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Ficoy 'viernes a partir de las 10 noche

Discjokeys invitados: DANNY DEE + PATXI D.J.
N'As ron 3.000 W DE y•c-YrErretA. mrustcikr.

Sera el President de la
Gestora del CD Manacor

Melchor &greda de 28 años

LA POLICIA INVESTIGA
LA EXTRAÑA MUERTE

DEL JOVEN

S'hagués pagat mig milió de més a l'empresa de netWa

PUCHE FA RETIRAR LA PROPOSTA
D'AUGMENT DE PREU A ECONAR

Alguns veïns han denunciat la situació

LA BRUTOR ENVOLTA UNA
ZONA DEL RIVET DE S'ILLOT
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Carta als lectors

L a setmana passada es comentava als setmanaris
locals la mort, produïda amb violència, d'un jove de
22 anys a Porto Cristo; no fa gaire setmanes, un altre
jove, En Rafel Perelló, moria també en circumstàn-
cies farcides de violència i esquizofrènia; al mes de
setembre de 1991, un altre jove manacorí acabava els
seus dies tirant-se d'una finca de pisos; aquesta set-
mana, un home en edat jove, 28 anys, Melcior Sure-
da, de Porto Cristo, ha mort en circumstàncies que a
hores d'escriure aquest comentari no s'han aclarides

encara. Si a tot això s'hi afegeixen la quantitat de
morts joves que han anat quedant a les voreres de
les carreteres els darrers anys, arribam a la conclusió
d'assegurar que són ja molts els joves que han per-
dut la vida d'una manera inútil i excessivament pri-
merenca.

Qué passa? peixam de parlar-ne dient que tot és
un enfiloll de casualitats encadenades? Pot ser. Però
si és així, tot seguit s'ha de convenir en qué la nostra
societat está creant una quantitat preocupant de ma-
lalts mentals, amb una varietat i gravetat de patolo-
gies que fuig del que sembla normal dins una socie-
tat mínimament equilibrada i sana.

Però són molts els que pensen que qualque cosa
está passant a aquesta societat nostra, quan tanta
gent en fuig voluntària i violentament o mostra amb
actituds autodestructives el poc que els importa
morir o seguir vivint: més vegades de les que creim,

alguns joves troben la mort a la carretera en supo-
sats accidents fortuïts que no són sinó actes d'aban-
dó en mans de la fortuna, demostrant fins a quin
punt els importa poc la vida o la mort.

La situació és certament preocupant i no hi ha
dubte que reflexa, d'una manera palesa els mals so-
cials, els traumes i doléncies d'una societat que no
satisfà a molts, però de manera especial a aquells
que encara no han participat d'una manera activa en
la configuració dels teixits d'aquesta societat.

Per ventura qualque dia, aquesta societat que hem
anat fent els adults, haurà de tornar sobre les seves
passes i refer el camí empedrat d'egoismes, materia-
lisme i absència de valors immaterials per tornar a
configurar una escala de valors que trascendeixi el
més immediat, l'èxit personal, la competència malal-
tissa, els diners, el tenir molt més que no el ser.

Qualque cosa falla a aquesta societat i resulta poc
atractiva als més joves, quan molts d'ells dimiteixen
de persones molt abans d'arribar a la maduresa i a
l'hora d'aportar la seva feina a fer una nova societat
molt més igual i més justa. Qualque cosa desentona
a una societat que mira tranquila com la gent del
seu voltant es mata per unes idees primitives i tri-
bals sobre la propietat d'una nació. No cal, ara re-
treure la llarga lletania de malalties socials que afec-
ten tan directament tots els teixits de la societat,
però que s'aferrissen d'una manera molt especial de
la gent tendra, més vulnerable, més immadura.

Al temps que creixen tants i tants de mals socials
que afecten la salut de la gent jove, creix la morbos-
sitat del conjunt de la societat, cercant als succeïts
aquells aspectes precisament més escabrosos. No hi
ha que veure més que com proliferen darrerament
tot tipus de programes televisius que no tenen més
objectiu que alimentar baixes passions.

La regeneració ética d'aquesa societat deixa de ser
una simple entelèquia per convertir-se en una urgèn-
cia.

Antoni Tugores

La preocupant onada
de morts joves
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Més tranquíl.lítat í major efectivítat

LES SESSIONS

DEL PLE ESTAN

AGAFANT UN TO

DE CRISPACIÓ

QUE PREOCUPA

ALS' MATEIXOS

REGIDORS

rj-1

regidors, tant de l'oposició
com del grup de govern, sortiren
preocupats de la darrera sessió del
Ple de l'Ajuntament. Després del
caire agafat per la sessió, práctica-
ment tots coincidien en què el to
no havia estat el més adequat.
Sens dubte, si els regidors el que
volen és acabar amb aquest am-
bient com a de crispació que hi ha
a cada Ple, convendrá que es posin
d'acord i canviïn un poc tots.

Per una part, no és tolerable que
el batle perdi els estribos i parli
d'adoptar postures dictatorials o
suspendre la sessió. Entre altres
coses perquè l'únic que guanya és
que després ha de demanar excu-
ses, com molt bé va fer a la darre-
ra reunió. El batle és el president
de la sessió, és el moderador, i
com a tal ha de donar exemple de
serietat i templança. Cal dir, que
en contra seva el batle té que ha
de fer de moderador i portaveu del
grup de govern, donades les po-
ques intervencions de Jaume Dar-
der. Seria convenient per a la insti-
lució que una altra persona de l'e-

quip de govern adoptás el paper de
portaveu, i així el baile podria
exergir el de moderador des de
certa distància, sempre necessària.

Per altra banda, els portaveus de
l'oposició, Bartomeu Ferrer i Josep
Barrull, haurien de fer un esforç
per acursar les seves intervencions i
procurar ajustar-se al tema exposat
a debat. No és permisible que,
com va passar el passat dimecres a
vespre, s'emprin 20 minuts de
temps per parlar sobre la qüestió
de la rotonda de Porto Cristo, pro-
blema al qual ja se li ha donat so-
lució. Això, per posar un exemple.

Seria convenient que el baile
reunís a l'oposició i mirassen d'a-
rribar a un acord sobre la forma
que ha de tenir una sessió del Ple.
Fins i tot, si és fa necessari, seria
oportú modificar el reglament de
règim local per tal de restringir i
puntualitzar sobre les intervencions
dels grups municipals. Cal més
tranquil.litat i major efectivitat.



ELS SOUS

; na demanda de la regidora so-

cialista de Sant Llorenç contra el

pressupost municipal de l'ajunta-

ment d'aquella localitat, ha deixat

al descobert la il.legalitat dels sous

que cobren la majoria de regidors

de la práctica totalitat dels ajunta-

ments espanyols. La sentencia del

Tribunal Superior de Justícia de

les Balears menciona que els regi-

dors no podran cobrar un s'Oil fixe,

a no ser que la seva dedicació

sigui en carácter d'exclusivitat. En

cas de que la dedicació no sigui

exclusiva, els regidors podran co-

brar compensacions per la seva

tasca i assistència a comissions.
Però el cobro sempre s'haurà de
produir després de justificar la

tasca realitzada, i no pel simple fet

de tenir un cárrec. Només els regi-

dors amb dedicació exclusiva

poden cobrar un sou fixe, depenent

de la seva responsabilitat. Per tant,

en el cas de Manacor, a excepció
feta de Pere Llinàs i Rafel Sureda,

que compten amb la dedicació ex-
clusiva, tots els regidors, tant del
grup de govern com de l'oposició
inclu'int al baile, cobren de forma
il.legal. Als polítics de l'ajunta-
ment no els quedará mes remei
que cercar una solució que s'ajusti
a la legalitat. Perquè si no es pro-
dueix el canvi, qualsevol  ciutadà
pot impugnar-lis els sous, amb la
seguretat de guanyar el contenciós.

CB

I d'agrupació local de Conver-

gencia Balear, presidida per Anto-

ni Mercant i encapçalada a l'Ajun-

tament de Manacor per Pere Lli-

nàs, no és partidaria de la fusió

amb Unió Mallorquina, així com
ha fet tot el partit Unió Indepen-

dent de Mallorca i pan de Conver-

gencia Balear a nivell de tota la

comunitat. Als convergents mana-

corins els convenç més anar per
lliure i intentar promoure, des de

Manacor, una opció nacionalista

de centre dieta de la Part Forana,
segons paraules del propi Llinàs.

LA PRÁCTICA

TOTALITAT DELS

REG1DORS DE

MANACOR

COBREN EL SOU

DE FORMA

IL.LEGAL

A LA FI, EL SENYOR BATLE S'HA
DIGNAT A CONTESTAR A N'ANDREU
FRAU, DONANT-LI UNA EXPLICACIO
DE PERQUE NO POT COL.LOCAR EL
SEU MONUMENT. JO ME DEMAN SI
ELS QUE COL.LOCAREN ELS ALTRES
MONUMENTS CONEGUTS DE LA VILA I
ENREVOLTANT -CURIOSAMENT EREN
D'IDEOLOGIA MÉS PROPERA A LA DEL
BATLE QUE A LA DEL SEN FRAU-
VAREN DEMANAR PERMíS A
QUALCú...

PERO RESULTA QUE TOTS ELS
VALORS DEMOCRÀTICS QUE HA
INVOCAT PER NO AUTORITZAR EL
MONUMENT ALS REPUBLICANS NO
SON SUFICIENTS PER FER QUE ELS
BULLDOZERS ENVESTESQUIN
AQUESTS SíMBOLS MALGRAT
S'AJUSTEN A LA DEFINICIÓ TANT
COM EL MONUMENT EN QUESTIO, I
SUPOSADAMENT SON TAN
PERILLOSOS (SEGONS DIU EL
BATLE) PEL FUTUR DE LES
LLIBERTATS) EL BENESTAR DEL
POBLE...

O SIGUI, QUE LO QUE E$TÁ ATADO .I
BIEN ATADO, MASSA BE ESTA AlXí,
QUE DE OUALQUE COSA HA DE
SERVIR, TENIR LA PELLA PEL
MANEC!



Les prestacions sanitàries dels funcionaris tendran un cost extra de 6 milions

Puche fa retirar una proposta que entregava
doblers de més a l'empresa de neteja

El Ple de l'Ajuntament de Manacor celebrat
el passat dimecres a vespre es va centrar,
principalment, en dues qüestions. Per una
part, es va aprovar que els funcionaris conti-
nuïn amb les prestacions sanitàries rebudes

fins ara. Per l'altra, es va retirar el punt relatiu
a l'augment de l'IPC a l'empresa que dóna els
serveis de neteja, després de qué Puche asse-
gurás que d'acceptar-se la proposta se li pa-
garien 507.970 pessetes de més.

Gabriel Bosch, Eduard Puche, Bartomeu Ferrer i Josep Barrull manteniren un acalorat i continuu debat a la sessió del Pie

celebrada el passat dimercres.

A. Sansó.-EI passat dimecres
l'Ajuntament de Manacor va cele-
brar dues sessions del Ple segui-
des. La primera era de carácter ex-
traordinari, i es tractava de modifi-
car el reglament de règim local, per

Els funcionaris
desistiran de certes
compensacions del
conveni, per poder
mantenir les
prestacions sanitàries
de la companyia Misa

tal de fixar que les sessions de ca-
rácter ordinari es celebraran el pri-
mer dimarts de cada mes. En cas
de festivitat o altres motius  d'impor-
tància, la convocatória queda apla-
cada al dimarts següent i, en cas de
tampoc esser possible, al dia que
acordin per consens els portaveus
de tots els grups municipals repre-
sentats. El punt va comptar amb l'a-
provació per unanimitat de tots els
regidors presents.

Funcionaris

Totd'una després d'acabar la
sessió extraordinaria, amb un unic
punt a l'ordre del dia Ilevat del d'a-
provar l'acta de la sessió anterior,
es va començar la ordinaria, amb

total tenia nou punts. La primera de
les qüestions a tractar va ser la de
les prestacions sanitàries dels 106
funcionaris amb qué compta l'admi-
nistració local. Per decret del Go-
vern central, els Ajuntaments han
de decidir abans de dia 30 d'abril si

Segons Puche,
l'Ajuntament hagués
pagat 507.970 pessetes
de més a Econar,
d'aprovar-se la
proposta Llinàs
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els funcionaris s'acolleixen a les
prestacions sanitàries de la Segure-
tat Social o d'una altra entitat asse-
guradora. Fins ara, els funcionaris
de Manacor comptaven amb les
prestacions de la companyia Asisa,
i la proposta de l'equip de govern
va ser la de qué es continuï donant
aquestes prestacions als funciona-
ris. Això suposa per a l'ajuntament
una aportació de sis milions de pes-
setes anuals més dels que hauria
de pagar si els 106 funcionaris s'a-
collissen a la Seguretat Social. El
batle, Gabriel Bosch, va assegurar,
pero, haver arribat a un acord amb
el comité d'empresa pel que els
funcionaris desisteixen de certes
compensacions que reben per con-
veni, de tal manera que l'ajunta-
ment pugui compensar aquests sis
milions de pessetes que li costa de
més la companyia Asisa sobre la
Seguretat Social.

Els tres representants de l'oposi-
ció conveniren en qué el grup de
govern hauria d'haver convocat a
tots els grups municipals, per con-
sensuar aquesta qüestió, donat el
seu carácter institucional. Final-
ment, el grup de govern va recolzar
la proposta i l'oposició va abstenir-
se per no estar d'acord amb la
forma de tractar la qüestió per part
del grup de govern i per no comptar
amb la informació suficient. Cal
puntualitzar, que aquest acord de
mantenir als funcionaris les presta-
cions d'una companyia privada és
renovable cada any, per la qual
cosa l'ajuntament podrá canviar a la
Seguretat Social si algun dia es
considera convenient.

Econar

Les dues següents propostes de
l'equip de govern feien referéncia a
l'augment del 53 per cent de l'IPC
a les empreses privades que donen
serveis públics, com són Aseo Ur-
bano la recollida de fems i Econar
la neteja d'instal.lacions municipals.
L'augment a Aseo Urbano es va
aprovar, tot i que els portaveus de
l'oposició demanaren un major con-
trol sobre el servei, per fer complir a
l'empresa amb el contracte.

L'augment proposat per l'empre-
sa Econar, en canvi, no es va apro-
var. El representant de Convergen-
cia de Manacor, Eduardo Puche, va

assegurar que segons els seus
culs, en els números presentats per
l'empresa Econar hi havia 507.970
pessetes a favor seu, que pagaria
de més l'ajuntament si s'aprovava
la proposta del grup de govern.

Puche va explicar que l'únic que
havia fet era comprovar els costs
dels serveis de neteja de l'any pas-
sat amb els d'enguany, sobre els
quals l'empresa aplica el 5'3 per
cent, per veure que les xifres no
coincideixen. El representant de
Convergència Balear va acusar al
govern municipal de no mirar pels
interessos del poble i va demanar

que es retiras el punt de l'ordre del
dia, per rectificar els errors i estal-
viar a l'Ajuntament les 507.970 pes-

setes.
Pere Llinàs, delegat de Serveis

Generals, va explicar que ell havia
fet els mateixos comptes i que
també havia apreciat la mateixa di-
ferència, «perquè sabia que vostè
ho faria», Ii va dir a Puche. Pero,
segons Unas, l'interventor munici-
pal li havia explicat a qué eren de-
gudes les diferencies iii havia asse-
gurat que els números presentats
per Econar són els correctes. Així i
tot, el batle va decidir deixar el punt
damunt de la taula, per comprovar
si els càlculs de Puche eren correc-
tes o ho són els de l'empresa Eco-
nar, i modificar la proposta si es fa
necessari i dur-la a una propera
sessió del Ple.
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Foren moltes les persones que acudiren a les oficines de l'ajuntament per
comprovar la seva inclusió en el cens electoral

Els manacorins acudiren per comprovar la seva inclusió en el mateix

S'han presentat unes cent reclamacions a
l'oficina del cens electoral

L'oficina del cens electoral, la
qual es troba a les mateixes ofici-
nes municipals va tancar el passat
dilluns, sobre les tres de l'horabai-
xa, les Mistes del cens electoral co-
rresponents a la Comarca de Mana-
cor.

Sois es varen presentar unes
cent reclamacions

Segons fonts consultades per
aquesta redacció, des de l'Ajunta-
ment varen ser moltes les persones
que acudiren a les mateixes ofici-
nes per poder comprovar la seva in-
clusió a les llistes, que permetran
poder emitir el vot a les properes
eleccions del dia 6 de juny. Degut
que les Mistes es tancaven aquest
dilluns, dia 26 d'abril molta de gent
es va preocupar d'acudir a les ofici-
nes municipals per assegurar la
seva inclusió o exclusió.

Cal resaltar que des del dia 19
d'abril fins el dilluns d'aquesta set-

mana sols es varen presentar unes
cent reclamacions, xifra que es pot
considerar com a baixa degut a que
actualment es troben en el padró
municipal un total de quasi vint-i-
vuit mil habitants.

Per altra banda per aquestes
eleccions, es preveu en el cens

total de quatre districtes, que a la
vegada estan dividits en devuit sec-
cions, les quals no han estat retoca-
des des de les anteriors eleccions
municipals.

M. Ferrer
Foto: Antoni Blau.

Joan Verger te previst visitar aquest divendres Manacor

Ajuntament i CIM firmaran un acord per
millorar els camins rurals

M. Ferrer.- El Consell Insular de
Manacor, que presideix Joan Ver-
ger i l'Ajuntament de Manacor, des
de la delegació d'agricultura firma-
ran, segons está previst, un acord
relatiu a la millora deis camins ru-
rals aquest divendres, dia 30 d'abril.

Nova maquinaria pels camins
rurals

Joan Verger, tornará aquest di-
vendres a Manacor, per dur a terme
la firma de l'acord amb l'ajuntament
pel qual el Consell Insular cedeix
una máquina per fer les voreres
dels camins netes. Des de la dele-
gació d'agricultura s'havia demanat

. k aquesta maquinaria per poder dur a
terme la neteja de molts dels ca-

E .

tmins rurals que envolten Manacor i
r. el seu terme.

El CIM aportará maquinària per feries voreres netes dels camins rurals del terme
de Manacor.

	Després de la firma de l'acord,	 de l'ajuntament participaran en un

	

Verger i els principals representants 	 dinar a un restaurant de la localitat.
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Sebastiá Serra va anunciar una campanya electoral sense descalificacions personals 

El PSM espera aconseguir un altre
representant al Parlament

M. Ferrer. -EI Partit Socialista de
Mallorca, PSM, va dur a terme el
passat dilluns a vespre una reunió
amb distints mitjans informatius de
la Part Forana, a un conegut res-
taurant de Sineu. L'objectiu de la
mateixa era donar a conèixer els
punts més importants en els quals
es basará el seu partit per a les pro-
peres eleccions del mes de juny.

El PSM espera aconseguir un
altre parlamentari

antic assecador

El regidor del PSM per l'Ajuntament de
Ciutat, Sebastià Serra juntament amb
Pere Sampol i kr Antònia Vadell es
reuniren amb el representants de
premsa de la part forana.

altres representants de partits polí-
tics. Per altra banda, afirma que
aquesta campanya costaria al seu
partit uns deu milions de pessetes
que es treurien d'un prestam i el
resta de les quotes dels mateixos
afiliats.

Un dels punts que va destacar
fou que el PSM obtindrà segura-
ment un nou representant en el
Parlament Balear després de les
eleccions, tenint en compte l'aug-
ment del nombre de vots a cada
nova convocatòria electoral.

M. Ferrer.
Foto: Antoni Blau.

de xarxes

Aquest acte realitzat a Sineu, en
cual estaren presents els parlamen-
taris nacionalistes, Pere Sampol i
Maria Antònia Vadell, fou presidit
per Sebastià Serra actual regidor a
l'Ajuntament de Palma; Serra va re-
salta que la campanya electoral del
PSM se realitzaria d'una manera
neta i clara i sobretot no s'entrarien
en descalificacions i insults cap a

A l'estiu els vehicles podran estacionar a

Col.locaran 30 jardineres al carrer Port per
impedir l'aparcament i beneficiar als peatons

L'Ajuntament de Manacor col.locarà 30 jar-
dineres al tram del carrer Port, compres entre
les travessies dels carrers Gual i Bordils. La
instal.lació té per objecte evitar l'aparcament

de cotxes i donar major seguretat als via-
nants. Durant l'estiu, l'aparcament a Porto
Cristo es veurá ampliat amb l'espai de l'antic
assecador de xarxes dels pescadors.

A. Sansó.-En el mes de maig l'A-
juntament de Manacor instal.larà 30
jardineres al carrer Port de Porto
Cristo. Aquestes es col.locaran en
el tram comprés entre les traves-
sies dels carrers Gual i Bordils. En
els cinc trams de carrer compresos
entre aquestes dues travessies es-
tará prohibit estacionar i les jardine-
res donaran major seguretat als via-
nants. Cal tenir en compte que en
aquesta part del carrer més próxi-
ma a la platja hi ha nombrosos co-
merços i establiments visitats pels
turistes durant l'estiu.

Comerciants i veïns del carrer
l'any passat ja demanaren a l'ajun-

tament que eixamplás les voretes,
per donar major seguretat i facilitat
de passeig als vianants. Els comer-
ciants i veïns presentaren la
sol.licitud acompanyada de més de
100 firmes. L'Ajuntament de Mana-
cor té previst dur a terme aquest
projecte abans de l'estiu de l'any
que ve. Mentres tant, per enguany
el problema es solventará amb la
col.locació de les jardineres.

Més aparcament

Tot i que la instal.lació de les jar-
dineres suposarà llevar aproxima-
dament 14 aparcaments del carrer
Port, aquest estiu amb tota probabi-

litat la primera línia de Porto Cristo
comptarà amb més espai per esta-
cionar els vehicles. El conseller
d'Obres Públiques, Jeroni Saiz, es
va comprometre amb el delegat,
Antoni Vives, a deixar aparcar a
l'antic assecador de xarxes dels
pescadors. Aquest permís, pero,
només será temporal, fins que el
departament d'Obres de Port hagi
redactat un projecte per convertir
l'assecador en una platja. Mentres
el projecte no es dugui a terme,
l'espai podrá ser utilitzat per apar-
car-hi cotxes. Es calcula que en
aquell espai hi poden quebre prop
de 30 cotxes.



Personal i directe

LLORENÇ OLIVER
«Intentan' implantar l'educació sexual»

Llorenç Oliver Nadal va néixer a Manacor fa
53 anys. Está casat i té dos fills. Compta amb
el títol d'enginyer industrial i és professor de
l'Institut de Formació Professional des de la

inaguració del centre, fa 25 anys. Durant uns
anys va ser director de l'empresa Perlas Ma-
nacor. Des d'en fa vuit és director de l'Institut
de Na Camel.la.

Pregunta. Els profes-
sors tenen molts de dies
de vacances, tan feixuc
és l'ofici?

Resposta. Jo diria que
sí. Ho podem demanar
als pares, per exemple,
que es queixen quan l'es-
cola dóna vacances. És
una feina que provoca
malalties de caire ner-
viós.

P. Se soporten millor
els alumnes d'ara o els
de fa 25 anys?.

R. L'escola s'ha massi-
ficat i, per tant, el control
és més difícil. Però també
el concepte de professor
ha canviat molt. Abans se
li tenia por i respecte, ara
com a molt respecte. Els
temps han canviat i
també el tractament de
l'escolar.

P. Li pareix que l'edu-
cació actual és completa?

R. Completa no ho
será mai. S'intenta im-
plantant noves matèries,
com ara l'educació sexual
i la vial. Com l'evolució
del món, sorgeixen noves
necessitats i l'escola s'ha
d'adaptar.

P. Minorará l'ensenyan-
ça amb la LOGSE?

R. Tot sistema depèn
deis qui el duen a la prác-
tica i en aquest cas el
professor és un element
imprescindible. Però si
els elements són sufi-
cients, la proposta me
sembla bona.

P. Qué li manca a un

institut?
R. Una major participa-

ció dels pares, que són
els vertaders educadors.

P. Qué li sobra?
R. De sobrar, no sobra

res mai.
P. Qué aconselleria a

un jove que cerca feina i
no en troba.

R. Faltaria veure si
está preparat, si té la pre-
paració adequada, per-
qué si la té més fàcilment
la trobará. Ara mateix, de

la gent que ha acabat els
cursos de segon grau en
el centre no sabem de
cap que estigui a l'atur.

P. Manca professionali-
tat entre els treballadors
d'avui en dia?

R. Una mica sí. És un
dels problemes principals
del país.

P. I entre els empresa-
ris?

R. Els empresaris
també necessiten can-
viar, i ho estan fent. Han
de veure que el capital és
important, però també ho
és el factor humà.

P. Prefereix dirigir una
empresa o una escola?

R. Són responsabilitats
molt distintes. En uns as-
pectes és més fácil dirigir
una empresa, perquè al
centre tractes amb al.lots.
És molt diferent.

P. Els interessa als
pares l'educació dels
seus fills?

R. N'hi ha que sí, però
els que més s'haurien
d'interessar no ho fan en
la mesura desitjada.

P. El càrrec de director
té fama de no esser cer-
cat pels professors, a
vostè li agrada?

R. No puc dir que sí.
En principi me feia
il.lusió i pensava que
podia fer alguna cosa en
benefici del centre. Però
crema i esgota, i amb el
temps s'ha d'anar reno-
vant.

P. Repetirá?

R. No. Després de vuit
anys, crec que he complit
amb la tasca, i és ben
hora de qué qualcú agafi
el relleu.

P. No sé si vostè en té
algun, però molesta al
professorat aquesta
mania dels alumnes de
posar-lis malnoms?

R. No ens preocupa
massa. N'hi ha, fins i tot,
de simpàtics. No ens im-
porta massa i cree que de
cada vegada s'en posen
menys.

P. Partidari del nom de
passig Antoni Maura o de
Na Camel.la?

R. De Na Camella. Per
això Ii posàrem al centre
el nom de Na Camella.

P. Li és més difícil con-
trolar als professors o als
alumnes?

R. També són dos as-
pectes distints. Però hi ha
que dir que els profes-
sors, en general, no su-
posen cap problema. En
duen més els alumnes. El
que me molesta més és
que s'espenyin les coses
perquè sí.

P. Será la mateixa l'en-
senyança d'aquí 25
anys?

R. No. Haurà canviat,
perquè el món haurà can-
viat molt, els valors no
seran els mateixos i l'es-
cola s'haurà hagut d'a-
daptar.

Albert Sansó
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Protagonistes

Mateu Galmés, autor
del vídeus Mallorca Illa
Mediterrània. Ara, el
Ministeri de Cultura li
reconeix els mèrits
contrets al llarg de la
seva tasca atorgant-li el
títol de productor
professional.
Enhorabona!

Jaume Ramis,
dibuixant i col.laborador
d'aquesta casa des
dels seus començos.
Ara és notícia perqué la
casa Martinelli ha
Ilançat una campanya
publicitària basada en
dibuixos i pintures
d'aquest artista
manacorí afincat a
Madrid.

Antoni Nebot, membre
del PP-Manacor, que a
la darrera junta del
Comité Local i a
proposta del nou
president Bartomeu
Rosselló, passarà a
ocupar la secrataria del
partit. Joan Andreu
passa a ser el nou
Vice-president.

Jaume Brunet, regidor
del PSM de
l'Ajuntament de
Manacor, que fa pocs
dies va decidir un canvi
important a la seva
vida: es va casar. Li
desitjam molta sort i
felicitat.

INSTITUT NA CANIEL•LA • MANACOR
L'I.P.F. «NA CAMEL.LA» informa sobre la previsió de grups i modalitats pel curs 93/94.

EDUC. SECUNDÀRIA 	3r CURS	 9 grups
OBLIGATORIA	 4t CURS	 7 grups

BATXILLERAT	 -Modal. Ciències de la Natura i Salut, ir CURS 	 2 grups
-Modal. Ciències de la Natura i Salut, 2n CURS	 1 grup
-Moda]. Humanitats i Ciències Socials, ir CURS	 1 grup
-Modal. Humanitats i  Ciències Socials, 2n CURS	 1 grup
-Modalitat Tecnologia, ir CURS	 1 grup
-Modalitat Tecnologia, 2n CURS	 1 grup

MÒDULS 	-NIVELL II: Administració i Gestió	 1 grup
PROFESSIONALS	 Instal.lador- mantenidor  elèctric 	1 grup

Estética facial	 1 grup
NIVELL III: Administració d'empreses 	 1 grup

FP-2	 -Especialitat Administrativa, 2n. CURS	 1 grup
-Especialitat Administrativa, 3r CURS 	 2 grups
-Especialitat Informática de Gestió, 2n CURS	 1 grup
-Especialitat Informática de Gestió, 3r CURS 	 1 grup
-Especialitat Automoció i Electricitat, 2n CURS 	 1 grup
-Especialitat Automoció i Electricitat, 3r CURS 	 1 grup

El termini de presincripció pels alumnes de nova inscripció al Centre, és de dia 1 a dia 15 de maig de 1993
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Molta policia per Setmana Santa

Un veí de Manacor ens ha fet
arribar aquesta fotografia a la nos-
tra redacció per qué es faci ressò
de les molèsties que provocaren els
vehicles de la policia local i nacio-
nal, el dia de Pasqüa, i concreta-
ment a la tracional celebració de la
‘‹Trobada" que es du a terme
anualment a la plaga de Sa Bassa.
Els comentaris es centren básica-
ment en que es fan retirar tots els
vehicles aparcats quan han de fer
qualque processó i els en canvi, els
deixen ben situats. Diu que la gent
estava estreta i apinyada, donant a
entendre que tothom hauria de res-
pectar la normativa encara que és
sabut que en un dia d'aquests hi ha
molta policia pel carrer.

Tel. 84 35 00

LLEVANT	 Pina Ramon Llull, 21-A
MANACOR

AGENCIA DE VIATGES

LA MEJOR OFERTA EN GRANDES VIAJES
BRASIL 	  59.900 pis.

SANTO DOMINGO 	  69.900 pis.

CANCÚN 	  81.500 pl.

ORLANDO•DISNEYWORLD 	  99.900 pts.

CUBA 	  74.900 pts.

THAILANDIA 	  89.900 pis.

SEYCHELLES 	  99.900 pis.

SAFARI EN KENYA  IIIIIIIIIIIIIIIIII 106.900 pl.

EGIPTO 	  82.900 pts.

BALI 	  129.900 pl.

INDIA.DELHI 	  115 1 900 pis.

HONG•KONG 	  125.900 pis.

EL VIAJE DE TUS SUEÑOS AL MEJOR PRECIO



El mateix divendres, 23 d'abril es va inaugurar l'exposició sobre els treballs
realitzats per les escoles titulat , ‹L 'a ventura».

El ceramista Miguel Magraner oferí una conferencia titulada "Imatges i símbols a
o
Kla cerámica popular-.

La Fira del ¡libre resultà molt concurrida

Una setmana del llibre a l'abast de tots
La VI Setmana del llibre que s'ha realitzat a Ma-

nacor ha estat sens dubte, ben organitzada i ha
comptat amb un bon grapat d'actes per acostar els
llibres, la cultura a l'abast de tots. Persones ma-
jors, joves i nins visitaren el passat divendres la

Fira del !libre i pogueren observar les novetats lite-
raries del moment. Perd la setmana del !libre ha
estat també formada per exposicions, conferen-
cies i altres actes culturals

Al llarg de tot el divendres passat,
les distintes escoles de Manacor vi-
sitaren la Placa de Sa Rectoria on
es trobava ubicada la Fira del llibre i
pogueren “pegar una ullada» als !li-
bres d'aventures, cómics i contes
desconeguts per la majoria d'ells;
però també els grans s'acostaren a
la placa, on els llibreters presenta-
ven les darreres novetats literàries
d'enguany d'autors catalans, es-
panyols i extrangers.

«L'aventura» una nova
iniciativa per les escoles

Enguany, des de la delegació de
cultura es va proposar a les escoles
una nova iniciativa pels escolars di-
rigida a la introducció del nin dins
les novel.les d'aventures. Per tal,
els nins i nines de les distintes es-
coles de Manacor realitzaren un lli -

gurar el passat dia 23 d'abril i que
romandrà obert fins el dia 11 de
maig a la Torre de Ses Puntes, per
tal que totes les escoles puguin visi-
tar l'exposició i realitzar allá mateix
la segona part del programa que
és, la maleta pedagógica.

Aquesta exposició compta amb
un grapat de llibres realitzats pels
nins de les etapes superiors d'EGB,
però tambe es troben dibuixos
sobre aquesta novel.la d'aventures
realitzats per nins més petits.

Conferencia sobre cerámica
popular a càrrec de Miguel
Magraner

Seguint amb els actes previst
dins aquesta setena edició de la
Setmana del Llibre, es va realitzar
al Centre Social de Manacor una
molt interessant conferencia a cura
del ceramista Miguel Magraner i
Mora. El tema de la mateixa fou
dmatges i símbols a la cerámica
popular», a la qual els conferen-
ciants varen explicar els primers
símbols que apareixen dins la cultu-
ra, des de les primeres ceràmiques

bre	 anomenat	 l'aventura;	 tots
aquests llibres pasaren a formar
mart de l'exposició que es va inau-



Nins i nines de les distintes escoles de Manacor visitaren la Fira del Llibre

deis grecs fins ara, destacant que
amb tots aquests anys el procés de
realització de la cerámica no ha
canviat molt, malgrat sí ha canviat
molt la forma per exemple, de la
cocció de la mateixa.

Aquest intes ceramista va donar
a entendre l'art de la cerámica po-
pular des d'una altra perspectiva,
sens dubte, desconeguda per molts
dels presents.

Pel dijous a vespre, al centre d'E-
ducació d'Adults estava prevista la
presentació del llibre de Jaume
Santandreu titulat «Inventad d'orat-
ges» a partir de les vuit del vespre.
El 'libre havia d'ésser presentant
pel també reconegut escriptor ma-

II! Concurs de Redacció
infantil

En aquest concurs de redacció
infantil, en el quan hi poden partici-
par totes les escoles de Manacor,
es varen establir dues categories
pels alumnes de cicle superior
d'EGB i alumnes de BUP i FP sobre
un tema lliure. El termini de presen-
tació d'aquests treballs acaba
aquest divendres dia 30 d'abril i fi-
nalment els premis es donaran el
proper dia 8 de maig a partir de les
19'30h a la Torre de Ses Puntes.
Els premis que es repartiran consis-
teixen en un lot de !libres per valor
de 5.000 pessetes cada un.

Malgrat que encara restin alguns
actes per finalitzar aquesta VI Set-
mana del Llibre es pot afirmar que
ben segur haurà estat molt positiva
per la gent de Manacor i sobretot
pels més joves, als quals anaven
dirigits molts dels actes prevists en-
guany.

Magdalena Ferrer.

Presentació del !libre de	 nacorí, Miguel Ángel Riera.
Jaume Santandreu

naco
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CAMPANYA DE

SENSIBILITZACIO COMUNITARIA

PER A L'ELIMINACIO DE

BARRERES ARQUITECTONIQUES
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AJUNTAMENT DE MANACOR
Departament de Benestar Social

COLLABOREN:

I.F.P. "Na Camella"
I.N.B. "Mossèn Alcover"

Consell Insular de Mallorca.

Informacions Llevant.	 Dibuix: Joan Fullana.

Cartell representatiu de la campanya d'eliminació de barreres arquitectòniques

Amb el lema «1 ells, com ho fan per anar i venir»

Campanya de sensibilització per a
l'eliminació de barreres arquitectòniques

Des del passat mes de desembre, el departa-
ment de benestar social de l'ajuntament va desen-
volupar una activitat destinada a experimentar les

dificultats que tenen les persones amb mobilitat
recluida per poder desplaçar-se pels carrers del
poble.

Les dificultats que tenen els dis-
minuïts físics, dones embarassa-
des, persones majors per anar d'un
lloc a l'altra del pobles són moltes
vegades dificultoses. L'experiència
realitzada consistí en veure com pot
anar una persona en cadira de
rodes a comprar el menjar de cada
dia?...

En primer terme es va poder ob-
servar que sols podrien sortir de
casa seva aquelles persones que
visquin a una planta baixa o les que
tenguin un ascensor adequat o
rampa, així existeix per part dels al-
tres una manca d'adaptació de les
seves pròpies vivendes. Per altra
banda, els que han pogut sortir del
seu domicili es trobaran amb altres
dificultats com les aceres petites on
no hi cap una cadira de rodes o un
cotxet d'infant, o moltes altres com
la manca de rampes, davant les
que una persona vella té serioses
dificultats per pujar-les i baixar-les.

Les barreres
arquitectòniques
dificulten el
desplaçament de
persones amb mobilitat
reduïda

Així, són moltes les persones que
no poden disfrutar dels espais pú-
blics com la resta de gent i tot, per
la manca d'adaptació dels mateixos
espais.

EdIficis no adaptats a la
legislació vigent

Aquesta situació del pobles és in -
solidària i poc integradora però
també no s'adapta a la legislació vi-
gent, ja que la Llei d'Integració So-

cial dels Minusválids, estableix que
tots els edificis amb accés de pú-
blic, banca, edificis administratius,
mercats, etc que s'hagin construït
des de l'aprovació de la Llei - el 7
d'abril de 1982- han d'estar adap-
tats i no hi ha d'haver obstacles
perquè les persones, independent-
ment de la seva situació física, psí-
quica o sensorial puguin aprofitar al
màxim l'ús de l'edifici.

Des de la delegació de benestar
social i amb la col.laboració dels
dos Instituts de Manacor i el CIM,
s'ha posat en marxa aquesta cam-
panya que está encaminada a sen-
sibilitzar a la població en general
d'aquesta problemática que viuen
les persones disminuïdes per
aquestes barreres arquitectòniques.

Isk Magdalena Ferrrer.



“Estel» és el títol del cartell de
Martí Busquets guanyador
d'enguany.

AN 1ACOR 

F1R1. -.S I 11. 1:'STES DE PRIMAVER.A1993
Del 24(1,:' Maig d16( .1e.11.11p,

proclamat el proper dia 27 de maig 	 obres presentandes sobre tema lliu-
a la mateixa galeria. Cal resaltar 	 re, seran exposades al llarg de les
que l'exposició de les 30 millors

	
festes a la galeria.

Organitzat per les NNGG del PP, el termini de
presentació d'obres acaba el 24 de maig

Obert un concurs a la millor
fotografia juvenil

Organitzat el primer Certamen de Pintura per la Galeria Ducal

El cartell realitzat per Martí Busquets presentará
les Fires i Festes de Primavera '93

M. Ferrer.- Des de l'Ajuntament
de Manacor es va enllestint el Pro-
grama de les Fires i Festes de pri-
mavera '93, després d'haver can-
viat les dades de realització de les
carrosses, que finalment es realit-
zaran dia 30 de maig, juntament
amb la fira i la fira ramadera, la qual
cosa farà que sia molta la gent de
Manacor i de fora que visiti el poble.

Martí Busquets guanya el
concurs de cartells per les
festes

Aquesta setmana, concretament
el dilluns acabava el plaç per la pre-
sentació del cartell que ha de repre-
sentar les Fires i Festes d'enguany;
reunit el jurat qualificador va resul-
tar guanyador d'entre 17 cartells
presentants, l'obra realitzada per
Martí Busquets i que duu per títol
«Estel».

Avanç de la programació de
les festes

El proper dia 24 de maig donaran
començament oficialment les Fires i
Festes de Primavera '93, amb la
proclamació mitjançant el pregó
que es durà a terme a la Sala d'ac-
tes de l'Ajuntament; després segui-
ran tota una serie d'actes com ex-
posicions, conferencies, nits de
bulla, etc.

El diumenge, dia 30 de maig es
durà a terme la gran festa, ja que
per motiu de les eleccions munici-
pals els actes que estaven prevists
pels dies 5 i 6 de juny s'han passat
al darrer dia del maig. Així aquest
diumenge es realitzaran la fira, la
Fira ramadera i l'horabaixa la desfi-
lada de carrosses i comparses que
donaran punt final a les festes.

Cal resaltar que un dels actes
que formaran el programa per pri-
mera vegada és el «I certamen de
pintura Fires i Festes de Primavera
'93», que orqanitzat per la Galeria
d'Art Ducal consistirá amb tres pre-
mis, el primer de 500.000 pessetes
i trofeu pel millor quadre que será

Redacció.- Les Noves Genera-
cions del PP amb la col.laboració
de l'Ajuntament de Manacor i el pa-
trocini de Foto Sirer i Estudi
J.Duran, han organitzat el II Con-
curs fotogràfic juvenil «Ciutat de
Manacor». La participació és oberta
a tots els interessats amb el món de
la fotografia, essent la temática lliu-
re encara que hi haurà un premi es-
pecial a la millor obra relacionada
amb la joventut. Cada concursant
podrá entregar un màxim de cinc
fotografies en cada una de les mo-
dalitats de color o blanc i negre. Les

mides seran de un mínim de 18x24
o d'un màxim de 24x30cm munta-
des sobre una cartolina blanca o
negre de 30x40cm. Al dors de cada
obra hi figurará el títol i el lema,
acompanyant-lo amb la mateixa
identificació un sobre tancat. Al seu
interior s'ha d'escriure el nom, do-
micili, telèfon, etc. El jurat estará
format per quatre persones compe-
tents en la materia. El termini de
presentació de les obres finalitzaràa
el proper dia 24 de maig, fent-se%
públics els noms dels guanyadors1
dia 29 del mateix mes, dia en el :«.1



I.F.P. «NA CAMELLA»
Comunica a tots els antics professors,

alumnes, empresaris i amics que el pro-

per dia 8 de Maig celebrarem el XXVé

Aniversari de la inauguració de l'Insti-

tut.

A les 20 h. hi haurà una Missa al Saló

d'Actes. A continuació es descobrirà un

mural recordatori i a partir de les 21 h.

ens reunirem per sopar al «Molí d'En

Sopa».

El preu del ticket és de 2.500 pts. i es

pot recollir a les oficines de l'Institut.

Llorenç Gibanel, vice-president de la Confederació

.,lorenç Gibanel, vicepresidente en representació de Mallorca

Constituida a Ciutat la Confederació
d'Associacions de Veïns

T.T.- Diumenge, dia 18
d'abril, al Castell de Bell-
ver de Palma, va tenir lloc
l'acte de constitució de
Veïns, que no és altra
cosa que la Confederació
de les distintes federa-
cions d'AA. de VV, de les
Illes Balears. Des d'ara
totes les associacions es-
taran representades dins
aquesta confederació que
reuneix les federacions
de Ciutat, Menorca, Eivis-
sa i Manacor; en conjunt
representen més de 90
associacions de veïns i
més de 25.000 socis.

A l'acte de constitucié
assistiren el Delegat del
Govern, Gerard Garcia; la
Directora General de Re-
lacions Institucionals del
Govern Balear, Rosa Es-
tarás; el regidor de Rela-
cions Ciutadanes de l'A-
juntament de Palma.
Gaspar Oliver i el conse-
ller de Joventut i Esports
del Consell Insular d'Ei-
vissa, Antoni Marí
També hi eren presente
representants del GOB,
OCB, FAPA, Comsumi-
dors, Sindicats i altres.

A la reunió es va elegir
la Junta Directiva, que
estará presidida per Fran-
cisco Mengod, ex-
president de la Federació
d'AA. de VV. de Palma i
estará integrada per un
vice-president de cada
illa. Lloren Gibanel Pere-
lló hi és per la federació
de Manacor com a repre-
sentant de l'illa de Mallor-
ca.

El primer acte de la

Confederació va ser retre

un homenatge de Josep
M Llompart, trobant-s'hi
present la seva vídua,
Encarnació Vinyes.
També es va establir el
programa de feina pels
pròxims mesos. Els
temes prioritaris de la
Confederació són els se-
güents: canon de l'aigua,
participació ciutadana als
ajuntaments, consells i
institucions autonómi-
ques.

Es tractaran també les
repercusions de la decla-
ració de Menorca com a
reserva de la Biosfera i el
tema del transport interin-
sular i amb la Península.

També es pretén, dins
aquesta primera etapa,
un apropament a totes
les associacions de veï-
nats dels municipis que
encara no han format la
seva federació. I per altra
banda, acostar-se a les
institucions autonómiques
per conèixer-ne l'estruc-
tura, competències, re-
cursos i possibilitats de
participació.

Entre els objectius s'hi
troben impulsar totes les
iniciatives que duguin a
un major coneixement i
solidaritat entre els po-
bles de les Illes. La Con-
federació declarava: «La
nostra reafirmació com a
moviment veïnal, que
parteix del barri o ciutat,
illa, comunitat autónoma
o Estat Espanyol no ens
impedeix estar totalment
oberts a col.laborar amb
altres entitats ciutadanes,
que estan treballant pels
mateixos objectius, con-
crets o globals, que les
AA.VV.».



Les associacions de veïns es reuneixen amb el delegat de participació ciutadana

L'ajuntament realitza el mapa d'associacions
de Manacor

Joan Febrer, delegat de Participació ciutadana reuneix a les associacions de veïns
per fer el mapa que divideix Manacor per associacions

Vuit associacions es
divideixen ManacorM. Ferrer.- El nou delegat de par-

ticipació ciutadana, Joan Febrer es
va reunir el passat dijous a vespre,
amb els distints representants de
les associacions de veïns de Mana-
cor i el President de la Federació,
Miguel Vives, amb l'objectiu de deli-
mitar les fronteres de cada una d'e-
lles.

En el terme municipal de Mana-
cor es troben un total de devuit as-
sociacions de veïns, de les quals
vuit són les que corresponen a Ma-
nacor i que es divideixen a les dis-
tintes barriades.

Al llarg de la reunió amb Febrer,
els representants de les associa-

cions varen presentar els proble-
mes que tenien i finalment es va di-
vidir el mapa de Manacor. Per part
de l'associació de Fartáritx es varen
resoldre alguns problemes amb la
zona del Serralt, i entre les associa-
cions de's Convent i Llevant es va
acordar que el cèntric carrer Amar-
gura formas part de la segona.

Un dels principals acords que es
varen prendre per fer el mapa de
les associacions fou que les avingu-
des separassin barriades i que els
carrers fossin el punt de partida de
cada associació.

L'Associació de Llevant
es converteix amb la
més extensa del nucli
de Manacor

Problemes puntuals de les
associacions

Finalment la reunió va acabar
amb la presentació d'alguns proble-
mes puntuals al delegat respecte a
temes com la falta de rotulació a al-
gunes carreres de la barriada de
Santa Catalina o també la inclussió
del barri situat entre el passeig del
Rei en Jaume i la zona de s'Hort
des Cabre dins l'Associació de
veïns de Llevant, que es converteix
d'aquesta manera amb la de més
extesió del nucli de Manacor.

LAVAUT O S MANACOR S .A.
Ronda del Puerto, 108. Tel. 84 37 82. MANACOR

GRAN OFERTA
EN CAMBIOS DE ACEITE
promoción para los meses de Mayo y Junio '93

*Coches gasolina (ACEITE 1* MARCA 20 w50) 	 SÓLO 3.200 PTS.
*Coches con motor diesel (ACEITE 1' MARCA 15 w40) 	 SOLO 4.200 vrs.



Dimarts passat, al Centre Joan Mes quida

Conferència sobre la sexualitat dels discapacitats
Dimarts passat, a les 20'30 del vespre, al Centre

Joan Mesquida, el metge i sexòleg Joan J. Ferrer
doné una molt interessant conferencia sobre la se-
xualitat dins el món dels disminuïts psíquics. La

sala resulta gairebé insuficient per donar cabuda a
pares i educadors que seguiren amb molt interés
les explicacions del doctor Ferrer. Tot seguit els
oferim un extracte d'aquesta conferencia.

Els discapacitats tenen com qual-
sevol altra persona la seva sexuali-
tat, que no és ni major ni menor
que la de qualsevol altra persona,
és «simplement» la seva sexuali-
tat.

El terme sexualitat está molt con-
fús, o bé l'identificam amb la geni-
talitat, o bé en la reproducció.
Quant no es confon amb el terme
sexe. Tots aquests conceptes
estan lligats sense cap dubte, però
són distints indubtablement, i això
és important tenir clar, ja que a par-
tir dels coneixements ens van for-
mant les actituds, aspecte fona-
mental en lo que a la sexualitat en
general es fa referència i més con-
cretament respecte a la sexualitat
del minusvàlid.

La sexualitat és bàsicament co-
municació, tant a nivell corporal
com a nivell verbal. És una dimen-
sió básica de la personalitat que cal
cultivar, és la manera de viure com
a persones sexuades que som. Ens
anem sexuant a través d'un procés
de sexuació, que comença intrau-
terinament i continua per influències
biològiques i ambientals.

El defecient mental té unes ca-
racterístiques personals entre les
que cal destacarla soletat i el pro-
teccionisme, que indubtablement
influiran en la forma de viure com a
persona sexuada que és, és a dir

La sexualitat és un mitjà de comunicació

de sentiments al món dels discapacitats.

en la seva sexualitat.
Si pretenem integrar i normalit-

zar al discapacitat, no poden obli-
dar un aspecte tan important de la
persona com és la seva sexualitat,
s'ha d'educar l'individu en tota la
seva globalitat; no és lícit, ni co-
rrecta, ni convenient, educar sols
aquells aspectes que no ens crea-
ran als educadors cap tipus de pro-
blema. Reconèixer la sexualitat del
discapacitat, implica ajudar-lo a que
l'expressi de la forma més saluda-

ble possible.
No s'han trobat als distints estu-

dis realitzats, diferències qualitati-
ves entre la sexualitat dels discapa-
citats i la dels no discapacitats. Es
sap que la seva identitat de gène-
re l'assumeix amb un cert retràs
respecte la resta de persones, així
com sabem que la seva expressió
verbal está mancada, lo que fa que
hagi d'utilitzar la corporalitat, per
expressar els seus sentiments,
emocions i afectes.

Les conductes, desitjos i proble-
mes que presenten aquests indivi-
dus, seran distints segons el grau
de discapacitació que presentin.
Així com les seves peticions i la
possible solució que donarem a
aquestes.

Als pares i educadors, les con-
ductes que més preocupen refe-
rents a la sexualitat del discapacitat
són: els jocs sexuals; la mastur-
bació, les relacions coitals i les
seves conseqüències, com és la re-
producció, el matrimoni, l'anti-
concepció, la homosexualitat i els
abusos sexuals, que poden sofrir
els seus fills. Són totes elles qües-
tions tal vegada polèmiques, però
no inabordables. Cal socialitzar
determinades conductes, treballar
la responsabilitati sobre tot l'edu-
cació sexual.

Glitt_TAS 71PC/IP-CAR,
ASISTENCIA 24 HORAS

Tel. 81 06 91
Tel. móvil 908 83 08 44
Ctra. Cala Millor - Porto Cristo Km. 5
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El Sr. Ruiz Abellán, con Pere Sunyer en el taller ocupacional

0)911..Apk,

Ruiz Abellán visitó las obras del nuevo taller de Aproscom

El Director General de Acción Social, en Manacor
Redacción.- El Director General

de Acción Social de la Conselleria
de Sanitat i Seguretat Social del
Govern Balear, Alfonso Ruiz Abe-
Ilán, visitó Manacor el pasado mar-
tes día 27 de abril. La finalidad de
su visita no era otra que reunirse
con los responsables de los talleres
de Aproscom y visitar las instalacio-
nes actuales y las que se han ini-
ciado en la Ronda del Puerto.

El Sr. Ruiz Abellán, sobre las
doce del mediodía del martes, se
reunió con el Presidente de Apros-
com, Pere Sunyer i la Directora del
taller ocupacional <Jallma», Pilar
Galmés, para discutir algunos as-
pectos que afectan muy directa-
mente el presente y el futuro de los
distintos talleres de disminuídos
psíquicos de Manacor.

En representante del Govern Ba-
lear mantuvo en su entrevista que
la aportación de las obras del
nuevo taller, ya en construcción,
sería de nueve millones por parte
de la Consellería de Sanitat, al
tiempo que se comprometía a reali-
zar distintas gestiones, como con la
Fundación ONCE para ver de agili-
zar la respuesta de este organismo
a Aproscom. El Sr. Ruiz Abellán
pudo ver las actividades del taller
ocupacional de la carretera de
Palma y del taller asistencial de la
calle Sant Sebastià, así como las
incipientes obras de los distintos ta-
lleres, que se unificarán en el edifi-
cio en construcción de la Ronda del
Puerto.

Ruiz Abellán se comprometió
igualmente a participar en la reu-
nión que próximamente se realizará
en Manacor entre Aproscom y los
distintos ayuntamientos de la co-
marca, con la presencia del Presi-
dente Gabriel Cañellas para estu-
diar las aportaciones de los distin-
tos ayuntamientos al nuevo edificio
y a su mantenimiento. Esta reunión

se realizará, posiblemente, durante
el mes de mayo.

Los representantes de Aproscom
calificaron de muy positiva la visita
del Director General de Acción So-
cial, quien se interesó por los distin-
tos problemas que afectan a los
centros dedicados a la educación e
integración de disminuídos psíqui-
cos de la comarca de Manacor.

MAS DE 20 VARIEDADES
DE ENSALADA

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

PLATOS COMBINADOS
GRAN SURTIDO DE HELADOS

LUNES CERRADO
Para reservas: Telf. 81 05 18

SA COMA
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3ALEAR EN ANTE!
irige y presenta A. Vidal

antena 3

MANACOR
c / JOAN SEGURA, 6
TELS. 844569 - 554444

CAPDEPERA
VÍA MALLORCA, 2

TELS. 565114 - 565207

COMARCAL
99.2 FM

«EL PRIMERO DE LA MAÑANA»
de 8'20 a 8.40 hrs.

«CRONICA 3» (informativo tarde)
de 15'40 a 16'00 hrs.

«VIVA LA GENTE DE LA COMARCA»
de 12'05a 14.30 hrs.

«ANTENA DEPORTIVA»
de 14'40 a 15'00 hrs.

antena 

En tu radio de acción. 



Stand del Ayuntamiento de Manacor en el Congreso de ABTA'93.

SE VENDEN APARCAMIENTOS
EN CALA MILLOR
Bajos Hiper Colón

PRECIO INTERESANTE

Teléfonos

56 95 11 -569226

Sin demasiado optimismo entre los presentes, la convocatoria ha congregado a miles de agentes

La Asociación Hotelera de Manacor exhibió su
costa con numerosas fotografias en ABTA'93

M.A.LI.- En un stand de quince
metros cuadrados en el Showcasek
instalado frente al Auditorium de
Palma, la Asociación Hotelera de
Manacor ha presentado durante
tres dias la oferta de nuestra costa
a los numerosos agentes de viaje
relacionados con el turismo británi-
co. Cinco grandes y hermosas foto-
grafías de la zona, tomadas desde
el aire, ofrecian el impresionante
aspecto de las playas. Asimismo se
facilitaron a todos los interesados,
folletos de Porto Cristo, Porto Cristo
Novo, Cala Romántica, Calas de
Mallorca, Cala Tropicana, Cala Mu-
rada, etc., en los que se halla infor-
mación sobre nuestra cultura y tra-
diciones, entre otros aspectos de
gran interés para que el turismo co-
nozca al completo cada una de las
zonas, incluyendo la oferta de los
hoteles.

Cabe destacar que el stand de
nuestra costa ha sido patrocinado
por el Ayuntamiento, visitando el al-
calde de Manacor, Biel Bosch, este

Excursión por el
Sur de Mallorca

La Tercera Edad de Manacor
y Comarca tiene pogramada
para el día 23 de Mayo una ex-
cursión por el Sur de Mallorca,
pasando por Felanitx, Campos,
Porreres, Santany, Ses Salines,
y comida en el Restaurante Es
Llombar en donde nos servirán
un buen menú.

Para el día 6 de Mayo concur-
so de pesca deportiva en Cala
Ratjada y el día 9 de Mayo comi-
da de compañerismo en el Res-
taurante Ca'n Bernat de Sa
Parra, en donde nos servirán un
menú especial para los pescado-
res.

Próximamente comunicare-
mos la fecha para la inaugura-
ción del local que nos cede LA
CAIXA.

congreso de ABTA'93 el pasado
martes y en donde estaban presen-
tes diferentes representantes de la
Asociación Hotelera de Manacor &
Calas de Mallorca.

Por otra parte cabe destacar la
presencia de la Asociación Hotelera
Bahía de Cala Millor, representado
por Ignaci Umbert, coordinador Ge-
neral Técnico de dicha asociación
quién manifestó a esta redacción
que «se esperaba un nivel supe-
rior». El ambiente era en cierta

forma positivo, aunque el mal tiem-
po deslució la presencia de los
agentes, alegando estos un con-
cepto engañoso del clima de nues-
tras islas.

En total presentaron su oferta
unas setenta entidades y represen-
tates de diferentes núcleos coste-
ros, poblaciones y províncias del te-
rritorio español como Andalucía,
Asturias, Canarias, Madrid, Balea-
res, etc.

Fotos: Antoni Blau
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Melchor Sureda, de tan sólo 28 años de
edad, fue hallado téndido en una cama
que había instalado en una chapisteria
de su propiedad, ubicada en la Rambla
del Rei En Jaume.

Redacción.- La Comisaría Na-
cional de la Policía investiga la ex-
traña muerte del joven, Melchor Su-
reda Nicolau de 28 años de edad,
que fue hallado a primera hora del
pasado martes tendido sobre una
cama que él mismo había instalado
en un taller de su propiedad. Según
ha informado la Policía Nacional de
Manacor las causas que pueden
haber provocado la muerte del
joven no han sido todavía clarifica-
das. De todas formas mientras se
esperan los resultados definitivos
de la autopsia los efectivos de la
misma han abierto una investiga-
ción. Al parecer Melchor Sureda
acostumbraba a trabajar por las no-
ches en la chapistería que tiene ins-
talada en la Rambla del Rei En
Jaume, por lo que hace tiempo ins-
taló una cama en su interior, en la
que quedaba frecuentemente a dor-
mir. Sin embargo en la mañana del
pasado martes, cuando un trabaja-
dor suyo se dispusó a abrir el taller
encontró al joven sin vida tendido
sobre la cama y con una mascarilla
en la cara. Melchor era muy conoci-
do en Manacor por su gran activi-
dad a pesar de que vivía con sus
padres en San Lorenzo.

KVI ‘Nli 'los DL St 11.05 RUSTICOS

C/ Capitán Cortes. 1 y 3 lelefono 55 54 67 - MANACOR l'Ingrriájor, 1 (Edificio Pui 'r,a or) - SANTA PONSA Foto: Antoni Blau

Melchor Sureda Nicolau fue hallado por un trabajador en su chapistera de Manacor

La policía investiga la extraña muerte de
un joven de 28 años



Col-labora ció

El llibre del Coronel
Antoni
Sureda
Parera

AGENCIA DE VIATGES

PRESENTA EN CONCIERTO

PI. Ramón Llull, 21 -A Tel. 84 35 00	 MANACOR

BRUCE
SPRINGSTEEN

MARTES 11 MAYO
212 H.

ESTADI OLÍMPIC

VUELO ESPECIAL

SALIDA: 1800 hrs.	 REGRESO: 0300 hrs.
AVIÓN + TRASLADOS

PRECIO: 12.000 Pts
SUPLEMENTO AUTOCAR AEROPUERTO: 1.000 PTS.

ENTRADAS GARANTIZADAS

El Coronel em regalà un 'libre. En
va venir de nou. Esperava que si un dia
em regalava qualque cosa seria una
carcassa de bomba. També hagués en-
caixat una pistola o un trinxet. Però no.
Em regalà un llibre. ¡És bo que un co-
ronel regali llibres! S'ha de dir que no
és un coronel qualsevol. És «El Coro-
nel». El de l'Operació Porcella d'en
Gabaldón. El del renou de sabres al
P.P. de Manacor. «Alegro ma non
toppo». Escrit per un economista. Aca-
baran per invadir-ho tots els economis-
tes. No el coneixia. No em duc gaire bé
amb aquesta gent.

El llibre conté dos assaigs. «El

paper de les espícies (el pebrebó en

particular) en el desenvolupamenI

econòmic de l'Edat Mitjana». 1 «Les

lleis fonamentals de l'estupudesa hu-

mana». En el primer destaca l'explica-
ció que dóna de l'origen d'alguns cog-
noms. Els Shmdt anglesos, els Ferrero i
Ferrari italians, els Ferrer catalans-
mallorquins, etc., etc. Tots ells antics
ferrers serrellers de professió. Deuen el
seu nom a la demostrada mestria en
obrir cinturons de castedat. La veritat
és que no costa massa imaginar-se con-
centrat amb la delicada tasca, diguem
just per posar un exemple, un Tomeu
Ferrer set-cents anys endarrera. ¡Artista
dels més fins, ben segur!

El segon assaig també és divertit. Es
nota l'economista. Però és divertit. A
més a més, té connotacions prou inte-
ressants. Permet entendre les normes
de funcionament d'algunes institu-
cions. Ajuda a comprendre el per qué
sovint passa el que passa. L'autor dóna
fórmules exactes. Els càlculs magis-
trals. Matemática pura, la seva.

I és que l'estúpid és més perillós que
el malvat. L'estúpid no roba u per dur-
se'n u. L'estúpid destrueix mil i u per
guanyar zero coma u. L'estúpid no és
racional. No hi ha lógica que hi valgui.
El seu atac és imprevisible. Mai no
dóna explicacions. No hi ha explica-
cions per un acte estúpid. Faci el que
faci ell és feliç. Somriu. No té altre
manera de respendre. L'estúpid pot
arribar a esser invulnerable. Un estúpid
amb poder polític és capaç d'arrasar-ho

tot. Després farà una rialleta.
Calia correspondre al gest del coro-

nel. Li vaig preparar un programa de
lectura. Un bon caramull de llibres. La
majoria eren obres de filòsofs. Pels
seus comentaris, cree que el kant no

l'entusiasmà. En Nietzche, en canvi, sí.

Se'n quedà un llibre. Sempre em passa
igual. Sé que el conserva com a llibre
de capçalera. Així mateix, el títol és
ben simptomàtic. «La Voluntat de
Poder».



DESCUBRE
EL NUEVO VALOR DEL OPEL ASTRA

ELIGE AHORA
TU OPEL ASTRA:

De 3 Puertas desde: De 4 Puertas desde: De 5 Puertas desde:
1.400.000 ptas. *	 1.460.000 ptas. *	 1.460.000 ptas.*
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 Multifunción • Check-Control, Computadora y Radiocassette • Interior Ergonómico
• Cambio Automático • Dirección Asistida • Microfilm) de Aire.

OPEL ASTRA: EL NUEVO VALOR DE LA INGENIERIA ALEMANA.
• Control Electrónico de Tracción • Diseño Aerodinámico Flush-(1lass
• Nuevos Motores de Inyección Multipunto, 16 Válvulas y Turbodiesel.

DESCUBRE AHORA LA AMPLIA GAMA ASTRA EN TU CONCESIONARIO OPEL.

OPEL ASTRA. INGENIERIA ALEMANA DE FUTURO.

Equipamiento global de la gama Astra, según versiones. Precio recomendado por el fabricante (Península y Baleares).
IVA, transporte, nuevo impuesto de matriculación, gastos de pre-entrega y descuento promocional incluidos.

Oferta válida durante este mes para vehículos en stock. OPEL
TE	 ESPERAMOS

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

MANACOR (Baleares)
CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA

:.:.:•:.:•:.:•:•:•:.:.:.•

,51,555

lavoluk	
Ou,
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INCLUIDO



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)

Col•laboració

Una passa enrera per a la normalització
lingüística

Guillem Febrer Fons

Hi ha tòpics insuperables
i perdurables que acompan-
yen els homes des de la
seva gènesi a la seva mort.
El primer d'ells, Adam pot
ser, ja es demanava qui era i
corn era. Avui, ara, jo enca-
ra m'ho deman. Sens dubte
un tòpic s'ha de respondre
amb un altre tòpic. Ortega y
Gasset m'ha ajudat a fer-ho:
«Jo som jo i les meves cir-
cumstàncies». Ara com ara,
record una «circumstancia»,
obra del mestre Josep Maria
LLOMPART que, entre
moltes abres ha format la
meya cultura. Són les «Co-
lumnes de Foc» (*) que ell
encengué al diari «Ultima
Hora».

Les circumstàncies que
ens formen s'han de nutrir
com cal; per això he de
posar estelles i tions a les
columnes de foc. I per tions
valguin molts indicadors
que ens presenten com a fo-
rasters, parents de tota la
vida, assenyalant-nos on és
«San Lorenzo» o que s'A-
grícola és al «Centro Ciu-
dad». M'entristeix haver-ho
d'acceptar. Em sent impo-
tent quan he d'esperar el

tren, imaginari, tant se val,
enfora de l'andana, perque
arribava a una «zona vigila-
da» i está «prohibido el
paso».

No cree que valgui la
pena seguir. Hi ha massa
llenya per posar al foc. Tal
volta algun dia sigui incon-
trolable.

Aquesta «circumstáncia»
em crema, perque, crema la
meya llengua. Per això fa
temps que intent trobar-li
una explicació. M'agradaria
saber perquè hi ha tants de
llenyers per cremar, per que
el procés de normalització
lingüística no funciona corn
toca, com és que les autori-
tats no actuen en conse-
qüència fent complir les
lleis legislades al respecte.
La darrera mostra de la seva
passivitat són els indicadors
situats a diferents punts de
Manacor que, a més, molts
d'ells impedeixen el pas a
persones disminuïdes, con-
tradient la campanya que al
respecte está duent Serveis
Socials (Carrer Burdils, a
Porto Cristo).

Som incapaç d'entendre-
ho, ho confés. La impoten-
cia em rosega. Només hes
sabut plantejar una parado-
xa, la paradoxa dels «ende-
mismes cosmopolites», és a
dir, els fets culturals d'una
regió (endemismes) s'es-
campen per tot arreu d'una
forma sospitosa; es tornen
cosmopolites. En «Lorenzo»
és nat a Castella, però ara és
senyor de tot un poble ma-
llorquí per imperatiu d'un
indicador. Vet-aquí la força

de l'antítesi. I és que sovint
confonem intercanvi cultu-
ral amb una assimilació que
ens imposam nosaltres ma-
teixos.

Columnes de foc, parado-
xes... Tot plegat sembla el
cant d'una sibil.la: «Mars,
fonts i rius, tot cremará»...
per obra i gracia d'un foc
incontrolat. Ja hi haurem
posat molta llenya, massa.

Els tòpics acompanyen
l'home des de la seva gene-
si; el dubte de que passarà
fins a l'apocalipsi. Tal volta

la pregunta de que passarà
amb la llengua plantejada
d'aquesta manera sembli
pessimista, inclús tétrica.
No obstant això, crit com va
cridar Pilla: «El que está es-
crit, escrit está». Però jo no
me'n rent les mans.

(*) Les «Columnes
Foc», eren col.laboracions
que feia Josep Maria Llom-
part al diari «Ultima Hora».
(Febrer 76 a agost 80).



AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

Anunci de contractació

ENLLUMENAT PÚBLIC ZONA ES CANYAR
La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia vint-i-sis de febrer de mil nou-cents noranta-

tres acordà l'aprovació del projecte d'enllumenat públic de la zona Es Canyar, de Manacor, per
un import de 2.272.125 pessetes, i procedir a la contractació directa de les esmentades obres, sig-
nificant que regirá i será base el Plec General de Condicions econárnico-administratives aprovat
per la Corporació per a la concertació directa d'obres, serveis i subministraments.

De conformitat amb el disposat a l'article 118 del Reglament de Contractes de l'Estat es proce-
deix a la publicació del present anunci de contractació a la premsa local, poden els interessats
presentar les seves ofertes en sobre tancat en el terme de deu dies a partir de la inserció del pri-
mer dels anuncis publicats, en el Registre General de l'Ajuntament, i hores de 9 a 13.

Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrará el dia següent hábil al de la finalitza-
ció del termini per a la seva presentació, a les 12 hores a l'edifici de la Casa Consistorial.

L'expedient d'aquest concert directe amb tots els documents que l'integren, juntament amb el
Plec de Condicions que el regeix, podrá esser examinat, prenent-se les notes que es precisin, a la
Secretaria General, durant les hores d'oficina.

Manacor, 28 d'abril de 1993
EL BATLE,

Sgt. Gabriel Bosch i Vallespir

Cartes al director

Han arrabassat la
savina

Sr. Director:
Pujant la costa d'Es Cos

he sentit el cant estrident,
orgullós i queixívol, d'un go-
rrió teulader. He apuntat el
que deia el gorrió i Ii prec
heu faci publicar a la secció
de cartes al Director.

Moltes gràcies.

En Tomeu del PSM

De raga de gorrions,
som gorrió teulader,
trescador de carrer,
entre altres aficions.

Som un gorrió lliure
que habita el medi urbà.
A ningú puc molestar
amb el meu astil de viure.

De balcó en balcó,
pinyols i migues de pa,
és el que trob per menjar.
Som un bon gorrió.

Som aucell no gaire esquiu,
que a una savina marinera,

de condició s'illotera,
hi vaig posar el meu niu.

Devora Can Roma i
s'Imperial,

una savina hi havia,
fins que ha arribat el dia
que En Llinàs m'ha volgut

mal.

Ha arrabassat la savina
a on jo hi tenia el niu,
per poder aquest estiu
criar gorrions de casta fina.

Pere no me toquis un ou,
pagès de tractorada!
torna'm sa niarada
o hi haurà molt de renou.

Vuit dies havia covat,
Pere Llinàs mata-savines,
tu que mai l'endivines
el niu m'han espanyat.

Ja pots dir on ets Pere,
ja no te pots amagar.
te cerca més d'una perlera
i aquest gorrió te trobarà.

Aquí el gorrió va canviar
la tonada i al so del «Sor

Tomasseta» va començar a
cantar:

Pere Llinàs a on sou?

ja vos podeu amagar,
perquè en hi ha un que vos

cerca,
dins un pantà vos vol tirar.

unionok.....elgI1411511„de la

Tel. 56 Iltrohté.si.a



Col-lalboració

Son Coletes 1993

Bernat Nadal
No foren suficients tres anys de gue-

rra. Necessitaren quaranta anys de dic-
tadura per aconseguir que una part de
la població esdevingués estèril quan a
memòria histórica. Era una guerra de
bons i dolents, com totes. Els dolents
enconen el foc i, massa vegades, els
bons s'hi juguen la vida. La guerra
civil és la taca rrés negra de la història
del nostre Poble i no s'ha d'oblidar
mai.

D'aquí el meu suport a qualsevol
acte, com el republicà que cada any es
du a terme a Son Coletos: perquè dina-
mitza el record, perquè ens ajuda a
saber qui som i de qui som fills o nets:
d'una gent que va provocar la barbàrie
i d'una gent que la va patir. La veritat
és que quasi tots tenim parents que
l'any 36 estaren a qualsevol de les dues
bandos del conflicto, però això no justi-
fica el silenci; sobretot perquè el fet de
voler honorar la memòria d'aquells qui
vessaren la seva sang just pel simple
motiu de no compartir unes idees amb

els qui tenien les armes, és l'homenat-
ge pòstum a la raó, a la democràcia i al
sentit comú.

Els vencedors varen escriure la his-
tória, a la seva manera: tergiversant la
veritat, silenciant uns fets i erigint mo-
numents funerari-religiosos només per
a la gent que va perdre la vida lluitant
(voluntàriament o forçats) amb les for-
ces rebels, colpistes i antidemocráti-
ques. El poder feixista ve tenir força
por matar, però no tengue ni un gest
per a la reconciliació, ni va permetre
perpetuar la memòria d'aquells qui ha-
vien mort per la llibertat. Els morts re-
publicans han esdevingut morts inexis-
tents, sense un trist recordatori públic
que deixi constància que eren éssers
humans, que eren vulnerables, que res-
piraven el mateix aire que els altres,
que eren part del nostre Poble. No va
ser suficient tallar radical ment les
seves vies, era necessari silenciar,
també les seves morts. M'a) s'ha de
comprendre i s'ha de perdonar parlar
dels republicans era parlar, no d'una

guerra cruel, ans d'uns crims injustifi-
cats que degueren estar rossegant pro-
fundament moltes consciències. Perquè
si hi havia morts també hi havia gent
que matava, o feia matar. I eren vei-
nats, parents, clients.. , eren de la ma-
teixa terra, eren la mateixa gent, oren

germans.

Ningú, per tant, ens ha de negar el
dret a un acto d'homenatge a aquells

qui, en molts de casos, varen morir a
Son Coletos carregats d'innocència i de
vegades d'ignorància; perquè no sa-
bien, no comprenien, què havien fet

per haver de morir. I aquest homenatge
no és ni será un acte de revengisme ni
d'amenaça contra res ni contra ningú;
nosaltres no anam carregats d'odi, per-

qué la història ja no pot retrocedir per-
què volem un futur obert per a tothom,
però volem construir aquest futur amb
un especial respecte per a aquellos per-

sones que protagonitzaren el passat des
de la seva condició de ciutadans amb
Lot el dret a la vida, amb tot el dret a
ser recordats.

majes filarlaCC2 , s.a..
AVDA. DES TORRENT, 1

	
TELEFONO 550650

~JE A no EXÓTICO
ESPECIAL NOVIOSOFERTAS MAYO Y JUNIO

PARIS
20 al 23 Mayo H" AD 	  31.900 pis.

19 al 23 Mayo	 AD 	  36.900 pts.

20 al 23 Mayo H— PC 	  46.800 pts.

ESTAMBUL 02 al 07 Junio.... 39.900 pts.

TENERIFE
3 noches H" AD 	  30.600 pts.

7 noches H — AD 	  34.900 pts.

10 noches H" AD 	  37.900 pts.

LANZAROTE 7 noches H— SD.. 41.000 pts.

GALICIA
08 al 12 Mayo Circuito PC 	  38.925 pts_

5 noches Circuito PC 	  44.900 pts.

Jueves a Domingo -4- estancia -e-
traslado 	

TUNEZ 7 noches
	 AD desde.

NO C

MADEIRA 8 días desde 	
 

40.000 pts.

THAILANDIA 9 días desde 	
 

89.900 pts.

BRASIL 9 días desde 	
 

69.900 pts.
CANCÚN 9 días desde 	

 
75.500 pts.

STO. DOMINGO 9 días desde 	
 

79.900 pts.
CUBA 9 días desde 	

 
89.500 pts.

SEYCHELLES 7 días desde 
	

98.700 pts.

CARTAGENA DE INDIAS 8 días todo
inclufdo desde 

	
105.900 pts.

SAFARI EN KENYA 7 días desde 	
 

106.900 pts.

EGIPTO 8 días desde 
	

82.900 pts.

FIN DE SEMANA EN MENORCA
SALIDA 22 MAYO 07'30 H.
REGRESO 23 MAYO 21'00 H.

Barco -I- autobús -4- excursiones + Hotel "- PC + Guia
PRECIO: Adultos 12.900 pts / Niños 8.900 pta.

24.500 pts.

29.900 pts.

ERRAMOS AL MEDIODÍA
Entrega de billetes a domicilio sin cargo
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per Jordi Caldentey

Amb aquesta secció que encetam avui, l'autor vol divulgar una miscel.lánia de comentaris i d'informa-
cions referents a la realitat histórica o actual del poble mallorquí.

L'objectiu és fer arribar als ciutadans de Mallorca una partida d'informacions sobre les nostres arrels i el
nostre present, el coneixement de les quals pot esser decisiu en aquests moments en qué els mallorquins
tenim l'ocasió de recobrar el sentiment del poble.

Ja estam que tan sols la voluntat col.lectiva determinará, en el seu moment, amb quines altres comuni-
tats formarem nació dins Europa. Els llinatges, l'idioma, la  història, la cultura, la religió, l'economia, són
conceptes que, tan sols, per si mateixos, no determinen la nació de qué forma part una col.lectivitat huma-
na si aquesta no els assumeix ni els transforma en sentiment de germanor i en voluntat de consolidar un
cos nacional. Però perquè un poble decidesqui lliurement quin sentit ha de donar a les seves característi-
ques, històriques o actuals, que el diferencien d'unes comunitats i l'agermanen a unes altres, abans les ha
de conèixer.

I aquestes característiques els mallorquins les tenim. Però mentres romanguin, com ara, estantisses, ràn-
cies, reblides de floridura, magatzemades dins arxius  històrics, dins enciclopèdies, dins biblioteques, será
com si no hi fossin. Traguem-les a Ilum, espolsem-les i divulguem-les sempre seguit per tota Mallorca, i els
mallorquins podrem decidir, Iliurement i amb coneixement de causa, quin sentit els volem donar.

Mallorca, avui

Aquest apartat es tractarà de comentaris breus refe-
rits a temes que estiguin damunt fulla, actuals i que
ens afectin de prop als mallorquins.

Avui cridarem l'atenció sobre una informació que
duia un diari de Palma dia 19 de març d'enguany, refe-
rida al famós 15% de l'impost sobre la nostra renda
que ara el govern de Madrid sembla que vol amollar.
Resulta que si aqueix qovern deixava de dur-se'n tan

Poblacions on Mossèn Alcover troba el llinatge Alomar.

sols un 15% de la nostra declaració de renda, l'any
passat serien quedades a les Balears 10.413 milions
de pessetes. mentres que els doblers que ens concedí
l'estat varen ser tan sols 7.259 milions.

Com veim, quasi tots els doblers que pagam amb
imposts se'n van... i no tornen! ¿No comença a ser
hora que els mallorquins reforcem i votem partits de ca
nostra que estiguin disposats a reclamar allò que per
justícia ens pertoca i a defensar amb les dents estre-
tes els nostres interessos?

Els nostres llinatges

Aquest apartat, referit als nostres llinatges, adesiara
sortirà perquè els mallorquins en coneguem el signifi-
cat original i perquè vegem reflectida la seva extensió
damunt el mapa del territori on es parla la nostra Ilen-
gua. Si cap lector té interés en comprovar aquesta in-
formació, pot consultar el diccionari Alcover-Moll i l'o-
bra Els llinatges catalans, d'En Francesc de B. Moll.

ALOMAR (També escrit Aloma, Alumá, Aulomar,
Olomar i Alomart). Començarem amb aquest llinatge,
que Mossèn Alcover va trobar estés per les poblacions
que veim en el mapa.

L'origen del mot és germànic. (Alerta a confondre el
mot, la paraula, amb les famílies que s'hi anomenen).
Ve del nom propi Aldemar, que vol ir «vell famós», i
presenta la variant Oldomar en antics documents ger-
mànics. En els documents primitius de Catalunya, hi
surten les formes O//ornare (any 894), Aldemarus
(898), Oldemar (1003), O//ornar (1015) i Ellemarus
(1032).



Organitza i col.labora: DIADA EspoRTIvA
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FESTES PATRONAL DE SON CARRIC) 9

Dia dedicat exclusivament a l'esport.

Diumenge dia 2 de maig - Lloc: Al Poliesportiu

\ XX /

MATÍ
VOLEIBOL, infantil femení:

SANT LLORENÇ - SON CARRIC)

BÁSQUET, senior masculí:

U. E. LLOSETINA - SON CARRIC)

FUTBET

Preescolar: ES LICEU - FELANITX
Iniciació: FELANITX - ES LICEU
Aleví: SA COMA - SON CARRIC)

FUTBOL SALA:

PORTO CRISTO - SON CARRIC)

VOLEIBOL
SON SERVERA - MANACOR

BÀSQUET senior femení

SELECCIÓ MANACOR - SON CARRIC)

II CURSA POPULAR SON CARRIC) 93

Categories:
Iniciació - Benjamí - Aleví - Infantil - Senior

Hr haurá trofeus pels tres primers classificats de cada categona

Imasculi 1 femeni)

A la categona SENIOR els premis seran en metalic.

Lloc de concentració recolltda de dorsals. Al Pollesportiu a les 18 h.

)11k BANCA MARCH

09:30 a 10:30

11:00

12:15 a 14:30

HORABAIXA
16:00

17:00

18:15

18:30

Col-laboaració

Sa Font de Sa Vall

Miguel Barceló Santandreu
Manacor, abril de 1993

Sa Font de Sa Vall
baix d'un peyal
quan cada dia anava
a beure el bell cavall..

L'aigua era freda
a ple d'estiu, a baix

el sefreig ple de verdet
talment un riu.

Granots s'hi asolellaven
d'alt d'aquell verdet
i quan sentien un renovet
tots capfico pegaven.

El racó de baix l'aigua
tapava i Déu va salvar
un que s'anegava.

Al racó del noguer
l'aigua llenegava
per la síquia i canal
regaró avall.

Per la síquia i canal
es veien uns Iluentons
i pel barranc de Sa Vall
tórteres, xorics i tudons.

Anat a la bella font
sols per un caminoiet
i poc abans d'arribar
ja es sentia el roiet.

En aqueli mateix indret
Can Barxó i el Rafelet
i en Llorenç a d'alt s'era
duia sempre un barret.

El sol, allá, amunt
la terra, aquí, avall
i vora de Sa Vall
hi ha un cap amunt.

Sa Vall. I Can Sendic
Can Rego i el Molí paperer
bells records de la infantesa
que jo mai oblidaré

Un dia 'niré per allá
no sé si ho coneixeré
però me fitxaré molt bé
SI per aquel! comellar
encara hi ha les torceres
d'un torrent amb un canyar.

Viure a la ciutat
és viure a la presó
i viure en el camp
la vida és un encant.

A dins la nostra Mallorca
hi ha sa font de sa Vall
bella joia abandonada
a s'arracés d'un penyal.



¿Qué culpa tienes tú
si ahora, además,
tiene este precio?

1.495.000 pts.
Renault 19 RN 1.4 4 y 5 p.

RENAULT 19 se pone más a tu alcance con todas estas ventajas:
PRESTACIONES
• Motor Energy 80 CV.
• Inyección monopunto con

catalizador.

EQUIPAMIENTO ALTO NIVEL
• Faros halógenos.
• Luz trasera antiniebla.

• Paragolpes envolventes.

• Llave única para todas las
cerraduras.

• Cuentarrevoluciones.

• Lunas tintadas.

• Asientos traseros abatibles
independientes.

• Alarma sonora olvido de
luces.

EQUIPAMIENTO SEGURIDAD 
• Asiento trasero de seguridad

para niños (en opción).

• 2 cinturones laterales de
seguridad traseros.

• 1 Cinturón ventral trasero.

En opción: • Aire Acondicionado. • Cierre centralizado de puertas con mando a distancia y elevalunas eléctrico delantero.

RENAULT 19
Y durante este mes, condiciones especiales de financiación.

Precio maximo recomendado con IVA, transporte, impuesto de matriculacion y promoción incluidos. Válido hasta el 30 de Abril en Peninsula y Baleares
para whi, 111. n .o ik No acumulable a otras ofertas promocionales Para más información llama al 900 100 500 Whiculo visualizado: Renault 1916V.

RENAULT   

RENAULT MANACOR
RENAULT Polígono Industrial de Manacor Crta. Palma - Manacor, Km. 46,9 - Tel. 55 46 11
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MANACOR
(Especial Carnicería)

Lechonas 1111111111111111111111111111111111111	 540 ptslkg,
Conejosmiegimm,„„•„„•„,„„„•„ 595 ptslkg,
Chuleteros de cerdo (enteros)„, 398 ptslkg,
Costilleja de cerdo„„„,„„„,„„„„ 295 ptslkg,
Hamburguesas de ternera„„ 48 01/unidad
Salchicha blanca,„„„„„,•„„,„„„ 558 ptslkg,
Salchicha pollo„,„„,„„„„,„„„,„ „ 585 ptslkg,

SÁBADO 1 DE MAYO ABIERTO TODO EL DÍA
NUEVO HORARIO A PARTIR DEL 1 DE MAYO DE
LUNES A SÁBADO DE 9'30 A 21'30 DOMINGOS

DE 9'30 A 13'30



EXPOSICIO DE ARCES AllTOCTONES
• Cavalls mallorquins, Ases
mallorquins, Porcs negres, Coloms,
Gallines, Anneres, Ovelles, Cabres,...

• Cans raters.
• Aus seleccionades, Cabres murcianes,
Cavalls, Vaques,...

CONCURS-EXPOSICIÓ DE CANS
De totes les races.
Els interessats en participar-hi heu de
dur la cartilla sanitària del vostre ca on
ha de constar que du la vacuna
antirrábica.

EXPOSICIO DEL NOBLE ART DE PRESA
Falcó Pelegrí (escocés), Astor,
Falcó Sacre (assiátic)
També s'exposaran tots els ormetjos
propis d'aquest ancestral tipus de caca.

EXPOSICIÓ DE MES, IRME 1 IIHQUINDRIII R6RICOLR

\	 11) DI 1101(h \ FIGUES

EXPOSICIÓ DE FOl)GRAI.11 n 11C.L ES 1 DEL CERTAMEN DE PINTURA.

(.1 )NCERT: BANDA DE NIÚSICA DE S \ IIIORENy. BALL DE 114:1 AIRES DE MOTISSIOX

La bulimia

Gabinet Psicològic
Cristina Monjo i Maria Magdalena

Mestre

Juntament amb l'anorexia és un dels
transtorns alimentaris més freqüents.
La bulimia consiteix en la consumició
rápida d'aliments, normalment amb
moltes calories, en un període de 1 o 2
hores, i amb consciencia de que aques-
ta es una conducta anormal i que está
fora de control, dur a sentiments de
culpa i es te una necessitat de provo-
car-se el vòmit, o l'ús de laxants i diu-
retics, per així no augmentar de pes.

Normalment aquesta conducta es
dóna mes en dones que en homes,
entre els 15 i 20 anys. Existeix una
major incidencia de bulímics amb una
histeria familiar de depressió, sobrepes
o alcohol isme.

Els símptomes mes importants d'a-
quest transtorn són:

Es produeixen de 3 a 12 grans men-
jades per setmana. Normalment es fan
d'amagat, es te consciencia de que no
está bé i s'avergonyeix de fer-ho en
públic. Molts de pies la persona bulf-
mica está seguint un regim per apri-
mar-se, però arriba un moment que no
pot aguantar mes. Es consumeixen
d'una vegada de 3000 a 15 o 20 mil
calories unes 30 vegades la quantitat
d'aliment recomenable diàriament. Es
mengen coses que engreixen molt: xo-
colata, pastissos, galletes, qualsevol
cosa prohibida en un regim hipocalb-
ric.

Fan una especie de ritual per anar a
comprar menjar. Prefereixen menjar a
ca seva i totsols.

Utilitzen unes estratègies per no
menjar: navegar menjar i escupir-lo, no
dur doblers damunt, estar molt ocupat,
no cuinar. Però no sempre funciona.

La bulimia es pot donar juntament
amb ¡'anorexia. Després d'un període

de no menjar, i d'una pèrdua important
de pes, es dóna la conducta bulímica,
amb el que pot augmentar de cop el
pes, per després tornar-lo a perdre ràpi-
dament.

Aquest problema té seqüeles? físi-
ques importants, per la qual cosa es ne-
cessari el tractament en mans d'un es-
pecialista.



 	 Naldfr
•:.   '1111::•', 1~1~	 •  

Porto Cristo

Volvieron «Els salers»

Todas las ocasiones son buenas
para que un pueblo sano y feliz
haga fiesta.

El jolgorio de Carnaval y los sati-
rizados llantos del Entierro de la
Sardina fueron el umbral de la Cua-
resma, y era normal que, tras estos
cuarenta días de «travesía del de-
sierto», explote la energía de Pas-
cua en fiestas religiosas, como es
natural, y en el recocijo que tan
bien sabe expresar el pueblo con
sus cantes y bailes.

Por ello, de muy antiguo, los «Sa-
lers», mozos solteros de pueblos y
«foraviles» salían el día de Pascua,
con guitarras, guitarrones y pande-
retas a pedir «robiols i panades»
ofreciendo una copita a los que les
había dado entrada y convidándo-
les al baile que harían el Domingo
siguiente.

Algunos también les daban hue-
vos —que vendían en el mercado—
y unos pocos algún dinero, bastan-
te para pagar imprevistos o gastos
de local. Y el Domingo del Angel,
tras el pasacalle, todos se reunían
a bailar y comer «rollets» hechos
con miel, azúcar y harina.

En algunos pueblos, los quintos
conservan la tradición de los «sa-
lers» y van de casa en casa pidien-
do y cantando.

Gracias a Miguel Sbert, gran
mantenedor de tradiCión popular (a
quien agradezco las notas que pre-
ceden), el 17 de Abril de 1988, los
«Salers de Porto Cristo» a cargo de
la «Escola de Ball de Bot» que en-
tonces dirigía, recorrieron nuestras
calles convocando al pueblo a la
Fiesta Grande del Centenario que,
el 24 de Abril, había de dar colofón
a toda una semana de actos cultu-
rales subvencionados por la Comi-
sión de Cultura del Ayuntamiento a
través de la A.VV. y su «Comité
procentenario». Así llegaba hasta
nosotros una tradición mallorquina

que posiblemente Porto Cristo
(joven pueblo centenario) no había
conocido jamás.

Este año, un Grupo de Amigos
de Porto Cristo, a la vista de que la
A.VV. no recibía ninguna subven-
ción para festejos y sólo podía
aportar una ayuda moral, decidió
organizar fiestas pidiendo ayuda
especialmente a nuestros comer-
ciantes que, como siempre, respon-
dieron sin vacilar. Así tuvimos
Reyes y «Rua» y, el Domingo pasa-
do, los «Salers de Porto Cristo», al
salir de misa cantaron el tradicional
saludo:

«A s'arribada direm
bones tardes o bon dia
i un saludo amb cortesia
a tots plegats vos farem»

«Hem acabat de saludar,
vos demanarem entrada,
un robiol o panada
si és que el nos volgueu dar
que tot s'apreciarà
cerqué a noltros nos agrada»

Luego, en vez de «robiol i pana-
des», se les dió dinero y, simboli-
zando la tradicional copita de anís o
coñac, ellos convidaron a bolitas de
anís.

Por la tarde, en el Paseo de la Si-
rena, amas de casa resposteras
vendían rosarios de «rollets» y ra-
ciones de cocas de verdura, albari-
coque o sobrasada, «gatós» de al-
mendra, kiwis, queso o chocolate.

Y la fiesta continuó con una exce-
lente actuación de baile mallorquín
a cargo del grupo «Cuevas y Per-
las» de Manacor, y culminó, como
lo requería la tradición, con el baile
general del pueblo al son de guita-
rras, guitarrones y panderetas.

Una fiesta tradicional y popular
que, sorteando chaparrones fue

como un rayo de sol en este pueblo
que quiere salir de su larga travesía
del desierto invernal.

Todo ello lo debemos a este
«Grup d'amics de Porto Cristo» y a
las aportaciones voluntarias de mu-
chos comerciantes; unos y otros se
merecen el agradecimiento popular.

Ahora bien, creo que conviene
dejar las cosas muy claras, porque
hay quien tiene interés en «dividir
para reinar». Muchos de estos
«amigos» que tan bien «hacen pue-
blo» son miembros de la A.VV. y no
existe rivalidad entre ellos y la Aso-
ciación. Supieron suplir las deficien-
cias de esta última, marginada por
el Ayuntamiento, al contrario de
otras A.VV. de Manacor. Uno de los
asistentes a la última reunión decía
que si Barrull, Amer y Brunet no
fuesen miembros de la Junta «otro
gallo le cantaría» a la A.VV. de
Porto Cristo... Sin embargo, en esta
Junta hay personas de muy diver-
sas tendencias políticas que dejan
de lado sus preferencias ideológi-
cas para interesarse por las necesi-
dades de nuestro pueblo. La solici-
tud de independencia en marcha
disgusta sin duda a nuestro Gobier-
no Municipal que, además, no está
acostumbrado a hacerle caso el
menor atisbo de oposición. Por ello,
la A.VV. tiene que conseguir recur-
sos propios a través de las cuotas
de sus miembros, lo que le permiti-
ría subvencionar a este «Grup d'A-
mics» que debería pasar a ser «Co-
mité de Fiestas» de la A.VV. de
Porto Cristo. Así desaparecería
todo equívoco, y, todos unidos, ani-
maríamos a este pueblo nuestro
para el que muchos vecinos, de
una forma u otra, se desvelan.

Fuenteovejuna nos da la pauta:
¡Todos a una!...

Juan Moratille



A la imatge es pot mure al fons un hotel i en primer termo els caramulls de brutor.

Malgrat que s'ha de niyellar el terreny no es poden tirar tot tipus de deixalles.

Alguns veïns han denunciat aquesta situació 

Una zona del riuet de s'Illot plena de brutor
Una de les zones que sens dubte foren més ben

arreglades després de la torrentada de l'any 1989
fou la del riuet de s'Illot, la qual havia quedat total-

ment destruida en aquells moments. Però en
aquesta ocasió torna ser notícia debut a la brutor
que comença a envoltar la zona.

S'Illot és la zona de la costa de
Manacor que fa de frontera amb la
zona de la mateixa localitat que
pertany al municipi veí de Sant Llo-
renç d'es Cardassar; és el mateix
riuet, el que serveix de frontera, de
linia divisen- la entre els dos ajunta-
ment de Sant Llorenç i Manacor.

No hi hauria d'haver

distincions entre les dues
parts de s'Illot

El que seria més lògic és que no
existís cap tipus de diferencia entre
les dues parts de s'Illot, la de Mana-
cor o la de Sant Llorenç. Pero, així
tal i com han denunciat alguns
veïns de la zona, es produeix una
diferencia que afecta al mateix
riuet.

Just a la línia divisòria, a la part

de Sant Llorenç, es troba una zona
que está plena de brutor, i sobretot
d'escombraries d'obres que segura-
ment s'han depositat en aquest te-
rreny per poder nivellar-lo; però al-
gunes persones poc solidàries amb
el que és l'entorn han aprofitat l'o-
casió per tirar-hi tot tipus de deixa-
lles com electrodomèstics vells, fe-
rros i altres objectes que no són de-
gradables.

Malgrat que aquesta zona s'hagi
d'omplir amb terra i pedres, no és
necessari que la gent aprofiti per
tirar-hi altre tipus de deixalles, per
aitra banda, també l'adminlstració
nauna de fer complir un poc la llei i
fins 1 tot, imposar sancions als in-
fractors.

Malgrat s'hagi d'omplir
per nivellar la zona,
algunes persones hi
tiren tot tipus
d'objectes inservibles

Una mala impressió pels
turistes

Ben cert és que els turistes que
van passejant tranquilament per la
zona es donaran una molt mala im-
pressió, al veure la deixadesa amb
que es troba aquesta zona del riuet
de s'Illot plena d'escombraries. Les
zones turístiques haurien de ser l'e-
xemple a seguir per altres munici-
pis, i no la vergonya dels seus habi-
tants, com és en aquest cas s'Illot.
Això ho demostren les queixes re-
budes d'alguns veïns d'aquesta
zona.

(I)
cto

NI' Magdalena Ferrer.
Fotos: Antoni Blau.



El President Cañellas i Jeroni Sáiz visitaren Sant Llorenç, Son Servera i Artà

El Govern Balear ha invertit uns 2.000
milions a les carreteres de la Comarca

El President de la Comunitat Autónoma, Gabriel
Caflellas juntament amb el Conseller d'Obres Pú-
bliques, Jeroni Sáiz varen visitar el passat dime-
eres dematí la Comarca de Manacor, concretament

Sant Llorenç, Son Servera i Artá per veure l'estat
actual de les obres que es duen a terme a aques-
tes carreteres.

Des del Departament de carrete-
res de la Direcció General d'Obres
Públiques, s'estan duent a terme a
aquestes zones de la Comarca tota
una sèrie d'inversions que afecten a
la infraestructura de carreteres i
que pugen un total de 2.317 milions
de pessetes.

Les obres de la carretera de Sant
Llorenç acabades abans de
l'estiu

A aquesta visita de Cañellas,
Sáiz acompanyats per Gabriel Le-
Senne - Director General d'obres
públiques- juntament amb les auto-
ritats locals de Sant Llorenç, el téc-

nic González Ortega va explicar
que aquesta carretera tindria dues
capes d'asfalt però que la primera
es posaria abans de l'estiu i que la

darrera es posaria ja dins els
mesos de setembre-octubre. El
pressupost d'aquesta obra és de
244 milions.

Pel que va referència a la carre-
tera de Son Servera a Capdepera,
les autoritats es varen translladar al
punt quilómetric 5,5 on el president
va visitar les obres del tunel del Coll
des Vidriers, el qual té una longitud
de 275 metres i el total de l'obra
pressupostada és de 697 milions.
Per acabar es va visitar la carretera
d'Artá a Ca'n Picafort i després la
de Muro.

M. Ferrer/J. Fornés.
Foto: Antoni Blau.

Amb la presència de Cruyff, Nadal, Llauradó i Serra Ferrer

«Automáticament futbol» a les Tertúlies de Pula
Redacció.- Dilluns que ve, dia 3 de
maig es celebra a s'Era de Pula la
primera de les tertúlies del sisé
cicle; el tema »Automàticament fut-
bol» Forum Samitier, promet ence-
tar-les dins un clima de máxima ex-
pectació i més quan s'assegura la
presència de l'entrenador blaugra-
na, Johan Cruyff, el manacorí del
Barça i internacional Miguel Angel
Nadal; l'entrenador del Mallorca, i
amic dels dos anteriors, Serra Fe-
rrer i el president del Fòrum Sami-
tier, Jaume Llauradó.

Les tertúlies de Pula, que en-
guany inauguren un cicle denomi-
nat «Cultures del segle XXI» inau-
gurada una nova manera d'enten-
dre les tertúlies, potser tan apassio-
nat o més que abans, però tenint un
caire més cultural i esportiu que no

com havia estat quasi sem-
pre la norma fins ara.z

Será el moderador de la tertúlia
E
q, el bon periodista Planas Sanmartí,

cn
1-- que a no dubtar tendrá treball a

Johan Cruyff, màxim atractiu de la vetlada

l'hora de moderar i provocar, per-
qué ja és sabut que el futbol, però
sobretot el Barça, mou passions.

És un èxit inqüestionable per l'or-
ganització poder comptar, a la pri-

mera tertúlia amb persones del ca-
risma de les esmentades. Cal re-
cordar que tan sols es pot assistir a
la tertúlia-sopar prèvia invitació de
l'organització.
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Son. Carrió
J. Fornés

Empiezan este domingo  con una «Diada Esportiva»

«Festes Patronals de Son Carrió 93»
Como cada año las primeras fies-

tas patronales del Llevant mallor-
quin son en la coquetona villa de
Son Carrió. Por motivos económi-
cos el presupuesto de este año ha
sido reducido a un millón quinientas
mil pesetas, no así estas cuentan
con un amplio programa de actos.

Dichos actos empiezan este do-
mingo con un día dedicado exclusi-
vamente a diferentes deportes
como son: basquet, fútbol sala y vo-
leibol destacando la «II cursa popu-
lar 93» teniendo como punto de en-
cuentro el Polideportivo de la villa.

Tras un paréntesis los festejos
continuan el viernes noche, día 7
de mayo con un pasa calles de la
banda de música de Sant Llorenç
acompañados por los “Gegants».
Seguidamente el ex-rector de la pa-
rroquia, D. Gabriel Frontera hará el
pregón, para así, pasar a la apertu-
ra de la tradicional tómbola y el
<<Ball de bot» con la actuación de
Tramudança, Aires de Pagesia de
Sant Joan y Sis Som.

El día del Santo Patrón (8 de
mayo), Sant Miguel, dará inicio a
las 1100 h. con una misa solemne
y un refrigerio para la asociación de
la 3 edad. Por la tarde, los casa-
dos y solteros se veran las caras en
un interesante evento de fútbol en
el cual los solteros intentaran trun-
car la racha victoriosa de los casa-
dos en estos últimos años.

Y, como no, por la noche sobre

las nueve y media la popular «torra-
da» amenizada por los grupos mu-
sicales, L'Havana y Orquesta Medi-
terrani.

Para el domingo día nueve por la
mañana a las 11'30 h. está progra-
mado el concierto de la banda de
música dirigido por Francisco Sapi-
ña y a continuación, «Ball de bot»
amenizado por «Aires de Montes-
sion». Por la noche sobre las 2000
h. en la Iglesia «Quintet-Brass» rea-
lizará un concierto, para luego, hora
y media más tarde concluir la jorna-
da con una obra teatral representa-
da por el grupo de comedias de

Son Carrió que es dirigido por el
polifacético edil Miguel Galmés.

Para concluir los festejos el lunes
día 10, la jornada estará dedicada
exclusivamente a los pequeños.

Para finalizar hay que mencionar
que durante el transcurso de las
fiestas patronales, el domingo 8 de
mayo en los actos culturales y po-
pulares los interesados podran ad-
mirar las exposiciones de fotos anti-
guas, el V Certamen de pintura,
Concurso-Exposición de razas cani-
nas, Exposición de coches, tracto-
res etc. y la primera feria ramadera.

Por San Marcos,
caracoles

Según «el dicho» mallorquín, si
se comen caracoles (en número
impar) por San Marcos, durante el
año no han ni reuma, ni «deutes».
Al pie de la letra lo llevaron a térmi-
no los más de treinta comensales
que se dieron cita en manteles el
día del Santo Patrón en el coquetón
bar de Can Pedro en Sant Llorenç.



RESTAURANT
Torrador Típic

Possessió Mrndia Vell
Ctra. Manacor - Porto Cnsto

Tels. 82 07 50 - 82 07 51

- 84 38 35

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

leí 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

Vengo y se convencerá del precio y calidad

Guanya el «Marià Vayreda» amb l'obra Ai de tu, si t'enamores 

Un premi pòstum per a Guillem Vidal Oliver
T.T.- Guillem Vidal i Oliver, el ma-

lagunayant escriptor manacorí que
morí el mes de maig de 1992, ha
obtingut el premi de narració Maná
Vayreda que atorga la Ciutat d'Olot.
El germà d'En Guillem, En Jordi
Vidal fou qui presentà aquesta obra
inédita de l'autor dels «Sagra-
ments» amb la intenció de donar a
conèixer una part de l'obra inédita
de la que n'és actualment deposita-
ri.

L'obra presentada «Ai de tu, si
t'enamores», guanyadora d'aquest
important premi consta de cinc ca-
pítols i un total de 128 fols; está
realitzada en un estil literari molt si-
milar a la primera obra de Guillem
Vidal «Els Sagraments», és a dir,
una narrativa costumista. El més
curiós és la forma que utilitza l'au-
tor: les cartes que es remeten una
sèrie de persones són el vehicle per
poder expressar els seus senti-
ments, on hi és molt implícit l'amor
encara que de rampellada. Guillem
Vidal escrigué aquesta obra fa
aproximadament vint anys.

Jordi Vidal, es desplaçà a Olot la
nit del 24 d'abril per assistir al sopar
on es lliuraven els premis, sabent
tan sols que l'obra del seu germà
era una de les sis finalistes a l'apar-
tat de narrativa. A les 10 del vespre,

Guillem Vidal: un premi
pòstum a una

ploma singular

al restaura¿it La Deu d'Olot, es co-
mençà la festa literària. Entre plat i
plat, algun membre del jurat anava
donant informació dels distints pre-
mis que es donaven aquel! vespre:
El Maná Vayreda de narrativa; el
Premi Caixa de Girona de narra-
cions per a nois i noies i el premi de

Poesia Guerau de Liost.

Pel que informà un membre del
jurat, hi hagué una lluita molt tanca-
da entre la guanyadora «Ai de tu, si
t'enamores» i «Camins de cranc»
de Xavier Contadellas. A la fi, la
discussió del jurat es decidí per tres
vots a dos a favor de l'autor mana-
corí i el batle d'Olot entregá l'impor-
tant premi a Jordi Vidal, que  pro-
nuncià unes emocionades paraules
justificant la presentació d'aquesta
obra i donant a conèixer una mica
més la figura literària del seu germà
Guillem.

Al marge del premi en metálic, el
Premi de la Ciutat d'Olot implica
que d'aquí a un any, amb motiu
dels premis de l'any que ve, l'edito-
rial Ampúries presentará el !libre del
guanyador. Aquesta era, molt pos-
siblement, la máxima aspiració de
Jordi Vidal, possibilitar l'edició d'un
llibre inèdit de Guillem Vidal. I és
d'esperar que amb el temps, nous
textos literaris d'aquest autor pu-
guin ser editats. La qualitat de l'au-
tor manacorí, que ningú no questio-
na, bé ho mereix.
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MENÚ	 2020	 MEDIODIR	 Y	 NOCHE 
PRIMEROS PLATOS

Ensalada de Raya Mallorquina
Ensalada Catalana

Calamarci tos
Mejillones rellenos

SEGUNDOS PLATOS
Sopa de Galets con Pelotitas

Sopa de Marisco
Lasagna de MarLsco

Salmón Peche

TERCEROS	 PLATOS
Conejo al Vino Tinto

Medallones cíe Solomillo de Cerdo al Roquefort
Carrete de Cerdo con  Sa/sa Financiera

Costillas de Cordero fi itas con Ajos
Confit de Pato

Medallones de Rape a fa Francesa
Merluza a la Espalda

POSTRES
Puding de Coco	 Profiteroles

Tarta de Chocolate	 Flan de Nata
Bavarois de Plátano	 Kiwis con Nata

VINOS
Gran Feudo Rosado - Copiria Tinto Reserva del 87 - Agua Mineral

PRECIO MENÚ: 2.200 Pts.
Carretera Monocor - Porto Cristo, 10. 4 - Tels. SS 0193 - SS 28 SO - Torrador: Tel. 84 43 78



De 1'] al 19 de maig a Sa Banca March

VEHICULOS DE OCASION

Exposició de Josep Lluís Bernal

M. Ferrer El proper dissabte dia
1 de maig s'inaugurarà l'exposició
del pintor de Son Macià, Josep
Lluís Bernal a la Sala d'Exposicions
de Sa Banca March.

Aquarel.les pels paisatges
mallorquins

Bernal presentará una exposició
a la qual es podran observar un re-
cull de la seva obra amb una temá-
tica basada en els paisatges de la
zona i realitzada amb aquarel.les i
aiguades.

Aquesta exposició s'inaugurará el
dissabte, dia 1 de maig, a partir de
les set i mitja de l'horabaixa i ro-
mandrà exposada fins el dia 19 de
maig en que es clausurará.

LUIS BERNAL

Un recull de les obres més recent de/pintor Josep Lluís Bernal es presenta a la
Sala d'Exposicions de Sa Banca March

lar

OFERTAS
DE LA

SEMANA

FIAT UNO 45	 PM-BM	 675.000'.	 6 M. GARANTÍA
VW POLO COUPE GT	 PM-BG .	 690.000'.	 6 M. GARANTIA
RENAULT CLIO 1.1 	 PM-BH	 690.000'.	 6 M. GARANTIA

TRASPASO INCLUIDO

FIAT TIPO 2.0 16v	 PM-BK pocos kms. RENAULT SUPER 5 CT turbo PM-AN extras
FIAT TIPO 1.4 DGT	 PM-BK seminuevo RENAULT SUPER 5 PM-AL garantizado
FIAT TEMPRA 1.6 	PM-BD Impecable RENAULT 11 PM-AB único dueño
FIAT UNO 45	 PM-BF muy cuidado RENAULT SUPER 5 PM-AY impecable
FIAT UNO 70	 PM-AN garantizado RENAULT 18 CTS PM-P barato
FIAT PANDA	 PM-BH 6 m. garantía RENAULT 5 5 p. PM-V revisado
FORD ORION	 PM-AC diesel SEAT MARBELLA PM-AV garantizado
FORD FIESTA XR2	 PM-AC garantizado SEAT IBIZA GLX PM-AN 425.000.-

ITROEN AX 5p	 PM-AX muy cuidado SEAT MARBELLA PM-AT garantizado
CITROEN AX 3 p	 PM-AN único dueño SEAT 127 PM-N barato
LANCIA Y10	 PM-AV seminuevo \W ESCARABAJO único dueño
OPEL CORSA	 PM-A N económico
OPEL CORSA	 PM-AL
TALBOT SAMBA	 PM-X

garantizado
económico

COCHES MENOS DE
AUSTIN METRO MG	 PM-AV pocos km. 100.000 PTS. (VARIOS)

*Vehículos revisados y garantizados. Financiación a su medida.
*Precio llave en mano (traspaso; 11-V, IVA.)	 * Aceptamos su vehículo como entrada

Autoventa Manacor SA. 	POLÍGONO INDUSTRIAL. Manacor
Tel. 84 34 00. Abierto de 8'30 a 1, de 3 a 8 y sábados mañanas
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Trascendeix àmbit balear cada dia més

Damià Timoner: una bona trajectòria musical
Fa un poc més de mig

any, va sortir al carrer,
baix el títol genèric de
"UN QUART DE
SEGLE», el primer disc
del músic manacorí
Damià Timoner.

A aquest mateix Set-
manari apuntàvem que el
treball de Damià Timoner
semblava d'una madure-
sa i una claretat d'idees
poc usual als primers tre-
balls; posteriorment he
tengut la satisfacció de
comprovar que la meya
opinió ha coincidit amb la
de moltes altres persones
més qualificades musical-
ment que jo.

Al llarg d'aquest temps
hem pogut escoltar temes
d'aquest disc a totes les
emisores locals i a altres
de tipus nacional i de difí-
cil accés com són
RADIO-3 i RADIO-4 de
R.N. de ESPAÑA, i la ca-
talana RAC-105, on una
cançó anomenada "B»
ha sonat amb assiduïtat.

A una d'aquestes emi-
sores, concretament
RADIO-4, "UN QUART
DE SEGLE» ha estat pre-
seleccionat per optar al
títol de "Millor disc de

Per altra banda, hem
tengut l'ocasió de sentir
altres temes d'aquest ma-
teix disc al programa
"MAGATZEM» de la T.V.
Balear, i, fa uns dies, al
programa del segon
canal de T.V. Nacional
"CIFRAS Y LETRAS»,

mes d'abril a la Univertitat
Balear amb motiu de «La
Diada Cultural», i, sobre-
tot, preparant el bot a Ca-
talunya de mans del seu
productor musical el
també manacorí Joan Bi-
biloni, havent formalitzat
el primer d'una serie de
recitals en tramitació a la
Sala R.E.S. de Sant
Cugat del Valles.

Des d'aquí voldria
donar la més sincera en-
horabona a Damià Timo-
ner per aquesta especta-
cular envestida musical,
desitjant-li que això sigui
només el començament
d'una carrera brillant que
ti auguram.

Tomeu Matamalas

UN QUART DE SEGLE
va sonar íntegrament du-
rant l'hora que dura el
programa.

A la revista catalana EL
TEMPS, en data 5 d'abril,
el crític musical Juli Alan-
des té paraules molt do -

g l oses per Damià Timo-
ner i el seu disc, on, entre
altres coses, aclareix que
"Aconhorta descobrir que
en aquest temps nostre,
on la senzillesa és sovint
demigrada, encara apa-
reix música»

Posats en contacte
amb Damià Timoner ens
ha informat que aquests
dies va bastant atraüllat
preparant una actuació
que té dia 30 d'aquest

11, AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

ANUNCI
L'11•1m. Ajuntament en Ple en sessió cele-

brada el dia vint d'abril de mil nou-cents no-

ranta-tres acordà aprovar les Bases per a la
contractació laboral temporal mitjançant el
sistema de concurs d'una plaça de Tècnic

Mitjà, Arquitecte Tècnic, per al Departament

de Gestió Tributària.

Les Bases de l'esmentada convocatória es
podran recollir a les Oficines Municipal, en
hores de 9 a 14.

Les instàncies es presentaran en mà al Re-
gistre General de l'Ajuntament, en hores d'o-

ficina, en el termini dels deu dies següents al
de la publicació del primer anunci d'aquesta

convocatòria a la premsa.

Manacor, 28 d'abril de 1993
EL BATLE,



A les 3'45 hores i a les 20'30 de l'horabaixa

Simó Ballester representa avui
«El castell d'anirás i no tornarás»

Redacció.- A les 345
hores en una primera fun-
ció i a les vuit i mitja de
l'horabaixa en segona, el
col.legi Simó Ballester re-
presentará avui vespre

obres «El dimoni cucare-
n», «El fantasma del cas-
ten-, «Molts d'anys»,
«L'Odissea», «Les dones
sàvies» i el «Mikado-. La
representació com ja
anunciarem a la passada
edició es durà a terme al

Teatre Municipal. Per
altra banda la propera
convocatòria correspon al
col.legi Ses Comes amb
«Espases, espases, es-
pases» de Jordi Voltas i
que será dirigida per
Joan Gomila.

l'obra titutala »El castell
d'anirás i no tornarás»,
dirigida per Tomeu
Amengual. Aquest centre
escolar ha representat ja
en passades edicions les

El Col.legi La Puresa obté un
premi amb un cartell dedicat a la
lluita contra la droga

M.F.- El Col.legi de La Puresa de Manacor va
participar en un concurs organitzat per la Conselle-
ria de Cultura del Govern Balear sobre la realització
de cartells dedicats a la  lluita contra la droga.

Finalment tres de les seves alumnes de vuitè
d'EGB varen resultar premiades per un d'aquests
cartells representatius, les quals aquest dijous ha-
vien de desplaçar-se a Ciutat per rebre el premi.
Les guanyadores han estat Francisca Inmaculada
Nebot, Cristina Sansaloni i Margalida Mesquida.

EN PORTO CRISTO
"EDIFICI PORTIC"

RDA. OESTE (FRENTE LAVAUTOS)

EN MANACOR
"EDIFICI ROMA"

PLAZA EBANISTA

PISOS LLAVE EN MANO

• 4 Dormitorios
• A partir de 9.000.000 ptas.
• Posible financiación al 11%

(Plan vivienda 92 - 95)

• Antena parabólica
• Video portero
• Pre-instalación de calefacción
• Grifería monomando
• Carpintería de Norte

PISOS LLAVE EN MANO

• 3 Dormitorios
• De primera calidad.

Además: En estas viviendas
Ud. puede acceder a un
préstamo desde el 7'5%
(plan vivienda 92 - 93)

INFORMES:

INFORMES:

En calle Pío XII, 18 - A
MANACOR • Telf.: 55 27 53

En calle Pio XII, 18 - A
MANACOR • Telf.: 55 27 53

Y en la misma obra:
Los sábados de 10'00 h. a 13'00 h.

Vendo casa situada en Baix d'es Cos procedente de cambio. • Venta aparcamientos en Manacor y Porto Cristo.



A PARTIR DE DIJOUSd1)‘cI:JOUS DIA 29

TELEVISIÓMANACORICOMARCA
CANVIA AL
CANAL 39
PER SINTONITZAR NO
DUBTI EN TELEFONAR

AL 55 27 76
I els atendrem amb molt de gust, o

consulti al seu tècnic habitual

A

ALGUNOS HOMBRES
BUENOS

Local de proyección:
Goya Cinema (Fin de se-
mana).

De Rob Reiner, con
Tom Cruise, Jack Nichol-
son, Demi Moore, Sam
Weimberg, Kiefer Shuter-
land y Kevin Bacon. D:
132 minutos.

El teniente Daniel Kaffe
es un locuaz abogado, fa-
moso por su gran capaci-
dad resolutiva, que es
asignado para defender a
los marines acusados de
asesinato. Kaffe ha sido
elegido porque el alto
mando militar desea que
este caso esté cerrado y
olvidado antes de que
una comprometedora in-
formación salga a la luz.

Sin embargo, incitado
por su compañera en la
defensa, teniente coman-
dante Joanne Galloway,
Kaffe lucha en el caso
ante el tribunal. Exitosa
producción de Rob Rei-
ner, que basa todo el ar-
gumento de la película en
el caso judicial. A desta-
car la presencia de varios
y taquilleros actores,
como pueden ser Tom
Cruise, Jack Nicholson o
Demi Moore.

EL AMANTE BILINGÜE

Local de proyección: Tea-
tre Municipal (Fin de se-
mana).

De Vicente Aranda,
con Imano! Arras, Ornella
Muti, Loles Leon, Javier
Bardem, Joan Lluis

Bozzo, Pep Cruz, Fer-
nando Guillen, Julieta Se-
rrano y Maribel Verdú.

Juan Marés es un hom-
bre de origen modesto,
hijo de una cantante de
zarzuelas y un ilusionista
que se hace llamar el
mago Fu-Chin. Un apaci-
ble día se le ocurre ir a vi-
sitar una exposición foto-
gráfica, y sin quererlo se
ve envuelto en una huel-
ga de hambre que llevan
a cabo un grupo de po-
gres. De esta forma co-
noce a Norma Valenti,
hija única y predilecta de
una acaudalada familia
de raigambre catalana.

A pesar de las acen-
tuadas diferencias de ori-
gen social y económico,
Juan y Norma contraen
matrimonio. Ella trabaja
en el departamento de
normalización lingüística
de la Generalitat, y él en
cambio, se ve obligado a
no hacer nada.

Pasan los años y el
matrimonio está en crisis.
Norma ha resuelto ser
una mujer prepotente con
oscuras tendencias se-
xuales. Tal vez por su
condición profesional de
sociolingüista que la obli-
ga a un trato constante
con emigrantes proce-
dentes del sur de Espa-
ña, y pese a su opción en
favor del idioma catalán,
Norma tiene una clarísi-
ma debilidad por los lim-
piabotas, camareros o
peones, gentes de proce-
dencia humilde, pero por
lo general exentos de in-
hibiciones eróticas. Ex-
pulsado del amparo eco-
nómico que le deparaba
su matrimonio, Juan se
ve reducido a la mendici-
dad. Ahora sí le son útiles
las habilidades adquiridas

en su infancia, dedicán-
dose a tocar el acordeón
en cualquier esquina de
Barcelona.

Norma ha pasado a ser
para Juan el objeto de
una fuerte pasión, no hay
momento del día en que
no piense en ella y en los
viejos tiempos de efímera
felicidad. Un desgraciado
accidente provocado en
una manifestación de ul-
tras hace que un coctail
molotov estale junto a
Juan quemándole la cara
y convirtiéndole en una
réplica del fantasma de la
ópera, sin pelo y sin
cejas: incluso por ello,
Juan entra en una etapa
de opciones extravagan-
tes, sobre todo en cuanto
a lo que a vestimenta se
refiere. Sigue tocando el
acordeón y sigue entre-
gando a su apasionada
devoción por Norma, por
el paraíso perdido.

La esquizofrenia se va
instalando poco a poco
en la mente de Juan. Por
las noches, un curioso
personaje rompe su sole-
dad: es el desdoblamien-
to de la personalidad de
Juan.

Última película del rea-
lizador de «Amantes» Vi-
cente Aranda, que de
nuevo nos recrea en una
historia, trágica, extraña y
a la vez romántica, sien-
do su escenario, su queri-
da Barcelona.

Diumenges dematins obert
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¡PRONTO EL VERANO!
¿QUIERES MEJORAR

TU IMAGEN?
SIN PERJUDICAR TU SALUD
SIN DIETAS «TONTAS»
SIN PASAR HAMBRE
SIN NERVIOSISMO

CON U \A AYUDA EFICAZ
ARREG_ÁNDOTE «EL METABOLISVO»
CO\ SOLO UNOS «CONSEJOS» DIETÉTICOS
PERDIE\ DO DE DONDE QUIERAS

TENEMOS LA SOL UCION A TUS PROBLEMAS:
*SOBRECARGA
* CELULITIS
* FLACIDEZ
* SENOS
* PIEL
efc„,

Llamanos al 55 32 14: Línea directa con la belleza y la salud
Consulta gratuita sin compromisos!!



A S'HORA DE SA VERITAT 

Campions!Per Felip Barba 

Bé, aquesta setmana en que el
Manacor jugará diumenge dins Na
Capellera front el Platges de Calvià,
i després d'haver aconseguit l'im-
pressionant victòria dins Sant Llo-
ren, partit que per cert perdia als
catorze minuts per tres gols a zero,
aconseguint brillantment remuntar
aquest resultat advers, només
manca un punt per proclamar-se
campió d'aquesta Lliga 92-93.

El cert i malgrat el Manacor no ha
jugat un futbol de molta qualitat, l'e-
quip roigiblanc ha demostrat al llarg
d'aquests trenta-quatre partits que
s'han disputat fins ara, ser l'equip
més regular del grup. Vuitanta-nou
gols marcats, trenta-dos encaixats,
només quatre derrotes, sis empats i
vint-i-quatre victòries, són les caries
de presentació d'aquest Manacor
que está a punt d'aconseguir per
tercera vegada amb la seva història
Campió de la Tercera Divisió Balear.
Enric Agustí, Pedro González i ara
Miguel Jaume «Jimmy", han estat
els entrenadors que de moment han
fet i estan fent història dins el C.D.
Manacor.

Pens que tots els components de
la plantilla roigiblanca, tècnic, prepa-
rador físic, tenen una part a aquest
campionat aconseguit. Uns han lui-
tat defensant diumenge rera diu-
menge per aconseguir victòries,
punts i anar quasi tota la Higa en pri-
mera posició i els altres s'han cuidat
de fer una feina seriosa, han fet un
equip competitiu que ha demostrat
esser sense cap mena de dubtes el

millor, ja que en els moments claus
no han fallat i que per tant tots ple-
gats han aconseguit l'objectiu de su-
perar la campanya de la passada
temporada.

Ara ens quedará jugar el «Play-
Off» d'ascens a Segona B, un altre
repte per aquesta plantilla manacori-
na i també pel seu tècnic. La tempo-
rada passada es va estar a punt
d'ascendir i aquesta es tornará in-
tentar, encara que econòmicament
sigui una categoria ruinosa i el Ma-
nacor no pugui aspirar a competir
amb igualtat de condicions que
molts d'equips de la Península. Però
una cosa está clara i aquesta és que
jugadors i tècnic faran l'impossible
per guanyar dins el terreny de joc
aquest ascens. Després seran al-
tres, directius, els que decidesquin
si es pot pujar o no.

Pareix esser que no seran els ac-
tuals dirigents els que diguin sí o no
es pot ascendir. Però la realitat és
que els components de la plantilla
roigiblanca no renuncien a res, ho
han demostrat de sobra al llarg d'a-
questa competició de la regularitat
92-93.

Una Lliga on els jugadors del C.D.
Manacor han estat els més regulars,
els més golejadors, els menys gole-
jats, els que han perdut menys par-
tits i els que més n'han guanyat.
Amb tot això han demostrat i ratificat
que han estat amb molta diferència
els millors d'aquesta Lliga 92-93.
Crec que tots estan d'enhorabona.
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RESTAURANT MOU D'EN SOPA
Amb rEsport



Ara comencen a demostrar la
seva qualitat de campions, perdíen,
3-0, i guanyaren, 3-4. Els roigiblacs
deixaren els Ilorencins amb la boca
oberta.

Per cert que un Ilorencí, Feme-
nias, que va ser siulat tot el temps,
els va enjoncar dos gols. El darrer
varen significar els dos punts i dei-
xar sense paraula als aficionats lo-
cals.

Es va difressar de detectiu i en
capell tirolés. Gabardina i capell no
foren talismà perquè En «Figó» po-
gués celebrar la victòria del seu
equip.

Dins la gravetat, encara té una
c O

possibilitat de mantenir la categoria
ru el Porto Cristo. Si En Conesa noe

s'acosta per devers -Ses Comes-
Ir> es pot produir el miracle. Els Pin-cn
^- yes, si ho poden fer.

Quan parexia que jugaven del mi-
llor, els d'Esteve Caldentey perden
dins Lloseta i donaren una passa
enrera. No es pot ser tan confiats,
aquests van a l'infern.

El cert és que «s'Asturiano» no
va sebre o no va poder contra-
restar la táctica d'En «Jimmy». I
això que tenía tres gols d'avantat-
ge. Però els roigiblancs en feren
quatre i ara el Cardassar té quatre
negatius.



	  Futbol

Será el president de la Gestora del C.D. Manacor

MIQUEL GALLEGO
«La meya tasca al front del Manacor

será de continuitat»
Miguel Gallego Sureda, que en temporades anteriors

ha estat lligat al C.D. Manacor com a vice-president,
será a partir del pròxim día 25 de Maig, la persona que
presidirá l'entitat roigiblanca.

És una persona oberta, ja ha estat aficat dins el món

del futbol, per tant té experiència i per parlar d'aquest
futur del Manacor amb la seva direcció, hem parlat amb
ell i així sebre quines són les seves idees i el perquè es
fa cárreg del C.D. Manacor.

- Miguel, que t'ha decidit
a presentarte per dirigir
aquesta Junta Gestora?.

- Jo sempre m'ha agradat
ajudar amb el que pugui al
Manacor i ara consider que
em necessita i per tant torn
al club.

- Ara presidirás la Ges-
tora, d'aquí a un any te
presentarás per presi-
dent?.

- Primer analitzaré la
meya feina i després decidi-
ré si em present o no. Crec
que aquest any a la gestora
em servirá per saber si real-
ment puc presentar-me a les
eleccions.

- Quina és la teva opinió
sobre l'actual directiva?.

- Crec que han fet una
feina immillorable i difícil de
superar.

- Penses que si s'acon-
segueix l'ascens a Segona
B, es pot jugar a n'aquesta
categoria?.

- El que es pugui competir
a Segona B, no dependeix
del que jo pensi, ja que és el
soci el que ha de decidir si
es pot pujar o no. La meya
opinió personal es que per
intentar jugar a Segona
es necessita al menys 1000
socis.

- Penses canviar molt
les estructures actuals del
club?.

- No, crec que la meya
tasca será de continuitat al
que s'està fent ara i la meya

gran il.lusió és potenciar al
maxim la cantera en tots els
aspectes.

- O sigui que seguiran
els mateixos tècnics i en-
trenadors?.

- El que tenc clar és que
En Miguel Jaume “Jimmy» i
el seu equip han de seguir
amb el primer equip. En el
que respecte a la cantera
encara no tenim res decidit,
ens falta xerrar amb les per-
sones que m'han d'ajudar i
després amb les que puguin
interessar per dirigir el futbol
base.

- Ja tens format el grup
que t'ajudarà a dur el
club?.

- És un poc prest, però jo
tenc confiança en que quasi

tots els directius actuals
m'ajudin i pens incorporar-
ne un parell més.

- Seguirá igual la políti-
ca económica?.

- Sí, amb el que respecte
al primer equip tot funciona
a la perfecció i per tant no hi
ha perquè canviar res. Pens
que les coses. s'estan fent
bé i no cal cercar noves ma-
neres.

- Qué és el que més te
preocupa en aquests mo-
ments?.

- Quasi res. Després pot-
ser que una de les coses
que intentarem és captar

més socis i que siguin ells
els que puguin agafar les
decisions importants pel Ma-

nacor, com podria esser
l'ascendir a Segona B o al-
tres. Pens que noltros
només gestionarem el Ma-

nacor i que aquest és de
tots els socis i per tant un
repte que tenim és augmen-
tar el número de socis, cosa
que durà molta de feina.

- «Travimpex» un exce-
lent patrocinador pel Ma-
nacor, renovará el con-
tracte?.

- Jo acab d'arribar i enca-
ra no se moltes de coses.
De totes maneres crec que
un patrocinador com «Tra-
vimpex" no es pot deixar
escapar i s'ha de fer el pos-
sible perque seguesqui en
les pròximes temporades
patrocinant el Manacor.

- Qualque cosa més que
vulguis afegir?.

- Només dir al soci i a l'afi-
cionat que venc al Manacor
a fer feina pel club, que amb
el grup que m'ajudi intenta-
rem fer-ho el millor pel Ma-
nacor, i demanar a l'aficio-
nat que es faci soci i d'a-
questa manera formar una
gran familia roigiblanca.

Això és el que ens ha
declarat Miguel Gallego
Sureda, la persona que a

partir del dia 25 de Maig
encapçalarà la Junta Ges- cp
tora del C.D. Manacor.

z
Felip Barba

Foto: Toni Blau



Femenías, marcó el gol de la victoria en Sant Llorenç

Ii Fútbol

Si vence o empata con el Playas de Calviá

El Manacor puede proclamarse campeón
este domingo en Na Capellera

cj

•
Un punto le
basta al conjunto
de «Jimmy» para
conseguir el
título a falta de
tres jornadas

El conjunto rojiblanco, que
a los catorze minutos de
juego se veía sorprendido
por el conjunto de Pedro
González, tres goles había
marcado el conjunto lloren-
cí, Gaspar, Servera y Morey
fueron los autores de estas
tres dianas. El Manacor te-
niéndolo todo en contra salió
de su letargo, poco a poco
pasó a dominar la contienda
y el filo del descanso conse-
guía marcar por mediación
de Matías el gol del empate,
antes había marcado Feme-
nías y Santa. Después en la
segunda mitad y en el último
minuto de partido fue Feme-
nias el que conseguía el gol
que daría la victoria al con-
junto de «Jimmy-, que pro-
vocó la decepción de los afi-
cionados locales y el júbilo
de los manacorenses.

Con esta victoria y la de-
rrota de la Peña Deportiva
en Ciudadela, al conjunto ro-
jiblanco tan solo le falta un
punto para matemáticamen-
te conseguir el título de
campeón de esta Liga 92-
93. Punto que puede y debe

conseguir el próximo domin-
go en Na Capellera, en
donde recibe la visita del
Playas de Calviá. El equipo
que dirige Tolo Vich, se en-
cuentra en la cuarta posi-
ción de la clasificación y

prácticamente clasificado
para disputar el «Play-Off de
ascenso a la Segunda Divi-
sión «13». Sus cinco puntos
de ventaja sobre el quinto
clasificado, el Atco. Balea-
res, le dan esta seguridad,
aunque de todas maneras
puntuando en Manacor le
daría la clasificación definiti-
va. Por lo que va a intentar
poner las cosas difíciles a
los rojiblancos manacoren-
ses.

Como es de suponer y
después de la trabajada vic-
toria en Sant Llorenç, la
plantilla y técnico del C.D.

Manacor, están pletóricos
de moral, confianza y con-
vecidos de que van a ento-
nar el «Alirón» ante su pro-
pia afición. Un Manacor que
ha ratificado una vez más
que sabe afrontar y salir de
situaciones que le son total-
mente adversas y como es

•
Tudurí por
sanción y Salas
y Santa por
lesión, serán
bajas frente al
Playas

la de tener que remontar
tres goles en contra y aún
conseguir la victoria.

Miguel Jaume «Jimmy»,
tendrá para este envite fren-
te al Playas las bajas segu-
ras de Tudurí por sanción y
las de Salas y Santa por le-
sión, siendo duda Toni
Quetglas, lo mismo que Toni
Llodrá y Montse, que se
están recuperando de sus
respectivas dolencias. Por
otra parte podrá contar con
Rata Copoví, que una vez
cumplido su partido de san-
ción puede volver al once ti-

tular.

Este encuentro entre dos
de los mejores equipos de la
Tercera División Balear, va
a ser dirigido por el Sr.
Ribot Riera. Y va a dar co-
mienzo . a las cinco de la
tarde. Siendo las alineacio-
nes probables que presen-
ten ambos técnicos, las si-
guientes:

MANACOR: Quico,
Tomeu, Xavier, Matías, Go-
mila, Copoví, Casals, Tbfol,
Tiá Riera, Femenías y
Nof re.

PLAYAS DE CALVIA:
Calleja, Doro, Israel, Fiol,
Raúl, Pericás, Joaquín, Feli-
pe, Salinas o Martínez
Veny, Hurtado y Calatayud.

Felip Barba
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El Porto Cristo. buscará la permanencia en Cala Millor.

Mañana sábado en Cala Millor

Badia - Porto Cristo, partido decisivo para
los porteños

Un Badía, que perdió
prácticamente todas sus po-
sibilidades de clasificarse
entre los siete primeros, al
perder en su visita al Llose-
tense. Se va a enfrentar ma-
ñana sábado en Cala Millor
al Porto Cristo. Un partido
de rivalidad comarcal, y en
el que el conjunto porteño,
que el pasado domingo ven-
ció por la mínima al Ferrio-
lense, quemará una de sus
últimas posibilidades de se-
guir manteniendo las aspira-
ciones de conservar la cate-
goría. Por consiguiente un
partido en el cual los porte-
ños se van a jugar el ser o
no ser.

Este partido, que sin lugar
a dudas es uno de los más
interesantes de la jornada,
lo va a afrontar el conjunto
de Cala Millor con la inten-
ción de conseguir los dos
puntos en juego y estar a la
espera de otros resultados
que le puedan hacer renacer
las esperanzas de conseguir
clasificarse para disputar la
Copa del Rey. Para ello ne-
cesita vencer en su feudo e
intentar arañar algún punto
en campo contrario. Por
consiguiente los jugadores
de Esteban Caldentey no se
van a dejar sorprender por
el conjunto porteño.

No hay novedades impor-
tantes en el conjunto de
Cala Millor, por lo que prác-
ticamente el técnico mana-
corí podrá contar con toda la
plantilla para este envite de
mañana frente al Porto Cris-
to.

No hace falta decir que
para el conjunto porteño
sólo vale un resultado, y
este es la victoria, ya que
necesita borrar dos de los
diez negativos que cuenta
actualmente en su casillero,
para de esta manera mante-
ner sus posibilidades de
mantenerse en la categoría.
Un Porto Cristo que se en-
cuentra en un buen momen-
to de resultados, empató en
Manacor y venció al Ferrio-
lense, y que intentará con-
seguir los dos puntos en liti-
gio en esta su visita al Badia
de Cala Millor. Los porteños
están luchando los noventa

minutos, han dejado a una
parte los problemas y se
han centrado en los partidos
que disputan, de aquí que
puedan dar la sorpresa y
vencer en Cala Millor.

De todas maneras no va a
ser un partido fácil para el
Porto Cristo, y tampoco para
los de Cala Millor. Esto sí,
se presenta como un autén-
tico partido de rivalidad y en
el que dos importantes pun-
tos están en juego. Tanto
para los de Cala Millos,
como los de Porto Cristo.

Este interesante «derby»
de rivalidad comarcal, se ju-

gará mañana sábado a par-
tir de las cinco de la tarde y
será dirigido por el veterano
Santandreu Munar.

Las probables alineacio-
nes que presenten ambos
conjuntos serán las siguien-
tes:

BADIA: Miki, Bauzá,
Juanchi, Marcelino, Peña-
fort, Carrió, Salvuri, Gaby,
Andreu, Nebot y Barceló o
Alberto.

PORTO CRISTO: Juanjo,
Tomás, Nacho, Pastor, Llull,
Nieto, Soria, Navarrete,
Muntaner, Molina y Nando.

Felip Barba



Futbol

En el derby: «sortida de cavall i arribada d'ase»

El Cardassar visita al Ferriolense
«Sortida de cavall i arriba-

da d'ase», serviría el dicho
mallorquín para describir lo
ocurrido este domingo pasa-
do en «Es Moleter» en el
derby comarcal al equipo
gualdinegro ante el líder,
Manacor. El primer cuarto
de hora del evento, con un
tres-cero a favor. Todo
hacía presaciar que termina-
ría en goleada «granotera»
pero, los de Jaume se quita-
ron la espina de la primera
confrontación, desplegando
un gran juego y además con
la ayudita del trencilla de
turno, estos terminaron ven-
ciendo al conjunto que presi-
de Biel Servera por un in-
creible tres-cuatro, su verdu-
go un Ilorencí enrolado en
las filas blanquirojas, Biel
Femenias.

Pero, la vida sigue, y este
domingo a las 17'00 h. en
el Polideportivo de Son
Ferriol, el Cardassar rinde
visita al conjunto que dirige
Pep Dols, que sucumbió la

pasada jornada por la míni-
ma ante el Porto Cristo.
Está situado en la onceava
plaza con treinta y cinco
puntos y dos positivos en su
haber, en cambio, aunque
sólo sea un puesto el que lo
separa a la plantilla de «Es
Moleter- (doceavo), los llo-
rencins tienen treinta puntos
y cuatro negativos, por lo
que el Cardassar tiene que
ir a por todas para intentar
rebajar su cuenta de negati-
vos.

Para este interesante
compromiso dirigido por el
Sr. Molina Campuzano,
Pedro González podrá con-
tar con toda la plantilla a ex-
cepción de Perelló (lesiona-
do) por lo que se perfila que
el guardameta juvenil, Dioni,
seguramente entre en con-
vocatoria. Son dudas Torre-
blanca (aquejado de gripe) y
Caldentey (algunas contu-
siones), pero se especula
que también estarán dispo-
nibles para esta jornada, por

Loren, su entrega es
siempre patente

lo que las alineaciones pro-
bables de un y otro conjunto
sean:

FERRIOLENSE: Peralta,
German, Alfonso, Cañellas,
Simó, Teo, Márquez, Bueno,
Castro o Jover, Poley y Cris-
tóbal.

CARDASSAR: Seminario,
Estelrich, Gaspar, Mas o
Roig, Servera, Diego,
Morey, Galletero, Sancho,
Caldentey y Rosselló o
Loren.

Al empatar a un gol en Alquería

El Barracar, se aseguró la permanencia
Alquería, 1: Rosselló,

Rigo, A. Rigo, Hidalgo, Bala-
guer, Vicens, Ramírez, B.
Rosselló, A. Vallbona, L. Va-
Ilbona y Durán.

Barracar, 1: Garau, Es-
trany, Miguel, Rubio, Masca-
ró, Servera, Mayordomo,
Sansó (Más), Mora (M. Mi-
guel), Martí (Leo) y Sureda.

Partido jugado de poder a
poder, en el cual el Barracar
consiguió un valioso punto
que le significa mantener la

N categoría. El gol del Barra-
car  materializó, Mascaró.

Este domingo se enfrenta
E en Es Jordi des Recó al
ow Ses Salines. Partido que
"-dará inicio a las seis de la

tarde y será dirigido por el
Sr. Bueno Arribas.

CADETES

Barracar, 3: Perelló, Ma-
yordomo, Expósito, Froufe,
Mascaró, Martím, Fullana,
Caldentey, Acedo y Forteza.
(Campayo, Febrer, Calñden-
tey, Fons y Oliver).

J. Sallista Atco. 1.
Gol.- Heredia.

INFANTILES

Poblense, 7 - Barracar,
O: Riera, Gelabert, Matama-
las, Adrover, Vidal, Rigo,
Amer, Grano di Oro, Cabre-

Rubio, defensa
de la U. D. Barracar.

ra, Parera y Heredia. (J.S.
Parera, Simarro, Campins y
Gomila).

BENJAMINES C.I.M.
La Salle Manacor, 1: Ca-

banillas, Heredia, Sansó,
Amer, Linares, Guzmán,
López, F. Heredia, De la
Rosa, Sáez, y Pomares.
(Durán, Miranda, Ferrer,
Abad y Grano di Oro.

Porreres Atco. 2: Trobat,
Grimalt, Puigserver, Bailes-
ter, Fullana, Mestre, P. Gri-
malt, Barceló, Nicolau y J.
Grimalt. (Casals).

Goles.- De la Rosa por
los lasalianos y Mestre y P.
Grimalt por el Porreres.



Equipo inicial del Manacor Cadete que perdió ante el Mallorca.

Campeonato de Baleares de Fútbol Cadete

Real Mallorca 3 - C.D. Manacor 1, los
mallorquinistas superiores

FICHA TECNICA
MANACOR, 1: Bernal, Mestre (Durán, min. 28), Pol (Llull, min. 68), Ramírez, Ferrer, Gayá, Copoví, Martínez, Pocoví,

Munar (Barceló, min. 28) y Estrany (Iván, min. 46).
MALLORCA, 3: Alvarez, Hurtado, Segovia, Campins, Villa, Aragunde, Ramis (Barceló, min. 83), Domínguez, García, Va-

lero (Espinosa, min. 78) y López (Guazo min. 75).

ARBITRO: Sr. Velasco de Sosa. Excelente actuación, controló perfectamente el partido y no tuvo necesidad de enseñar
ninguna tarjeta.

GOLES.- 0-1, min. 12: García, 0-2, min. 27: García, 1-2, min. 46: Pocoví, 1-3, min. 58: Valero.
INCIDENCIAS. Muchos aficionados en las gradas del Municipal de Llucmayor, en donde hubo ambiente por parte de los

aficionados manacorenses y mallorquinistas. A pesar de las lluvias caídas, el terreno de juego se encontraba en buenas
condiciones.

Primer partido del Cam-
peonato de Baleares de Ca-
detes, el que se disputó el
pasado martes en el Campo
Municipal de Llucmayor,
entre el Campeón del Grupo
«A», el C.D. Manacor y el
del Grupo «B», Real Mallor-
ca.

Los comienzos del partido
fueron de dominio alterno,
aunque ligeramente favora-
ble de los mallorquinistas
que llegaban con más facili-
dad al área rojiblanca, en
especial en jugadas por las
bandas, en una de éstas el
conjunto que dirige Pau
Amer, consiguió su primer
gol, era el minuto 12 de par-
tido cuando García remató
de cabeza un balón recha-
zado por el larguero y a
puerta vacia adelantar a su
equipo en el marcador.
Reaccionó el conjunto de
Tiá Nadal y pudo empatar el
partido en un disparo de Es-
trany, que salió desviado.
Los mallorquinistas seguían
desbordando a la zaga roji-
blanca y en el minuto 27
conseguían su segundo gol,
marcado por el mismo Gar-
cía. Los rojiblancos lo inten-
taban una y otra vez, pero
siempre se veían superados
por los bermellones, así y
todo tuvieron una buena
ocasión de acortar distan-
cias en el minuto 30, en un

disparo de Durán que salió
rozando el poste de la porte-
ría mallorquinista. Con ligero
dominio del Mallorca terminó
la primera mitad.

Nada más iniciarse la se-
gunda parte, Pocoví mate-
rializó el gol rojiblanco, que
pareció dar alas al equipo y
los manacorenses empeza-
ron a dominar la contienda,
pero con pocas ideas, qui-
zás con demasiado nervio-
sismo. El conjunto mallor-
quinista se limitaba a defen-
der su ventaja en el marca-
dor y a salir en jugadas de

contragolpe y en una de
ellas conseguir marcar el
tercer gol por mediación de
Valero, que sería el definiti-
vo. Después los manacoren-
ses lo intentaron con más
corazón que cabeza, pero
todos sus esfuerzos fueron
inútiles ante un equipo muy
bien asentado y colocado
sobre el rectángulo de
juego, que siempre presionó
y obstaculizó cualquier in-
tento por parte de los mana-
corenses, que caían con de-
portividad ante un equipo
que a decir verdad se mos-

cn
(I)

Iba

Texto y foto: Felip Barba th

tró, al menos en Llucmayor,
superior a los rojiblancos,
que con esta derrota ven
sensiblemente mermadas
sus posibilidades de conse-
guir el Campeonato de Ba-
leares, pero que deben de
seguir luchando por llegar lo
más alto posible y en estos
tres partidos que restan por
disputar en «Los Pinos» de
Alayor, intentar no fallar y
mantener sus posibilidades
hasta el final.



GRUAS REUNIDAS
MANACOR

- SERVICIO 24 HORAS -

ASISTENCIA
MANACOR 84

84
84
63
84

45
45
35
19
45

34
35
73
98
34

TELEFONO MOVIL 908
FAX

CTRA. PALMA-ARTÀ KM. 51

Cantera del C.D. Manacor

Fútbol-7; El Manacor venció, 0-2, al J. Sallista

Toni García, Manacor Fútbol-7.

J. Sallista, O - Manacor,
2: Melis, Sansó, J. García,
Riera, Gómez, Rafel, Mora-
les, Toni García y Amer.

Gran partido el presencia-
do en Inca entre el líder del
grupo y el equipo manacorí.
Los rojiblancos se impusie-
ron por coraje y con goles
de Gómez y Toni García
consiguieron desarbolar al
conjunto lasaliano. De esta
manera ayudaron al Mana-
corins para poder éstos con-
seguir el título de campeo-
nes.

Manacorins, 6: Bassa,
Grimalt, Munar, Puigrós,
Gomila, Miguel, Riera, Pare-
ra, Servera, Di Bella, Tomás
y Fullana,

Ses Salines, 2.
Goles.- Munar (5) y Riera

por los manacorenses. Vidal
y Alía por el Ses Salines.

Domenge, Olímpic Cadete.

FUTBOL ESCOLAR

Es Canyar «A», 1: Barce-
ló, F. Manuel, Marc, Fuster,
Fernández, Font, Miguel
Angel, Gelabert, Fluxá, Fe-
brer, Julve, Muñoz, Alejan-
dro y Durán.

Es Canyar «C», 1: Carlos
Muñoz, Miralles, Morey,
Marí, Miguel, Robles y Adro-
ver.

Goles.- Marc por Es Can-
yar «A» y Morey por Es
Canyar «C».

BENJAMINES C.I.M.

La Salle, 3 - Olímpic, 3:
Lorenzo, Adrover, Barragán,
Amer, Morey, David, Mon-
déjar, Mesquida, Albert,
Marcel y Muñoz. (Pachón,
Pont, Llaneras, Mesquida,

Huertas, Manacor C.I.M.

P. Amer y Gallego).
Goles.- Lladó, Garcías y

Monsalve por los lasalianos.
Mondejar, Muñoz y Mesqui-
da por el Olímpic.

Excelente partido el juga-
do por los manacorenses,
que con este empate siguen
teniendo opciones al título.

Poblense, O - Manacor,
1: Veny, Navarro, Miguel,
Enseñat, Hinojosa, García,
Gayá, Arnau, Pascual,
Huertas y Richart. (Frau I;
Andreu, Muñoz, Frau y
Toral.

Importantísima victoria del
equipo rojiblanco que le
situa en la primera posición
y con muchas posibilidades
de proclamarse campeón de
su grupo. El gol manacoren-
se lo materializó Richart.

Marcel. Olímpic C.I.M.

INFANTILES

Olímpic, 6: Garcías, Bél-
mez, Castillo, Terrasa, Gri-
malt, Bosch, Morey,. Miguel,
Muñoz, García y Sáez. (Po-
rrás, Sansó, Gomila y Mas-
sanet).

Llosetense, 2.
Goles.- García (2), Casti-

llo, Sáez, Porras y Massanet
por los locales. Lara y Rosa
por el Llosetense.

CADETES

Campanet, O - °limpie,
3: Miguel, Arévalo, Feme-
nias, Toral, Caldentey, Do-
menge, Roldán, Mulet,
Soler, Rigo y Nadal. (Serve-
ra, Sansó y Vaquer).

Goles.- Domenge, Roldán
y Rigo por el Olímpic.

CLINICADENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomita

Médico-Odontólogo
Plawi Ramón Llull, n° 12-10 D
(Plaça d'es Mercat) MANACOR
HORARIO DE CITAS:

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

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



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

Cantera del Porto Cristo

Los benjamines mantienen sus aspiraciones
Llosetense, O - Porto

Cristo C.I.M. 5: Riera, Pare-
116 (Diego), Barrado, Guar-
diola (Hidalgo), García, Her-
vás, Alabarce (Vives), J. del
Salto, Umbert, D. del Salto y
Vadell.

El equipo rojilo, con goles
de Perelló (2), Guardiola y
Alabarce, no dió opción al
conjunto adversario, ganán-
dole con comodidad y con-
tundencia.

INFANTILES

Porto Cristo, 1: Brunet,
Más, López, Pollón (Gaya),
J. Olmos, Salas, Flores, Ro-
maguera, Guardiola, Prieto y
M. Martínez.
Felanitx, 2.

FORD ESCORT 1.6 Ghia
OPEL KADETT 5p. 1.6 GL

OPEL CORSA City

OPEL CORSA City (varios)

OPEL KADETT GSI 2,0

ALFA ROMEO 1.511

OPEL CORSA City
PEUGEOT 309 SR

OPEL KADETT 3p. GT 1.6

Perelló, volvió a marcar
dos goles.

Partido muy igualado, con
dos equipos de similares ca-
racterísticas y con un arbi-

traje que fue decisivo en el
resultado final. El gol porte-
ño lo marcó Guardiola.

CADETES

Porto Cristo, O: Adrover,
Bernal, Febrer, Ribot, Ci-

Llorenç Bauzá ‹‹Parrino»,
entrenador del Benjamín
Cardassar

Benjamines Consell
CARDASSAR, 3
SAN FRANCISCO, 1

Cardassar.- Riera, M.
Santandreu, Ballester, Lli-
nás, Planisi, Jmo. Santan-
dreu, Gil, Galmés, Loren,
Gomila, Pascual (González,

fuentes, Allande (Cañellas).
González, Barceló, Font,
Pérez y Nadal.

Alaró, 3.
Resultado que no refleja lo
sucedido sobre el rectángulo
de juego, si bien el equipo
visitante mereció la victoria.

Llinás, Roig, Durán, Simó,
Servera, Llull).

En un evento donde
ambas escuadras aguanta-
ron el tipo a pesar de la gran
tormenta caida, se impusie-
ron los jabatos del tandem
xim-parrino con goles de Lli-
nás, Gil y Loren.

Infantiles 1 Reg.
BTO. RAMON LLULL, 2
CARDASSAR, 4

Cardassar.- Brunet, Mas-
sanet, Albertí, Ordinas, Lli-
nás, Ramon, Sánchez, Moll,
Riera, Sansó, Cabrer (Soler,

Almodóvar).
Un gran paso dieron los

de Munar para salvar la ca-
tegoría al vencer cómoda-
mente en feudo del Ramon
Llull. Los tantos llorencins
los materializaron, Riera,
Ordinas y Cabrer este último
por partida doble.

CON GARANTIA Y FACILIDADES DE PAGO
OPEL

PM-AG

PM-AS

PM-BF

PM-AY

PM-AY

PM-AN

PM-A2

PM-AS

PM-AX

450.000.-

725.000.-
500.000.-
425.000.-

875.000.-

400.000.-

450.000.-
675.000 -

800.000.-

LE ESPERAMOS

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

MANACOR (Baleares)
\ CE,IoNARIOs OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXP.	 •

Fútbol Base C.D. Cardassar

Jornada positiva



Restaurante

)1~ Tel. 58 52 76
PATROCINA
TROFEO AL

MEJOR JUGADOR TEMP. 92-93

SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!

MARTES CERRADO

XI Torneo Fútbol de Empresas Consell

Insular de Mallorca

«El árbitro frenó al bar Ca'n
Miquel-Es Forat en el Arenal»

Hotel Helios, 1. - Agustín, Narvaez, Vidal, Pous, Muñoz,
Nadueño, Peregrina, Vela, Fuentes, Tapia y Mayero.

Bar Can Miquel/Es Forat, O. - David, Alcover, Mestre,
Galmés, Salas, Padilla, Taqueta, Morey, J. Mira, P. Riera y
Vanrell. En la segunda parte Jaume, Oliver y Riera Fullana.

Arbitro. - Sr. M. Andreu, auxiliado por los Sres. Navarro y
Gabriel. Enseñó tarjetas amarillas a P. Riera, Galmés y
Morey por parte manacorina y a Vidal y Peregrina del equipo
arenalero. Se tragó dos penaltys en el area local que Rubie-
ran cambiado el rumbo del partido su actuación fue paralela
a la que ha sufrido el equipo manacorí en esta fase final.

Goles. - Minuto 48, 1-0; córner sobre la meta manacorina
y Muñoz bate por bajo a David.

Incidencias. - Partido muy disputado en el Campo del
Arenal entre el Hotel Helios y el conjunto manacorí para ver
quien será que dispute la final del Campeonato de Mallorca.

El equipo foradell mereció mejor suerte en este partido de
ida, pero no pudo materializar sus ocasiones de gol y des-
pués se encontró con un árbitro que no comprendemos
como puede pitar un partido como este.

Dejó de señalar dos penaltys delante de sus propias nari-
ces que pueden costarle muy caros al equipo Foradell. Cu-
riosamente todas las veces que ha pitado a los de Manacor
los ha masacrado y como «premio» le dan un partido como
este, algo huele mal en este colectivo.

Para este sábado está previsto el encuentro de vuelta con
ese gol de desventaja que creemos que se puede superar,
aunque después de ver lo del sábado pasado no sabemos
realmente lo que podrá suceder.

El encuentro comenzará a las 18 en el Campo Andrés
Pascual Frau.

RESULTADO IDA

Semifinales
Hotel Helios, 1 - Bar Can Miguel/Es Forat, O
Puertas Sanz, O - Ca Na Paulina, 3



Futbol Peñas

Triple empate en el Grupo Liga
Los resultados y clasificaciones de la pasada jornada fue-

ron las siguientes:

GRUPO CAMPEON LIGA

Rambles Mundi Sport, 1 - Garaje Galletero, 1
Mármoles Esgramar, 2 - Frutas Servera-Marg., 2
Plantas Adrover, 3 - Cardassar, 3

Rambles Mundi Sport 5 2 2 1 15 9 6
Garaje Galletero 5 2 2 1 17 14 6
Mármoles Esgramar 5 2 2 1 15 17 6
F. Servera Margarita 5 1 3 1 10 8 5
Plantas Adrover 5 2 1 2 12 11 5
Cardassar 5 0 2 3 12 22 2

COPA CONSELL INSULAR

Modas Juima/Porrón, O - Casa Extremadura, 4
Peña Son Servera, 4 - Pub Can Mac, 4
Can Nofre, 2 - Bar Es Tai

Pub Can Mac 5 4 1 0 27 11 9
Peña Son Servera 5 3 2 0 15 8 8
Bar Can Nofre 5 3 0 2 12 8 6
Bar Es Tai 5 2 1 2 9 10 5
Casa Extremadura 5 1 0 4 8 13 2
Modas Juima/Porrón 5 0 0 5 9 30 0

COPA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MANACOR

Peña Mallorca, 3 - Arcs/Artà, 5
Bar El Serralt, 4 - Calas Mallorca, 1
CE Son Macià, 4 - Las Tinajas, 4
Bar Ciutat, 4 - S'Estel/Durt-Art, 1
Carr. Can Biel, 1 - Droguería Mas, 4

Droguería Mas 11 10 1 0 49 8 21
Bar Ciutat 11 7 2 2 40 16 16
Arcs/Arta 11 7 2 2 43 24 16
Las Tinajas 11 6 2 3 33 30 14
CE Son Macià 11 5 1 5 29 29 12
Calas de Mallorca 11 5 1 5 25 30 11
Bar El Serralt 11 3 2 6 21 30 8
S'Estel/Dur-Art (*) 11 2 2 7 26 41 5
Peña Mallorca 11 2 0 9 18 39 4
Carrocerías Can Biel 11 1 0 10 14 40 2

(*) (1 p. sanción)

CAMPEONATO FÚTBOL COMARCAL DE PEÑAS
GRUPO CAMPEÓN DE LIGA

Jornada 6'
Cardassar - Garage Galletero; 1600 h., sábado, S. Lorenzo

Plantas Adrover - F.S. Margar.; 1030 h., domingo, A.P. Frau
Márm. Esgramar - R.M. Sport; 1600 h., sábado, Poliesp.

GRUPO COPA EXCMO. AYUNTAMIENTO

Jornada 12'
Calas Mallorca - Arcs Arta; 1030 h., domingo, Calas
Las Tinajas - B. Serralt
S'Estel/Dur-Art - CE Son Macià; 1800 h., sábado, Poliesp.

Droguería Mas - B. Ciutat; 1030 h., domingo, Poliesportiu
Carroc. Can Biel - P. Mallorca; 1030 h., sábado, A.P. Frau

GRUPO CAMPEÓN CONSELL INSULAR

Jornada 6'
B. Es Tai - Casa Extremadura; 1600 h., sábado, Son Macià
Can Nofre - Pub Can Mac; 1800 h., sábado, Porto Cristo
P.S. Servera - M. Juima/Porrón; 1600 h., sábado, S.Servera

El partido celebrado el día 21 entre los equipos Rambles
M. Esport y el Cardassar fueron lo siguiente: Rambles, 7 -
Cardassar, O

ATENCION 
BARES Y RESTAURANTES
Limpiamos los filtros

de extracción de
humos por

450 pts. cada filtro
(mínimo 2 filtros)

LAVAUTOS MANACOR, S.A.
Ronda del Puerto, 108

Tel. 84 37 82
MANACOR
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Infantil femenino-8 del Club Perlas Manacor.

En la última jornada salió derrotado por 83-81 frente al Cide y en tiempo de prórroga

El Perlas se juega el domingo la primera
posición ante el s'Espardanyer

Redacción.- Un intere-
sante encuentro se prevé
para el próximo domingo en
Na Capellera, a partir de las
doce del mediodía, ya que
el senior masculino del Club
Perlas Manacor recibe la vi-
sita del equipo que, actual-
mente, lidera la clasifica-
ción. Un partido que decidirá
las dos primeras posiciones
de la fase de descenso o
permanencia dentro de la
Tercera División Autonómi-
ca y que corresponde al últi-
mo compromiso de la
misma. A pesar de la rivali-
dad que se presenta, ambos
conjuntos tienen asegurada
su representación, la próxi-
ma temporada, en esta ca-
tegoría. En principio la plan-
tilla que dirige Tomeu San-
tandreu asumirá su último
compromiso con la posible
baja de Jesús Muñoz, sien-
do preciso vencer por una
diferencia superior de seis
puntos ya que en este caso
el Perlas y s'Espardanyer
empatarían a puntos en la
clasificación. Por otra parte
el juvenil femenio inicia el
sábado en la pista del An-
dratx el trofeo Jorge Juan.
Una nueva competición en
la que participan un total de
nueve equipos, divididos en
dos grupos y por eliminato-
rias. Dentro del mismo
grupo de las manacorenses

`r) el Juventud Mariana recibe
la visita del Jovent.

Tercera División
cr) CIDE: 83 (32+51)

Motende (8), Pianas (4), Ji-
menez (12), Huguet (9), Es-
telrich (15), Robles (6) y Ba-
llester (19)
27 canastas en juego (7 tri-
ples) y 20/33 tiros libres. 30
faltas personales. Elimina-
dos Sastre, Jimenez y Hu-
guet.

PERLAS: 81(37+44)
Reus (2), Sánchez (9), Riera
(18), G.Botellas (11), Jordà
(32), Pascual (1), S.Botellas
(6) y Barceló (2).
25 canastas en juego y 31/
51 tiros libres. 25 faltas per-

sonales. Eliminado Reus y
S.Botellas.

Arbitros: Hermida y Balles-
teros. Buena actuación.
Movimiento del marcador:
1 parte: m.5 (12-10), m.10
(19-18),	 m.15	 (26-29)	 y
m.20 (32-37)
II parte: m.25 (42-46), m.30
(52-55), m.35 (54-62) y
m.40 (73-73).
Prórroga: 10-8.

El equipo senior del Club
Perlas Manacor salió derro-
la pista del Cide, después

tado el pasado domingo en

de mantener una ligera ven-
taja en el marcador durante
veinte minutos. El equipo
local obligó a los manaco-
renses, a falta de cinco mi-
nutos para que finalizara el
encuentro, con un parcial de
19-12, a realizar la prórroga.
Tiempo que le resultaría su-
ficiente al Cide para ganar el
encuentro, a pesar de que la
diferencia fuera al final de
tan sólo dos puntos.

De esta forma el enfrenta-
miento se desarrolló con



PASAMANOS « BALUSTRES • CAJONERAS ZAPATEROS CELOSIAS • CANTONERAS • MACHIEMBRADOS
c-D

una gran igualdad, mante-
niéndose hasta el minuto
diez de la primera parte con
una pequeña ventaja local.
A partir de estos instantes
se observó en el Perlas una
buena reacción que les posi-
bilitaba irse al descanso con
cinco puntos por delante del
marcador. En los primeros
quince minutos de la segun-
da mitad el resultado fue do-
minado también por el equi-
po visitante aunque, a partir
de estos instantes, el Cide
con una serie de tres triples,
se colocaba con dos puntos
a su favor, 73-71 empatan-
do en los últimos segundos
el Perlas con una nueva y
oportuna canasta.

En tiempo de prórroga se
mantuvo también la igualdad
durante cuatro minutos. En
los últimos instantes cuando
el Perlas vencía por un
punto de diferencia, Estelri-
ch sentenciaba el partido

con una canasta de tres
puntos colocando a su equi-
po, el Cide, con un resultado
favorable de 83-81.

Destacaron en este parti-
do los jugadores visitantes,
Miguel Jordà con 32 puntos
y 17 rebotes; Mateu Riera
con 18 puntos y Sebastià
Botellas.

El equipo de
Santandreu debe
vencer por una
diferencia
superior a seis
puntos si quiere
finalizar líder de
la fase de
permanencia

Infantil femenino

PERLAS-B: 21(9+12)
Solano (9), C.Victória (3),
Barceló (2), Bonet (5) y
Morey (2)

BINISSALEM: 20 (15+5)
Moyá (12), Toribio (2), Fiol
(2), Esteva (1) y Villalonga

( 3 )

El infantil femenino-B que
dirigen Rafael Pastor y Ca-
talina Mateu consiguieron el
pasado sábado sumar la se-
gunda victória de la tempo-
rada después de una emo-
cionante prórroga y por un
punto de diferencia. El en-
cuentro disputado en Na
Capellera ante el Binissalem
se inició con media hora de
retraso. El equipo visitante
dominó en el marcador a lo
largo de las dos primeras
partes con una diferencia
que no superó los siete pun-

tos. De esta forma se finali-
zaban los primeros veinte
minutos de juego con el re-
sultado de 9-15. Nada más
iniciar los últimos veinte mi-
nutos las manacorenses
anotaron un parcial de 6-0
que les posibilitaba colocar-
se con dos puntos de dife-
rencia por debajo del marca-
dor. En los últimos segun-
dos de partido y después de
varios intentos de convertir
canasta por parte de ambos
equipos, se finalizó con un
empate a 18 puntos. En
tiempo de prórroga la emo-
ción para los asistentes fue
absoluta. La primera canas-
ta en estos cinco minutos de
excepción fue anotada por
el Perlas. El Binissalem por
su parte no tardaba muchc
en empatar de nuevo el en-
cuentro, a 20 puntos. En el
último minuto se consiguió,
con un tiro libre, la canasta
de la victória que cerraba el
partido con el resultado final
de 21-20.

SE CORTAN TABLEROS A MEDIDA
* * *

SURTIDO DE CANTOS
YA PREENCOLADOS

TODAS MADERAS Y COLORES

AMPLIO SURTIDO EN
PUERTAS	

C/D

PERSIANAS
VENTANAS

Y TAMBIÉN YA MONTADAS A MARCO E
o
C/D

zo

ESTANTERIAS, MUEBLES AUXILIARES

JACENAS, BIGAS
Y TABLONES CEPILLADOS

cn LISTOS PARA PORCHADAS	 EN KIT DE MUY FACIL MONTAJE 1
2	 en existencia todas medidaso w	 o 21

E 1C/D	 SÁBADOS ABIERTO de 930 a 13 horas. Estamos en Manacor, PASEO FERROCARRIL, sin  - Tel. 55 12 50 - Fax 55 31 62	 -.
VIGAS • PUERTAS • PERSIANAS • VENTANAS - MARCOS • "ESAS • MOLDURAS « ESTANTERIAS 1
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Incluso con matrículas bajas

Siete carreras en Manacor
No parece que la nueva

normativa que entra en vigor
este mismo sábado y que
repercute principalmente en
el precio de las matrículas
de inscripción, haya anima-
do a los propietarios a parti-
cipar, puesto que solamente
se ha podido confeccionar
un programa de siete carre-
ras sobre la distancia gene-
ral de 1.725 metros, distan-
cia por otra parte que suele
ser del agrado de los depor-
tistas. Un hecho que sin
duda ha restado una cierta
inscripción es el que se ce-
lebre una tarde de carreras
en Llucmajor.

Pocas cosas podemos

destacar de este programa,
pero como pruebas más re-
levantes señalaremos la
preestelar con participación
de: Quedjaro, Sultan de
l'Enfern, Silver Moon, Valse
de Nuit, Saint Mathurin, Li-
netto, Quartius, Scippio,
Tess d'Arvor, Spirng du Pa-
doueng y Sonneur. Como
gran favorito hay que seña-
lar a Spring du Padoueng,
ejemplar que cuenta sus
apariciones por victorias, la
última conseguida el pasado
domingo en Son Pardo.

También hay que destacar a
Sonneur, Sultan de l'Enfern,
Valse de Nuit y Linetto.

La concertada para III y II
categorías cuenta con la
inscripción de estos once
ejemplares: Tonkakiva,
Poker du Cornica, Reina
Saint Jean, Top Gyp, Nore-
lia, Roi de Fiolaz, Hivern,
Skandy du Verger, Ujakc de
Loudat, Lucas y Ramire.

Buena opción vemos a los
tres nacionales que partici-
pan puesto que tanto Nore-
lia, como Hiver y Lucas se
encuentran en un buen mo-
mento de forma. De los im-
portados destacar a Poker
du Cornica, Roi de Fiolaz y
Ujack de Loutdad.

Cierra el programa la ca-

rrera estelar con estos parti-
cipantes: Saphir de la Noe,
Panicaut, Rich Nanon, Papi-
bu, Quodesso, River du
Vernay, Phocas du Gatines,
Phebus du Vivier, Porus y

Querard Gede. Buena posi-
ción de salida para Saphir
de la Noe, lo que le convier-
te en el mayor candidato al
triunfo, más si recordamos
la brillante actuación que
tuvo el pasado domingo en
Son Pardo. Otros ejempla-
res a tener en cuenta son
Rich Nanon, River du Ver-
nay y Phocas du Gatines.

Mientras Tao Cabell ganaba en
potros

River du Vernay,
vencedor de la
estelar

E

AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

COMUNICATS OFICIALS
ESCOLA MUNICIPAL

D'INFANTS «NINS I NINES»
Preinscripcions curs 93-94

- Tot el mes de Maig
- Nins nascuts els anys: 90, 91, 92 i 93

- Horari: 9 a 12 i 16 a 19 h.

Tel: 55 26 50

Manacor, 28 d'abril de 1.993

Catalina Sureda i Fons
Delegada de Cultura, Ensenyament i N.L.

Buen ambiente el pasado
sábado en Manacor para
presenciar las ocho carreras
de que constaba el progra-
ma sobre la distancia de
2.375 metros. En algunas
carreras hay que anotar
buenos registros, tal es el
caso de River du Vernay
(1'22'2) y Querard Cede
(1203), el mejor de la reu-
nión, mientras en otras
pruebas se rodaba a un
ritmo lento. Como pruebas
especiales se disputaban la
concertada para potros
donde el favorito Tao Cabell
superó en los metros finales
al debutante Tu Jaleo que
había rodado en cabeza
todo el recorrido y en la es-
pecial para trote montado
Quassia de Brevol, conduci-
do por G. Pou, se imponía a
Rival de Mont y SUper
Champagne.

Tras las victorias de Luca-
na de Retz y Retzin se dis-
putaba el premio nacionales
donde se produjo una apre-
tada llegada en la que salía
vencedor Riker Blue ante
Panyora y Norelia, con re-
gistros de 1225; 1226 y
1'218 respectivamente.

En la carrera estelar Rich
Nanon se ponía en cabeza
del grupo y solamente era
superado en los últimos me-
tros por un River du Vernay
que realizaba un potente
sprint: tras ellos se coloca-
ban Querard Cede y Son-
neur.

El debutante Spondias,
conducido por B. Llobet ven-
cía en la de cierre con un re-
gistro de 1227, dos déci-
mas inferior al registrado por
Unag y Valse de Nuit, que
se siguieron en la meta.
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	  Hípica / Son Pardo	

Ocho carreras sobre 1,700 mtrs, en Son Pardo

Especiales para potros y trote montado

Son Pardo, al contrario de
lo que ocurre en manacor,
cuenta cada semana con al-
guna carrera de carácter es-
pecial que da un atractivo
extra al programa confeccio-
nado. En esta ocasión las
especiales son las reserva-
da a potros de tres años y la
concertada para trote mon-
tado, ésta sobre la distancia
de 2.100 mts., mientras las
restantes se disputarán
sobre la corta de 1.700 mts.

Hasta 16 inscritos figura-
ban sobre el avance de pro-

gramación en la especial
para potros: Tirsa, Tina
Francis, Truiosa, Triunfado-
ra Mar, Tina de Courcel,
Tuska, Tu Jaleo SF, Tot
Cash, Tramuntana, Thais,
Turbina d'Abril, Turk de To-
rrella, Tares Bulba, Truc HP,
Tao Cabell y Tina Wamba.
Como favoritos señalaremos
a Tina de Courcel, Tu Jaleo
SF, Tot Cash, Tao Cabell y
Tina Wamba.

La cuarta de la tarde está
reservada a la especialidad
de trote montado y en ella

han formalizado su inscrip-
ción Sire Thibergere, Pague-
ne, Sapriolo, Rupin, Sultan
de la Londe, Quasar Celes-
te, Rival de Monts, Romeo
de Mingot y Quassia de Bre-
vol. Para la victoria hay que
contar con Quassia de Bre-
vol, Rival de Monts y Qua-
sar Celeste, vista la actua-
ción que tuvieron hace ocho
días en Manacor ya que
ocuparon las primeras pla-
zas.

Cierra el programa la ca-
rrera estelar cuya apuesta

trío se inicia con un fondo
de 128.300 ptas. y en ella
tomarán la salida Lillesos,
Satan de Clabec, Ninette de
Retz, Saint Mathurin, Speed
Atout, Souri re, Spondias,

Regent du Pre, Souquet de
Tupot, Rocco Signes, Olky,
Tap Dance Kid y Holcomb
Hanover. Como favorito se-
ñalaremos a Satan de Cla-
bec, Spondias, Olky y Sou-
quet de Tupot, si bien en
esta carrera cualquier com-
binación puede dar buenos
dividendos a los apostantes.

Batiendo el récord de su generación

Timbal, vencedor en potros
Dieciseis de los mejores

ejemplares de tres años dis-
putaron el pasado domingo
en Son Pardo una carrera
que sirvió como ensayo ge-
neral al Gran Premio Nacio-
nal del próximo día 16 pues-
to que muchos de ellos es-
tarán presentes en la Gran
Diada Hípica. La carrera re-
sultó muy disputada con una
salida muy mala por parte
del favorito Tarpan de Vixi y
con un Timbal que a las
riendas de P.J. Garcías de-
mostraba su buen hacer,
venciendo la carrera de
forma clara y registrando
1226 lo cual le supone el
lograr un récord absoluto de
su generación. Tras él en-
traban Triumf, con Guillermo

Riera, Taquin B, con J.
Arnau y Tin Tin, con A.
Soler.

Otra de las especiales de
la tarde era el premio impor-
tados dotado con 100.000
ptas. Tras una agrupada ca-
rrera la victoria se decidió
en la recta final cuando Sap-
hir de la Noe imponía su
fuerte remate y superaba a
sus adversarios, mientras
Udino du Hamel era distan-
ciado y los puestos de honor
los ocupaban Mianko y Jup
Langkjaer. Los cronos fue-
ron buenos puesto que los
tres primeros rodaron a
1193; 1195 y 1195 res-
pectivamente.

Espectacular también fue

la victoria de la yegua Vania
de Bellevue, conducida por
F. Abellán, puesto que cru-
zaba la meta con un amplio
margen sobre Quint, Ray de
Calliou y Top Gyp que le si-
guieron en la llegada. El trio,
que salía con un fondo de
814.600 ptas. hizo que los
apostantes dejaran en las
ventanillas casi un millón
doscientas mil pesetas, por
lo que la docena de acertan-
tes de la combinación ven-
cedora se embolsaron la bo-
nita suma de 100.410 ptas.

En el premio nacionales,
sin sorpresas con victoria de
uno de los favoritos Paris
Grandchamp, seguido por
Nuongo, Peleon y Sibil.la,

todos ellos dentro de los
pronósticos. Otra victoria a
destacar es la que obtuvo el
excelente caballo que de-
muestra ser Spring du Pa-
doueng, en esta ocasión
conducido por Antonio
Garau, mientras en el resto
de pruebas hay que anotar
los triunfos de Sergal, Sora-
ya Blai y Renco.

ALQUILER
APARCAMIENTOS

"PRINCIPAL"
Tel.: 55 27 80
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Anunci

DESFILADA DE CARROSSES I COMPARSES
FIRES I FESTES DE PRIMAVERA '93

Per la present es comunica que la data d'inscripció i la data que tindrà lloc la Desfila-
da de Carrosses i Comparses de les Fires i Festes de Primavera de 1993 ha quedat, per
acord de la Comissió de Govern de data 23 d'abril passat, modificada en el següent sen-
tit:

INSCRIPCIÓ: Les inscripcions de carrosses i comparses hauran de realitzar-se a l'Ajun-
tament de Manacor (Registre General d'Entrada) fins al dia 25 DE MAIG, a les 14 hores.

DESFILADA: la data de la Desfilada de Carrosses i Comparses será el dia 30 DE
MAIG, a les 19 hores.

Manacor, 28 d'abril de 1993

EL BATLE,

Sgt. Gabriel Bosch i Vallespir

Caldentey, Cánovas, Truyols i Socias foren els guanyadors a les diferents categories

El Gimnàs Manacor aconsegueix les quatre
primeres posicions en artística masculina

Redacció.- Un total de
vint gimnastes, sis d'ells
membres del Club Gimnàs
Manacor, participaren dis-
sabte passat en el primer
campionat d'artística mascu-
lina organitzat per la Fede-
ració Balear i amb la
col.laboració de l'Ajuntament
de Manacor i el Gimnàs Ma-
nacor. El Clubs participants
en aquesta ocasió foren Al-
cúdia, Palma i Manacor. Els
tres primers classificats dins
les diferents categories
foren:

Alevf 1

1.- P.Caldentey (Manacor)
2.- J.Parera (G.Manacor)

3.- J.Vilches (Alcúdia)
Alevi 11
1.- B.Cánovas (G.Manacor)

2.- J.Riera (G.Manacor)

3.- F.Martín (Palma)

Infantil-R

Primer i	 únic participant
degut a baixes de darrera
hora, Miguel Truyols del

C.Manacor
Infantil-A
1.- J.Socias (G.Manacor)
2.- Santi Garcia (Alcúdia)

En aquesta darrera cate-
goria es va mantenir una
forta i constant lluita, sem-

pre amb poques dècimes de
diferència per obtenir la pri-
mera posició.

Per altra banda el mateix
dissabte es va celebrar a les
noves instalacions d'Arta les
semifinals escolar de gim-
nástica rítmica deportiva. La
participació va ser molt
bona, ja que en total hi
havia tretze clubs. En primer
lloc es va realitzar la compe-
tició de conjunts amb les di-
ferents categories. Les re-
presentants del Gimnàs Ma-
nacor varen tenir una
excel.lent participació com
és el cas de Angela Grimalt,
Margalida Gnmalt, Bel
Amengual, Mónica Guardio-
la, Joan Maria Mascará,
Angel Castejón i Raquel Hu-
guet.



J. P. Cerrato Joan Gayá, los máximos favoritos para conseguir el título de campeón de Manacor.

Ajedrez

Campeonato de Manacor, Trofeo «La Caixa»
Redacción.- Mucha emo-

ción han deparado las parti-
das clasificatorias del Cam-
peonato de Manacor de Aje-
drez, viéndose encuentros
muy reñidos en todos los
grupos

En el Grupo «A»; Miguel
Angel Pons se impuso en la
partida definitiva al peligroso
Toni Nadal.

En el «B», Lorenzo Arti-
gues se clasificó sin gran-
des problemas.

Jesús Bleda dió la sorpre-
sa en el «C», al vencer al
gran favorito Guillem Mas.

Rafa Rodríguez venció
apuradamente a Pedro
Aguiló, en una partida de
corte posicional y corres-
pendiente al Grupo «D».

En la categoría Juvenil, se
proclamó Campeón de Ma-
nacor, Amadeo Vázquez, al
derrotar a Miguel Angel Su-
reda en un match bastante
igualado,

Tras estos resultados; Mi-
guel Angel Pons, Lorenzo
Artigues, Jesús Bleda,
Rafa Rodríguez Y Amadeo
Vázquez, acompañarán a
los ya clasificados por
«Ranking» a Joan Gayá,
J.P. Cerrato y Pascual Gi-
rart, en la final del Campeo-
nato de Manacor que sin
duda se presenta muy inte-

resante.

MANACOR, 3
TRO PICO CALVIA, 3

Muy reñido fue el match
que disputaron el Manacor-
Felanitx frente al Trópico de
Calviá, en encuentro valede-

ro para el Campeonato de
Clubs de la máxima catego-
ría, en su penúltima jornada.

Por parte del equipo Ma-
nacor-Felanitx, vencieron
J.P. Cerrato y Pascual Gi-
ran, mientras Toni Fiol y Mi-
guel Angel Pons. terminaron
sus partidas en tablas. Sien-

do derrotados Ricardo Mar-
tínez y Manolo Sierra.

Tras este difícil empate,
se debe ganar la última
ronda al ya descendido Son
Espanyolet, para manterse
en la máxima categoría del
ajedrez isleño.

Dardos Manacor y Comarca

Dio inicio el Torneo Ilmo. Ayuntamiento de Manacor
Se iniciaron el pasado fin de
semana las partidas corres-
pondientes al Torneo patro-
cinado por el Ilmo. Ayunta-
miento de Manacor, torneo
dividido en cinco Grupos y
con veinte equipos partici-
pantes.

Los resultados en el
Grupo 1°, fueron: Poker 1' 2
- Recre/Delicies 6, S'Estel
2  3 - S'Hort 2 ' 5.

Clasificación: Recre/
Delicies y S'Hort 2, 2 pun-
tos, S'Estel 2' y Poker 1, O
puntos.

Grupo 2°: Olímpic, 5 -
S'Estel 1', 3, Es Ropits, 3 -
Gran Sol, 5.

Clasificación: Olímpic y
Gran Sol, 2 puntos, S'Estel
1' y Es Ropits, O puntos.

Grupo 3°: Ca'n Nofre
8 - Biblioteca Muro, O, Pla-

ceta, 4 - Poker 2, 4.
Clasificación:	 Can

Nofre, 2 puntos, Poker 2 , 1
punto, Placeta 1 punto y Bi-
blioteca Muro, O puntos

Grupo 4°: Es Cau P , -
Ca'n Nofre 2' (Aplazado),
Bar Nou, 4 - Can Martí, 4.

Clasificación: Bar Nou y
Can Martí, 1 punto, Es Cau
1' y Can Nofre 2, O puntos.

Grupo 5°: S'Hort 1, 7 -

Es Cau 2, 1, Condal, 7 -
Sa Mora, 1.

Clasificación: S'Hort 1' y
Condal, 2 puntos, Es Cau 2'

y Sa Mora, O puntos
Se ruega a los delega-

dos de los equipos partici-
pantes, que antes de las
24 horas de haber finaliza-
do las partidas presenten E
las actas en el Local So-
cial (Cafetería S'Estel) cr)

1.1



CI Judo

Miguel Sancho Rodrigo, nuevo cinturón negro

«El judo además de un hobby es una forma
de vida»

Miguel Sancho ha sido
noticia estos días, el motivo
sin ninguna clase de dudas,
el haber entrado en la cate-
goría superior de judo, de-
nominada categoría «Dan»
y en su caso, pues el haber
conseguido el primero. Mi-
guel que cuenta con 19
años es natural de C. Millor,
entrena en el Renshinkan y
alterna los entrenos en S.
Servera, C. Ratjada y Mana-
cor.

-¿Cuánto tiempo llevas
practicando el judo?

-Hace unos 10 años que

empecé a practicar el judo
en un club de C. Millor, pero
luego me matriculé en el
Renshinkan, y de esto hará
unos 5 años aproximada-
mente.

-¿Practicas otros depor-
tes?

-Federado sólo practico el
judo, pero me gustan casi
todos los deportes y regular-
mente practico el tenis, el
baloncesto y el fútbol.

-¿Dónde te gustaría lle-
gar en el mundo del judo?

-A mí me gustaría perfe-
cionarme y llegar como
todos a lo más alto, como

por ejemplo conseguir una
medalla en algún cto. de Es-
paña.

-¿Si no eres competidor
crees que no hay sitio
para los aficionados a
este deporte, o si lo hay?

-Si que lo hay, evidente-
mente, no todos los practi-
cantes son competidores ni
mucho menos, es un depor-
te que te permite estar en
plena forma y no tienes por-
que competir.

-¿Qué es lo más difícil
del judo?

-Lo más difícil, proponerte
una meta y querer alcanzar-

la.
-¿El judo es un simple

hobby, o crees que es una
forma de vida?

-El judo además de un
hobby es una forma de vida,
el judo te educa y te forma

mental y espiritualmente, sin
ninguna duda es una forma
de vida, con los años llega
un momento en que te sien-
tes identificado y no lo pue-
des dejar.

Vidal

Es celebrará aquest cap de setmana

Judo: El Dojo Muratore a l'Internacional de Girona
Aquest cap de setmana i

durant els dies 30 , 1 i 2 es
disputará a Girona el II Tro-
feu Internacional de Judo
Girona-93 «Copa Panaso-
nic» amb les modalitats de
Cadets (Sub-17) i Juvenils
(Sub-19) masculins.

A n'aquesta competició,
que disposa d'un gran pre-
supost, i que assumeix l'A-
juntament de la ciutat junta-
ment amb la firma Panaso-
nic, els quals corren a cà-
rrec de totes les despeses
com l'estatge i alimentació
de tots els competidors, ár-
bits i entrenadors, participen
un club de cada comunitat
autónoma, i equips d'Ando-
rra, Portugal, Italia i França.

El Dojo Muratore ha ins-
crit els següents judokas:

1Manolo Hidalgo, Antoni
Duran, Antoni Sureda, RafelE

ZRiera, Francesc Llull i Barto-
meu Riera qué aniran acom-

panyats per un nombrós
grup de companys del club.

Aquest desplaçament és
important per aquests judo-

kas ja que els permet conéi-
xer i competir amb judokas
d'una gran categoria i no
només del nostre país i això

sempre és bo de cara a l'a-
prendizatge del Judo i esta-
blir noves amistats cosa ve-
ritablement important.



Penyes Voleibol

Partit decisiu per Bulla de llevant i Pub s'Oliba
L'equip Bulla de Llevant

guanyar el primer partit de la
semifinal al Nautilus S. Ser-
vera per (0-3), está a una
victòria per disputar la final.
Un partit on els Serverins no
responien bé als atacs del
Bulla de Llevant, esperen
que aquest cap de setmana
sigui més bo el partit.

El partit Pub s'Oliba - C.V.
Arta va esser bastant dispu-
tat, els locals guanyaren per
3-2 bastant ajustat, moltes
jugades acabades amb
remat, el Pub s'Oliba també
está a un partit de la final.

Rte. Los Dragones - Mo-
bles Vda. J. Parera un partit
disputat a P. Cristo, guanya-
ren el Mobles per (1-3)
aquest partit pertany a la
classificació del cinqué al
vuité lloc de la classificació.

A Vilafranca es jugar el

partit Tejar Balear Vilafranca
contra el Moldures Llull/Café
Hípica on guanyaren els vi-
sitants per (1-3) fan un partit
poc animat a causa del vent
que feia, no deixava fer
bones col.locacions.

Dels llocs novè al dotze
els jugaven Optica Tugores
- Institut M.A. aquests guan-
yaren per 3-0 sense proble-
mes. L'altre partit fou C.J.
Petra contra Elite S. Servera
que posaren les coses difí-
cils al Petra tingueren que
jugar més d'una hora per
aconseguir la victòria.

Resultats de la jornada
passada:
1er. al 4ar. lloc:

Nautilus S. Servera - Bulla
de Llevant (0-3); (0-15, 12-
15, 4-15).

Pub s'Oliba - C.V. Arta (3-
2) (no tenim puntuació).
5e al 8e lloc:

Mobles Vda. J. Parera -
Rte. Los Dragones (3-1);
(15-4, 9-15, 15-7, 15-4).

Tejar Balear Vilafranca -
Moldures Llull/C. Hípica (1-
3); 15-13, 10-15, 7-15, 8-
15).
9e al 12e lloc:

Optica Tugores - Institut
M.A. (0-3); (4-15, 9-15, 7-
15).

C.J. Petra - Elite S. Serve-
ra (3-1); (8-15, 15-5, 15-8,
17-15).

PRÓXIMA JORNADA
1-5-93

Del 1er. al 4art. lloc:
-C.V. Arta - Pub s'Oliba a
Artà a les 1600 h. Arbitra:

Nautilus S.S.
-Bulla de Llevant - Nautilus
S. Servera a P. Cristo a les-
18'00 h. Arbitra: Mobles
Vda. J. Parera.
Del 5e al 81 lloc:
-Rte. Los Dragones - Mo-
bles Vda. J. Parera a P.
Cristo a les 1630 h. Arbitra:
Bulla de Llevant.
-Moldures Llull/C. Hipica -
Tejar Balear Vilafranca a Na
Camella a les 1730 h. Arbi-
tra: Optica Tugores.
Del 9e al 12è lloc:
-Elite S. Servera - C.J. Petra
a S. Servera a les 1600 h.
Arbitra: Nautilus S. Servera.
-Institut M.A. - Optica Tugo-
res a Na Camella a les
1600 h. Arbitra: Tejar Balear
Vilafranca.

Simó

Tenis de mesa
Finalizado el III torneo

«Aulas 3 edad Cafetería
s'Hort» cumpliendo la mejor
edición de las realizadas,
puesto que participaron un
total de 14 equipos de tres
componentes en cada equi-
po.

Dicho campeonato se ha
realizado con muy buenos
resultados, para que el pró-
ximo año se vuelva a reali-
zar, ya que se ha de tener
en cuenta que por parte de
los jugadores ha habido una
gran deportividad y una es-
celente puntualidad a la
hora de hacerse sus respec-
tivos enfrentamientos.

Hay que destacar que
dicho torneo se ha desarro-
llado con una rivalidad im-
presionante, puesto que ha
habido una igualdad de

todos los equipos y no se ha
podido definir la clasificación
final hasta la última jornada,
ya que ha habido 4 equipos
que han ido igualados du-
rante todo el campeonato.

Hay que agradecer a los
patrocinadores de los equi-
pos su colaboración entre
los jugadores veteranos y
demás deportistas de este
maravilloso deporte que es
el tenis de mesa.

Solamente nos queda co-
municarles que la entrega
de trofeos y cena de compa-
ñerismo será el próximo día
11 de Mayo en la Cafetería
s'Hort, consiguiendo los
equipos las siguientes clasi-
ficaciones:

1. Mármoles Artá
2. Moiduras Jape

3. Madecor
4. lnserso
5. Comercial Artigues
6. Cafetería s'Hort
7. Aulas 3' Edad
8. Joyería Ramon Llull
9. Avicola Ballester

10. Comercial Colau
11. Asegura nzas Llull
12. Pinturas Ben Fet
13. Banca March
14. Axa Mare Nostrum

Mig Top-sin



Natación Squashbol

II Trobada de natació Squashbol, Sol y Mar
Este sábado día 1 de

Mayo a partir de las 1600 h.
en el Club Squashbol de
Manacor se daran cita unos
150 niños en edades com-
prendidas entre Ics 3 y los
14 años para demostrarnos
sus avances técnicos y físi-
cos en el mundo de la nata-
ción.

Este es uno de los mu-
chos actos que se organizan
en el Club con la única in-
tención de promover y moti-
var estas actividades socio-
deportivas entre la gran fa-
milia deportiva que existe en
nuestra comarca.

Otro de los actos que se
están preparando es el final
de curso de todas las activi-
dades que promueve el
Squashbol de Manacor.
Dicho acto consistirá en una
demostración de todos los
niños y niñas que durante

todo este año han practica-
do alguna actividad, de las
cuales destacan la danza, la
gimnasia deportiva, la nata-
ción, etc. La fecha probable

para este acontecimiento
será muy próxima al 18 de
junio.

De todo ello les iremos in-

formando puntualmente me-
diante estas páginas y los
socios del club también lo
estarán mediante la recep-
ción del mismo.

CURSETS NATACIÓ ESTIU '93 

	MESOS:	 juliol, agost i setembre

	EDATS:	 A partir de 3 anys.

	DIES:	 De dilluns a divendres (classes diàries)

	HORARIS:	 Matins.

	QUOTA:	 6.000 pts./mes.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS AL CLUB

tZ 
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Carrer Baléria, 14 - © 84 32 50 - MANACOR (Mallorca)
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Del 21 al 28 d'abril

Micaela Bover Antónia Bover Magdalena Brunet Antónia Martí Melchor Sureda
Amengual Nicolau Servera Fullana Nicolau

(a) de Can Refelino Morí als 71 anys (a) Jana - Doret (a) Mella - Viuda (a) de Can Burdils
Morí als 82 anys Morí als 86 anys d'en Toni «Salen> Propietario Taller

Morí als 81 anys Surver
Morí als 28 anys

Pompas Fúnebres de Manacor Tel 84 47 84

Bateig

El passat diumenge,
dia 18 d'abril va rebre la
ceremonia del bautisme
la petita Cristina Antich
Acedo, filia de Joan i
Francisca. Després de
l'acta religios que va tenir
lloc a l'església de Nostra
Senyora deis Dolors, es
va convidar a familiars i
amics al Restaurant Ses
Arcades de Manacor. En-
horabona i moltes felici-
tats als seus pares i més
familiars.



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

Diumenges I festius:
-Es Molinar;	 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. Aná-Pto.Alcudia; Can Picalort.
-Febrer, Na Borges; Artà.
-Marratxi S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Calviá
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.

Telèfons
d'interés

Ambulàncies Insulars 	
Ambuláncies 	  55 40
Urgències 	

20
75- 20

41	 11
65 65

061
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Cita prévia 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Centre d'an à lisis

biològiques S.A	 84 37 94
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	  55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	  55 00 63-55 00 48
Urgències Policia 	 092
Policia Nacional/ D.N.I. 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50

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

Farmàcies
Dia 30, Ilic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 1, Ilic. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 2, Ilic. Llull, Na Camella
Dia 3, llic. Llodrá, Cr Joan Segura
Dia 4, llic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 5, Dic. Pérez, C/ Nou.
Dia 6, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 7, Ilic. LI. Ladária, C/ Major
Dia 8, Dic. Riera Servera, Sa Bassa

HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(Abril, maig, Juny setembre)

Dissabtes i Vigilies de festa
Horabaixa.
18,00 h. Sant Josep
19,00 h. Crist Rei (sols dissabtes).
St. Pau
2000 h. Convent, Fartáritx. s'Illot,
Son Carrió
20,30 h. N.S. Dolors, Porto Cristo
21,00 h. Crist Rei, Son Macià

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

Horabaixa
18,00 h. Benedictines, St. Josep
1830 h. S'Illot
1830 Calas de Mallorca (de Maig a
Octubre, només diumenges)
19,00 h. Crist Rei, St. Pau
20,00 h. Convent, Son Carrio
2030 h. N.S. Dolors, Porto Cristo.
2100 h. Crist Rei, Son Mac.:iz.
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MISTER JOHNSON
DIMECRES 5 - 21'30

Dissabte dio] - 5 - 715 - 930 hs.
Diumenge dia 2 - 5- 715 - 930 hs.

Dilluns dia 3 - 930 hs.

G. Civil Tráfico atestados 	 55 19 96
Guàrdia Civil 	 55 01 22
Guárdia 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
51

84
FAX	 84
TEL MOVIL	 908 63

CTRA. PALMA - ARTA KM

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
Aj. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
Aj. Del. Cultura 	 84 91 02
Al. Del. Urbanisme 	 84 91 04
Al. 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'Artá 	 56 21 54
Jutjat instrucció n	 1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n° 2 	 55 59 11
Jutjat instrucció n° 3 	 55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41 59
Contribucions 	  55 27 12-55 27 16
Hisenda 	  55 35 11-55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Església dels Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia S. Macià 	 55 02 44
Parròquia P. Cristo 	 82 15 63
Parròquia S. Carrió 	 56 94 13
Parròquia St. Llorenç 	 56 90 21
Teatre Municipal 	 55 45 49
Telegrames per telèfon 	 72 20 00



Se vende planta boja en Ma-
nacor. Comí Ses Topareres. C/
Astro, 13. Tel. 822361(23-4)

Se vende bote mallorquín 4
mts. Majoni. Mod. Pescador de
fibra con motor Yamaho 9.9 HP
(1992) con sondo lowrance y
muchos extras, perfecto esta-
do 375.000 pts. Tel 55 06 66 (no-
ches)(23-4)

Es ven Mallo de mimbre de 5
places i taula per 20.000 pts. Te-
letonar els horabaixes en el 84
4940(23-4)

Se vende o alquilo 2° piso en
Manacor C/ Bartolomé Sastre.
24 Frente raciona Cristo Rey
Tel 585944(23-4)

Vendo piso en Porto Cristo 1°
linea Tel 55 15 93 (noches)(23-
4)

Venc vespa primavera 74
c.c PM-P. Preu o convenir Tel.
554945(23-4)

Vendo Yornaha 250 specid
Tel 55 23 06 2 800 kms PM-BM
(23-4)

Venc Peugeot 205 GTX Tel
55 19 72 (devers lo 1 del mig-
dia)( 16-4)

Se vende TZR-80 PM-BJ, impe-
cable Traspaso gratis, precio
interesante Tel 554750(16-4)

Por liquidación de finca
vendo ter piso en Manacor,
omueblado, con muebles de
fábrica completamente nue-
vos. Precio 4 200.000 pts Tel. 82
1577 (noches)(16-4)

Vendo 1 er piso en Porto Chs-
to C/ Punta Rasat (parte cita
de Porto Cristo). 3 dormit  gran-
des, un baño, cocina amue-
blada, comedor grande y tras-
tero, com muebles incluidos
por 8300000 pts. Tel 84 33 41
(llama a partir de los 9 noche)
(16-4)

Vendo Seat 600 carrocería
en perfecto estado Siempre
en garaje. Tel  550598(7-4)

Vendo máquina de coser
antigua en perfecto estado por
9.000 pts. Tel. 55 22 31 (82 06 (3
noches)(7-4)

Vendo moto Yarnaho Joc ,
perfecto estado, pocos kilóme-
tros. Te1:55 0598(2-4)

Vendo Moto Sanglos 500 o
cambio por vespa Tel 55 05 35
(2-4)

COMPRES
Compro caballo o yegua

edad máxima 6 años. Impres-
cindible buen porte, pago con-
tado. llamar a partir de las 9 de
la noche. Tel: 84 3341 (26-3)

LLOGUERS
Es doga magatzem (207 mt)

C/ Severo Ochoa (oprop plaça
Antoni Mus)Tel: 551574(30-4)

Se alquila local de 250 rri T

para almacen o industria en
Manacor, Tel: 554020(30-4)

Alquilo uno cochera en lo C/
Pintor Juan Gris. Tel: 55 21 48
(30-4)

Se traspasa local comercid
C/ Mar 39 Porto Cristo. Buen
precio.Tel: 821639(30-4)

Es lloga pis gros a Manacor
amoblat, sense comunitat. Tel:
820381(30-4)

Alquilo piso en 1- fila, al lado
Tdayot 1 er piso, 3 dormitorios.
Te1:55 1461(30-4)

Pto. Cristo dquilo ático. 3 dor-
mitorios, sala comedor, cocina,
baño y aseo, gran terrazo con
vista al mor, 5 minutos playa,
alquilo meses verano o todo el
año. Tel : 29 1469 (30-4)

Se traspasa Bar cafetería por
no poder atender. Precio a
convenir. Plaza Ebanista. 10.
Manacor.(30-4)

Es lloga planta boixa C/ Eco-
nomo Bonnin. rr 10. Tel: 82 16
99. Es lloga magatzem Avda.
Fray Junípero Serra. TEI: 82 16 99
(30-3)

Es lloga oficina o despatx a
s' Illot, emmoquetat, aire acon-
dicionat .Tel: 55 2597 (24-3)

Se alquila piso Poseo Antonio
Mauro 1. TEI . 551721(23-4)

Alquilo piso en Manacor cén-
trico, grandes vistas inmejora-
bles. Tel: 55 1593(23-4)

Alquilo local en C/ Juan
Romon Jiménez Tel: 55 28 32
(23-4)

Alquilo piso amueblado en
Porto Cristo, (3er pisto) C/ San
Jorge n° 20. esquina Hotel Pera-
116(23-4)

Alquilo piso en Porto Cristo 1°
línea antiguo Tel . 55 15 93 (no-
ches)(23-4)

Es llaga o ven pisen el Senat
Tel 289357(7-4)

Dispongo para alquilar local
apto para almacén. Zona
plaza San Jaime. Tel. 55 32 37
(7-4)

OFERTES
TREBALL

Necessit una °Ilota respon-
sable per guardar nins. Infor-
macióTel: 554705(30-4)

Hotel necesita conserje de
noche Tel  8338 38 (30-4)

Se necesita chico responsa-
ble para bar en zona turística
con nociones de camarera y
de cocino. Tel 84 34 66 - 83 32
14(23-4)

Se necesita chica a partir de
18 años para trabajo tarde-
noche en Pío Cristo para el ve-
rano y medio jornada en Mo-
nacor durante el invierno. Dirí-
gense a Croissant d' Or, Pl. We-
yler. (23-4)

Se necesita peluquero en

Cola Millor. Tel. 58 61 97 - 82 11
86(23-4)

Se necesito dependienta
para tienda de Cala Millo( con
conocimientos de alemán. Tel:
55 08 27 y 8200 42 (2-4)

Se necesita chico o chica,
servicio militar cumplido, intere-
sados con el arte. Coche parti-
cular, datos de vendedor, no-
ciones de inglés. Tel: 55 40 87.
Domingo cía 4 de 17 CO a
13' 00(2-4)

Se necesita persona para ofi-
cina cornbio y agencia de via-
jes, zona costera. Enviar foto
curriculum. Apartado correos
260 RE!. 9 de Maniaca. Impres-
cindbleinglésydemon(2-4)

Se busca maestro de ale-
mán. Tel: 84 41 24 (horas ofici-
no)(12-3)

Se busca perra extraviada
raza Scothish Terrier (pequeña,
negro y peluda) responde por
Vasta, se gratificará. Tel. 84 44
75(19-2)

DEMANDES
TREBALL

Se ofrece recepcionista zona
Cala Millor - Sa Como, horario
da o noche (llamar tardes 56
7889)130-4)

Se ofrece camarera come-
dor zona Cala Millor-So Coma,
con experiencia, llamar tardes
Tel: 56 7889 (30-4)

Se ofrece mujer responsable
para limpieza todas las maña-
nos. Te1,55 5051(30-4)

Aficionada o la fotografia
s' ofereix per fer fotos a porhcu-
ion o preus económics. Tel. 55
1579(23-4)

Chica de 20 años busca tra-
bajo. Especididad: materia
administrativo. Tel. 55 51 16 (23-
4)

Se ofrece mujer con referen-
cias poro guardar personas
mayores de lunes a viernes de
da Tel. 554931(23-4)

Jove de 30 anys cerca feino
urgentment Tel. 55 3724 (23-4)

Se ofrece mujer de 52 años
responsable y trabajadora.
Busca trabajo en hostelería o
por horas, urgente Tel 84 35 35
(23-4)

Se ofrece chica de 25 años
responsable y con experiencia
Para hotelería o cualquier tra-
bajo (urgente). Tel. 84 35 35 (23-
4)

Se ofrece recepcionista Tel.
5678 89 (noches)(16-4)

Se ofrece camarera de co-
medor con experiencia. Tel. 56
7889 (noches)(16-4)

Administrativa con título FP-2,
carnet de conducir y experien-
cia, busca empleo para todo el
día o por horas. interesados. 82
7067(16-4)

Se ofrece vigilante paro ho-

teles i apartamentos. Tel, 82 07
25 (tardes)(16-4)

Se ofrece trabajo a Nativo/a
inglés para da clases. Zona
Inca-Manoca. Tel. 52 52 87 (no-
ches)( 16-4)

S ofereix xofer amb carnet
de 1. També s' ofereix horno
per trebolls de jardineha. Tel: 55
2044(2-4)

Chica de 17 años busca tra-
bajo cualquiera. Tel: 55 18 97
(mediodas, pedir por Antonia)
(2-4)

Juan Sanchez Realizamos
trabajos de: Pintura. Rottios.
Barnices, repararnos muebles y
enmarcociones berrido del
color. Inf.: 82 23 61 todo el cía.
Presupuesto sin compromiso(2-
4)

S' ofereix altota amb títol
d' anglès i nocions d' Alemony.
Tel. 55 09 71(19-3)

Chica de 16 años con per-
fecto inglés, nociones de do-
man y curso de contabilidad
informatizada busca trabajo.
Tel. 820049(19-3)

Un monitor se ofrece poro
mantenimiento y servicio técni-
co de hotel o complejo turístico
en la zona de Calo Milla, Sa
Coma. etc. Tel. 551265 (19-3)

Se ofrece cuco de 21 años
para cualquier tipo de trabajo.
Tel. 554227(19-3)

Chica joven busca trabajo.
sin prefererencia concreta. Id'.
552616(19-3)

DIVERSOS
Se dan clases de pintura y ci-

bujo de 2 h. a3 h. de 5h. a6 h. y
de 6 h. a 7 h. todas las edades.
Tel: 55 40 87 (ílomor de l' 30 h. o
3 hs.y de 8 a 10 h.)(30-4)

Es donen classes de rapas
d' EGB. Informes: C/ Carril 32.7
1 - . (30-4)

Extraviada gata gris perla
con el pelo muy largo, en coso
de ser hallada por favor llamen
Tel: 84 30 83, Se recompensará
(30-4)

Se fon confines de mocramé
per encárrec a medida. Chdar
al tel. 82 07 32 (de 17h a 22 h..
exceptuant els dimecres). (23-
4)

Tarot astrología, cortes de
Karma, conozca su futuro.
Orientación de problemas per-
sondes. Consultorio: de lunes a
viernes de 16 a 20 h. Tel. 55 36
22. Via Majórica. 28- bajos, Ma-
nocor. (16-4)

Busco hembra paro cruzar
con macho: raza: Griffon, ca
d' altura o parecido. Tamaño:
mediano. C010f: Blanco. Tel. 58

50 - 54 (Roberto)(7-4)
Cr)

Es donen classes d' demany
per principiants a s' Illot Tel. 81 z
1129(7-4)

	

(7-4)	 tx.

tia
Caniche macho, blanco Ton

se ofrece para semental. Tel: 55 rta
2147(2-4) azi

VENDES
Es ven coticena amb cabuda

per dos cotxes o Manacor
(oprop s' Antigor) Tel 55 15 74
(30-4)

Se vende coso en Porto Cris-
to o se cambiaría por piso en
Palma. Tel. 55 01 51 (migdies i
vespres)(30-4)

Vendo piso 3° en Porto Cristo.
Sin gastos de comunidad. Pre-
cio: 3.800.000. Tel: 55 35 10 (30-
4)

Vendo piso en Manacor. 4
habitaciones Informes Tel 55
2753(30-4)

Vendo Derby Vanant Sport,
maletero trasero 2 000 km de
rodaje, seminueva, del año 91,
papeles en reglo Tel 82 23 61
(30-4)

Vendo coche en buen esta-
zio 60.000 km. Precio económi-
co TEI:555742(30-4)

Vendo apartamento en
Porto Cristo a partir de

000.000 pis, amueblado TEI
-52 01 19 (lunes. miércoles y vier-

s de 15 a 17 h.)(30-4)

Vendo ler piso sin comuni-
dad con •buc. encima, precio
o convenir.Tel: 55 2553 (30-4)

Vendo muebles usados en
buenestado.TEI: 5505 52(30-4)

Se vende dormitorio matri-
monio estilo inglés o muy buen
precio. Nuevo. Tel: 82 07 18
(mediodiasonoches)(30-4)

Venc moto Suzuki 600 GSX
PM-BJ. 10.500 km. en perfecte
estat 600.000 pts. TEI: 58 52 11
(de 80 15 h.) i 82 07 22 (Carlos)
(30-4)

Se vende 3er piso, cocina
amueblada, 3 habitaciones,
bono, comedor y solo de
estarTel:810292 (30-4)

Vendo piso en Pto. Cnsto, 3
dormitorios, cocina con mue-
bles de roble y barro america-
no. horno y encimara vitroc erá-
filia) Baño completo. sala co-
medor y terrazas con vistas ol
mor Precia 5 900 000 pts. Tel .

8206)4-820202(30-4)

Ocasión. Vendo tienda de
compaña, remolque. model
•Convert-13.i semi nueva. Do-
cumentación en regla, por
125.000 pesetas. Tel: 55 10 15
(30-4)

Vendo Zodioc con motor Ya-
maha 15 Hp o cambio por
moto Tel: 5535 10(23-4)

Vendo conservadora de 280
litros. Zonussi. 25.000 pts. Tel. 55
32 98 (23-4)

Vendo piso y planta baja por
separado en s' Illot cerca del
Hotel Colombo. Tel. 55 28 32
(23-4)

Tomavistas 8rni. lavabo y gri-
fería nuevos. 2 apliques. 1 col-
godo( de latón. 1 tocadiscos y
2 bafles (automático). máqui-
na escribir °limpio. mesto

para máquina. Se vendo
todo o por separado. Tel. 82 14
50 Precio a convenir. Tel 82 14
50(23-4)
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Tel: 84 37 94
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LLEVANT
Plaza Ramón Llull, 21-A

Tel. 84 35 00

Col•laboració

Que alcin una tiza          

Els que saben la diferència

Si fos un pinar seria diferent, Ilavors
sí que es podria dir que tenia algun
valor, però així, quatre mates, real-
ment, no sé que t'he de dir. No hi ha ni
arbres ni res. És possible que no fossin
les seves paraules exactes, però donava
a entendre el mateix, Cala Petita té tan
poc valor per a ell com en té el cervell
d'algun regidor per a uns altres, o sia
cap ni un. No veu ni l'interès cultural
que pot tenir, ni laimportáncia que té
per al paisatge , ni el que la ciencia po-
dria perdre si es destruís.

L'argument que treuen sempre se-
guit quan se'ls parla de conservació, de
que n'hi ha d'iguals o millors per tot,
es pot aplicar i és válida quan parlam,
per exemple, de regidors, però mai a
una cosa com Cala Petita. Ara bé, això
són arguments d'ecologistes exaltats,
per molt encertats que siguin.

Cala Petita, o qualsevol recó del
nostre municipi, afirmen alguns, es re-
dueix a pinar, quatre mates, o conreu.
Uns regidors apten la diferencia amb
certa facilitat, abres ho agrupen tot junt
baix el simple qualificatiu de 50.000
ptas/m2 .

Eduardo Puche es va apuntaramb
Rafel Sureda al Club Regidors-per-la-
Botánica dient que tampoc veia quin
interés tenien les quatre roques que for-
men Cala Petita. La variant de roques
en lloc de mates és interessant, però ve
a ser el mateix: no sap res del que hi ha
a Cala Petita.

Al nostre ajuntament ignoren si hi ha

endemismes molt importants a Cala
Petita, aquelles plantes que només es
troben aquí, o els invertebrats únics en
el món que hi són també. Qualsevol
diria que la riquesa de Cala Petita
només l'entenen en preu per solar. Pere
Llinàs, estant més arrelat a la foravila
d'aquí, ho té molt clan Les plantes són
plantes. Hi ha pins i mates i la savina
que és molt guapa. Per tant s'ha d'es-
ser el fundador dels Regidors-per-la-
botánica.

La conselleria d'Agricultura m'ha
assegurat que la savina és una planta
protegida, subjecte a el que es diu
regim d'Intervenció. Això és per evitar
que la planta desapareixi de Mallorca.
Vol dir que si un té una garriga amb
savines les pot emprar per a consum
propi, no les pot vendre ni exportar,

per exemple. Si una persona qualsevol
ha d'arrabassar una savina ha d'enviar
una sol.licitud a la conselleria d'Agri-
cultura abans de començar. És il.legal
fer-ho d'altra manera.

Doncs bé, Pere Llinàs s'ha encarre-
gat d'apuntar tots els del nostre Ajunta-
ment que no cren al seu Club, com a
socis honoraris. De s'Illot va arrabassar
una gran savina i la va plantar a carrer
Cos. La setmana passada la varen subs-
tituir discretament amb un «arbre de
pisos». És probable que molts dels nos-
tres regidors no sapin distingir-los, i es
possible que Pere Llinàs espera que
ningú no se n'adoni. Però a la Conse-
lleria no saben res de cap sol.licitut per
arrabassar savines s 'Illot. Pareix que
el nostre regidor possiblement ha
comes una il.legalitat.

Ben Vickers
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PIERNA O PALETA CORDERO

640
pts./kg.

BERENJENAS

99
pts./kg

JAMON SERRANO
SIR Oscar Mayer

1.290 pts /kg

ECIPER
MANACOR
' 	 .D11.0	 mui	 n51.11ÁNIE

Ch.	 DI •10.2 , »ORAS

SÁBADO DIA 1 DE MAYO ABIERTO DE 9'30 H. A 21'30 H.
DOMINGO DIA 2 DE MAYO ABIERTO DE 9'30 H. A 13'30 H.

Todas estas ofertas están destinadas a consumidores finales y se rigen según usos establecidos para comercio minorista.
Precios vigentes salvo variación, fin de existencia o error tipográfico.



El brillo del éxito

Omega Constellation
reloj de señora en oro de 18 quilates

con cristal de zafiro irrayable.
Impermeable.

Swiss made sinee 1848.

o
OMEGA

The sign of excellence.




