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Carta als lectors

M' ha impressionat, pel contingut i per la
maduresa en la forma, la col.laboració d'un jove ma-
nacorí -Guillem Febrer i Fons- que s'estrena aquesta
setmana a les pagines de 7 Setmanari amb un article
que titula Els joves som ateus! Una lectura reposada
de l'escrit obri alguns interrogants. 1 el que resulta
preocupant és que la tesi que sosté aquest escrit no
té una resposta satisfactòria.

Mentres les autoritats autonòmiques, locals i esta-
tals, sostenen tota una 'larga sèrie d'associacions i

collectius de tercera edat, als que se dediquen suco-
ses partides dels respectius pressupostos, quasi res o
molt poc és el que es fa per la joventut de Manacor
en particular i mallorquina en general.

Aquest comentad, comparatiu d'alguna manera
entre unes atencions que reben les associacions dels
majors i les desatencions dels joves, podria conduir a
pensar que voldríem estalviar-nos les llargues i ge-
neroses subvencions de totes les institucions (Inser-
so, Covern Balear, ajuntaments) en favor de la terce-
ra edat. No és aquesta, en absolut, la intenció del
meu comentad. La gent major, que ha donat ci mi-
flor de la seva vida per a la societat, és just que una
vegada que passa al segon pla i es retira de les acti-
vitats públiques, pugui gaudir, en primer lloc, d'una
pensió digna. 1 molt millor si, a més a més, hi ha
una sèrie de programes i atencions als que es poden
apuntar per poder seguir oferint a la societat tot alió
que tenen dins seu, així com per poder gaudir, du-

rant els anys del retir, dels viatges i totes aquelles
activitats recreatives, culturals i artístiques a les que
no pogueren prestar massa atenció durant els anys
que es centraven en les seves tasques.

Fet aquest preàmbul, i tenint en compte que la so-
cietat es reparteix en tres fases: joventut, gent adulta i
gent major, podem comprovar fàcilment com a la
realitat, avui, un dels tres sectors es troba totalment
desamparat. El col.lectiu dels joves.

I el fet és encara més preocupant quan, precisa-
ment, molts dels mals socials de finals d'aquest segle
XX afecta de forma especial a la gent jove: atur, toxi-
comanies, malalties incurables, marginació... ¿Qué es
fa, realment, dins el nostre entorn, per ajudar a
aquest amplíssim sector de la població? Des de les
institucions es fan algunes activitats, -sovint molt se-
lectives- peda no es treballa decididament per resol-
dre d'una vegada per totes la quantitat dels mals so-
cials que no han creat ells.

No es tracta, per descomptat, de llevar res en ab-
solut a la tercera edat per a poder atendre així com
cal la gent jove. El problema, per altra banda, arriba
a ser tan greu, que ara mateix es precisarien molts
més mitjans que els que es destinen a la tercera edat
per poder resoldre la situació existent. Salvador
Bauçá, al.ludit a l'article de Guillem Febrer, deia a
les pagines de 7 Setmanari fa alguns mesos, que els
joves eren els grans desprotegits d'aquesta societat.

No sé si la classe política es mou simplement per
estímuls electorals i espera fer quelcom important
abans de les eleccions; el que resulta totalment cert
és que aquesta gent que avui es mou dins un sub-
món en moltes ocasions, és la destinada a regir el
món i les institucions d'aquí a uns quants anys. Pro-
piciar mitja dotzena de concerts de rock m'assembla
molt poca cosa per un sector importantíssim de la
nostra societat que reclama, amb urgencia, molta
mes atenció.

Antoni Tugores

I els joves,
qué?
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ACTUALITAT MUNICIPAL

A dues passes de la bancarrota
rral volta pot semblar un poc
exagerat, per?) en la meya modesta
opinió, l'economia de l'Ajunta-
ment de Manacor ha tocat fons.
De la comparança entre el pressu-
post municipal del passat any i el
del present exercici, deduesc per
l'any que ve una paralització de
les inversions i la necessitat d'aug-
mentar els imposts per fer front a
les despeses corrents. La deducció
no és difícil, per?) després d'inten-
tar-ho de diverses maneres he de-
sistit d'explicar-ho al lector apor-
tant totes les xifres, perquè el re-
sultat sempre era més embulledís
que aclaridor.

Fonamentalment, però, es tracta
de comprovar que l'augment del
cost anual provocat pel deute acu-
mulat de l'Ajuntament, ha reduït,
enguany respecte de l'any passat,
en 37 milions de pessetes la seva
capacitat inversora -la capacitat in-
versora de l'Ajuntament és la
quantitat de doblers sobrants dels
ingressos, després d'haver pagat
totes les despeses corrents-. Bé,
idó, com que enguany l'endeuta-

ment s'incrementa en 193 milions
de pessetes, això vol dir que l'any
que ve el cost de la seva financia-
ció suposarà una disminució, com
a mínim, de 24 milions de pessetes
en la capacitat inversora de l'A-
juntament. I si tenim present que
la capacitat inversora d'enguany és
només d'II milions de pessetes. Si
l'any que ve l'hi hem de restar
aquests 24 milions de pessetes, re-
sultará que l'Ajuntament tendrá un
descobert de 13 milions de pesse-
tes. Descobert que només es podrá
finançar amb un augment dels im-
posts municipals sobre el contri-
buent.

Aquesta situació no és fruit
només de la despesa mantinguda
per l'actual equip de govern, sinó
la suma de l'augment dels serveis
creats i de les inversions realitza-
des durant els darrers 10 anys. Per
dir-ho d'alguna manera, hem eres-
cut massa en massa poc temps;
massa aviat. El ritme, no d'aques-
ta, sinó de totes les administra-
cions locals, ha estat superior al
que pot suportar el contribuent,
per la qual cosa s'ha anat a l'cn-
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ESTIC CERCANT PATROCINADORS
PER A UN CONCURS. ES TRACTA
D'ELEGIR AL MANACORi MÉS
E NGINYÓS, I LES BASES DEL
CONCURS SON DUES:
A- Hl PODEN PARTICIPAR TOTES LES
PERSONES D'AMBDÓS SEXES, DE
QUAL.SEVOL RAÇA, CREENÇA I
TENDENCIA POLÍTICA, VINCULADES A
MANACOR PER NAIXEMENT, EM-
PADRONAMENT, FEINA, O MOTIUS
AFECTIUS O DE FAMILIA,

B- ELS PARTICIPANTS HAURAN
D'APORTAR PROVES O RAONS
CONVINCENTS DE QUALSEVOL
D'AQUESTES TRES TEORIES:

1- LES REFORMES CIR-
CULATÒRIES QUE ES DUEN A
TERME A MANACOR DES QUE EN
KUANEDA VA ENTRAR A LA SALA
HAN MILLORAT LA CIRCULACIÓ I/O
LA COMODITAT DELS CONDUCTORS
I VIANANTS

2- EL TANCAMENT DEL
CLAUSTRE ÉS UNA MESURA LÓGICA
QUE FARÁ UN BÉ A LA COMUNITAT,

3- LA DECISSIÓ DE NO FER
APARCAMENTS AL CENTRE LA VA
PRENDRE UN ESSER RACIONAL.

PERSONALMENT, PENS QUE ELS
PREMIS QUEDARAN DESERTS...

air

JI

H1 HA QUE

APRENDRE DEL

PASSAT, EL

RECORD DEIS

CONFIKTES DU A

NOUS

CONFL1CTES

deutament, que encara ha fet més
gran el forat. El problema és que
els ciutadans exigeixen i els polí-
tics gasten sense mesura i, en oca-
sions, tirant els doblers. Però això
algun dia s'haurà d'acabar. Espe-
rem que prcst cls polítics sabin en-
tendre que també a les administra-
cions públiques les hi ha arribat la
crisi.

JAUME LLULL

Des de fa estona, l'ex baile de
Manacor está dedicat a aconseguir
curar les ferides que provocaren
entre germans les diferencies so-
cials i polítiques de la Guerra
Civil espanyola. Les oioses burles
de què en diverses ocasions ha
estat objecte per part de polítics de
la dreta, pel fet de representar a un
grup socialista -com en el cas del
president Cañelles quan li va dir
«baile roig»- han provocat en
Jaume Llull una justificada indig-
nació, que voldria veure calmada.

Això ha motivat que des de
principi de la present legislatura,
Jaume Llull només intervé en els
plenaris per fer referència a aques-
ta qüestió. Per?) no se n'adona que
amb aquestes intervencions no fa
més que provocar respostes com la
que va rebre de Gabriel Bosch el
passat dilluns, i crear situacions
desagradables que fan que les feri-
des en comptes de tancar-se es re-
fresquin.

Aquesta història pertany al pas-
sat. Un passat que, certament, ha
marcat el comportament antidemo-
cràtic d'una petita pan de la socie-
tat. Però voler superar aquesta his-
tòria, passa obligatòriament per re-
conèixer queque només el temps ho
fara possible. 1 saber estar per da-
munt de les circumstàncies d'uns
pocs. El contrari és una batalla
perduda i que, en algunes oca-
sions, pot resultar injusta. També
pot ser sigui mal interpretada.
Pea), en tot cas, parlar d'antics
conflictes no du més que a nous
cornetes. I, certament, qui cerca
que hi hagi pau, ha d'evitar con-
flictes innecessaris.



La Sala, el dia del debat sobre el pressupost municipal per a 1993.

L'equip de govern va aprovar en solitari la previsió de 2.074  milions de pessetes

PSM i PSOE abandonen La Sala per
negar-se a votar el pressupost municipal

Els dos grups de l'oposició a l'Ajuntament
de Manacor abandonaren La Sala de Plens el
passat dilluns, negant-se a votar el pressu-
post municipal elaborat per a 1993. El PSM va
abandonar abans de començar el debat i el

PSOE ho va fer abans de passar a votació.
L'equip de govern va aprovar en solitari la
previsió de 2.074 milions de pessetes, així
com va anunciar 7 Setmanari la passada set-
mana.

A. Sansó.-El debat sobre el pres-
supost municipal previst per a 1993
es va produir entre l'equip de go-
vern i el PSOE, ja que el PSM va
abandonar La Sala abans d'iniciar-
se l'exposició del delegat d'Hisen-
da. El portaveu nacionalista, Tomeu
Ferrer, va al.legar que el grup
només havia disposat de nou dies,
cinc d'hàbils, per estudiar el docu-
ment, i que el pressupost s'havia
duit a ple abans de qué es reunís la
comissió informativa de Portocristo,
així com havien demanat els dos
grups de l'oposició. Ferrer va aca-
bar demanant que es desconvocás
la sessió, per afirmar que abando-
naria el ple si no s'acceptava la
seva proposta. El batle no acceptà i
Ferrer, l'únic representant del PSM
present a La Sala, va abandonar el
ple com a mostra de protesta.

Restrictiu

El delegat d'Hisenda, Rafel
Nadal, va començar l'exposició
sobre el document elaborat, per
mantenir en tot moment que es
tracta d'un pressupost restrictiu,
basat en una previsió d'ingresos
ajustada a la realitat i sobre els
quals es farà feina per arribar a les
xifres proposades. Sobre les despe-
ses, Nadal assegurà que tots els
departaments han fet el possible
per retallar-les, destacant el des-
cens en 63 milions de pessetes a
l'àrea de bens i serveis i el de 20

milions en subvencions.

u, Impresentable

c No ho va veure de la mateixa
forma el portaveu del grup socialis-
ta, Josep Barrull, qui va qualificar el
document d'«impresentable». En

opinió de Barrull, no és cert que
s'hagi fet un esforç per preparar un
document de previsions restrictives,
ja que l'estalvi aconseguit al pres-
supost ordinari (la suma de la totali-
tat de despeses menys les d'inver-
sions) només és de 12 milions de
pessetes, respecte de l'any passat.
Així mateix, destaca que la major
part de les inversions, el cost de les
quals es preveu en 493 milions de
pessetes, es cobriran grades a les
contribucions especials i l'endeuta-
ment municipal, però que l'Ajunta-
ment només pot aportar 11 milions.

Cap a la ruïna

En opinió del portaveu del PSOE,
el pressupost preparat per l'equip
de govern dura a la ruïna a l'Ajunta-
ment. Barrull defensa que l'any que
ve será necessari pujar els imposts

per poder fer front a les despeses
corrents de l'administració local, ja
que el deute acumulat, el d'en-
guany és de 196 milions de pesse-
tes, será tan elevat que els ingres-
sos actuals no seran suficients.

Segons l'equip de
govern, el document
elaborat es tracta d'un
pressupost realista i
restrictiu

Després de la intervenció de Josep
Barrull, el delegat d'Hisenda, Rafel
Nadal, va rebatre les critiques del
socialista i va mantenir la seva pos-
tura de qué es tracta d'un pressu-
post realista i restrictiu. La resposta
de l'equip de govern, pero, no va
satisfer al PSOE, que va abandonar
La Sala abans de passar a votació.



L'equip de govern ha modificat el cobro de les dedicacions exclusives dels polítics

Un 9% d'augment en sous pels regidors

A. Sansó.-L'equip de govern de
Manacor ha previst per enguany un
augment en sous pels regidors del
9 per cent, respecte del passat any.
Així, mentres l'any passat es varen
preveure poc més de 26 milions de
pessetes per cobrir els sous dels
regidors, enguany aquesta xifra
augmenta fins els 28.600.000 pes-
setes. Ara bé, de moment els regi-
dors només es pujen els sous en un
18 per cent, la mateixa proporció
que la designada per l'administració
Central per a tots els funcionaris de
l'Estat. Segons va explicar el batle,
Gabriel Bosch, en el plenari del
debat sobre el pressupost munici-
pal, el 7'2 per cent restant está pre-
vist per si durant l'any l'administra-
ció Central decideix augmentar la
proporció de puja deis funcionaris.
D'aquesta manera, l'ajuntament de
Manacor té previst cobrir aquesta
possible puja, també en els sous
dels regidors.

Els sous dels
regidors
Equip de govern:
Gabriel Bosch 	  291.502 pts.
Rafel Sureda D.E.' 	  212.178 pts.
Pere Unas D.E. 	  212.178 pts.
Josep Huertas 	  147.278 pts.
Jaume Darder 	  147.278 pts.
Cristòfol Pastor 	  147.278 pts.
Eduardo Puche 	  147.278 pts.
Catalina Sureda 	  134.641 pts.
Rafel Nadal 	  134.641 pts.
Joan Miguel 	  134.641 pts.
Antoni Vives 	  134.641 pts.
Joan Febrer 	  83.349 pts.

Oposició:
5 Regidors (PSOE), 3 (PSM) i

Antoni Sureda (PP).... 32.057 pts.

* D.E.: Dedicació Exclusiva

Reforma

Per altra banda, l'equip de govern
ha modificat el cobro de les dedica-
cions exclusives dels regidors. La
modificació ha consistit en designar
un sou en dedicació exclusiva per
cada una de les categories dels re-
gidors. L'augment per la dedicació
exclusiva és d'un 44 per cent sobre
el sou del mateix sense la dedicació
exclusiva. Fins ara només hi havia
un sou únic per la dedicació exclu-
siva, mentres que ara aquest está
d'acord amb la categoria del polític
dins l'Ajuntament. Segons l'equip
de govern, en el hipotètic però im-
previst cas de qué tots els regidors
obtenguessen la dedicació exclusi-
va, amb aquest nou sistema s'acon-
segueix un estalvi de 4 milions de
pessetes. Aquest nou sistema no
implica, per& que cap polític més
de Manacor vulgui obtenir la dedi-
cació exclusiva.

Ambdós es criticaren una suposada relació amb el  règim franquista

El debat del pressupost acaba en un tens
enfrontament verbal entre Llull i Bosch

A. Sansó.-EI debat sobre el pres-
supost municipal de l'Ajuntament de
Manacor previst per a 1993 va aca-
bar amb un tens enfrontament ver-
bal entre Jaume Llull i Gabriel
Bosch, iniciat pel primer. Abans de
passar a votació del pressupost, el
regidor socialista i ex batle de Ma-
nacor, Jaume Llull, va voler fer la
seva primera intervenció i darrera
de l'oposició. Jaume Llull, en to visi-
blement nerviós i enfadat, va parlar
del poc respecte que está tenguent
l'equip de govern de Manacor amb
l'oposició i critica que «nosaltres
-referint-se a la seva pròpia gestió
com a batle- només hem governat
durant vuit anys, mentres que vos-
tés -referint-se a l'equip de govern-
ho han fet durant els 52 restants»,
incluTnt, per tant, el règim franquis-
ta. Jaume Llull recordà també que

Gabriel Bosch, bat/e.

Gabriel Cañelles en una ocasió Ii va
dir «batle roig». Va acabar la seva

intervenció demanant més respecte
cap a l'oposició i a la institució, però
també demanant disculpes per si
s'havia accedit.

Per la seva part, Gabriel Bosch,
que va callar durant tota l'exposició
de Jaume Llull, després va interve-
nir per dir que l'havien ofès molt
aquelles paraules. «Jo no he tractat
mai de roig a ningú i no tenc res a
veure amb el franquisme», va dir
Bosch, per afegir seguidament: «i
vull dir que jo no he duit mai cap
camia blava i vostè -referint-se a
Jaume Llull- sí. Jaume Llull replica
després que el que havia dit no
anava per Gabriel Bosch, i tot el
grup socialista abandona La Sala,
així com havia anunciat que ferial
per estar en desacord amb el pres-
supost municipal.
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Els veïns de Porto Cristo hauran de pagar 30 milions en contribucions especials

L'ajuntament aprova 493 milions per inversions

Les inversions de cada Comissió per 1993

TOTAL Ajuntament Contr. Esp. Subvenció
Comissió
Agricultura:
Camins Rurals 34.000.000 14.000.000 20.000.000
Escorxador 7.000.000 7.000.000
Urbanisme:
P. Ferrocarril 206.890.000 90.890.000 46.000.000 70.000.000
Adq .Terrenys 15.000.000 15.000.000
Inver. lnfraestru. 18.500.000 18.500.000
Adqui. inmob. PC. 28.000.000 8.000.000 14.000.000
Xarxa P.C. 60.000.000 6.000.000 30.000.000 24.000.000
Embelliment s'Illot 60.000.000 6.000.000 18.000.000 36.000.000
Sanitat:
Placa Verdures 22.000.000 22.000.000
Tractam. d'aigües 4.000.000 4.000.000
Cementeri 7.000.000 7.000.000
Refor. pescaderia 2.420.000 605.000 1.815.000
Serveis Generals:
Canalitz. d'aigües 2.000.000 2.000.000
Contenedors vidre 1.000.000 1.000.000
Compra d'arbres 1.000.000 1.000.000
Cala Murada 3.000.000 2.500.000 2.500.000
Policia:
Inst, Semàfors 3.000.000 3.000.000
Senyalització 1.000.000 1.000.000
Altres compres 500.000 500.000
Esports:
Infraestructura 12.000.000 12.000.000
Benestar Social:
C. Assistencial 5.000.000 5.000.000
Hisenda:
Informática 1.000.000 1.000.000
Cultura:
Mobiliari biblioteca 3.000.000 1.500.000 1.500.000

M. Ferrer.- L'Ajuntament de Ma-
nacor va aprovar el dilluns el pres-
supost de 1993, que preveu un total
de 493 milions per inversions.

Baixen les Inversions
respecte a l'any passat

Respecte a les inversions que es
varen fer dins l'any 1992, enguany
han estat molt més baixes, ja que
de 818 milions s'ha passat a 493.
Com va declarar aquesta redacció
un membre de l'equip de govern
“per fer front a aquesta despesa

s'haurà de recórrer a l'endeuta-
ment, és a dir, que s'haurà de fer
un crèdit».

Un dels punts que es poden ob-
servar en el requadre que es repro-
dueix, i que és una ampliació del
que varen reproduir la passada set-
mana, es poden veure les inver-
sions amb les quantitats que haurà
d'aportar tant l'ajuntament com el
que es refereix a contribucions es-
pecials i a subvencions del Consell
Insular de Mallorca.

Parlant de contribucions espe-
cials, cal resaltar el que han de

pagar els veïns de Porto Cristo, un
total de 30 milions de pessetes dels
60 que costará la realització de la
xarxa d'aigua; front al que pagaran
els veïns de s'Illot, 18 milions, per la
realització del Pla d'embelliment
que costará també 60 milions.
Aquest és un dels temes que més
pol.lémica ha suscitat a nivell d'opo-
sició municipal, ja que ho qualifi-
quen de discriminació.

Per la seva part, les subvencions
suposen un total de 189 milions de
pessetes.



El passeig Ferrocarril, l'única vía de Manacor que podrá esser asfaltada enguany.

Porto Cristo i Cala Murada pagaran el doble que s'Illot per la xarxa d'aigües

Per enguany l'Ajuntament no ha previst
invertir una pesseta en asfaltat de carrers

En matérla d'inversions, l'Ajuntament de
Manacor per enguay no ha previst gastar una
sola pesseta en l'asfaltat de carrers, Ilevat del
passelg Ferrocarril, on es du a terme un
ample reforma. Els carrers de s'Illot, Porto
Cristo I Cala Murada, que seran oberts per

instal.lar-hi la xarxa d'aigües, enguany no po-
dran esser asfaltats. Per altra banda, els veïns
de Majá de Mar de Porto Cristo i els d'una pe-
tita zona de Cala Murada hauran de pagar el
doble del que va pagar-se a s'Illot per la ins-
tal.lació de la xarxa d'aigües.

A. Sansó.-L'Ajuntament de Ma-
nacor no ha inclòs en el pressupost
municipal d'enguany una sola pes-
seta en asfaltat de carrers. L'admi-
nistració local només disposa d'un
remanent de 5 milions de pessetes
de l'any passat, xifra del tot insufi-
cient per asfaltar un sol carrer.
Només el passeig Ferrocarril veurà
millorades les seves vies, perquè
es continuará l'ample reforma ini-
ciada l'any passat. Pel demés, l'A-
juntament no disposará de doblers
per asfaltar carrers durant aquest
any, encara que sorgesqui la ne-

cessitat en algun deis nuclis urbans
del municipi.

Xarxa d'algües

I ben segur que la necessitat
d'asfaltar sorgirà durant aquest any,
ja que en els nuclis de s'Illot, Porto
Cristo i Cala Murada es duran a
terme obres d'instal.lació de les xar-
xes de conducció i recollida d'ai-
gües, que faran necessària l'obertu-
ra de rases en els carrers. A s'Illot
la major part de la xarxa ja s'ha ins-
tal.lat i les rases s'han tapat, però

els carrers no podran esser asfal-
tats per manca de pressupost. A la
zona de Mitjà de Mar de Porto Cris-
to i a una petita área de Cala Mura-
da també s'instal.laran xarxes d'ai-
gües durant aquest any, però des-
prés no hi haurà doblers per asfal-

tar les rases obertes.

Pagar el doble

Per altra banda, hi ha que dir que
els veïns de Mitjà de Mar i d'aques-
ta petita zona de Cala Murada, hau-
ran de pagar el doble que el que
s'ha cobrat als veïns de s'Illot per
les obres d'instal.lació de les xarxes
d'aigües. Mentre en el cas de s'Illot
l'Ajuntament va aplicar contribu-
cions especials del 25 per cent
sobre la major part del pressupost
de l'obra i del 37 per cent sobre una
petita resta, en el cas de Porto Cris-
to i Cala Murada les contribucions
especials a cobrar als veïns són del
50 per cent del cost total de l'obra
que es realitzarà. El pressupost de
l'obra de Mitjà de Mar puja a 60 mi-
lions de pessetes, mentres el de
Cala Murada a 5 milions.



Els fems de tota Mallorca es cremaran a Son Reus de Palma.

El projecte contempla l'abocament de les deixalles en una zona del terme de Petra

Els residus tòxics dels fems de tota
seran enterrats a 7 kilómetres de Manacor

El Pla de Residus %Vds de Mallorca, con-
sistent en cremar tots els fems de l'llia a la
planta de Son Reus, en el terme municipal de
Palma, contempla ara el depósit de les restes
cremades a una zona situada a no més de 7
kilómetres de Manacor. La zona prevista es

troba dins el terme municipal de Petra, a uns
5 kilómetres del seu casc urbà, a 3 del poble
de Vilafranca 1 a prop de 7 de Manacor. Se-
gons el Pla de Residus Sòlids, aquestes res-
tes cremades s'hauran d'adobar abans del
seu depósit, degut al seu perfil contaminador.

A. Sansó.- El projecte del Pla de
Residus Sòlids de Mallorca contem-
pla el depósit de les restes crema-
des dels fems de tota l'illa a una
zona de Petra coneguda amb el
nom de Son Nuviet. L'objectiu del
Pla de Residus és el de transportar
tots els fems de Mallorca a la planta
de Son Reus, en el terme de
Palma, per allá esser cremades.
Una vegada cremades, les restes
es durien a la zona de Son Nuviet,
per esser enterrades. Aquesta zona
es troba aproximadament a tres ki-
lómetres del casc urbà de Vilafran-
ca, uns cinc de Petra i a no més de
set de la població de Manacor.
Aquest fet ja ha alarmat a l'Ajunta-
ment de Petra, el batle del qual,
Martí Santandreu, ja ha manifestat
que s'oposarà a que les deixalles
es duguin a aquests terrenys.

Perill de contaminació

La notícia ha alarmat als polítics
de Petra, degut a qué les restes
cremades dels fems són molt con-
taminants. Així, el projecte del Pla
de Residus Sòlids de Mallorca indi-
ca que «l'objectiu és el de transfor-
mar els residus potencialment peri-

liosos, per la seva capacitat d'amo-
llar composts contaminants, en un
material que pugui ser disposat
d'una forma ambientalment segu-
ra». Tot i això, el passat dimecres el
batle de Petra manifestava la seva
preocupació per aquests aboca-
ments, degut a la seva toxicitat, “la
qual cosa obligaria a un control de
la qualitat de les aigües subterrà-
nies de la zona durant els 30 anys
següents al tancament de l'aboca-

dor-.

Informació pública

La Candidatura Independent de
Petra, un deis grups que componen
el consistori municipal, ha optat per
denunciar el projecte a l'opinió pú-
blica i presentar al.legacions a l'es-
tudi d'Impacte Ambiental que la
conselleria d'Obres Públiques ten-
drá en exposició pública fins el dia
12 de febrer.

DAIHATEIU

AHORA MAS CERCA VEALOS EN MANACOR, EN... MOTRESA
AUTOMOVI LES
Avda. Salvador Juan, 67
Tel. 55 50 51



Els respresentants del SUP i de la Policia exigeixen un aument de funcionaris i
unes condicions mínimes per treballar

Manifesten que des de la delegació del Govern no hi ha «voluntat política per solucionar les  deficiències»                 

El SUP denuncia una situació «caótica» de
la Comisaria de Manacor

(M.A.Llodrá).- El Sindicat Unifi-
cat de la Policia (SUP) qualifica de
«caótica» la situació actual de la
Comisaria de Manacor per deficièn-
cies d'infraestructura de les depen-
dències i per manca de personal
que provoca, forçadament a nivell
social, una inseguretat ciutadana;
per altra banda representants d'a-
quest sindicat també denunciaren
en roda de premsa la irresponsabili-
tat del delegat de Govern, Gerard
García, ja que coneguent la greu
problemática i manca de recursos
amb els quals han de fer front dia-
riament els pocs funcionaris que
avui es troben al servei dels veïns
del terme municipal de Manacor,
«no hi ha hagut voluntat política per
solucionar-ho». El secretari d'orga-
nització del SUP, Francisco Javier
Ralea i el secretari general, Antoni
Sala coincidiren divendres en el
transcurs de la roda de premsa ce-
lebrada en una de les sales de la
Comisaria -que per cert es troba en
molt mal estat- en demanar ajuda a
les Associacions de Veïnats per tal
de que col.laborin «denunciant
totes les deficiències»».

«La Comisarla está caient»

«Aixó aclama al cel; la Comisaria
está caiguent». Amb aquestes pa-
raules definia Francisco Javier
Ralea l'estat d'abandó de les de-

pendéncies de la Policia Nacional,
després de deixar constancia de
que a l'Administració no li ha inte-
ressat acceptar cap de les sis pro-
postes que durant els darrers anys
s'han presentat per construir un nou
edifici. Al marge de la inseguretat
del que són objecte els ciutadans
que acudeixen a les oficines per
tramitar algun assumpte administra-
tiu, com és el cas del document na-
cional d'identitat, el SUP menciona
especialment que els detinguts
mantenen contacte amb aquestes
persones i personal de la Comisaria
per falta d'espai; fet que obliga a
tenir un funcionari pendent amb el
detingut. La humitat fou un altre
dels aspectes que és tractà ja que
moltes habitacions es veuen afecta-
des per aquest fenómen, que ha
obligat a desallotjar l'armament i ar-
xius molt importants. La situació es
vertaderament lamentable; arribar a
l'extrem de que un cos de seguretat
hagi de treballar amb situacions
precàries i «tercermundistes» no és
beneficiós per cap comunitat, per
petita que sia.

Un altre dels inconvenients que
sortí sobre la taula fou, el Ilunya en
que es troben els aparcaments dels
cotxes denominats «Z»; els funcio-
naris es veuen obligats a aparcar-

los a la céntrica pina de Sa Bassa,
a uns cinquanta metres de les de-
pendències per no tenir l'edifici
acondicionat. A més si es dona la
circunstancia de que han de sortir
amb urgència en una hora punta,
és a dir, de gran afluéncia circulatò-
ria, evidentment retén la rapidés de
l'acció. En definitiva, el Sindicat
Unificat de la Policia vol denunciar
públicament les nombroses defi-
ciéncies que es detecten en infraes-
tructura dia a dia, i que van en aug-
ment, per tal d'aconseguir que la
Comisaria de Manacor treballi din-
tre de les condicions mínimes que
es poden exigir.

Un total de 24
funcionaris treballen a
la Policia Nacional,
quan el nombre mínim
per cubrir les
demandes que
requereix el terme
municipal de Manacor
és de cinquanta

El SUP demana
responsabilitats al
delegat de Govern,
Gerard Garcia, davant
una impossible
actuació o
compareixéncia de la

Ì Policia Nacional en
situacions urgents



Els aparcament dels cotxes ‹,Z» haurien de trobar-se dintre de les dependències.
A Manacor, encara que sia en un cas d'urgéncia han d'anar a cercar-los a Sa
Bassa, a uns cinquanta metres de la Comisaria.

dóna el cas de no poder atendre un
situació d'urgència, sempre que es
justifiqui que és per manca de per-
sonal».

24 funcionaris realitzen la
tasca de cinquanta

Segons unes dades facilitades
per aquest representants del SUP,
la població del terme municipal de
Manacor -una de les més grans que
existeixen- requereix al menys unes
cinquanta persones per encarregar-
se de les tasques preventives, d'in-
vestigació i administració. La xifra
real però de personal que hi treballa
actualment no oscila ni molt manco
a una quantitat aproximada. Un
total de 24 efectius es fan cárrec de
totes aquestes tasques i qué se-
gons apuntaren «la feina és la ma-
teixa. Llógicament no disminueixen
els robos si hi ha menys policies; i
les persones que necessiten trami-
tar algun assumpte administratiu
també són les mateixes». Afagint
que «si el delegat de govern, Ge-
rard Garcia, considera que a Mana-
cor només s'han de realitzar les
tasques administratives, endavant,
però que sigui baix la seva respon-

sabilitat».

En algunes ocasions s'ha donat
la circumstància de que tres funcio-
naris han guardat l'edifici (que no
es pot abandonar degut a que hi ha
diverses entrades i a l'interior es
guarda armament, entre altres
coses), han tramitat les denúncies i
s'han mantingut al servei del telèfon
d'urgències, (091). També ha pas-
sat en més d'una ocasió que un sol
policia ha realitzat Un torn de vuit
hores, pel que li es impossible fer
pràcticament res, més que guardar
les dependències. En aquest cas
-encara que no li correspongui- la
Policia Local és la que ha assumit
algunes de les competències de la
Policia Nacional, -però s'ha de tenir
en compte que cadasquna té assig-
nades unes tasques i, encara que
agraïm la seva col.laboració, ells no
es poden dedicar al cent per cent
amb la seva feina, que ja es sufi-
cient». Per això «demanam respon-
sabilitats al delegat de Govern si és

La Policia Local cubreix
actualment un gran
nombre de
competències dels
funcionaris de la
Comisaria;
col.laboració que
agraeixen els
representants del
sindicat

Crida a la població 

En resum després d'aquesta roda
de premsa celebrada divendres en
una sala de la Comisaria es feu una
crida especial a totes aquelles enti-
tats, com les associacions de veïns,
amb la finalitat de que denuncien
totes les deficiències que s'obser-
vin, ja sia amb actuacions de la Po-
licia o altres assumptes, amb la fi-
nalitat de que l'Administració Cen-
tral agafi ja una mesura, favorable o
no, però en carácter d'urgència i
poder tancar d'una vegada aquesta
dramática escena que provoca  «im-
potència» als funcionaris. Tan Fran-
cisco Javier Ralea com Antonio
Sala expresaren l'adhesió i el recol-
zament del SUP davant una possi-
ble movilització.

Fotos: Antoni Blau
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GÁ' N RI VÁS
TÁL L ER MEGÁNIC

* PREPARAMOS SU COCHE PARA REVISION
* SE HACEN CAMBIOS DE ACEITES BMW
* TRABAJOS BIEN HECHOS A PRECIOS AJUSTADOS
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C/ Joan Miró, 8 Tel. 84 42 20 MANACOR (Mallorca)    
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Protagcmistes

Lluis Massanet, poeta
i traductor manacorí
que participà, dilluns
passat, a l'escenificació
de l'espectacle poètic
«Poemes a Nai« de
Miguel Angel Riera, al
Teatre Lliure de
Barcelona, un lloc on
només hi solen deixar
actuar lo millor de lo bo.

Mateu Llull, Director
de Televisió Manacor,
és notícia porqué
aquesta mateixa
setmana ha començat
a emetre TV-M un
informatiu a les 2045,
els dies dilluns,
dimecres i divendres,
així com un programa
esportiu els dimecres.
Tot en directe.

Jaume Galmés, més
conegut popularment
per Jaume de Rotana
que dijous que ve, dia
18 de febrer, donará
una conferència a
l'Institut Mn. Alcover,
sobre «Agricultura
Ecológica» dins la
setmana Ecologia i
Natura que organitza
aquest institut
manacorí.

Andreu Galmés, que
demà, dissabte, té
previst oferir un concert
de jazz juntament amb
Max Sunyer, al Bar
Catòlic de Manacor.

Rte. EL CRUCE
Dia 20 de Febrero

GRAN BAILE DE CARNAVAL
a partir de las 21'00 horas

CON CENA A LA CARTA,
BAILE Y MUSICA EN VIVO

Habrá premios para los mejores disfraces

Ctra. Manacor-Vilafranca, km. 41 Tel. 560073
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L'Ajuntament instal.la nous indicadors per
tota la població

A les darreres setmanes i'Ajuntament ae manacor
ha instal.lat nous indicadors d'orientació a reu de tota
la població. L'objectiu d'aquesta tasca és Ilógicament
minorar la informació a tots els turistes que circulen
per Manacor i que moltes de vegades no sabien cap a
on dirigir-se per anar o agafar una carretera de les po-
blacions veïnes. Una bona feina que era sumament
necessària i que s'ha duit a terme en els punts més
usuals de confusió, inclús al carrers cèntrics, com la
plaça Ramon Llull.

D'aquests discs orientatius hi ha que dir que algu-
nas persones han qualificat de correcte que les pobla-
cions petites es senyalassin igual que les grosses,
com és el cas que presentam a la fotografia on Son
Macià és igualment apreciable que Felanitx.

Foto: Antoni Blau

LLEVANT 

Tel. 84 35 00
Plaga des Mercat, 21 A
MANACOR  

AGENCIA DE VIATGES 

UN DIA EN MENORCA 
Domingo, día 28 de febrero

Salida: 07'30 h. Regreso: 21'00 h.

INCLUÍMOS:
-Autocar Manacor-Alcudia-Manacor
-Ferry Alcudia-Ciudadela-Alcudia.
-Excursión vuelta isla con almuerzo incl.
-Acompañante Viajes Llevant

PRECIO POR PERSONA: 7.800 pts.

Fin de semana en 

MENORCA 
Salida: sáb., 20 de marzo, 07'30 hrs.

Regreso: dom., 21 de marzo, 21'00 hrs.

INCLUIMOS:
-Autocar Manacor-Alcudia-Manacor
-Ferry Alcudia-Ciudadela-Alcudia
-Traslados Hotel
-Estancia en Hotel*" en pensión completa.
-Excursión vuelta a la isla con almuerzo incluído.
-Acompañante de Viatges Llevant

PRECIO POR PERSONA: 11.500 pts.
Especial niños/hasta 12 años: 9.900 pts.

CONOZCA MENORCA con VIATGES LLEVANT y la nueva línea de ALCUDIA-CIUDADELA
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RENAULT

A sus 65
 V. en diesel o a los 

80 

CV. de su versión gasolina. Déjate llevar por un gran equipamiento con:

• preequipo 
de radio con antena 

• faros halóg	
luneta trasera térmica 

• 
aire acondicionado (en opción en la versión 

RL 14).

Acércate al 
Renault 19.

RENAULT 19 RL 1.9 DIESEL

ENAULR T 19 RL 1.4 3P	 1.555.000 PTS.

1.395.000 PTS.

RE n promoción, transporte y todos los impuestos incluidos
t n F'eninsula y Raleares hasta el 31 de Enero para vehiculos en stock

No compatible con otras promociones . Precio máximo recomendado por el fabricante

RENAiiiii a MANACOR
Polígono Industrial de Manacor:

Cra. Palma - Manacor, Km. 46,9 - Tel. 55 46 11

ha lógenos - Te embrujaras.

NAU LT 
19

Precio co



Bernat Nadal

Andreu Riera guanya el concurs
Frederic Monpou

E s una satisfacció compro-
var com els manacorins
van destacant dins el camp

artístic enllà de la nostra Illa. Dis-
sabte passat, dia 6, el pianista
n'Andreu Riera aconseguia el Pri-
mer Premi del concurs Frederic
MONPOU, que es convocava a
Barcelona. Això li suposava un di-
ploma, una dotació en efectiu i, so-
bretot, un recolzament artístic de
primer ordre, una victòria en camp
contrari per quan els catalans orga-
nitzen els concursos amb un rigor
extremat.

El Concurs Frederic Monpou es

va desenvolupar al llarg de tota la
setmana i n'Andreu Riera va anar
passant les diverses fases fins arri-
bar a la final de dissabte. Les audi-
cions es feien a l'Acadèmia Mars-
hall, amb assistència de públic, pel
carácter internacional d'aquest
concurs pianístic.

Aquest públic es va desbordar al
final quan, un Jurat presidit per Ali-
cia de Larocha i Xavier Montsal-
vatge com a membre destacat, va
decidir atorgar el premi al manacorí.
Per la competència entre els partici-
pants i el prestigi del Jurat, no dub-
tam a qualificar aquest premi com a
importantíssim en la carrera del ma-

nacorí, entre altres coses per un fet;
perquè n'Andreu ja no és un ado-
lescent i ha de competir en un món
de gent molt preparada i, així i tot,
ens demostra que está sempre a
dalt de tot.

Després de l'èxit de Barcelona
n'Andreu tenia previst actuar a Ma-
drid ahir, dijous, a la Residència
d'Estudiants. Posteriorment, el pro-
per divendres, dia 19, actuará a
Granada amb el Quartet Manon,
del que forma part des de fa uns
anys i dia 29 del proper mes de
marc donará un concert al Instituto
Cervantes de París. La nostra més
cordial enhorabona.

Pep López I	 del Tresor

La setmana passada donàvem la
notícia que l'actor de Teatre i mem-
bre dels Capsigranys, En Pep
López, se n'anava a València per a
actuar professionalment en una
obra de teatre. Efectivament, ha ac-
ceptat una oferta formal per a parti-
cipar en l'escenificació de l'Illa del
Tresor, una versió teatral de l'obra
de Stevenson, que será estrenada
d'aquí a dos mesos a València.

En primer terme, els actors treba-
liaran diàriament en la preparació
de l'obra i, acabats els assajos, la
representaran tres dies la setmana
al llarg de dos mesos més.

Aquest sí d'En Pep Lopez signifi-
ca una passa endavant en la seva
experiència teatral. Era hora que
algún manacorí donás la passa i Ell
l'ha donada, anant fins i tot un poc
més Iluny que Palma. Esperam que
Ii vagi bé i que la seva tasca se vegi
recompensada amb però
n'estam segurs que, almenys,
haurà guanyat en experiència, en (;)1

aventura i en saber. D'aquí a quatre
o cinc mesos En Pep López será
més actor i, la veritat, ja ho feie bé
fins ara...



IliperiCentro
OFERTAS DEL 12 AL 25 DE FEBRERO '03

ALIMENTACIÓN

Aceite de Girasol Unagrás 1. 	 68.-
Arroz Unagrás kg 	 99.-
Vinagre Procer 1 	 98.-
Aceitunas rellenas Unagrás 450 gr. 	 76.-
Atún Claro Isabel R070 pack-3 u 	
Foiegrás Munar 200 gr. 	

99.-
120.-

PERFUMERÍA Y LIMPIEZA

Mistol 1. 	 79.-Café Rico mezcla 250 gr 	 115.-
Skip micro económico 2 kg 	 689.-
Pañal Fixies Compact 28 u. 32 u. 	 899.-

BEBIDAS Papel higiénico Dovay pack-4 u 	 99.-

Coca cola 2 1 	 145.-
Servilletas Marpel 100 u. 	 59.-

Kas naranja, limón 2 I 	 159.-
Bitter Kas N.R. pack-6 u 	
Vino Don Garcia brik I 	

335.-
65.- TEXTIL

Veterano I 	 795.- Cojines chinz cuadrados lisos 	 425.-
Anís del mono dulce, seco 	 890.- Batines señora 	 2.500.-

Batines niña 	 1.725.-

CONGELADO

Escalopa pollo, jamón, queso Freisa 4 u. 294.- MENAGE
Pizza diabola, ortolana, tartana Freisa 	 320.- Vajilla Trianon Bco. 20 pzas 	 1.850
Envase familiar Camy 1'5 I 	 599.- Pack 3 tazas mugs country 	 425.-
Salmonetes 	 280 ptslkg. Cesta ropa ergonómica 65 cm. 	 715.-
Rodaballo 	 780 pts.lkg. Tabla planchar 	 1.150.-
Gamba grande 	 995 pts.lkg Escalera 4 peldaños 	 2.295.-

CIIARCUTERIA BAZAR
Fuet Imperial El Pozo 	 182.- Convector Moulinex C-78 	 6.995.-
Chopped Pork El Pozo 	 499 pts.lkg. Tropicano Taurus 6 f. 	 12.950.-
Jamón Serrano S6H Pamplonica 	 1.399 pts.lkg. Batidora Baby Taurus CP 	 2.595.-
Jamón York Delictessen Purlom 	 795 pts.lkg. Congelador Arcon Mesa AC-300 	 39.949.-
Bacon Purlom 	 595 pts.lkg. Frigorífico Edesa Combi C3-10126 	 59.995.-
Queso mahonés La Payesa 	 980 pts.lkg.

CREMERIA

Yogur danone natural azucarado pack-8 u 	  199.-
Petit Suisse danone pack-6 u. 	  159.-



La Batlesa de Sóller no sap música, per?) té
bemols, molts més ue els Baties, Batlets i
Batletxos que presur eixen d'homos i de ser
del Madrit.

La Batlesa acaba de demanar ~ro per les
quadrilles de joyas que cometen defictes i no
obstant sempre estan en llibertat.

Que desterri els malfactors está bé, però que
no els mos envii a Manacor, que ja mos bas-
ten!

Aquí planten cara i tot a la Policia, que coneix
més o manco qui són i no pot fer gran cosa.

Funcionaris de Polisai convocaren una roda
de premsa denunciant que senten vergonya
de treballar a la com/ de Manacor, per manca
de mitjans i d'infraestructura...

Digueren que no hi ha voluntat política per ar-
reglar el problema. 1 noltros mos demanam -
per qué no desterrar també els pollos cense
voluntat política?

•••n•

Anais M anacoriins
Documentacló històri a: Dr. Noel Christmas- Documentació gráfica: J. J. Remix



De l'antiga biblioteca s'han catalogat un total de 4.500 volums.
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Formará part de la xarxa de biblioteques del CIM i tindrà un total de  6.000 volums

La Biblioteca Municipal s'obrirà al carrer Muntaner
Des de fa ja un parell de mesos la que era biblio-

teca municipal de Manacor i que es trobava situa-
da a davall la sala d'actes de l'ajuntament, es va

tancar al públic, amb la ferme decissió de fer una
catalogació dels llibres i tornar-la posar en marxa.

Quan el delegat de cultura era
Tófol Pastor es va tancar la bibliote-
ca i es varen seguir les passes per-
tinents per contractar a una perso-
na que dugués a terme aquesta
lenta i feinosa labor que fou la cata-
logació de tots els exemplars que
es trobaven a la biblioteca. Al llarg
d'un parell de mesos, en els quals
es va canviar el delegat que passà
a ser Catalina Sureda, aquest tèc-
nic a duit a terme la seva feina que
acabará en un breu plaç de temps i
que servirá per tornar a fer un catà-
leg i una recopilació de tots els vo-
lums que té en propietat la bibliote-
ca municipal de Manacor.

S'obrirà al públic amb pocs
mesos

Segons va acordar l'ajuntament,
la biblioteca municipal es tonará
posar en marxa, és a dir, que entra-
rá en servei en pocs mesos. Se-
gons ha declarat la delegada de
Cultura, Catalina Sureda «No
podem dir exactament quin mes
será quan es posi en marxa perquè
estam a l'espera d'entrar a la xarxa
de biblioteques del CIM, però en
pocs mesos estará llesta».

En aquests moments, mentre la
persona encarregada acaba la ca-
talogació dels 4.500 volums que té
aproximadament l'ajuntament,  s'es-
tà a l'espera de que el CIM doti a la
biblioteca amb els 1.500 volums es-

L'ajuntament creará la
plaça de bibliotecari

tablerts així com també d'altre ma-
terial establert al conveni signat
entre les dues entitats.

Estará situada a la delegació
de cultura del carrer Muntaner

Malgrat que segurament sia de
forma provisional, de moment, la bi-

blioteca municipal s'obrirà i estará a
l'abast de tothom a la planta baixa
de la delegació de cultura que es
troba situada en el carrer Muntaner.

Amb un horari bastant ampli i
també establert dins el conveni de
biblioteques, Manacor podrá comp-
tar una altra vegada amb la bibliote-
ca municipal que estará oberta al
públic per poder donar un servei de
consulta molt important pel poble.

Es creará una plaça de
bibliotecari

Per tal de poder donar un bon
servei al públic, amb la inauguració
de la biblioteca, l'ajuntament creará



yrr7f.?,

La biblioteca passarà al carrer Muntaner, a la planta baixa de la degadó de cultura.

BEARN

QUIM MONZÓ 	

EL PERQUÈ DE TOT PLEGA T
QUADERNS CREMA 	

4.000 títols per llegir

una plaga de bibliotecari, a la qual
hi podran aspirar totes aquelles per-
sones que compleixin els requeri-
ments establerts.

M° Magdalena Ferrer.
Fotos: Antoni Blau.

•
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Lloren. Mas és el primer vicepresident

S'Agrícola ja té nova Junta Directiva

Després de les eleccions celebra-
des el 24 de gener, hi havia una
certa curiositat per conèixer els
nous membres de la junta directiva
de l'Associació Cultural S'Agrícola.
La realitat és que havien sonat
molts de noms, entre ells els de Do-
mingo Riera i Joan Galmés, com
homes segurs d'aquesta junta. Però
ni un ni altre figuren a la llista defini-
tiva del president, ja que al tauló
d'anuncis de la mateixa entitat hem
pogut veure escrita la nova junta di-
rectiva, que queda d'aquesta mane-
ra:

President: Gaspar Forteza Este-
va; Vicepresident primer, Llorenç
Mas; Vicepresident segon: Jaume
Barceló; Vicepresident tercer:
Mateu Puigserver Gomila; Secreta-
ri: Jaume Melis; tresorer: Gabriel
Sureda; Cap de premsa: Antoni Fe-
rrer; Vocals: Carme Fuster, Rafel
Ferrer, Sion Fullana, Joaquim Fus-

ter, Pep Ros, Charles Gil i Toni
Pastor.

Hi ha una sèrie de coses que cri-
den l'atenció: la presència d'una
dona -Na Carme Fuster-, la de gent
próxima a l'esport del futbol, així
com de gent poc habitual a S'Agrí-
cola Llorenç Mas, per exemple o
Josep Ros.

Caldrà esperar un temps per
veure com es van repartint els dife-
rents treballs a realitzar, però a pri-
mera vista, sembla que la part artís-
tica ha de tenir poques dificultats
amb gent tan introduïda com Jaume
Barceló i Carme Fuster, la primera
dona que passa a formar part d'una
junta de S'Agrícola.

1cPeffesa i eCegaRcia

DESI>1111DII
DIAQUIIIRTGES CORPORR11
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¿QUIERE SACAR HASTA UN
25% DE INTERÉS AL AÑO?

¡Invierta en los paises del futuro!

Nuestros proyectos en el este de
Europa les garantizan grandes

beneficios.

Llámenos o venga a vernos por más
información.

Inmuebles, capitales y ventas, S.L.

Tel. 84 33 01 Fax 84 38 02
Manacor - C/ Alejandro Rosselló, 5 - 1°

Els grups d'animació estaran presents a Na Camel.la

Manacor es prepara per les disfresses
	Un any més arriben les animades i divertides	 de febrer, la gent sortirà al carrer per disfrutar de

	

festes de les disfresses, enguany els dies 18 i 20 	 la nit de bulla.

L'Ajuntament de Manacor junta-
ment amb una serie d'associacions
de veïns, associacions de pares i
altres entitats interessades ha rea-
litzat un programa per aquests dos
dies de fasta.

El conegut dijous jarder, servirá
parqué nins i nines de distintes
edats surtin al carrer amb les vesti-
mentas més alegres i divertidas. A
l'alameda de Na Camel.la donará
començament la festa a partir de
les cinc de l'horabaixa amb la rueta,
a la qual hi haurá dos grups d'ani-
mació musical «Ninots» i «Els trota-
musics» juntament amb Toni Pe-
pons.

Com altres anys, la festa de Sa Rua resultará del tot animada a l'alameda de Na
CameLla.

Sa Rua començarà a les vuit
i mitja a Na Camel.la

Sens dubte l'acta més important i
que aconsegueix reunir a més per-
sones, és Sa Rua que es celebrará
el proper dissabte, a partir de les
vuit i mitja del vespre també a l'Ala-
meda de Na Camella.

Aquesta estará animada per l'Or-
questra «Canyamel» i l'Orquestra
«Cristal» així com també per Toni
Pepons, que donaran la nota d'ale-
gria i donaran un bon ambent. Per

altra banda, cal resaltar que al llarg
de tota l'alameda hi haurà distints
llocs de venda de llepolies, entre-
pans, etc. de les associacions de
veïns de les distintes barriades de
Manacor i també de les Apas deis
col.legis.

L'enterro de Sa Sardina tindrà
lloc dimarts, dia 23

Per acabar amb les disfresses es
dura a terme el proper dimarts el
tradicional enterro de sa sardina,
que donará pas a la cuarema. Les

persones que enguany assistiran a
aquest enterro de sa sardina, parti-
ran des de la plaça del Convent a
les vuit i mitja del vespre per recó-
rrer distints carrers de Manacor fins
arribar a la Plaça del Mercat, on hi
haurà un fogueró i l'animació de la
vetlada correrá a càrrec de Toni Pe-
pons. Cal resaltar que a la processó
hi prendran part la Banda de Músi-
ca de Manacor així com altres ban-
des de cornetes i tambors de les
barriades.

M• Magdalena Ferrer.
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El Conseller, Tomeu Vidal i Carles Costa al moment de la firma del conveni de
normalització lingüística.

Fou el darrer acte oficial que presidí Tomeu Vidal com a Conseller de cultura

Premsa Forana i Conselleria firmen el
conveni de normalització lingüística

L'Associació de Premsa Forana
de Mallorca va dur a terme una reu-
nió el passat dilluns a vespre a Sant
Joan, a la qual va assistir el  Conse-
ller de Cultura, Tomeu Vidal, en el
seu darrer acte oficial, ja que po-
ques hores després era destituit pel
Director General d'Educació,
Tomeu Rotger.

Una subvenció de dos milions
mig per l'Associació

El President de l'Associació, Car-
ies Costa, va parlar en primer lloc
explicant que en anys anteriors la
firma d'aquest conveni s'havia fet a
Ciutat, però que en aquesta ocasió
el Conseller havia volgut anar a
Sant Joan per firmar el conveni
amb la presencia de tots els com-
ponents de la Premsa Forana.

Aquesta subvenció consta de
dues parts, la primera compromet a
les revistes a la publicació d'un arti-
cle referent al patrimoni arqueològic
i artístic de la seva respectiva po-
blació o un reportatge sobre l'any
de Miró. La segona part es refereix
a incentivar a les revistes segons el
porcentatge d'escrits en català, per
altra part, també hauran de publicar
una serie d'anuncis de la conselle-
ria de Cultura referits a la normalit-
zació lingüística.

Les paraules del Conseller
Vidal

Per tancar l'acte, el fins el mo-
ment Conseller de Cultura, Tomeu
Vidal dirigí unes paraules a tots els
assistents, representants de les re-

vistes de la Premsa Forana, dema-
nant i animant-los amb l'ús i foment
de la llengua catalana que ajudarà
a una major riquesa cultural.

M. Ferrer./ F.Barba.
Foto:F.B.



Presentades pel GOB i Amics de Cala Petita

10 bones raons per oposar-se a la urbanització
del polígon 4.21, situat vora Cala Petita

El tema del projecte de Pla Parcial, presentat a
l'Ajuntament de Manacor, que proposa la urbanit-
zació d'una zona litoral propera a Cala Petita co-
mença a formar opinió pública. Són moltes les per-

sones i bastants els col.lectius que ja han manifes-
tat la seva oposició a aquest projecte; segurament
seran moltes més d'aquí a poc temps...

Un factor decissiu al respecte és
la informació, necessària i impres-
cindible a l'hora de prendre partit
per una determinada idea. Per això,
el nostre col.lectiu vol donar a  co-
nèixer les principals raons que pro-
mouen la nostra oposició a aquest
projecte i fan que demanem públi-
cament que no es permeti que
aquesta idea vagi més enllà d'esser
un simple paper. Aquí les teniu:

Sobreoferta

Cada formació política diu una
xifra diferent, però tots semblen
estar d'acord en assenyalar que no
es pot incrementar l'oferta de pla-
ces. L'actual situació de sobresatu-
ració del mercat no beneficia a
ningú, i és la principal causa de l'a-
nomenada «crisi turística». El pas-
tís a repartir és únic, i mentre més
persones en vulguin menjar més
petits seran els bocins que es po-
dran fer. Les matemàtiques no en-
ganen.

Sobreexplotació del litoral

Pensavem que havia quedat
clara la consigna de no permetre
noves urbanitzacions al litoral, però
es veu que no. Els que argumenten
que les primeres urbanitzacions es
trobaran a més de 200 metres de
l'aigua no semblen tenir una idea
molt afinada del que és un litoral no
urbanitzat. Per altra banda si les
primeres edificacions habitables
s'han de trobar a més de 200 me-
tres de la vorera és perquè bo pres-

o 
criu la Llei de Costes, i no perquè
aquests senyors ens facin cap
regal. Així i tot, la franja costera no
restará íntegra, ja que, com es po-
dria imaginar, cap promotor está
disposat a desfer-se alegrement

d'una franja de 200 metres de lito-
ral. No ens va venir gens denou
quan vérem que les zones verdes i
d'esbarjo es situaven dins aquesta
franja. Evidentment.

Inoportunitat temporal

Aquesta urbanització es veu avui
possibilitada gràcies a una normati-
va municipal (Normes Subsidiàries)
de 1980. La redac,ció d'aquest ins-
trument va esser, ja pel seu temps,
massa permissiva i desenvolupista,
sense preveure quina seria la situa-
ció futura. Per altra banda la impor-
tant dinámica urbanística de Mana-
cor demandava ja Ilavors un PGOU
i no unes Normes; un PGOU, ins-
trument molt més definit, no hagués
permès que es presentassin plans
parcials 10 anys després de la seva
aprovació. Però per una serie de

circumstàncies 	(desafortunades)
l'urbanisme municipal encara s'ha
de regir per un instrument totalment
desfassat.

Basta d'especulació

Una actuació a la desesperada
com aquesta presenta tot l'aspecte
d'esser una simple maniobra espe-
culativa, un intent de colar un gol a
l'Ajuntament i, per tant, a tots els
manacorins, ja que la sala, argu-
mentant no haver pagat la indemnit-
zació que resultaria de la desqualifi-
cació de la zona i com a contrapar-
tida rebre uns terrenys a la zona,
podria modificar el PGOU en con-
fecció i possibiiitar, amb la seva
aprovació, 8 llargs anys per que
aquests senyors puguin veure pujar
el valor dels seus terrenys.
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Hipotecament del PGOU

Aquest projecte de Pla Parcial
topa frontalment amb el desenvolu-
pament de l'actual projecte de
PGOU. L'aprovació inicial del
PGOU, anunciada a cur termini,
tancaria la porta a aquest projecte,
però aquest fer pot no produir-se
per ara. Tenint en compte que la
tramitació d'un pla parcial dura, en
la práctica, més de 6 mesos, si és
voluntat del consitori donar el vist i
plau a aquest projecte l'aprovació

inicial del PGOU es podria ajornar
encara molt més. ¿Quin projecte
pesará més a La Sala?

Diferències del projecte

Sens dubte (això no escapa a
ningú) aquest projecte ha estat ela-
borat a «corre cuita», intentant
aprofitar-se en darrera instància i a
la desesperada de l'actual (i possi-
blement provisional) situació urba-

nística. Per aquest motiu els defec-
tes de forma del projecte són impar-
tants (definició d'usos a la zona de
servitud d'ús públic, clavegueram,
abastiment d'aigua,...)

Els dos PG0Us elaborats fins ara
demanen per a la zona un ús rústic,
no urbanitzable. No es pot permetre
que la gestió urbanística es supediti
als projectes presentats, sinó que
aquests s'han de regir pels criteris
dels instruments de planificació su-
perior. És cert que actualment
aquests criteris venen assenyalats
per les NNSS de 1980, però tots
coneixem perfectament els motius
pels quals Manacor no compta en-
cara amb un PGOU. Si fins fa uns
mesos es proposava per aquesta
zona un ús no urbanitzable, no es
pot permetre que aquesta actuació
de darrera hora modifiqui el criteri.

Ara és el moment

Malgrat ja no es pot evitar haver
de pagar per protegir aquesta zona,
el cost encara será mínim. La trami-
tació d'aquest Pla Parcial es troba a
la seva fase inicial, i la seva des-
classificació ara suposaria única-
ment la indemnització als propieta-
ris dels costos d'elaboració del pro-
jecte. Aquesta indemnització es po-
dria incrementar si s'espera a des-
qualificar més envant, quan la tra-
mitació hagi avançat més i altres
documents com el projecte d'urba-
nització s'hagin confeccionat.

Voluntat popular

Tenint en compte els sectors de
la població que s'han manifestat
sobre el tema, hem de creure que,
quan no la majoria, una part impor-
tant dels habitants de Manacor
pensa que aquesta urbanització no
s'hauria de permetre. Cap col.lectiu
representatiu d'una part significativa
dels manacorins s'han manifestat a
favor d'urbanitzar aquesta zona.
Només ho han fet persones indivi-
duals, amb nom i llinatges cone-
guts, que hi tenen clars interessos
econòmics particulars.

Per un urbanisme respectuós

Per un desenvolupament urba-
nístic respectuós amb l'entorn, ajus-
tat als instruments de planificació i
conseqüent amb la situació social,
económica i ecológica actual de
Mallorca (i evidentment també de
Manacor), no podem permetre que
es vagi més enllà dels límits per
tots (o quasi tots) acceptats. Si bé
fins ara el terme «planificació urba-
nística» ha estat «de facto» desco-
negut a Manacor, cal que posem
punt i apart i d'una vegada per toles
comencem a fer les coses d'altra
manera.

Fotos: M. Cladera

Coherència urbanística



Dins el programa d'Activitats extraescolars

Setmana d'Ecologia i Natura a l'Institut

Dins el programa d'activitats ex-
traescolars organitzades per l'Insti-
tut Mossèn Alcover conjuntament
amb l'APA está previst que la próxi-
ma setmana tengui lloc una setma-
na dedicada a l'Ecologia i a la Natu-
ra, amb tota una sèrie d'activitats
relacionades amb aquests temes.

Els capvespres, més concreta-
ment a les quatre, es faran els ta-
Ilers de: dia 15 ¡16 «PAPER RECI-
CLAT», dia 17 «CONSUM I MEDI
AMBIENT» i dia 18 «ENERGIA»,
tots ells dirigits als alumnes de l'Ins-
titut i coordinats per membres del
GOB.

El vespre, a les sis, es faran les
següents conferències-col.loqui:

Dia 16 «LA TERRA EN PERILL»
amb la projecció dels audiovisuals
«La Tierra, la sombra de la humani-
dad» i «Salvemos la Tierra», tant la
conferència com les projeccions les
realitzaran membres del GOB.

Dia 17 «MALLORCA UNA ILLA
AMB DUES CARES» amb la pro-
jecció del vídeo «Mallorca una illa
amb dues cares». Tant la conferèn-
cia com la projecció la realitzaran
membres del GOB.

Dia 18 «AGRICULTURA
ECOLÒGICA» Conferència a cà-
rrec de Jaume Galmés (Jaume de
Rotana).

Totes les conferències estan
obertes al públic, us animam a as-
sistir-hi i també a participar en els
posteriors debats.

7 Setmanari a 150
pesetas

Desde esta misma semana, la revista semanal 7
Setmanari de Llevant, al igual que las revistas ma-
nacorenses de esta periodicidad, costará en los
puntos de venta 150 pesetas.

Los contínuos costes de producción obligan a
esta subida que esperamos sepan comprender
nuestros lectores. El precio de 7 Setmanari pasará
a ser de 6.000.- anuales para nuestros suscripto-
res.

Gracias, una vez más, por la atención que nos
dispensan.

Constituida la Junta Directiva
de la Federació d'A. VV.

M.F.- La recent formada Federació d'Associa-
cions de Veïns de Manacor, va elegir a la seva da-
rrera reunió a totes les persones que havien de for-
mar part de la nova Junta directiva, la qual es troba
presidida per Miguel Vives.

Així els altres membres, que foren elegits pels
distints representants de cada una de les associa-
cions de veïns de Manacor i la seva Comarca, el vi-
cepresident, Llorenç Gibanel, Ramón Llull com a
secretari i Fernando Fuster com a tresorer.
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Miguel Gual s'ha entregat amb la seva
tesi a l' estudi del Concili Vaticà II

El rector de la
parròquia Verge dels
Dolors obté el
doctorat en teologia

Miguel Gual, rector de
Manacor.

A. Sansó.-El rector de la parròquia Verge dels Do-
lors de Manacor, Miguel Gual Tortella, ha obtingut el
doctorat en teologia, per la Facultat de Teologia de
Catalunya. El passat dia 25 de gener  mossèn Miguel
Gual va presentar la seva tesi a Barcelona. Una vega-
da feta l'exposició, i després d'un quart de deliberació,
el jurat qualificador va decidir aprovar el seu treball
amb un Summa Cum Laude, la nota més alta que es
dóna en la qualificació d'una tesi doctoral.

Hiptstes1

Mossèn Miguel Gual ha basat la seva tesi en la in-
vestigació de l'hipotesi de qué en el segle passat ja
s'hi troben fets i manifestacions que condueixen a la
convocatòria del Concili Vaticà II pel Papa Joan XXIII,
l'any 1962. Tot i que fins ara es creia que els fets fona-
mentals que provoquen el canvi  teològic en l'església
católica es produïen durant els anys posteriors a la II
Guerra Mundial, el rector de Verge dels Dolors de Ma-
nacor prova amb la seva tesi que ja poc després del
Concili Vaticà I, promogut pel Papa Pius IX l'any 1869,
i principalment dins el contexte socio-cultural del segle
passat, és donen manifestacions i moviments teolò-
gics que frueixen amb el Concili Vaticà II.

Misioner 1 estudiós

Miguel Gual té 47 anys i va arribar de rector a Ma-
nacor el passat mes de juliol. Va acabar els seus estu-
dis en el seminari de Palma l'any 1969. Des de llavors
ençà ha estat cinc anys de misioner a Burundi, ha cur-
sat estudis de teologia a Roma i ha ocupat diversos
càrrecs eclesiàstics a diferentes poblacions de Mallor-
ca.



El darrer dijous de cada mes la brigada municipal recollirà  les capses de cartró

Deixalles i ajuntament comencen una
campanya per reciclar el vidre

Un grup de joves de la fundació deixalles junta-
ment amb el Delegat de Serveis Generals, Pere Lli-
nás varen realitzar una roda de premsa per expli-
car una sèrie de punts relatius a aquesta nova

campanya que dona començament a Manacor i
que té com a principal objectiu el reciclatge de bo-
telles de vidre.

Aquesta campanya proposada
per la fundació deixalles i seguida
per la delegació de serveis generals
consistirá en que el darrer dijous de
cada mes, totes les persones que
vulguin col.laborar amb aquesta
bona acció, treguin les botelles de
vidre a devora els contenidors i dins
capses de cartró de les 7 del matí
fins a les 12 del migdia.

L'objectiu: sabre quants de
contenidors de vidre
necessita el poble

Un dels principals objectius d'a-
questa campanya és sabre quants
de contenidors per vidre necessita
el poble i a quíns carrers será més
necessari possar-los.

El procediment que es seguirá
després que el camió de la patrulla
agafi totes les capses de cartró
será dur-les directament a Ciutat,
en cas que el camió sia del tot ple o
simplement dur-les al solar que té
l'ajuntament en el polígon industrial,
on també hi haurà paper per reci-
clar i altres objectes servibles.

Campanya de cartells

Perquè aquesta campanya sia
seguida pel més nombre possible
de gent, s'han realitzat una serie de
cartells que es col.locaran a esco-
les, comerços i edificis municipals
per donar una informació clara i
concissa als ciutadans de Manacor.

Amb el lema «No em matis, aju-
da'm a viure» es pinta una botella
de vidre. Aquesta campanya de re-
ciclatge de botelles de vidre s'espe-
ra per part d'organitzadors i
col.laboradors que sia molt seguida
per la gent i demanen la seva

col.laboració a tot el poble per
poder recollir gran nombre de bote-
lles al llarg d'aquests mesos, fins

RECICLA
LES BOTELLES

El darrer dijous de cada
mes treu les botelles

devora el contenidor

(7'00h. - 12 100h.)

DINS CAPSES DE CARTRO

Organitza: Ajuntament de Manacor
CoLlabora: Grup Deixalles

arribar al mes de juny per saber
quants de contenidors necessita
Manacor. Per altra banda, aquesta
campanya també es durá a terme a

Porto Cristo a partir del proper mes
de març i s'ampliarà a les altres
zones costaneres abans de l'estiu.

Fundació deixalles: un caire
ecològic 1 humà 

El grup deixalles que actúa a Ma-
nacor i depèn de la fundació deixa-
lles de Palma, va explicar que
aquesta campanya té dos caires
molt importants i significatius, el pri-
mer seria l'ecològic i el segon seria
que aquest vidre que aniria a la fun-
dació de Ciutat, es vendrá a un
preu per tonelada i aquests doblers
es destinaran a obres de benefi-
ciencia.

Altres campanyes a Manacor,
recollida de roba, mobles,
paper 1 piles botó 

Però a més d'aquesta nova cam-
panya de reciclatge de vidre, a Ma-
nacor ja es duen a terme altres
campanyes com són la de recollida
de roba, mobles i paper que es va
al Centre Parroquial cada dimarts
de les 5 a les 7 de l'horabaixa.

Per la seva pan el paper es reco-
Hit de les escoles i altres entitats
que ho han demanat per la brigada
de l'ajuntament que se l'emporta
també al solar del polígon industrial

i a Ciutat. Pel que fa referencia a
les piles botó, aquestes es poden
dur a la Policia local i al magatzem
de la brigada, però també es po-
dran posar als contenidors de vidre,
els quals tindran uns petits departa-
ments per aquest fí.

La campanya ha començat ara
sols resta que el poble de Manacor
ajudi i col.labori per poder reciclar
molt de vidre.

Magdalena Ferrer.
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Cartes al director
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En defensa de Cala
Petita

Senyor director, li agrairia
tingués a bé publicar aques-
ta carta al seu diari.

En relació a les noticies
aparegudes aquests darrers
dies, tant als dos setmanaris
locals com als diaris provin-
cials, fent referència a una
possible urbanització a la
zona de Cala Petita de
Porto Cristo, més concreta-
ment el qué és el polígon 4-
21, vull expressar la més
enérgica i rotunda oposició,
a la que consider una nova
agressió a la costa i a la
nostra Terra.

Crec que, a hores d'ara,
ja no s'hauria de parlar de
noves urbanitzacions, tant a
la costa com a l'interior. M'o-
Os a aquest projecte per
les següents raons.

La primera d'elles és que
la zona de Cala Petita, o
sigui, entre el final de la ur-
banització de Mitjà de Mar
fins a Cala Morlanda, és
molt utilitzada per un grup,
cada vegada, més nombrós
de ciutadans. Així mateix,
els indrets que duen fins a la
Coya del Dimoni també que-
daran afectats. Segurament
molta gent, i entre ella molts
que varen votar alguns dels
grups que composen el go-
vern municipal, utilitza
aquesta zona en els seus
moments d'oci i així poder
estar més en contacte amb
la naturalesa.

La segona raó és la pobra
atenció que rep el nucli urbà
de Porto Cristo de l'Ajunta-
ment de Manacor, podent
esmentar la manca d'una re-
forma circulatòria, carrers
mal enllumenats, mal asfal-
tats, voravies sense fer, ur-
banitzacions on encara que-
den molts de solars buits i
quasi tots bruts, etc... en de-
finitiva una anarquia urba-
nística (basta fer una volteta
per tot el Pon, i qui no ho
veu és que tanca els ulls).
Davant tot això em deman,
¿qué passarà si l'Ajunta-
ment decideix aprovar
aquesta urbanització? SEN-
YORS DE L'AJUNTAMENT,
NOMÉS Hl HA CRISI PEL
QUE VOLEU?

I la tercera i darrera raó
és que una nova urbanitza-

ció agreujarà, encara més,
el problema de l'aigua pota-
ble des Port, s'Illot, Son Ca-
rrió... Tothom sap que l'ai-
gua d'es Port ja ni es pot
beure; segurament m'imagin
que aquesta urbanització
haurà d'abastir-se amb l'ai-

gua del pou de Son Tovell.
O NO?

En definitiva, no podem
permetre, els manacorins i
portenys que l'Ajuntament
defensi els interessos d'uns
pocs, en aquest cas d'una
família, hem d'exigir que de-
fensi els interessos de tota
la col.lectivitat en general.
Des d'aquí vull demanar als
nostres «representants» po-
lítics la máxima protecció al
bocí de costa verja, que va
des de Porto Cristo fins a
Cala Morlanda. Ja vàrem
perdre Sa Coma, Punta
Reina, Cala Mendia; Cala
Petita encara som a temps a
que es salvi.

SALVEM CALA PETITA!!!
Francesc Riera i Oliver

Resposta de l'escola
Pe re Ga ra u

Resposta del Claustre de
Professors, A.P.A. i Consell
Escolar del C.P. «Mestre
Pere Garau» de Son Macià
al Corresponsal del «7 Set-
manan» de Manacor a
aquesta localitat:

Els professors, alumnes i
pares molt interessats pel
present i pel futur del nostre
Centre, ens ha impiessionat
i, a la vegada indignat, les
afirmacions publicados a la
seva revista el dia 29 de
Gener de 1993, concreta-
ment a l'article sobre el fun-
cionament i organització del
nostre Centre Escolar. Per
deixar clar els fets que pas-
saren aquell dia, relatam el
que va succeir.

El 26 de Gener a l'hora
del pati, el professorat del
Centre va rebre la visita d'un
dels seus Superiors, així es
va improvisar una reunió per

informar del seguiment de la
Reforma Educativa en Edu-
cació Infantil i en el Primer
Cicle d'Educació Primària, a
la vegada que es va confir-
mar la qualificació d'ex-
cel.lent del Projecte Curricu-
lar de Centre que es realitza
al C.P. «Pere Garau» de
Son Macià; malgrat tot, du-
rant aquesta reunió, en el
pati es va originar un inci-
dent:

Degut a l'obra inacabada
en el tancament de les por-
tes exteriors del pati (no
tenim com tancar-les), suc-
ceir que dues alumnes d'E-
ducació Infantil van sortir del
Recinte Escolar. La dona
del director de l'escola, que
en aquests moments sortia
de la seva casa, es va ado-
nar del fet i les va recollir a
la vegada que les va dur al
Centre, acompanyada de
tres alumnes de cicle supe-
rior que se n'adonaren del
fet i sortiren a cercar-les.
Per tant, en cap moment Mi-
guel Nicolau va recollir les
dues alumnes ni les va en-
tregar a la dona del director,
així com ho afirmen els testi-
monis presents.

Podem afegir també que
aquest any ni s'ha fet malbé
ni s'ha reparat cap porta de

l'escola, el que es pot de-
mostrar mitjançant docu-
ments oficials.

La realitat del nostre Cen-
tre ha canviat mott al llarg
d'aquests tres darrers anys,
gràcies a la col.laboració de
Pares, Ajuntament i Profes-
sors, essent reconegut pels
diferents membres de la Co-

munitat Educativa i pels Su-
periors del Ministeri d'Edu-
cació i Ciència com un Cen-
tre en alguns aspectes mo-
dèlics.

La imatge que es reflexe
a l'anide, no pertany per res
a la realitat que viu el Cen-
tre: no tenim problemes de
disciplina, ni d'organització,
hem rebut dotació de medis
audiovisuals, i fins i tot, en
aquests moments, es parla
de crear una aula d'informà-
tica.

Els pares, mestres i alum-
nes del nostre Centre,
estam prou conscienciats de
la nostra tasca educativa en
bé dels infants. Les crítiques
que poguem rebre d'aquest
tipus sols ens dificulten la
tasca que duim a terme.

En Son Macla
5 Febrero 1993

Fdo. Claustro de
Profesores

Fdo. Consejo Escolar
A. PA.
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Interjección o
Interrogación

De la lectura de la prensa
en general, y muy particular-
mente de la provincia, (pp) o
local, (pi) se desprenden, a
veces, sorprendentes inte-
rrogantes e interjecciones.
Veamos:

-«El PSOE de Cort recu-
rrirá las rebajas en las con-
tribuciones especiales».
(PP).

¡Lo malo es que las recu-
rrirá a la alta, para que las
suban!

-«Las moscas españolas
viajan ya por el espacio»
(PP).

¿Quien dijo que en Espa-
ña carecíamos de alta tec-
nología?

-«PSIB-PSOE».
¿Porqué no PSOEIB?, ¿o

el de las Islas no es obrero
ni español? Quizás sea así,
pues a algún regidor local
de esta formación parece no
sentarle bien que le citen
simplemente como del
PSOE.

-»Hay autoestopistas que
parecen decir: Usted me
lleva y además paga el com-
bustible, las reparaciones y
el seguro. Y si tiene un acci-
dente lo demando por
daños. En política hay quie-
nes parecen decir: Ustedes
vayan a las reuniones,
hagan y lleven a cabo pro-
yectos y realizaciones, y yo
comparto los laureles. Sí no
me gustan los mismos y sus
posibles resultados, me
quejaré, criticaré y posible-
mente podría cambiarme,
irme o en el futuro ir solo».
(De un Boletín).

¿Estarán pensando o ci-
tando a U.M.?

-«Ara o mai. La Ilum d'es-
perança comença a
il.luminar el nostre poble».
(pp., felicitación de un parti-
do).

¡Ya era hora; se acabó el
oscurantismo y ambigüe-
dad!

--Presidenta nacionalis-
ta». (pp., del mismo partido).

¿En que quedamos nacio-
nalistas o regionalista?
¡Sigue la ambigüedad!

--Pondría la mano en el
fuego, porque no hay más
irregularidades en las finan-
zas del PSOE». (pp. Sra.
Ministra).

¡Además de «torpevoz»,
se quedará manca!

--Y el delegado de Sani-

dad esta vez no va a tener a
toda la legión de nuestros
muertos para enfervorizar
las masas a su favor» (pl.,

articulista de opinión).
¡Macabro el Señor! Fiel

exponente de la serie
«Noche de Lobos»!

-«Antoni Mesquida
(PSOE), per la denúncia de
la contaminació de les ai-
gües» (pl., 10 Noms: 10
Raons. Política).

¿Y todo un médico tuvo
que esperar a denunciarlo,
precisamente en un Pleno
de la Corporación?
¿Deontología u oportunismo
político?

--Para ganar un mercado
se pierde una playa». (pi).

¡Hay que reconocer que
sí es así y se pierde una
PLAYA, se debe reconside-
rar el proyecto del PSM-CDI
inmediatamente!

-«Según UGT, la nueva
concesión de recogida de
basuras pone en peligro 20
puestos de trabajo de Es
Pla». (pp).

¡Es un mal entendido! La
nueva empresa concesiona-
ria no puede ser tan insensi-
ble para desechar como ba-
sura 20 trabajadores.

--Se desea fichar algunos
protagonistas de la lucha
fraticida que contribuyó de-
cisivamente al fatal desenla-
ce de UCD; y en UM deter-
minadas incorporaciones
pueden levantar ampollas a
más de uno. Pero lo cierto
es que la idea de Munar re-
sulta atractiva...» (pp).

¡Masoquistas que son!
Roma no paga..., pero...

--Hay quienes en UM,
piensan que UIM es un par-

tido popularista poco menos
que de extrema derecha...»
(PP).

¡Por eso la «señora» se
entrevistará con el presiden-
te de UIM, para establecer
un pacto preelectorali Na-
cionalistas, regionalistas y
ahora extrema derecha.
¡Viva la ambigüedad!.

--Para que el pueblo
pueda vivir en paz, comenta
uno de los integrantes de la
UCD» (pp).

¡No, no teman, no es la
UCD!, es la Unión Contra la
Delincuencia agrupación de
vecinos de Capdepera.

-Sin señales de limitación
de velocidad en la Ctra. de
Palma, a su paso por Mana-
cor, y desde mucho antes
de comenzar las fiestas na-
videñas. (No es de la pren-
sa, pero dichas señales no
están).

¿Será el aguinaldo del
Conseller de O.P. para los
locos del volante?
¡Precisamente en estas fe-
chas no se corre!

-«El funcionamiento inter-
no del PSOE es envidiable
desde otras ópticas políti-
cas» (pp, Sr. Vicepresiden-
te).

¡Dios le conserve la vista!
Aunque ciertas exclama-

ciones o preguntas pudieran
aparentemente parecer exa-
geradas y sacadas de con-
texto, pudiera ser que no se
alejaran en exceso de la
exacta realidad. Muchas y
más interrogantes y excla-
maciones pueden producir-
se del examen cotidiano de
las informaciones, informati-
vos, boletines, etc.

Atentamente,
Fdo. F. Gelabert
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dia 20

de
16h.
a

22h. 

S -ucesos                   

El suceso tuvo lugar el pasado jueves a la altura de Es Caparó 

Un conductor fallece en un accidente
entre Vilafranca y Manacor  

rua 93     

dia 18

de
14h.
a

20h.

c/ francesc gornilc 3

Estado en que quedó el vehículo del malogrado M.B.R.S., de 38 años de edad y que falleció
en el accidente.

(M.A.LI).- El conductor
M.B.R.S. de 38 años de
edad falleció el pasado
jueves en un accidente
de tráfico que tuvo lugar
en el kilómetro 44100 de
la carretera que va de
Palma a Cala Ratjada,
concretamente en el
puente de Es Caparó.
Los hechos se produjeron
a las 455 horas de la
tarde tras una espectacu-
lar colisión frontolateral
entre los vehículos,
Volkswagen Santana,
matrícula PM-6702-Ag y
el furgón de la clínica Son
Dureta de Palma, Peu-
geot PM-1125-BN.

M.B.R.S. falleció ins-
tantáneamente tras el im-
pacto que sufrió su vehí-
culo Volkswagen con el
furgón que iba conducido
por J.N.P. de 47 años.

Este y su acompañante,
M.N.T. de 21 años resul-
taron heridos leves.

Después del especta-
cular choque, el conduc-
tor del furgón de la clínica
sanitaria de Son Dureta y
su acompañante se
apearon rápidamente del
vehículo para prestar los
primeros auxilios al malo-

grado joven natural de
Palma que yacía muerto
en el interior del coche. A
consecuencia del choque
la circulación quedó cor-
tada. A las 1830 horas
llegó el funcionario de
guardia del juzgado quién
revisó el cuerpo del cadá-
ver y posteriormente or-
denó su levantamiento.

El fallecido en el accidente entre un
volkswagen y una furgoneta es
conocido por M.B.R.S. de 38 arios
de edad y natural de Palma
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La motivació escolar

Gabinet Psicològic
M. Magdalena Mestre Nicolau i

Cristina Monjo Oliver

No és ben bé la motivació escolar el
que interessa a pares i professors, sinó
la manca de motivació el que realment
els preocupa.

La motivació determina la realitza-
ció de tasques i activitats educatives i
contribueix a que els nins i nines parti-

cipin en elles de forma activa. També
fa possible l'aprenentatge i l'adquisició
de coneixements.

Per?) no és correcte pensar que és
una cosa que des de fora es pot intro-
duir en l'infant. La motivació és una
força interior que impulsa a l'acció, i
sorgeix quan els nins i nines es relacio-
nen de forma adequada amb els profes-
sors i companys que troba a l'escola.

La motivació pot esser de dos tipus:
extrínseca i intrínseca. La motivació
extrínseca es dóna a través de, per
exemple, una recompensa, que se li
dóna al nin o nina. La motivació intrín-
seca és la força interior que el fa ac-
tuar, i que és realment la que val. En el
cas de la manca de motivació dels nos-
tres fills, hem de conseguir que a tra-
vés de regals o altres tipus de recom-
pensa, el nin o nina trobi dins ell un
motiu per fer la feina bé, passi gust

d'estudiar i de fcr les tasques escolars.
Per pròpia experiencia sabem que la

manca de motivació dur als nostres
fills al desinterès, el rebuig de tot el
que té a veure amb l'àmbit escolar i,
com a conseqüència, males notes i fra-
càs escolar.

No tota la culpa del desinterés la
tenen els infants. Moltes vegades el
material que s'ensenya a les escoles és
explicat de forma poc atractiva. La pre-
sentació de les lliçons és molt impar-
tant. Per alguns mestres és més còmo-
de llegir el que posa el llibre i fer-los
fer les activitats, que exposar el mate-
rial de forma més novedosa o diverti-
da. Ensenyant de la manera tradicional
qui fa creure als infants en edat escolar
que les matemàtiques, la física, la llen-
gua o les socials són més importants
que el seu partit de futbol o les rela-
cions amb els companys.

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 Particiular: C/ Bosch, 9-1°. Horario: Lunes, Martes y Miércoles de 17 a 20 h.
Telf. 55 10 08 - Urgencias: 28 13 13. Manacor (Baleares>. Dr. bésar Mesón Legaz



Col•laboració

Els joves som ateus!

Guillem Febrer i Fons

No sé si és la boira ploranera del
matí o simplement fruit de la casualitat
el que atorga als habitants de Manacor
l'estímul necessari per a compondre
amb certa gràcia obres literàries, musi-
cals o plàstiques o simplement obres
socials diverses. No cal citar noms d'a-
quells que han estat dotats amb aquesta
virtut mágica i meravellosa. Uns exem-
ples indiscutibles en són Simó Balles-
ter que dóna nom a una escola presidi-
da per la seva estátua o Mossèn Alco-
ver, recordat amb un majestuós mono-
lit, cap de Na Camel.la o, com no (li
deman disculpes per no haver-la situa-
da al cap davant d'aquesta enumeració)
la TERCERA EDAT.

Gojoses les autoritats inauguraren el
nou local de «SES AULES» al qual
Salvador Bauzá qualificà de CATE-
DRAL DE LA CULTURA recordant
als socis assistents que aquesta «cate-

dral», com totes, tenia moltes capelles i
devocions perquè així es pogués esco-
llir la que més covingués.

Hom troba exagerat d'un local fer-ne
catedral i dels aiguavessos capelles.

Però no són tan greus aquests deliris
de grandesa com el fet que tots els
joves DEVEM ESSER ATEUS!, cultu-
ralment ateus. Cap autoritat s'ha preo-
cupat de fer-nos catedrals ni esglésies
ni capelles de possessió tan sols. I si
tant voleu, ni de donar-nos textos bí-
blics d'antiquari per anar a pregar da-
vall una figuera. Per tant, que ningú
s'espanti si la manca de «pregària so-
cial» provoca «pobresa d'esperit so-
cial».

I el que havíem començat en to de
broma no hi pot acabar. Es prou seriós
per reflexionar-hi.

Que ningú s'esqueixi les vestidures
com el sum sacerdot jueu, davant al-
guns costums poc ortodoxos per part
dels més joves. Pel seu escàs interés
per la política, la societat o la cultura.
Difícilment la joventut podrá consoli-
dar uns fonaments si entre tots no
creim en aquest projecte i no invertim
en aquest futur que volguem o no un
dia arribará. La manera d'invertir-hi (i
no ha d'anar en detriment d'altres
col.lectius socials) és facilitant instru-
ments als joves per fer la feina que
obligatòriament hem de fer: ser part de
la força social, económica i política
d'aquí a no gaire temps.

Permeteu-me que sigui Spinoza,
Baruk Spinoza, amb les seves paraules,
qui acabi la carta:

«NON RIDERE, NON LUGERE,
NEQUE DETESTARI, SED INTELI-
GERE»

«No hem de riure, ni lamentar-nos,
ni detestar, només entendre».

Entendre que amb aquesta manca
d'ajuts institucionals i socials els joves
d'avui no podrem assolir el nostre gran
repte: consolidar la societat de demà.

Davant aquesta situació Baruk ha-
gués canviat la seva máxima per l'es-
toicisme més radical.

Toni Forteza
Adéu, amic

Dijous al matí per Sa Bassa només
se sentia dir: «Saps qui és mort?» , «en
Toni Mosca», «Però que dius ara,
aquell al.lot tan alegre i tan simpàtic? I
tan bona persona!» hi afegien els al-
tres.

«Ereu molt amics tu i en Toni!», me
diu molta gent ara. «i Tant que ho
èrem!». «Hem perdut un bon amic!»,
diuen també molts...

«Toni, que havies d'haver mogut
s'alu-a fitxa!», te deia En Pep quan ju-
gaves a parxis, i tu: «No em digueu res
que jo sé el que faig».

«Com disfrutaves jugant a n'es tup a
tup... Sense tu ses partides de s'Agríco-
la ja no són el mateix, s'han tornat
fades i, fins i tot, diria que tristes...

I a ping-pong si que jugaves bé!...
Quantes vegades jugàrem a Ca'n Bus-
quets.

I en temes de cine si que estaves ben
documentad ... En degueres veure mol-
tes películes a n'es Teatre Principal...

1 que content tornaves de Na Cape-
llera els diumenges que havia guanyat
el Manacor...

Al, Toni, quants records... Saps que
cm prodríem contar de coses teves. I
totes bones!

Maria Francisca, Maria, Gaspar, Fa-
milia, amics, a tots el meu condol.

Toni, descansa en pau. No t'oblidaré
ebmai.

Adéu , amic.
Jaume Piña 11..),n,

Manacor, Febrer de 1993 5,1



PRECIOS REBAJADISIMOS

HOME 1 DONA

REMATE MES FEBRERO

TRAJES CHAQUETA a 	  6.000 pts.

VESTIDOS a 	 4.000 pts.

FALDAS a 	 2.900 pts.

BLUSAS a 	 21900 pts.

TEJANOS a 	 1.995 pts.

TEJANOS sra. color, Rok, Grin's 	  3.500 pts.

CAMISAS caballero a 	 2.500 pts.

Avda. Mossèn Alcover, 17
Tel. 55 29 21. MANACOR



Porto Cristo

La A.V.V. en defensa de Cala Petita

El proyecto de urbanización lla-
mada «de Cala Petita» originó tanta
polémica que era de esperar que la
A.V.V. de Porto Cristo tomara car-
tas en el asunto y decidiera de una
postura a tomar al respecto.

Se puso a debate en el curso de
una reunión ordinaria, en presencia
del Delegado Antonio Vives que
aprovechó la ocasión para reiterar
su inquebrantable «porteñeidad»
mitigada por su fidelidad y obedien-
cia a su partido, lo que puede crear
situaciones delicadas de las que es
consciente. Se ausentó dejando
esta impresión de indecisión perso-
nal que se clarificará a la vista de la
decisión «oficial».

Empezó entonces un debate en
profundidad a lo largo del cual se
emitieron, como es natural, opinio-
nes contrastadas que interesa deta-
llar.

En primer lugar, por unanimidad
menos un voto, se acordó declarar
legítimo y procedente que la A.V.V.
opinara sobre la convivencia de au-
torizar o no dicha urbanización. A
sabiendas de que, diga lo que diga,
el Gobierno Municipal hará lo que le
dé la gana: ni Delegado de Porto
Cristo, ni Comisión de Porto Cristo,
ni A.V.V. de Porto Cristo, nada sirve
para proteger los intereses de
nuestra comunidad.

A partir de esta premisa, varios
pareceres se expresaron.

A unos les parecía bien el pro-
yecto tal cual, con que se someta a
la Ley de protección de las costas,
teniendo en cuenta que la misma
«Cala Petita» está fuera del proyec-
to, quedando a unos 200 metros del
mismo.

Otros opinaron que se debía de-

negar, sin más, todo permiso, modi-
ficando las Normas Subsidiarias ac-
tualmente vigentes de tal suerte
que el polígono urba iizable desde
el establecimiento de las mismas
por los años 60 sea decretado no
urbanizable. Estos se basan en dos
consideraciones: evitar una degra-
dación más de nuestras costas y un
incremento de suelo urbanizable,
inadmisible pues, si se edificara ac-
tualmente todos los sueldos urbani-
zables del municipio, la población
fija del término de Manacor podría
rebasar las 50.000 almas, lo que no
parece soportable por razones de
abastecimiento de agua, energía,
infraestructuras (carreteras, resi-
duos, etc...).

Otros reclaman que se exigiera
de los promotores de la proyectada
urbanización unas garantías de ca-
lidad en la ejecución, pues no ha
sido el caso de las anteriores.

Otros hicieron constar que no se
puede descalificar unos terrenos,
de urbanizables en rústicos o prote-
gidos, sin compensar al propietario,
sea comprando los solares de refe-
rencia -como se hizo en Cala Mon-
dragó por miles de millones- o des-
plazando la calificación a otros so-
lares de la propiedad. Aquí, concre-
tamente, consistiría en autorizar la
urbanización de una zona situada
entre la carretera de Son Servera y
el polígono en litigio, a cambio de
declarar protegido éste último.

Otros opinan que la clase de ur-
banización proyectada no conviene
a nuestro pueblo, ya saturado de
solares destinados a chalés unifa-
miliares lo que transforma Porto
Cristo en un barrio dormitorio o va-
cacional de Manacor. La vocación
turística de Porto Cristo recomen-

daría que dicho proyecto urbanísti-
co se destinará a un turismo de ca-
lidad. La falta de proyecto por no
disponer de nuestro destino, hace
que nuestro suelo sólo se utiliza
con fines especulativos a favor de
intereses particulares y a expensas
de un interés comunitario.

Por fin hubo consenso para con-
dicionar la legalización de la urbani-
zación de referencia a la puesta a
punto de las urbanizaciones ya
existentes -Es Pinaró, Mitjà de Mar,
Sa Torre- para que previamente
puedan ser «recibidas» por el
Ayuntamiento.

Pero, en el curso del debate, se
aludió a problemas más generales
que son buenos de recordar. La po-
lémica podría llegar muy lejos y re-
basar los límites de un simple artí-
culo; por ello, sólo señalaré un as-
pecto que, de haberse tenido en
cuenta, hubiese evitado muchos
males actuales. Se cubrieron de ce-
mento las costas de Mallorca de
forma anárquica, esencialmente es-
peculativa, sin control ni en la canti-
dad ni, sobre todo, en la calidad.
Nadie hable de «destrucción» cuan-
do se alude a Porto Cristo Novo, a
Cala d'Or a la Costa de los Pinos,
mientras clama al cielo la destruc-
ción de Cala Mendia, Santa Ponga
o Cala San Vicente, por ejemplo.

En muchos casos hay arreglos:
en lugar de invertir en más cons-
trucciones, sustituir las desvencija-
das, las feas, por edificios acordes
tanto con nuestra naturaleza como
con una demanda cuya calidad de-
pende de la exquisitez de nuestra
oferta.

J. Moratille



Per la campanya de captació de socis han obert un programa per millorar el centre

Promouen la tercera associació de veïns de s'Illot
(M.A.LI).- En el transcurs d'a-

questa setmana s'han repartit entre
els ciutadants de s'Illot un fulls amb
el qual es promou la tercera asso-
ciació de veïns i que está dirigit als
residents del centre d'aquesta po-
blació. Un dels principals promotors
és Jaume Bujosa, veí de la plaça
d'Es Llop i han obert un programa
de gestió per a la captació de socis
que assenyala la construcció d'un
poliesportiu, policia municipal per la
zona, el vallat dels solars, reparació
i conservació dels carrers, embelli-
ment de s'Illot, un parc infantil i ser-
vei sanitari. Per formar part de la
Junta Directiva será imprescindible
que sien residents de s?illot durant
tot l'any i la cuota anual per soci
será de cent pessetes.

Carta de desesparació a Ga-
briel Canyelles

Per altra banda, han enviat una

carta al president del Partit Popular
de Balears, Gabriel Canyelles, a la
que li assenyalen entre altres coses
que: «Los abajo firmantes, miem-
bros del PP, unos afiliados al parti-
do y otros votantes del mismo. Nos
dirigimos a Ud para que nos ayude
a solucionar lo que consideramos
una injusticia. El Ayuntamiento de
Manacor ha convertido una plaza
pública, plaza del Llop, en un mini
campo de futbol, vallando dicha
plaza...», continuant amb la proble-
mática que els ocasiona aquesta
mesura. Afegeixen a més perd que
«Nuestras continuas quejas al
Ayuntamiento no dan resultado de
ninguna clase. Todos somos cons-
cientes de que los niños tienen que
tener su lugar de esparcimiento..»
encara que consideren que hi ha al-
tres zones. Al final demanen a Ga-
briel Cañellas «lo nuestro es una
llamada de DESESPERACION,
toda vez que si no podemos solu-

cionar este problema, TENDRE-
MOS QUE ABANDONAR NUES-
TRAS VIVIENDAS, he ir a vivir a
otro sitio»

Els conflictes de la plaça d'Es
Llop han estat denunciats en diver-
ses ocasions per els afectats; da-
vant una greu polémica que s'obrí a
consequéncia del renou i les pilota-
des que seguidament afectaven als
veïns, l'Ajuntament decidí vallar
l'esmentada zona d'esbarjo, que
per cert, no ha estat de l'agrad dels
residents a la zona. Per tot això i
després de suplicar sol.lucions a
l'equip de govern, els afectats han
decidit formar la tercera associació
de veTants de s'Illot presentant un
programa de millora.

SUPERMERCAT Na Cap ellera
OFERTES:

-01i d'Oliva Rosselló 40 ••• 	299.-
-Olives rellenes 450 grm.... 85.-
-Madalenes Dulce Sol

rodones 	  115.-
-Pomes, tant vermelles com

blanques 	  55 pts/kg.

-Taronjes navelines 	  15 pts/kg.

DE DILLUNS A DISSABTE

Ronda Institut (cantonada C/ Soliman). Tel. 84 46 19. Manacor



L'Associació de Veïnats de Porto Cristo presentará una al.legació contra el
pressupost relativa a les fortes contribucions especials, del 50% que hauran de
pagar els veïns afectats.

Bernat Amer manifestà la seva protesta per les elevades contribucions especials

El PSOE no assistí a la reunió de la
Comissió Informativa de Porto Cristo

M. Ferrer.- En una carta enviada
al Batle de Manacor i al Delegat de
Porto Cristo, el regidor i membre
del grup municipal socialista, Bernat
Amer va manifestar que el seu grup
no assistiria a la primera reunió de
la Comissió Informativa de Porto
Cristo convocada pel dimarts, dia 9
de febrer.

Segons el PSOE, la reunió
s'havia d'haver convocat
abans del plenari del dilluns

Bernat Amer no havia d'assistir a
aquesta reunió per una  sèrie de
raons com que aquesta Comissió
s'havia de reunir abans de que l'a-
juntament aprovás el pressupost de
1993, cosa que va succeir el dilluns
a migdia, però també per les discri-

Bernat Amer envià una carta de
protesta al Batle i al delegat de Porto
Cristo sobre la Comissió Informativa de
Porto Cristo.

minatóries contribucions especials,
del 50%, que s'aplicaran als veïnats
de Porto Cristo relatives a la realit-
zació de la xarxa d'aigua del muni-
cipi. Amer, en el seu escrit també
manifesta que si aquesta comissió
está creada per discutir els temes
de Porto Cristo i en vista que l'ajun-
tament té un edifici perquè s'havia
de fer aquesta reunió a Manacor.

També es manifesta en contra de l'urbanització de Cala Petita

L'A. VV. de Porto Cristo presentará al.legacions
contra el pressupost de l'ajuntament

M. Ferrer.- La Junta Directiva de
l'Associació de veïnats de Porto
Cristo, es va reunir el passat di-
marts, dia 9, i va acordar que pre-
sentaria una al.legació contra els
pressuposts de l'Ajuntament de Ma-
nacor prevists per 1993, que farà
referència a les contribucions espe -

cials de les obres de sanejament,
clavegueram i acometides de Mitjà
de Mar que hauran de pagar els
veïnats en un cinquanta per cent,
davant altres contribucions espe-
cials per obres similars que sols
hauran de pagar a un 25% com és
a s'Illot.

Aquesta associació de veïnats
també promourà una campanya
entre els veïnats de Porto Cristo
que es puguin considerar afectats
perquè presentin al.legacions con-
tre aquest pressupost. També a
aquesta mateixa reunió es va acor-
dar fer pública la seva postura, des-
prés d'un llarg debat, respecte a la
nova urbanització projectada a con-
tinuació de la urbanització de Mitjà

de Mar cap a Cala Petita; pensen
que no és el moment de parlar de
noves urbanitzacions a Porto Cris-
to i que el primer que s'ha de fer és
acabar les començades i amig aca-

bar. Així el que ha de fer l'ajunta-
ment seria ordenar les necessitats
de desenvolupament urbà i no dei- E
xar creéixer d'una forma anárquica i
sense ordre a Porto Cristo.
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ELIGE AHORA
TU OPEL ASTRA:
De 3 Puertas desde: 1.475.000 ptas.* De 5 Puertas desde: 1.535.000 ptas.*

DESCUBRE
EL NUEVO VALOR DEL OPEL ASTRA

OPEL ASTRA: EL NUEVO VALOR DE LA SEGURIDAD.
• Cinturones de Seguridad regulables en altura con tensado automático • Estructura de Protección Lateral

• Alarma antirrobo • ABS • Cierre centralizado de seguridad.

OPEL ASTRA: EL NUEVO VALOR DEL CONFORT.
• Pantalla Multitunción • Check-Control, Computadora y Radiocassette • Interior I rgonómico
• Cambio Automático • Dirección Asistida • Microfilm) de Aire.

OPEL ASTRA: EL NUEVO VALOR DE LA INGENIERIA ALEMANA.
• Control Electrónico de Tracción • Diseño Aerodinámico Flush-Glass • Nuevos Motores de Inyección

Multipunto, 16 Válvulas y Turbodiesel.

DESCUBRE AHORA LA AMPLIA GAMA ASTRA EN TU CONCESIONARIO OPEL.

OPEL ASTRA. INGENIER1A ALEMANA DE FUTURO.

'1 quipamiento global de la gama Astra, según versiones. Previo recomendado por el labricante (Península y Baleares).

IVA. transporte. !meso impuesto de matriculaeión, gastos de preen(reg.Irriesu uleuuucrproinOcutrrl.lI

Oferta salida durante este mes para sehiculos en stock. OPEL
TE	 ESPERAMOS

CORMOTOR9 S A
Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51

MANACOR (Baleares)

CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA.
):))))



A la fotografia, la Sra. Ra del Rey, Consuelo Vázquez, Riera Ferrari i l'escultor
Juan de Mora.

LLEVANT
Plaza Ramón Llull, 21-A

Tel. 84 35 00

Participa també a una important mostra de París                      

Joan Riera Ferrari exposa a Madrid
Redacció.- El pintor manacorí Joan Riera Ferrari

és doblement notícia aquesta segona setmana de
febrer. En primer Iloc, des de diumenge passat hi

ha set obres seves exposades a París. I des de di-
lluns, exposa a la céntrica i important galeria ma-
drilenya Ra del Rey.

Des del dilluns passat, l'artista
manacorí Joan Riera Ferrari exposa
a la galeria Ra del Rey, de Madrid;
una galeria molt céntrica que es
troba entre els museus Reina Sofia
i Von Thissen. I la seva participació
consta de vint-i-tres obres de la
sèrie més recent sobre la Serra de
Tramontana i la costa Nord de Ma-
llorca. Concretament, ha desplaçat
tretze teles i deu papers.

A l'acte inaugural s'hi trobaren,
entre d'altres personalitats, la Direc-
tora d'Activitats Artístiques de la Di-
recció General de Relacions Cultu-
rals i Científiques del Ministeri d'A-
fers Exteriors, Consuelo Vázquez
Rueda; l'escultor Juan de Ávalos
—autor de les grans escultures del
Valle de los Caídos—, tot el grup
artístic Puerta del Sol, i molts d'ar-
tistes, gent del cinema, galeristes i

gent del món de la cultura, que om-
pliren la galeria Ra del Rey des de
la seva inauguració, a les vuit del
vespre, fins passades les onze.

A destacar, també, la presència
d'importants crítics d'art de «El
País», «ABC», «El Mundo», «Punto
Diario» i altres.

Riera Ferrari, des d'ara quedará
ja com a pintor fitxe d'aquesta gale-
ria, que será la seva representant a
la capital espanyola. El pintor ma-
nacorí, que també ha entrat a for-
mar part del grup artístic Puerta del
Sol, tendrá l'exposició oberta des
del passat dia 8 de febrer fins el dia
10 de març.

Per altra banda, Riera Ferrari és
també figura de l'actualitat cultural
perquè des de diumenge passat,
dia 7 de febrer, participa a la magna

exposició del Saló des Descou-
verts, de París. Una gran sala que
es dedica a mostrar els pintors
«descoberts» els darrers temps o,
el qué és el mateix, els pintors amb
més projecció internacional del mo-
ment. Per això s'exigeix haver ex-
posat a un mínim de cinc nacions
distintes als darrers temps.

Riera Ferrari participa a aquesta
gran mostra de la mà de la galeria
belga Bastian Art, representant del
pintor a aquell país. Aquesta galeria
ha enviat en concret set obres de
Riera Ferrari al saló des Descou-
verts; en realitat, les mateixes que
hi hagué exposades a l'Expo de Se-
villa.

A la mostra d'enguany d'aquest
saló de París hi prenen part un total
de noranta quatre artistes mundials.

Febrer del 93, malgrat la crisi
económica que afecta al món de
l'art, pot convertir-se en el més im-
portant dins la carrera de Riera Fe-
rrari, que ja triumfá plenament a la
seva darrera exposició celebrada a
s'Agrícola finals del 92 i començ
d'aquest 1993.
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S'acordà a la reunió de la Comissió Permanent del Patronat de l'Escola Municipal de Mallorquí

El darrer dissabte de febrer es farà el
Reconeixement de Mèrits

M. Ferrer.- El passat dimarts, dia
9 de febrer, es va reunir la Comis-
sió Permanent del Patronat de l'Es-
cola Municipal de Mallorquí, que va
acordar la data per celebrar els Re-
coneixements de Mèrits.

El dissabte, dia 27 al Teatre
Municipal

Será el proper dissabte, dia 27 de
febrer quan es celebrará definitiva-
ment l'acte de Reconeixement de
Mèrits a Guillem Fullana Hada d'E-
fak i a Mn. Mateu Galmés. Cal re-
cordar que aquest acte fou ajornat
en motiu de la mort del poeta Josep
M Llompart.

Per tal els Reconeixements de
Mèrits tindran lloc al teatre munici-
pal de Manacor a partir de les nou i

Mn. Mateu Galmés Guillem d'Efak
rebran els Reconeixements de Mérits el
dissabte, dia 27 de febrer al Teatre
Municipal.

mitja del vespre del dissabte, 27 de
febrer.

\AA
\ VIAJES

MAGATOURS

Plaza Sa Bassa, 1
Tel. 55 57 13
Fax 84 45 89
07500 Manacor

15 Marzo PALMA-VALENCIA 13'50. LINEA REGULAR
15 AL 20 DE MARZO

Días libres para disfrutar de los múltiples espectáculos
y atracciones que se celebran en estas fechas.
Y cómo no la gran CREMA DE LAS FALLAS.

Régimen de media pensión

20 Marzo VALENCIA-PALMA 18'50. LINEA REGULAR

Precio por persona: 38.400 pts.

¡Últimas plazas!



LLORENÇ FEMENIAS

El Relletge Dbr i
altres contes atrevits

Tots els contes havien estat publicats per 7  Setmanari

Llorenç Femenias edita un llibre de contes

Redacció.- Baix del nom de El
Rellotge d'Or i altres contes atre-
vits acaba de sortir publicat el da-
rrer llibre -darrer, per ara- de l'es-
criptor manacorí Llorenç Femenias.
Tota una sèrie de setze contes,
amb el denominador comú del di-
vertiment per part de l'escriptor i del
lector.

El Rellotge d'Or i altres contes
atrevits és un conjunt d'historietes
senzilles i Ileugeres que, encara
que qualificades per l'autor com a
simples entreteniments, compleixen
ben bé la missió de distreure el lec-
tor i la de testimoniar l'existència
d'individus característics de la nos-
tra rodalia, barrejant realitat i figura-
ció amb proporcions mesurades.

Formalment catalogades com a
costumistes -de vegades amb una
certa inclinació al cinisme- a les pà-
gines d'aquest Ilibre hi concorren
des de peculiaríssimes beates fins
a un grotesc àrbitre de futbol, pas-
sant per militars, jutges, ferrocarrils
portentoses paparres i fins i tot l'a-
mor i la mort... Teixides amb un
estil pla i directe, -comú a tota l'obra
de l'advocat manacorí- iròniques
però sense pretensions brodats es-
tetitzants ni posicionaments morals
o ideològics, les narracions de Fe-
menias no tenen altre objectiu que
el de contar uns fets, recrear unes
situacions i retratar uns personat-
ges que, posats a cercar para-

i guardant les degudes
distàncies, es troben molt més Iluny
d'un Flaubert que no d'un Daudet o
un Maupassant, posem per cas.

Tots aquests contes han estat
publicats per separat a les pàgines
de 7 Setmanari, cada un d'ells amb
un esplèndid dibuix del polifacètic
Tomeu Matamalas i ens permeten
conèixer uns protagonistes que
tenen el comú denominador de la
vivacitat i l'absència de bulls metafí-
sics. Entre ells sobresurten Donya
Catalina Palmer i la irreprotxable
integritat del seu amant anònim; el
furient afeccionat al futbol Joan
Tauler; el superdotadíssim Marc;
l'inclement i despietat Tren Correu.
L'absentista laboral Pep Florit; el

nobilíssim «miles gloriosus» D. Fe-
rran Fuster-Rossinyol i Cabrera;
la incandescent Miquela Garrida,
l'exhibicionista Cuana Lara o el
prodigiós Sen Tomeu Senet, que
en una singular emulació de Faust,
retroba la joventut per via de la
parra encantada, mètode més eco-
lògic i original que el de vendre l'à-
nima al diable, però que finalment
també accepta el seu destí. Un
destí, que en aquest aplec de con-
tes, quasi sempre fa estació obliga-
da al Jutjat per retre balanç, ardors i
conductes.

L'autor del llibre, Llorenç Feme-
nias afegeix a la seva obra publica-
da aquest divertidíssim llibre de
contes. El creador de personatges
com Madó Bladera, amb el llen
guatge tan peculiar dels seus es-
crits, publica un llibre que ben segur

ha de ser un llepa-dits dels seus
lectors i dels col.leccionistes.



Exposa des d'ahir, dijous, a Sa Banca March

La dinámica pintura d'Anders Nyborg a Manacor
Redacció.- L'artista danés An-

ders Nyborg tenia previst obrir una
exposició de la seva darrera creació
artística al saló de Sa Banca de
Manacor. Ahir, dijous, a les 1930
estava prevista la inauguració d'una
mostra singularment dinámica, ori-
ginal, colorista i espontània.

Conformen aquesta exposició un
total aproximat d'unes quaranta
obres, totes elles de signe colorista,
realitzades quasi sempre amb téc-
nica mixta, oli i guax sobre tela o
paper i l'exposició romandrà oberta
fins al pròxim dijous dia 18 de fe-
brer; una setmana, tan sols, que
permetrà conèixer aquest interes-
sant artista.

Tota l'obra que hem pogut veure
d'Anders Nyborg tenen el comú de-
nominador de la vitalitat i el dina-
misme, amb una riquesa cromática
poc freqüent. El pintor danés és au-
todidacta, però de seguit es com-
oroya que no es tracta d'un adventi-

Ilenguatge senzill, però misteriós,
amb elements suggerents i amb
una sèrie d'imatges que semblen fi-
gures fantàstiques.

El crític Manfred ~I ha dit d'ell
que es tracta d'un home intuitiu i
capaç de sorprendre a cada passa;
agosarat experimenta les formes i
els colors en un procés dinàmic de

creació al qual l'energia creativa es
transforma en poesia policroma i en
un llenguatge multiforme.

Cal veure l'exposició d'Anders
Nyborg que, des d'ahir horabaixa
es troba oberta al públic manaocrí;
cal anar-la a veure perquè trans-
met, entre d'altres coses, un cert
optimisme.
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El Teatre Municipal será escenari de la representació de l'obra ‹ , El Rei Herodes-
en versió infantil.

S' inaugura una exposició aquest divendres a la Galeria M.A. Perelló

L'obra més recent de Bernat Sansó

El pintor felanitxer, Bernat Sansó,
presentará un recull de la seva obra
més recent en una exposició que
s'inaugura aquest divendres a ves-
pre a la Galeria M.A. Perelló del ca-
rrer de l'Estrella.

La seva segona exposició a
Manacor

Bernat Sansó presenta la seva
obra per segona vegada a Manacor
després de que l'any passat expo-
sás a la Torre de Ses Puntes, for-
mant part de la mostra de pintura
Jove a Mallorca, 15-30.

Des de l'any 1983 en que va rea-
litzar la seva primera exposició a la
Galeria Deià i a la Galeria 4 Gats
de Ciutat, ha duit a terme moltes
mostres de la seva obra tant per
distints dobles de Mallorca com de ció d'Arco 88 fins a Arco 91) i
l'estranger; aixó ha exposat a Bar- també ha pogut ser admirada la
celona. i Madrid (en motiu de l'edi- 	 seva obra amb distintes ocasions a

la ciutat de Basilea a Zuric i a Lon-
dres.

M. Ferrer.

Pel proper dijous, dia  11 de febrer, al Teatre Municipal de Manacor

S'Escolania prepara la representació del
Rei Herodes en versió infantil

(M.A.Llodrá).- El proper dijous
s'escenificarà al Teatre Municipal
de Manacor la coneguda obra -El
Rei Herodes», però en aquesta
ocasió en versió infantil. Aquesta in-
teressant convocatòria prevista per
dia 11 de febrer a partir de les vuit i
mijta de l'horabaixa, ha estat orga-
nitzada per l'Agrupació de s'Escola-
nia del Sant Crist de Manacor, amb
la col.laboració dels diferents
col.legis d'aquesta localitat. Cal
destacar per altra banda la inesti-
mable ajuda de Joan Gomila, qui
s'ha fet càrrec de la direcció de la
representació.

Això dons dijous sortiran a esce-
na els futurs actors de teatre que
després d'una efectiva tasca realit-
zada des de les escoles veuran el
fruit sobre l'escenari. L'obra com
hem dit començara a les 2030
hores, sient el preu de l'entrada
només de 200 pessetes.
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Hacer cine puede ser mortal.

faíE	 fERI HUMO

El Juego llIllwood

MUJER BLANCA SOLTERA
BUSCA...

Local de proyección: Goya Cine-
ma (Fin de semana).

De Barbet Shoeder, con Bridget
Fonda, Jennifer Jason Leigh, Ste-
ven Webber, Peter Friedman y
Stephen Tobolowsky. D: 107  M.

Hedy Carlson aparece en la vida
de Allie Jones cuando ésta más la
necesita. Ha echado a su novio,
Sam, de su apartamento, pero ha
estado a punto de pedirle que vol-
viera con ella. Tiene miedo a estar
sola y Hedy, que le proporcionará
compañía y ayudará a pagar el al-
quiler, la entiende perfectamente.
Alije necesita que la consuelen y
Hedy quiere sentirse útil. Vivir con
Allie le da a Hedy, por su parte, la
sensación de haber encontrado una
parte de sí misma que le faltaba. Su
hermana gemela ha muerto y Hedy
tiene la sensación de ser como la
mitad desprendida de un todo más
completo. Las dos nuevas amigas
intercambian confidencias, vestidos
y perfumes. Hedy parece saber
cuales son las necesidades de
Allie. Pero ésta no es muy cons-
ciente de la complejidad de las de
Hedy, que llega incluso a cortarse y
teñirse el pelo exactamente como el
de su compañera, queriendo ser su
gemela, «fundirse» con ella.
«Mujer blanca soltera busca...» es
un trhiller psicológico a cargo de
Barbert Schoeder («El misterio Von
Bulow»), quien ha manifestado en
relación de su película: «veo la pelí-
cula como parte de una larga tradi-
ción cinematográfica que incluye tí-
tulos como «Rosemay's Baby» y
Hitchock y también tuve en mente
«persona» de Ingmar Bergman.

Género: Thriller. Valoración artís-
tica: 7. Valoración comercial: 8

EL JUEGO DE HOLLYWOOD,
THE PLAYER

Local de proyección: Teatre Mu-
nicipal (fin de semana).

De Robert Altman, con Tim Rob-
Nins, Greta Scachi, Fred Ward,

Whoopi Gaoldberg y Brion James.
Griffin Mill recibe docenas de tar-

jetas postales de un enfurecido y
desconocido guionista que amena-
za con matarle porque no le
«llamo» en relación con su idea
para una película.

Pero también hay otra cosa que
preocupa a Mill. Ha oído el rumor
de que un ejecutivo rival, será con-
tratado pronto por el estudio, po-
niendo así en peligro su trabajo. Y
tal como le indica su abogado «los
rumores acaban por ser siempre
ciertos».

Y cierto es que el director del es-
tudio, Joel Levison, le da la bienve-
nida a Levy, Mill amenaza con dimi-
tir hasta que Levison le convence
de que es interesante de que traba-
je con Levy. Además, segun le indi-
ca Levison, a Mill no le queda más
remedio, ya que su contrato no ex-
pira hasta dentro de año y medio.

Después de recibir otra tarjeta
postal amenazadora, se dedica a
rebuscar en su archivo de llamadas
telefónicas sin contestar, aparece el

nombre de un guionista una y otra
vez, David Kahane. Convencido de
que es él quien le amenaza, Mill te-
lefonea a Kahane a su casa y habla
con su novia June. Ella le informa
que Kahane se ha ido a Pasadena
para ver «el ladrón de bicicletas»,
película italiana clásica.

Mill localiza a Kahane en la sala
de cine, se disculpa por no haberle
devuelto la llamada, y, para apaci-
guarle le ofrece un empleo. Pero
Kahane rechaza su oferta, conside-
rando un acto más de hipocresía y
falta de honradez de Hollywood.
Los dos hombres intercambian pa-
labras ofensivas. A raiz de su discu-
sión se inicia una pelea y Mill, sin
querer, mata a Kahane. En un in-
tento de eliminar pistas, Mill coge el
reloj de Kahane y se marcha.

Al dia siguiente Mill recibe la visi-
ta del jefe de seguridad de la poli-
cia.

Intriga y pasiones en el mundo de
Hollywood actual. Cine dentro del
cine a cargo de Robert Altman.

Género: Intriga. Valoración artísti-
ca: 7. Valoración comercial: 6
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A S'HORA DE SA VERITAT

Jordi Puigserver
deixa el Perles

Per Felip Barba 

Dilluns passat va acabar el man-
dat d'una persona carismática dins
el bàsquet de Manacor, Jordi Puig-
server que acabava la seva singla-
dura de sis anys com a president del
Club Perles Manacor de Basquet,
ha decidit no presentar la candidatu-
ra a les pròximes eleccions i per tant
no seguirá presidint aquesta entitat
manacorina.

Ara és l'hora de valorar la gestió
d'aquests sis anys d'En Jordi al front
del Perles, crec que la seva tasca
ha estat positiva amb molts de sen-
tits, de quatre equips que es tenien
l'any 1987 han passat als nou que té
el Perles a l'actualitat, el que suposa
una parell de cents d'al.lots i joves
que practiquen aquest esport, grà-
cies a l'activitat d'unes persones diri-
gides o presidides per Jordi que han
fet una feina seriosa juntament amb
els entrenadors per tenir un club sol-
vent, encara que amb manca d'ins-
tallacions i poder econòmic per
poder pujar el nivell dels jugadors i
poder aspirar a jugar a una catego-
ría superior.

Pens que tots el directius del Per-
les Manacor juntament amb el seu
president, han lluitat per poder acon-
seguir unes installacions millors,
pareix esser que aquesta vegada va
en sério i la tan enyorada i desitjada
M-4 es construirá i després es podrá
veure més el fruit de la tasca d'a-
quests sis anys esportivament par-
lant i també si l'afició manacorina vol
tenir un basquet i el Pedes a catego-
ríes superiors. Aquesta és una de

les coses que més ha lluitat l'avui
ex-president del Perles i que per di-
versos motius no ha pogut aconse-
guir.

Per tant pens que la tasca duita
per Jordi Puigserver amb la seva
Junta Directiva al llarg d'aquests sis
anys, ha estat positiva i ha obert un
camí que el pròxim president haurà
se seguir tan per intentar millorar la
part esportiva com l'econòmica, ja
que pareix esser que es tendrá en
poc temps una installació digna. El
nou president, que pareix será Ber-
nadí Gelabert, actual directiu del
Perles i que abans havia duit el Tor-
neig de Penyes de Bàsquet, és una
persona que perfectament podrá se-
guir les directrius traçades per Jordi
Puigserver i donar continuïtat a una
feina seriosa començada fa sis anys
i que no dubtam en cap moment que
la próxima directiva sabrá dur a bon
port el que va intentar i quasi acon-
seguir l'ex-president d'aquesta ja
arrelada entitat esportiva com dur-lo
al lloc que es mereix per la seva so-
lera i el seu brillant historial.

Dilluns passat el Club Perles Ma-
nacor va deixar de tenir un gran pre-
sident, una persona que estará a la
historia d'aquest club com un dels
millors dirigents que ha tengut des
de la seva fundació.

Crec que els aficionats al  bàsquet
recordaran a Jordi Puigserver pel
que va servir i ha fet pel Perles Ma-
nacor.

O sigui, com un bon president.

DE LA SETMAA

RESTAURANT MOU D'EN SOPA
Amb l'Esport



No es va poder jugar el partit de
la jornada per devers Eivissa. L'ai-
gua i el poc interés dels dirigents de
la Penya ho evitaren. N'Estrany i En
,‹Menotti» feren l'impossible, però
no pogueren doblegar a l'àrbitre.

Per cert que el Sr. Moreno Cam-
pos, menorquí, no va voler pitar
perquè estava rodó de guisat de
peix i amb la panxa plena i el camp
banyat fa mal arbitrar.

«Quien tuvo, retuvo». En Xisquet
Riera va tornar demostrar que és
un davanter oportunista i el seu gol

«S'Asturiano» no aconsegueix
ci) donar dues alegries seguides als

aficionats llorencins i va tornar em-

va donar la victòria al seu equip da-
vant el Llosetenc. La veterania és
un grau.

patar dins «Es Moleter». En «Figó»
anava molt nerviós. Li demanam
tranquillitat i una sessió de bruix.

Ara a pensar el que s'ha de fer
demà a Magalluf on el Manacor
juga front el Ferriolenc. I esperam
que els tècnics roigiblancs no ten-
guin les idees banyades i guanyin
el partit.

Els barracaners guanyaren un
important partit, això ha decidit a
Toni «Trobat» celebrar aquesta vic-
tória amb un Ball de Saló, que es
celebrará avui vespre i deixarà
beure xampany als seus jugadors.
Un dia és un dia.

AMmr	
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07500 MANACOR

El Fútbol
Manaña sábado en el Municipal de Magalluf

Un interesante Ferriolense - Manacor

MIIIM"'"«115

Por la clausura
del Municipal de
Son Ferriol, este
partido se jugará
mañana a las
cuatro de la
tarde en Magalluf

Por causa de las fuertes
lluvias caídas en la Isla de
Ibiza, se tuvo que suspen-
der el partido de la jornada
entre la Peña Deportiva de
Santa Eulalia y el C.D. Ma-
nacor. Un partido muy im-
portante para ambos conjun-
tos que había centrado toda
la atención futbolística de
las pitiusas, pero que el Sr.
Moreno Campos, colegiado
de la Delegación de Menor-
ca decidió suspender, al no
poder marcarse las líneas y
Jugarse un partido de esta
importancia con un máximo
de garantías.

Ahora y después de esta
jornada de descanso forzo-
so para la plantilla rojiblan-
ca, mañana en el Municipal
de Magalluf, el Manacor
debe de afrontar un partido
difícil frente al Ferriolense,
equipo que tiene su campo
clausurado y que tendrá que
disputar este su encuentro

frente al líder en Magalluf.
El Ferriolense de Pep

Dols, ya se ha enfrentado
en tres partidos esta tempo-
rada al equipo manacoren-
se, dos de Uopa del Rey y
el correspendiente a la pri-
mera vuelta de esta Liga 92-
93. Un Ferriolense que en
los tres partidos se ha visto
superado globalmente por
los manaoorenses y que in-
tentará vencer en este envi-
te sabatino para alejarse de
los lugares peligrosos de la

clasificación.

Por su parte el conjunto
que dirige Miguel Jaume no
puede dejar pasar la oportu-
nidad de conseguir los dos
puntos en juego, mantener
estos tres puntos de ventaja
a la espera de lo que pueda
suceder un día después en
el Municipal de «Ses
Comes» de Porto Cristo
entre el equipo porteño y la
Peña Deportiva, cuyo resul-
tado, siempre que el equipo
rojiblanco gane en Magalluf,

sTzp,,

El Manacor sin
novedades debe
ganar este
encuentro y
mantener su
ventaja sobre la
Peña Deportiva

puede serle muy favorable.
No hay novedades impor-

tantes en la plantilla rojiblan-
ca y tampoco se preveen
cambios con respecto al
once inicial que se tenía que
enfrentar el pasado domingo
a la Peña Deportiva. De
todas maneras puede haber
algún cambio de última hora
para este envite liguero que
bajo la direción de Pascual
GuIllem, dará inicio a las
cuatro de la tarde.

Las alineaciones proba-
bles que presenten ambos
conjuntos serán las siguien-
tes:

FERRIOLENSE: Peralta,
Reynés, Alonso, Tenerife,
Amer, Kapón, Poley, Teo,
Castro, Raúl y Bueno.

MANACOR: Llodrá, Co-
poví, Xavier, Matías, Cazor-
la, Salas, Tófol, Santa, Fe-
menías, Tudurí y Montse.

Felip Barba

Llodrá, su regularidad le ha llevado a la titularidad.
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Con el fin de abandonar la zona peligrosa de la tabla

El Porto Cristo, debe doblegar a la Peña Deportiva

Un gol marcado por Xisco
Riera en el minuto 6 de la
segunda mitad, dio la victo-
ria y los dos importantes
puntos en juego al Porto
Cristo, que necesitaba impe-
riosamente vencer al Llose-
tense, uno de sus más di-
rectos rivales de cara a se-
guir manteniendo intactas
sus aspiraciones de mante-
nerse en la Tercera División
Balear.

Con esta importante victo-
ria el equipo porteño ha
abandonado la penúltima
posición de la clasificación y
este domingo en el partido
más importante que se va a
disputar en nuestra comarca
recibe en el Municipal de
«Ses Comes» a la Peña De-

portiva de Santa Eulalia.
Una Peña Deportiva que

está situado en la segunda
posición de la clasificación,
que el pasado domingo no
jugó su partido frente al Ma-
nacor y que intentará seguir
con su racha de victorias
para de esta manera mante-
ner este codo a codo con
los rojiblancos manacoren-
ses. El equipo de Toni Arabí
se encuentra en un óptimo
momento de juego y está
demostrando jornada tras
jornada que es uno de los
mejores equipos del grupo.

Por su parte el equipo del
Porto Cristo no puede per-
mitirse el lujo de perder
punto alguno en su feudo,

ya que podría ser trascen-
dental de cara a conseguir
la permanencia. Un Porto
Cristo que debe estar total-
mente repaldado por su afi-
ción en este importante en-
cuentro frente al equipo pi-
tiuso.

Vuelve ha haber proble-
mas de lesionados en la
plantilla porteña, Mateu que
jugó el pasado domingo se
ha vuelto a resentir de su le-
sión y también sigue la baja
de Pep Piña, aunque parece
ser que está totalemnte re-
cuperado de su lesión Soria,
y que jugará frente al equipo
de Santa Eulalia. Siendo
quizás la novedad más im-
portante del conjunto porte-
ño.

Este interesantísimo en-
cuentro que ha centrado la
atención de nuestra comaca
va a ser dirigido por el Sr.
Coll Homar, y dará inicio a
las cuatro de la tarde.

Las alineaciones iniciales
que presenten ambos con-
juntos serán las siguientes:

PORTO CRISTO: Juanjo,
Tomás, Soria, Nieto, Nadal,
Pastor, Llull, Vecina, Nando,
Nieto y Muntaner.

PEÑA DEPORTIVA: Oli-
ver, Esteban, Pizarro, José
Antonio, Páez, Gómez, So-
riano, Muriana, Alberto o
Puerta, Daroca y Julián Mar-
cos.

Felip Barba

ESTAMBUL SEMANA BLANCA 
Vuelo directo desde Palma

SALIDA 25 FEBRERO 12.00 h.
REGRESO 02 Marzo 16.00 h.
INCLUYE: Avión Palma-Estambul-Palma.
Traslados aeropuerto-Hotel-aeropuerto.
Estancia en alojamiento y desayuno.
Seguro de viaje.
Acompañante desde Palma.

	PRECIOS HOTEL** 	  41.900 pts.
	HOTEL***	  47.900 pts.

SALIDA EN GRUPO DESDE 
MANACOR Y COMARCA SEVILLA,

Salida viernes 19 Marzo 09.50 h.
Regreso domingo 21 Marzo 21.50 h.
INCLUYE: Autobús Manacor - Palma - Manacor
Avión Palma - Sevilla - Palma
Hotel*** céntrico en aloj. y desayuno.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Seguro de viaje.
Acompañantes de viajes Manacor.

PRECIO	  16.500 PTS.

SANTO DOMINGO 9 días desde 	 83.900 pts.
CANCUN 9 días desde 	  91.500 pts.
THAILANDIA 9 días desde 	  82.900 pts.

BRASIL 9 días desde 	  69.900 pts
CUBA 9 días desde 	  85.900 pts
EGIPTO 8 días desde 	  84.900 pts.

CON CRUCERO DE 3 NOCHES



Restaurante

Mt#11
PATROCINA
TROFEO AL

MEJOR JUGADOR TEMP. 92-93

SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!

CERRADO HASTA EL 26 DE FEBRERO

.sE

Tel. 58 52 76

Futbol 

Para seguir en los puestos altos

El Badia debe vencer a un
Arenal necesitado de
puntos

Marcelino, podría reaparecer.

No tuvo suerte el conjunto de Esteban Caldentey, ya que
por ocasiones mereció conseguir un resultado positivo de su
visita a Esporlas, pero los dos goles de Gaby no fueron sufi-
cientes para traer alguno de los dos puntos en litigio a Cala
Millor. Quizás algunos fallos del cancerbero Servera fueron
la causa principal de esta inoportuna derrota, que hacen que
el Badia haya visto de momento

Este domingo a partir de las cuatro de la tarde y bajo la
dirección arbitral de Arbona Comellas, el Badia de Cala Mi-
Ilor recibe la visita del Arenal, un equipo necesitado de pun-
tos, ya que se encuentra en zona de descenso y por consi-
guiente está agotando los últimos recursos de cara a poder
mantener la categoría, aunque por otra parte hay que desta-
car que el conjunto de Jaime Bauzá juega mejor que antaño
y en cualquier campo puede conseguir un resultado positivo.
Cosa que va a intentar en esta su visita a Cala Millor.

Un Cala Millor que después de perder en Esporlas necesi-
ta de una clara victoria sobre el Arenal y de esta manera se-
guir manteniédonse en el grupo de cabeza, ya que el dejar
de ganar este partido podría suponer quedar descolgado y
después podría resultar difícil volver a ocupar una plaza que
le pemita clasificarse para disputar la Copa del Rey, más te-
niendo en cuenta que hay varios equipos que están en un
excelente momento y que los de Esteban Caldentey deben
visitar la próxima semana al líder Manacor.

Pocas novedades en la plantilla bermellona, de las cuales
puede destacar la reaparición de Marcelino una vez recupe-
rado de su lesión que podría dar más seguridad y contun-
dencia a la defensa del Badia.

Las alineaciones probables que presenten ambos conjun-
tos serán las siguientes:

BADIA: Servera o Miki, Bauzá, Brunet, Marcelino, Peña-
fort, Colau, Salvuri, Gaby, Andreu, Nebot y Barceló.

ARENAL: Reus o David, Manolo, Isidro, Aljhama I, Man-
resa, Vicens, Toño, Aljhama II, Caimari e Izquierdo.

Felip Barba



AEROBIC
PROFESSORA: MARGALIDA PASCUAL

DIES: Dimarts y dijous de 20' 30 a 21' 30 hs.
LLOC: CLUB SQUASHBOL. MANACOR

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ

Club Squashbol. C/ Baléria, 14

Tels. 84 32 50 - 84 38 27

MANACOR

VACANCES A LA NEU
De l' 11 al 17 d' Abril, el CLUB SQUASHBOL organitza la

SETMANA BLANCA
per tot aquells socis que volguin esquiar

Aquest any anirem a PAS DE LA CASA (Andorra)

Per informació us podeu dirigir a

C111..11.Ag.ffl,11101.
sty cae ,orspolers 11 glylVtleaie

Carrer Baléria, 14 - © 84 38 27- MANACOR (Mallorca)



Los llorencins vuelven a estrenar negativos

El Cardassar visita al vicecolista llosetense
El equipo que preside Biel

Servera, volvió a ceder un
punto en su feudo, esta vez
ante el disciplinado Poblen-
se de Nico López, al empa-
tar a cero goles.

(Y van once los puntos
que han volado de «Es Mo-
leter»). El Cardassar llevó
todo el peso del partido sa-
liendo en tromba ante el por-
tal defendido por el guarda-
meta Font, que estuvo sen-
sacional en su trabajo, pero
así como iban transcurrien-
do los minutos los discípulos
de P. González se iban «de-
sinchando» teniendo en
cuenta el enorme desgaste
físico que hacían ambos
contendientes debido al mal
estado del rectángulo de
juego por el agua calda
antes y en el transcurso del
partido.

En resumen, el Cardassar

volvió a hacer tablas y ya es
el Rey del Empate en la ca-
tegoría.

Para este domingo a las
16'00 h. en Lloseta el equi-
po «granoter» rendirá visita
al titular de la villa, el 'lose-
tense, que dirige Daniel Gar-
cía, está situado en la pe-
núltima posición con quince
puntos y siete negativos, por
lo que si en teoría es una
perita en dulce, puede que
sea, también, una arma de
doble filo, puesto que no
puede ver incrementada su
cuenta de negativos e irá a
por todas. Por otra parte la
escuadra llorencina, que ha
bajado un peldaño en la cla-
sificación, está situado en el
doceavo puesto, con ventiún
puntos y un negativo. Pedro
González no está teniendo
suerte con sus jugadores
puesto que la plantilla pare-

Gaspar Sastre será baja al
contraer matrimonio este
sábado. ¡Enhorabuena Capi!

ce un auténtico hospital, Es-
telrich, sobrecarga muscu-
lar, Rigo, ligamento de tobi-
llo, J. Sancho, problemas
con la espalda, Pascual,
contensiones en las piernas,
Caldentey en rehabilita-

ción... Si además le unimos
que el Capitán Gaspar Sas-
tre se une en Sagrado Matri-
monio este sábado con su
hermosa novia Isabel Mayo!,
Pedro González no tendrá
más remedio que echar
mano de los juveniles, de
los que ya han debutado
tres, Mas, Mestre Y Miguel
Sancho.

Este interesante compro-
miso será dirigido por el Sr.
García Carrasco y las ali-
neaciones probables de uno
y otro bando sean:

LLOSETENSE: Carlos,
Ferragut, Camps, Colomar,
Ballester, Loren, Capó, Epi,
Pomar, Ramis Y Pericás.

CARDASSAR: Semina-
rio, Roig, Ramón, Sureda,
Loren, Servera, Torreblanca,
Diego, Morey, Rosselló y
Pascual o Sancho.

Se impuso claramente al Montaura

El Barracar aseguró su permanencia en la
Primera Regional

U.D. Barracar, 2: Gal-
més, Estrany, Flores, Villa-
longa, Mascará, Más, Ser-
vera, Molina (Rubio), Morey
(Martí), Sansó y Mora (Sure-
da).

Montaura, O: Carbonell,
Amer, Canals, Servera, Sas-
tre, García (Moreno), Gálvez
(Gomila), Mora, Mateu, Ri-
poll (Muñoz) y Gajate.

Goles: Más, Sureda y
Martí materializaron los
goles barracaneros.

Partido importante de los
manacorenses que en la se-

(,) gunda parte y por mejor
juego y profundidad consi-
guieron esta importantísima
victoria sobre uno de sus

" más directos rivales, asegu-
randose la permanencia en

esta Primera Regional. Des-
tacar al excelente actuación
del árbitro Nadal Riera, que
a pesar de su juventud dio
toda una lección de como se
debe dirigir un partido.

BENJAMINES C.I.M.

Barracar, 7: Sánchez,
Barceló, Perelló, Ortega,
Fernández, Hernández, Bor-
ges, Romero, García, Cano
y G. Barceló. (Ruiz, Adrover,
Javier, Sureda y Veny).

APA J. Fornaris, O: Gre-
gorio, Sierra, Adrover, Fer-
nández, Diego, Marco, Raúl,
Daniel, Jandro, Gallego y
Sevillano. (Servera, F. Adro-
ver, Pozo, González y J. Da-
niel).

Estrany, ,ttlo de los
jugadores más regulares del
Barracar.

Goles: Romero (2), Gar-
cía (2), Adrover Hernández
y Pozo en p.p. por el Barra-
car y Raúl y Adrover por los
serverins.

INFANTILES

Barracar, 1: Simarro, Ge-
labert, Gomila, Vidal, Mata-
malas, Parera, Rigo, Grano
di Oro, Adrover, Fernández
y Bernabé. (Campins. Riera,
Cabrera, J.S. Parera y
Amer).

Llosetense, 1.
Goles: Vidal por el equipo

del Barracar y Coll (2) por el
Llostense.



Cantera del C. D. Manacor

El Juvenil «A», co-líder de su Grupo

Pedro Sansó, Manacor
	

Morey, Olímpic C.I.M.
Fútbol-7.

San tandreu, Manacor Cadete. Matías, Atco. Manacor Fútbol-7.

Manacor, 5: Tófol, Sure-
da, Munar, Grimalt, Pascual,
Acosta, López, Varón, Fulla-
na, Copoví y Pabol (Rome-
ro, Carrión, Caldentey y Va-
quer).

Badia, 1: Riera, Andreu,
Moncada, Vives, Herreros,
Marí, Brunet, Sánchez, Cer-
vantes, Sans y Jiménez (Es-
trany).

Partido jugado sobre un
embarrado rectángulo el
Manacor «A» se mostró
muy superior al Badia al que
venció y goleó con facilidad,
con goles de López (2), Cal-
dentey, Romero y Vaquer.
Por parte del Badia marcó
Cervantes.

Con esta victoria el Mana-
cor de «Santa» se situa en
segunda posición empatado
a puntos con el Collerense.

BENJAMINES C.I.M.

Manacor, 3: Veny, Gayá,

Miguel, Hinojosa, Enseñat,
García, Munar, Caldentey,
R. Frau, Huertas y Richart
(Pascual, M. Frau, Andreu.
Miguel y Toral).

Algaida, O.
Goles: R. Frau, Calden-

tey y M. Frau.

Olímpic, 5: Pachón, Santa,
Barragán, Morey, P. Amer,
M. Amer, Mondejar, David,
Albert, Marcel y Muñoz (Lo-
renzo, Pont, García, Adrover
y Llaneras).
Villafranca, O.

Goles: Muñoz (3), Albert
y Mondejar.

CADETES

Manacor, 3: Bernat, Llull,
Pol, Ramírez, Estrany,
Gayá, Copoví, Martínez, Po-
coví, Munar y Ferrer (Durán,
Matamalas, Mestre

Nadal).
Xilvar, O:
Goles: Pocoví, Copoví y

Estrany.
Este partido tuvo que sus-

penderse en el minuto 14 de
la segunda parte debido a la
lluvia caida y al pésimo es-
tado del terreno de juego.

FUTBOL-7

Olimpic. O: Valls, Febrer,
Alvarez, Sitges, Peñaranda,
Parera, Richart, Busquets,
Adrover, Bernabé y Mayol.

Campos, 9.

Sallista Atco., O - Atco.
Manacor, 2: Tallado, Mas-
cará, Pascual, Alcalá, Llull,
Palma, Díaz, Munar, Tru-
yols, Adrover, Moreno y
Morey.

Goles: Díaz (2).

Manacor, 1: Amer, Sure-

da, Sansó, Bonet, Morales,
García, Rafel, Gómez y
Riera.

Campanet, 2.
Goles: Rafel por el Mana-

cor y Rayó y Aguiló por el
Campanet.

Badia, O: García, Serve-
ra, Bara, Morales, Riera,
Martínez, Sergio, Nebot,
López, Pastor y Caldentey.

Manacorins, 7: Bassa,
Grimalt, Gelabert, Puigrós,
Gomila, Riera, Di Bella, Ser-
vera, Fullana y Tomás.

Goles: Riera (3), Parera,
Grimalt, Puiqrós y Gomila.

INFANTILES

Ramón Llull: Sansó, Mi-
guel, Gomila, Muñoz,
Morey, García, Terasa, Ras-
cual, Massanet, Bosch y
Sáez (Garcías, Porrás, Cas-

ro
tillo y Grimalt).

Goles: Sáez (3), Porrás y
Castillo.	 u,



LE ESPERAMOS

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

MANACOR (Baleares)
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Cantera del Porto Cristo

Los benjamines golearon, 10-0, al Cardassar
Porto Cristo, 10: Miralles

(Riera), García, Perelló, Ba-
rrado, Guardiola (López),
Hervás, Alabarce (Hidalgo),
J. del Salto, Vadell (Vives),
Umbert (Rodríguez) y D. del
Salto.

Cardassar, 0: Riera, Ba-
llester, Santandreu, Planisi,
González, Bauza, Galmés,
Marc, Llinás, Gomila y Pas-
cual (Santa, Servera, Durán
Roca, Llull y Llinás II).

Goles: J. del Salto (3),
Perelló (2), Guardiola (2),
Hervás, D. del Salto e Hidal-
go.

Buen partido del Porto
Cristo, en el que en todo
momento demostró su supe-
rioridad sobre el conjunto de
San Lorenzo, los mucha-

chos de «Guti» vuelven a
estar en unos momentos
dulces de juego.

INFANTILES

Porto Cristo, 2: Brunet,
P. Olmos, López, Pollón, J.
Olmos, Más, Flores, Gayá
(Romaguera), Guardiola
(Salas), Prieto y M. Martínez

Goles: M. Martínez y
Guardiola.

Gran partido del conjunto
rojillo con una sobriedad, se-
riedad y saber estar en el te-
rreno de juego en todo mo-
mento. El Porreres a pesar
de su corpulencia física y su
juego duro, no pudo ante el
excelente juego de los chi-
cos de Jaime Mut.Hervás, uno de los goleadores porteños

Estas son nuestras ofertas de la .11¡k
semana en Vehículos de Ocasión.11"1

Fútbol Base C.D. Cardassar

Jornada negativa

OPEL CORSA CITY (varios)
OPEL CORSA City (varios)
OPEL KADETT 4 p. 16

OPEL KADETT GSI, 2.0 aire
FORD FIESTA
CITROÉN VISA GTI

CITROÉN AX 1.4 5 p.
RENAULT S-5 GT turbo
RENAULT 5-5 GT turbo
PEUGEOT 309 SR
Furgoneta GME Mid dese'

PM-AL	 garantizados
PM-BF	 Con garantía
PM-AK	 Buen estado
PM-AN	 garantizado
PM-AT	 Garantizado
PM-AL	 Buen estado
PM-AP	 Pocos kms.
PM-AK	 550.000 pts.
PM-AS	 Pocos kms
PM-AS	 Garantizado
PM-AY

OPEL

Antoni Morey, fue el mejor
del Cardassar

Juveniles 1' Reg.
CARDASSAR, O
P. RAMON LLULL, 6

Cardassar: Dioni, Paleta,
J. Pep, Servera, Corbata,
Morey, Gomila, J. Jaumet,
Sancho, Mas, Mestre (Fe-
menias, Pascual y Guerre-

ro).
Un resultado que lo dice

todo. El equipo palmesano
fue superior en todos los as-
pectos. El único que se
salvó de la «quema» del
conjunto Ilorencí fue el co-
modín Toni Morey.

Cadetes 1 Reg.
CARDASSAR, O
ALCUDIA, 1

Cardassar:	 Galmés,
Riera, Carrió, Mestre, Santa,
Llinás, Puigrós, Caldentey,
Pujadas, Llinás y Roig.
(Soler, Gil, Sege, Melis,
Carre)

La suerte se alió con el
disciplinado equipo visitante,
que aproveho muy bien sus
escasos contragolpes para
alzarse con la victoria. Los
chavales de P. Ortiz manda-
ron tres balones a la made-
ra.



JALA DE MALL
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Fútbol Peñas

Comienza la fase definitiva
Los resultados fueron los siguientes:

Grupo A
Droguería Mas, 9 - Bar El Serralt, 1
Servera/Margarit., 8 - Calas Mallorca, 1
Pub Can Mac, O - Peña Son Servera, 4
Arcs/Arta, 1 - Gar. Galletero, 3
Mármoles Esgramar, 2 - Bar Es Tai, 1
Descansa: Peña Mallorca

Grupo B
Bar Ciutat, 1 - Carr. Can Biel, O
Las Tinajas, 5 - Bar Can Nofre, 1
CE. Son Macià, 1 - Cardassar, 4
C. Extremadura, 4 - Plant. Adrover, 3
M. Juima/Porrón, 1 - Rambles Mundisport, 2
Descansa: S'Estel/Durt-Art

CLASIFICACIONES

Grupo A
Peña Son Servera 20 14 3 3 62 31 31
Pub Can Mac 20 12 3 5 57 36 27
Garage Galletero 20 10 6 4 61 24 26
F. Servera/Margarita 20 11 4 5 61 28 26
Mármoles Esgramar 20 11 2 7 58 34 24
Bar Es Tai 20 12 1 7 61 39 24
Droguería Mas 20 11 1 7 67 45 22
Calas de Mallorca 20 8 4 8 42 50 20
Arcs-Arta 20 3 4 13 36 57 10
Peña Mallorca 20 2 3 15 31 84 6
Bar El Serralt 20 1 o 19 27 116 2

Grupo B
Rambles Mundisport 20 15 3 2 85 26 33
Modas Juima/Porrón 20 14 3 3 56 28 31
Cardassar 20 13 3 4 53 29 28
Plantas Adrover 20 13 2 5 84 38 27
Bar Can Nofre 20 11 3 6 57 46 25
Casa Extremadura 20 8 2 10 33 46 18
Las Tinajas 20 7 3 10 38 60 17
CE Son Macià 20 6 3 11 34 59 15
S'Estel/Dur-Art 20 3 4 13 46 70 10
Bar Ciutat 20 3 2 15 27 69 8
Carrocerías Can Biel 20 2 2 16 21 67

Nota: El martes día nueve una vez reunidos los delega-
dos de los equipos participantes se efectuó el sorteo de la
copa de oliga y Excm. Ayuntamiento Manacor.

GRUPO CAMPEÓN DE LIGA

Grupo A
Es Tai - Plantas Adrover; sábado 1730 Porto Cristo.
Cardassar - Can Nofre; domingo 1100 San Lorenzo.

Grupo B
Fr. Servera/Marg. - C. Extremad.; sábado 1600 S. Servera
Ramblas Mundisport - Juima/Porrón; sábado 1530 AP. Frau

Grupo C
Pub Can Mac - P. Son Servera; sábado 1530 Porto Cristo
G. Galletero - Márm. Esgramar; domingo 1030 AP. Frau.

Esgramar, juega en el Grupo A

GRUPO LIGA COPA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MANACOR

Bar Serralt - Arcs Arta; sábado 1730 Poliesportiu
Son Macià - Calas de Mallorca; sábado 16 Son Macià.

Bar Ciutat - Las Tinajas; sábado 1530 Poliesportiu
Carrocerías Can Riel - S'Estel; domingo 1030 Son Macià
Peña Mallorca - Droguería Mas; domingo 1030 Poliesportiu.

VENTA DE
APARTAMENTOS

en Porto Cristo

a partir de
3.000.000 pts

Amueblados,

con garantía hipotecaria

12 años

Tel. 82 01 19
(lunes, miércoles y viernes

de 15a 17 horas)



Equipo del Café 24.

RESTAURANT

1° Arròs brut o entremeses

2° Lomo cazadora

Postre

Vino, agua

Cafés y licores

SERVICIO COMPLETO
1.500 PTS.

Carretera Palma-Artà, Km. 49. MANACOR. Tel. 55 47 66

1° Arroz de pescado

2° Cochinillo o cordero

Postre

Vino, agua

Cafés y licores

SERVICIO COMPLETO
1.750 PTS.

Futbito Manacor y Comarca

Sigue el dominio del Artejoya
Las notas más destaca-

das de la pasada jornada
fueron el empate del líder
ante Esgramar y la derrota
del Es Cós ante el Bar Can
Martí.

Como se comunicó en la
última junta los partidos que
se estaban celebrando en
Porto Cristo, se jugarán en
Es Jordi des Recó, ya que
el Ilmo. Ayuntamiento, en la
persona del nuevo encarga-
do de deportes, Antonio
Pascual, ha acondicionado
dicha cancha.

Los resultados de la Jor-
nada 26 fueron: Es Cau, 1 -
Can Martí, 5, Esgramar, 4 -
Artejoya, 4, Iris, 8 - Avicor,
1, G. Galletero, 9 - Squash-
bol, 4, Bar Truis, 8 - Edén/
Quatre, 6, El Palau, 4 -
Hnos. Barragán, 4, Mas/P.
Serra, 3 - AAVV. S.T.C./
Hipercentro, 4, Pub Mac, 17
- Café 24, 9, Es Cós, 10 -
GESA Manacor, 5.

Jornada 27:Ca'n Martí, 7
Es Cos, 1, Artejoya, 5 - Es
Cau, 3, Avicor, O - Esgra-
mar, 16, Squashbol, 11 -

Iris, 5, Edén/Quatre, O - G.
Galletero, 3, Hnos. Barra-
gán, 7 - Bar Truis, 4, AAVV.
S.T.C./Hipercentro, 3 - El
Palau, 10, Café 24, 3 - Mas/
P. Serra, 6, GESA Manacor
- Pub Mac (Aplazado).

CLASIFICACION: Artejo-
ya, 48 puntos, G. Gallete-
ro, 43, Pub Mac y Hnos.
Barragán, 39, Es Cós, El
Palau y Esgramar, 36,
Squashbol, 29, Ca'n Martí
y Edén/Quatre, 25, Mas/P.
Serra, 23, Iris, 22, Café 24,
21, Es Cau, 17, Bar Truls,
12, GESA Manacor, 11,
AAVV. S.T.C./Hipercentro,
9, Avicor, 5.

Partidos a disputar el pró-
ximo martes día 16 de Fe-
brero: Bar Truis - Mas/P.
Serra (S. Ballester, 20 h.),
Artejoya - Edén/Quatre (S.
Ballester, 21h.), Can Martí -
Hnos. Barragán (S. Balles-
ter, 22 h.), Es Cau - S.T.C./
Hipercentro (Canyar, 20 h.),
Esgramar - Café 24 (Can-
yar, 21 h.), G. Galletero -

Mac (Canyar, 22 h.), Es
Cós - El Palau (Jordi d'es

Recó, 20 h.), Avicor -
Squashbol (Jordi d'es Rec,ó
21 h.), Iris - GESA Manacor
(Graduada, 2030 h.).

Jornada del jueves día 18:
Edén/Quatre - Avicor (Jordi
des Recó, 20 h.), Pub Mac -
Iris (Jordi d'es Recó, 21 h.),
Café 24 - Es Cau (Gradua-
da, 2030 h.), Hnos. Barra-
gán - Artejoya (Canyar, 22
h.), Es Cós - Squashbol
(Canyar, 21 h), S.T.C./

Hipercentro - Can Martí
(Canyar, 20 h.), Mas/P.
Serra - G. Galletero (S. Ba-
llester, 22 h.), GESA Mana-
cor - Esgramar (S. Ballester,
21h.), El Palau - Bar Truis
(S. Ballester, 20 h.).

El máxinmo goleador de
esta Campeonato de futbito
es Juan Galletero (El Palau)
con 95 goles, seguido por B.
Sureda (Es Cós) 66 y B.
Galmés (Pub Mac) 63.



ASSOCIACIO DE VEINATS
SA TORRE

c/. Córcega, 8

07500 MANACOR

La Junta de la «Associació de Veïnats de Sa Torre»
de esta ciudad de Manacor, se dirige a todo el vecin-
dario para comunicar que según los estatutos aproba-
dos y vigentes se convoca una Asamblea Extraordina-
ria y una Ordinaria, para el viernes día 26 de febrero,
a las 20'30 horas en primera convocatoria y a las
20'45 en segunda, en el local social de la Asociación,
calle Córcega, número 8.

A dicha Asamblea se expondrán los distintos temas
según el orden del día.

Es nuestro deseo que esta invitación llegue a todos
los hogares y que sea bien recibida de su parte, espe-
rando vernos complacidos con su asistencia.

* * *

La Junta de la «Associació de Veïnats de Sa Torre»,
d'aquesta ciutat de Manacor, es dirigeix a tot el vecin-
dari, per comunicar-vos que segons els estatuts apro-
vats i vigents, se convoca una Assemblea Extraordi-
nària i una Ordinária, per divendres dia 26 de Febrer,
a les 20'30 hores en primera convocatória i a les 20'45
en segona, en el local social de l'Associació, carrer
Córcega, número 8.

A dita Assemblea s'exposaran els diferents temes
segons l'ordre del dia, que a continuació s'exposen:

1.-Lectura i aprovació acta anterior 1992.
2.- Constitució de Federació d'Associacions.
3.- Lectura y aprovació acta assemblea  Extraordinà-

ria,
4.- Situació económica 1992.
5.-Pressupost 1993.
6.-Actes prevists 1993.
7.-Precs i preguntes.
8.-Pagaments quotes 1993.
Es el nostre desig, que aquesta invitació arribi a

totes les nostres llars i que sigui ben rebuda per la
vostra part, esperant veure'ns complaguts amb la vos-
tra assistència.

El President, Josep Veny

Manacor, febrer 1993

XI Torneo Fútbol de Empresas Consell

Insular de Mallorca

«Bar Can Miquel/Es Forat golea
y sobrepasa los cien goles»

Bar Can Miquel/Es Forat, 15.- Juanito, Mestre, Javi, Alco-
ver, Salas, Padilla, Taqueta, Galmés, Mira, Riera I y Jaume.
En la segunda mitad Santandreu y Riera II.

Ferret. Bauza, 1.- Alemany, Gayá I, Barrachina, De
Pablo, Gómez, Gayá II, Cardona, Riutort, Enfedaque, Cas-
cales y García. En la segunda parle Rodríguez, Molinero,
Carrió y Soler.

Arbitro.- Sr. Aguiló. Bien sin complicaciones. No tuvo ne-
cesidad de emplear las tarjetas.

Goles.- Por parte local se distribuyeron así: 6 Taqueta, 3
Alcover, 2 J. Mira, 2 Santandre, Padilla y Galmés.

El gol de la honrilla visitante fue para Riutort.
Incidencias. - Goleada de auténtico escándalo la lograda

por el conjunto manacorí frente a un Ferret. Can Bauza que
no pudo hacer nada para evitar esta debacle. El partido no
tuvo apenas historia pues en los primeros compases del
partido el equipo local logró tres goles casi seguidos que
hundieron al equipo arenalero, que vio como iban cayendo
los goles ante la desesperación de su guardameta, que
dicho sea de paso no estuvo muy afortunado.

Resaltar que el equipo Foradell después de esta sonada
victoria, ya ha sobrepasado la cifra de los cien goles, cifra
que sólo ha rebasado Ca Na Paulina y que creemos que no
va a superar ningún otro equipo para este sábado se debe
rendir visita al Vet. Santa Ponga, equipo que puede compli-
carle las cosas a los Foradells que parece han recobrado la
onda.

El partido comenzará a las 17 en el Campo MM. Santa
Ponga.

RESULTADOS GRUPO A

Autoesc. Levante, 1 - Son Oliva, 3
La Penya, 3 - Zarza, O
Afic. Consell, 1 - Son Canals, 2
Rte. Tropical, O - Vet. Santa Ponga, O
Bar Can Miquel/Es Forat, 15 - Ferret. Can Bauzá, 1
La Fiore, 2 - Topos, 2
Munper, 2 - Bayer, 2
Bar Rosaba, 1 - Comercial Marí, 2

CLASIFICACIÓN

Bar Can Miquel/Es Forat 22 17 4 1 102 20 38
Rte. Tropical 22 14 6 2 60 33 34
Son Canals 22 13 6 3 60 23 32
Comercial Marí 22 14 2 6 52 28 30
Vet. Santa Ponça 22 13 4 5 55 35 30
Munper 22 12 4 6 69 36 28
Afic. Consell 22 10 3 9 32 35 23
Topos 22 9 5 8 46 31 23
Zarza 22 9 4 9 45 36 22
La Penya 22 8 4 10 34 44 20
La Fiore 22 5 7 10 36 56 17
Son Oliva 22 8 1 13 35 56 17
Autoesc. Levante 22 4 5 13 31 64 13



que hem format una pinya
tots aquests anys i el nega-
tiu moltes vegades són els
pares dels jugadors, segons
quins com és de suposar,
no collaboren amb el club,
tenen el seu fill o filia allá
dins però no collaboren en
res.

- Que li manca al Perles

Manacor per tornar esser
aquel club capdavanter?.

- Noltros necesitam ur-
gentment I'M-4, perquè el
que feim ara, d'entrenar pel
carrer i Es Canyar, tot això
és tercermundista. Per co-
mençar a poder tenir aspira-
cions hem de tenir ins-
tallacions i si no tenim això
no podem parlar de millorar.

- A més de tenir els
equips federats, el Perles
també cuida el bàsquet
escolar. Creus que això
pot millorar el nivell i l'afi-
cló a aquest esport?.

- És una manera de for-
mar jugadors i crear una afi-
ció nova, però ja sabem que
en el Perles no tenen futur,
ja que a Tercera s'atura i no
poden aspirar a més, ja que
aquí, projecció per arribar
més amunt i mentres no tin-
guem unes installacions
dignes no es pot aspirar a
gaire cosa més.

anys I el que menys?. m'ha agradat més ha estat -	 O	 sigui	 que el	 que
-	 Moltes	 coses	 m'han el companyerisme que hi ha manca al Perles són ins-

agradat i	 altres	 no.	 El	 que hagut a la junta directiva, ja tallacions I potencial eco-

Ha esta! sis anys presiden! del Pedes Manacor

JORDI PUIGSERVER
«Pens que he cumplit la meya missió

deix el càrrec per motius de feina»
L'any 1987, Jordi Puigserver va substituir al cárrec de

President del Perles Manacor de Bàsquet a Pere Serra.
Ara i després d'haver acabat el seu mandat i haver-se
convocat unes eleccions per president. Jordi Puigser-
ver, no es presenta com a canditat a la mateixa I per tant

está decidit a deixar la presidencia del Perles. Per parlar
d'aquests sis anys com a màxim dirigent, del moment
actual 1 el futur del «Pedes Manacor» hem entevistat al,
fins dilluns passat, president del Perles Manacor.

- Jordi, qué t'ha decidit
a no presentar-te a la res-
lecc ió?.

- Ha acabat el meu man-
dat de quatre anys i per des-
comptat aquesta vegada no
puc, tenc moltes feines i
pens que el Perles necessi-
ta un president que visqui
més les coses del bàsquet i
jo la veritat és que no tenc
temps.

Sense unes
instal-lacions
dignes el
bàsquet
manacorí esta
estancat

- Creus que dins la di-
rectiva actual o dins la
Gestora hl ha qualque per-
sona qualificada per esser
president?.

- Candidat que jo sàpiga
encara no n'hi ha cap, de
totes maneres he tengut uns
contactes amb una persona
que estic mirant a veure siesi

(0 es presentará, de moment
está dubtant, però crec que

as• s'arribará a presentar.
E

(r)	 - Qué és el que més t'ha
• agradat	 d'aquests	 sis
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nómic?.

- És clar, això per des-
comptat. El pressupost que
avui té el Perles no basta,
tampoc ens hem plantejat
en cap moment jugar a su-
perior categoria, bé una ve-
gada en parlàrem per jugar

a Segona i ho vàrem des-
cartar per les instal•lacions.
Si tenguéssim les ins-
tallacions no vol dir que fés-
sim una xerrada amb el pa-
trocinador que tenim ara a
veure quin ajud podem tenir
i com ho veu i si ho conside-
rayen positiu posarien en
marxa les coses per jugar a
superior categoria. Això de
lotes maneres el problema
més gros és l'económic.

Els pares dels
jugadors se
n'haurien de
preocupar més
del club i anar
als partits

- En aquests sis anys,
Com has vist evolucionar
el bàsquet a Manacor. Per
bé o per mal?.

- Jo per bé, ja que de
cada any tenim més equips,
tenim sobrants de jugadors,
abans havíem de cercar
joves per formar equips.
Vàrem començar amb qua-
tre equips i ara actualment
tenim nou equips i n'hagues-
sin pogut formar més, penó
per primera tenim manca
d'entrenadors

- O sigui que creus que
amb més gent que vol-
gués entrenar es podia as-
pirar a un nivell més alt?.

- El Perles será el millor
de Mallorca, segur, ja que
els jugadors tendrien més
alicients amb més entrena-
dors, aquests amb més ins-
tallacions podries desenvo-
lupar millor la seva feina i tot
aniria per amunt.

Com	 resumirles
aquests sis anys de presi-
déncia?.

- He fet coses ben fetes i
altres no. Jo particularment
em sent satisfet al mateix
temps que agra'it a tots els
que han compartit com a di-
rectius i entrenadors la
meya gestió.

- Quin consell donaries

al teu substitud?.
- Que agafás la mateixa

línia, que forçás al màxim
per tenir les installacions
quan es toquen, que això és
el més important i que se-
guís la línia actual, i crec
que res més.

- A la teva despedida.
Qué demanaries als entre-
nadors, jugadors i aficio-
nats?.

- A aquests moments els

cionats i pares que recolzin
més el club, que vagin a
veure els partits tots i veure
que ens cuidam al màxim
dels seus fills i s'haurien de
preocupar un poc més, ja
que els guardam cada dia al
menys les hores d'entrena-
ment i partits.
- Vols afegir qualque

cosa més?.
- Donar les gràcies a tots i

si he ofès a qualcú Ii doman
que em perdoni i ja sabem
que estic sempre a la dispo-
sició d'aquest club en tot el
que necessiti.

Fins aquí l'entrevista a
Jordi Puigserver, que des-
prés de sis anys I fins di-
lluns passat ha estat pre-

Aquests sis anys
em crec que
hem intentat fer i
cercar el millor
pel bàsquet
manacorí

sident del Club Perles Ma-
nacor de Bàsquet.

Fellp Barba
Fotos: Toni Blau

demanaria que seguesquin
fent la feina seriosa que han
fet fins ara, en especial als
entrenadors, que són els mi-
llors, als jugadors que facin
el màxim per dur el Perles el
més amunt possible i als afi-
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FIAT PANDA PM-BH

como nuevo. Año 91485.000. IW

Entrada 10 %. Resto 16.783 mes
Traspaso incluido. 6 meses garantía

FIAT TIPO 2.0 16 v.	 PM-BK pocos kms. PEUGEOT 205 GR PM-AF unico dueño
FIAT TEMPRA 1.6 SX	 PM-BD como nuevo RENAULT 18 GTS PM-AB impecable
FIAT UNO 60 S	 Año 87 Techo practicable RENAULT 4 F6 PM-AS acristalada
FIAT UNO 70	 PM-AK único dueño RENAULT SUPER 5 PM-AT garantizado
FIAT UNO 45	 PM-BF impecable RENAULT 4 PM-AN muy cuidado
FIAT UNO 45	 PM-BM 6 m. garantía RENAULT 4 PM-Y económico
FIAT PANDA	 PM-BD de particular RENAULT 4 furgón PM-AG
FORD FIESTA	 PM-AK impecable SEAT MARBELLA PM-AT buen precio
FORD FIESTA	 PM-Y económico SEAT PANDA PM-AH económico
CITROEN AX 5 p.	 PM-AW muy cuidado SEAT 131 diesel familiar
CITROEN AX 3 p.	 PM-AN oferta SEAT IBIZA DIESEL PM-AY único dueño
CITROEN VISA	 PM-V barato AUSTIN METRO MG PM-AV impecable
CITROEN VISA	 PM-U revisado LANCIA Y10 PM-AV para ella
OPEL CORSA CITY	 PM-AP garantizado V.W. ESCARABAJO tu capricho
OPEL CORSA diesel	 PM-AS buen estado SUZUKI SAMURAI 1.3 garantizado

Autoventa Manacor. S.A.	 POLÍGONO INDUSTRIAL. Manacor
Tel. 84 34 OO. Abierto de 8'30 a 1, de 3 a 8 y sábados mañanas

El Club Perlas Manacor convoca para el
22 de febrero la elección de presidente
Jordi Puigserver dimitió el pasado lunes del cargo que durante seis años
ha ocupado dentro de esta entidad manacorina de baloncesto

(M.A.Llodrá).- La directiva del Club
Perlas Manacor de baloncesto ha con-
vocado para el próximo dia 22 de febre-
ro la elección del nuevo presidente tras
la previa proclamación oficial de las
candidaturas, que tendrá lugar el dia 15
de este mes. Por su parte Jordi Puig-
server, presidente de esta entidad ma-
nacorina de baloncesto, dimitió el pasa-
do lunes ante la Junta Directiva en una
asamblea general ordinaria celebrada
el lunes y cuya asistencia de socios fue
inexistente. Puigserver quién ha ocupa-
do dicho cargo durante seis años, des-
pués de relegar en 1985 a Pere Serra,
ha manifestado que no se presentará
en estas nuevas elecciones al no poder

hacerse cargo por motivos laborables.
Por el momento y a pesar de que no se
ha confirmado con seguridad, parece
ser que tan sólo Bernadí Gelabert, ac-
tual directivo del Perlas Manacor y ex-
presidente de las Peñas de baloncesto
de la localidad, presentará su candida-
tura. Dadas las circunstancias Jordi
Puigserver podria ocupar en un futuro
el cargo de relaciones públicas, labor
que según sus compañeros de la direc-
tiva, desarrolla con gran eficacia.

El Club Perlas Manacor es una enti-
dad fundada en 1964 con el Presidente
Honorario, Manuel Morales y el presi-

dente Rafael Muntaner, a pesar de que
ya existiera en 1959, un equipo que re-
presentaba el nombre de Perlas Mana-
cor y con grandes jugadores como:
Joan Llull, Bartomeu Nadal, Antoni Llull,
Rafael Muntaner, Bernat Perelló, Antoni
Oliver, Pere Muntaner, Josep Ros, Mi-
guel Sureda y Tomás Nadal. A partir de
esta fecha nombres como Pedro Gal-
més, Miguel Oliver, Miguel Perelló,
Pere Serra y Jordi Puigserver han ocu-
pado la presidencia de este club de ba-
loncesto que dia a dia, ve ampliada su
representación en la isla a pesar de
que durante unos años, sufriera un
gran recesión que todavía hoy se está
intentando recuperar.



Cuatro victorias en la última jornada

Redacción.- Cuatro equipos del Club
Perlas Manacor vencieron en sus res-
pectivos encuentros de la última jorna-
da, entre las que cabe destacar princi-
palment la del equipo Senior pués se
mantiene en el tercer compromiso de la
Fase de Descenso de la tercera Divi-
sión Autonómica, invicto. Por lo que
concierne al juvenil masculino, éstos
cumplimentaban el último enfrenta-
miento de la primera fase de la liga 92-
93. En el transcurso de esta semana
estaba previsto la elaboración del ca-
lendario que definirá los equipos que
deberán disputar la fase de descenso al
grupo B. El cadete masculino perdia su
segundo encuentro de la temporada en
su visita al Hispània. Este conjunto y el
cadete femenino han sido hasta el mo-
mento los únicos representantes del
Perlas que han ocupado posiciones
avanzadas en la clasificiación. El cade-
te femenino después de un pequeño
bache sufrido en las últimas semanas
ha vuelto ha demostrar su valia ven-
ciendo el sábado un importante en-
cuentro.

Los resultados en la última jornada
fueron:

Infantil femenino
Perlas-A - Campos
	

22-37
Binissalem - Perlas-B
	

28-18

Infantil masculino
Perlas-A - La Salle-A 	  31-59
Perlas-B - Sant Josep 	  24-74

Cadete masculino
Hispánia - Perlas
	

45-42

Cadete femenino
Perlas - Llucmajor 	  37-25

Juvenil masculino
Gesa Alcúdia - Perlas 	  34-5C

Juvenil femenino
Bàsquet Inca - Perlas 	  31-42

III División Autonómica
Grafinsa - Perlas 	  33-47.

En definitiva cuatro victorias y cinco
derrotas a pesar de que uno de los
equipos en la categoria infantil, concre-

tamente el Perlas-B, disputara un gran
encuentro frente al líder Sant Josep. La
diferencia de puntos en este encuentro
fue notable, aunque como hemos seña-
lado los chicos de Joan Oliver, que en
las últimas dos jornadas vencieron sus
compromisos, disputaron un buen parti-
do.

Próxima jornada

Entre los partidos previstos para este
fin de semana, cabe destacar el com-
promiso del juvenil femenino pués en
caso de victoria le permitiria avanzar
una o dos posiciones en la clasificación
y por lo contrario, si el resultado fuera
negativo para las manacorenses, des-
cenderian hasta la octava u novena po-
sición. El cadete femenino deberá tam-
bier ratificar su labor en la pista en el
encuentro que disputaran en Ses Sak-
nes dado que éste último equipo tan
sólo se ha anotado en once jornadas
tres victorias. Por su parte el cadete
masculino no deberá hallar en principio
demasiadas dificultades para apoderar-
se del marcador en el encuentro que
dará inicio a las cinco de la tarde en Na
Capellera y frente al octavo clasificado,
el Rotlet Molinar.

Finalmente el domingo el equipo Se-
nior se enfrentará ante el Campos tam-

bién en na Capellera. Este conjunto ha
disputado en la fase de descenso dos
partidos, dado que en la última jornada
su compromiso frente al s'Espardenyer
fue suspendido.

Próxima jornada
Sábado, 13 de febrero

INFANTIL FEMENÍ
Cide - Perlas A 	  11'30 h.
Ses Salines - Perlas B— 1130 h.

INFANTIL MASCULÍ
Sant Josep A - Perlas A — 1030 h.
PERLAS B - Syp Patronat — 12h.

CADETE FEMENÍ
Ses Salines - Perles 	  17 h.

CADETE MASCULÍ
PERLAS - Molinar 	  17 h.

JUVENIL FEMENÍ
PERLAS - Sagrat Cor — 1830 h.

Domingo, 14 de febrero

III DIVISIÓN AUTONÓMICA
PERLAS - Campos 	  12 h.



Para el día de SAN VALENTÍN ven a...

modimella
LENCERÍA Y CORSETERÍA

C/ Capellà Pere Llull, 4
Edificio Ca Na Val/espina

El Cadet femení guanyà, 3-0 al Son Servera

Club Voleibol Manacor

Victoria clara del Cadet Femení

Divisió MASCULE

C.V. Manacor - Costa Cal-
viá: 0-3 (13-15, 1-15, 9-15).

C.V. MANACOR:
A.Galmés, J. Martínez, R.
Morey, M. Oliver, M. Pomar,
J.L. Tristancho, A. Mesqui-
da.

Comentad: A pesar de la
clara victoria de l'equip visi-
tant, el C.V. Manacor va
jugar el millor partit de la
temporada.

Al primer set l'equip local
va sortir molt concentrat
amb el joc i jugant sense
cap complex davant l'equip
líder de la categoria, el C.V.
Costa de Calvià no ha per-
dut cap partit i només tres
sets en tota la lliga, va estar
a punt de guanyar aquest
primer set. Amb una bona
recepció i, sobretot, amb un
bon bloqueix per part del
dos centrals del C.V. Mana-
cor, M. Oliver i M. Pomar, va
arribar a dominar per 13-9,
encara que l'equip contrari
va conseguir capgirar el
marcador i guanya aquest
set per 13-15.

El clar tanteig de 1-15 que
se va donar al segon set es
molt enganyós, ja que se
varen produir molt de canvis
de sacadas i va tenir sa ma-

teixa durada que el primer.
El tercer set va esser bas-

tant disputat pel dos equi-
pos, però al final se va im-
posar la millor técnica del
C.V. Costa de Calvià guan-
yant el set pel resultat de 9-
15.

Aquest cap de setmana el
C.V. Manacor juguen dins el
C.V. Son Servera, i esperem
que la milloria apuntada en
el partit passat tengui conti-
nuitat dins S. Servera.

CADET FEMENÍ

C.V. Manacor - C.V. Son
Servera: 3-0 (15-6, 15-4, 15-
10)

C. V. Manacor: Gelabert,
Castor, Mascará, Febrer,
Galmés, Tercero, Navarro,
Miguel, Gonzalez, Vives,
Domínguez.

C.V. Son Servera: Serve-
ra, Pascual, Vives, Bauzá,
Reina, Coto, Moya, Ojeda,
Hidalgo, Aguilar.

Comentari: Partit de rivali-
tat comercial i clara victòria
del C.V. Manacor, equip per
ara bastant superior al C.V.
Son Servera.

Degut a aquesta superiori-
tat l'entrenador local va
aprofitar per fer jugar a totes
les seves jugadores, donant
minuts de joc a les que habi-
tualment no juguen tant so-
vint.

Aquest cap de setmana
l'equip Cadet Femení juga
dins el C.V. Tramuntana de
Palma, i esperem que sigui
amb la seva línea de bon joc
i aconseguesqui una nova
victòria.

CADET MASCULÍ

C.V. Cide - C.V. Manacor:
3-0 (15-6, 15-6, 15-8).

Aquest cap de setmana
no se juga cap partit dins
Manacor, ja que l'equip de

Divisió Femenina juga
dins Sant Joan i el Cadet
Masculí descansa.



RESTAURANT
Torrador Típic

Mendia Vell
MENU DIARIO 975 PTS.	 MENU ESPECIAL 1.500 PTS.

ler plato y 2° plato
(que renovamos diariamente)

postre, vino, agua y café

Paella
Pescado

postre, vino, agua y café

POR LA NOCHE TORRADOR GRILL 975 PTS.

1° Botifarrón, longaniza y pa amb oli
2° A ESCOGER entre: picantón, conejo, brocheta, lomo o codornices

Postre, vino, agua y café
También disponemos de una nueva y extensa carta de

platos mallorquines, con precios muy económico
COMO SIEMPRE DISPONEMOS DE NUESTRA CARTA HABITUAL

Les sugerimos nuestra PAELLA y FIDEUÁS
Venga y se convencerá del precio y calidad

Penyes Voleibol

Comença la segona fase
Al darrer partit de la primera volta cal dir que no tinguérem

variacions a les classificacions generals. A la segona volta
queda de la següent manera: Al grup impar: Bulla de Lle-
vant, Rte. Los Dragones, Moldures L'un/ C. Hípica, Es Tai,
Tejar Balear Vilafranca, Exc. Hnos. Esteva, Elite Son Serve-
ra i Impremta Leo / Pub Aha.

En el grup par: Pub s'óliba, Mobles Vda.J. Parera, C.V.
Artà, Nautilus S. Servera, C.J.Petra, Institut M. Alcover i Op-
tica Tugores.

Tots els partits es jugaren el cap de setmana, malgrat les
condicions climatològiques, manco un, que fou Optica Tugo-
res contra l'Institut acabaren per 3-0 de set; l'estudiantil
aconseguiren la victòria per 1-3.

La primera jornada de la segona fase és:
13-2-93:
Es Tai - lmpremta Leo/ Pub Aha a Porto Cristo, 1600 h.

Arbitra: s'óliba.
Exc. Hnos. Esteva - Rte. Los Dragones a P. Cristo, 1715

h.. Arbitra: Nautilus.
Moldures Llull / C.Hípica - Tejar Balear Vilafranca a Na

Camella, 1600 h. Arbitra: Bulla de Llevant.
Institut - Mobles Vda. J. Parera a Na Camella, 1600 h.

Arbitra: Elite.
Bulla de Llevant - Elite S. Servera a Na Camelia, 1715 h.

Arbitra: I.N.B.
C.V. Artà - C.J. Petra, a Artà, 1600 h. Arbitra: Nautilus.
Optica Tugores - Pub s'óliba a Porto Cristo, 1100 h. Arbi-

tra: Es Tai (dia 14-2-93)
Nautilus S. Servera: Descansa.

RESULTATS DE LA PASSADA JORNADA:
Club Voleibol Artà, 3 - Elite S. Servera, O
Mobles Vda. J. Parera, 3 - Pub Es Tai, O
Optica Tugores, 1 - I.N.B. Mn. Alcover, 3
Molduras Llull/Café Hípic, 3 - Club Juvenil Petra, O
Imprenta Leo - Pub Aha, O - Restaurant Los Dragones, 3
Tejar Balear - Vilafranca, O - Bulla de Llevant, 3
Mobles Vda. J. Parera, O - Restaurant Los Dragones, 3
Nautilus S. Servera - Pub s'óliba (no jugat)

CLASSIFICACIÓ
Bulla de Llevant, 28; Pub s'óliba, 25; Restaurant Los Drago-
nes, 25; Mobles Vda. Juan Parera, 23; Molduras Llull - Café
Hípic, 23; Club Voleibol Artà, 22; Pub Es Tai, 21; Nautilus -
Son Servera, 21; Tejar Balear-Vilafranca, 20; Club Juvenil
Petra, 18; Excavaciones Hnos. Esteva, 18; I.N. B. Mossèn
Alcover, 15; Elite Son Servera, 15; Optica Tugores, 15; Im-
premta Leo - Pub Aha, 13



Amb un pressupost global de més de quaranta milions de pessetes aquesta
segona edició de la Challenge Volta a Mallorca ha reunit a un brillantissima
participació.

Aquesta prova ciclista reunirá als millors corredors espanyols

II CHALLENGE DE MALLORCA
Manacor será escenari el proper dimarts de la

sortida i arribada de la tercera etapa

(M.A.Llodrá).- Els millors
corredors de ciclisme es-
panyols com En Pedro Del-
gado, Federico Echave, Mi-
guel Indurain i el mallorquí,
Joan Llaneres entre molts
altres es concentraran da-
munt les onze del dematí de
dimarts, dia 16 de febrer, a
l'Avinguda d'Es Torrent de
Manacor; lloc on s'ha previst
la sortida i arribada de la ter-
cera etapa del II Challenge
Mallorquí de ciclisme.
Aquesta oroya, que compta
amb un pressupost global
de 40 milions de pessetes,
patrocinant l'Ajuntament de
Manacor la tercera etapa
amb un recorregut de 170
quilómetros, ha obtingut a la
segona edició una inmillora-
ble participació. El Challen-
ge començarà el seu itinera-
ri el proper diumenge, dia 14

La sortida de la
tercera etapa
será a les onze
del dematí;
devers la una del
migdia
realitzaran per
aquesta localitat
la segona
passada i
finalment, a les
15'12 hores s'ha
previst l'arribada

la la meta que
:serà a l'avinguda
`M'Es Torrent

i es prolongará fins el dia 18
de febrer.

Tercera Etapa

A les 1050 hores del pro-
per dimarts hi haurà una
sortida neutralitzada (no de
carrera) des de la carretera
valla de Sant Llorenç, a l'al-
tura del SYP, donant la sor-
tida oficial a la carretera que
du de Manacor a Palma, da-
vant el Centre Assistencial
amb direcció a Vilafranca.
Abans però de donar aguas-
ta sortida, pass-aran per l'A-
vinguda d'Es Parc, Via Por-

tugal, Plaga Ramon Llull,
Avinguda d'Es Torrent i Sal-
vador Joan.

Damunt les 1310 hores
s'espera la seva entrada a
Porto Cristo davant les
Coves del Drach des de on,
segons l'itinerari seguit, sor-
tiran cap a Manacor per la
Ronda de l'Oest (benzinera-
Autocars Nadal)

A Manacor está previst
novament que arribin a les
1330 hores, passant en
aquesta ocasió per Via Por-
tugal, plaga Ramón Llull,
Avinguda d'Es Torrent, Mos-
sèn Alcover i direcció cap a

Felanitx.
Per acabar, damunt les

1512 hores entreran per da-
rrera vegada a Manacor per
l'avinguda Frai Juníper
Serra seguint cap en Es To-
rren, on hi haurà el gran
sprint final per arribar a la
meta que es situará poc
abans de l'entrada de la
plaça Ramon LLull.

Itinerari de Porto Cristo

Entrant per la carretera de
Ses Coves l'itinerari que es



arrocería
111.11:111,

seguirá al seu pas per la lo-
calitat de Porto Cristo, será
pel carrer Bourdils, Américo
Vespucci, Plaça Fonera,
Avinguda Sa Fonera, Ronda
de l'Oest i finalment, agafa-
ran la carretera de Manacor.

La Policia Local ha infor-
mal que l'Avinguda d'Es To-
rrent i mitja plaga Ramon
Llull estará tancada des de
una mica abans de la una
del migdia i fins les tres i
mitja del capvespre; en el
moment de la sortida, és a
dir, a les onze del matí,
només es tallaran aquests
carrers momentáneament.

Recorregut per
poblacions

El recorregut per pobla-

ta, encreuament de Porto
Colom, Porto Cristo, MANA-
COR, Felanitx, Porreres,
Llucmajor, Algaida, Montuïri,
Vilafranca i MANACOR.

Participació de luxe

El corredor de Banesto
Miguel Indurain, doble guan-
yador del Tour de Franca
será la principal atracció de
la Challenge Volta a Mallor-
ca que es disputará del 14
al 18 de febrer i que contará
a més amb la participació
dels millors ciclistes espan-
yols, dons els set grups han
confirmat que vindran a Ma-
llorca amb les seves planti-
lles al complet.

Cal destacar la possibilitat

de que marino Lejarreta, en-
cara que está retirat de la
competició, pugui agafar la
sortida de qualcuna de les
etapes, lluint el maillot del
GD ONCE, que comptarà
amb les seves files amb el
darrer fitxatge, Eric Breukink
i com no, l'únic mallorquí de
la competició, Joan Llane-
res. Juntament amb aquests
professionals esmentants
vendran també, Pedro Del-
gado, el francés, Jean Fran-
çois Bernard, Alex Zuelle,
Laurent Jelaber, Federico
Echave i Laudelino Cubino.

Cinc etapes

La primera etapa de la II
Challenge Volta Ciclista a

Mallorca es desarrollará en
un circuit urbà en les avin-
gudes de Palma. El recorre-
gut, completament pla, tin-

drà un total de 80 quilòme-
tres, La segona etapa, amb
sortida en Es Port Adriano
(Calvià) i la final a Palmano-
va. La tercera etapa, com
hem senyalat abans, tindrà
sortida i arribada a Manacor
i la quarta sortirà sobre les
onze del dematí des de Al-
cúdia i arribará a les 355
hores a la mateixa localitat.
Finalment la darrera etapa
sortirà des de Llucmajor i
després de superar el Puig
Tomir, el Puig Major i sa Pe-
drissa, acabará davant l'ho-
tel San Diego de s'Arenal.

Els grans
corredors del
ciclisme
espanyol com
Miguel Indurain,
Federico Echave,
Pedro Delgado i
el mallorquí Joan
Llaneres
participaran a
aquesta II
Challenge de la
Volta a Mallorca
que comença
diumenge i es
prolonga fins el
dia 18 de febrer

cions d'aquesta tercera
etapa del Challenge amb ci-
clistes professionals i de ca-
rácter nacional es durà a
terme de la següent mane-
ra: sortida de Manacor, Vila-
franca, Montu'iri, Algaida,
Llucmajor, Campos, Santan-
yí, Alqueria, Calonge, s'Hor-

AUTO DRACH
El primer Concesionario en Mallorca que ofrece
el nuevo servicio de CARROCERIA AUTORIZADA

LA NUEVA ESTRELLA
DE FORD EN CALIDAD

Ahora, Ford le ofrece algo nuevo
y único.

Donde vea este rótulo de Carrocería
Autorizada, disfrutará de las ventajas
de algo excepcional en las repa-
raciones de Chapa y Pintura de su
Ford. Todo con la máxima calidad.
Calidad respaldada por la única
garantía incondicional del mercado
del automovil. Esta garantía, que
cubre las reparaciones de Chapa y
Pintura por un periodo de doce meses,
junto a la garantía de seis años
anIcorrosión, completan el círculo
de calidad.(°)

Porque quien le ofrece este
círculo completo de calidad es su
Concesionario Ford.

Venga a lo mejor en Chapa y Pintura:
la nueva estrella de calidad Ford.

() Además. Ford le ofrece la garantía de
por vida y el servicio 24 horar.

A La t co C) a-% c , s C1 -
Carretera de Palma, Km 48- Tel 55 50 19 - MANACOR



AJUN TAME NT DE MANACOR
Comunicats Oficials

ANUNCI

TANCAMENT DE L'AVINGUDA D'ES
TORRENT AL TRÀNSIT RODAT

Pel present es posa en coneixement del
públic en general que el proper dia 16 de
febrer, amb motiu de la realització del «II
CHALLENGE VUELTA CICLISTA A MA-
LLORCA PROFESIONALES», l'Avinguda
d'Es Torrent estará tancada al trànsit

rodat a partir de les 13 hores i fins a l'aca-
bament de la cursa a la Pça. Ramon Llull.

Manacor, 8 de febrer de 1993

EL BATLE,

Sgt. Gabriel Bosch i Vallespir

720 gimnastes actuaren dissabte al Poliesportiu de Ca 'n Costa

Nombrosa participació al Campionat
Escolar i de Clubs de gimnástica rítmica

El Gimnàs Manacor, que
aquest any comença la seva
carrera competitiva en
gimnástica artística presenta
un total de tres nines, que
per cert, totes conseguiren
passar a la següent prova.
Foto: Arxiu

(M.A.LI).- Cent vint gim-
nastes en individual i con-
junts representants de dotze

entitats de l'illa, participaren
en el Campionat Escolar i
de Clubs de gimnástica rít-

mica celebrat dissabte en el
poliesportiu de Can Costa.
La organització d'aquest
acte va correr a càrrec de la
Direcció General d'Esports i
Govern Balear amb la
col.laboració de l'Ajuntament
de Manacor i el Gimnàs Ma-
nacor. Els clubs participants
foren: G.Gamo, Club Son
Verí, Col.legi Sant Jordi,
C.Sóller, G.Grech, Polies-
portiu Calvià, G.Palma,
G.Iroy, Reina Sofia de
s'Horta, Patronat Municipal
de Campos, C.Balear i Club
Gimnàs Manacor.

Com hem assenyalat
abans, actuaren un total de
120 gimnastes en individual
i conjunts, emprant en el pri-
mer cas la pilota, cinta,
corda i mans lliures a les ca-
tegories d'aleví, infantil i
cadet. El Club Gimnàs Ma-
nacor, que per cert, aquest
any comença la seva carre-
ra competitiva, en aquesta
modalitat, presentà a les se-
güents gimnástes: en aleví
Joan M Mascaró, en infan-
til Angeles Castejón, i en
cadet Raquel Huguet .
Totes elles aconseguiren
passar al següent control,
realitzant dissabte,
excel.lents proves. Després
de la envajosa tasca que
duen a terme tots els mem-

bres del Gimnàs, amb la
seva nova entrenadora, Se-
bastiana Duran, aficionats a
aquesta modalitat esportiva
volen fer públic el seu recol-
zament per tal de que la
gimnástica rítmica aconse-
guesqui a Manacor impor-
tants èxits.

Per altra banda cal assen-
yalar que per demà dissabte
s'ha previst en el mateix po-
liesportiu de Ca'n Costa un
control supervisat per Ange-
les Garcia Saiz, Directora
Técnica de Gimnástica Ar-
tística Femenina de la Fede-
ració Espanyola. Aquest
tipus de control és la prime-
ra vegada que es durà a
terme a Manacor haventse
realitzat alguna ocasió, fa
devers vuit anys a Palma.
La concentració tindrà lloc a
partir de les deu i mitja del
matí i fins a les dues, encara
que será a porta tanchda.

Finalment recordar que
pel proper dia 27 de març
s'ha previst la celebració del
pròxim campionat, concreta-
ment a Manacor, dons la Di-
recció General d'Esports pa-
reix que mantén una bona
col.laboració amb la delega-
ció d'Esports de Manacor,
fet que agraeixen els res-
ponsables del Gimnàs Ma-
nacor.



La quinta edición de/trofeo Presidente tuvo lugar el pasado sábado ene!
Polideportivo de Calvià. El Club Renshinkan presentó a nueve deportistas.

Judo

Excel•lent actuació del Dojo Muratore al
Trofeu President

Dissabte passat al Polies-
portiu de Calvià va tenir lloc
el V Trofeu President, que
se celebra cada mes de Fe-
brer en la modalitat d'e-
quips, organitzat per la Fe-
deració Balear de Judo.

Aquesta és l'única compe-
tició on es participa un

equip. El Judo és un esport
individual que té l'avantatge
de que tothom pot anar fent
la seva feina sense estar
subjecte a una selecció, de
forma que tots poden com-
petir pel seu compte. En
canvi, aquesta modalitat per
equips és diferent, la victòria

és collectiva. Hi ha cinc
combats aer decidir la sort
de regula, i no es pot empa-
tar. Potser és la forma que
dóna més alegria, perquè en
participa tot el Club.

Cada equip consta d'un
número de competidors, en
aquesta ocasió podien esser
entre tres i cinc, segons les
possibilitats de cada Club
El Dojo Muratore va partici
par amb molt d'encert, d'en
trada ja va formar tres
equips complets, i ademés
va dur un segon i un tercer.

L'equip masculí Dojo Mu
ratore A va eliminar el Gim•
nástic Ciutadella per 4 victó

ries a 1 i al Renshinkan pei
4 a 1. Després es va enfron•
tar a l'Escala Esportiva
Mañes per la final, que va
perdre per 4 a 1 quedant
segon. L'equip femení
queda en el tercer lloc. L'e-
quip Dojo Muratore B estava
integrat per joves que tenen
categories Sub-17 i Sub-19
amb menys experiència
però amb moltes ganes d'a-
prendre i superar la vetera-
nia dels rivals, que van a la
competició sabent que
tenen aquesta manca d'ex-
periencia que potser els do-
nará qualque problema.

Peró la seva actuació va

ésser molt bona i molt es-
portiva.

Els	 components	 dels
equips varen ésser: Dojo
Muratore femení: Carme

Lladra, Joana Puigserver,
Mónica García, Pilar Perelló
i Cati Parera. Dojo Muratore

A: Guillem Puigserver, José
M. Rodríguez, Miguel Pas-

cual, Eduardo Oliveras i
Jordi 011é. Dojo Muratore B:

Guillem Bosch, Toni Sureda,

Joliá Caldentey, Pep Bergas
i Tomeu Riera.

En masculino consiguieron la tercera plaza

El Club Renshinkan femenino se proclama
campeón del V Trofeo Presidente

El pasado sábado día 6
las instalaciones del polide-
portivo de Calvià sirvieron
una vez más de marco para
la celebración del Trofeo
Presidente, y en esta oca-
sión su 5 edición.

El trofeo Presidente se
distingue de los demás ya
que este es por equipos, un
mínimo de 3 y un máximo
de 5 competidores es el
cupo necesario para formar
dicho equipo.

En esta V edición estuvie-
ron presentes una gran ma-
yoría de los clubes existen-
tes en nuestras Islas, y el
Renshinkan estuvo formado
por los siguientes deportis-
tas: En cuanto al equipo fe-
menino, Yolanda Gomila
(Mayo) M• Mar de Arriba,
Juana Servera, Eva Andujar
y Cati Sureda, referente al
masculino decir que sólo
pudo ser completado por

cuatro deportistas, Manolo
Moreno, Juan José Nicolau,
Santiago Espiritusanto y Mi-
guel Sancho, excepto Mano-
lo todos ellos en edad junior.

La competición en todo
momento fue muy emocio-
nada dada la rivalidad de los
equipos, finalmente la clasi-

ficación quedó de la siguien-
te manera:

Categoría femenina:
1) RENSHINKAN
2) ESCUELA DEPORTIVA
MAÑES
3) D. MURATORE

Categoría masculina:
1) ESCUELA DEPORTIVA
MAÑES

2) D. MURATORE
3) RENSHINKAN
3) KODOKAN



C/. Don Pelayo, 8
Teléfono 84 31 52

41,4 ÁLLEVAIVT
ARTICLES DE FESTA I BROMA

VENDA 1 LLOGUER
DE

DISFRESSES

TENIM UN GRAN
ASSORTIT EN

COMPLEMENTS
PER

07500 MANACOR

Tennis Taula

L'Autorecanvis Cardona es col.loca a la
primera posició del Campionat de Balears

Aquesta setmana, a costa
del Felanitx T.T. a Felanitx,
l'equip Manacorí va tornar
guanyar. L'alineació que l'e-
quip manacorí va presentar
és la següent: Bernat Ros-
selló, Cristóbal Juárez i

Pedro Fuster, que en cap
moment es van alterar per el
joc ofert per els jugadors lo-
cals, ja que guanyaren per
un clar 5 a O, que no dóna
lloc a cap comentan al res-
pecte. Cal comentar però el

bon moment de forma en
que está el jugador Bernat
Rosselló, que un dia rera
l'altre es va perfilant com un
deis millors de Manacor en
quant a joc i esportivitat. De
cara a la próxima jornada

comentar que aquest equip
es desplaça al Pont d'Inca,
al Virgen de Lluc. A priori
aquesta partida no ha de
tenir complicacions per els
manacorins, malgrat que l'e-
quip rival en aquesta ocasió
és nou i no es coneixen els
jugadors i és mal de pronos-
ticar un resultat final.

Per a la próxima jornada,
els altres equips de Mana-
cor, Joieria Ramon Llull i La-
boratorios Quick juguen un a
casa i l'altre a fora. L'equip
local és el Laboratorios
Quick, que juga contra el
Palma T.T., partida que
sense cap dubte despertará
ambient per a veure la reac-
ció d'aquest equip davant la
derrota soferta davant el
Joieria Ramon Llull.

El Joieria Ramon Llull es
desplaça al Port de Pollença
per a jugar contra l'Anubis,
un equip que no ha de crear
massa problemes davant el
potencial individual de cada
jugador.

TROFEU JOIERIA RAMON
LLULL

Va començar amb èxit
aquest espectacular torneig
amb la modalitat de dobles i
a la seva tercera jornada ja
es perfilen els possibles
candidats a la consecució
dels primers llocs de la clas-
sificació, podrien esser: B.
Rosselló i Cristóbal Juárez;
J. Juárez i J.L. Moragón; J.
Fons i S. Vives; i com no, la
parella revelació del torneig,
la formada per Francesc Pe-
relló i Guillem Bauza, que
aquesta setmana van guan-
yar a la parella formada per
Sion Riera i Alfonso Borrue-
co per un renyit 2 a 1 su-
mant així el seu 6° punt en
el torneig.

Mig top-spin



Pesca con caña

Antonio Sanz, ganador de la XXI Edición del
«Botifarró de Plata»
En la prueba de pesca de-
portiva, modalidad «Ro-
quer», que se disputó el pa-
sado sábado en la Punta de
n'Amer correspondiente a la
XXI Edición del Torneo «Bo-
tifarró de Plata, patrocinado
por la Joyería Ramón Llull y
con la colaboración de diver-
sas casas comerciales, re-
sultó ganador absoluto Anto-
nio Sans con capturas que
sumaron un total de 1 835
kg. Esta prueba era una de
las fuertes dentro del exten-
so calendario puntuable

para el Campeonato de Ba-
leares en esta modalidad de
«Roquer».

A pesar del día ventoso y
lluvioso, hubo mucha partici-
pación en este concurso, ya
que fueron 39 los pescado-
res participantes que pese a
las inclemencias del tiempo
capturaron un total de
33600 kg.. La pieza mayor
la capturó Guillermo Massa-
net, un «Tord Grivi» de 700
gramos.

La clasificación final de
este concurso fue la siguien-

te:
1°: Antonio Sanz, 1835

Kg., 2°: J.M. Camacho,
1670, 3°: Regino Galletero,

1'545,	 4°:	 Antonio	 Llull,
1535, 5°: J.M. Pareja,
1380, 6°: Guillermo Massa-
net, 1225, 7°: Mateo Febrer,
1175, 8°: Miguel Febrer,
1150, 9°: Andrés Gomila,
1085, 10°: Antonio Gomila,
1.030.

El mismo domingo y en la
sede del Club «Els Se-
rrans», en la Cafetería
s'Hort se celebró la popular
«torrada» de 50 kg. de «Bu-
tifarrons» para socios y sim-
patizantes de esta entidad
manacorina

Dardos Manacor y Comarca

Mucha lucha por el liderato de la Primera
División

Se disputó la decimosépti-
ma jornada del Torneo de
Dardos de Manacor y Co-
marca con pocas sorpresas.
Siendo los resultados de la
Primera División los siguien-
tes: Olimpic, 2 - Can
Nofre, 6, Ca'n Martí, 4 - Sa
Mora, 4, Roseta, 3 - S'Es-
tel, 5, S'Hort, 6 - Recrein-
sa, 2, Es Cau, 2 - Condal,
6, A.T. Nofre, 2 - Poker, 6.

SEGUNDA DIVISION:
Ropits, 5 - Ciutat, 3, Poker
Atc., 4 - Real Es Cau - 4,
Bar Nuevo, 6 - S'Hort Atc.,
2, S'Estel Atc., 5 - Bibliote-
ca Muro, 3, Sa Mora Atc., 3
- C.D. Bareta, 5, Gran Sol,
4 - Ca'n Martí Atc., 4.

Clasificaciones:
PRIMERA DIVISION:

Poker y Condal, 29 puntos,
Can Nofre, 26, S'Hort, 23,
Recre/Delicies, 19, S'Estel,
18, Olimpic, 16, Roseta, 12,
A.T. Nofre, 10, Sa Mora, 9,
Es Cau, 7, Can Martí, 6.

SEGUNDA	 DIVISION:
S'Estel Atc., 33 puntos, Es

Ropits, 24, Biblioteca Muro y
Bar Nuevo, 21, C.D. Bareta
y Gran Sol, 19, Sa Mora
Atc., 17, Real Es Cau, 16,

Bar Ciutat, 14, Poker Atc., 9,
Can Martí Atc., 7, S'Hort
Atc., 4.

La puntuación individual

en la Primera División está
encabezada por: Jaime
Amer y Pedro Acuñas, 55
puntos, Manuel López, 53,
Angel Núñez y Pedro Pui-
grós, 46.

Segunda División: Juan
Mercant, 40 puntos, Lucio
Recaj, 37, Rafael Jurado,
33, Antonio Guzmán, 32,
Antonio Madero y Andrés
Recaj, 31.

Los partidos a disputar
hoy viernes son los siguien-
tes:

PRIMERA DIVISION: A.T.
Nofre - Olímplc, RecreInsa
- Roseta, S'Estel - Ca'n
Martí, Poker - Es Cau,
Condal - S'Hort, Sa Mora -
Ca'n Nofre.

SEGUNDA DIVISION:

Gran Sol - Es Ropits, Bi-
blioteca Muro - Bar Nuevo,
S'Hort Atc. - Poker Atc.,
Ca'n Martí Atc. - Sa Mora
Atc., C.D. Bareta - S'Estel
Atc., Real Es Cau - Bar
Clutat.



Hípica / Manacor

La reunión fue suspendida a falta de cuatro carreras

Mianko, debut con victoria
Una intensa lluvia caía

sobre el hipódromo de Ma-
nacor en el transcurso de la
octava carrera hizo que la
directiva tomara la decisión
de suspender la reunión,
puesto que en el hall del hi-
pódromo de Manacor, al no
estar cubierto, cuando llue-
ve se producen numerosas
goteras, algunas de ellas
poniendo en serio peligro al
costosísimo equipo informá-
tico de apuestas. La precipi-
tación en esta decisión se

puso en evidencia una vez
más puesto que al cabo de
cinco minutos la lluvia dejó
de caer.

Por lo que respecta al
plano deportivo se disputa-
ron ocho carreras entre las
que hay que destacar las
victorias de S'Eretat, Sim-
bat, Renco y Nor Fox en las
cuatro primeras, mientras en
la quinta otra gran actuación
del jockey J.A. Riera llevaba
al triunfo a Quartius, con un
registro de 1239.

En la sexta victoria apre-
tada de Pechauriol ante el
debutante Lillesos, ambos
con el modesto registro de
1'24 mientras tras ellos se
colocaban L'Encant SM y
Vilnike. En nacionales era
Menhir quien vencía ante
Rusco B, Jade M y Rancho
Andaluz.

Y bajo una intensa lluvia
se disputó la octava donde
los debutantes jugaron un
papel importante puesto que
vencía Mianko (122), segui-

do por Uno Bambino
(1235), Reacteur (1'23'5) y
el otro debutante Saint Mat-
hurin (1240).

Una vez disputada esta
carrera los responsables de
la S.D. Trot decidieron sus-
pender la reunión quedando
pues aplazada para la próxi-
ma semana el Premio Joye-
ría Ramón Llull para nacio-
nales, así como las carreras
estelares de la tarde.

Dentro de un programa de doce carreras

Carrera especial para trote montado

Doce carreras sobre una
distancia general de 2.100
metros son las que compo-
nen el programa previsto
para la tarde del sábado en
el recinto hípico de Mana-
cor, con dos pruebas de ca-
rácter especial como son el
premio Potros de tres años
y la concertada para trote
montado, especialidad poco
habitual por estos lares.

Será en tercer lugar del
programa cuando doce
ejemplares de tres años de
inferior categoría intentarán
conseguir la victoria: Tin Tin,
Truyola LC, Tincella, Torrat,
Tiquelon, Tuongo, Triumf,
Tot Cash, Turbina d'Abril,
Truc, Titan Flor y Turquesa

M. Como favoritos destaca-
remos a Tiquelon, Triumf,
Turbina d'Abril y Truc.

La concertada para trote
montado, con trofeo para el
vencedor, se disputará en
sexto lugar y contará con la
participación de: Drives
Twist, Morlac, Setubal Se-
guinel, Tiare, Ujack de Lou-
dat, Rival de Monts, Ram-
ses des Brieres, Romeo de
Mingot, Reacteur, Jaleo Pi-
roska y Quassia de Brevol.

Precisamente este último
fue el vencedor el pasado
domingo en Son Pardo en
una carrera de la misma
modalidad y con el mismo
conductor, lo cual le convier-
te en claro favorito. También

tuvieron buena actuación en
Palma Drives Twist y Setu-
bal Seguinel.

El premio nacionales, en
noveno lugar del programa,
estará compuesto por estos
catorce ejemplares: Jiel
Mora, Nostro VX, La Pamela
de Retz, Nor Fox, Margall F,
Pakistan, Nilon TR, Japona-
ta, Mon Chambon, L'Encant
SM, Hivern, Nachito y Luti-
ne. La buena actuación el
pasado sábado de Nor Fox
hace que sea uno de los fa-
voritos junto a ejemplares
como Japonata, Jiel Mora,
Nachito y Lutine, aunque
estos dos últimos están muy
gradados por el hándicap.

La preestelar se disputará
a continuación y en ella to-

marán la salida: Quartius,
Rubis Petteviniere, Super
Champagne, Twist Emerau-
de, Stan de Clarbec, Son-
neur, Sourire, Sporello, Rich
Nanon, Punk de Courcelles,
Royaumont y Tivoli des
Mauds. Carrera muy compli-
cada en cuanto a pronóstico
puesto que en ella debutan

cuatro ejemplares, desta-
cando Satan de Clarbec, un
ejemplar que venció en una
carrera de compañerismo
disputada hace unas sema-
nas en Son Pardo. De los
habituales destacar a Rubis
Petteviniere, Rich Nanon y
Quartius.

La carrera estelar cuenta
con la participación de estos
catorce ejemplares: River du
Vernay, Popop Etoile,
Rupin, Papilou, Pito de la
Sauge, Kato Odde, Reve
Noemie, Querard Gede,
Porus, Robin du Briou,
Queis, Oscar du Venet, Qui-
podi y Quetzal d'Ovillars.
Como puede verse hay im-
portantes ausencias en esta
estelar puesto que los mejo-
res acuden a Son Pardo el
domingo para disputar la
clasificatoria del Criterium
d'Hivern Banca March. Los
favoritos para esta carrera
pueden ser River du Vernay,
Kato Odde, Querard Gede y
Queis.



Miguel Sansó seguirá como Presidente de la S.D. Trot

U Hípica / Manacor

Miguel Sonsó será reelegido Presidente

Asamblea General de la S.D. Trot
Esta noche, viernes, a

partir de las nueve y media
en el bar del Hipódromo de
Manacor tendrá lugar la
Asamblea General Extraor-
dinaria de la S.D. Trot con el
siguiente orden del día:

-Lectura del Acta Anterior
2. Presentación estado de

cuenta ejercicio 92
3. Elección del Presidente

de la S.D. Trot
Al no haberse presentado

ninguna candidatura más
que la encabezada por Mi-
guel Sansó éste será reele-
gido presidente para los pró-
ximos cuatro años con una
directiva compuesta por
Pedro Quetglas y Rafael Su-
reda (concejal de Deportes
y Urbanismo del Ayunta-
miento), como vicepresiden-
tes; Gabriel Sagrera, secre-
tario; Juan Febrer (concejal
delegado de Agricultura)
como tesorero; Juan San-

martí y Bernat Parera como
vocales.

Parece ser que esta
Asamblea ha despertado el

interés de los aficionados
puesto que estos días se ha
rumoreado que habrá impor-
tantes cambios dentro de la

programación a fin de elimi-
nar caballos al ser la planti-
lla actual excesiva lo que
motiva el que tengan que
disputarse un número de ca-
rreras que hace que se pier-
da dinero en cada reunión,
por lo que se prevee una
asistencia importante a esta
convocatoria seguranmente
para conocer las intenciones
en este sentido de la nueva
directiva.

También es de esperar
que se informe detallada-
mente de la situación eco-
nómica de la S.D. Trot pues-
to que se están barajando
cifras en torno a los seis mi-
llones de deudas en estos
momentos, lo cual requiere
una explicación muy detalla-
da por parte de la directiva

saliente. En fin, una Asam-
blea que promete ser intere-
sante en muchos aspectos.

Mientras en trote montado ganaba
Quassia de Bre vol

Brillante actuación de
Misi Mar

La excelente yegua nacional Misi Mar dio una agrada-
ble sorpresa el pasado domingo en Son Pardo al lograr la
victoria en una carrera llena de importados con un regis-
tro de 1231 seguida por los favoritos River du Vernay,
Tess d'Amor y Sigremme.

En la concertada para potros de tres años era Timbal
quien se anotaba el triunfo en una carrera que transcurrió
bajo una insistente lluvia, que dejó la pista en un pésimo
estado en detrimento de los buenos cronos y del espec-
táculo en general.

En la especial para trote montado G. Pou daba mues-
tras de su saber en la modalidad llevando a Quassia de
Brevol a la victoria, seguido por el nacional Drives Twist,
con M. Servera, Quarter Penalan, con A. Pou y Setubal
Seguinel con J.C. Rotger.

La estelar era ganada por Kasper Schartz en apretada
llegada junto a Sultan de la Londe, mientras el debutante
Nittany Star, en la preestelar, lograba el triunfo con co-
modidad, al igual que Sileo Royal en su prueba, mientras
otros vencedores de la tarde eran Sire de Cillelry, Sacah
MA y Peggy Hanover.

Sobre la distancia de 2.200 mts.

Clasificatoria para el
Criterium d'Hivern

Nueve carreras sobre la distancia de 2.200 mts. pro-
grama el hipódromo de Son Pardo para la tarde del próxi-
mo domingo. La reunión dará comienzo con una carrera
reservada a ejemplares de dos años en la que participa-
rán Tailan de Sas, Tudosa VX, Tuska, Thais, Tolino
Kurde, Tina Wamba, Tifon Blai, Truc HP y Timbal. Como
faovrita destacaremos a la yegua Tina Wamba la cual
viene realizando muy buenas actuaciones en sus últimas
salidas. También hay que tener en cuenta a Tifon Blai,
Truc HP y Timbal, vencedor el pasado domingo.

El plato fuerte de la tarde será en la de cierre con la
disputa de la clasificatoria para el Criterium d'Hivern en la
que participan 16 de los mejores importados del momen-
to: Kasper Schwartz, Quietito, Sultan de la Londe, Ra-
meau du Scion, Udino du Hamel, Va Urania, Ranitic, Jup
Langkjaer, Hooge, Quarter Penalan, Hjerard Nicolai,
Ocelot du Val, Tretun, Roi des Landes Y Roleo. Una ca-
rrera que bien vale toda una reunión puesto que es difícil
el que todos estos ases lleguen a estar juntos en una
misma carrera. El pronóstico está muy abierto puesto
que todos los ejemplares tienen la suficiente calidad para
ganar la prueba, si bien destacaremos a Roi des Landes,
Ranitic, Hjerard Nicolai, Jup Lagkjaer y Kasper Schwartz.



Notícies d'Empresa

Ofrece una seguridad activa y pasiva propia de coches de superior categoría

EL FIAT CINQUECENTO
ELEGIDO COCHE DEL AÑO 1993

La Asociación Nacional de la prensa del motor
ha elegido al nuevo Fiat Cinquecento como Coche
del año 1993. Este título ha sido con todo mereci-

miento para el pequeño Fiat que ha barrido a todos
sus rivales. 

dos y una vez terminada la votación
se dió como ganador absoluto al
pequeño Cinquecento, el cual fue
proclamado coche del año 1993 ha-
biendo conseguido 64 primeros
puestos, lo que significaba práctica-
mente el 75% de los votos. 

Las características del
«mejor» 

Elegir el «mejor» es sin duda una
tarea difícil, pero el Cinquecento es,
desde sus reducidas dimensiones,
un cúmulo de soluciones para el
conductor. Su aportación al rico y
vibrante mundo automovilístico es
innegable. Este coche italiano ofre-
ce una seguridad activa y pasiva
propia de coches de superior cate-
goría y precio. Es la inteligencia
puesta al servicio del diseño, sien-
do a la vez muy económico en su
mantenimiento y consumos, ya que
es pionero en lo que respecta a
ecología.

Se presentó en Autoventa
Manacor la semana pasada

El Fiat Cinquecento se presentó la semana pasada en Autoventa Manacor del
polígono industrial.

<E3

Entre un total de veintiocho co-
ches presentados al título de
«coche del año 1993», el Fiat Cin-
quecento obtuvo el preciado galar-
dón debido a sus prestaciones.
Aunque en un principio la lucha
entre los distintos vehículos aspi-
rantes parecía que tenía que ser
muy reñida, el resultado fue muy
distinto, ya que el 75% de los votos
dió como ganador a este coche ita-

liano. Cabe señalar que los votan-
tes eran especialistas en temas del
motor de prensa, radio y televisión
de nuestro país.

Los votantes eligieron al Flat
Cinquecento como Coche del
año 1993

Al final, fueron 86 los votos váli-

Este nuevo modelo de Fiat se
presentó la pasada semana en el
concesionario Fiat de Manacor, Au-
toventa Manacor S.A. con la pre-
sencia de numeroso público que
quiso observar muy de cerca las
grandes prestaciones de este pe-
queño «gran» coche italiano, el Fiat
Cinquecento, que ya se encuentra
a la venta en el concesionario, Au-
toventa Manacor del polígono.

M• Magdalena Ferrer.
Foto: Antoni Blau.



litiperiCentro
11111111111;1:1:11111;111•:..1111111111111111111111;1;..;111:ii.11111: : ::.....: ; :,......

Haga su vajilla comprando en Hiper Centro
* SIN PUNTOS	 * SIN CARTILLAS

Por cada 3.000 pts. de compra le regalamos un plato o una taza de
café con su plato

Por cada 6.000 pts. de compra le regalaremos 6 vasos o una
magnífica fuente y así en poco tiempo Ud. habrá completado una estupenda vajilla

VALE LA PENA

HIPER CENTRO el centro de sus compras en Manacor

Notícies d'Empresa

Es troba situada a la Plaça Redona

Inaugurada la perruqueria unisex Carme
La setmana passada va tenir lloc

la inauguració d'una nova perruque-
ria a Manacor que es troba situada
a la plaça redona o abeurador.

Amb el nom de Perruqueria
Carme, la seva propietaria Carme
Rebollo ha volgut oferir al públic de
Manacor la seva feina que estará
destinada tant a homes com a
dones que vulguin anar a la darrera
moda pel que fa referència a penti-
nats. Per altra part, aquesta perru-
queria tindrà unes marques de cos-
mètics molt importants i conegudes
com Wella, Schawargkopf o Bona-
cure.

La perruqueria Carme que consta
de les darreres novetats del món de
la perruqueria també ofereix als
clients la possibilitat de fer-se ma-
quillatges i altres treballs de cosmé-
tica.

La perruqueria Carme té les darreres novetats del
	

M.Ferrer.
món de la perruqueria.	 Foto: Antoni Blau.



Tomeu Sansó Verd i Catalina Ferrer Font varen ce-
lebrar el passat dilluns, dia 1 de febrer les seves noces
d'argent. En companyia dels seus familiars, varen ce-
lebrar aquest dia tan assenyalat, amb un dinar a un
conegut restaurant de Porto Cristo. Enhorabona i mol-
tes felicitats a la parella. Molts d'anys!!!

Foto: Llorenç «Garrover»

Nota d'agraïment de la
familia Forteza-Mascaró

La familia Forteza Mascará vol fer arribar el seu
més sincer agraïment a totes aquelles persones
que varen fer arribar les seves mostres de condol
per la mort d'Antoni Forteza Alcover, ocorreguda el
passat dia 5 de febrer a Manacor a l'edat de 61
any. El funeral per l'ànima del difunt va tenir lloc a
la Parròquia de Nostra Senyora dels Dolors.

El passat dissabte, dia 6 de febrer, varen celebrar
amb molta d'alegria als cinquanta anys de matrimoni
la parella formada per Pedro Forteza Picó i Francisca
Miró Cortés. Es va celebrar en primer lloc una missa a
la capella del Sant Crist i seguidament es va convidar
a tots els familiars a un dinar al Restaurant Ses Arca-
des. Des de 7Setmanari volem fer arribar a la parella
la nostra més sincera enhorabona i moltes felicitats.

Foto: Forteza Hnos.

A Antonio Forteza de su
hija

Ya, que tanto me querías, quiero dedicarte estas
líneas, porque de no expresártelas a tí, a quién lo
haría?

Fuiste persona de gran corazón, siempre al servi-
cio de los demás, estoy segura de que si alguna
vez con tus palabras heriste a alguien, no fue inten-
ción tuya, porque no conociste la maldad, al contra-
rio, siempre llevaste dentro una gran bondad.

Perdona por las veces que no te supe compren-
der, gracias por lo mucho que cuidaste de mí y
mamá, nada más decirte, sólo que de aquí donde
estés nos mandes fuerzas para seguir luchando, y
que por favor nunca me sienta abandonada.

Tu hija que siempre te recordará

Noces d'argent
	

Noces d'or



Las féminas dominan el tablero

NECROLÒGIQUES 	Del 4 de febrer a 1'11 de febrer

Juan Sansó Frau Antonio Forteza Francisco Miguel Antonia Fons Isabel Font
(a) Coix Alcover Serra Manresa Pascual

Morí als 77 anys (a) Mosca (a) Rius Morí als 75 anys (a) Boqueta
Morí als 61 anys Morí als 90 anys Morí als 92 anys

Pompas Fúnebres de Manacor Tel 84 47 84

Las parejas féminas dominan la clasificación

IV Edición del Torneo «boteta»
Cuando entramos prácti-

camente en el ecuador del
peculiar torneo de «boteta»,
está en la quinta jornada,
parece que se están clarifi-
cando las posiciones de las
doce parejas inscritas. Con
la grata sorpresa que son
las parejas féminas las que
encabezan la clasificación.
La pareja líder es la formada
por Margarita Bauzá-
Margarita Vaquer con cuatro
victorias, le siguen con tres
victorias Juana Servera-Jna.
Carrió (una partida menos),
P. Bauzá-Jna. Santandreu
(2 p. menos), J. Galmés-A.
Pascual (1 p. menos), Fca.
Servera-Gmo. Taberner, A.
Servera-J. Soler y Mta.
Melis-Bdo. Estelrich; con
dos victorias M. Gelabert-S.
Adrover y Gmo. Mesquida-
L. Rosselló; con una partida
ganada, J. Riera-A. Amer y
cierran la clasificación las
parejas A. Xamena-J. Soler
y R. Adrover-Pascual Soler
que aun no se han estrena-

do en el casillero.
Hay que destacar la gran

deportividad y ambiente rei-
nante que transcurren los

eventos en el Bar V.B., ade-
más destacar, como curiosi-
dad, que los actuales cam-
peones, Antonio Xamena-

ch

Jaume Soler aún no han co-1
nocido el triunfo. 	 z

co



• Es Baratillo

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

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

Vendo piso en Manoca.
(frente Club Tenis) ático. 160 rrr
con cdefocción, garaje. Pre-
cio . 11.000.000 pts.. Tel: 55 33 13
(12-2)

Es ven tan Codm de 103. Tel:
55 51 92(12-2)

Ocasión!!!. Vendo 3er piso en
Porto Cristo. Muy soleado. Tel:
55 35 10(12-2)

Se vende bungciow rr 64
frente Hotel Balmoral en Calcrs
de Mallaca.Te1:554.346 (12-2)

Vendo apartamento en
Porto Cristo. C/ Gual,2 dorm no-
rios„. Precio: 4.000.033 pts. Tel:
55 33 13(12-2)

Es ven 2- pis (devora Ploça
S Antiga). Tel. 84 47 34 (ves-
pres)(12-2)

Vendo Mercedes 190 E 20.
Año 84. Precio: 1.250.000 pts.
Tel: 553313(12-2)13(12 -2)

Se venden libros a mitad de
precio, tiponovela y coleccio-
nes varias. Completamente
nuevos.Tel: 55 36 18(12' 2)

Vendo solar en Cala Manan-
da 200nr. Tel: 84 43 45 (No-
ches),5 000 000 ptas. (12-2)

Venc KarwasakiZXR. 750, Mo-
delo 91, PM-BJ en perfecte
estat. Tel: 55 44 70 (migdies) (12-
2)

Se vende piso C/ Juan Llite-
ras, Tel 55 32 37(12-2)

Se vende casa grande zona
Boix d' Es Cos. Tel: 55 32 37 (12-
2)

Vendria o hogaño carca-
ments a Cda Mina. Tel: 55 28 86
(12-2)

Se vende Gcrne-Boy con dos
juegos. Tel: 82 07 18. Precio a
convenir (mediodfcrs y noches)
(12-2)

Se venden 26 juegos de orde-
nador PC. Tel: 82 07 18. PTOCi0 a
convenir (mediadas y noches)
(12-2)

Venc 3er pis a Cala Ratjada,
3 habit Bario gran, cuino, sda
menjador, cotxeria. Precio a
convenir.TEI: 56 48 77 (migabas i
vespres)(12-2)

Particular vende Nisson Po-
tra, 6 cilindros. diesel PM-AJ gris
metalizado, extras, buen esta-
do, precio: 1.500.000 ptas. Tel:
754)80(12-2)

Se vende apartamento en Sa
Coma, primera línea frente d
mar, amueblado, contras dor-
mitorios. cocina comedor,
baño y terraza, precio a conve-
nir. Tel . 84 39 97(12-2)

Vendo Yamaha 600 FZR Mo-
delo Europeo PM-BM, Precio:
750.000 pts. Tel: 55 57 08 (12-2)

Vendo apartamentos en
't Porto Cristo, a partir de

3 000 000 pts Amueblado con
qs garonho hipotecana, 12 anos.
E TEI: 82 01 19 (lunes, miércoles y

v!ernesde 15 a 17 horas)
(r)

Se vende 3er piso, con tres

habitaciones, una cocina,
ballo y solita comedor Se
vende amueblado y con co-
chera incluida. Precio: 4.500.00
pies. TE1: 5546 69(5-2)

Vendo supercinco Five PM-
AV. Te1:5529 71(5-2)

Vendo Korr. Biser. Motor Atá-
nic. 100 cc. 120.000 pts. Tel: 84
37 82(5-2)

Tenc per vendre una cotxeria
a la banioda de Sa Tare, proa
a convenir. Tel: 55 22 28 (de 19 a
22 h.)(5-2)

Se vendo) cuorterado(7.103
rrr) cercada de pared, edifi-
cable, a 3 km de Manaca,dis-
pone de agua de contador.
Precio 1.200.000 ptas., informes
T El: 5522 27 (5-2)

Se vende finca en C/ Fabri-
ca. 3 plantas, solida a 2 cales,
bajo 300 nr. pisos casi termina-
dos. Escalera acabada. Precio
interesante. Muchas facilida-
des. Tel: 82 03 95 (meciocfos y
noches)(5-2)

Se vende batería musical Tel:
843810(5-2)

Se vende piso en buen esta-
do en Manacor. Tel: 55 48 67 -
555148(5-2)

Se vende mesa oficina de 75
x 1' 52 metálica por 18.000 pts.
Te1 . 55 1486(5-2)

Vendo Yamaha D.T. 80 muy
buen estado 28.000 km. Precio
a convenir. Tel: 82 12 78 (preferi-
blementetardes)(5-2)

Vendo Seat Ritmo GS PM-N
como nuevo, revisión pasada
por 125.000 pts. TEI: 58 68 11 (no-
chesapertir delas22 h.)(29-1)

Venc Talbot Horizon, amb
aire ocondicionat i a molt bon
preu. Tel: 55 2104 (nits) (29-1)

Vendo Renault R12 PM-K. Im-
pecable toda prueba. Revisión
posada, gomas nuevas. Sólo
por 125.000 ptos TE1 . 83 83 00
(m edodasy noches)(29-1)

Es ven cotxeria amb cabuda
per dos cotices a Manacor
(oprop de s' Antigor) Tal: 55 15
74(29-1)

Vendo piso en Porto Cristo,
AVenida Pinos n• 52 2' izquier-
da.Te1:952 61 19 19(29-1)

Vendo cámara frigorifica
con vitrina tipo escaparate. Tel.
550402(29-1)

Vendo accesorios de Bar
completo, cafetra, etc. Tel: 81
1515(17h.- 19h3(29-1)

Se vende Game Boy por
10.030 pts. con tres juegos y
cable de conecta. Tel: 84 32 49
(29-1)

COMPRES
Compro caballo o yegua de

media estatura, hasta 7 años.
pago hasta 65.000 ptas. llamar
a partir de los 9 de la noche. Tel:
843341(12-2)

Compraría uno Yamaha TZR-
80 pagaría hasta 100.000 ptas.

Tel: 84 49 40(5-2)

Comproña piso con ascensor
o casa zona Es Canyar. Tel: 81
1129(29-1)

Se busca estudo de dos ha-
bitaciones totalmente amue-
blado. Tel 55 39 50 (preguntar
palo Sr. Rosa o la encargada)
(24-12)

En Son Corrió. alqulo casa de
campo con agua y luz, amue-
blada. Tel: 56 94 20 (noches)
(12-2)

Se alquila cosa grande, zona
plaza de San Jaime. (Apto
para almocén)Tel: 55 32 37 (12-
2)

Se cambia piso de Palma de
150 m. habitalbes pa casa o
piso en Manacor. Tel: 84 47 31
(12-2)

Se dquila piso en Manacor
Te1:55 01 84(12-2)

Se dquila aparcamiento en
C/ Sant Jeroni, cerca Av. d' es
Torrent .Tel: 550184(12-2)

Se alquila casa de campo
entre Pato Cristo - Calas Ma-
llorca. Tel: 82 00 01 (Sebastián)
(12-2)

Se alquilo estudio en s' Illot,
vista al mar 1 - plonta. Tal: 56 42
49'y81 022802-2)

Se alquila piso en Manacor.
soleado, céntrico. TE1: 56424949 y
81 02 28(12-2)

Se alquila o se vende caso
de campo con terreno a 5 km.
de Monocor, con excelentes
vistas. Tel: 84 47 31. Alquiler:
60.00) ptas. Venta: 15000.003
ptos.(12-2)

Canvii Arnstrocrt 64 k. amb
monda verd fluorescent amb
40 jocs. Canvii per Mountain
Bike. Tel: 55 2016(12-2)

Alquilo casa en Pto. Cristo. 3
habit, borlo y aseo, jarcfn.
38.000 pts. amueblado. Tel: 55
13 81 y 28 06 83 (de 9 mañana°
10 noche)( 12 - 2)

Alquilo piso en C/ Robicia, 20
en Pto. Cristo, Amueblado, 3
habit., cuarto de baño, cocina
grande amueblada de made-
ra de roble. TEI. 82 21 11(12-2)

Se alquila local en Calas de
Mallorca (bien situado) Infor-
rnesTel:5541 64(noches)(12-2)

Alquilo apartamento en
Cala Bona para todo el año.
Totalmente amueblado: coci-
na, bario, terraza, sala estor co-
medor, 2 habitociones, teléfo-
no y aparcamiento. TEI: 55 43 14
(12-2)

Se dqula local comercial en
Porto Cristo, zona céntrica. Tel:
55 03 47 (5-2)

Se alquilan aparcamientos
Edificio Aavoy II. Cala Millor. Tel:
554585(29-1)

Se traspasa local comercial
en Porto Cristo C/ Mor 39. Inte-
resante ddiler. Tel: 82 16 39
(29-1)

Dispongo en dquiler: planta
baja en P. Cristo semi-nueva, 3
hab. 1 baño, comedor, corra y
terrado (con o sin muebles)
Condiciones a convenir. Tel . 55
11 96 (Noches9 a 10(29-1)

Se necesita dependienta res-
ponsable para tienda en Colas
de Mallorca, con nociones de
domas preferiblemente Tel
554) 64 (noches)(12-2)

5 no te conformas con tus in-
gresos te ofrezco una magnífi-
ca ocasión de superarte. no se
trata de ventas. Mayores 18
años. Concertar entrevista. Tal:
8213 71(noches)

Se necesito profesor de ma-
temáticos para dar clases de 2
de BUP, Viernes y sábodos Tel:
5529 75(Euldia)(5-2)

Ofrecemos trabajo a perso-
nas señas y con ambiciones
citas, remuneraciones. Tel: 84
33 01 de 90 1 y de4 a 7h.(5-2)

Se busca mujer para guardar
personamayor. Tel: 83 30 67 - 83
32 25 (Cala Murada)(29-1)

Se precisa joven con nocio-
nes de mecánica edad de 160
19 años. Tel: 84 34 00 (pedir por
Rafoel)(22-1)

Neceito cerca Manacor pe-
queña tierra para fines de se-
mana. (4-6 tarde) de lunes a
viernesTe1:41 2663(15-1)

Necesito albañil en Manacor
que sepa poner azulejos a
cuarto de baño viejo y hago
presupuesto para otros cosas.
(4-6 tarde) Lunes a viernes tel:
412663(15-1)

Es cerca una dona responsa-
ble amb experiencia per ah-
subte 4 hores setmanals a tifia
casa particular. Tel. 55 08 01
(18-12)

DEMANDES
TREBALL

Se ofrece chica de 20 Of10S
con nociones de inglés para
trabajo todo el do. Tel. 55 21 62
(12-2)

Se ofrece hombre con car-
net de 1° poro cualcidier traba-

TEI 84 34 91(Juan)(12-2)

Se ofrece mujer para la lim-
pieza, interesados llamar al telf.
55 51 29(5-2)

Interesaría encontrar trabajo
de limpieza de casa. Tel . 82 00
33(5-2)

Una persona mayor le gusta-
ría asistir a otra persona mayor
para hacerse comparia en

cualquier sitio. C/ Covodonga
27 Tel: 55 47 50. Avd. Mossen
Alcover.33 (29-1)

Jove de 22 anys amb servei
milita atinan i vehicul propi
cerca faino o Manacor o co-
marca. Oudsevol tipus de tre-
ball. Tel: 84 4126 (29-1)

Se ofrece repartidor respon-
sable con furgoneta propia.
Tel 8.1 42 41 (Preguntar por Fe-
derico)(22-1)

Chica de 200005 busca tra-
bajo de dependenta, expe-
riencia camarera. Tel: 55 54 16
(preguntar por Isabel) a partir
14' 00h.(22-1)

Auxiliar administrativa de 20
anys, cerca feino. Tel: 55 51 16
(22-1)

Cera cases per onor aten net
Tel 55 24 27(22-1)

Administrativa de 22 arios,
con 2- grado de F.P., carnet de
conducir y experiencia busco
empleo. Tel: 82 70 67 (22-1)

Se ofrece señora para limpie-
zahogar. Tel: 55 57 27(15-1)

Se ofrece chico para dicata-
dor y embaldosada. Tel: 55 57
27(15-1)

S' ofereix joyo de 20 anys,
amb carnet 82-C1 per guiase-
vol faino. Tel: 58 59 44 y 55 47 49
(15-1)

Se ofrece chica para cual-
quier tipo de trabajo. Todo el
cía. Te1.5542 27. (15-1)

Oficial de 1 - en construcció
s' ofereix a partictiars. Pressu-
post sense compromís. Tel . 77
08 99y 56 78 89 (15-1)

Altota de 27 anys, casada
cerca feina per guarda d.lotsi
ter net per les cases. TE1: 55 59 28
(15-1)

Realzamos trabajo de pintu-
ra e limpiezas, albandería.elec-
triciciod, presupuesto gratis. Tel:
82 07 25 - 82 23 61. de 9 a 12
mananas. Reparaciones de
pérdida del color en marcos de
arte. (8-2)

Oficial 1 - de la Construcció
s' ofereix a particulars Tels 56
7889-770899(31-12)

DIVERSOS
Ana Rosa Tarot. Astrología.

Enfréntate al futuro. Horas con-
venidos, Tel: 55 36 22 Vio Majó-
rica. 28(12-2)

Se dan clases de corte y con-
fección en Academia Catali-
na. Tel: 55 22 70 (5-2)

Se hocen toda clase de re-
paraciones de albañilería y
construcción. Juan Ferrer. Tel:
554585(29-))

Se hacen trabajos de pintura
y dbarilería. Precios económi-
cos. TEI: 16 31 91 (preguntar por
Ventura)(29-1)

Cerc quolcú amb cotxe
propi que vagi i vengui de la U18
(o de Palma) Tel 84 39 59 (An-
dreu)(22-1)

LLOGUERS OFERTES
TREBALLSe cidila casa de campo

cercanías Son Macià. 45000
ptas.Tel: 554346(12-2)



MANACOR

Mujer Blanca Soltera
Busca

DEL 11 AL 15 DE FEBRERO

CIIIII/AA CLUB

¡tara

EL CIRCULO DEL PODER
DIMECRES 17 2130

TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR

EL JUEGO DE HOLLYWOOD
(The Player)

Un Film de ROBERT ALTMAN

Divendres 12 - 930 hs.
Dissabte dia 13 - 720 - 940 hs.

Diumenge dia 14 - 500 - 720 - 940 hs.
Dilluns dia 15 - 930 hs.

04-11 Benzineres
MANACOR
De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S. Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Arta, Manacor.
Obert les 24 horas, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.

niumenges i festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Ven i S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyi; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C. Artà-Pto.Alcudia; Can Picafort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxi S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sellar.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calviá
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.

Telèfons
d'interés

Ambulancies insulars 	
Ambulàncies 	  55 40
Urgències 	

20
75- 20

41	 11
65 65

061
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Cita previa 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Centre d'anàlisis

biològiques S.A 	 84 37 94
Médica Manacor 	 55 02 1C
Asepeyo 	  55 43 11- 55 43 5C
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
Urgències Policia 	 092
Policia Nacional/ D.N.I. 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50

G. Civil Tráfico atestados 	  55 19 96
Guàrdia Civil 	  55 01 22
Guàrdia Civil P. Cristo 	  82 11 00
Gruas Reunidas Manacor 	  84 45 34

GRUAS REUNIDAS

MANACOR
- SERVICIO 24 HORAS -

ASISTENCIA

MANACOR	 84 45 34
45 35
35 73
19 98

84
FAX	 84
TEL MOVIL	 908 63

CTRA. PALMA - ARTÁ KM 51

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 84 47 84
Oficina Turismo P. Cristo 	 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Al. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
Al. Del. Cultura 	 84 91 02

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

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

Farmàcies
Dia 12, Dic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 13, Ilic. Pérez, C/ Nou.
Dia 14, Dic. Planas, Pl. Rodona
Dia 15, Ilic.	 Ladária, C/ Major
Dia 16, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 17, Die Muntaner, Salvador Juan
Dia 18, Ilic. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 19, Ilic Llull, Na Camelia
Dia 20, Ilic. Llodrá, C/ Joan Segura

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

Dissabtea Vigílies de Testa
Horabaixa.
18,00 h. Crist Rei (nomás dissabtes),
Sant Josep
19,00 h. Crist Rei (només dissabtes),
Fartáritx, St. Pau, Porto Cristo, s'Illot
19,30 h. N.S. Dolors, Crist Rei
(nomás vigílies de testa), Son Carné.
20,00 h. Convent, Son Macià.

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

Horabaixa
17,00 Benedictinas (nomás diumen-
ges)
17,30 S'Illot
18,00 Crist Rei, St. Josep.
19,00 Crist Rei, Son Carric:), St. Pau
19,30 Porto Cristo. (diumenges i fei-
ners)
1930 N.S. Dolors
20,00 Convent. Son Macià

CINES DE MANACOR • PROGRAMACION

E



Converses de cap de cantó              

Madó Bladera i Sa Plaça de Ses Verdures

Madó Bladera, mirant les obres
de la plaça nova digué a Na Ganxa:

-Sembla mentida que l'Ajunta-
ment s'hagi empernat en fer unes
obres que a ningú agraden.

-O no vos agraden?
-A mi no, i, endemés, fins ara, no

he trobat ningú que li agradin. 1 és
que, ben mirat, són un mal me toc
pesta!

-A mi Madó Bladeraa, tampoc
m'agraden gaire però com que és
tan alta que si els placers hi volen
penjar els enfilaIlls de tomátigues
de ramellet per vendre, les tendran
a prop i endemés no hi pegaran
amb so cap.

-Tu Ganxa sembla que hi tens
comisió perquè se faci. Sembles
una placera d'ofici.

-És que jo trop...
-Mira, Ganxa jo també trop una

altra cosa i és que, de cada dia
menys m'agrada i que com més va,

co mes ho espenyen.
-Mirau, no vos agrada la distribu-

c ió que hi fan...?
E
I; -En això me referia. Aquests de-

partaments que hi fan, més que una

plaça per vendre, sembla una gran-
ja. Tenc un nebot que a ca seva, fa
poc ha fet una granja i és idéntica a
sa plaça nova, en quant a distribu-
ció, clar que ell té animals de mol-
tes classes i a un hi posa els por-
cells negres, a l'altre, els blancs, a
altre, els conills, a un altre els an-
yells que Ileten, i així tots els ani-
mals que no volen. 1, els que volen,
hi posa una regilla damunt,  perquè
no puguin sortir.

-Escoltau, ara que ho deis. Crec
que hi estiria millor dins cada de-
partament, menets, cans de raga,
vadells i qualsevol altre mostruari
de fira, que un venedor de verdura
o fruita.

Mira Ganxa, amb un poc de ima-
ginació s'haurien pogut fer una dis-
tribució més digne, menys de mos-
tra, i, que, semblassin solls o va-
queries i sobretot més bo de fer net,
ja que se trata de posar-hi coses de
menjar que vol aire i ventilació o no
recons.

-Però que sabeu vos com queda-
rá quan estigui tot acabat?

-Foi Ganxa! Cada Sant sabem

quin miracle pot fer. Crec que hau-
ria estat millor que s'Ajuntament
s'escoltás a la gent que tirar per el
seu cap envant. De totes maneres
tu reconeixeràs que no és una obra
hermosa, sino tot el contrari, i que,
de qui uns anys, no será cap glòria
pels que ho han manat fer. Més ben
dit, jo pens que és un nyarro per a
fer empagair.

-Però si agrada als Regidors, a
vos que vos importa? Tot es ques-
tió de gusts.

-Si però hi ha gusts que mereixen
bescollades. Sembla un stand que
s'ha de tirar a baix quan ha acabat
sa fira.

-Per ventura els que governin
després dels d'ara, ho tomin tot, i
facin una altra plaga nova amb més
bon gust.

-Ojalá!, Ganxa. Ojalá.
I, Madó Bladera i Na Ganxa es

despediren sens tornar pensar amb
el que havien dit.

Llorenç Femenias



La Revelación,
NUEVA GAMA

Escort / Oricm '93

Estás a punto de descu-
brir una personalidad
única. Un estilo totalmente
diferente. El nuevo Escort
I Orion es una gran inno-
vación en diseño, tecnolo-
gía y seguridad. Su nuevo
capó con parrilla integrada
y su nuevo portón trasero,
de formas más redondea-
das y con mayores ópticas,
cambian absolutamente su
imagen. Sus nuevos moto-
res 16 válvulas en toda la
gama (90, 105, 130 y 150
CV), consiguen un rendi-
miento y flexibilidad excep-
cionales.

Su nuevo concepto de la se-
guridad pasiva con mayor

absorción de energía por el

reforzamiento general del
chasis, barras de protec-
ción laterales y volante
anti-impacto. Y un sor-
prendente nivel de seguri-
dad activa gracias al siste-
ma de frenos ABS y a la
tracción 4x4.

Hay muchas cosas en él
que van a asombrarte. Ven
a conocerlo. Es la gran re-
velación de este año.

ESCORT / ORION 93 desde 1.550.000 ptas.
Precio final matriculado, promoción incluída

INFORMATE EN: 

Auto CO re: c
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.



JOYERIA FERMIN

la mejor relación CALIDAD - PRECIO

Llaveros en plata

Joyas del amor

vw)

14 de Febrero
día de los enamorados    y JOYERIA

M  

SABADO 13 TARDE ABIERTO     \ MANACOR PORTO CRISTO CALA MIL LOR            




