que intentam és no fer política i
poder juntar-nos tots dins un mateix
col.lectiu.

- El vostre col.lectiu está for-
mat per persones molt joves,
com creus que vos veuen els ma-
jors?.

Entre els independentistes grans
i nosaltres hi ha una diferencia i no
hi ha manera de juntar-nos; ens

veuen com a molt desorganitzats I
pareix que no podem anar amb ells.

- Deis que no voleu entrar dins
la política, però no és això neces-
sári?.

La política és necessària però a
la mateixa vegada divideix a les
persones, per tal intentarem que no
hi hagui aquesta divisió i no volem
xerrar de partits. Per ara no hem
tingut cap problema en aquest sen-
tit, a defora hi ha gent de distints
partit però no a dedins.

- Com creus que pot influir «La
disputa» dins la societat manaco-
rina?.

Per ara pot influir molt poc, inten-
tant concienciar a la gent que té
dubtes. Pensam que moltes persa -

nes no venen perquè no saben que
és, arnés la gent de Manacor és
molt passiva i no es mou gens. Per
altra banda, moltes de vegades no
ens respecten però nosaltres com-
prenen les idees dels altres i pen-
sam que s'han de respectar.

- Quines inicitives heu duit a
terme fins ara?.

De moment varem aferrar els car-
tells i prest farem una altra reunió
amb tota la gent que forma part del
col.lectiu. De moment hi ha poca
gent que ens coneix però també
n'hi ha que ens recolcen però que
espera que ens organitzem.

M• Magdalena Ferrer.
Fotos: Felip Barba.



EXPOSICION Y VENTA:
Vía Portugal, 41
Tel. 84 33 58
MANACOR

VENTA, ALMACENES, TALLER
MONTAJE Y REPARACIONES
Veracruz, s/n - Tel. 56 15 24
PETRA.

El temps ha obligat a posar-les més prest 	 A la carretera de Porto Cristo

Arriben les primeres Atenció als carrils
rebaixes d'estiu	 dobles de circulació

Redacció.- Les primeres rebaixes d'estiu ja són a
Manacor. Una gran majoria de comerços ja ha anun-
ciat als seus mostradors l'oferta dels seus articles que
arriben aleshores fins un trenta o inclús quaranta per
cent. Possiblement el temps hagi estat un factor molt
important per obligar als establiments a haver de re-
baixar els preus a finals del mes de juny.

Foto: Antoni Blau

BICICLETES CA'N NADAL
OFERTA
Bicicleta

Mountain Bike
Ski 100 OS

21 velocidades
PRECIO: 39.500 PTS.

M.T.B., CARRETERA, PASEO, BMX, TRIAL, NIÑO
RECAMBIOS, ACCESORIOSY VESTUARIO

EXCLUSIVA EN PETRA, MANACOR Y COMARCA DE:

Ni Te . C.00 K fV101n141GIC•COSE'

SCOTT

Redacció.- Els conductors que circulin frequent-
ment per la carretera nova de Manacor a Porto Cristo
s'hauran pogut assebentar de que en moltes ocasions
es crea un cert perill principalment als carrils de doble
circulació. La circunstáncia és dona en la majoria dels
casos quan els turistes que passen per la mateixa no
coneixen el seu final i es desplacen sense mirar. La
carretera exigeix molta precaució i  paciència amb els

estrangers.Foto: Antoni Blau

Començades les obres de
Na Capellera

Aquesta setmana han començat les obres del bar-
restaurant de Na Capellera amb un pressupost de
13.900.000 pessetes i adjudicades a l'empesa «Mel-
chor Mascaró». El plec de condicions  tècniques as-
senyalen que les obres hauran de quedar totalment
acabades i a disposició de l'Ajuntament abans del dia
cinc d'agost de 1992.Foto: Antoni Blau



Tant a Manacor com a Porto Cristo i s'Illot s'aplicarà aquest servei de desratització
des de/mes de juliol fins el desembre.

Es durà a terme des del mes de juliol al mes de desembre

L'Ajuntament aprova una campanya de
desratització

Manacor i la seva Comarca no són una excepció
en aquest tema, ja que existeix una població rose-
gadora sense controlar que invadeix tant les xar-
xes de clavegueram i les d'aigua pluvial com ca-

rrers, avingudes i solars. Per tal, l'Ajuntament ha
decidit possar en marxa una campanya de desratit-
zació que afectará a Manacor, Porto Cristo, s'Illot i
Cala Morlanda.

L'Ajuntament de Manacor va
acordar en Comissió de Govern
subscriure amb la mercantil »Cor-
poración Ratin S.A.» un conveni de
prestació de servei de desratització
que es basará amb tres aplicacions
al llarg del període de temps com-
pres entre els mesos de juliol i de-
sembre d'aquest any.

Afectará als nuclis de
Manacor, Porto Cristo 1 s'illot

L'aplicació d'aquest servei costa-
rá a les arques municipals una des-
pesa d'un milió cent mil pessetes i
es durà a terme a les possibles
zones més afectades com poden
ser a Manacor: Parc Municipal to-
rrent, abocador de fems, Cemente-
ri, depuradora, zona hípica, avingu-
da Ferrocarril, Mercat d'abasti-
ments, Escorxador, xarxa d'aigues
pluvials, col.legis, guarderia munici-
pal, solars sense edificar que estan
dintre del perímetre de la ciutat, es-
tació Ferrocarril i la seva avinguda i
Clínica Municipal.

També Porto Cristo es veurà be-
neficiat per aquest programa que
s'aplicarà a la zona portuària, to-
rrent, dragat, zona del riuet, Col.legi

de Ses Comes i Col.legi Mitjà de
Mar. Finalment també es posará en
marxa a s'Illot a la zona de les ro-
ques i a Cala Morlanda.

Amb la realització d'aquest servei
de desratització es podrá dur a
terme un estudi de la població rose-
gadora d'aquests nuclis de població
així com també els productes ne-
cessáris per la seva exterminació i
el personal especialitzat per dur a
terme la campanya.

Una altra de les campanyes que
durà a terme l'Ajuntament però que
ha estat promoguda per la Conse-
lleria d'Agricultura i Pesca ha estat
la Campanya de lluita contra la pro-
cessionária del pi, per la qual totes
les persones interessades podran
fer les seves sol.licituds a les Ofici-
nes Municipals, on podran obtenir
les trampes i feromones que es
col.locaran als pins, amb un espai
d'una per cada trampa de
1 0.000m 2 .

M. Ferrer.

Campanya de Iluita contra la
processionária 

ESCOLA D'INFANTS «NINS 1 NINES»
A partir del proper 6 de Juliol i fins dia 15 (ambdos inclosos) es

formalitzarà la matrícula dels nins admesos en les preinscripcions del
mes de Maig.

Queden vacants tres places per a nins nascuts a 1990 i quatre per a
nins nascuts a 1989.



S' entregaren els diplomes als alumnes de «Mandos intermedios»

Clausura del curs 91-92 de l'Escola de Turisme
(Redacció- M.Ferrer) El dime-

cres a vespre es va realitzar a l'Eu-
rotel Golf Punta Rotja, l'acte oficial
de la clausura del curs 1991- 92 de
la delegació de Manacor.

L'acte, que va donar comença-
ment damunt les set i mitja de l'ho-
rabaixa amb la presència dels Ba-
tles de Manacor i Son Servera, va
consistir amb la presentació i me-
mòria del curs per Felipe Moreno
Rodríguez, Director de l'Escola de
Turisme; seguidament es va fer
l'entrega de diplomes i dels Livret
Professionnel International du Tu-
risme, als alumnes que han acabat
la carrera de TEAT i «Mandos inter-
medios». La Directora de la Delega-
ció, Nieves Jimeno, Ilegí l'acta de la
Concessió dels Escuts de l'Escola
de Turisme 1992. Finalment es feu
entrega de l'escut d'or de l'Escola
de Turisme 1992, delegació de Ma-
nacor a Bartolomé Femenias.

El grup de joves que varen recollir els seus diplomes de l'Escola de Turismo,
Delegació de Manacor.

	Cal resaltar que envoltant de tret-	 ra de TEAT i «Mandos interme-

	

ze joves obtingueren enguany els	 dios».

	

diplomes per haver acabat la carre-	 Foto: Antoni Blau.

TALLERS D'ESTIU '92
JULIOL AGOST

CASA DEL MAR
PORTO CRISTO

ESCOLA «PERE GARAU»
SON MACIÀ

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
OFICINA MUNICIPAL D'INFORMACIÓ DE

PORTO CRISTO (TELF. 82 09 31)   
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A la reunió hi assistiren quatre representants dels pares juntament amb Rafel
Sureda per part de l'Ajuntament.

r
PUERTAS

PERSIANAS
MUEBLES

ESPECIALES

Els representants dels pares es reuniren amb A. Crespí a Ciutat

Els 53 nins de tres anys es quedaran sense escola

Des de que un grup de pares afectats  perquè els
seus fills no tenien plaça als dos centres de prees-
colar de Manacor, començaren una intensa i Ilarga
protesta al MEC ha passat quasi un mes. La darre-

ra passa que havien de donar era entrevistar-se
amb el Director Provincial del Ministeri d'Educació
i Ciència, Andreu Crespí. Finalment aquesta reunió
es celebré a primera hora d'aquest dijous.

Més de mig centenar de nins i
nines de preescolar havien de que-
dar sense plaga escolar a Manacor,
per tal cosa els seus pares es dirigi-
ren al MEC per informar d'aquesta
situació i demanar una sol.lució de-
finitiva al problema.

No hi ha soLlució pels nins de
tres anys

Després de la reunió a Ciutat, a
la qual varen assistir quatre pares
en representació del grup, el primer
Tinent de Batle de l'Ajuntament,
Rafel Sureda així com una funcio-
nària de la delegació de Cultura i
Educació de l'Ajuntament, no es va
arribar a una sol.lució válida per
tots.

En primer lloc es va parlar dels
nins de quatre i cinc anys, pels
quals l'Ajuntament ha cedit una
aula a Sa Torre, que segons es va
dir a la reunió, haurà de ser equipa-
da per l'Ajuntament ja que el MEC
no té més material per poder enviar
a Manacor. Per aquests nins s'ha
pogut trobar una sol.lució, però pels
més petits, els de tres anys, no s'ha
trobada.

Segons va informar Andreu Cres-
pí a la reunió, hi ha un total de deu
anys per poder ajustar les escoles a

la LOGSE i Manacor és un poble
que ja té dues escoles de preesco-
lar devora altres pobles de l'illa que
no en tenen cap. Davant aquesta
contestació els pares varen voler
deixar clar la seva postura de total
desencant davant el Ministeri i afir-
maren que l'any que ve es trobaran
amb el mateix problema o major, ja
que aquests 53 nins hauran d'entrar
a formar part d'una de les escoles
de preescolar a l'aula de quatre
anys i també existiran més nins de
tres anys que es trobaran sense es-
cola.

Respecta a la carta enviada pels
pares que impugnava el conseil i

per la que encara no havien obtin-
gut cap resposta, Crespí afirmà que
ell no havia tingut cap notificació de
la mateixa. Per acabar la reunió es
va decidir, segons va informar Rafel
Sureda, que s'arreglaria l'Escola
Jaume Vidal perqué l'any que ve
estás amb les millors condicions.

Davant aquesta resposta del Mi-
nisteri, el grup de pares probable-
ment durà a terme una altra reunió
per estudiar si s'ha de seguir insis-
tint sobre el tema.

M• Magdalena Ferrer.
Foto: Antoni Blau.
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El 83% dels alumnes de l'Institut de Manacor superaren les proves d'accés a la
universitat, realitzades al mateix centre el passat mes de juny.

CLASSES DE R
A MANAC
Informes.; Dr

64 dels 77 alumnes presentats superaren les proves de selectivitat

L'Institut Mossèn Alcover obté uns bons resultats
Després de la realització dels tres cursos del

Batxiller, els alumnes que volen realitzar una ca-
rrera universitària fan el COU, Curs d'Orientació
Universitaria que és el camí per poder accedir a

qualsevol universitat. Però una vegada superat el
COU resta la selectivitat, que és la pasa definitiva
per arribar a una carrera universitaria.

La selectivitat ha estat sempre la
barrera més forta que ha de supe-
rar l'alumne per poder tenir acces a
la universitat, i les notes obtingudes
serviran per poder estriar el lloc de-
sitjat per dur a terme els estudis
universitaris tant a les Illes com a la
península.

Des de fa pocs anys, les proves
de la selectivitat es venen realitzat
al mateix Institut de Manacor, en
canvi abans els alumnes havien de
desplaçar-se a Ciutat concretament
a l'Escola de Magisteri per poder fer
aquestes proves d'acces. Cosa que
ha suposat un gran avanç tant per
l'estudiant com pels mateixos pro-
fessors, ja que els dona una major
tranquil.litat a l'hora d'examinar-se.

Han aprovat un total del 83%
dels alumnes presentats

Les xifres que presenta l'Institut
Mossèn Alcover són prou significati-
ves i apunten al bon nivell que des
de fa uns anys está aconseguint
aquest centre de batxiller.

Enguany les proves, que es
varen celebrar els dies 18,19 i 20
de juny, i han estat qualificades
com a molt positives ja que no
varen existir cap tipus de proble-
mes. Un total de quasi 200 alumnes
es varen examinar a Manacor pro-
cedents dels instituts de la Comar-
ca. Però centrant-se més concreta-
ment al que fa referencia a l'Institut
Mossén Alcover cal resaltar que els
resultats han estat molt positius si
es té en compte que en principi
aprovaren el COU al mes de juny
envoltant del 53%, el reste queda-

ren pel setembre i que d'aquests 77
alumnes, entre noctur i diurn, supe-
raren les proves el 83%.

L'índex d'aprovats és
superior en els alumnes de
diürn

Una de les dades més significati-
ves que es poden treure de les xi-
fres obtingudes a les proves de se-
lectivitat d'enguany és que, al igual
que en anys anteriors, el nombre
d'alumnes aprovats és superior als
dels que han realitzat el COU diurn
al davant dels joves de nocturn, que
com és natural per raons de feina i
de temps no es poden dedicar tant
intensivament com els de diurn.

La selectivitat, la darrera pasa
per arribar a la universitat

Després que un alumne ha supe-
rat les proves de selectivitat entra
dins un nou món, la universitat; al-
guns joves saben exactament la ca-
rrera universitària que volen realit-

zar, però n'hi ha d'altres que no ho
tenen molt clar, per ells comença
una nova etapa, amb uns nous pro-
fessors i el que és més important
haver de canviar d'ambient, tant si
eligeixen estudiar a la Universitat
de Palma com a les del reste de la
pen ínsula.

M• Magdalena Ferrer.
Foto: Antoni Blau.

Resultats de les
proves de selectivitat

Alum. presentats Aptes No Aptes
Diurn 55	 51
	

4
Nocturn 22	 13
	

9
Totals 77	 64
	

13

PERCENTATGES TOTALS:
Aptes No aptes

Diurn
Nocturn
	

59%	 41%
Total
	

83%	 17%



Cartes al Director

Más sobre el Judo en
Manacor

Sr. Director: Mucho le
agradecería la publicación
de la siguiente carta, que di-
rijo a D. Pong Gelabert, D.
Adel Castor y D. Santiago
Porte.

Muy Sres. mios:
Puesto que en su carta a

CEJR, colaboradora habitual
de 7 SETMANARI, se me
alude repetidamente y se
me trata despreciativamen-
te, me veo en el caso de
tener que hacer las siguien-
tes aclaraciones y puntuali-
zaciones:

a) En primer lugar les diré
que no estoy de acuerdo en
que las cuestiones o desa-
venencias que puedan sur-
gir entre compañeros de
profesión o personas que se
dedican a una misma disci-
plina deportiva tengan que
resolverse de forma pública
y ofensiva, ya que para mí
es una cuestión de princi-
pios que, cuando dos o más
personas no piensan igual o
discrepan en sus conceptos
sobre un mismo tema, lo

mejor es reunirse, hablar
distendidamente del asunto,
de la manera más pacífica y
civilizada posible para inten-
tar superar las discrepan-
cias y unificar criterios, y
siempre en un clima de res-
peto mutuo, pase lo que
pase.

Sres. Pons, Castor y
Porte, si en su opinión yo
estaba equivocado total o
parcialmente en las declara-
ciones hechas a CEJR, me
parece que lo normal y lógi-
co hubiera sido tratarlo sere-
na y personalmente, con vo-
luntad de concordia por
ambas partes, a fin de acla-
rar los conceptos que Vds.
tienen por erróneos.

b) Por otra parte quiero
decir que, cuando contesté
en la entrevista a las pre-
guntas que me formuló
CEJR, le hablé de mis expe-
riencias en el judo, de mi
historial y por supuesto del
Sr. Artois como Profesor
mio, sin imaginar que al-
guien pudiera sentirse mo-
lesto por mis declaraciones.

c) Para terminar y por lo
que respeta al último párrafo
de su carta en la que se me
menosprecia, tengo que re-

cordarles que la moral del
judo está basada en el res-
peto y en la no violencia, por
lo que, si no se sienten a
fondo dichas virtudes, resul-
ta difícil por no decir imposi-
ble dedicarse a la enseñan-

za del mencionado deporte.
Y que, por lo que concierne
al Sr. Artois, aunque no
dudo de su amistad con él,
lo cierto es que nunca la de-
mostraron en la época en
que yo le traté. Una cosa sí
ha quedado bien clara en su
carta, y ésta ha sido su des-
medido afán de protagonis-
mo en combinación con
unos celos desmedidos, y
con aire de superioridad ina-
ceptable en un buen depor-
tista -Vds. saben muy bien
que el Sr. Artois daba las
clases, examinaba a sus
alumnos, cobraba las cuotas
y hacía y deshacía a su aire,
ya que en definitiva era el
responsable y, por tanto, di-
rigía la sección de judo de
San Fernando. Después se
instalaron en el Parque,
luego por motivos profesio-
nales no pudo continuar vi-
niendo a Manacor y, por fin,
vendió su parte a Lluc Mas.

Si después Lluc y Pons se
asociaron y montaron el
gimnasio donde lo tienen

ahora, ya es otra historia.
Sólo me resta decir que

siento una gran simpatía y
admiración por los Sres.
Adel Castor y Santiago
Porte, por lo que me resulta
incomprensible que firmaran
la carta a la que replico.

Sin acritud y con verdade-
ro espíritu conciliador, les
saluda cordialmente:

Pep Mascaró Adrover

A Pep Mascaró y a su
mala memoria

He terminado de leer el
artículo de Pep Mascará y,
sinceramente, me da pena
su memoria, pues una per-
sona y„ más aún, un “SEN-
SEI» sin recuerdos es muy
triste. Tener que coger re-
cuerdos a través de otras
personas puede llevar a
equivocaciones como le ha
pasado a nuestro «SEN-
SE1», pues sus alumnos lle-
garán a no creer en él.

Pep, para tu archivo, que
estoy seguro que no tienes,
te diré que empezaste a

IZE1t1CIL-C.A1Z.
REMOLQUES, ENGANCHES, ACCESORIOS

Disponemos de todo tipo de Remolques
y enganches para coche.

OFERTA ESPECIAL PROMOCIÓN
Remolque 380 kg. medidas 1'10x1'000 m. Totalmente galvanizado

PRECIO 42.479 PTS. (Válida hasta el 31 de agosto)

Exposición y venta: Ctra. Palma-Ai tá, n° 88
Almacén y montajes: Miguel Servet, 8- Tel. 84 40 56
MANACOR



Cartes al -Director
hacer judo, aunque no quie-
ras reconocerlo, en el
ORIENT, de Vicente Castro,
el primero que te enseñó a
caer ¿recuerdas?.

Es eso que se hace al
principio hacia la derecha,
después a la izquierda... te
lo enseñó Vicente Castro,
por supuesto, mandado por
nuestro gran amigo y profe-
sor LIONEL ARTOIS
NICOL. La primera estran-
gulación te la hizo Vicente
Castro y las primeras pali-
zas te las dio otro compañe-
ro tuyo al que tu no nom-
bras: PACO AZOR.

Me imagino que, como
has perdido la memoria irás
diciendo por ahí que introdu-
jiste el judo en Artá, Cala
Millor, etc... pues si tú dices
que eres el fundador ya no
sabrás quién se gastó sus
buenos duros en el montaje
de los tatamis y en publici-
dad. Por cierto, ¿has llega-
do a pensar alguna vez en
cuánto me costaba tu publi-
cidad? Ahora estoy seguro
de que podrías hacerlo, ya

que desde que eres cinturón
negro la pagas ¿Te acuer-
das de cuánto pagaba Vi-
cente Castro para que el SR
SATO se responsabilizara
de tus actos?

Pep, por no tener historia
en el judo no puedes decir ni
que pagaste las clases ni
los cintos pues hasta el ma-
rrón te lo regalaron y como
no podías pagar las clases,
con un poco de ayuda de tu
parte, se te dieron gratis.

Pep, tú sabes cómo soy, y
por eso sabes que nunca
me he mordido la lengua,
así que no me hagas hablar.

Yo fui el primero que te
dije que tenías madera de
judoka y fue en una comida
en casa de tu madre cuando
dijiste que querías desistir
del judo y yo te convencí
para que siguieras. No me
equivoqué. Pero, por favor,

no te impongas medallas de
esos años. Si quieres hacer-
lo habla de tu vida en el
mundo del judo a partir de tu
cinturón negro, pero recono-

ce que tus primeros años
son una mancha para tí, no
un orgullo.

Si no estás conforme te
invito a una rueda de prensa
con los introductores del
judo en Manacor.

Vicente Castro Alvaro

Prohibido el paso a
deficientes

El Claustro de Profesores
del Centro de Educación Es-
pecial «Joan Mesquida» de
Manacor, denuncia pública-
mente el hecho ocurrido en
Cala Egos (Cala d'Or) la
tarde del 18 de junio en el
Bar de Eddy & Pauline,
Bar Aries, Restaurante-
Pizzeria IMBISS, situado en
la Cala Marina, regentado
por un tal Eduardo.

Al ir a dicho estableci-
miento un grupo de niños

deficientes,	 acompañados
de sus profesores, a tomar
un refresco, dicho individuo
se negó a servirles, por su
condición de minusválidos,
después de mirar con recelo
al grupo. Puso la excusa
que a aquella hora (las
1830) sólo se servía comi-
da.

Observada esta escena,
tan deplorable, por unos
clientes de nacionalidad ale-
mana, se dirigieron al grupo
demostrando su indignación
y aconsejando tomar medi-
das legales ante tal atrope-
llo.

Los	 responsables	 del
grupo denunciaron los he-
chos ante los organismos
competentes, que espera-
mos tomen medidas oportu-
nas ante tal violación de los
Derechos Humanos para
que no se vuelvan a repetir
situaciones como ésta.

Firmado: Claustro de
Profesores

Consejo Escolar del
Centro de E.E. «Joan

Mesquida»

ishlra3nocIncA7
HIPER MADER A 

OFRECE A SUS CUENTES Y AMIGOS
BANCO DE TRABAJO
130 x 60 x 87 	  17.900 pts.
CABALLETE PINO 	  690 pts.
TABURETE PINO BARNIZADO 	  2.400 pts.
BOTELLERO PINO 	  1.870 pts.
ZAPATERO MELANINA
Blanco o pino 	  12.230 pts.

DIFERENTES OFERTAS EN PARKETS
O TARIMA FLOTANTE MUY FÁCIL

DE INSTALAR
Sábados abierto de 9'30 a 13 h.

PASEO FERROCARRIL S/N FRENTE COLEGIO LA SALLE. TEL. 551250 • MANACOR
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El dimecres a vespre es reuniren els representants dAPROSCOM amb els de
l'Associació Cultural COLL. i el Club Rotary de Llevant.

Es realitzaran tres gales al Socavón dels Hams

La Camerata Orquestra actuará a benefici
d'APROSCOM

APROSCOM, Associació de Protecció als dismu-
nuits psíquics de Manacor i Comarca, és una asso-
ciació dedicada a l'atenció de minusválids físics i
píquics, que es troba situada a Es Canyar. Amb
l'objectiu de poder ajudar a APROSCOM, l'Asso-

ciació Cultural Camerata Orquestra de Llevant jun-
tament amb el club Rotary de Llevant varen acor-
dar dur a terme una sèrie de concerts por poder
aconseguir una aportació económica.

El passat dimarts a vespre es va
dur a terme una roda de premsa, a
la qual el President d'APROSCOM,
Perdro Suñer va presentar l'acte
dient que donava les grades tant al
Club Rotary i a l'Orquestra de Lle-
vant dient que -Necessitam la
col.laboració de molta de gent de
manera desinteresada». Per altra
banda, també va parlar Jaume Dar-
der per part de l'Ajuntament dient
que el projecte que realitzarà
APROSCOM és un projecte viable i
rentable tant socialment com i no
descarta també econòmicament.

Els festivals de Llevant

Com va explicar Rafel Nadal
aquest estiu es duran a terme una
sèrie de realitzacions musicals a
distints pobles de la Comarca que
duran per nom Festivals de Llevant.
Dins aquesta série de concerts,
se'n faran tres galas al Socavon
deis Hams, dels quals la recaudació
estará destinada amb la seva inte-
gritat a APROSCOM. Els concerts,
sens dubte d'una gran altura musi-
cal, a realitzar són els següents:

- Dia 18 de juliol: Concert de violí i
òrgan de Mendelson. Actuació del
violinista, Gyorgi Byro, com a artista
convidat.
- Dia 8 d'agost: Concert de guitarra
i òrgan amb el Concert d'Aranjuez
del Mestre Rodrigo. Actuará de so-
lista Biel Estarellas i estará dirigit

per Julio Ribelles (Director de la
Banda de Música de València).

- Dia 29 d'agost: Programa a imita-
ció del de l'any passat amb la Coral
Alsinar de Capdepera amb peces
d'òpera i Sarsueles intervendrá
Josep Bross.

Per altra banda, dins el Festival
de Llevant es faran una altra sèrie
de concerts pels següents dies:
- Dia 1 d'agost: Concert a l'Església
Nova de Son Servera.

- Dia 14 d'agost: Concert a la Coló-
nia de Sant Jordi.
- 5 setembre: Concerts als Jardins
d'en March de Cala Ratjada.
- Dia 7 de setembre: Concert a Son
Servera.
- Tres concerts més a determinar el
lloc.

M" Magdalena Ferrer.
Foto: Antoni Blau.
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INGLÉS Recuperaciones EGB, BUP.
Cursos intensivos

In
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• Estampación
• Camisetas
• Chandals
• Y un largo etc...

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.

Vaya o lo seguro,
estudie en...

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
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C/ MURILLO N 26 - TEL: 55 52 54



Homilia per a Catalina Bosch Alcover

Catalina:
Per estimació, per proximitat, per

amistat, per estricta justícia, per a
tu i per als teus, que sent i estim
com a meus, hauria volgut, unit
com un més d'ells als altres cape-
llans que entornaren amb tant d'a-
preci el teu darrer adéu, teixir-te
una petita corona de paraules, veri-
tats i tendreses, per a dipositar-la
surran de la muntanya de flors i llà-
grimes que el dolor i la impotència
et dedicaren. Un macolí escardat
rossegant-me l'engranatge m'ho va
impedir. Per això em permet la lli-
bertat de trenar-te per escrit la
meya humil garlanda.

Tanmateix del més enllà, talment
com ho feia el Fusteret de Nazaret,
només podem atrevir-nos a parlar-
ne amb senzilles paràboles. Així jo
m'imagin que tu t'has hagut de pre-
sentar, com una alumna més de la
vida i la mort, per retre l'examen
final davant el Mestre. Davant
aquest Mestre el qual voldríem fer
tants de retrets, però que no ens
acabam d'atrevir perquè més que
amb la paraula ensenyava amb l'e-
xemple. Més que predicar ho practi-
cava. ¿Com podem queixar-nos,
amb tota la raó del món, de que has
acabat la carrera massa prest, quan
Ell morí gairebé vint anys més
jove? ¿Com tirar-li a la cara, amb
tot el seny de la terra, de que ha-
vies d'acabar la teva tasca quan Ell
ho deixà tot mig embastat en mans
d'un primer Papa que el negava
tres cops abans que el gall cantás
dins l'alba?

¿Com podem Ilançar-li, tota la
justa i humana ràbia nostra per la
teva penosíssima agonia quan Ell
es mostra, encara, penjat a una
creu que molts de falsos seguidors
converteixen en espasa?

Creu-me, Catalineta, que cada
cop en sé manco de Déu, de la
vida, de la mort, dels dolors i dels
misteris. Cada pic em sent més una

formigueta boja damunt un escenari
obligat a fer un paper de comparsa
d'una comèdia absurda i trágica on
tots els doblers, tots els poders,
totes les ciències es dediquen a in-
ventar armes per a fer cada dia
més guerres.

I Ilavors els grans savis i  tècnics
del món es troben que no saben on
posar una rná per aturar un banya-
rriquer desconegut que en tres
mesos enfonsa una vida necessà-
ria.

Creu-me, Catalineta, que no en-
tenc res de res. Perú sé cert, tan
cert com no hi ha dret que ningú
mori abans d'hora, que als exà-
mens de fi de curs, el Mestre, per-
qué t'ho mereixes perquè hi havies
posat tot el teu cor i l'ànima, perquè
les teves limitacions i defectets et
feien més humana, el bon Mestre,
que, malgrat no comprenguem per
qué no ha aixecat una ungla per a
fer el miracle que tots Ii  demanà-
vem, fins i tot amb més fe que la
que ens pertoca com a cucois de
terra, el bon Mestre, perquè és just i
a la seva manera t'estimava, t'ha
otorgat un EXCEL.LENT en totes

les assignatures. Ens has deixat un
butlletí de notes farcit de nous i
deus, com dèiem a les costures del
nostre temps.

EH, i nosaltres, tots els que t'hem
conegut, comprés i estimat fins al
darrer gemec del teu silenci, et con-
cedim un EXCEL.LENT en totes les
assignatures que cursares al  llarg
de la teva vida. Excellent, com a
filia. Excel.lent, com a mare.
Excel.lent, com a esposa.
Excel.lent,	 com	 a	 germana.
Excel.lent, com a treballadora.
Excel.lent,	 com	 a	 voluntaria.
Excel.lent,	 com	 a	 ciutadana.
Excel.lent, com a cristiana.
Excel.lent, com amiga. Excel.lent,
com a companya. Excel.lent, com a
váinada.

Has estat una alumna aprofitada,
sense que la vida et regalas res,
suant i patint cada control, passant
a força de coratge i d'una espècie
de fantasiosa distracció totes les
proves.

No planyem que descansis defini-
tivament, ni que frueixis al costat de
Joan XXIII, de Ghandi, del Che, de
la tia Xiroia i de ton pare, d'una mis-
teriosa pau i d'una inescrutable
calma, però voldríem que sabessis
que els teus et necessitaven
massa, encara.

Ara la papereta és nostra. El ca-
ramull de flors, les corones de re-
cords, els manats de paraules, l'a-
bundancia de 'lagrimes, la collita de
pregaries, les mostres de dolor... tot
es tornará un trist sarcasme si no hi
ha, de part de tots els que ara
juram que t'estimàvem, un compro-
mís sagrat d'omplir el buit que dei-
xes. I ens posam, ara mateix a fer
una filia, de mare, d'esposa, de ger-
mana, d'amiga... com tu ho hague-
res fet si el misteri cruel no t'hagués
arrabassat molt abans d'hora.

z
Jaume Santandreu
26 de juny de 1.992



A partir del 1 de Julio nuestro horario de trabajo será:
Lunes a viernes de 09'00 a 13'30 y de 17'00 a 20'00 h.

Sábados de 09'30 a 13'00 h.
Y durante el mes de agosto:

Lunes a viernes de 09'00 a 15'00 h.
Tardes cerrado

Sábados de 09'30 a 13'00 h.

VIAJES ANKAIRE
Sa Bassa, 5-B

55 19 50

V. MAGATOURS
Sa Bassa, 1
55 57 13

V. MANACOR
Avd. Es Torrent

55 06 50

Sucesos

La Audiencia ordenó que Juan Nadal ingrese en un psiquiátrico

Condenado un manacorí a ocho años de cárcel
por intentar matar a su esposa e hija

Redacción.- La sala segunda de
la Audiencia Provincial de Palma
condenó a un total de ocho años y
cuatro meses de cárcel a Juan
Nadal Riutord, un vecino de Mana-
cor de 56 años de edad que intentó
matar a su esposa e hija en la
noche del 31 de agosto de 1991. El
tribunal ha decretado que Nadal
sea internado en un centro psiquiá-
trico para ser sometido a un trata-
miento de desintoxicación de al-
coholismo, enfermedad que, según
la sentencia, le influyó a la hora de
cometer los delitos.

La Audiencia ha declarado que
Nadal, defendido por José Vecina,
cometió dos delitos de parricidio en
grado de frustración, cuando intentó

arrollar con su automóvil a su mujer
e hija y cuando, segundos después,
cogió a ésta última por el cuello con
intención de estrangularla. Las mu-
jeres se salvaron gracias a la inter-
vención de varios vecinos, que les
alertaron cuando el condenado in-

tentó atropellarlas ayudándoles a li-
brarse de él.

Según los magistrados, el cabeza
de familia empezó a beber alcohol
con demasí unos cinco años antes
de aquel verano y también empezó
a obsesionarse con la idea de que
su mujer le era infiel. Los estragos
físicos y mentales de alcohol, uni-
dos a esos celos irracionales, con-
virtieron al padre en una persona
potencialmente muy peligrosa para
su familia.

La setencia declara que las dos
víctimas padecen secuelas psicoló-
gicas como consecuencia de los
ataques del padre y establece que
éste tendrá que indemnizarlas con
un total de 5 millones de pesetas.

*ç*.



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

Sucesos

En tan sólo 16 horas del pasado domingo, 28 de junio

Cuatro heridos graves en ocho accidentes
registrados en las carreteras del Llevant

(M.A.LI.).- En tan sólo dieciseis
horas la Guardia Civil de Tráfico de
Manacor registró el pasado domin-
go, 28 de junio, ocho accidentes de
circulación con el resultado de cua-
tro heridos graves, siete leves y dos
personas ilesas en las carreteras
de la comarca del Llevant. Sobre
las cuatro de la madrugada se pro-
ducía el primero de los incidentes
en la carretera PM-401 que condu-
ce de la zona de Porto Cristo a Por-
tocolom justo a la altura del kilóme-
tro 9800 conocido por el «cruce del
bosque». De este primer accidente
en el que se vieron implicados un
Volgswagen PM-7809-BH conduci-
do por Juan S.P. de 24 años de
edad y un Renault 11 PM-5538-AH
conducido por José R.V. de 22
años de edad, resultaron ambos
conductores heridos de levedad.

Media hora más tarde la carrete-
ra que conduce de Porto Cristo a
Son Carrió era escenario de un
nuevo accidente en el que resultó
herido de gravedad un joven de 20
años conocido por Jaime N.J. al
caer sobre la calzada con una Ya-
maha PM-2934-BG.

Sobre las 615 horas de la misma
madrugada del domingo se produ-

cia el tercer accidente en las carre-
teras del Llevant en un tramo recto
de la via que va de Son Servera a
Cala Millor con un único vehículo
implicado y del que salia herido de
gravedad el conductor de 20 años
de edad. Este accidente se produjo
exactamente a la altura del kilóme-
tro uno, siendo el conductor del
Ford Escort matrícula PM-6277-AG
conocido por Paulino M.N.

Ya al mediodia del domingo José
G.A. de 52 años de edad resultaba
herido de gravedad en la carretera
de Campos-Sa Rápita al salir su
vehículo, un Renault Fuego PM-
0880-V, por el margen izquierdo de
la via. Sobre las cuatro de la tarde
fue atropellado un súbdito alemán
que conducía una bicicleta en la ca-
rretera de Porto Cristo a Son Serve-
ra por un turismo Ford Escort PM-
3765-BD conducido por Margarita
V.S. de 19 años de edad. El con-
ductor de la bicicleta y un ocupante
de la misma de 16 años, resultaron
heridos leves.

Sobre las cinco de la tarde se
perpetraba el sexto accidente de la
jornada en la carretera de Palma a
Cala Ratjada y en un tramo del tér-

mino de Vilafranca al colisionar la-
teralmente un Citroen BX matrícula
PM-7147-AD conducido por Pedro
C.S. de 50 años y un Citroen AX,
PM-3001-BF conducido por Juan
C.M. de 69 años, resultando éste
último herido de gravedad.

En la misma hora de este último,
se registraba un nuevo accidente
en Capdepera y concretamente en
Sa Font de Sa Cala en el kilómetro
0300 al salirse por el margen dere-
cho de la via un ciclomotor conduci-
do por Antonio R.L de 29 años de
edad a quien se le notaron heridas
leves.

Finalmente se producia a las
ocho de la tarde y dentro del térmi-
no municipal de Sant Llorenç de la
carretera que conduce de Palma a
Cala Ratjada el octavo y último ac-
cidente de circulación del pasado
domingo con una colisión lateral
entre un turismo Renault-5 matrícu-
la PM-2260-BH conducido por Ber-
nardo R.R. de 56 años y un Ford
Escort, PM-0973-BC cuya conduc-
tora era una súbdita alemana cono-
cida por Renata M.J., observándole
al igual que su acompañante, Clau-
dia J. heridas leves.



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

Després de 15 dies segueix tancada a la presó provincial de Palma acusada de presumte infanticidi

Moviment popular per la llibertat
provisional de Catalina Mascaró

En aquesta darrera setmana s'ha alçat un gran
moviment popular demanant la  llibertat provisional
de la jove, Catalina Mascaró, acusada de presumte
infanticidi i que roman després de quinze dies per
ordre del jutje d'instrucció n° 3 de Manacor, tanca-
da a la presó de Ciutat. L'Associació de Veïnats de

Sa Torre, un grup d'intel.lectuals, l'Associació de
Dones juntament amb el delegat de Serveis So-
cials de l'Ajuntament de Manacor, Jaume Darder
pretenen manifestar el seu ajud ja que no creuen
que la manacorina sia capaç d'eludir fins que  l'au-
diència la reclami a la justícia.

Redacció.- L'Associació de Veï-
nats de Sa Torre, una carta que sig-
nen intel.lectuals de Manacor, una
iniciativa de les Dones i el mateix
delegat de Serveis Socials, Jaume
Darder han començat un moviment
popular demanant la llibertat provi-
sional de la manacorina acusada de
presumte infanticidi, Catalina Mas-
caró i que seguia a darrera hora
d'ahir dijous, retenguda a la presó
provincial de Palma.

Les esmentades associacions
han decidit movilitzar-se ja que l'or-
dre de mantenir-la tancada ha sen-
sibilitzat als veïnats i la simpatia
cap a Na Catalina, donat que es
una família que pertany a la barria-
da i són apreciats per tots els que
els coneixen. La finalitat d'aquesta
moguda popular no és entrar en si
Na Catalina és culpable o no deis
fets delictius que se li imputen, si no
que simplement, creuen que és in-
just el procediments que es duen a
terme amb ella. Els veïnats de Sa
Tova proponen que es realitzi qual-
que acció per que la jove manacori-
na pugui sortir de la presó, fins que
sia requerida per l'Audiència Pro-
vincial. Ells no entenen l'actuació

del jutje, només veuen com la des-
gracia ha arribat a la casa d'una fa-
milia apreciada per molts, i que «no
s'ho mereix», pel que volen oferir la
seva solidaritat i intentar fer el pos-
sible parqué Na Catalina torni a
casa seva.

A tots els veïnats de la barriada
de Sa Torre s'uneixen també un
grup d'intel.lectuals de Manacor
amb una recollida de firmes, l'Asso-
ciació de Dónes i la delegació de
Serveis Socials de la que es fa cà-
rrec, Jaume Darder, per tal de que
tots junts aconseguesquin la lliber-
tat provisional inmmediata.

Entre les raons per les quals es
basen, es troba que el Codi Penal
quan es refereix a l'infanticidi diu al
capítol 11-410 que «la mare que per
amagar la seva deshonra matás al
fill recen nat, será castigada amb la
pena de presó menor». Aquesta és
de sis mesos i un dia, a sis anys. A
l'article 503 assenyala per altra
banda que per decretar la presó
provisional ha de tenir, entre altres
«pena superior a la de presó
menor».

El que es demana molta de gent
és com pot pensar el jutje que Na

Catalina el.ludirá la justícia fugint de
la seva terra si li dona la llibertat
provisional, o en tot cas que obs-
truirá l'acció de la justícia, destruir
proves. ..Tots els que conéixen a Na
Catalina i sapiguent que no té ante-
cedent penals de cap tipus no ente-
nen com está encara tancada a la
presó de Palma.

Per la seva banda el seu advo-
cat, Nic,olas Arcas afirmava també a
aquesta redacció que «Na Catalina
no era duenya dels seus actes. Si
hi hagués omisió n'hi hauria també
pels que l'ajudaren quan no sapi-
gueren que fer perquè ningú sabia
res del que passava». Arcas apun-
tava també que «Crec que aquesta
situació és desmesurada. Na Cata-
lina ho passa molt mal.lament a la
presó. Allá Ti diuen que es passarà
la resta de la vida tancada». Se-
gons el seu advocat la manacorina,
al igual que Ti passa a qualsevol
dona que ha sofert un part «es
mostra fatigada, deprimida». «Em
de pensar que té vint anys i que no
presenta cap perill a la societat. No
té antecedents i són una família
molt apreciats entre els seus cone-
guts'».
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El seu advocat, Nicolas Arcas espera la decisió de l'Audiència

Recurs d'apelació contra la resolució de
presó provisional de Catalina Mascaró

Redacció.- Nicolas Arcas, advo-
cat defensor de la manacorina acu-
sada de presumte infanticidi i tras-
lladada a la presó provincial de
Palma el passat dia 17 de iuny, ha

presentat un recurs d'apelació con-
tra l'autoresolució del jutje d'instruc-
ció n° tres de Manacor, considerant

que la jove no suposa cap perill per
a la societat i tenguen en compte
que Catalina no té antecedents pe-

nals de delicte. Segons informa
Arcas a aquesta redacció «el tema
de la presó provisional s'ha traslla-
dat a Audiència qui podria fallar la
decisió en els propers dies». Arcas

confia que s'estudiïn detenidament
el cas i que es resolgui el més prest
possible en favor de la manacorina.

Pel que es refereix a l'autopsia
que es practica el recent nat per
saber si es va cometre qualque
acte delictiu sobre la seva persona
han sortit els comentaris de que
dónen que el nin rebé un cop i al-
tres que apunten que sofrí una he-
morrágea. Al pareixer pero, els re-
sultats de l'autopsia segueixen es-
sent secret de sumari i fins que el
jutje ordeni al contrari, poguent pro-
longar-se fins a un mes i essent
posteriorment prorrogable.

Segons l'advocat de Na Catalina,
les esperances transcorren ara amb
la resolució de l'Audiència i amb el
suport de les diferentes associa-
cions que s'han unit amb solidarit-
zació cap a la manacorina. «En
qualsevol moment podria ordenar la
seva llibertat provisional, però
també podria prorrogar-se el cas
durant unes setmanes». De mo-
ment Na Catalina segueix ingresa-
da a la presó provincial de Palma
havent sofert segons l'advocat «una
forta depressió degut a les amena-
ces de les altres detingudes que li
insinuen que estará tota la vida tan-
cada».

¡.¡Pl—AZAS LIMITADAS!!
SUPER OFERTA EXPO 92 * 2° GRUPO DESDE LA COMARCA DE MANACOR

DEL 17 SEP. a las 07'00 h. AL 20 SEP. a las 24'00 h.
OPCIONES A ELEGIR:

OPCION A:
COMPLEJO VACACIONAL ARCO-IRIS.
Media pensión.
*En bungalow para 4 personas: 38.900 pts.
*En bungalow para 3 personas: 40.900 pts.
*En bungalow para 2 personas: 43.900 pts.

OPCION B: 
ESTANCIA EN HOTEL RIO SUR***
Sólo alojamiento
*Habitación triple: 47.900 pts.
*Habitación doble: 53.900 pts.

INCLUYE: Autocar Manacor-Palma-Manacor, avión directo Palma-Sevilla-Palma. Traslados en Sevilla. Es-
tancia en el Hotel o complejo elegido. Acompañante de V. MANACOR. Seguro de viaje.

mus -r) -E
SANTO DOMINGO (Playa Bayal'«

GRECIA, 7 días desde 	 43.900 pts. 9 días desde	 99.000 pts.
TURQUÍA, 7 días desde 	
TÚNEZ, 7 días desde 	

43.900 pts.
41.400 pts.

SANTO DOMINGO (Puerto Plata),
9 días desde	 80.500 pts.

TENERIFE, 7 días desde 	 31.600 pts. CUBA, 9 días desde 	 79.900 pts.
GRAN CANARIA, 7 días desde 	 31.700 pts. BANGKOK, 9 días desde 	 84.500 pts.

ORLANDO, 9 días desde 	 89.000 pts.
ASIMISMO COMZICAMOS A TODOS LOS CLIENTES QUE YA SE PUEDEN EFECTUAR LAS RESERVAS DE BARCO PARA FIN DE ANO



ECIPER
MANACOR

o
4100 14,00•41K0	 IOIMO	 C.FEIEMA

	
STA,111ANTE
	

C MITOS	 1n115114 GIA u, 0
L. CARA	 DI ,» o 7 , n-.0.5

OFERTAS DEL 3 AL
16 DE JULIO DE 1992

ALIMENTACION
Maiz La Española 450 gr 	  120.-
Tomate triturado Taboada kg. 	  69.-
Aceitunas rellenas anchoa La

Española 450 gr 	  118.-
Patatas Rosdor 2C0 gr. 	  119.-
Mahonesa Hellmans 450 gr 	  178.-
Foigras La Piara 100 gr., pack-3 u 	  269.-
Atún en aceite Cabo de

Peñas R0100 pack-3 	  169.-
Pastas sopa Gallo 500 gr. 	  109.-
Galletas Darvida 1,2 kg.+Ieche Agama

brik regalo 	  320 -
Madalenas cuadradas Toast 350 gr 	  99 -
Café Morcilla nat. superior 250 gr. 	  159.-
Aceite de Girasol I. Caimari 	  89.-

BEBIDAS Y LICORES
Agua Font Sorda 2 I 	  39.-
Zumo Confrutos brik I. (naranja,

piña, melocoton-uva) 	  99.-
Coca cola (normal, light, s. caf.) 1' 5 I 	  139.-
Bitter Kas NR 1/4 pack-6 u 	  280.-
Bitter Kas lata 200 cc 	  49.-
Mosto Greip L 	  125.-
Vino Mateus 	  495.-
Vino Conde de Caralt 	  290.-
Vino Bach Rosado, extrísimo seco 	  399.-
Vodka Eristoff 750 cc. 	  670.-
Gin Bosford 	  599.-
Ron Amazona 750 cc 	  995.-
Hierbas dulces Limsa 1. 	  679.-
Whisky Ballantines 750 cc. 	  1.295.-
Cava Delapierre Glace 	  460.-

CONGELADOS
Helados Jop Tarrina I 	  395.-
Tarta helada Princesa Miko 400 gr. 	  320.-
Pizza Freisa 310 gr. (tartalla,

dianova, ortolana) 	  299.-
Salpicón de marisco 	  895.- pts./kg.
Pulpo cocido trozo 	  1.195.- pts./kg.

Calamar Boston 	  430 pts/kg.
Carne Almejas 	  745.- pts./kg.

CREMERIA
Yogur sabores pack-8 u 	  199.-
Yogur danone natural azucarado pack-8 u. 	  199.-

CHARCUTERÍA
Queso Mahones La Payesa 	  990.- pts./kg.
Queso Manchego

Campobello-Forlasa 	  990.- pts./kg.
Queso Bola Foriasa 	  790.- pts./kg.
Jamón cocido extra Revilla 	  890.- pts./kg.
Paleta cocina i la Selva 	  625.- pts./kg.
Salchichón Regio Argal 	  990.- pts./kg.
Fuet Delgado Argal 	  165.-

PERFUMERÍA Y LIMPIEZA
Champú Elseve 300 gr 	 269.-
Crema suavizante Elseve 250 gr. 	 269.-
Jabón líquido dermo Nivea

900 ml + 33% gratis 	 270.-
Jabón líquido Denenes I 	 372.-
Colonia Denenes I 	 399.-
Compresa Ausonia Noche 10 u 	 164 .-
Detergente Luzil 4 kg. por cada 2 unid.

1 camiseta Pato Lucas regalo 	 731.-
Suavizante Mimosín 4 I 	 299.-
Insecticida Orion I 	 286.-
Bolsa basura Goobol 20 u 	 90.-
Bolsa multiusos Goobol 20 u. 	 90.-

TEXTIL
Mantelería Sarga-Algodon 150x150 cm 	 1.695.-
Mantelería Sarga-Algodon 150x200 cm 	 1.975.-

MENAGE
Cesta ergonómica 	 695.-
Pongotodo click it 50 I 	 1.395.-
Cubo oval 6 I. tapa automática 	 835.-
Vajilla serie XXI peonias 44 pzas. 	 4.950.-
Sartén ultrabase Tefal bis negro 18 cm 	 1.055.-
Sartén ultrabase Tefal bis negro 22 cm 	 1.465.-
Sartén ultrabase Tefal bis negro 26 cm 	 1.675.-
Silla Piccolo 	 835.-
Silla relax 5 posiciones 	 2.750.-
Sillón monobloc respaldo alto 	 1.325.-

SaVikitemitereado
pugna*



Porto Cristo

Dejadez de unos, mal servicio de otros,
«administritis» para todos

Martes 30 de Junio, 6 h. de la
tarde. Recorrí, ida y vuelta toda la
primera fila de Porto Cristo y regre-
sé desmoralizado: es como si hu-
biera pasado un viento devastador,
una ola vandálica. El «túnel» de
Ca'n Riche, el pinar, la escalera de
Burdils y el «triángulo vegetal» más
abajo del Flamingo, todo ello hecho
un vertedero; el arriate alrededor
del «catafalco» del Paseo de la Si-
rena pisoteado, sembrado de botes
de Coca-Cola, envoltorios de boca-
dillos, etc... El suelo igualmente
sucio, así como el agua del estan-
que y el jardincillo, esquina a C/
Puerto.

Claro que gran parte de esta su-
ciedad se quitará mañana, y, a eso
de las 10 h., el pueblo quedará relu-
ciente. Pero nuestra zona turística
habrá presentado, como casi todos
los días, este aspecto lamentable
de abandono a partir de media
tarde. ¿Qué clase de turismo inte-
rior o exterior recibimos ahora, sin
control ni responsabilidad?

Ofrecemos belleza, limpieza,
sonrisa acogedora, y nos lo afean y
ensucian, y la sonrisa se vuelve
mueca de asco.

Es evidente que tenemos parte
de culpa: el pinar de ambos lados
del Flamingo se limpia muy de
tarde en tarde, el «túnel» de Ca'n
Riche casi nunca, la escalera de
Burdils no todos los días; varias pa-
peleras han sido arrancadas o su-
primidas a causa de las obras y no
se ha sustituído o repuesto.

Siguiendo el paseo, descubro la
barandilla encima del monumento a
los Pelats arrancada por segunda
vez en quince días. Parece que el
accidente tuvo consecuencias gra-
ves para uno de los implicados. No
basta con arreglar la barandilla
cada vez que la destrozan: es ne-
cesario colocar el borde de la acera
unos metros de estas «biondas»
que evitan que los coches se sal-
gan de las carreteras. No dudo que
Melchor Mascaró, que está insta-

lando centenares de metros de
ellas en la carretera a Manacor,
pueda colocar, sin grandes dispen-
dios, los ocho o diez metros que
aquí bastarían para proteger vidas
humanas... y barandilla.

A continuación viene la parada
de AUMASA: ni bancos ni coberti-
zos, este «mobiliario urbano» que
se estila últimamente y que la
afluencia de viajeros justificaría so-
bradamente. Estos esperan de pie,
bajo el sol, unos autocares que,
según si van a Cala Millor (cada
veinte minutos), o a Punta Reina
(cuatro o cinco viajes en todo el
día) tardan más o menos en pre-
sentarse.

¿Qué clase de acuerdo habrá tra-
mado AUMASA con Punta Reina
para que los residentes de Cala
Mendia tengan tan poca facilidad
para venir a Porto Cristo? Pocos
viajes entre semana y ningún servi-
cio los domingos. Mientras el año
pasado nuestros comercios y bares
eran visitados por «puntareales» tu-
ristas, este año, no se les ve el
pelo: los tienen bien encerrados.
Esto es un atropello a la libertad de
movimiento y un perjuicio para
Porto Cristo. Es preciso que el
Ayuntamiento tome cartas en el
asunto, pase convenios con AUMA-
SA o monte una sociedad municipal
o mixta para dar servicios en be-

neficio tanto de residentes -que tal
vez utilizarían menos el coche-
como de veraneantes.

Terminé mi periplo con una visión
más agradable: han vuelto a insta-
larse los toldos del Siroco y S'Es-
cat: hermosos, estéticos, pero sin el
encanto de lo sencillo y popular de
antes. Las mesas montadas con

manteles, cubiertos y copas, dignas
de restaurantes de categoría espe-
ran al cliente. ¿Volveremos a ver
allí las comilonas de compañerismo
que reunían pescadores jubilados y
en activo? ¿Seguirán sonando chis-
tes y tacos en mallorquín, o se
oirán guturales consonancias ger-
mánicas? Ojalá quepan ambas
cosas...

El caso es que la obra en sí está
bien hecha y la barandilla de acero
inoxidable hubiera debido servir de
modelo en situación del desgracia-
do muro de la gran acera de Bur-
dils; pero, la una es de Obras de
Puertos -que además autorizó el
toldo fijo de los bares- y la otra de
Govern (Turismo) y Ayuntamiento
en «zona costera» y, por más inri,
la Dirección de Costas no autorizó
la instalación de toldos fijos...

Entiéndase el que pueda en ese (/)

enredo administrativo del que todos
padecemos.	 z

Juan Moratille
•• •



Francesc Galmés

Cursets per a l'estiu
Per aquest mes de juliol s'estan

preparant uns quants cursets, per
tal que tant al.lots, joves com grans
puguin tenir qualque activitat amb la
qual aprofitar el temps de les va-
cances. Els cursets programats
són: natació, informática, anglès i
voleibol.

El de natació es fa conjuntament
a Sant Llorenç i a Son Carrió i es
durà a terme del 6 al 31 d'aquest
mes, i es farà a Sa Gruta de dilluns
a divendres a partir de les 17 hores.
Les classes es desenrrotllaran amb
tres grups, iniciació, que será pels

més petits a partir dels quatre anys;
perfeccionament, que va destinat
als més majors i l'especial, per els
adults, tant si saben nadar con si no
en saben.

Els responsables de du la feina
envant són en Pere Caldentey i en
Joan Gomila, els quals s'encuiden
del mateix que fer al club nàutic des
Port.

Els desplaçaments es podran fer
amb autocar sempre que el nombre
de places sol.licitades sigui sufi-
cient. Al parèixer per el nombre que

ja hi ha d'inscrits el curs té acepta-
ció, ja que al moment d'escriure
aquestes retxes eren més de cin-
quanta.

Els altres cursets es duran a
terme sols a Son Carrió i encara els
manquen qualque detall, però que
en pocs dies estaran a punt de co-
mençar. Els d'informàtica i anglès
s'impartiran a les dependències que
té la Delegació i que són les matei-
xes que s'empren per els cursets
de l'hivern.

Cala Millor

afincat a Porto Cristo, Salvador
Ferré i Andreu.
Foto: Antoni Blau.

—11111ir
Ferré i Andreu és l'autor de la pintura que servirá per presentar la III Mostra
Exposició Gastronómica de Cala Millor.

Sión Riera.
Cal recordar que la pintura ha

estat realitzada pel conegut pintor

Son Carril()

Per part de l'Agrupació Gastronómica de Cala Millor

Presentació del cartell de la III Mostra
Exposició Gastronómica

'Redacció- M. Ferrer) El passat
dijous a migdia va tenir lloc al Res-
taurant Son Floriana la presentació
de la pintura que ha servit per la
realització de la portada del cartel l
que servirá per anunciar la realitza-
ció de la III Mostra Exposició Gas-
tronómica i degustació de Cala Mi-
llor i zona de Llevant.

A l'acte, que va donar comença-
ment sobre les dotze del migdia,
estaren presents els distints mem-
bres de l'Agrupació Gastronómica
de Cala Millor, Badia de Llevant,
que presentaren el cartel l que
anunciará la tercera edició d'aques-
ta Mostra Exposició que es ve rea-
litzant a Cala Millor.

Després de la presentació de
l'esmentat cartel!, tots els assistents
pogueren disfrutar d'un aperitiu ofe-
rt pel propietari de Son Floriana,



SIMÓ BALLESTER

Sa Coma

Es construiran dues aules més al col.legi
de Sa Coma

Dins poques setmanes es po-
drien començar a construir dues
aules més al centre escolar de
Punta de n'Amer, de Sa Coma,
aquesta ampliació va destinada a
preescolar, ja que ara per aquest
col.legi no té aquest tipus d'alum-
nat. El Ministeri d'Educació i Cien-
cia ha tret el projecte a subhasta,
per lo que es preveu que les obres
podran començar-se abans del mes
de setembre.

L'objectiu de l'edificació de les
dues noves aules és el de comple-
mentar al centre ja existent i que
compte amb 8 unitats, a més es fa
necessària l'ampliació ja que els
nins de preescolar s'han incorpo-
rats a l'ensenyança pública i a la
manca dins aquesta zona del muni-
cipi d'aules destinades a aquest

servei.
El solar on s'ubicarà el nou edifici

és el mateix on es troba el centre
d'E.G.B., trobant-se a una de les
parts altes de l'urbanització, lo que
dona al centre uns bons aires. Les
dues aules es faran d'una manera
que les permetesqui una certa inde-
pendència del centre ja construit.

El projecte ha estat redactat amb
criteris de senzilles, lo que permet
llibertat de desenrotllament de la
planta. En un gran espai central es
relacionen les dues aules, sala de
professorat i els serveis.

S'han tengut en compte les espe-
cífiques necessitats de l'alumnat
d'aqueixes edats, intentant integrar
l'espai exterior com a complement
del centre, inclús com a lloc on es
puguin desenvolupar gran número

d'activitats.
Igualment s'ha previst una possi-

ble ampliació amb l'agregació d'una
tercera aula, per lo qual s'ha desen-
rrotilat el disseny d'una manera que
aquesta ampliació no rompi els es-
quemes ja desenvolupats inicial-
ment.

El projecte que s'ha de dur a
terme compte amb un pressupost
de quasi devuit milions de pesse-
tes, essent el cost total de l'ejecució
material de l'obra. Si les obres es
fan amb un ritme seguit, sense inte-
rrupcions, inclús abans de que sa-
cabàs el proper curs es podrien co-
mençar a emprar-se les noves ins-
tal. lacions.

F.G.

PAPELERIA • IMPRENTA
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PAPELERIA OFICIAL

Para vender los libros de
texto de los colegios

siguientes:

NOTA:
Te serviremos con las mismas

bonificaciones que en años anteriores.

Visítanos para realizar el pedido lo
más pronto posible.

Gracias.

I. FORMAC ION PROFESIONAL

I. B. MOSEN ALCOVER

ES CANYAR

LA PUREZA

LA CARIDAD

SAN FRANCISCO



Redacció.- Segons un informe
de l'enginyer municipal de data 22
de juny de 1992 en relació al riuet
de s'Illot, les aigües es troben en
bones condicions de salubritat, tant
des del punt de vista químic com
organoléptic, i que l'ecosistema
creat es troba perfectament estabi-
litzat sense despreniment de males
olors ni presència de mosquits. L'in-
forme afageix a més que hi ha una
gran quantitat de peixos que viuen
dintre de les aigües del riuet.

Al pareixer fa uns dies que qual-
que veïnat havia denunciat l'olor de
l'albufera artificial per originar mals
olors, pero segons Joan Miguel «els
tècnics aproven el contrari. A més
el riuet no havia tingut mai tanta

vida de peixos». Així i tot es reco-
mena que s'hauria de prohibir ban-
yar-se i pescar el riuet amb una

col.laboració conjunta de l'Ajunta-
ment de Sant Llorenç i de Manacor.

Foto: Antoni Blau

it

una sèrie d'efectes certificats acre-
ditatius com el nombre d'habitants
empadronats, les places hoteleres i
els habitants residents al llarg de la

Segons un informe de l'Enginyer Municipal de dia 22 de juny      

Les aigües del riuet de s'Illot no produeixen
olors ni s'ha notat la presència dels mosquits

S'ha de menester un metge i un ATS per cubrir les necessitats del municipi

L'Ajuntament demana a l'INSALUD un
servei sanitari per s'Illot

(Redacció-M. Ferrer) Uns dels
temes que es va tractar dins la da-
rrera Comissió de Govern fou el
que fa referència a la creació d'un
servei sanitari permanent a s'Illot.

L'Ajuntament manacorí ha reite-
rat a l'INSALUD la necessitat de la
creació d'aquest servei que hauria
d'estar integrat per un metge i un
ATS al nucli poblacional de s'Illot,
aquests dos professionals haurien
de fer front a les necessitats sanità-
ries més elementals de la població,
que com és natural, amb l'arribada
de la temporada estiuenca augmen-
ta de forma considerable, per la
qual cosa s'Illot s'ha convertit en un
important nucli de població.

Per tal d'afirmar la posada en
marxa del servei sanitari, l'Ajunta-
ment ha enviat a l'INSALUD tota

temporada d'estiu.
Aquesta és una mesura molt ne-

cessària tant per s'Illot com per al-
tres nuclis, com Porto Cristo (on
després d'una hora determinada els
habitants han de desplaçar-se a
l'ambulatóri de Manacor). A l'estiu
la zona costenera augmenta consi-
derablement el nombre d'habitants i
per tal, es fa necessària una aten-
ció sanitària permanent que es po-
dria sol.lucionar com en el cas de
s'Illot amb la creació d'un petit ser-
vei sanitari format per un metge i un
ATS que podrien atendre els casos
més sencill i les cures de primera
urgència. Aquest servei conseguirla
que fossin moltes les persones que
no s'haurien de desplaçar amb el
cotxes fins a Manacor per poder ser
atessos per algun metge.



Vans i Ajuntament de Manacor negociaran la peatonalització 

Les obres de la xarxa d'aigües reobri la
polémica sobre la primera línia de Na Morlanda

La realització de les obres de la xarxa del
clavegueram a Cala Morlanda ha reobert la
polémica creada sobre la propietat i l'ús de la
primera línia del nucli costaner. Per solucio-
nar el contenciós, l'Ajuntament de Manacor

ha proposat un acord als veïns de la primera
línia, per a crear una zona verda sobre les ro-
ques. Aquests veïns han manifestat a l'Ajun-
tament la seva disposició a parlar-ne, a canvi
però de la peatonalització del carrer.

A. Sansó.-Quan els obrers de
l'empresa Melchor Mascaró anaren
amb les máquinas a la primera línia
de Cala Morlanda per obrir les sí-
quies on instal.lar la xarxa de clave-
gueram, es trobaren amb qué un
grup de veïns preteniren aturar-los,
argumentant la seva propietat sobre
el carrer. Resorgia, així, una vega-
da més, el contenciós que des de fa
anys mantenen alguns veïns de la
primera línia de Cala Morlanda amb
els de la segona i els silloters. Des
de fa anys, alguns veïns de la pri-
mera línia argumenten amb docu-
ments la seva propietat sobre el ca-
rrer, amb la qual cosa s'han recol-
zat en nombroses ocasions per de-
manar la peatonalització o al manco
la prohibició del pas de vehicles.
Els de la segona línia i alguns sillo-
ters, en canvi, es mostren discon-
formes amb aquesta postura, man-
tenint-se en qué el carrer és públic i
que no té parqué ser la segona línia
que hagi de suportar tot el trànsit de
vehícles de Cala Morlanda. Quan
en temps del batle Jaume Llull, es
posaren senyals de tràfic prohibint
el trànsit de vehicles a la primera
línia de Cala Morlanda, aquests de-
sapareixeren per dues vegades,
sense que de Ilavors ençà s'hagin
tornat posar.

recomanar que cedesquin a l'Ajun-
tament la seva propietat que queda
entre el carrer de la primera línia i la
vorera de mar, per a qué l'adminis-
tració local es faci càrrec de la rea-
lització d'un espai verd. La resposta
d'aquests veïns ha estat, de mo-
ment, la d'estar disposats a parlar-
ne, paró volen condicionar la seva
cessió deis terrenys al compromís

municipal de peatonalitzar la prime-
ra línia. Al respecte, Antoni Sureda
ha afirmat que está a favor de la
peatonalització, encara que coneix
l'oposició deis morlanders de la se-
gona línia, per la qual cosa ell
només es limitará a presentar la
proposta i defensar-la, si bé haurà
de ser tot l'equip de govern el que
decidesqui.

ÍEstas son nuestras ofertas de la
semana en Vehículos de Ocasión.L 	

Opel Corsa L.S- 	  PM-AH
Opel Corsa City 	  PM-AZ
Peugeot 205 Diesel 	  PM-AK
Lancia Delta HF 4WD Integrale 	  PM-AT
Flat Tipo 16 v. AA. ABS 	  PM-BB
Alfa Romeo 75 T/Dlesel 	  PM-AV
Opel Manta GSI 	  PM-AS
Ford Fiesta 	  PM-AT
Opel Kadet GSI 1.8 	  PM-AJ

Principi d'acord

Amb aquests antecedents, quan
els veïns de la primera línia que
més han lluitat per impedir el pas
de vehicles vagaren que les máqui-
nas començaven les obres, inme-
diatament argumentaren una vega-
da més la seva propietat fins a yo-
rera .de mar. El delegat d'Urbanis-
me de l'Ajuntament de Manacor,
pero, no va admetre la seva postura
i va ordenar la realització de les
obres. A l'entrevista que va mante-
nir, pero, amb un deis veïns, li va

DPELS '	
Mejores por experiencia

Otra. l'alma Allá, Ki 49 4 0(1. Tel. 55 31.151 MANA( 'OR (Raleares)
Concesionarios )1. 1c1.1.,

CORMOTOR, S. A.
Le esperamos



El empuje de una
Nueva Generación

Las expectativas eran enormes.

Aún asi, el nuevo Renault 19 las ha superado Ampliamente

no sólo en el apasionante terreno del diseño y la potencia Como resulta evidente

con sólo ver el frontal del nuevo 16 válvulas o imaginar en acción el poder de sus 137 CV

Tambien ha sabido dar respuesta a las exigencias sobre materia de seguridad

y ecologia, de toda una nueva generación de conductores.

Aceptando el compromiso de protección al medio ambiente, con sus dos

motores de gasolina inyección con catalizador, de 95y 137 CV.

Incorporando sistemas de seguridad activa y pasiva Como ABS,cinturones de

altura regulable y un asiento para niños, integrado en la banqueta posterior

Y todo ello, sin renunciar en absoluto a todo el confort que solo es capaz de

albergar un coche de su categoria.

En cualquiera de sus versiones 3, 4 ó 5 puertas y Cabriolet

Si quieres sentir todo el empuje de una nueva generacion, entra en el Nuevo

Renault 19

NUEVO RENAULT 19
Orgulloso de tí.

Descúbrelo en

RENAULT

RENAULT MANACOR
Polígono Industrial de Manacor:

Cra. Palma - Manacor, Hm. 46,9 - Tel. 55 46 11        
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Portada de la revista de l'Institut de Badalona «Isaac Albéniz»

liOn, en buen esta
lenito Riera

La revista de l'Institut badaloní li dedica tot un número

Un acte cultural, en memòria de Guillem
Vidal, a Badalona

Redacció.- Dies abans que aca-
bás els curs 91-92, l'Institut de Ba-
dalona, —el centre educatiu al que
dedicà els darres anys de la seva
tasca docent En Guillem Vidal i Oli-
ver— va dur a terme un acte cultu-
ral a la memòria de l'escriptor ma-
nacorí, que havia mort pocs dies
abans.

Lacte, titulat «In memoriam Gui-
llem», es celebrà a l'Institut Isaac
Albéniz, de Badalona, el dia 9 de
juny passat i consistí en una audició
de peces musicals d'autors clàssics
així com un recital de poemes, que
anaven alternant.

L'audició començà amb l'Stabat
Mater de Pergolesi, seguida d'uns
poemes de Guillem de Bergueda,
llegits per Jaume Jornet; seguí amb
música de Kurt Weil i a continuació
versos de Francesc Vicent Garcia,
llegits per Joan Antoni Pich. Prose-
guí l'acte amb música de Puccini
—madame Butterfly» i un poema de
Jacint Verdaguer, Ilegit per Laura
Suau; altra volta Puccini —«La
bohéme»— i Alba Gómez llegeix
Salvador Espriu, uns versos de El
Caminant i el mur; un altre tragment
de «La Bohéme» i versos de Vicent
Andrés i Estellés, acabant amb el
Requiem en Re de Mozart.

Un acte emotiu, al que assistiren
uns 350 alumnes i més de trenta
professors del centre Isaac Albéniz,
que d'aquesta manera mostraren el
seu afecte a la memòria de mala-
guanyat escriptor manacorí.

Per altra banda la publicació del
mateix institut badaloní «Revinsti»,
dedica tot el número de juny de
1992 a Guillem Vidal. A la portada,
vora un dibuix que mostra a Guillem
amb el «Tirant lo Blanc», a les

mans, es pot llegir el titular: «Fins a
sempre... Guillem!». La publicació
conté articles d'Ángels Escolà, Te-
resa Barjau i un llarg etcétera de
professors i alumnes. La revista re-
produeix, també, un article que pu-
blicà «Perlas y Cuevas» el 22 de
maig, signat per Rafel Ferrer Mas-

sanet i el que aparegué a aquestes
pàgines de 7 Setmanari, el mateix
22 de maig, realitzat per Bernat
Nadal.

La publicació «Revinsti», de vint
pàgines, reprodueix, igualment, un
fragment del llibre «Els sagra-
ments», de l'autor manacorí i el que
suposam un bocí d'una carta perso-

nal, possiblement adreçada a qual-
que amic; un fragment que mostra
la personalitat d'en Guillem i amb
quina integritat afrontava la recta
final de la seva vida; amb el mateix
to de sempre. Diu així: «Me'n vaig
d'aquest món amb una certa nostál-
gia. Ara pareix que m'havia arribat
una etapa —després d'un esforç
per estudiar, fer feina i viure— de
poder fer viatges de tant en tant;
però no he anat a Londres, no me
sap greu. fins i tot no he hagut d'a-
prendre anglès, emprar l'ordinador i
conduir cotxe, el que fa que en
certa forma sia una mort romántica
pel fet d'haver viscut d'aquesta ma-
nera».



Dintre dels Tallers d'estiu a Porto Cristo es troba la realització del tradicional
Concurs de Castells dArena.

Els mesos de juliol i agost a Porto Cristo i Son Macià      

ELS TALLERS D'ESTIU
El seu objectiu, potenciar la creativitat dels nins

Any rera any es venen realitzant a Manacor jun-
tament amb Porto Cristo i Son  Macià les denomi-
nades Activitats Educatives de Temps Lliure
com els Tallers d'Estiu que estan destinades als

més petits de la casa perquè al seu temps d'oci
aprenguin amb els tallers noves idees pràctiques
per realitzar.

al nin per desenvolupar-se dins la
societat actual. Els tallers d'estiu

Amb l'arribada de les vacances
d'estiu, el nin es troba sense haver
de dur un ritme d'estudis com ha fet
tot el reste de l'any i això, el dur a
poder realitzar altres tipus d'entrete-
niments. Nins i nines gaudeixen de
temps desocupat per poder dur a
terme activitats diverses, alguns
saben el qué volen fer: esports,
anar a la platja, etc. però altres
veuen com passen els dies sense
haver fet pràcticament res. Per
aquests nins i nines el Patronat
d'Arts Plàstiques i l'Ajuntament han
tornat preparar uns tallers d'estiu i
unes Activitats Educatives de
Temps Lliure que com el seu nom
indica tenen com a principal objec-

A Porto Cristo i Son
Macià es realitzaran els
Tallers d'Estiu des del
mes de juliol.

tiu l'entreteniment i a la mateixa ve-
gada l'aprenentatge dels nins; el
que interessa és treballar els hàbits
de convivència, del treball en grup,
del respecte al medi natural, és a
dir, tots aquells valors que serviran

Prova de l'èxit de les
Activitats de temps
Lliure és que
mancaren places per
més nins.

tenen una labor educadora que es
dirigeix a potenciar la utilització i la
potenciació de la creativitat, sens
dubte, una de les característiques
més destacades que tenen els in-
fants. Per tal, la tasca dels monitors
que duen a terme els tallers no és
altra que introduir al nin a l'aprenen-
tatge de tot el que és nou però
sempre sense oblidar que la mane-
ra millor d'aprendre per un nin és
jugar.

Tallers d'Estiu
Son Macià
Taller de mosaics: del 13 al 17
de juliol. Escola Pere Garau, diá-
riament de les 17 a les 19h.
Taller «Visca el color» (Maleta
pedagógica): del 27 al 31 de ju-
liol. Escola Pere Garau, diària-
ment dede les 17 a les 19h.
Taller de retallables: del 10 al
14 d'agost. Escola Pere Garau,
diàriament de les 17 a les 19h.
Taller de modelat: del 24 al 28
d'agost. Escola Pere Garau, dià-
riament de les 17 a les 19h.



Les Activitats de Temps Lliure
a Manacor

Un grup reduït de nins prendran
part al Parc Municipal de les Activi-
tats Educatives de Temps Lliure
que consisteixen en petits grups de
nins amb un monitor que al llarg del
mes de juliol i el mes d'agost en-
senyarà a tots ells, moltes de for-
mes de jugar i aprendre a la matei-
xa vegada. El que resulta més im-
portant i a la mateixa vegada de-
mostra la gran aceptació que han
tingut a Manacor aquestes Activi-
tats és que les places per poder
prendre part a les mateixes es
varen cubrir poques hores després
de que el Departament de Cultura i
Ensenyament informás a la pobla-
ció sobre la seva realització. Alguns
nins es varen quedar sense poder
assistir a les Activitats de Temps
Lliure preparades pels dos mesos
d'estiu d'enguany a Manacor degut
a que les places són limitades.

Tallers d'Estiu a Porto Cristo 1
Son Macià

A partir del dia 6 de juliol donaran

començament els denominats Ta-
llers d'Estiu que es duran a terme a
les localitats de Porto Cristo i Son
Macià, i a les quals hi podran pren-
dre part tots els nins que ho desit-
gin sense límit de places.

Els tallers seran de caire molt va-
riat però sempre amb una vessant
comuna, el cercar l'entreteniment i
l'aprenentatge dels nins. Decoració
de Miralls, Mostra de dibuix, con-
curs de castells, vidres, mosaics,
retallables i altres seran els prota-
gonistes dels tallers que ben segur,
duran a terme, un bon grapat
d'al.lots tant de Porto Cristo com de
Son Macià.

Tant els Tallers d'Estiu com les
Activitats Educatives de Temps
Lliure compte amb el patrocini del
Consell Insular de Mallorca i l'Ajun-
tament de Manacor. Però sens
dubte, el que cal resaltar és la labor
de tots els monitors que tant a Ma-
nacor com a Porto Cristo i Son
Maciá contribueixen amb el seu
ajud al desenvolupament d'uns
grups de nins al llarg d'aquests dos

mesos d'estiu a la Comarca de Ma-
nacor.

fsk Magdalena Ferrer.

Tallers d'Estiu
Porto Cristo
Taller de decoració de Miralls:
del 6 al 10 de juliol. Casa del
Mar, diàriament de 10 a 12 h.
Taller «Visca el color» (maleta
pedagógica): del 20 al 24 de
juliol. Casa del Mar, diàriament
de 10 a 12 h.
Taller «...Amb fil i agulla»: del
3 al 7 d'agost. Casa del Mar,
diàriament de 10 a 12 h.
Mostra de Dibuix Infantil: Pas-
seig de La Sirena. Dissabte dia 8
d'agost, 1030 h. del matí.
Concurs de Castells d'Arena:
Platja de Porto Cristo. Dissabte
15 d'agost, a les 1030 h. del
matí.
Taller de vidrieres amb paper
cel.lófan: del 17 al 21 d'agost.
Casa del Mar, diàriament de les
10 a les 12 h.

que Dijous dia 9 de juliol obrirà una sucursal a
Porto Cristo al

C/ Sureda n° 29, Tel: 82 23 97



BARRICADA
Porto Cristo 26-6-92

Primer de tot crec que s'hauria de
donar les grades al MAKOKIS, TAI,
BUCANEROS, ES BIDÓ, GOLF,
S'ÓLIBA i a tota la gent que ha
co..laborat a que el concert de Ba-
rricada fos possible, ja que gràcies
a ells, els joves de Mallorca han
tengut l'oportunitat de poder anar a
un bon concert, lo que no entenc és
que sempre estam plorant perquè
no duen bon grups i una vegada
que en duen un, no s'umpl el camp
de futbol.

Pel que he vist en els darrers
concerts que he anat; SANGTRAIT
a Sóller, REBELDES a Lloseta,
PETS a Son Servera o es TIRANT
LO ROCK a Palma, la gent cada
vegada lí costa més moure's, amb
el sentit que els concerts no s'um-
plen de gent.

El concert de BARRICADA va
agradar molt a tothom, a jo també,
encara que pens que va faltar
volum i que el so no va esser tot lo
bo que podria haver estat. El públic

va botar des de la primera a la da-
rrera cançó, i en va cantar un parell,
pràcticament ell tot sol, com ja és
habitual als concerts de Barricada.

Esper que aquests Pubs que han
montat el concert, per lo menys
hagin empatat i no hagin fet que-
bres, ja que no s'ho mereixen, per-
que encara que hagi estat amb fins
lucratius han fet qualque cosa pels
joves. Els polítics sempre es quei-
xen de que la gent jove no vota,
crec que si fessin qualque cosa que
els afectats directament, com per
exemple més concerts, lo primer de
tot un lloc per fer-los, llocs per as-
sajar, i altres activitats fora de la
música, els joves respondrien més.
CANYA A L'AJUNTAMENT!!

Andreu
Foto: Xesc

P.D: A les pròximes eleccions, hau-
rem de votar pel MAKOKIS o per
qualsevol dels altres pubs?

Presentació del
disc de «Set i Mig»

El dimecres a vespre va tenir lloc
al Rei de Tonga la presentació del
disc del grup musical «Set i Mig».
L'horabaixa es varen reunir els set
components del grup que obsequia-
ren a la premsa amb un exemplar
del seu primer disc que també du
per títol el seu mateix nom. El grup
comença una Ilarga tasca dins el
món de la música i aquest estiu
realitzaran una sèrie de concerts a
distints pobles de l'illa.



999.000Desde Ptas.*

Auto la Ir% c , s CII
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.

1 FIESTA CI-1: 	

Tapicería exclusiva, volante deportivo,

banda exterior lateral, tapacubos

integrales, luneta trasera térmica,
lava-limpia luneta trasero, lunas

tintadas, reposacabezas ajustables,

retrovisores regulables desde el

interior, pre-eguipo de radio...

INFORMATE EN: 	

Neumáticos 165-65-13, consola

central.

Además, puedes elegir entre 3 y 5
puertas.

Ven a por él desde sólo 999.000 Ptas.'

* Precio final matriculado (Oferta Promocional incluida)



Juan Segura, 8
Teléfono 84 3045

MANACOR

SUPER LIQUIDACIÓN 

ANTES AHORA
*Conjunto Bermuda
(Clotildez)

ANTES AHORA

-2776-00- 	13.800
*Faldas plisadas topos --1500 4.750 *Blusa rayas m/c —6-.900— 3.000
*Americanas m/corta —1700" 4.350 *Biquinis y bañadores a 1.500
*Americana m/larga hilo .207475- 10.000 *Faldas rectas cortas a 3.400
*Falda-pantalón algodón *Camisetas (Marossi) 44900— 5.950
(Marossi) _1071-10- 5.000 *Camiseta (Sahara) -1-17900- 4.999
*Conj. marinero (Open) _287501 . 14.000 *Camisetas desde 1.900
*Conjunto mil hilo _31425- 15.800 *Conjuntos señora
*Conjunto 3 p. tallas 46 a 54 _2075-01 8.995
(Clotilde Zurita) _35751)- 17.700 *Bañadores tallas grandes

Conclueix la temporada d'exposicions a Manacor

(Redacció- M.Ferrer) Amb l'arri-
bada de les desitjades vacances
estiuenques alguns sectors aturen
la seva activitat normal, entre ells
es troba una de les rames més im-
portants de la cultura a Manacor,
les exposicions.

Al llarg dels mesos d'hivern les

distintes galeries i sales d'exposi-
cions presenten al públic interessat
diverses mostres de pintura, tant
d'artistes mallorquins com extran-
gers que donen a conèixer la seva
obra o que ja són gran pintors de
renom. A partir d'aquest mes de ju-
liol i fins el setembre o octubre les

sales d'exposicions tanquen les
seves portes i es donen un des-
cans, després d'uns mesos d'inten-
sa activitats.

Es pot dir que la cultura fa un
petit recés, però mai s'atura del tot
ja que, per exemple, dins el progra-
ma de les Festes del Carme de
Porto Cristo sempre hi ha un lloc
per una mostra de les darreres
obres d'algun artista i també es fan
actes que malgrat no són exposi-
cions si formen part de la cultura
més important pel poble, concerts i
altres activitats culturals.

Pel que fa referència a les expo-
sicions, es tornaran posar en marxa
a partir de finals del mes de setem-
bre o principis del mes d'octubre,
quan la gent acaba les vacances
estiuenques i donará començament
una nova temporada.

El proper mes de setembre es tornaran possar en marxa les exposicions de la
nova temporada.

Galeries i Sales d'exposicions tanquen les seves portes
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H Residencia
RESTAURANTE
CESAR

A

HOOK, (EL CAPITÁN GARFIO)
Local de proyección: Goya Cine-

ma (Fin de semana).
De Steven Spielberg, con Dustin

Hoffman, Robin Williams, Julia Ro-
berts y Bob Hoskins.

Steven Spielberg, productor y di-
rector, que no merece presentación
alguna («Tiburón-, «Duel», «1941»,
«Always», «El color púrpura»,
«E.T.», «Encuentros en la tercera
fase», «El imperio del sol- y la saga
de las aventuras de Indiana Jones).
Tenía una idea fija, en la cabeza
rodar una película «Remake , » de la
versión de la clásica de animación
de Walt Disney «Peter Pan», pero
con personajes reales de carne y
hueso, reuniendo un reparto de au-
téntico lujo en la que destacamos
las presencias de Julia Roberts,
Bob Hoskins, Robin Williams y Dus-
tin Hoffman.

Basada en «Peter Pan» del nove-
lista J.M. Barrie, «Hook» cuenta la
fantástica historia de Peter Burning,

un abogado cuarentón que posee
en su vida todo lo que desea: una
buena y servicial esposa, unos hijos
encantadores y muchísima suerte
en el mundo de los negocios, en
concreto en el de las finanzas. Sin
embargo se ha olvidado por com-
pleto del niño que lleva dentro de sí
mismo. Cuando sus hijos son rapta-
dos por su peor enemigo, el capitán
Garfio, deberá regresar al país de
Nuncajamas para poder recuperar
su infancia y volver a ser quien fue:
Peter Pan.

Exitosa, colosal y entretenida pe-
lícula de aventuras, en la que el
mago Spielberg ha puesto toda su
fantasía y creatividad, para lograr
un producto a la medida del gran
público familiar.
Género: Aventuras/Fantástico - Va-
loración Artística: 7 - Valoración Co-
mercial: 9. Para todos los públicos.

HOSTAL RESIDENCIA e e 5
BAR RESTAURANTE

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 03.07.92 Menú viernes 10.07.92 
* Sopa Juliana	 * Flan de verdura
* Muslos de pavo dorado 	 * Solomillo salsa roquefort
* Tarta 25 Aniversario	 * Tarta 25 Aniversario
* Vino Bach
	 * Vino Bach

* Champán Delapierre Et. Negra
	 * Champán Delapierre Et. Negra

* Café, copa y puro Precio: 2.300 pts. 	 * Café, copa y puro Precio: 2.600 pts.

RESTAURANTE CESAR
CI Llaüt

Tel. 82 53 02. Porto Colom

También podrán optar por nuestro
servicio a la carta, y nuestras
especialidades de carnes a la

brasa.

Rogamos reserven mesa los grupos de más de 12 personas. Gracias
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A S'HORA DE SA VERITAT

De l'alegria a
resperança

Per Felip Barba 

Diumenge passat a Na Capellera
es va passar de l'optimisme a l'es-
perança en menys de cinc minuts, ja
que quan va acabar el partit es pen-
saya que el C.D. Manacor havia as-
cendit a la Segona Divisió B. Però
no va esser així, ja que va ser l'e-
quip valencia del Llíria el que ha
pujat a la superior categoria.

El cert és que Na Capellera esta-
va de gom a gom, que la recaptació
va esser important i que per una ve-
gada sense que servesqui de prece-
dent l'afició manacorina va estar
amb el seu equip. Una cosa que feia
molt de temps que no es veia. Però
que va quedar demostrat que l'afi-
cionat roigiblanc segueix viu i que
quan vol i l'ocasió ho mereix recolza
el seu equip.

Pens que el Manacor 91-92, enca-
ra que no haguin aconseguit l'as-
cens a Segona B, ha cumplit de bon
tros el seu objectiu inicial, un objec-
tiu en que poques persones creien i
que s'ha superat qualsevol previsió
de lo més optimista, amb una planti-
lla quasi tota formada per jugadors
manacorins i que han donat el calla
al llarg d'aquesta exitosa temporada
on s'ha fet segon a la Lliga i també
al 'Play-Off» d'ascens. No es pot
demanar més.

Crec que la decepció de diumen-
ge passat s'ha d'oblidar el més prest
possible, ja que realment no va
esser decisiva i per tant s'ha de se-
guir fent la feina seriosa d'aquesta
temporada i poc a poc i temporada

rera temporada intentar dur el con-
solidar el Manacor com a Club i dur-
lo a la categoria que es mereix per
la seva afició, que és en realitat la
que té la força per fer que la directi-
va intenti dur el Manacor el més
amunt de les seves possibilitats.

Dic això, perquè els nombrosos
aficionats que anaren a Na Capelle-
ra diumenge passat, demostraren
que es pot confiar amb ells, però no
només al darrer partit de la tempora-
da, sinó des del mateix comença-
ment de la pròxima temporada i d'a-
questa manera ajudar económica-
ment al Club i si al final de la Tem-
porada 92-93, es té l'ocasió d'as-
cendir a la Segona Divisió B, poder
assumir aquesta responsabilitat
sense haver de necessitar assem-
blea ni passar pena de poder cubrir
el pressupost.

Per tant pons que no hi va haver
decepció, si no una demostració de
que es pot aconseguir amb el recol-
zament de tots. Directiva, plantilla i
aficionats, ja que tots units poden
dur el Manacor al lloc que li corres-
pon i es pot aspirar al màxim.

Ara en temps de vacances ha de
seguir fent feina pel Manacor, els
aficionats s'han de mentalitzar que
el Club necessita el seu ajud, no tan
sols per seguir endavant i també per
consolidar-lo en jugadors formats i
fets a Manacor, que és el projecte
de tots els que dirigeixen actualment
el Manacor.

Bon estiu a tots.
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No ho pogueren aconseguir i se-
guiran una temporada més a Terce-
ra. Però malgrat de tot lluitaren fins
al final. No es podia demanar més.

Es «Gall», «Santa - Santorum» i
«N'Alcorovof», intenta posar-nos
negres, però que vagin alerta ja que
anam per Ells. Noltros ho deim, no
ho enviam a dir. Som més valents
que aquest inútil «Trio».

Na Capellera de gom a gom
banderes, bandes de música i tam-
bors. No es va pujar, però sí es va
rendir un homenatge merescut als
jugadors roigiblancs. Es merexien
això i més.

En «Jimmi» anava trist, es «Ca-
becín» i l'Amo també. No hi havia
per tant. S'ha fet més del que s'es-
perava i el Manacor ha causat un
bona imatge. iChapeau!.

Es de sempre, S'inventor i «N'Al-
corovof» estaven contents de que
el Manacor no ascendís. Així tapen
la seva mala gestió al front d'un
equip i la coordinació de la Cantera.

Negres no mos hi posarem, mo-
renos potser. El cert es que ens
anam a estiuetjar a una illa deserta.
Tot per seguir descoordinats com el
trio coordinador de la Cantera i s'in-
ventor sense carnet. Bon estiu a
tots.



LI Futbol

Al empatar en Na Capellera con el Imperial y con la victoria del Lliria
sobre la Gramanet

El Manacor, no pudo conseguir el ascenso

MANACOR: Llodrá, Copoví, Gomila (Tent min. 57), Va-
lentín, Riera Chaparro (Santa min. 70), Tiá Riera, Tomás,
Casals, Fomentas, Nofre y Muñoz.

IMPERIAL: Ferrer, Camacho, Juanma, Ramón, José,
Benigno, Galera, Agustín (Bastida min. 58), Quevedo,
Cuti y Sánchez (Morles min. 62).

Arbitro: Sr. Rámirez Martos, Colegio Andaluz (Delega-
ción de Sevilla). Tuvo una pésima actuación, dejó de seña-
lar dos claros penaltys en el área murciana, perjudicando
con ello ostensiblemente al Manacor. Enseñó cartulinas
amarillas a Riera Chaparro y Casals del Manacor.

•
Las bajas de	 ,s
Salas, Tófol y
Tent, fueron
decisivas en el
equipo
rojiblanco

Goles: 0-1, minuto 26; gran jugada de contragolpe por la
banda derecha de Galera, que gana por velocidad a su mar-
cador y de tiro cruzado bate a Llodrá. 1-1, minuto 29. Impre-
sionante disparo de Casals desde fuera del área, que bate a
Ferrer por la misma escuadra.

Incidencias: Gran fiesta rojiblanca antes de iniciarse el
partido, con más de mil personas en las gradas de Na Cape-
Ilera, en donde la recaudación rondó el millón de pesetas. El
equipo manacorense lanzó ocho saques de esquina, cuatro
en la primera parte y cuatro en la segunda, por cinco del Im-
perial, uno y cuatro.

Toni Llodrá, ha
sido el jugador
manacorense
más destacado
de este

Este equipo no pudo ganar al Imperial y perdió su gran
oportunidad de ascender a Segunda B

Comentario: No pudo
ser. Un Manacor que lo
tenía todo a su favor, am-
biente, apoyo del público y
que tan sólo dependía de él,
no pudo vencer al equipo
murciano del Imperial, en un
partido en el que los roji-
blancos de «Jimmy» nota-
ron en demasía la baja de
su capitán Jaime Salas y las
de Tent y Tófol y que con la
victoria del Llíria sobre la
Gramanet, el equipo valen-
ciano desbancando por go-
laverage directo al Manacor
del ascenso a la Segunda
División B.

Este decisivo partido tuvo
sus primeros compases con
bastante nerviosismo por
parte de los jugadores ma-
nacorenses ante un Imperial
que se limitaba a jugar su
partido e intentar alguna ju-
gada de contragolpe, sin

que los rojiblancos llegasen
con peligro sobre la portería
defendida por Ferrer. Con
dominio territorial del equipo
rojiblanco llegamos al minu-
to 26 de partido, en que Ga-

lera en una extraordinaria ju-
gada individual por la banda
derecha conseguía de tiro
cruzado adelantar en el mar-
cador a su equipo. Supo
reaccionar favorablemente
el equipo rojiblanco, que tres
minutos después y en un
excelente disparo de Casals
conseguía la igualada. Pudo
adelantarse en el marcador
el conjunto rojiblanco antes
de llegar al descanso, pero

la mala suerte, la precipita-
ción y las afortunadas inter-
venciones del guardameta
pimentonero, impidieron que
los remates claros de Ono-
fre, Muñoz y Femenías fruc-
tificaran en gol. Con la incer-
tidumbre en el marcador que
estaba reflejado en el mar-
cador se llegó al final de los
primeros cuarenta y cinco
minutos.

No inició el Manacor la
segunda mitad con el ritmo
del final del primer tiempo,
parecía que la responsabili-
dad y los nervios atenaza-
ban a los jugadorees roji-
blancos cosa que propiciaba
que el equipo murciano do-

minara el mediocampo y no
tuviera muchos problemas
para contener el poco efecti-
vo juego del equipo de
«Jimmy», que con más co-
razón que cabeza y con
pocas ideas era un equipo
fácil de parar para los jóve-
nes jugadores, que además
conseguía en jugadas de
contragolpe llevar el peligro
sobre la portería de Toni
Llodrá, que en dos ocasio-
nes a disparos de Quevedo,
demostró su gran categoría
y seguridad desbaratando
en grandes intervenciones
estas clarísimas ocasiones.
Poco más de sí dio esta se-
gunda y definitiva parte,
aunque hay que señalar dos
posibles penaltys en el área
murciana que el colegiado
andaluz no señaló.

Al final decepción por no
haber podido conseguir el
ascenso, pero también sa-
tisfacción por haber cumpli-



Las gradas de Na Capellera
estaban repletas y reinaba
un gran ambiente

do con creces el objetivo
trazado. A partir de aquí, la
Directiva tendrá que planifi-
car mucho y bien la próxima
temporada y en caso de
conseguir el ascenso no
tener que esperar a una

asamblea para decidir el fu-
turo del equipo, ya que el
pasado domingo en Na Ca-
pellera, la afición demostró
que está con el equipo y
que lo apoya en los momen-
tos decisivos. Ahora se sabe
cual es el potencial de la
plantilla rojiblanca y a lo que
se puede aspirar, después
no tiene que haber sorpre-
sas a la hora de tomar deci-
siones definitivas.

Felip Barba
Fotos: Sion Mas

INFORMES:
Oficina dias laborables

de 9 a 13 h. y de 16 a 19 h.
Tel: 82 12 53

CiaFa
Comercial instaladora de

electricidad, fontaneria y afines

MIGUEL SUREDA
MIQUEL

Avda. Mossèn Alcover, 24
Tel. 551332 MANACOR

CLUB NAUTIC
PORTO CRISTO

CURSILLO OPTIMIST
Julio '92

Air Conditioners
Acondicionadores de Aire

co
FUJITSU
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Con un nuevo entrenador

El Porto Cristo, deberá afrontar la Tercera
División

A pesar de perder por la
mínima en Santanyí, en un
partido de puro trámite para
el conjunto porteño, que
siete días antes ya había
conseguido el ascenso a la
Tercera División. A partir de
ahora la Directiva porteña
tendrá que planificar con-
cienzudamente y con un
máximo de garantías la tem-
porada 92-93, en la que el

Porto Cristo será el cuarto
representante de nuestra
comarca, en la Tercera Divi-
sión Balear, juntamente con
el Cardassar, Badia y Mana-
cor.

La Tercera, no es lo

mismo que la Regional Pre-
ferente, es una categoría
con más calidad, más com-
petitividad y bastante difícil
como se ha demostrado
esta temporada que acaba
de finalizar, en donde los
descensos y las permanen-
cias se han decidido prácti-

camente en el último parti-
do. Por consiguiente el
Porto Cristo, que supone-
mos luchará para conseguir
la permanencia deberá con-
formar una plantilla con bas-
tantes refuerzos para afron-
tar con honestidad esta Ter-
cera División.

Se tendrá que empezar

en fichar a un nuevo entre-
nador, ya es sabido que
Pedro González deja el
equipo porteño y se ha com-
prometido con el Cardassar.

Este es el primer paso que
tiene que dar Angel Conesa,
fichar a un entrenador con
experiencia, que sepa hacer
una plantilla compensada,
con jugadores que den el
máximo rendimiento e inten-
tar incorporar a la plantilla
los jugadores necesarios
que se necesiten para com-
petir en esta superior cate-
goría, evitar bajas de juga-
dores que pueden ser útiles
en el equipo y de esta ma-

nera conseguir un Porto
Cristo que se desenvuelva
en la Tercera División sin
problemas y consiga la per-
manencia.

Suponemos que ya se ha
empezado a trabajar en la
contratación de un nuevo
técnico y que a partir de
aquí se van a intentar fichar
a los jugadores que se ne-
cesiten. Ahora es tiempo de
fichajes y desfichajes y el
Porto Cristo está sumergido
en este tema, que supone-
mos pronto tendrá esclareci-
da y formada la plantilla 92-
93.

Felip Barba

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.)

CENTRO GINECOS
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

Planificación familiar
Prevención cáncer genital
Esterilidad
Sexología
Ecografía del embarazo y ginecológica
Control del embarazo
Chequeos ginecológicos
Ligadura de trompas
Colocación del DIU
Asesoramiento en caso de aborto

Consulta Particular
C/ Bosch, 9-10

Horario: Lunes, Martes y Miércoles
de 17 a 20 h.

Telf.: 55 10 OS — Urgencias: 28 13 13
Manacor (Baleares)

Dr. César Mesón Legas



QUICO TENT JUAN SEMINARIO PEP LÓPEZ TOMÁS RIERA

El jove jugador del C.D.
Manacor, deixarà de pertàn-
yer a l'entitat roigiblanca
aquesta temporada, ja que
per motius de feina, més
concretament d'estudis,
haurà d'anar-se'n a viure a
Barcelona i per tant será
una baixa important del Ma-
nacor 92-93.

Juan Seminario, el cone-
gut técnic de la nostra co-
marca, que la temporada
passada va entrenar l'equip
eivissenc de la Penya Es-
portiva de Santa Eulàlia i
amb anteriors al Cala d'Or.
Pareix esser que en quasi
tota seguretat será l'entre-
nador del Porto Cristo la
próxima temporada.

Aquesta temporada i de
manera definitiva, En Pep
López deixarà la plantilla del
Badia de Cala Millor. El seu
destí pareix esser que está
per terres valencianes o ali-
cantines. Pareix esser que
l'Alcoyano de Segona B, és
l'equip que té més possibili-
tats de fer-se amb els ser-
veis del bon porter serverí.

Un dels jugadors en més
projecció del Manacor,
Tomás Riera, que ha estat
un deis jugadors més desta-
cats d'aquest «Play-Off»,
pareix esser que está total-
ment decidit a penjar ses
botes, el que seria una
baixa molt important dins la
plantilla roigiblanca per la
próxima temporada.

MONTSE PERE VIÇENS TOLO MUÑOZ LLUÍS EXPÓSITO

Que ha acabat aquesta
temporada la seva étapa de
juvenil, que es quasi tota se-
guretat passarà a formar
part de la plantilla del Mana-
cor 92-93. Juntament amb
Xisco, Consta, Latorre i Es-
telrich, ja que han estat els
jugadors més destacats del
Juvenil Manacor d'En Toni
Pastor.

El jugador petrer, que des
de fa tres temporades juga
amb el Cardassar, será
baixa aquesta temporada
dins la plantilla llorencina.
En Pere Viçens, el més pro-
bable és que la próxima
temporada fitxi per l'Arenal,
equip que entrenará l'ex-
entrenador del Cardassar
Jaume Bauçá.

Un dels jugadors més
destacats del Manacor 91-
92, Tolo Muñoz, no podrá
començar la próxima tempo-
rada amb l'equip roigiblanc.
Ja que per motius militars
haurà de incorporar-se a
filas el pròxim mes d'Octu-
bre a Cartagena. Un altre
baixa important per la planti-
lla de «Jimmy».

Un dels jugadors que
s'esperava més rendiment i
que per diversos motius no
ha estat a l'altura que s'es-
perava, a pesar d'haver-li
donat moltes d'oportunitats.
En Lluis Expósito ha causat
baixa	 dins	 la	 plantilla	 del (r)
C.D.	 Manacor,	 una	 baixa
que de totes maneres era
esperada i que no ha sor- t/2

prés a ningú. "n.«.

40
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Assemblea Ordinaria del C.D. Manacor

Pressupost per la Temporada 92-93: 15
milions de pessetes.

Per tant el pressupost total
del Manacor 92-93, inclòs el
de la Cantera, és de
23.977.200 pessetes.

Els preus del socis aug-
mentaran un poc, penó no
variarán els de Socis Pro-
tectors, d'Or i Plata, que
seran de 100.000 pesse-
tes, 50.000 i 25.000, res-
pectivament. Els preus di-
guem normals seran: Socis
cavallers 12.000, Jubilats
8.000, Senyores 6.000 i Ju-
venils 2.000. Amb l'aprova-
ció de tots els punts de l'or-
dre del dia, es va passar als
precs i preguntes i per aca-
bar el President Gaspar For-
teza, va donar la notícia ofi-
cial dels fitxatges d'En Tu-
durí i Matias i la baixa d'En
Quico Tent, que per motius
d'estudis se'n va a viure a
Barcelona. També va dir
que, excepte amb En Copo-
vi, s'havia arribat a un acord
amb la totalitat de la plantilla
per seguir la próxima tempo-
rada. Va acabar diguent que
els juvenils que han acabat
aquest any faran la pre-
temporada amb el primer
equip i que els que no que-
din seran cedits a altres
clubs de la comarca. Aquí
es va acabar aquesta nova
Assemblea Ordinària de
Socis del C.D. Manacor, a la
que es va notar l'abséncia
de socis i aficionats després
de l'excel.lent temporada
realitzada pel Manacor.

Felip Barba
Fotos: Toni Blau

Com estava previst, es va
celebrar el passat dimecres
l'Assemblea Ordinària de
socis del C.D. Manacor. Una
Assemblea que realment va
esser ordinària, ja que
només uns trenta socis acu-
diren al Teatre Municipal.

En primer lloc es va apro-
var el pressupost de la Tem-
porada 91-92, que va aca-
bar amb un superávit de
474.767 pessetes, i que si
es resten del dèficit d'ante-
riors temporades queda en
5.083.433 pessetes. Dir que
el pressupost de la passada
temporada era de
21.631.822 pessetes i que
s'han recaptat 22.165.589 Uns trenta socis anaren al Teatre Municipal.

ACADEMIA DE LENGUAS

RAMON LLULL

Clases de alemán, español
e inglés.

Inglés EGB, FP, BUP y COU.

Clases particulares y grupos

reducidos (máx. 4 pers.).

ik:1 I
PlozcL-----1

We yler

Plaza Weyler, 2 . 3 0 dcha. • Tel. 83 82 44 • Manacor

pessetes. Això era del pri-
mer equip del Manacor,
sense comptar amb el pres-
supost de la cantera.

A aquesta Assemblea, es
va parlar per primera vega-
da del pressupost que té la
cantera del club, que actual-
ment es deficitària en
3.000.000 de pessetes i que
té un pressupost per la
Temporada 92-93 de
9.077.200 pessetes, pressu-
post que consideram un poc
alt, el mateix del dèficit del
futbol base, que sempre
s'havia autofinançat per ell
mateix.

Després es va presentar
el pressupost del primer
equip, que és de 14.900.000
pessetes, on estan incloses
les despeses de la plantilla,
árbits, desplaçaments, mas-
satgista, Federació i altres.



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°

e

HORMIGNERAS

1 TORRES DE ANDAVIO

I 1-„V.ALES

1 PLACAS DE ENCOFRAR, etc,

GEVIDORES

1 COMPRESORES DE AIRE

11MPERS

MAR'LLOS ELECTRICCS

Fútbol Sala «Xarxa»

Ya se disputa la Fase Final
Redacción.- El pasado fin

de semana, se disputaron
en las instalaciones del Club
«Xarxa." de Porto Cristo, los
últimos encuentros de clasi-
ficación para la Fase Final
para el título y también para
la Fase de Consolación.
Fases que dieron inicio el
pasado miércoles, a partir
de esta fecha se van a dis-
putar tres partidos diarios,
hasta la última semana de
este mes de Julio, en que se
jugarán los «Play-Off" fina-
les y la Gran Final el próxi-
mo día 3 de Agosto a partir
de las nueve y media de la
noche.

Los equipos que se han
clasificado para disputar la
Liguilla que dará el pase al
'.Play-Off', son los siguien-
tes: GRUPO A: Construc-

ciones Calderón, Viajes
Magatours, Bicicletas Cal-
dentey, Xarop - MundiS-
port, Construcciones Vil-
chez y Pub Mac - Aha.

GRUPO B: Golf, Podium
Sports, Rehabilitación Ma-
nacor, Gambo, National
Nederlanden y Construc-
ciones Herreros - López.

Los equipos que disputa-
rán la Fase de Consolación
son: Construcciones Vi-
cente Sánchez, Son Ca-
rrió, S'Hort, Makokis, SO-
liba, Marcha Enrera, As-
ponsor, Edén y Comercial
Artigues.

Recordar que para dispu-
tar el «Play-Off" final, se
clasificarán los cuatro prime-
ros equipos clasificados en
los Grupos Ay By disputar
el mismo a un partido.

Aparte de los Trofeos a
los primeros clasificados en
la Fase de Consolación,

habrá también un Trofeo al
máximo goleador y al porte-
ro menos goleado de la

Fase Final. El premio para
el equipo vencedor es un fin
de semana a Ibiza para 8
personas y para el subcam-
peón un fin de semana a
Menorca, también para ocho
personas.

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



Demà al Molí d'En Sopa i amb l'assistència de M.A. Nadal

Sopar de la Penya Barcelonista
Denla i una altre vegada

el Restaurant Molí d'En
Sopa es vestirá de gala per
celebrar un sopar de la
Penya Barcelonista Miguel
Ángel Nadal, on es celebra-
ran els títols de Campió de
Copa d'Europa i de Lliga del
Barca, que aquesta Tempo-
rada 91-92 ha arrasat.

A aquest sopar i assistirà
En Miguel Ángel Nadal, que
farà entrega de la camiseta
que va dur a l'Estadi de
Wembley, el día que l'equip
de Johan Cruiff va aconse-
guir guanyar la primera
Copa d'Europa.

Demà vespre idó, una
nova festa blaugrana al Molí
d'En Sopa, que com sempre
es celebrará amb alegria i a
on es tornará brindar pels
èxits aconseguits per F.C.
Barcelona aquesta tempora-
da 91-92. Miguel Ángel Nadal, farà entrega a la Penya, de la camiseta que va dur a la Final de la

Felip Barba Copa d'Europa.

2dC)131	 111M111` 
OFERTA VERANO
Amueblar piso o apartamento

por tan sólo
650.000 pts., a escoger:

*17 modelos comedor	 *Colchón y somier para
*5 modelos dormitorio	 las camas (super lujo)
*5 modelos de entrada	 *1 habitación juvenil
con espejo incluído	 completa (armario dos
*3 modelos de sofás con 	 puertas, cama, mesa y
tela a escoger	 mesa escritorio)
*1 mesa cuadrada o redonda con cuatro sillas

Si su compra es superior a las 650.000 pts.
podrá elegir una viaje de 1 semana a Ibiza o To-
rremolinos para dos personas. Incluye: Avión,
hotel y desayunos.

CALIDAD AL MEJOR PRECIO
Oferta válida hasta el 15 de Julio.

Ronda del Puerto sin  Tel. 84 48 48 MANACOR

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.



CAFETERIA

SES ARCADES
Servicio cafetería, meriendas
Bodas, comuniones, bautizos

MENUS ECONOMICOS
* 2 primeros platos
	

Postres, vino, agua y gaseosa
* 2 segundos platos
	

Precio: 800 pts.

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

El pròxim dia 11 de Juliol, organitzat per joves marlacorins

Futbol Americà, a benefici del «Joan
Mesquida»

El pròxim dissabte dia 11
de Juliol i a les nou i mitja
del vespre, es disputará per
primera vegada a la nostra
comarca un partit de Futbol
Americà, que han organitzat
un grup de joves manaco-
rins amb l'intenció de recap-
tar doblers pel Centre d'Edu-
cació Especial «Joan Mes-
quida».

Ens visitaren dos dels or-
ganitzadors, Pere Riera i
Lluís Hernández, que ens
explicaren un parell de
coses d'aquest partit, que
sense dubtes despertará l'a-

tenció de molla de gent. El
motiu principal és el de re-
caudar doblers pel «Joan
Mesquida» i la idea del Fut-
bol Americà, és sortir de la
monotonia d'un partit de fut-
bol, encara que quasi tots
els que jugarán han estat o
són futbolistes. Els equipat-

jes que durán els dos equips
són d'importació i han costat
400.000 pessetes, que han
estat patrocinades per les
següents firmes comercials:
Tejar Miguel, Mobles Mi-
guel, Hiper Manacor, Ca'n
Garanya. Maderas Loren-

zo Rosal, Perfumería
Eden, Imprenta i Papereria
Leo, Geyte, Electro Hi-
dráulica, Ajuntament de
Manacor, Café Quatre,
Ca'n Andreu, Makokis,
Golf, S'Oliba, Es Tal, Es
Bidó, Ahá I Xarop.

També i com es costum i
haurà deu animadores, que
els animarán els seus
equips, que serán els del
Café Quatre «Reds - Kins i
el de Ca'n Andreu «69».

El preu de les entrades es
de 500 pessetes i es poden
adquirir en els següents

bars: Café Quatre, Ca'n
Andreu, Makokis, Aha,
Xarop, Es Bidó, Golf, Es
Tai 1 S'Oliba. S'espera fer
una recaptació total d'unes
250.000 a 300.000 pesse-
tes, que integrament entre-
garán en el «Joan Mesqui-
da».

Els organitzadors volen
agrair a les cases comer-
cials el seu suport i en espe-
cial a Rafe! Sureda, Delegat
d'Esports de l'Ajuntament de
Manacor.

Felip Barba



Pompas Fúnebres
de Manacor, SEAN

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

Pesca con caña

Guillermo Massanet, vencedor del Trofeo
«Es Castell»

El pasado domingo se dis-
putó el concurso de «Ro-
quer» patrocinado por el Bar
«Es Castell» de la Punta de
n'Amer. Concurso que tuvo
una masiva participación y
que se celebró en la misma
Punta de n'Amer, puntuable
para el Campeonato de Ba-
leares de esta modalidad. El
estado de la mar era de
calma total y quizás ésta fue
la causa de que no se consi-
guieran buenas capturas.

Esta prueba fue ganada
con autoridad por Guillermo
Massanet, que se impuso
con claridad a los demás
concursantes.

La clasificación final fue la
siguiente: 1°: Guillermo
Massanet 2.260 Kgs., 2°:

Guillermo Massanet, venció
con autoridad.

Miiguel Febrer 2.055, 3°:
Regino Galletero 1.875, 4°:
Bartolome Ramón 1.445,
5°: Andrés Gomila 1.410,
6°: Mateo Busquets 1.395.

Una vez efectuado el pe-
saje y haberse entregado
los trofeos, el patrocinador
«Bar Es Castell", obsequió
a todos ios concursantes
con un vino español.



Joan Oliver i Tomeu Santandreu, dos dels entrenadors que dirigiran el primer curs
de perfeccionament organitzat pel Club Perles Manacor.

 	 Bàsquet 

El proper dilluns i fins la darrera setmana de juliol

Comença el curs de perfeccionament de
bàsquet organitzat pel Club Perles Manacor

Acabada la temporada 1991-1992 comencen els
preparatius per la propera i que aquest any tendrá
com a novetat el desenvolupament del primer curs
de perfeccionament organitzat pel Club Perles Ma-
nacor. Aquest programa es desenvoluparà fins a
finals del mes de juliol per donar pas seguidament

a la preparació física de cadasqun dels equips de
les diferentes categories. Cal destacar per altra
banda que la propera setmana es coneixeran def
nitivament els entrenadors que dirigiran els deus
equips.

Redacció.- El proper dilluns co-
mençará el primer entrenament del
curs de perfeccionament organitzat
en primera edició pel Club Perles
Manacor amb una prolongació
aproximada a tres setmanes i que
es desarrollará al pista de «Na Ca-
pellera». A ell hi participaran uns
seixanta al.lots, jugadors i jugado-
res de l'esmentada entitat i estará
dirigit per varis entrenadors de les
diferentes categories entre ells, els
veterans Joan Oliver i Tomeu San-
tandreu. El programa que contem-
pla com bé assenyala el curs, el
perfeccionament de la técnica indi-
vidual de cadasqun dels jugadors
es desenvoluparà amb un total de
sis entrenaments, repartits amb dos
cada setmana. Per altra banda cal
destacar que els grups estaran for-
mats per devuit jugadors/es amb la
finalitat de crear un ambient de
companyerisme i il.lusió dintre de la
práctica de l'esport.

Pel que es refereix a la progra-
mació de la venidera temporada i
en cadasquna de les categories, cal
fer menció que la propera setmana
es coneixeran definitivament els
responsables en direcció dels deu
equips, amb varies novetats res-

pecta a la temporada passada, i
que possiblement al mes d'agost
comencin la majoria, amb la prepa-
ració física.

També la promoció de bàsquet
que enguany s'ha desarrollat a dife-

rents col.legis tendran la seva conti-
nuitat la temporada 92-93, altra ve-
gada baix la direcció i organització
de Pere Serra i Mateu Cortés i l'a-
jud de nombrosos jugadors que en-
trenen als prop de cent al.lots, entre
femení i masculí.



FOTOS EN COLOR

SERVEI DE REVELAT
EN UNA HORA 

REPORTATGES 1 FOTOGRAFIA EN GENERAL

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

Li Hípica 	

Nuevo récord en Manacor

Tretún, l'19'8:„ 2.725 m. hándicap

Tretun, 1 198 estableció un nuevo récord en Manacor.

De nuevo este caballo
francés, propiedad de la
cuadra G. Lliteras demostró
ser el caballo importado que
en mejor forma está, ade-
más de vencer al crack de la
cuadra Es Cabanells, Rani-
tic se personó en solitario en
la meta y batió ampliamente
el récord de la distancia de
2.7C0 m., haciendo un regis-

tro verdaderamente espec-
tacular, incluso sus detracto-
res tuvieron que aplaudir su
excelente carrera.

El pasado sábado lo de
TRETUN fue lo mejor, pero
también se produjeron otros
resultados. En la primera
carrera se impuso una sor-
prendente ROSSELLA que
rebajó en la llegada a SOL-

DADO. En la segunda de
nuevo ROURE que continua
en racha, PEVALENTIN en
la tercera imponiéndose al
favorito ROSSINYOL, en la
cuarta PAKISTAN se impu-
so por poco y RAMSES, en
la quinta gran carrera de
QUEDJARO venciendo al
remate a PECHAURIOL.
Buenos cronos también en

la sexta de la reunión con el
fenómeno POPOP ETOILE,
marcando 1213, siendo se-
gundo ROMEO DE MIN-
GOT que está en un sensa-
cional momento, RIKER

BLEU se paseó práctica-
mente en la séptima, sólo
inquietado en los últimos
metros por NO.RELIA que



GOVERN BALEAR

FONS SOCIAL EUROPEU

Objetiu 3 Combatre l'atur de Ilarga durada.

CURS GRATUÏT DE
PLA D'EMPRESA

Dirigit a aturats de Ilarga durado
majors de 25 anys

Er Nombre d'hores: 400

OBJECTIU DEL CURS: Posibilitar uns
sólids coneixements per a la
Planificació, Gestió i
Administració d'una petita i
mitjana empresa

LiContinguts:
- Gestió Comptable i Administrativa
- Gestió Financera i Bancaria
- Gestió laboral i Tributació i

Fiscalitat
- Marketing, Publicitat, Promoció,

, Venda

Lloc d'impartició: Centre d'Adults
de Manacor

rr Data límit d'inscripció: 8 de juliol
fins les 13 h.

INFORMACIÓ 1 INSCRIPCIONS:

Centro de Estudios Politécnicos
rey 46 12 85

e	 . ...•
7 a E:

MITO 111. 511”...011 PITUTIMNO• Gos", ,,,,, um,	 • . •

.......».......... ......... •,•• ••••n ••••••

:11!

En Son Pardo

Concertada aprendices y damas y
el Fondo de 286.900 pts. en la
Apuesta Trío, lo más destacable

Un total de siete carreras sobre la distancia de 2.100 metros, excepto la cuar-
ta para aprendices y damás que será de 2.200 metros, componen el programa
de este viernes en el Hipódromo palmesano. Además de la carrera de aprendi-
ces y damas, llama la atención la séptima con la participación de buenos troto-
nes importados, Quito d'Avril, Speed Atout, Phocas du Gatines, Panicaut,
Quaim, Robin de Briou, Quasar Celeste Ranitic, Oscar du Venet, Roi des Lan-
des y Quassia de Brevol. También la sexta carrera de 111-11 Categoría con un
importante fondo de trío de 286.900 pts., llevará a los aficionados a Son Pardo.

Los favoritos son los siguientes:
1' carrera: SURBAIN; 2 carrera: RITCHY; 3' carrera: RICKER BLEU; 4' carre-
ra: POPOP ETOILE; 5' carrera: HITO S.F.; 6' carrera: NOME HANOVER; 7'
carrera: PHOCAS DU GATINES.

En Manacor

Concertada II Categoría y
suculentos fondos en las apuestas

Diez carreras programadas para este sábado en Manacor sobre la distancia
de 2.300 metros, excepto la de aprendices y damas que será sobre 2.100 me-
tros, la primera carrera será lanzada a las nueve de la noche con los ejempla-
res de la categoría Fomento con Soldado de favorito Sakir du Kiang en la se-
gunda, en la tercera nos inclinamos por Raconde d'Iquelon, Mister Magoo
puede vencer en la de aprendices y damas, el campeón Socio B a reafirmar su
triunfo en Muro es el favorito de la quinta, Rico de Lignac nos gusta para la
sexta en la siguiente Rivale Blonde, en la de Nacionales, Margall F. puede re-
petir victoria igual que Quedjaro en la concertada 11 Categoría que es el plato
fuerte de la reunión, juntamente con la última de la reunión para ver en acción
sobre todo el crack del momento Tretún, que está en una forma envidiable.
Para esta reunión están programados importantes fondos, en la apuesta Qui-
niela: 37.900 pts. Trío: 74.100 pts. y Quarteto 112.800 ptas.

rendía handicap.

En la octava PENSEUR
puso un fuerte ritmo a la ca-
rrera lo cual hizo que se
diera este gran registro de
los que entraron en cabeza,
tras PENSEUR tomó el
mando RANITIC hasta que
sufrió una desmontada y fue
distanciado, TRETUN que
pugnaba con él, aguantó el
ritmo hasta el final dejando
este récord en 1198. Tam-

bién excelentes registro de
PAPILOU 1205 y QUET-
ZAL D'OVILLARS 1205. En
la última carrera de la reu-
nión se produjo un empate
entre la yegua MARGALL y

el caballo JOKUS S.F. para
la primera posición.

En Son Pardo
SOIR CHAMPETRE,
vencedor del premio
MINACO-CITROEN

El caballo de la peña Can
Beia de Manacor se alzó
con la victoria en el Premio
Minaco-Citroen que se cele-
bró en Son Pardo el viernes
pasado, y que contaba con
esta prueba como la más
importante.

También vencieron,
STR ELLA MA., RITCHY,
MARIVENT B., RUBERIAN,
SPEED ATOUT, QUITO DE
NOELS que marcó el mejor

registro de la reunión con
119. SOIR CHAMPETRE
como hemos dicho gran
vencedor de la prueba Mina-
co-Citroen, y en la última
HJERARD NICOLAI venció
a un discreto ROI DES LAN-
DES, con unos pobres re-
gistros dada la calidad de
los ejemplares y la distancia
de 1.700 metros, aunque la
pista no está todavía en
condiciones de hacer bue-
nos registros.



Pep Lluís Mas rebent el trofeu que el  qualifica com a guanyador de la generali categoria
d'aficionats en el «III Challenge Comarca de Llevant».

El manacorí Pep Lluís Mas, fou el guanyador de la general i aficionats

Entregats els trofeus als guanyadors de la
«III Challenge Comarca de Llevant»

SI bé la final del «III Challenge Comarca de Llevant»
acaba quan es travessà la línea de meta que qualificà al
manacorí novell, Pep Lluis Mas de la Rosa com a guan-
yador de la general 1 de la categoria d'aficionats, la gran
festa surgí a l'entrega de trofeus que es realitzà al res-

taurant Sol Naixent i que reberen tots els col.laboradors
participants de les proves el passat divendres i amb

l'assitencia dels diferents representants dels ajunta-
ments de Manacor, Felanitx, Sant Llorenç, Arta i Son
Servera i els presidents de les cinq penyes ciclistes.

Unes docentes quaranta
persones es reuniren el pas-
sat divendres al restaurant
Sol Naixent per cel.lebrar
les victòries i èxit de la
cel.lebració del »III Challen-
ge Comarca de Llevant»
disputat al llarg d'unes set-
manes i del que resulté
guanyador el manacorí Pep
Lluis Mas. Al sopar de com-
panyerisme es conté a més
amb la presència dels repre-
sentants d'Esports dels
ajuntaments de Manacor,
Son Servera, Artà, Felanitx i
Sant Lloreq, dels presidents
de les diferentes penyes

que han participat en aques-
ta nova edició, corredors,
col.laboradors i aficionats a
la mateixa.

Damunt les onze del ves-
pre es procedí a l'entrega
dels trofeus a tots als partici-
pants i col.laboradors, des-
tw:ant l'atenció que rebé Na
Be' Mayol. També es sorte-
jaren varis maillots grocs i
s'entregaren plagues d'a-
gra'iment, entre ells, al direc-
tor de la Creu Roja de Lle-
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La teva pre-temporada
come/19a ara mateix            

El Gimnàs MATRÍCULA GRATUITA
TEL: 55 44 87
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El president de la Penya
Ciclista Manacor es mostré
satisfets per la tasca
realitzada pels manacorins i
per l'èxit de la prova.

vant qui matizá que «em
sent molt orgullós de tots
voltros». Per la seva banda
el delegat d'Esports de l'A-
juntament de Manacor
també es dirigí amb un breu
discurs al públic assistent
dient «Enhorabona a tots els
esportistes guanyadors i
participants en general. Grà-
cies i fins l'any que ve».

Na Bel Mayol rebé una
distinció per la seva
col. laboració.

Acabades les presenta-
cions foren els corredors la
principal atenció essent llar-
gament aplaudits en el mo-
ment de rebre la distinció
per la seva participació per
tots els presents.

Els tres primers classifi-
cats de la general foren:
Pep Lluís Mas (Manacor),
Antoni Jaume (Son Servera)

i Francesc Artigues (Fela-
nitx). La final de la general
per categories quedà de la
següent forma:

Cadete:
-Juan Jaume (Felanitx)

Juvenil:
-Pere Santandreu (Sant Llo-
ren)
-Tomeu Gayá (Sant LLo-
reng)
-Antoni Riera (Manacor)

Aficionats 1:
-Pep Lluis Mas (Manacor)
-Antoni Vives (Son Servera),
-Tomeu Vives (Manacor)

Aficionats Esp:
-Antoni Jaume (Son Serve-
ra)
-Tomeu Galmes (Manacor)
-Manuel Bonnín (Artá)

Veterans A:
-Francesc Migues (Fela-

nitx)
-Sebastià Rigo (Manacor)
-Tomeu Galmés (Manacor)

Veterans B:
-Antoni Flaquer (Artá)
-Guillem Llinàs (Sant Llo-
ren)	 •
-Antnoni Riera (Manacor)

Veterans C:

Antoni Femenias (Artá)
Antònia Llodrá

Fotos: Antoni Blau



Comunió

El passat diumenge, dia 28 de juny va rebre la seva
primera comunió Pere Grimalt Rosselló a l'Església de
Sant Pau de Manacor; després d'una missa molt so-
lemne es va convidar a amics i familiars a una gran
festa al Restaurant Molí d'En Sopa. Des d'aquesta
plana volem donar la nostra més sincera enhorabona
als seus pares, Joan Grimalt, Vice-President del Con-
sell d'Administració d'Informacions LLevant S.A. em-
presa editora de 7Setmanari i Cap del Departament de
Publicitat, i a la seva dona, Joana M° Rosselló.

Moltes felicitats a Pere Grimalt en aquest dia tan en-
tranyable com important.

Matrimoni

El passat dissabte, dia 20 de juny es varen unir er
matrimoni la parella formada per Pedro Morey Obrado'
i Bárbara Gomila Maimó. Després de la ceremónie
que va tenir lloc a l'Església del Carme de Porto Cris.
to, es va convidar a familiars i amics a una gran teste
a l'Eurotel Golf Punta Rotja. Moltes felicitats i una forte
enhorabona a Bárbara i Pedro, que ja han tornat de
seu viatge de noces a París.

Foto: Jaume Montserrat

Agraïment de la família
Mestre Bosch

Davant la impossibilitat d'expressar la nostra gra-
titud a cada una de les persones que ens han mos-
trat el seu afecte i la seva solidaritat amb motiu de
la trista mort de Catalina Bosch Alcover. Tota la
seva família voldríem fer a saber que la vostra pre-
sència ens ha ajudat a consolar-nos de tan desgra-
ciada pèrdua.

Entre tantes persones que ens acompanyen en
els darrers moments de la seva vida, guardarem
sempre un record agraït a la Dra. Aina Puigmartí
que ens doné testimoni de la seva humanitat.

NTCnLATC>
Venta y servicio

AGENCIA EN MANACOR Y COMARCA
HERMANOS NADAL S.A.

CI Creuers, 30. Manacor. Veis 55 21 77 - 55 13 02
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Porto Cristo: quin temps, aquell!

La fotografia, -una postal
d'A.T.V.- mostra el Port de principis
de segle, amb banyistes tranquil.les
i una costa difícil de reconéixer, ara,
quan ha passat el temps i la mà de
l'home.

A ma esquerra, les casetes dels
banyistes, una dona major vestida a
l'antiga que es protegeix amb un
paraigües i les dones, dins la mar,
amb banyadors generosos de roba.
La Costa d'En Blau, amb una sola
edificació i sobre Ses Coves Blan-
ques, tan sols la marina. No hi
havia encara ni el martell, ni cap
tipus de pressió urbanística, ni cot-
xes o motos que perturbassin la
tranquil.litat del moment. A l'arena
hi ha lloc per a tothom. Quin temps,
aquell!

És difícil dir si qualsevol temps
passat era millor, el que resta ben
clar és que el temps passat era to-

talment distint... i molta gent veu
aquestes imatges amb una certa
nostalgia.

NECROLÒGIQUES 	 Del 25 de juny a 1'1 de juliol

Miguel Morey Catalina Bosch 1 Fernando Fuster Jorge Caldentey Juana Nadal Sansó
Gelabert Alcover Fuster Llull (a) Vda. Lorenzo

(a) Miramar (a) Cirga (a) Ca'n Fernando Policia Municipal Bosch
Morí als 67 anys Morí als 48 anys Morí als 73 anys Morí als 45 anys Morí als 83 anys

Mateo Perelló Margarita Sansó Sebastià Nadal Catalina Galmés Bárbara Santandreu
Febrer Font Matamalas Galmés Galmés

(a) Son Berga -Can Calso (a) Esposa Pedro Papallo (a) Tix Morí als 94 anys (a) Ca'n Sant
Morí als 85 anys Morí als 65 anys Morí als 81 anys Morí als 95 anys

Paseo Ferrocarril n° 14Pompas Fúnebres de Manacor Tel. 55 18 84. 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. Informes
Tel: 84 44 73 (a partir de les 8 del
vespak)(3-7)

Venc moquinária de fusteriai
un tom COD1M. Tot en bon
estat. Tel: 55 51 92 y 55 46 05
(3-7)

Se ven segon pis a estreno.
110 m, 50 m'terrassai 30 m de
fatxada. 3 habitocices. 2
banys. cuino grosso. menjo-
dor....Te1:84 47 34 (a partir de les
8 del vespre)(3-7)

Se ven cotxeria, zona Mercat
de s" Antigor. Tel: 84 47 34 (a
partir de les 8 del vespre)(3-7)

Vendo Glera 125 Netaaska.
Refrigerada por agua. Arran-
que automático. PM-AS. 11.000
km. Tel: 55 18 90(3-7)

Se vende piso en Manoco
Edif. Tenis. 4 dormitorios, cocina
amueblada. 160 rn'. Garaje
con trastero. Calefacción. TE1:
553313-553023(3-7)

Vendo sauna sin estrenar,
puerta cristal. Muy bonita. Ter:
553313-553023(3-7)

En Manacor vendo o alquilo
EstudioTel: 55 35 10(3-7)

Se ven qucrteroda mitja
entre St. LIcrenq i Son Corrió
crnbcasa.Tel: 8445 41(3-7)

Se vende planta baja, barria-
da Sa torre, con um irbuc• sonso
acabar de 140 m. Tel: 55 58 57
(3-7)

Venc 2 zodocs, amb un
mota de 5 hp per 150.000 pies.
Tal:586503(3-7)

Venc sola a Cala Molando,
2() m. Preu interessant. Ter: 84
3552(3-7)

Vendo Ilaut de 33 palmos.
casco sin motor cueva a estre-
nar. hformes: 55244444 Manacor
(3-7)

Vendo piso, excelente vista
panorámico al mar. en Podo
Cristo. Tel: 820261(3-7)

Se vende planta baja en Mo-
nocorde 12 m, defochodopor
16 de fonod, 3 darnit., salón
comedor, entrada, cocina,
baño, patio grande y cochera.
Con piso en buc. Tel: 55 41 90
(26-6)

Vendo REnault 9 GTL PM-
7995-AM Buen estado. Precio a
convenir. Tel: 55 42 24 (26-6)

Venc pis c/ Soliman, rf 18.
Amoblat.Tel: 55 05 67 Manacor
(26-6)

Venc una placa eléctrica I
un mirar' de bcmbú. Preu a
convenirTe1:55 5794(26-6)

Vendo piso que da a dos ca-
ries. Tiene 155 rn', 3 dormitorios,
cocina, baño, comedor muy
grcride, sala de estar con chi-
menea y terraza. Tel: 55 55 85
26-6)

Vendo una enciclopedia de
, nglés y otra de curso de dibujo
/pintar Tel: 55 21 85 (1 a 2" 30

)(26-6)

Vendo una vanova cama
plaza y media. Tel: 55 21 85 (1 a
2" 30)(26-6)

Se vende amo furgoneta ci-
troen C25 diesel PM-Av Infor-
mes 55 58 90 (meciodas o no-
ches)(26-6)

Se vende piso en Manacor. 3
dormitorios, sola comedor
grande, cocina amueblada,
cuarto de bao completo. te-
rraza y patio interior. Tel: 82 10
39(26-6)

Se vende en Porto Cristo solar
270 metros, esquino zona Es Pi-
ncró Ter: 82 10 39 (26-6)

Por traslado urge vender
planta bajo recien refamoda y
totalmente equipada. Precio:
3.500.000. TE1: 8449 16(26-6)

Se venden apartamentos en
Porto Cristo C/ Guat. 1. Amue-
blados, uno o dos dormitorios,
salón cocina y baño completo.
Situación trcnquila. A partir de
4.000.000 pts. Focilidodes TE1:
8201 19 (de5 a 7 tardes)(26-6)

Venc xalet a la Colónia de
Sant Pere, tranquil i prop de la
mar. Molt bon preu Informació
el telèfon 55 19 05 (hora, d' ofi-
cina)(26-6)

Venc cotxe Mercedes PM-
AX.Te1.55 1566(19-6)

Vendo piso en Porto Cristo, 3
hcbitociones buenos acaba-
dos, vista panorámica. Precio:
7.500.000.-Tel. 82 02 61(19-6)

Vendo casa céntrica. Nece-
sita reforn a. Tel. 82 14 13 - 82 01
65(19-6)

Vendo 3er piso en Manacor:
3 habitaciones dobles, cocina
amueblada con ofis totalmen-
te reformada. Tel. 55 45 43 (19-
6)

Se vende caso en Podo Cris-
to. C/ Peñas-Esquina Villolon-
ga. Tel. 55 49 71. (de 13 a 14' 30
rs y de 21 a 00'00 h.)Tel: 82 23
79(19-6)

Se vende lancha de 5 m. con
motor interior •Mercrusers. Pre-
cio: 750.000 pts. Tel. 5558 57 (19-
6)

Se vende loncha 4-20 m.
Motor--Zuzuqui 40 h.p. Arron-
que=eléctrico. con remolque.
Tel. 55 49 71 (de 13o 14' 30 h. y
de21 a 00 00h.)()9-6)

COMPRES
Comprarla un Todo Terreno

en bon estat Tel. 586503(3-7)

Comprada carabina calibre
22, en buen estado, pago con-
fado. Tel. 84 3341 noches a par-
tir delos9. (22-5)

Escopeta repetidora preferi-
ble moca Berette pago d con-
tado. Tel. 84 33 41. Noches a
partirdelos9(22-5)

Puente de lavado cohes,
pago al contarlo. Tel. 84 34 000
843761(22-5)61(22-5)

Elevador coches, en buen
estado, pago contodo. Tel. 84

34 00o 843761(22-5)

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

LLOGUERS
Se ciquila cochería de 70 m,

apta para dmacen. Zona tren.
Tel: 55 29 62(3-7)

Alquilaría bajos aptos paro
negocio en Av. Boix d' es Cos.
19. Tel: 55 14 38 (llornorde a 11
mamona). Tel: 82 05 87(3-7)

Es lloga primer pis a Manacor
(sense comunitat) uno travesia
de s' Alameda de na Comel.la.
Tel: 84 4580(vespres)(3-7)

En Podo Cristo alquilo estudio
nuevo, amueblado y con vis-
tas. Te1;82 1033 93-7)

Se alqala almacén. en buen
estado, c/ Benito Riera (justo
detrás congelados Alfinos) Tel:
55453793-7)

Es lloga pis al correr Pedro
Uuil Ter. 5518 30(vespres)(3-7)

Se alquilan pisos céntricos en
Manaco Te1:55 01 37(3-7)

Se alquila cochera zona PI.
Son Jaime Manacor. Tel: 55 32
37 (moñanas)(3-7)

Tenc un estuck per Hogar o
Porto Cristo. Tel: 82 1990(26-6)

Tenc un estudi per hogar. Tel:
82 0970 (26-6)

En Sevilla, alquilo piso total-
mente equipado a 100 m, de
laExpo 92, muy económico. Tel:
955.57576097(26-6)

Se alquila casa paro alma-
cén. Tel. 55 32 37 (moñonas)
(19-6)

Es lloga pis, zona C/ Es Barra-
ca. Sense mobles. 30.0(X) pts.
Tel. 55 23 38(19-6)

Se traspasa zapatería. o para
qualquier negocio; local gran-
de y muy bien situado.Tel. 82 14
29 (de 10' 30 a 3" 30 h.) y 55 09
08 (de 10' 15 h.)(19 -6)

Atención: Se Alquilo Piso en
Sevilla para la EXPO' 92, para
más informociónlIcrnor el Tel:
82 1336(12-6)

Dispongo de casa grande
para alquilar, apta para dma-
cén, zona Plazo San Jaime.
(Monocor) Interesados liorna
ter: 5 3237 (moñanasX 12-6)

Alquilo estucio C/ de la ma
r-r I s' Ter 81 02 28 (pomo
gente responsabl e y no exigen-
te)( 12-6)

Se alquila 2° piso en la calle
Bartolome Sastre rf 24. Tel: 55
47 49 y5859 44(12-6)

OFERTES
TREBALL

Se necesito nativo inglés

paro dar clases en Moria de la
Salud.Te1:52 5287(26-6)

Se precisa persona para
Bingo Imperial. Informes Tel: 55
15 90. Pregunto por Luis Miguel
(26-6)

Pcrticular busca profesor
para do 1 hora domo 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)

Cerc una dona de mitja
edat, per servir i Cuidar una sra.
Només per les rits. TEI: 55 39 59
(29-5)

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

Cala Millor. a Mcrtrimonio.tra-
bajo en tienda de souvenirs.
Posibilidad 50%. Habla inglés y
alemán. Con experiencia. Tel:
58 65 12(29-5)

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

Necesrjtam jove arnb carnet
de 2- per reportir. Tel: 55 08 27
(29-5)

DEN/ANDES
TREBALL

Se ofrece chica de 27 años
con carnet de conducir para
cuidar niños. Tel: 55 23 06 (11' 00
a22' 00hoos)(3-7)

Se ofrece chico de 31 años
poro cualquier trabajo por
horas o media jornada, con se-
guro autónomo y carnet de se-
gunda. ¡Llame y no se arrepen-
tirá!. Tel: 555619(3-7)

Kioto de 18 anys cerca
feina d" auxilia administratiu
Crnb nocions d' inform ática. In-
formes: Tel: 55 04 15(3-7)

Chico 22 años, Servicio milito'
cumplido, carnet de 1°, busca
trabajo por horas.Tel: 55 37 15
(3-7)

Se ofrece delineante. nocio-
nes AUTOCAD, expehencia
para trabajar unos meses en
zona Levante TE1 82 16 55 (26-
6)

Se ofrecen onimadorespcira
fiestasTel:58 6503(26-6)

Se ofrece para trabajo en re-
cepción o contabilidad profe-
sor mercantil. Hablo correcta-
mente alemán, inglés y francés
con conocimientosde ordena-
dor. Información al teléfono. 82
0533(26-6)

Deseo ropas para benefi-
Ciencia. Tel. 82 07 56 (medio-
clias,Antonio)(19-6)

Chico de 15 años busca tra-
bajo de dependienta o poro
guardar niños Tel 81 05 61 (19-
6)

Se busco trabajo de cual-
quier clase. 28 años. Inf. C/ Na-
vegantes. 24-A, 1° derecha,
Porto CristO (19 -6)

Se ofrece chica poro traba-
jo como dependienta o simi-
lo. Tel. 84 33 60 (noches)(19 -6)

Chico de 17 años busca tra-
bajo por las mameso noches
para el verano. Tel. 82 01 65 (19-
6)

Chica joven, 16 años busca
trabajo por las tardes. Con no-
ciones de ordenador. Tel: 55 18
97 (mediodasX12-6)

Chica de 19 años busca tra-
bajo con vehículo propio. Tel:
84 46 84(12-6)

Al.lota de 16 anys s' ofereix
per guardar nins tot el dia.Tel.
55 1137 y55 02 02(12-6)

DIVERSOS
Es donen classes de rapen de

EGBi l'BUP Te1:55 33 94 (3-7)

Se donen clases d' EGB a
Manoco i Porto Cristo, Crido
de 3 a 4. Tel: 821130 93-7)

Si no t' han anat bé els estu-
dis, aquest estiu vine a veu-
re' ns. Donan classes d" E.G.B.i
de ler de SUP. C/ Concepció
n°30. Te1:554169 -55 5497(3-7)

Se donen c losses de rapen de
BUP i COU, C/ Villdongcsrr 12
Porto Cristo(3-7)

Se donen clanes particulors
d' EGB i BUP a Porto Cristo Ma-
tins i horabaixes, mesos de juliol
i agost.Tel: 8215 57(26-6)

Se don clases de repaso de
inglés, 6, 7, 8 de EGB en Porto
Cristo. TEI: 55 12 57 y 58 53 88
(26-6)

Guarderia al.lots aquest
estiu. hformació Xisca. C/ Me-
norco,rf 37 Tel: 55 5739 (26-6)

Se dan clases de reposo en
Monocorde EGB. Grupos redu-
cidosTel: 55 14 53 (26-6)

Dono closses de reía:u
d' EGB a Porto Cristo o partir de
tercer curs hformació: 82 04 38
(26-6)

Professora d" EGB dóna clas-
ses de repàs a s' Illot C/ Musso-
lan°6 Tel 55 56 83(26-6)

Es donen closses de ropas
d' EGB a Podo Cristo, Informes:
C/ Concepción° 66 (Porto Cris-
to)Tel: 5532 33(26-6)

Classes de repàs d' (Inglés.
B.U.P.i E.G.B.Tel. 55 22 91(19-6)

Sr. viudo, funcionorio.pensio-
nista, deseo conocer o Srta. o
Sra. viuda mallorquina, de 55a
60 años, dejar tel. Apto. 134 -
Monacor( 19-6)

Se dan reposos de EGB espe-
cialidad en matemáticas
Habrá un grupo reducido de
matemáticas de 8 EGB corno
máximo 5 personas Llama no-
chesTel 844580(19-6)

Se don reposos de contabili-
dad, meconofrafío y prácticos
de F.P. Llamo noches Tel. 84 45
80(19-6)
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Guàrdia Civil 	  55 01 22
Guàrdia Civil P. Cristo 	  82 11 00
Gruas Reunidas Manacor 	  55 45 06

GRUAS REUNIDAS
MANACOR

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

— SERVICIO 24 HORAS — 

Farmàcies
ASISTENCIA

MANACOR 	 55 45 06 Dia 3, Ilic. Pérez, C/ Nou.

'FAX
84 35 73 Dia 4, Illc. Planas, Pl. Rodona

Dia 5, IlIc. L1. Ladária, C/ Major
CALA MILLOR

55 44 01

58 56 80 Dia 6,111c. Riera Servera, Sa Bassa
AVDA. FRAY JUNÍPERO SERRA, 27 Ola 7, Ilic. Muntaner, Salvador Juan

Ola 8, Ilic. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 9, Ilic. Llull, Na Camella

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'Artà 	 56 21 54
Jutjat instrucció n° 1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n° 2 	 55 59 11
Jutjat instrucció n° 3 	 55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41 59
Contribucions 	  55 27 12-55 27 16
Hisenda 	  55 35 11-55 34 01
Ràdio -taxi Manacor 	 84 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
Església dels Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90

Dia 10, Ilic. Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 11, Ilic. Mestre, Av. Mn. Alcover

HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(Abril, Maig, Juny i Setembre)

Disaabtes I Vigilias de testa
Horadaba".
18,00 h. Sant Josep
19,00 h. Crlst Rel (sols dissabtes),
St. Pau, Porto Cristo, s'Illot
2000 h. Convent . Fartáritx, s'Illot
20,30 h. N.S. Dolors, Porto Cristo,
Son Carrió.
21,00 h. CrIst Rel, Son Macià.

Diumangess I Fastas
Matl
8,00 h. N.S. Dolors
8,30 h. Crist Rei, Fartárltx
9,00 h. Serralt, S. Negra, Porto Cris-
to.
9,30 h. Convent. Hospital, s'Illot.
10,00 h. N.S. Dolors, Son Carrió.
10,30 h. St. Josep
11,00 h. St. Pau, Porto Cristo.
11,30 h. Crist Rei.
12,00 h. N.S. Dolors

Horabaixa
18,00 h. Benedictinas, St. Josep, s'I-
Ilot
1830 h. Aguamar (Calas de Mallor-
ca)
19,00 h. Crist Rel, St. Pau, Porto
Cristo
20,00 h. Convent, Son Carrló
2030 h. N.S. Dolors, Porto Cristo.
2100 h. Crist Rel, s'Illot, Son Maciá

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

Diumengea 1 festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Ver! S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyi; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Segui; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C. Artá-Pto.Alcudia; Can Picafort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxl 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,

¿O

Telèfons
d'interés

Ambulàncies Insulars 	 20 41 11
Ambulàncies 	  55 40 75- 20 65 65
Urgéncies 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Cita prèvia 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene  	 55 23 93
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	  55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	  55 00 63-55 00 48
Policia Nacional/ D.N.I. 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia  	 55 16 50
G. Civil Tráfico atestados	 55 19 96
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EN PARAULES

-Maria, es cert que deixes les
competicions de gimnástica?
- Sí, les hores que necessita qual-
sevol gimnasta d'entrenament m'im-
pedeix seguir els estudis com cal.
Sempre he tengut problemes per
aprovar el curs encara que aquest
any ho he aconseguit.

-A quina edat començares a
practicar aquest esport?

-No ho sé, ara déu fer uns 10
anys. Es a dir, tenia sis anys.

-Quanta* horas d'entrenament
hl has dedicat?

-Entrenavem tres hores els di-
lluns, dimecres i divendres, una hora
i mitja els dimarts i dijous i tots els
dissabtes dematins.

-Quin ha estat el fruït d'aquest
gran sacrifici?

-Haver estat sis vegades campio-
na de Balears i haver participat al-
tres sis al campionat d'Espanya.

-Ha estat efectiva la teva repre-
sentació a la península?

-Jo cree que sí. En els dos darrers
anys vaig classificar-me quarta i se-
gona en bot i al primer campionat
que vaig anar tercera en barra.

-Quina lbs l'edat convenient per
començar I quina base han de
tenir?

-Bé i ha molts d'al.lots, molt jove-
nets, que fan jocs i que está molt bé
per començar. De lotes maneres l'e-
dat hauria d'esser als sis i set anys.
En quant a la base que ha tenir una
gimnasta no té massa importància.
En el transcurs dels anys haurà de
sacrificar-se molt per estar ben pre-
parada i s'han de sujetar a un règim.

Però val la pena.

-Com veus la cantera del «Gim-
nàs Manacor»?

-Molt bé. Hi ha al.lots que poden
esser molt bons i crec que prome-

ten.
-I la col.laboració de l'Ajunta-

ment?
-Aquest any s'ha portat bastant

bé, dels altres, m'estim més no par-
lar-ne.

-Quin él; la gimnasta nacional
que més t'agrada?

-Quan era petita Na Laura Muñoz.
Ara fins que no hagin passat les
olimpiades no t'ho podria dir. Totes
es preparen força bé.

-Deixes definitivament la gim-
nástica?

-No, seguiré entrenant una hora
cada dia i ajudaré al gimnàs. M'a-
gradaria qualque dia esser una bona
entrenadora.

-Per acabar Maria, que et va
semblar l'homenatge que et rendi-
ren els teus companys del «Gim-
nàs Manacor»?

-Imaginat-ho. Em vaig emocionar
moltíssim. No sabia que havia de
fer.
Enhorabona I molta de sort.

M• Antònia Llodrá

s

Text: Gabriel Galmés
Foto: Xesc, fotògraf

Sebastiana
Galmés

Ja fa anys, aixímateix, que es
parla de crisi. En els últims se-
tanta i els primers vuitanta, quan
després de la mort de Franco no
es va produir l'esperada eclosió
cultural que vaticinaren els visio-
naris més optimistes —que ales-
hores eren la majoria— es posa-
ren de moda els revivals. Amb
intencions més o menys ciares,
varen fer-se reedicions de discos
i assoliren un èxit rotund. Les ac-
tivitats plàstiques degueren
esser les úniques que no arros-
segaven el pes dels complexos
per això, assistírem també a l'a-
parició de noms nous dins d'a-
quest camp. No és necessari
citar-los.

A l'ombra d'aquests noms sortí
la segona generació. Dins Mana-
cor, com per tot arreu, hi ha pin-
tors que succeiran els que ara
mateix han succeït els d'abans.
Potser na Sebastiana Galmés
representi millor que ningú el
que és, si és, aquesta última ge-
neració de pintors, caracteritzats
per haver escapat de dues tram-
pes: la de l'autodidactisme com
a condició i la dels preus exage-
rats del mercat de l'art, que han
fet tant de mal aquests anys úl-
tims. La seva situació, per tant,
és immillorable per demostrar
que té coses per demostrar per
ella mateixa.

Sis vegades campiona de Balears

MARIA MAS SANET
Un exemple corn a

gimnasta
Es un exemple com a gimnasta a Manacor I resta de l'illa. No per

res ha estat sis vegades camplona de Baleara I ha participat altres
sis al d'Espanya del que aporte en representació de la nostra loca-
Iltat, la medalla de plata I bronce en diversos modalitats. Per tot
alxó, pel sacrifici personal entregat als seus entrenadora I parqué
Ilamentablement es veu obligada a délxar les competicions, el
«Gimnàs Manacor» II rendí al festival de fi de temporada un emotlu
homenatge amb la finalitat d'agrair-il públicament l'afecte de tots
els seus membres.
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1 mes cada mol!

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:
Cuentas Corrientes, Cuentas de Ahorro, Cuentas
Ahorro-Vivienda, Imposiciones a 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 - B
(seguro de servicio-asistencia para 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-vento de valores,
cheques gasolina, etc.

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

A BANCA MARCH


