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Carta als lectors

deteriorant, any rera any, sense que ningú faci abso-
lutament res per salvar-les d'una demolició que arri-
bará més prest o més tard o, el que encara és pitjor,
d'una degradació progressiva que els facin irrecupe-
rables.

Crec que és una desmesura protegir edificis pel
simple fet de la releváncia -sempre discutible- indus-
trial de la casa. A Manacor hi ha altres edificis que
han tengut una gran significació social i industrial a
principis d'aquest segle i no conec cap catàleg d'edi-
ficis a protegir que els contengui. I la 'lista es pot fer
ràpidament.

M'assembla que de So Fábrica de ses Pintes s'ha
fet una tormenta dins un ribell; molts d'altres edifi-
cis més antics que aquest són tirats abaix cada any
davant el silenci d'organitzacions i entesos. És evi-
dent que aquest silenci no justifica que es pugui es-
bucar tot, però és evident que hi ha uns mínims de
coherència a mantenir.

L'important, ara, és que el nou edifici, que s'aixe-
qui al solar que ocupà un dia aquesta fábrica, es faci
d'acord a un entorn, un dels més hermosos de Ma-
nacor.

ASSOCIACIONS I AJUNTAMENT

Aquesta setmana, Llorenç Gibanel, Vice-president
de la Federació d'Associacions de  Veïnats de Mana-
cor ha estat nomenat responsable de Participació
Ciutadana a les Balears per part de la CACE (Confe-
deració Associacions de Veïnats Espanya).

Aquest nomenament s'ha produït a un moment en
qué les relacions entre la Federació i l'Ajuntament
semblen presidides pel recel i la desconfiança.

Ho hem dit altres vegades i ho repetirem: les AA.
de VV. són una gran eina de feina i un gran instru-
ment de col.laboració amb un ajuntament que pot
arribar d'una forma molt més directe al ciutadà.

El fet de que la Federació vulgui controlar despe-
ses públiques és normal i quan no hi ha res a ama-
gar és fins i tot un bon símptoma de salut democrá-
tica.

Sovint ens queixam tots de les distàncies entre ad-
ministradors i administrats; una bona política de
col.laboració entre AA. de VV. i ajuntament en matè-
ries que siguin qualque cosa més que les festes de
barri, pot reduir sensiblement aquesta  distància.
Cada ú, però, s'ha de posar al seu lloc.

Antoni Tugores

.LJ'enderrocament d'una antiga fábrica de pintes
al Passeig de Na Camella ha estat, és -i possible-
ment será- motiu de discussió i fins i tot de polémi-
ca aquestes dues darreres setmanes. A Manacor sem-
pre és fácil la polémica; el mal és que sovint és esté-
ril i a deshora i la discussió es produeix quan tot
está fet i no queda cap solució possible.

Ens estam lamentant amb freqüència de la pèrdua
irreparable del Teatre Principal, convertit ara en
finca d'aparcaments. Quantes veus s'aixecaren ales-
hores, quan encara hi havia possibilitats de revocar
el permís municipal de demolició de l'edifici?

Ara, amb Sa Fábrica de Ses Pintes passa dos reals

Sa fábrica de
ses pintes

del mateix: la discussió comença quan l'edifici ja és
irremissiblement a terna; quan no queda res més a
discutir que la realitat d'un enderrocament anunciat,
permès i, -no ens enganyem- poc lamentat per la
majoria de manacorins.

Jo no vull discutir el valor  arquitectònic de l'edifi-
ci que m'assemblava més bé escàs. Hi ha els entesos
que poden fer valoracions molt més afinades i que
s'abstenen. El fet és significatiu.

El que me sorprèn és que de cop s'hagi descobert
el valor d'un edifici que justament feia decenis esta-
va tancat i del que gairebé ningú no coneixia el seu
interior. Diuen alguns que Na Camel.la ja no será
mai més el mateix sense aquesta casa i és cert. Mai
res és el mateix quan es substitueix una cosa per
una altra; d'aquí a donar-li una releváncia tan ex-
traordinària m'assembla que hi ha més d'una passa.
I més me sorprèn el fet de que dins la mateixa ala-
meda s'hagin enderrocat vells edificis, amb més ca-
rácter que aquest, del segles XVIII i XIX i ningú no
ha piulat.

1 tampoc piula la gent quan altres cases, amb si-
tuació similar a la Fábrica de Ses Pintes, s'estiguin
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Des del carrer Santa María
trl
44....,./uriosament, i fruit d'una si
més no sorprenent casualitat, un
únic carrer de Porto Cristo reuneix
durant l'estiu a les principals for-
ces vives del municipi de Mana-
cor. L'edifici Cap des Toi, número
22 del carrer Santa Maria, dóna re-
sidència al balte, Gabriel Bosch, al
primer tinent de baile, Rafel Sure-
da i al delegat municipal de Porto
Cristo, Antoni Vives. Peal, també
dóna cabuda a Pedro Lliteras, rela-
cionat amb l'Ajuntament de Mana-
cor pels contenciosos administra-
tius que li está guanyant i per la
capacitat de dur de bòlit amb les
seves crítiques a l'equip de Go-
vern. Amb la raó i el pes de la
Justícia per davant. Però en el ma-
teix carrer hi resideixen també el
comisad de la Policia Local, Mi-
guel Jara, el vicepresident de la
Federació d'Associacions de Veï-
nats de Manacor, Llorenç Gibanel
i un dels representants de la prem-
sa manacorina, José Mateos. És a
dir, que durant els mesos d'estiu,
al batle no li cal sortir del carrer
per comptar amb els seus estrets

col.laboradors, però els seus movi-
ments són vigilats de prop per al-
guns dels ciutadans més crítics
amb què Gabriel Bosch es troba a
cada passa de la seva gestió gover-
nativa. Una casualitat més i de da-
rrera hora fa que Ricardo Fernán-
dez Alcázar, nou en el món de la
política manacorina des del seu re-
cent estrenat càrrec de coordinador
polític d'Esquerra Unida a Mana-
cor, també passi els estius en una
de les residències del carrer Santa
Maria.

VACANCES

I ara més que mai el carrer Santa
Maria és centre d'atenció de la
vida política i social manacorina.
Perquè el batle está de vacances
per tant, és més fácil trobar-lo allá
que no al despatx de batlia, i per-
qué el seu veí d'escala, Pedro Lli-
teras, segur que está aconseguint
desbaratar-li el descans d'una set-
mana que tenia previst.

EL BATLE DISPOSA,

SENSE SORT1R DEL

CARRER, AMB ELS

SEUS

COL.LABORADORS 1

EIS SEUS CR/TICS
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IDó. ELS ALEMANYS VOLEN
COMPRAR MALLORCA, DIVEN.... PERO
SI AMB UN POC MÉS CASI HAN
COMPRAT LA CEE A PREU DE
"SALDO"! I SI NO LA COMPREN, AL
MANCO LA DURAN A LA QUEBRA!
I AIX(5 DELS TIPUS D'INTERÉS QUE
NO S'ATUREN DE PUJAR, I LA
PESSETA QUE NO S'ATURA DE
DEVALLAR, NO HO ENTENC, PERO
DIVEN QUE ÉS SERIO...

11"a
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I MENTRE, ELS POLÍTICS
ESCAMPEN, PERQUÉ -NO VOS
PENSÁSSIU- EL PAIS ("VULL DIR
L'ESTAT, NO EL DIARI) ESTARÁ A
PUNT DE FER ULL, PRO A ELLS
NINGU NO ELS LLEVARA LES SEVES
VACANCES, AL SOL, A LA PLATJA O
A LA MUNTANYA, JUGANT A GOLF,
FENT WINDSURF, CRIANT BONSAIS
O MENANT TRACTORS

I JO ME DEMAN.. SI UN ESTAT POT
ESTAR, EN UN MOMENT TAN
DELICAT COM AQUEST, SENSE
POLÍTICS, NO Hl PODRIA ESTAR TOT
L'ANY?

PEDRO LLITERAS

DENUNCIARÁ A

AJUNTAMENT

DE MANACOR PER

NO ACATAR LA

SENTENCIA QUE

LI DONA LA RAÓ

Efectivament, l'anunci de Pedro
L'iteras de denunciar a l'Ajunta-
ment per no acatar la sentencia del
Tribunal Suprem i mantenir a Do-
mingo Cruz com a recaptador mu-
nicipal ha caigut com un geno
d'aigua freda entre els membres
del grup de Govern municipal. La
possible ruptura del pacte PP-UM
a nivell autonòmic feia preveure
als regidors de Manacor una tardó
políticament calenta. Sembla, per?),
que Llitcras ha posat l'olla a bollir
en ple mes d'agost.

Per altra banda, Llorenç Giba-
ncl, vicepresident de la Federació
d'Associacions de Veïnats de Ma-
nacor, ha estat nomenat responsa-
ble a les Balears de la Confedera-
ció d'Associacions de Veïnats
d'Espanya (CAVE). Donat que la
notícia és fresca, Gabriel Bosch
encara no ha tcngut temps de fer
pública la seva satisfacció pel cà-
rrec obtingut pel seu veí. (Nota
aclaratória: per qui no estás assa-
bentat, Llorenç Gibanel, pcl seu
talant crític, encara que al marge
de partits polítics, i amant de la le-
galitat i vigilar pels interessos dels

ciutadans, no és sant de la devoció
de cap dels membres de l'equip de
Govern, així com tampoc ho ha
estat mai la Federació que repre-
senta als ciutadans manacorins i
Gibanel vicepresidcix).

AMB RAÓ

A Pedro L'iteras l'equip de Go-
vern municipal no li ha deixat al-
ternativa. Perquè la justícia no ho
seria si, després de tenir una sen-
tència favorable, ni més ni manco
que del Tribunal Suprem, resultás
que l'Ajuntament pot fer-se el de-
sentès i no acatar-la. La sentència
del Suprem favorable a Pedro Lli-
teras és del passat mes de març.
Des de llavors l'Ajuntament ha
tengut temps per cercar una solu-
ció a aquesta manifesta il.legalitat.
Al batle li tocará ara explicar per-
que malgrat tot es manté a Domin-
go Cruz com a recaptador munici-
pal. És de suposar que les seves
raons tendrá.



L'aprovació inicial del nou Pla General está prevista per al proper mes de novembre

L'Ajuntament firmará tres convenis per
estalviar-se 70 milions en expropiacions

L'Ajuntament de Manacor ha negociat la
firma de tres convenis urbanístics, per tal
d'estalviar-se prop de 70 milions de pessetes
en expropiacions de terrenys. L'acord d'a-
quests tres convenis ha estat el principal cau-

sant del retràs en l'aprovació inicial del Pla
General d'Ordenació Urbana que es projecte
per a Manacor. Segons el delegat d'Urbanis-
me, Rafel Sureda, l'aprovació inicial podria
tenir lloc el proper mes de novembre.

La reforma del passeig Ferrocarril ha

precisat de moltes expropiacions de

terrenys.

A. Sansó.-L'intent d'arribar a un
acord amb els propietaris de te-
rrenys afectats pel desemvolupa-
ment urbanístic del casc  urbà de
Manacor ha estat, segons el dele-
gat d'Urbanisme, el principal cau-
sant del retràs que sofreix el Pla
General d'Ordenació Urbana pro-

(I) jectat per al terme municipal de Ma-
nacor. Així s'ha expresat Rafel Su-

reda, qui confia que l'aprovació ini-
cial del PGOU es pugui dur a terme
en el proper mes de novembre. Se-
gons el delegat d'Urbanisme, l'Ajun-
tament ha arribat a un acord amb
propietaris de terrenys per firmar
tres convenis urbanístics, que
poden suposar un estalvi de prop
de 70 milions de pessetes per a les
arques municipals.

Zones afectades

Dos d'aquests convenis afecten
als terrenys situats entre el passeig
Ferrocarril i la carretera de Palma.
Per una part, un dels convenis ha
permès reduir el cost de les expro-
piacions que s'havien de realitzar
per a poder dur a terme les obres
de reforma del passeig Ferrocarril.
Per altra banda, l'altra conveni farà
possible la creació d'una gran zona
verda en aquest sector, els terrenys
de la qual seran cedits a l'Ajunta-
ment, sense que els hagi de com-
prar. A canvi, l'Ajuntament es com-
promet a incloure en el PGOU
aquestes zones com a urbanes. Ara
són urbanitzables, per la qual cosa
els propietaris dels terrenys hi sur-
ten guanyant en la facilitat per a de-
semvolupar urbanísticament aque-
lla gran zona de Manacor.

El tercer dels convenis afecta a la
zona compresa entre el barri d'Es
Serralt i el camp d'Esports de la
Torre dels Enagistes. El PGOU pre-
veu allá una gran zona verda que
uneix el nucli urbà amb la Torre.
Per a que els terrenys de la zona
verda no s'hagin de comprar, l'Ajun-
tament signará un conveni amb els
propietaris per a que cedesquin
gratuïtament els terrenys, a canvi
de poder urbanitzar en una franja
de 25 metres d'ample, entre l'actual
passeig i la futura zona verda.



El popular Carrer-D es dirá carrer Cirerer 

Son Fangos canviarà els noms de sis carrers

A petició deis veinats, l'Ajunta-
ment de Manacor acordà en sessió
plenària canviar la toponímia a sis
carrers de la barriada de Son Fan-
gos, encara que de moment no
s'han instal.lat les plagues perti-
nents. Segons el president de l'as-
sociació de veïns, Fernando Vicen-
te, aquesta decició s'ha pres en
certa manera per llevar el despresti-
gi, per exemple, del carrer-D (rela-
cionat amb moltes ocasions amb
una zona on es trafica droga). Els
canvis sol.licitats són els següents:
Carrer del Cirerer per Carrer-D.
Carrer de l'Olivera per carrer Oliva.
Carrer de l'Ametler per C.Olmos.
Carrer del Taronger per Carrer-A.
Carrer de la Llimonera per Carrer-1.
Carrer del Garrover per Carrer
Saeugenio.

Foto: Antoni Blau
Entre els carrers que canviaran de nom es troba el tal vegada més popular:
carrer-D.

nico
sport

PESCA
ARMERIA
CAMPING I
SUBMARINISME

C/ Sureda, 11. Tel: 82 06 14
PORTO CRISTO

MES DEL PESCADOR 1 DEL 

SUBMARINISTA 
TENIM TOT EL QUE IVECESSITES

¡Venia a veurer-ho!

'CEBOS Y GAMBA VIVA"

OBERT DIUMENGES DEMATÍ ¡LA TEVA TENDA ESPECIALITZADA!



L'Ajuntament ha avançat un mes i mig el periode de pagament voluntari

El cobrament de les contribucions
municipals será denunciat per il.legal

Pedro Lliteras, veí de Manacor, denunciará
a l'Ajuntament per no haver acatat la senten-
cia del Tribunal Suprem que estimava no
ajustada a dret la contractació de Domingo
Cruz com a recaptador municipal. Malgrat la
sentència, l'equip de Govern municipal ha de-

cidit avançar als mesos d'agost, setembre I
octubre el cobrament de les contribucions,
mantenint com a recaptador a Domingo Cruz.
Pedro Lliteras, però, intentará aturar aquest
cobrament, per considerar-lo il.legal, ja que
no fa cas de la sentència del Tribunal Suprem.

A. Sansó.-Pedro Lliteras, a qui,
juntament amb Tomás Ordinas,
ambdos veïns de Manacor, el Tribu-
nal Suprem donas la raó sobre la
il.legalitat de la contractació per part
de l'Ajuntament de Manacor del re-
captador municipal, Domingo Cruz,
ha anunciat que portará novament
als Tribunals a l'Ajuntament, per no
haver acatat la sentència de l'es-
mentat organ juridic. Transcorre-
guts més de dos mesos des qué el
passat dia 23 d'abril l'Ajuntament
rebés notificació oficial de la sen-
tència del Tribunal Suprem, el batle
encara no l'ha elevada al Ple de la
Corporació per a acordar la seva
acatació. Tot el contrari, Gabriel
Bosch i l'equip de Govern que pre-
sideix ha acordat avançar el cobra-
ment de les contribucions munici-
pals, rústica i urbana, un mes i mig.
Fins ara, l'Ajuntament cobrava
aquests impostos en carácter vo-
luntari a partir del mes d'octubre i
fins a mitjans novembre. Per en-
guany, el periode voluntari s'ha pre-
vist des del proper dilluns dia 9 d'a-
gost fins el 10 d'octubre. A més a
més, l'equip de Govern ha decidit
mantenir la gestió del cobrament en
mans de Domingo Cruz, malgrat el
texte de la sentència del Tribunal
Suprem estimi el recurs de Pedro
Lliteras i Tomás Ordinas en contra
de la contractació municipal de
Cruz, la qual es considera no ajus-
tada a dret.

Manca de doblers

Rafel Sureda, batle en funcions
durant aquesta setmana que Ga-
briel Bosch s'ha pres de vacances,
manifestava el passat dimecres que

Pedro Lliteras denunciará a
l'Ajuntament de Manacor

la decisió municipal d'avançar al
mes d'agost el cobrament deis prop
de 720 milions pressupostats en
rústica (8 milions) i urbana (710 mi-
lions) es deu a la necessitat de do-
blers en qué es troba l'Ajuntament i
a l'estalvi en interessos per pólices
de crèdit que això pot suposar. Su-
reda anunciava, a més, que aquest
avanç es podria seguir produlint en
anys vinents, fins arribar a passar la
cobrança en periode voluntari al
mes de juny. Respecte de per qué
l'Ajuntament no ha acatat la sentén-
cia del Tribunal Suprem i ha decidit
mantenir com a recaptador munici-
pal a Domingo Cruz, Sureda decla-
raya que el canvi de titular hagués
retrassat molt el cobrament, el qual
l'equip de Govern considera de vital
importancia donada la situació eco-
nómica de l'Ajuntament. En principi,
l'equip de Govern ha decidit mante-

nir a Cruz com a recaptador durant
aquest any, acatar la sentència
després i decidir el sistema a seguir
de cara a l'any que ve. Tot i així,
vista la intenció de Pedro Lliteras
de denunciar a l'Ajuntament per no
haver acatat la sentència, l'equip de
Govern podria reestudiar la setma-
na que ve la conveniència de man-
tenir a Cruz al capdavant de la re-
captació, tant prest com Gabriel
Bosch es torni posar al capdavant
de la batlia.

Rafel Sureda: «El
cobrament dels 718
milions prevists en
rústica i urbana s'ha
avançat per a millorar
la situació económica
de l'Ajuntament»

Tres denuncies

Pedro Lliteras entén que l'Ajunta-
ment de Manacor está cometent
una il.legalitat al mantenir a Domin-
go Cruz com a recaptador munici-
pal, amb una sentència del Tribunal
Suprem que ho desautoritza. Per
aixó, manté que vol evitar que es
cometi una il.legalitat amb la co-
brança de les contribucions munici-
pals d'enguany. El mètode a seguir
per Lliteras será el de denunciar a
l'Ajuntament davant la sala del con-
tenciós administratiu del Tribunal
Superior de Justícia, a la vegada
que demanarà la suspenció caute-
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L'equip de Govern ha avançat el periodo del pagament va/untar/de les contribucions
urbana i rústica als mesos d'agost, setembre i octubre.

05.t.AN,

lar del cobrament municipal. A més,
[literas també denunciará l'actuació
municipal davant la conselleria de
Governació i la Delegació del Go-
vern, per tenir competències en ma-
teria de recaptació de tributs.

Els motius

Segons explica Pedro Lliteras, ell
i un grup d'amics, entre els quals
s'hi trobava Tomás Ordinas, desco-
briren el mes de novembre de 1987
el suposat interés del govern muni-
cipal, aleshores en mans dels grups
polítics PSOE, PSM, UM i CDS, per
donar el servei de recaptació a Do-
mingo Cruz. Per esbucar els seus

Pedro Llit eras:
«Demanaré al Tribunal
Superior de Justícia la
paralització cautelar de
les contribucions
municipals, per evitar
la il.legalitat que
suposa mantenir a
Domingo Cruz com a
recaptador»

propòsits, aquest grup d'amics es
presentaren al primer concurs per a
l'adjudicació del servei de recapta-
ció, que va quedar desert per anun-
ciar-se'n un segon, que va acabar
entregant la recaptació a Domingo
Cruz a principis de 1988. Pedro Lli-
teras, llicenciat en dret, estimé però
que la concessió no s'ajustava a

dret, per no ser Domingo Cruz fun-
cionari municipal. Per això, Lliteras i
Ordinas decidien denunciar davant
els jutjats la il.legalitat de les bas-
ses del concurs que havien servit
per contractar a Cruz. Tant el Tribu-

nal de Justicia de les Balears com
el Tribunal Suprem han donat la raó
a amdós veïns de Manacor, en con-
tra de la tesi defensada per l'Ajunta-
ment i el recaptador municipal.

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



1NFORMACION 
A

RESTAURANTES, BARES Y
CAFETERIAS

¡¡¡Se acaba el PLAZO...

El día 11 de Agosto finaliza el plazo
estipulado en la orden de la Consellería de

Turismo para

... PATENTAR el nombre del
establecimiento!!!

con

flo:tp

PATENTES Y MARCAS
ASESORES TURISTICOS

puede ser gratis
o disfrutar de vacaciones

¡¡¡INFORMATE!!!
C/ Goethe, 2- Pral.

07011 PALMA DE MALLORCA
Tel. 28 71 31 - 45 35 59

FAX. 28 72 37
COLABORADORES:

PIMEM- GESTORIAS-SEUR 10



Sureda no sembla disposat a prendre part en el grup que presideix Bosch.

PALMA

Caro, 1
Tel: 28 07 00
Fax: 45 69 59

C/. d'en Bosch, 5
Tel: 84 37 94
Fax: 84 37 94

Bosch comptava amb ell per a la delegació de Captació de Recursos Econòmics

Antoni Sureda renuncia a reincorporar-se
a l'actual grup de Govern municipal

Gabriel Bosch pensava en l'ex delegat d'Ur-
banisme, Antoni Sureda, per fer-se  càrrec de
la delegació de Captació de Recursos Econó-
mics que té previst crear el proper any. Anto-
ni Sureda, però, ha declarat que veu molt difí-

cil la seva reincorporació en el grup de Go-
vern municipal que presideix Gabriel Bosch.
Sureda, però, no deixarà el seu lloc de regi-
dor, mentre no s'hagi resolt el contenciós que
manté amb Eduardo Puche.

A. Sansó.-La passada setmana,
a la vegada que anunciava la crea-
ció d'una delegació de Captació de
Recursos Econòmics, Gabriel
Bosch manifestava la seva disposi-
ció a reincorporar a l'ex delegat
d'Urbanisme, Antoni Sureda, al
grup de Govern, per posar-se al
front d'aquesta nova tasca munici-
pal. Poc després, pero, Antoni Su-
reda manifestava a 7 Setmanari la
seva poca disposició a formar part
de l'actual grup de Govern munici-
pal. Antoni Sureda afirmava que
entén el govern municipal com el
resultat d'una política de conjunt, no
on s'hi pugui entrar realitzant
només una tasca concreta, sense
incidir sobre les demés. Sureda de-
clarava, també, que no se trobaria
còmode amb l'actual composició de
l'equip de Govern i veia poc prova-
ble que aquesta podés canviar de
tal manera que el motivás per rein-
tegrar-s'hi.

L'ex delegat
d'Urbanisme esperará
a tenir resolt el seu
contenciós amb
Eduardo Puche per
abandonar el càrrec de
regidor municipal

Contenciós

Antoni Sureda dóna, de moment,
per acabada la seva vida política. Si
es mantén en el seu lloc de regidor
és, segons ell, perquè vol esperar a
que s'aclaresqui el contenciós qué
manté amb el també regidor de l'A-

juntament de Manacor, Eduardo
Puche, per després renunciar al cá-
rrec. Eduardo Puche, regidor muni-
cipal i arquitecte de professió, va
denunciar a Antoni Sureda, per
haver manifestat que dirigia obres
que no s'ajustaven a la legalitat.
Antoni Sureda, creu, per& que es

podrá defensar de l'acusació d'inju-
ries d'Eduardo Puche, demostrant
els fets que manifestava. Després,
segons va declarar Sureda a
aquesta revista, en cas de guanyar
el pleit, podria esser ell el qui iniciás
accions judicials contra el regidor

de Convergencia de Manacor.
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El grup polític pretén la implantació en tota la comarca abans de les properes eleccions

Gent jove de Manacor constitueix
l'agrupació local d'Esquerra Unida

A. Sans6.-A principis del passat
mes de juny prop d'una vintena de
persones, manacorins simpatitzants
i afiliats d'Esquerra Unida, es varen
reunir amb el coordinador general
d'EU a la Comunitat Autónoma,
Eberhard Grosske, per dur a terme

una avaluació del resultat obtingut
en les anteriors eleccions generals i
estudiar el futur del grup polític a la
Comunitat. Fruit d'aquella reunió,
es va formar un equip de gent jove
que, compromesa amb el projecte
de progrés que aglutina EU, treba-

Ricardo Fernández Alcázar,
coordinador polític d'EU a Manacor.

liaran per a aconseguir la ferme im-
plantació del grup polític en tota la
comarca. Un dels principals respon-
sables d'aquesta tasca será un dels
fills del conegut metge «madrilen-
yo», Ricardo Fernández Alcázar,
qui va ser elegit coordinador polític
d'Esquerra Unida a Manacor.

Eleccions municipals

La intenció d'aquest grup de sim-
patitzants d'Esquerra Unida és la
d'anar donant a conèixer el projecte
d'Esquerra Unida a la població dels
diferents municipis de la comarca, i
en especial a Manacor. A la vegada
que es vagin constitu'int els dife-
rents comités locals, començaran a
prendre partit en els fets polítics i
socials que esdevenguin en els po-
bles, per tal de demostrar la tasca
que a nivell municipal pot realitzar
Esquerra Unida i presentar-se així a
les properes eleccions municipals.

Esquerra Unida de les Balears
pretén, així, millorar els resultats
obtinguts en tota la Comunitat Autó-
noma, on fins ara només ha acon-
seguit un representant a l'Ajunta-
ment de Capdepera.





Protagoriístes

Lloren Mas, primer
Bat le democràtic de
Manacor de la
postguerra, que ha
estat intervengut
quirúrgicament a Ciutat.
Els millors desitjos per
una rápida recuperació
per part d'aquesta casa
i de tots els
manacorins.

Joan Duran, pintor
manacorí que participa
a la Galeria Llombards
de Cala d'Or a una
col.lectiva «Edad de
oro del arte
contemporaneo»
juntamente amb altres
artistes com Sitges
Febrer -també
manacorí-.

Manel Timoner,
llicenciat en INEF que
aquesta temporada
s'encarregará de la
preparació física de la
1' plantilla del C.D.
MANACOR.

Pep Amengual,
participará en el torneig
Joan Gomis de Pesca
Submarina que ha
ingressat en la Real
Ordre del Mèrit esportiu
en la categoria d'Or.

INTELIGENTE APASIONADO
ALFA 155 es el resusado de apvcar la niesgenc.a

a un apasionante proyecto tecnologico Los nue-

vos ALFA 155 despiertan pasiones con el brin de

sus motores el 1 7 Twin Spark y dos turbodiesel

20 y 25 de avanzadas prestaciones

Berlina deportiva de confort ergonomico y atracti-

vas opciones techo con apedura electrica check-

control electronico llantas de aleacion faros anti-

niebla ABS y Air Bag

Un sensacanal equipamiento de

Garantia y 2 Anos de Alfa Contact iasisiencia

en carretera)

ALFA 155	 POTENCIA CLIMATIZADOR PVP

1 7 TWIN SPARK	 115 CV	 2150000

1 8 TWIN SPARK	 129 CV	 DE SERIE	 2 574 000

20 TWIN SPARK	 143 CV	 DE SERIE	 2 750000

2 O TURBO DIESFL	 92 CV 	o530 00)

25 TURBO DIESEL	 125 CV	 DE SERIE	 3 090 000

2 5 V5	 156CV	 DE SERIE	 3 550000

2204	 190 CV	 DE SERIE	 4240

PV P PICLUIT IVA PuESnO0e AATACuIAcCRLR TPANSPOPTE

• Aire Acondicionado de serle ALFA 155 1 7 TS solo en ande
lanzarse. Ave Acondwonado opcional ALFA 155 0070

CONCESIONARIO
serie climatizador aulomáti- •

co'. faros halogenos pote-

tiples con corrector de ni-

vel. elevalunas eléctricos de-

lanteros, cierre centralizado. di-

rección asistida, refuerzos contra colisión

frontal y puertas resistentes a impactos laterales

Y además, nuestro servicio de 2 Años de

MOTRESA
POLIGONO INDUSTRIAL MANACOR

TEL 55 50 51



Un bon forat!
Sí, és un forat en una paret d'un ca-
rrer cèntric de Manacor, concreta-
ment al principi del Passeig d'Anto-
ni Maura. I el pitjor és que no és l'ú-
nic a la nostra ciutat, sinó que és
només un exemple dels molts forats
que desgraciadament existeixen als
nostres carrers. Es massa fácil fer-
se mal i especialment és una autén-
tica temptació pels al.lots, els quals
normalment són massa curiosos
per deixar passar l'oportunitat de
guaitar per saber qué hi ha més en-
dins, a darrera l'obscuretat. I com
sempre brutor i porqueria per tot
arreu!

Foto: Toni Blau

Tel. 84 35 00

LLEVANT Plaça Ramon Llull, 21-A
MANACOR

AGENCIA DE VIATGES

SALIDA ESPECIAL COMARCA DE LLEVANT

Del 1 al 5 de Septiembre
VUELO DIRECTO DESDE PALMA

INCLUYE: Avión Palma-Atenas-Palma
Hotel 4 estrellas(alojamiento y desayuno)

Traslados + gula acompañante
Autocar

Manacor-Aeropuerto- Manacor: 1.000'-pts.

CONOZCA ATENAS LA ACROPOUS EL BARRIO DE PLAKA, etc.
VIATGES LLEVANT TE LLEVA



Membre de la Confederació Espanyola d'Associacions de Veïnats

LLORENÇ GIBANEL
«No volem ser un ajuntament paral.lel»

Jubilat com a treballador de banca, LLorenç Gi-
banel és Vice-President de la Federació d'AA. de
VV. de Manacor; Vice-President de la Confederació
de Balears per Mallorca i aquesta mateixa setmana

ha estat designat membre de la CAVE i dins aques-
ta, responsable de Participació Ciutadana de Ba-
lea rs.

Gibanel declara que aquesta in-
clussió dins la CAVE l'ha deixat sor-
près, però mostra una inquietut fóra
mida per l'associacionisme en ge-
neral, al temps que declara que
l'associacionisme i la participació
ciutadana es troben encara en una
fase inicial. Molts de pobles -afirma-
tenen una sola associació i no se
poden federar, a no ser que s'arri-
bin a les federacions comarcals. El
moviment -segueix- está clarament
en alca per tot arreu: aquí, a Mallor-
ca, a Espanya, Europa i per tot el
món. I ja es comencen a tenir inter-
canvis d'experiències i coneixe-
ments.

Hi ha poca voluntat
política de fer créixer la
participació ciutadana

-Quins són els objectius básics
de les AA. de VV.?

-Concretant el cas de Manacor,
moltes associacions nasqueren
quan començaren a fer-se festes de
barris. Aleshores l'Ajuntament sub-
vencionava tan sols les legalment
constituïdes i per això es feren al-
gunes d'elles. Així Ii anaven bé les
coses a l'Ajuntament, ja que es re-
solia el problema de les festes de
les barriades; i realment ha estat
costós que les AA. de VV. es con-
cienciassin de que servien per qual-
que cosa més. Era important, per
això aglutinar tot aquest moviment i
el moment oportú es va presentar
quan molts de ciutadans s'aixeca-

ran contra les contribucions espe-
cials de l'enllumenat i possible puja
de les taxes de l'aigua. També
quan En Pep Veny, de Sa Torre es
comença a moure pels problemes
d'Aumasa. Llavors vérem que era
millor federar-nos i així es feren els
estatuts i les eleccions.

-Les AA. de VV. es convertei-

xen en ajuntaments paral.lels?
-De cap de les maneres. La nos-

tra filosofia és la de col.laborar al
màxim amb les institucions munici-
pals. A Palma, per exemple, l'Ajun-
tament compta amb la Federació de
Ciutat a l'hora d'el.laborar els pres-
supostos.	 Però	 aquesta
col.laboració no ha de ser obstacle
per ser una conciéncia municipal
que reivindiqui la legalitat i els inte-
ressos de la majoria dels ciutadans.

-Hi ha competències munici-
pals delegables en les associa-
cions?

-És ben clar que sí; des de l'Ajun-
tament es veuen les coses d'una
manera global; als barris, puntual-
ment. Jo crec que a més de les fes-
tes es poden realitzar tasques de
manteniment i neteja, per posar un
exemple. És un error pensar que
som una oposició municipal, el que
sí volem és fiscalitzar els diners pú-
blics.

-Quantes persones aglutina la
Federació de Manacor?

-Un total de tretze associacions,
però és difícil dir guantes persones,
ja que hi ha associacions que no
duen un control estricte, sinó que
consideren afiliats tota la gent del
barri. En poc temps ho sabrem, per-
qué s'exigirà aquest llibre de regis-
tre d'afiliats a totes les associa-
cions.

-La federació manacorina está
polititzada?

-De moment, i per sort, no ens
podem llegir el pensament. Dins els
estatuts hi ha un article que diu cla-
rament que quan un membre entra
dins una Ilista electoral perd la con-



Tenim com objectiu
col.laborar al màxim
amb les institucions
municipals

dició de membre de la Federació.
La politització no ens interessa. La
política hi és sempre pe'n mig, però
no la de partit, sinó la de poble, qué
és molt distint.

-S'ha parlat, en qualque ocasió,
de fer una plataforma electoral de
les associacions?

-No, mai; en absolut.
-Diuen que alguns polítics ma-

nacorins II tenen una certa mania
a la Federació

-Sí, sí. Concretament el Batle,
sinó té aversió cap a la Federació la
té cap a mi com a vicepresident.
Vull aclarir que no volem fer ni parti-
disme ni ajuntaments paral.lels;
però això, sí: dur un control dels di-
ners públics. Com passa a Palma,
on la Federació s'ha constituït en
acusadora particular contra Son
Dureta per malversació de fons  pú-
blics.

-Quan será que les AA. de VV.
a més d'una veu testimonial ten-
dran un pes específic dins els
municipis?

-A aquests moments estam con-
feccionant un Reglament que Ila-
vors hem de consensuar amb l'A-
juntament. Es contempla la possibi-
litat que un membre de la Federació
tengui veu -sense vot- als plenaris
en temes puntuals.

-Funciona millor la democrácia
interna de les AA. que la dels
partits?

-Per descomptat, per la raó que
no estam polititzats i que es fan
valer els drets i interessos de la co-
munitat per damunt els particulars.

-Sembla que hi ha associa-
cions que no tenen gaire més ob-
jectius que les festes.

-Així nasqueren moltes i els par-
tits aprofiten aquestes ocasions per
comprar vots amb les subvencions.
Jo crec que les festes no són -ni
d'aprop- el més important.

-L'auge de l'associacionisme
va .paral.lel al descrèdit de la
classe política en general?

-Particularment pens que sí. Les

irregularitats i corrupteles d'uns i al-
tres, amb els diners dels ciutadans
feren aixecar la gen1. I és que els
doblers públics són tan sagrats com
els d'un banc i sempre s'ha de ve-
tlar per la seva correcta aplicació.

-S'assemblen l'associacionis-

Volem desmitificar la
figura dels regidors i
baties; la seva
responsabilitat pesa
tant com la seva
autoritat

No som una oposició
municipal, per() volem
fiscalitzar els diners
públics

me actual i el que nasqué des-
prés de la mort del General Fran-
co?

-La situació és molt distinta: lla-
vors neixia de les ganes de partici-
par des de la llibertat; ara més per
controlar els polítics.

-Quina és la força de les asso-
ciacions?

-La força popular, sense fermais
de partits polítics, la independencia
i la llibertat.

-I els punts més dèbils?
-Que les AA. de VV. es puguin

deixar influenciar pels partits.
Volem desmitificar la figura dels re-
gidors i dels batles; han de pensar
que la seva responsabilitat pesa
més que la seva autoritat. Em fan
riure quan parlen de governar el
poble. El poble ja té govern central i
autonòmic; un ajuntament, el que
ha de fer és administrar. I adminis-
trar bé.

-Será la Federació un trampolí
polític de cara a les municipals?

-Per jo personalment, de cap de
les maneres. Si m'hagués interes-
sat, he tengut ocasions suficients
per aficar-me dins un partit. Des de
les associacions no hi ha possibili-
tats d'entrar dins la política de par-
tit.

-Sou una força d'oposició mu-
nicipal?

-Com a principi, no. La nostra
tasca és la de col.laborar, però això
no és obstacle perquè en segons
quins temes poguem ser una força
d'oposició. El que passa és que a
molts d'ajuntaments, la voluntat po-
lítica de desenvolupar la participa-
ció ciutadana és escassa i que
veuen <<bubotes» per tot. I això és
molt perillós perquè pot significar
que no tenen la conciencia tranqui-
la. Molts de polítics no consideren
la participaió com un dret, sinó com

una concessió graciosa del batle de
torn. I aquest és un gran error.

Antoni Tugores
Fotos: Toni Blau
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L'Ajuntament denega el permís per fer la festa a la Sirena

«Desconcert» per la festa ecologista

Diferents col.lectius ecologistes havien or-
ganitzat per avui divendres dia 6 d'Agost, una
festa-denúncia de temes relacionats amb les
urbanitzacions il.legals, l'abús dels recursos
de l'aigua I la necessitat de plantes de recl-
clatge entre d'altres. La setmana passada
aquesta revista ja vos adelantava els motius,
l'hora, el lloc, i altres sorpreses que els orga-
nitzadors es guardaven pel moment de la ce-
lebració de la qué anomenàrem manifestació
ecológica.

La festa duia per lema
	

Sirena per a la celebració
«Concert pel desconcert»

	
de l'acte, remarcant que

i comptava amb la
	

s'hauria acabat a les 12
col.laboració	 de	 dos

	
de la nit.

grups de rock manaco-
rins: Tots Sants i Ocults.	 La Comissió de govern

	

El conjunt dels organit-
	 del passat dia 23 de Juliol

zadors varen dirigir una	 va decidir l'autorització de
instància a l'Ajuntament

	
la festa, però NO al Pas-

de Manacor per tal de de-	 seig de la Sirena, com
manar el Passeig de la

	
havien demanat els orga-



44.

Els cartells que denuncien la decisió del Bat/e, que no permet fer la festa a la Sirena.

han aparegut nombrosos
cartells (mirar fotos), així
com han arribat comuni-
cats diferents en aquesta
redacció, denunciant l'ac-
tuació del Batle, la qual
es considera per part dels
col.lectius ecologistes, de
discriminatòria i falta de
raó.

Text i fotos:
M. Bel Pocoví

nitzadors, sinó al camp
de futbol de Porto Cristo,
per considerar segons el
Batle, que l'actuació de
grups de música moder-
na. podia ocasionar
massa molèsties.

La decisió presa per

Les discriminacions
de l'Ajuntament

Senyor Director:'
Els diferents col.lectius

que formam els Amics de
cala Petita volíem fer una
festa a Porto Cristo dia 6
d'agost. El lloc triat era el
passeig de la Sirena. La
festa consistia en una expo-
sició, mitjançant la represen-
tació i la paròdia, d'uns de-
terminants problemes am-
bientals, com és ara: l'aigua,
el foc, les urbanitzacions,
els residus, entre altres.
Contàvem, a més, amb la
col.laboració i el suport de
dos grups musicals: Ocults i
Tots Sants. Demanàrem
permís a l'Ajuntament per
poder utilitzar el cadafal, la
presa de corrent elèctric i el
mateix passeig. Deixàvem
molt clar en la instància que
la festa hauria acabada a
les 24 h.

La resposta de la Comis-
sió de Govern va esser que
ens donaven permís per ce-
lebrar la festa amb la condi-
ció, però, que l'havíem de
fer al camp de futbol del
Port. A nosaltres ens va sor-
prendre aquesta decisió i
demanàrem a Batlia per qué
no podíem anar al passeig.
La resposta va esser que la
música que fan aquells con-
junts no és l'adequada per
sentir-s'hi, per la qual cosa
la Comissió havia decidit,
per norma, que els conjunts
que fan música rock, o sem-
blant, no poden actuar al
passeig de la Sirena.

Nosaltres trobam intolera-
ble aquesta discriminació.
No pot ser, de cap manera,
que es doni permís per ac-
tuar al passeig a segons
quins grups i a altres no.
Creim que, fins a les dotze
de la nit, qualsevol manifes-
tació musical, o d'altra
casta, té dret a fer-se escol-
tar a la Sirena. De fet, hi ac-
tuen sovint grups de ball de
bot, de ball de saló o la
banda musical, per posar
uns exemples.

Per això, denunciam pú-
blicament la Comissió de
Govern de l'Ajuntament de
Manacor per no haver-nos
deixat fer la festa al passeig
i per fer parts i quarts amb
segons quins grups musi-
cals. •

Cordialment el saludam i
agraim la publicació d'a-
questa carta al seu periòdic.

Guillem Melis Grimalt,
en nom dels Amics de

cala Petita

La negativa de
l'Ajuntament ha
provocat moltes

protestes

part de l'Ajuntament ha

provocat la protesta i el
desconcert de la gent que
¡a havia posat la il.lusió i
les ganes en els prepara-
tius de la festa. De fet, al
llarg d'aquesta setmana      
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Aquest és el tram de la carretera de Porto Cristo que es denuncia com a conflictiu

Denunciat per la Federació d'AAVV de Manacor

Un punt conflictiu a la carretera de Porto Cristo

La Junta directiva de la Federació
d'Associacions de Veïnats del Muni-
cipi de Manacor ha decidit en la
darrera reunió, donar compte de
l'existència d'un tram perillós a la
carretera de Porto Cristo al director
general de carreteres de la nostra
Comunitat Autónoma.

Els vehicles es queden
aturats al carril ràpid 

Segons un comunicat de premsa
difós per la Federació, la instància
denuncia "el perill d'accident de tràn-
sit a l'indret del camí de Mandia, a la
carretera Manacor-Porto Cristo, a
prop del Restaurant Molí d'en Sopa.
Els vehicles que van des de Porto
Cristo cap a Manacor i han de des-
viar-se de la carretera per prendre
aquest camí es veuen obligats a
quedar-se aturats en un carril de via
rápida, en una corva i enmig d'una
costa. Totes aquestes circumstán-
cies fan que els altres vehícles que
transiten a grans velocitats per
aquest carril no vegin el cotxe aturat
enmig de la carretera fins que el
tenen molt a prop".

La federació d'AAVV que presi-
deix Miguel Vives, demana que
s'estudii aquest punt vial i després
s'adopti la solució convenient.

hl° Bel Pocoví
Foto: Toni Blau

Lamentacions sobre l'aturada de
corrent al centre de Manacor

La companyia GESA
realitzà el passat dime-
cres dematí uns treballs
al centric carrer Bosch
que provocà l'aturada de
la corrent durant sis
hores (de les vuit i mitja
del dematí fins a les dues
1 mijta del capvespre). Els
comerciants de la zona,
que es veieren perjudi-
cats, havien rebut dies
abans el corresponent
avís d'informació sobre
l'aturada de l'energia

eléctria per unes hores
dels dies quatre i onze
d'agost. Les lamenta-
cions dels «perjudicats»
es basen en que les ten-
des, en aquest mes, sola-
ment es troben obertes el
dematí, i per tant, es de-
manen si no hagués estat
millor que aquests treba-
lls les haguessin fet al (71

capvespre, quan no hi ha
activitat comercial. D'a-
questa manera tothom
hagués sortit beneficiat.



Els quatre joves estaran 10 dies enmig de la mar

Piragüistes a la Tramuntana
Anar a la recerca de l'aventura sempre ha estat un

dels esports que més han atret a l'home. A vegades
no importa el risc que puguin comportar cedes
activitats. El privilegi que suposa haver conquerit el
plaer després de l'esforç, guanya al suposat perill de

qualsevol aventura. No és que l'esport del
piragüisme sigui per si mateix perillós, però 10 dies
enmig de la mar és o pot ser una interessant
vivença.

Tres dels piragüistes que partiran cap a la Serra

Quatre joves de Manacor, en Pep
Juaneda, en Joan Cerda, en Toni
Gomila i en Toni Duran se
convertiran a partir de demà dia 7
d'agost, en exploradors de la zona
nord de Mallorca. La piragua será el
seu vehicle. Sen's dubte, es tracta
d'una passejada d'allò més atractiva
ja que com ells mateixos afirmen,
"veus Mallorca des d'un altre punt de
vista".

-Com va sorgir la idea de dur a
terme una excursió de 10 dies en
piragua?

Idó que després de més o manco
tres anys de remar, de fer sortides
de dies sencers amb els amics,
vàrem arribar a estar cansats de
sempre haver de tornar arrera. Fer
una sortida com aquesta era una
manera d'arribar el màxim d'enfora
sense tornar a ca nostra. Pensàvem
de fer la volta a Mallorca amb la

.

ezi piragua, però eren massa díes i no

Ei teníem temps. Per Setmana Santa,
xerrant, xerrant vàrem decidir que ja

l'era hora de veure llocs nous,
rn d'arribar a la Serra de Tramuntana,

Formentor...

-Heu triat la zona nord de
Mallorca per alguna raó en
especial?

Si, la part de la Serra de
Tramuntana és una de les zones de
Mallorca que més ens estira. La part
de Palma per exemple, no té
l'atractiu de la Serra.

<Fer una sortida com
aquesta és una

manera d'arribar
enfora sense haver de

tornar arrera>

-Vos heu fixat unes rutes
determinades o anireu fent a
mesura que avançeu?

Si tenim unes rutes més o manco
perfilades i distribuides per jornades.

La partida será de Sant Elm fins
a Cala Valldemossa. La segona
jornada, de Cala Valldemossa a Sa
Calobra. El tercer dia anirem des de

Sa Calobra a Cala Castell. La quarta
partirem de Cala Castell a Cala
Murta. El cinquè dia farem Cala
Murta fins Es Coll Baix o lila
Aucanada. El dia nombre sis d'illa
Aucanada o es Coll Baix fins a la
Colònia de Sant Pere. El seté dia
des de la Colònia fins a Cala Moll i la
darrera jornada está previst partir
des de Cala Moll i arribar a Porto
Cristo.

- I si per exemple fa mal temps,
qué fareu?

Noltros havíem previst fer tot això
en 10 dies. En principi 8 els
dedicaríem a fer etapes, una per dia
i ilavors guardar 2 dies buits per si fa
mal temps i necessitam descansar.

- Com ho fareu per dormir,
menjar...?

Ens en duem sacs de dormir i
descansarem a les cales que
tenguem més aprop. Per menjar,
anirem comprant queviures de tant
en tant i en els llocs que n'hi hagi.
Tenim previstes les etapes de
manera qué durem el menjar
necessari pel temps que durin les



- Creis que l'aventura que fareu
pot implicar qualque perill?

L'únic perill és el canvi del vent.
La majoria de les etapes no són
complicades, però n'hi ha que són
delicades pel fet que és difícil arribar
a un lloc accessible.

-Quin atractiu té per a voltros
anar amb piragua?

Té atractiu com a esport, com a
aventura, per fer turisme...Veus
Mallorca des d'un altre punt de vista,
te fixes més, te pots acostar a llocs
que anant amb altres embarcacions
no hi podríes arribar. A més, és molt
barat.

-Pareix esser que ara está com
a de moda anar amb piragua,
perquè creis que és així?

Si, són modes. Ara estan de
moda les bicicletes mountain-bike, el
volei platja i la piragua. altres piragüistes, però sempre érem

pocs. No hem trobat el recolzament
dels practicants d'aquest esport.

-No heu pensat en formar un
club de piragüistes, per exemple?

Si, tenim en projecte formar un
club que inclús tenia nom i tot, es
club de "Ses Llampugues
Remeres". Amb aquesta idea
precisament hem fet sortides amb  

En Toni Gomila, en Toni Duran i En Pep Juaneda amb les seves piragües.

-Tot i qué heu afirmat que fer
piragua és un esport barat,
realitzar la vostra aventura deu
comportar certes despeses, heu
rebut algún ajud per tirar-ho
endavant?

Si, una tenda de Campos,
Comercial Náutica Costo de
Campos ens ajuda econòmicament.

-I de cara a l'any qui vé, teniu
previst augmentar la volta?

Per l'any que vé, la volta sencera
a Mallorca i el descens internacional
del Sella.

Són joves i tenen moltes ganes
de voltar. En Toni Duran, en Toni
Gomila, en Joan Cerda i en Pep
Juaneda, volen demostrar que no (;)1

cal anar molt enfora per viure i
aventures. Mallorca els hi basta.

Texte i Fotos: Ma2 Bel Pocoví	 t•3
C.3

jornades en les qué no podrem
aturar-mos a comprar. També feim

<Amb la piragua te
pots acostar a llocs
inaccessibles per

altres embarcacions>

comptes pescar i menjar el que
pesquem.

En Pep Juaneda fa molts anys que practica el piragüisme

<Tenim previst
formar un club de

piragüistes>
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Després de l' enderrocament de l' edifici	

Alguns arquitectes opinen sobre la
Fábrica de pintes

La setmana passada va ser notí-
cia als mitjans de comunicació co-
marcals i inclús provincials, l'ende-
rrocament de l'antiga Fábrica de
Ses Pintes, que estava ubicada al
Passeig Antoni Maura de Manacor.

L'edifici, també conegut com
Casa Thermoz o Ca's Francesos
era actualment, propietat privada i
havia estat una fábrica de pintes a
principis de segle.

La seva demolició va despertar
reflexions i comentaris sobre el
valor que la finca podia tenir com a
bé cultural i urbanístic dins el con-
text del Manacor industrial i sobre-
tot dins el conjunt arquitectònic del
Passeig Antoni Maura.

Malgrat les protestes, Sa Fábrica
de Ses Pintes va ser ràpidament
enderrocada, amb el permís legal
de l'Ajuntament.

Pere Serra

La redacció de 7SETMANARI ha
volgut conèixer les opinions d'al-
guns dels arquitectes de Manacor
sobre el suposat valor de l'edifici.
De totes maneres volem resaltar
que no hem pogut contactar amb
tots els tècnics que desitjàvem. Es
temps d'estiu i molts despatxos
estan buits. Altres persones consul-
tades han preferit reservar la seva
opinió per desconeixement del
tema, entre altres motius.

La pregunta que es formulava als
arquitectes era la següent:

-Quina opinió Ii mereix com a ar-
quitecte l'enderrocament de Sa
Fábrica de Ses Pintes?
-Creu que mereixia ser conserva-
da?

Pere Serra

Crec que aquest edifici no tenia
molt de valor perque no era arqui-
tectura típica nostra, que és el qué
hauríem de defensar. Però per altra
banda no només s'han de tenir en
compte els valors arquitectònics.

Com a nau industrial dins el casc
de Manacor, no n'hi havia cap de
semblant. De totes maneres, no
som partidari de protegir edificis
perqué després caiguin, sinó que
crec que seis hi ha de donar una
utilitat.

Supós que aquesta casa s'ha to-
mada t'han aviat perquè s'havien
adonat que algú la volia protegir.

Neus Garcia I Guillem Oliver

Es clar que la Fábrica de pintes

CLINICADENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomita

Médico-Odontólogo
Plaza Ramón Llull, n° 12-1° 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
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era part de la memòria col.lectiva
de Manacor. La seva presència ens
retroconduia als primers anys de
l'esplendor industrial de la vila, com
una fotografia histórica de la infàn-
cia de la seva modernitat.

Era el contenidor ideal per una
necessitat inaplaçable per el seu
futur económico-social: el museu de
la indústria, sobretot perquè era al-
hora la seva millor pega i hauria
estat, al bell mig de Na Camella, la
manifestació física de l'esperit de
tota una casta de manacorins, tant
més oportú a una moment com l'ac-
tual on no és fora de lloc recordar
que sense l'orgull satisfet de la prò-

pia dignitat, no es pot sortir de cap
crisi. I si més no, que qualqún façi
comptes: s'ha fet un mal negoci, pel
que fa a la vila i al seu sector em-
presarial.

Bernat Parera

Realment era més que res, un
edifici anecdòtic, d'una tipoiogia di-
ferent. Jo he sentit contar que se va
fer a partir d'un dibuix d'un cendrer.
Es un tipus d'arquitectura atípica
que a força d'estar molts d'anys
dins el poble arriba a agafar carác-
ter.

Crec que se poden tomar altres
coses dins Manacor. Aquest edifici

era una fita urbanística dins la nos-
tra ciutat.

Eduardo Puche

Eduardo Puche

«A mi me parece que la propie-
dad, puesto que es privada, optó
por derribar el edificio ya que no
había impedimento legal para ha-
cerlo.

Si alguien tenía interés en el edi-
ficio como patrimonio, no tenía que
decirlo ahora.

Por otra parte, me parece una fa-
talidad el derribar la fábrica. Se ha-
bría podido mirar de conservarlo,
pero no debería decirse ahora, sinó
hace tiempo.»

M. Bel Pocoví
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Col•laboració

Manacor és un cambuix...!
D'aliments i sentiments l'home en

sap Ilarga història. Per ells ha hagut de
lluitar amb els altres i amb el mcdi, per
ells ha hagut d'estimar als altres i al
medi que els cnrevolta. És l'herència
soterrada dels pintors rupestres de les
cavernes. No és la força de la bellesa la
que els induïa a pintar braus i búfals,
sino la necessitat de guanyar-se el
favor de les [erres que el circumdaven.

Era quasi una religió; una màgia
simpática.

Al temps que a nosaltres ens ha tocat
viure ja no ens integram dins el nostre
habitat per la màgia dels grafitis. I és
que les ciències avancen que és una
barbaritat!

Prou sabut és que tenim mitjans molt
més complexes per guanyar-nos el
favor de la ciutat. No ens imaginam
troglodites pintant parets d'una sala.
Més bé algún tècnic o regidor dibui-
xant damunt paper algun PGOU., Nor-
mes Subsidiàries o alguna cosa per
l'estil. D'aquesta manera és com al S.
XX establim la nostra relació amb el
medi, amb la nostra ciutat. És així com
marcan) el seu progrés, la seva ordena-
d() (tan necessària!), la conservació
deis seus elements tradicionals... La
TRADICIÓ. La tradició és la base de
la personalitat col.lectiva de tot un
poble així com la memòria ho és de la
personalitat individual, proposà el gran
UNAMUNO el qual, visqué encisat a
una ciutat anomenada MANACOR i a
tina avinguda dita de Na Camel.la,
molt aprop d'una vella fábrica de pin-
tes avui esmicolada, desapareguda...
per això un poc de la tradició s'ha fet

pols, un poc de la personalitat
col.lectiva de Manacor s'ha fet pols
com en tantes altres ocasins.

Ara, si contemplant estoicament els
solars buits de molts edificis (els quals
eren dignes de conservar), encara ens
queda una minsa esperança de que
l'antic esplendor algun dia retornará,
Tertuliá la sentecia: SEPULTUS RE-
SURREXIT: CERTUM EST QUIA
IMPOSSIBLE (sepultat va resucitar: és
cert perquè és impossible!). He dit.

No hi ha remei: Manacor és un cam-
huix i amb les pintes de sa fábrica ja
no ens hi pentinarem.

Defuig de tota lógica i encén la in-
dignació la passivitat dels organismes
competents els quals no han sabut ator-
gar el respecte que pertoca als testimo-
nis més vells de dins el poble: atalaies
del temps.

Encara mai s'ha plantejat una actua-
ció específica per la pan més significa-
tiva de la ciutat, la que imprimeix més
carácter: el seu centre històric. No
només és convenient sino necessari,
vital i urgent un pla concret i ben defi-
nit per a preservar l'element més carac-
terístic de Manacor, o el que resta
d'ell. No és suficient establir unes pau-
tes d'actuació sobre els elements més
destacats sino que és imperatiu tenir
una visió de conjunt, per restablir en la
mesura que sia possible el carácter que
els nostres avantpassats varen voler im-
primir als seu medí, al seu habitat, al
que encara és Manacor.

Ja no cal dir que s'han d'evitar ac-
tuacions com les que fins ara hem

hagut de soportar (demolicions del
Teatre principal, de Ca s'Hereu, de Ses
Pintes...) . Moltes han estat les autori-
tats insensibles que amb les seves acti-
tuds quasi maquiavèl.liques han per-
més accions tan desgraciades com
aquestes.

Doncs que sapin que el mateix Ma-
quiavel advertí que també havia ensen-
yat al poble a eliminar als prínceps in-
sensibles... per la força deis vots. Que
en prenguin nota aquells que a pesar de
la pols dels enderrocs encara tenen la
clenxa ben feta.

Ben prest el medi no ens será propici
perquè ja no ens será atractiu, ens hau-
rem alienat a nosaltres mateixos; Ila-
vors només podrem subscriurc les pa-
raules d'Espriu i queixar-nos tot cla-
mant: «Oh! que cansat estic de la meya
covarda, vella tan salvatge terra i com
m'agradaria d'allunyar-m'en Nord
enllà, on diuen que la gent és neta i
noble, culta, rica, lliure, desvetllada i
feliç!.

Aleshores, a la congregació, els ger-
mans dirien desaprovant: «Com l'ocell
que deixa el niu, així l'homc que s'en-
vá del seu indret», mentre jo, ja ben
Iluny m'en riuria de la llei i de l'antiga
saviesa del meu àrid poble.

Però no he de seguir mai el meu
somni i em quedaré aquí fins a la mort.
Car som també molt covard i salvatge i
estim a més amb un desesperat dolor
aquesta meya pobra, bruta, vista dis-
sortada pàtria».

Guillern Febrer i Fons
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Sucesos

Los  dos detenidos residen en las viviendas del Iba vi

Recuperan joyas valoradas en un millón de pesetas

Joyas valoradas en un millón de
pesetas fueron recuperadas el pa-
sado martes por efectivos de la Co-
misaría Nacional de la Policía tras
un control rutinario en las viviendas
del lbavi. La incautación de estas
piezas se llevó a cabo después de
que registraran sobre dos jóvenes,
residentes en este edificio de pro-

tección oficial. Poco más tarde uno
de ellos declaraba en las depen-
dencias de la Comisaría que las
joyas podian ser robadas, aunque a
él se las había entregado un com-
pañero, por problemas económicos.
Una vez registrada su vivienda pu-
dieron recuperar piezas valoradas
en más de un millón de pesetas.

Por otra parte el pasado viernes
pasó a presencia del fiscal jefe de
la Audiencia Provincial de Palma
dos niños menores de edad conoci-
dos por J.G.P y I.L.A. de 11 y 13
años respectivamente. A ambos se
les acuso de ser los presuntos au-
tores de un robo con fuerza en un
domicilio de la calle Carril, el pasa-
do 20 de julio, y de donde sustraje-
ron joyas valoradas en 200 mil pe-
setas.

Antonia G.C. de 63 años pasó
también el pasado viernes a pre-
sencia del juez por ser autora de
unas presuntas amenazas al presi-
dente de la asociación de vecinos
d'Es Serralt. A ella le acompañó
Manuel H.G. de 34 años acusado
de un delito de injurias a la fuerza
pública.

Por su parte el sábado fue dete-
nido Francisco Joaquín R.G., natu-
ral de Manacor, por un delito de
robo en la plaza Constitución y de
donde sustrajo oro valorado en 160
mil pesetas y algunas monedas en
efectivo.

Finalmente entre las detenciones
practicadas a lo largo de esta se-
mana cabe apuntar a Fran Smitch.
Un súbdito alemán que mantuvo
unas pequeñas diferencias con
agentes de la Policía Local cuando
se encontraba en estado ebrio. La
detención practicada por la Policía
Local le acusa de resistencia a la
autoridad y daños al alumbrado pú-
blico.

Fe de errores

La semana pasada en la sec-
ción de sucesos de esta revista,
se publicó la detención de un
menor y la realización de un con-
trol de alcoholemias «por agen-
tes de la Policía Nacional» en
vez de «por agentes de la Poli-
cía Local». Lamentamos el error.



Brutor al carrer de S'Allareria de Porto Cristo

El mal ús dels contenidors perjudica la imatge de la nostra comarca

Contenidors incontrolats
L'entorn de la nostra comarca es

veu contínuament alterat per ele-
ments que l'embruten, empobreixen
i perjudiquen la imatge que mitjan-
çant anuncis i fulletons hem volgut
vendre a l'estranger. En aquesta
ocasió ens referim al problema que
causen els contenidors de fems. Un
problema que moltes vegades
podem evitar els propis ciutadans
però que d'altres és competència
de l'Ajuntament. Contenidors mal
ubicats, en males condicions...
aquest és el cas del que está situat
a la costa que puja cap a les coves
del Drach, quasi davant l'hotel
Drach. Aquest es troba damunt una
voravia molt estreta, obstaculitzant
el trànsit de nombrosos vianants,
molts d'ells visitants estrangers que
pujen a les coves. Un gran error de
localització que caldria solucionar
ràpidament.

La mala imatge dels contenidors

A més d'anti-estétics, els contenidors
poden ser perillosos pels vianants que
baixen de la voravia

es deixa veure també devora les
coves, als situats davant els restau-
rants Can Toni i sa Torre; la brutor i
el mal olor són característiques dià-
ries en aquella zona, una de les
més freqüentades pels turistes.

Les causes principals d'aquesta
situació són la mala localització
dels contenidors i el poc respecte
que té la gent cap als horaris de re-
collida de fems. Les autoritats hau-
rien d'intervenir per tal de millorar la
situació equipant i situant correcta-
ment els contenidors i concienciant
a la gent de la gran necessitat que
té Porto Cristo i la comarca de Ma-
nacor en general de donar una
imatge més cuidada, pel bé de tot-
hom. És feina de tots fer-ho possi-
ble.

Mar Bonnín
Fotos: Toni Blau

«Es carreró» necessita contenidors
Es carreró» de sa marxa de Porto Cristo s'ha con-

vertit darrerament en un lloc molt freqüentat els di-
vendres i sobretot els dissabtes a vespre. Els nom-
brosos bars que se concentren al que s'anomena
Es Brut, s'estiben de joves que venen de qualsevol
punt de l'illa per anar de marxa p'el Port. La nom-
brosa quantitat de gent que s'amuntega a la zona
els caps de setmana, provoca una séria de proble-
mes que de moment no presenten sol.lució. Cal
destacar, entre d'altres, la necessitat d'ubicar al ca-
rreró, més contenidors de fems dels que hi ha ara,
que donin cabuda a la brossa que s'hi acumula els
cap de setmana.
Propietaris i cambrers de diferents locals del carrer

de s'Alfareria coincideixen en la idea d'instal.lar
contenidors de reciclatge, ja que la major part del
que els bars tiren és vidre -milers de botelles de
vidre cada setmana- i cartró, materials totalment re-
cicables. La intenció per part del conjunt de bars del
citat carrer hi és. Ara només manca la sol.lució.

M. Bel Pocoví.
Foto: Toni Blau



La fachada del Convento de las Hermanas de la Caridad donde tendrán lugar las
exposiciones

Porto Cristo

Agosto festivo en Porto Cristo

Mañana, día 7, en el Campo de
Fútbol, Alain Petit destrozará co-
ches en un desafío a la muerte: es-
peremos que no se intercambien
los papeles. De todos modos, los
amantes de emociones fuertes es-
tarán servidos. El día siguiente, 8
de Agosto, en el marco único del
«Socavón dels Hams-, habrá desfi-
le de trajes mallorquines de los si-
glos XVIII y XIX, velada presentada
por «Aires Sollerics» a beneficio de
APROSCOM: esperemos que mu-
chos turistas, curiosos de nuestra
cultura y costumbres, asistan y par-
ticipen de la gran obra social.

El día 13, viernes, Catalina Gal-
més y Salvador Ferré i Andreu
inaugurarán en el Convento de las
Hermanas de la Caridad una expo-
sición conjunta de cerámica y pintu-
ra: la cerámica decorada por Catali-
na Galmés, que tuvo un gran éxito
en la «Fira del Fang- de Marratxí,
recuerda estos objetos que adorna-
ron los aposentos, alcobas, tocado-
res o comedores de nuestros ante-
pasados: aguamaniles, jofainas,
bomboneras, soperas, floreros, pla-
tos y fuentes, primorosamente pin-
tados con frutas, flores, hojas, aves
de paraiso; los cuadros de Salvador
Ferré i Andreu, que desprenden
olores, colores y luces portocriste-
ños y que se aprecian tanto aquí,
desde que este mago del paisaje
acampóo entre nosotros, hace ya
casi dos lustros.

Los días 14 y 15, sábado y do-
mingo, los miembros de la Tercera
Edad, Asociación Nuestra Señora
del Carmen, expondrá las mejores
plantas y flores de sus jardines o
patios particulares, compitiendo
para el Trofeo «Floristería Mimosa»
que ya se va institucionalizando
año tras año.

En aquellas fechas, en la gran
sala del Convento (entrada por el

e9, patio), hermanarán las bellezas na-
cidas de la naturaleza y las creadas

%por el hombre.
E

Un gran aplauso a cuantos per-
12.mitieron que todo ello fuera reali-

dad, y en particular a nuestro Dele-
gado Toni Vives, y el agradecimien-
to a las Hermanas de la Caridad
cuya amplia y hermosa Casa, siem-
pre acogedora, es el marco ideal
para actividades comunitarias.

Esperemos por fin que estas ma-
nifestaciones festivas sirven para
amenizar y enriquecer el veraneo
de los manacorenses que pasan
sus vacaciones aquí, atraigan tam-

bién a muchos turistas, nacionales
o extranjeros, residentes en los
centros turísticos de la zona; nece-
sitamos que nos conozcan, nos
aprecien, quieran volver y nos apor-
ten, además de divisas, aires nue-
vos que nos hagan sentir cada día
más europeos.

Juan Moratille
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SALUTACIÓ
Com és costum cada

estiu Sant Llorenç i els
‹<Ilorencins- ens congra-
tulam per disfrutar unes
merescudes festes en
honor al nostre Patró.

Tots sabem que en
temps no tan llunyans
l'estiu era l'època de re-
collir el fruit del que se
sembrava durant l'hivern.
Ara, a Sant Llorenç, l'a-
gricultura ha disminuït no-
tablement i ens trobam
amb l'obligació, dia a dia i
només a l'estiu, de sem-
brar i recollir, amb el nos-
tre esforç, en el món del
turisme i l'hosteleria.

A pesar de l'esforç diari
d'aquests mesos d'estiu,
no hem d'oblidar aques-
tes festes i, fent gala del
nostre carácter treballa-
dor, tots junts una vegada
més hem de gaudir d'a-
quest programa elaborat
per la comissió de festes
que esper que sigui del
gust de molts. També
esper la unió de tots per
celebrar aquestes festes
tan tradicionals.

Que les passeu diverti-
des juntament amb les
vostres famílies, vos
desig a tots.

Molts d'anys i una forta
abraçada!

Miguel Vaquer
BATLE

« ,2«.  

VOS DESITJA.
UNES BONES FESTES     

. '1•12:9~

C/ Major , 36
Tel. 56 95 62

07530 Sant Llorenç



-Huevos con bacon
-Bocadillos
-Pollos al ast
-Especialidad en tapas variadas

-Sandwich de pollo
-Pepitos de lomo y pollo
-Hamburguesas
-Salchichón
-Patatas

CIAL. 	 •.	 I
M ~c. —1

Desitja als seus
clients i amics unes

BONES FESTES

INSTAL.LACIONS SANITARIES

SERVEI LES 24 HORES

EBANISTERIA

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

PARA AMUEBLAR SU COCINA, USTED SOLO TIENE QUE PREOCUPARSE DE
ESCOGER EL MODELO Y LA FORMA DE PAGO. NOSOTROS NOS ENCARGAMOS

DEL DISEÑO Y DISTRIBUCION PARA SU TOTAL COMODIDAD.
ENTREGA EN 48 HORAS

C/ d'Es Campanet, 4	 Tel. 56 94 39	 SANT LLORENÇ

C/. NOU, 37 - Tel. 83 82 99 SANT LLORENÇ

Hamburguesería SANT LLORENÇ

PARA ESTAS FIESTAS POLLOS POR ENCARGO
CI Sant Llorenç, 5	 Tel. 56 91 '1	 SANT LLORENÇ
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Celebracions populars

Quan una població conmemora a la seva patrona o
convoca simplement, actes recreatius per animar tar-
des i vetlades provoca que un grup de persones treba-
Ilin intensament, dies abans,  perquè tot surti segons
les previsions. Des de la confecció del programa fins a
veuret-se cumplides les celebracions tot són nervis,
corregudes... un trui que tan sols veuen recompensat
amb la participació popular. Per això i tenguent en
compte les possibilitats econòmiques, és quasi un
deure de tot el poble sortir en aquests dies de festa al
carrer. Les activitats incloses dins la programació d'a-
questa nova edició, engloben reunions per a tots els
col.lectius i de qualsevol edat. ES TEMPS DE FESTA!

Fusteria

BERNAT ROSSELLÓ

Mobles de cuina 1 bany

Yac deellgje E3onse Fsegsse
elle eilllsngs 11 ~ea

C/ Son Servera, 36
Tel: 56 90 78

SANT LLORENÇ



Regidor de Deportes y Servicios Generales

BARTOMEU MESTRE
«Las obras del polideportivo se

adjudicarán en el último trimestre»

Bartomeu Mestre Esteva de 47 años, casado y con cinco hijos,
-cuatro varones y una preciosa hija-, es el actual Regidor de Depor-
tes. Servicios Generales y Centro de Adultos de Sant Llorenç. Todo
un veterano, políticamente hablando, representa la candidatura del
C.D.S.

Aprovechando la celebración de las fiestas patronales nos dirigi-
mos a él para formularle una serie de preguntas sobre las carteras
que están a su cargo.

Bartolome Mestre
n'os a

Cam

uhtärneñt
)ernos?rac

utbo
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-Tomeu, la pregunta obligada
sería, ¿qué significan para ti las
fiestas de Sant Llorenç?

-Es un acto muy importante para
nuestro pueblo donde se reunen fa-
milia y amigos para disfrutar de las
fiestas.

-¿Cómo ves el deporte lloren-
cí?

-De cada día va a más, el tiempo

libre es muy importante para practi-
car alguna afición; el deporte esco-
lar también está en auge, prueba
de ello es que se quieren hacer dos
equipos femeninos de básquet fe-
derado, fruto del trabajo realizado.

-¿Casi os entregan el Cardas-
sar?

-No, creo que fue un momento de



"relax» para ver las ganas que
tenía la gente para volver <<a tirar
del carro».

-Este arlo el club Ilorencí verá
mermadas, a causa de la supre-
sión del concierto, la recauda-
ción, ¿no?

-Esto es un hecho, este beneficio
no lo tendrán. Por otra parte los
gastos no serán tan elevados para
el Cardassar ya que se han incor-
porado en la plantilla muchos jóve-
nes de la cantera. Habrá que bus-
car nuevas soluciones.

-¿Destacarías algún deportista
llorencí?

-Destacaría a nuestra ciclista,
Marga Fullana «la gacela de Sant
Lloren» que lleva el nombre de
nuestro pueblo en la península y el
extranjero. Ha sido incluida para
disputar los mundiales del ciclismo
y en general mencionar el éxito ob-
tenido en el Torneo de Futbito y el
de tenis que está arrastrando una
gran masa de aficionados.

-¿Faltan instalaciones?
-Estamos apretando a la Conse-

Hería para que nos de la autoriza-
ción y subasta de las obras para el
polideportivo, hemos tenido conver-
saciones con el Director General de
Deportes, Sr. Servalls y nos prome-
tió que en el último trimestre del
año se haría la adjudicación de las
obras.

-Por otra parte, la Brigada de
Obras supongo que en estos mo-

mentos tiene muchísimo trabajo,
¿no?

-Hay mucho trabajo en la zona
costera y en Sant Llorenç por las
fiestas. Cuando hay vacaciones es-
colares hay que hacer una revisión
y mantenimiento a los edificios es-
colares, así como de los edificios

del Ayuntamiento. Como es de su-
poner, debido a la economía no se
contrata ninguna empresa privada,
se hace todo con hombres de «Sa
Brigada».

La ciclista local, Marga
Fullana, se ha
convertido en la gacela
de Sant Llorenç

-Háblanos del Centro de Adul-
tos.

-Se está preparando la progra-
mación del próximo año, ya tene-
mos dos cursos subvencionados
por el INEM (inglés y alemán) y es-
peramos que la Consellería de Tra-
bajo nos subvencione otros cursos.
También preparamos seguir, desde
el Ayuntamiento con el curso de
«paret seca» que este año nos dio
el fruto de tener una zona verde en
la parte de la carretera de Artá.

-¿Algo más?
-Desear a todos los llorencins

que pasen unas «bones festes»,
acompañados por sus familiares y
amigos.

Joan Fornés

TIENDA:
Carretera Son Servera, s/n
Tel. 56 91 42

(San Lorenzo)
Fabricación propia

SANT LLORENÇ
TALLER:
C/ Ordinas, 4
Tel. 56 91 42



Col.laboren amb diverses activitats de les festes

«Lleure a lloure»
Manifest de llibertat

en temps lliure

Als darrers anys s'han creat nombroses associa-
cions o grups, a reu de tot Mallorca, per sanejar l'ayo-
rriment, evitar la rutina o simplement formar col.lectius
en defensa de qualque ideologia; aquests però es for-
men (a excepció del darrer cas) bàsicament en sectors
de gent major, de la tercera edat o infantils com són
els casos dels grups d'esplai. A Sant Llorenç nasqué
fa més o manco cinc mesos, d'un grup d'amics, l'asso-
ciació batejada amb el nom de «Lleure a lloure" ex-
pressant la llibertat en temps lliure. La seva finalitat no
és altra que organitzar activitats, periòdicament, dirigi-
des a una població concreta de catorze a trenta anys,
però oberta a tothom, com queda reflexat al programa
de les festes patronals.            

Pans i Pastissos  BAR S'ESTEL  

CAW POU      AMBIENT JUVENIL     

C/ Major, 120
Tel. 56 92 59

SANT LLORENÇ 
Ctra. Son Servera, 29
Tel. 83 82 00 SANT LLORENÇ       



Puertas
Y

Persianas

Molduras
Y

Tapajuntas

Comunicamos a los
clientes que el mes de
Agosto estará cerrado por
vacaciones

Carpintería

Fábrica de:

Ctra. Palma — Cala Ratjada, Km. 56
Tel. 56 92 26 SAN LORENZO

El nom sortí gairebé sense pen-
sar-ho. Un grup de Ilorencins, fels
col.laboradors de diversos progra-
mes educatius i recreatius de la
seva població, es plantejà la possi-
bilitat de crear una associació per, a
vistes legals, poder sufragar els
costos que els ocasionava i perque
no, augmentar la participació. Així i
en vista de l'il.lusió per convocar
activitats, des del Servei Municipal
d'Orientació Educativa seis proposà
al desembre de 1992 la idea de le-
galitzar el col.lectiu i rebre subven-
cions. Tres mesos després un petit
grup ja inicià els primers tràmits,

convocant una campanya de neteja
a sa Punta de n'Amer, una confe-
rència sobre mètodes anticoncep-
tius, entre altres. Avui conformen
aquesta entitat no lucrativa, unes
quaranta persones, encara que al-
guns membres de la junta directiva
confien augmentar aquesta xifra
ben aviat i compten amb un local

que els ha cedit l'Ajuntament a la
Casa de Cultura.

La idea fonamental de la seva
tasca és moure i animar el sector
juvenil amb un programa continu.
Això no vol dir que la resta de
veïns, de qualsevol edat, no pugui
col.laborar o participar amb les di-
verses activitats. De fet, dins el pro-
grama de les festes patronals han
organitzat una sèrie de convocató-
ries, en col.laboració de l 'APA, on
esperen una massiva participació
de gent major, com és per exemple
el concurs de pastissos o carreres
de bicicletes de locals i federats.

També han promogut diversos ta-
Ilers i jocs infantils, on es pensen
realitzar móvils i murals sobre Miró.

Moure i animar el sector juvenil
llorencí és un dels proposits

plasmats per l'associació

Una altra afició antiga que pretenen
recuperar al llarg de les celebra-
cions d'aquesta nova edició és la
demostració de tir de fona, prevista
per diumenge, i on esperen la pre-
séncia de federats. Segons un dels
membres de «Lleure a lloure» de
moment encara lluiten contra el fac-
tor temps per poder promoure més
actes, però pensen aconseguir-ho.

Per començar totes aquelles per-
sones que vulguin fer-se socis i ser
membres d'aquesta associació
poden fer-ho. Els requisits formulen
que han de dirigir-se a la junta di-
rectiva i abonant una petita quota;
han de tenir entre 14 i 30 anys per
tenir veu i vot a les juntes, encara
que accepten amablement perso-
nes més joves i més velles per pro-
posar suggeréncies. El darrer ob-
jectiu és extendre la seva feina per
Son Carrió, s'Illot i Sa Coma,
col.laborant units.



ORQUEST NA ALGAIDA

Set grups musicals omplen el
programa de verbenes

Set grups musicals, composts en
tres vetlades, animaran les popu-
lars verbenes de la nova edició de
les festes patronals de Sant Llorenç
des Cardassar que es prolonguen
al llarg de sis complets dies.

L'Orquestina d'Algaida, Ossifar,
UC, Geminis, Ocults, Tedeum i
Tomeu Penya, són els convidats
que es desplaçaran fins a la vila
entre avui divendres i el proper di-
marts. L'escenari d'aquestes vetla-
des, que anteriorment es duien a
terme a les instal.lacions del camp
de futbol, sera a la plaça de l'Ajun-
tament ja que no es preveu la ma-
teixa assistència d'altres edicions,
quan vingueren grups de la penín-
sula que atreuen més públic.

La distribució al programa s'ha fet
de la següent manera: per diven-
dres després del ball de saló que
començarà a les nou del vespre ac-
tuaran els grups, «Orquestina
d'Algaida» i «Ossifar». La revetla
del diumenge s'ha prevista a partir
de les vuit i mitja de l'horabaixa
amb serpentina i animació seguit de
l'actuació de Geminis, Ocults, Te-
deum i Tomeu Penya, com a pun-
ter de la verbena. Finalment el di-
marts, dia 10, hi haurá un recital
d'UC a la mateixa plaça de les
Cases Consistorials.

Orquestina d'Algaida:
nou anys de història
com a grup musical

,‹Una petita història molt normal».
D'aquesta manera defineixen els

• membres que formen l'Orquestinae
• d'Algaina la seva trajectòria musical
E
1Z que comença, gairebé sense pen-

sar -ho, fa més o manco nou anys,

en un hivern de 1984.
L'Orquestina és el resultat d'una

unió. Per un costat hi havia un grup
dál.lots de la Banda de Música d'Al-
gaida, que no tenien barba ni per
sort, i per un altre hi havia un grup
de música arquetípic completament
amateur. Ningú de les dues bandes
s'imaginava que podien arribar a
ficar-se en tot un caramull d'aventu-
res que a la llarga resultarien diver-
tidíssimes. Els joves de la Banda
tocaven instruments de vent: clari-
nets, saxo alt, trompetes i trombó.
Els joves del grup es movien dins la
formació clássica: guiterra, baix, ba-

teria i un vocalista. El fet d'unir-se
va suposar que conformassin un
col.lectiu de composició molt atípica
que ha marcat el seu repertori mu-
sical. La primera vegada que es
presentaren davant un públic fou a
l'octubre de 1984 al local social de
l'Obra Cultural Balear d'Algaida. A
partir d'aquí es plantejaren quin
seria el seu nom de guerra. De de-
vers 954 possibles noms no es de-
cidiren per cap, essent des de lla-
vors, l'Orquestina d'Algaida.

A principis del 85 comença per
aquest col.lectiu els primer canvis



JULIOL 1993
Coordina: Jaume Galmés

	LES MUSES AMIGUES                  

LA BONA FE 

Formosa vida!, romans malalta i el cor se m'ha
Cansat de plorar ha apunta dins meu la temença
Emperò, emperò jo no puc creure
Que morirás, mentre estimis.

Portada: El castell dels Pirineus, de René Magritte, amb uns
versos de 1-161derlin traduïts per J. Galmés.



POEMES DE SÁ-CARNEIRO (1890-1916)

PARTIDA
Mirant passar la vida humanament
En la seva aigua certa, jo vacil.lo,
I de vegades m'aturo al torrent
De coses genials en qué cavil.lo.

M'assalta ferm un desig de fugir
Cap a un misteri meu, que em sedueix.
Però després em venço. Lúcid feix,
No n'hi ha molts que el puguin

reflectir.

L'anima nostálgica d'altre món,
Plena d'orgull, s'aombra adesiara;
Als ulls ungits un plany puja pregon,
Que tinc la força d'estroncar per ara.

Em deixondesc. La vida, la natura,
Qué són per a l'artista? Un no-res.
Cal que ens fiquem dins un bromall
espès,
Córrer en l'atzur cercant bellesa pura.

Amunt, enllà dels cels, hem de pujar,
On sols les animes s'acumularen,
I, postrats i en somnis, a Déu resar,
Que amb una aureola les mans

dauraren.

Partir sens por, d'esquena a la
muntanya,

Cenyits de quimeres i d'irreal;
Brandar l'espasa falba i medieval,
Acastellant tothora dins Espanya.

Suggerir sempre colors enfollides,
Ser urpa imperial mig ensenyada;
En una extrema-unció d'ànima inflada,
Tenir altres sentits, sentir altres vides.

Ser columna de fum, astre ullprès,
Forçar els terbolins aladament,
Ser fulla de palmera, aigua naixent
I ser un arc d'or i flames estés...

Ales que baten lluny follia dura,
Núvol precoç que té subtil vapor,
Tèrbol anhel de misteri i olor,
Ombra, vertigen, éxtasi -- Altura!

I em dono tot en un vespre final
A l'espiral aèria que em casa
Als cims. D'esfinxs foll, l'horitzó

s'abrasa,

I resto il.lès enmig de foc i mal!...

Miratge roig, de nimbes i d'encant --
Sento els meus ulls que es giren vers

Versió d'Arnau Pons

l'espai!
Venço i m'ajec, arribo i salto al mai;
Sóc laberint o alicorn o acant.

Sé el llunyedar, comprenc l'Aire
triomfal;

Sóc pluja d'or i sóc besllum d'un far;
Copa de vidre sóc llençada al mar,
Corona i creu, segell, escut reial...

Un estol de quimeres ve corrent...
Apoteosi immensa, apogeu!
Color incolora -- so, flaire frement!
M'arriba la tristor d'haver estat Déu...

Endavant, cap al triomf més gran,  i
fora!

El meu destí és un altre -- és alt, és rar.
I val a dir, tan sols, que em surt ben

car:
El mal de no poder ser dos alhora...

ESTÀTUA FALSA

Només amb un or fals els meus ulls
s'han daurat;

Sóc una esfinx sense misteri al ponent.
La tristor de les coses que no han estat
Ha entrat dins la meya ánima

veladament.

En el meu mal es trenquen les espases
d'ànsia,

Gemmes de llum amb fosca s'hi volen
barrejar.

Les ombres que dimano no perduren
ja;

Com l'Ahir, tinc per a mi, l'Avui és
distancia.

Davant del secret no se'm trasbalsa el
cor;

Res no m'empal lideix, tampoc res no
m'aterra:

La vida corre damunt meu com una
guerra,

I ni tan sols no sento un calf  'red de por!

Sóc un estel embriac que els cels ha
perdut,

Sirena folla que fugí d'un mar; talment
Un temple sense déu, decrèpit i vençut;
Estatua falsa que encara es dreça al

vent...

7

Jo no sóc jo ni sóc l'altre
Sóc tan sols un intermedi:

Un pilar del pont del tedi
Que va de mi cap a l'Altre.

SUGGESTIÓ
Les dones que no vaig tenir
Ara ploren per mi, presumptes,
En pondre's el sol, pels jardins...
Reviu en el seu blau patir
el meu dolor de mans difuntes
damunt setins...

BESLLUM
En els moments flébils i tardorencs —
En el final macat d'una jornada --
L'Anima meya és aigua ben glaçada
Dins Ámfores d'Or... reflexos

vidrencs...

AQUELL ALTRE
El mentider, l'emmascarat dubtós
Que al final passà una vida d'incògnit;
El Rei-lluna postís, el fals atònit;
Ben en el fons un covard rigorós...

En lloc de Patge, bufó presumit...
L'anima té de neu, fàstic d'un vòmit...
El seu ànim cantant, talment indòmit,
El d'un lacai que s'afanya invertit...

El sense nervi ni esma, babau...
(Cal dar-li corda al seu cor de papau...)
Malgrat que invoqui amb bramuls

l'Ideal,

El perseguit, el malvist, deslleial,
L'inflat que eructa l'Imperi astral,
Mag sense do, Grassa Esfinx, un

gripau.



ROSA I CEL
No recordo exactament qué

havia vengut a fer aquí; supós que
el que solc venir a fer cada dia que
vinc. El cas és que ja hi torn esser
altre cop, com cada vegada que es
fa l'hora de tornar a des d'on som
partit per venir. O sigui: dos quarts
de dues, motor al ralentí, xofer pas-
sant taquilla i perspectiva de futur
en alça. Rutina, pagar i esperar
canvi; giro i passadís central. Un,
dos i tres: Aquí!

-Puc seure?
-Sí.
És un jove robust i jove, d'aquell

ros sospitós que posa una incógnita
en la i de llatí i en la de mediterra-
ni. Me sec intentant pensar en el
que uns moments abans pensava
que pensaria, adonant-me que no
recordo el que volia pensar, penso
que potser seria bo parlar per tro-
bar companyia.

Permetin-me un breu parèntesi el
contingut temàtic del qual es co-
rrespon aproximadament amb el
que crec que hauria d'ha ver pensat:

(La meya preparació académica em
dificulta seriosament l'anar més
enllà del fet empíric, els assegur
que és una incomoditat el no poder
mirar més enllà del nas per poder
saber si tan prominent protuberàn-
cia segueix encara en el seu lloc. El
que vull dir és que sovint succeei-
xen coses que s'ajusten no gaire a
les explicacions que poden donar
amb el que sabem; però que són en
realitat senzillament coses que a
tothom passen, i que per qui no
se'n preocupa més, passen).

Així idó: -Has vingut de com-
pres? (entre nosaltres: jo dic ven-
gu t).

-No. He vingut a arranjar (ell diu

arreglar) els papers del servei mili-
tar. Ara, si et presentes abans dels
devuit voluntari i passes la révisió,
pots fer-te el carnet de conduir
abans. ¡ tu?

-Jo som objector de consciència.
Precisament l'última cosa que en

aitals circumstàncies una persona
assenyada hauria deixat vibrar en
les cordes vocals; no he pensat
abans de parlar, supós que perquè
sempre que no parl, a l'hora de
parlar, no penso. Sortosament, ni
s'immuta; tal vegada no sap el que
significa esser objector. La qüestió,
está en que no hi ha reacció.

Abbé Rovira, 22-7-93

PS.: És senzill sentir-se l'amo. Hui
en dia, pero, hom ha d'ensabonar l'es-
clau -i no ho dic només per ell-.

DE LITERATURA INFANTIL

D'uns anys ençà, hom ve obser-
vant l'augment de la publicació de
llibres dedicats als infants. Aquest
fet -com s'ha apuntat en altres in-
drets- respon a estímuls diversos:
l'assignació de lectures escolars
obligatóriesr l'afecció per llegir que
demostren nins i nines -hàbit im-
pulsat precisament dins l'àmbit de
l'educació-, i, segurament, una va-
loració més important, avui dia,
per part dels pares, de la funció
que la lectura adquirirá dins l'edu-
cació i formació de l'infant.

Així, doncs, les editorials, ama-
tents a aquest sector de vendes més
dinàmic, i també per tal de rescaba-
lar les pèrdues en altres gèneres,
dediquen un lloc cada cop més
considerable dins les seves edicions
i col.leccions a la literatura infantil i
juvenil. Tanmateix, però, la publi-
cació d'obres per a menuts i menu-
des no resta valor a les editorials,
car no fan més que consolidar un
apartat de la nostra literatura que
ja havia estat conreat per autors ca-
talans notabilíssims, sia com a crea-
ció sia com a traducció (recordem,

per exemple, els casos de Josep M.
Floch i Torres o de Josep Carner).

Avui, breument, ens referirem a
un llibre original. L'any 1985, Grà-
fiques Miramar publicava La brui-
xa que va perdre la granera i altres
contes, de l'autora Elisabet Abeyá.
En una altra ocasió, i si ens ho per-
meten, tractarem altres obres, origi-
nals o traduccions. Ara per ara,
però, intentarem cobrir l'espai as-
signat amb unes notes sobre el lli-
bre esmentat.

Elisabet Abeyá dedica La bruixa
que va perdre la granera i altres
contes als «nins i nines de Mallorca
que ja saben llegir». Així, doncs, i
amb la intenció de facilitar-ne la
lectura, la lletra en qué s'ha publi-
cat el llibre és manuscrita. Per part
meya, he de dir, abans de tot, que
aquesta era la primera obra que lle-
gia de l'autora. L'escriptora mallor-
quina, en aquests contes, utilitza
motius clàssics, ja populars i cone-
guts pels lectors, i en capgira algun
element característic. A partir d'ací,
observam com una bruixa perd la
granera i intenta, per volar, engin-

yar-se-les amb una pala, una cara-
bassa o una cadira; com que no vol
arribar tard al Congrés de Bruixes
de Manacor, parteix amb una cadi-
ra voladora. Això era, també, una
princesa molt bella que sempre
dormia; no us pensássiu, tanma-
teix, que es desencantás amb una
besada, no..., la van desencantar
amb «l'herba pessigollera». O n'E-
lionor, que en ser gran volia ser
una fada, i, en aconseguir-ho, ajuda
un nin a fer desaparèixer un plat de
sopa, per tal que sa mare el deixi
anar a jugar. En definitiva, Elisabet
Abeyá fa ús de personatges univer-
sals del conte infantil, als quals
l'autora els disposa a actuar d'una
forma que produeix estranyesa en
els lectors. D'aquesta manera, l'in-
fant, que ja coneix els dots dels per-
sonatges, se sent sorprès de veure
com aquests superen les dificultats.
La bruixa que va perdre la granera
i altres contes es publica amb unes
il.lustracions molt ben aconsegui-
des de Luís Joven

Pere J. Santandreu Brunet



VIATGE A L'ESTACIÓ Z (VI):
PASSEIG NOCTURN (2 DE 3)

Parlàvem de moltes coses. A mi
encara em costava una mica estar
atent a la conversa. No sé, estava
com drogat, puc parèixer un joven-
çà al.lucinat, com quan besa per
primera vegada, però ningú m'ha-
via acariciat els cabells d'aquella
manera. Caminàvem cap a ca seva i
jo tenia el cos en tensió just de pen-
sar que li agafava la mà, però no
m'atrevia. Ella em demanà si llegia.
Jo vaig contestar-li afirma tivament.

-Quin llibre estás llegint ara?

-Ara?. «La Fiebre de Urbicanda».
(1). Volia explicar-li que no era ben
bé un llibre, sinó un cómic del meu
admirat Schuiten i amollar-li tot
allò que el cómic és un art infrava-
lora t i que Schuiten és fascinant i
parlar-li de les Ciutats Obscures.
Volia explicar-li tot això i més
coses però ella no cm deixà ni obrir
la boca.

-No el conec. Per:, el que et volia
dir és si mai... alçà el cap i estigué
uns moments callada cercant unes
paraules que no trobava, llavors
tornà a dirigir-me la mirada-. Mira,

el problema que tenc és que encara
no he trobat cap llibre que m'explo-
ti a dins, que et faci plorar, que
contenguin una bomba a cada
síl.laba, revolucions a cada paraula
i que cada frase sigui un abisme.
Vull que el cor bategui com mai no
ho ha via fet, vull perdre l'alè, per-
dre el coneixement, suar i tremolar
com un addicte, cridar com un sal-
vatge, pujar-me per les parets, no
poder aturar de riure, sentir com si
em rompés en mil bocins i que
cada un d'ells sentís tot això amb
una intensitat propera a la histèria.
Exigesc llegir alguna cosa que em
trenqui el cor i cm posi un coet a
l'ànima. Sentir que és alguna cosa
viva i enamorar-me de cada pági-
na, de cada personatge, de cada
gest, de cada gemec i percebre cla-
rament que el que estic llegint és
inoblidable. Viatjar a regions inex-
plorables, a un terreny hermosa-
ment àrid i sentir foc dintre meu.

-Acostà el seu rostre fitant-me amb
força-. Creus que és possible trobar
un llibre així?

No troba va resposta, estava ab-
solutament astorat. Seria increíble
trobar un llibre així, tal com ho ha
descrit, realment seria una expe-
riencia única i totalment diferent a
les que conec. Ella em mirava espe-
rant que digués alguna cosa. La
tensió baixà una mica quan es con-
formà amb el meu silenci.

-En aquells moments volia ama-
gar-me, fugir, perdre'ms. Que si
em passa res? No, que va. Nomás
que m'incomoda la teva mirada,
més que res perquè no l'entenc,
també m'agradaria dir-te que m'a-
grades però no em surten les pa-
raules i igual em corr si em dones
la mà. Com veus no passa res-.

-No. -Aquell «no» sonà fals, la
meva veu m'havia traït. Em sentia
acorralat i sense saber com actuar,
totalment fora d'òrbita.

Xavier Moren Sansó - Abril 93

(1) «La Fiebre de Urbicanda» de Schui-
ten i Peeters, editat a Espanya per Euroco-
mic, 1985. Colección Negra núm. 23.

CINC POEMES DE PASSIÓ I ENGINY
Joan Rosselló-Márvel

FOSCA BRESSADA

A Maria de la Pau Janer
Recordant Espriu,
quan recordava Goethe.

Dorm. Tot el que vols,
la pau,
ben lluny dels condols,
de l'amor esclau.
No despertis,
que els ocells callen al bosc del somni,
de quietud designi.
No ho contassis.

ALENS DE FOC
Cérber ets davant l'alta, freda porta,
i m'ofeguen les serps del pensament.
Si no en fessis cas, bàrbar mancament,
astre fóres en eixa casa morta.
Refia't bé del somni, ánima forta!
Pots plantar nuvolades en mon parc,
que en plaents braços tens perfecte marc,
així que em besin tos alens de foc.
Però en lenta agonia fuig enlloc,
exhaust amb les rabents fletxes de l'arc.

ÉPICA FI
Lluny saünyen les messes de l'oblit

dins l'era del meu cos estabornit.
Vine i toca'm. Oblida els amples boscos
i estén-te sense por, deliris fosos.
L'heroi de Gilgamesh, a mb els ulls closos,
perd la planta marina per abissos
serpentins. I la serp molt que ha patit,
mes ara no existeix. Nego el ferit.

LA PETITA MORT
Pren la clau dels meus ha vis concloents
i obre el secret, parpella de perdons
per en s'albiren ánneres eixutes.
Perllonga aquest instant i recolleix
els fruits renovellats d'un arbre nu
que invoca aquesta pell amb deserts pàl.lids.
Mor-te amb mi, que després voldran renéixer
ànsics i records, futurs incerts,
perquè l'esguard segueix sempre el teu glavi.

NOMÉS ELS BESOS SALVEN ELS AMANTS
Només els besos salven els amants,
jo t'estim naivament, dins l'àmbit

que sempre juga a flendi a mb els teus ulls.
Calla i torna, penó no oblidis l'au
que plana com les mans damunt el pit
(òpal que és copejat per una garsa
que pronuncia el meu nom ple d'incògnites).
La teva veu llunyana vessa pluges
d'orquídia. Que tornis i que callis.
Nomás els besos salven els amants.
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sustancials: ampliaren considera-
blement el repertori amb rocks, sal-
ses i peces de balls de sala (que
llavors encara no estaven de
moda), diversificaren els instru-
ments i s'incorporaren altres tres
vocalistes. A partir d'aquesta any
fou també quan començaren a
cornbrar per les seves actuacions i
des de llavor no han aturat de fer
entregues de nous repertoris.

Ossifar: en tres anys són
els vertaders “classics

populars»

Segons especifica aquest grup a
la seva carta de presentació, fa uns
anys, uns amics enregistraren una
maqueta amb una serie de cançons

pròpies, o més aviat «impròpies»
per alguns. D'aquesta manera se'n
feren algunes còpies, les quals
varen generar més còpies fins
constituir una cadena de «genera-
cions» que va fer que les cançons
d'aquesta «pirata» es fessin popu-
lars d'una manera totalment subte-
rránea. Al 1990, els creadors de la
idea decideixen formar un grup i
Hangar l'invent OSSIFAR, nom
quasi idèntic al d'una popular em-
presa mallorquina dedicada a bui-
dar pous negres. Amb el títol gene-
ric de «Cansiones de amor con los
calsones baixos- surt al mercar el
primer disc. L'èxit absolut però no
arriba fins al 92 amb l'edició del seu
segon disc que, amb el títol de «En
Gori Cuper te morenes», va arras-
sar totalment al mercat discogràfic
mallorquí. El nou treball del 93 és
«Indiana Pons en busca de la por-
sella rustida», amb una més cuida-
da producció artística.

Tomeu Penya: una
década de gires
completes d'èxits

Després de deu anys d'actua-
cions i feina continuada, del que
dona fe la seva extensa discografia
publicada. Després de una década
durant la qual Torneu s'ha convertit
en un personatge carismàtic i esti-
mat, no només a Mallorca, sinó
també a Catalunya. Després de tot
això, Tomeu Penya afronta aquest
93 amb més força i empenta que
mai. Els temes que presenta del
seu nou disc és «Sirena» i un repàs
de les seves cançons més populars
i estimades.

UC: torna amb un
nou disc

El retorn del grup d'Eivissa supo-
sa una bona notícia per a tots els
afeccionats a la música. Sobretot si
aquest retorn ve acompanyat d'un
nou disc. CAMINS DE MIGJORN,
és el títol de la producció que sortí
al mercat a mitjans del mes de maig
i que s'ha distribuit per tot l'estat.
Joan i Victori, en companyia d'uns
sensacionals músics presenten una
feina increible que de segur supo-
sarà un suport a la música del nos-
tre entorn, que darrerament manca-
va de noves propostes.

Eivissa, Formentera, els nostres
paisatjes, i sobretot els colors de la
mediterránea tenen en aquesta
nova feina d'UC la millor manera
d'expresar-se amb el llenguatge de
la música. El nucli de CAMINS DE
MIGJORN el conformen: la cançó
marinera, el romanç, nous arrenja-
ments de temes populars i compo-
sicions pròpies que compten amb
les lletres de poetes com Maná Vi-
Ilagómez i Toni Roca. Fins a un a
total de 14 cançons que ja son part
important de la història de la música
de les illes.



La direcció del Restaurant

desitja al poble de
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Restaurant - Galena d'Art

Correr del Sol 5
Tel. 83 83 40
Sant Llorenç

Auténtica
cuina

Mallorquina
i Catalana

Vengui a menjar bé al millor local!



La funció «El Tío Pep s'en va a Muro» será a la plaça de l'Ajuntament.
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Art i teatre per les festes
El grup llorencí de comèdies representa «El Tio Pep s'en va a Muro»

i Jaume Alzamora inaugura una exposició de pintura

Exposició de pastissos     

El grup local de comèdies inter-
pretará el proper diumenge dia 8
d'agost, la coneguda obra «El Tio
Pep s'en va a Muro». La concentra-
ció s'ha prevista per a les deu del
vespre a la plaça de l'Ajuntament.

Per altra banda l'artista Jaume
Alzamora inaugurará una mostra de
pintura a la sala d'exposicions de
Sa Nostra. La presentació d'aques-
tes obres será a les nou del vespre,
sient l'horari de visita de les vuit i
mitja a onze del vespre fins el dia

15 d'agost. Alzamora ha realitzat
fins aleshores diverses exposicions
de gran interés, dues col.lectives a
la Galeria Llevant de Cala Millor i a
la sala d'art del Casino Mallorca.

Dins aquest any ha presentat la
seva pintura en una mostra indivi-
dual a la Llar dels Padrins de Sant
Joan i ara, a partir d'avui divendres,
s'ha inclòs dins el programa de les
festes patronals de Sant Llorenç
des Cardassar.

Finalment cal destacar la mostra
o exposició de pastissos, tradicio-
nals a aquests tipus de celebra-
cions, que tindrà lloc diumenge dia
8, a la plaga de l'Ajuntament.
Aquest acte ha estat organitzat per
l'associació juvenil «Lleure a lloure»
i es presentaran un ampla mostra
de postres i plats dolços. La partici-
pació és oberta a tothom. Posterior-
ment hi haurà degustació de tots
els menjar presentats.

balls folklòrics

Entre les actuacions musicals i
les vetlades de balls folklòrics cal
resenyar, per ordre d'actuació, la
ballada de boleros i ball de bot pre-
vista per ahir dijous. Avui vespre, a
les 21 hores i haurà un animat ball
de saló seguit de l'actuació de s'Or-
questina d'Algaida i Ossifar. Per
demà dissabte s'ha programat la
gran verbena amb la presencia de
diversos grups i Tomeu Penya
coma punter. Finalment dilluns, dia
9 d'agost, será la Banda de Música
qui actuará a la plaça de l'Ajunta-
ment.

ESPECIALIDAD

* Bocadillos y meriendas
	 * Platos combinados

C/ Iglesia, n°4	 Tel. 56 90 40	 SANT LLOREN('
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Presidente del C.D. Cardassar      

Xisco Umbert
«Hemos hecho un gran fichaje con Luis Rodríguez»

Xisco Umbert Sancho, de 46 años casado con
tres hijos, (dos hijas y un varón), es el actual presi-
dente del Cardassar. Xisco ya había presidido la
entidad llorencina durante cinco años y fue el vice-

presidente en la anterior directiva que presidía Biel
Servera. A pesar de estar sumamente atareado nos
concedió un poco de su tiempo para contestar a
una serie de preguntas.

-Xisco, ¿cómo está el Cardas-
sar actual?

-Bien, pero una vez finalizada la
anterior temporada ha habido algu-
nas bajas, quizá la más significati-
va, ha sido la de Gaspar Sastre que
por motivos laborales y desplaza-
mientos se ha llegado a un acuerdo
para traspasarlo al Montuïri.

-¿Y Diego Mellado?
-Por motivos laborales no entrena

pero esperamos recuperarlo pronto,
puesto que es una de las piezas
básicas.

-¿Y en el capítulo de fichajes?
-Se ha fichado a Tomas que mili-

taba en el Porto Cristo, Consta que
viene del Felanitx está a prueba,
(supongo que fichará) y al prepara-
dor físico, Luis Rodríguez, que creo
que es un gran fichaje ya que coor-

dinará todos los conjuntos y entre-
nará a los infantiles.

-El fichaje de Luis Rodríguez
ha sido «un gol» al Manacor,
pero los blanquirrojos os han

«Aspiramos a mejorar
la campaña anterior»

metido tres con los fichajes de
Servera, P. González (entrenador)
y Mateu Munar (entrenador),
¿no?

-Pedro no quería seguir con el
primer equipo, Munar su hijo juega
con el Manacor... y Servera no es-
taba retenido, quería ir a un equipo
de superior categoría, le deseo lo

mejor.
-Se habló de fichajes como

Nebot, Andreu.
-Estos dos jugadores han queda-

do «mal» con nuestra entidad, so-
bretodo Andreu puesto que había
dado su palabra y se había llegado
a un acuerdo tanto económico
como deportivo, han jugado con no-
sotros, además ellos se ofrecieron
al club.

-Hay algún fichaje a la vista.
-La Comisión Deportiva está tra-

bajando en ello. Lo más urgente es
un delantero, pero hay que decir
que además a los fichajes anterior-
mente mencionados los mejores re-
fuerzos son los cinco juveniles de la
anterior campaña que se incorpo-
ran con muchísimas ganas.

-La Cantera da sus frutos.

CA'N PEDRO
* Berenars	 *Tapes variades

C/ Femenias - Ctra. Son Servera * Tel. 83 84 48 SANT LLORENÇ
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-Empieza, ya era hora, espere-
mos que siga así.

-Este año no tendréis la ayuda
económica que suponía las ga-
nancias del Bar en las fiestas.

-Considero que el Ayuntamiento

ha fallado un poco, hacía once
años que lo llevábamos y cuando
hicimos la petición ya estaba dada.
Nosotros destinábamos estos ingre-
sos al fútbol base... Un año debido
a la lluvia hicimos más de 300.000

pts. de quiebras (concierto de Mi-
guel Rios se anuló).

-¿A qué aspira el club gualdi-
negro 93-94?

-Por supuesto a mejorar la cam-
paña anterior.

-Háblanos de la Cantera.
-Los Benjamines los entrenarán

Pep Fuster, Llorenç Bauza y Gon-
zalo Gil la plantilla está compuesta
por diecisiete jugadores. A los in-
fantiles los dirigirá Luis Rodríguez y
sólo disponemos de unos trece ju-
gadores, de aquí hago un llama-
miento para los chicos interesados
en jugar se pongan en contacto con
nosotros. Los Cadetes serán entre-
nados por el Tandem Sebastián Mi-
quel-Lluis Ballester que cuentan
con una veintena de chavales. Y los
Juveniles los adiestrará el ex-
jugador del Cardassar Miguel Cal-
dentey que cuenta con diecisiete ju-
gadores.

-Finalmente que le dirías a la
afición.

-Lo primero es que de cara a la
cantera nos ayuden, por ejemplo
que los padres de los jugadores se
hagan socios que es una manera
de sufragar gastos, y a la afición en
general decir que mantenemos las
mismas tarifas de socios que el año
interior. Y pido que se apoye al club
y entre todos sacar al Cardassar
adelante.

-¿Algo más?
-Aprovecho estas fechas para dar

las «bones festes» a todos los llo-
rencins.

Santandreu Sureda, S. 1.
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Desitja BONES FESTES a tots
els seus clients i amics

Alegría, 29
Tel. 56 91 21 - Fax 83 80 64

	
07530 - SANT LLOREN('
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Convida a tots els Llorencins Visitants,
a aquestes Festes Patronals



Avui comencen les festes a
	

Dijous dia 12, primer dia de festes a Són Macià
Na Morlanda            

eLínás
OPAERCIAL    

ESPECIALIDAD EN MOTOCULTORES,
MOTOSIERRAS Y CORTACESPEDES       

MOTOCICLETAS      

Servicio: HONDA Y YAMAHA

0:1=111    

Las mejores marcas
al mejor precio     

Sobados mañana abierto         

En C/ Femenias ,65 Tel. 56 90 24
SANT LLORENÇ    

,
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Són  Macià i Cala Morlanda celebren les seves festes     

Festes populars als pobles de la comarca
D'un carel l de setmanes
ençà no param de publi-
car programes i comenta-
ris sobre pobles de la
nostra comarca que com
cada any celebren les
seves festes patronals
per aquestes dates. Avui
el torn és per Cala Mor-
landa i Són Macià. Les
festes de Na Morlanda
comencen avui divendres
6 d'Agost, a les 5 del cap-
vespre amb jocs i con-
curs de dibuix. 1 es ves-
pre, Nit Informal amb
acudits i xocolatada pels
veïnats. Dissabte, la
bauxa continua des de
les 930 del matí amb la
gran ginkama, jocs,
missa, sopar i verbena. I
Diumenge dia del final de
festes, el dia acaba amb
una funció teatral que vos
recomenam a tots. El títol
de la comèdia és «Bon
viure i no treballar no pot
durar», a càrrec de la
companyia S'Escoleta

I a Són Macià, les Festes
començaran dijous que
vé, dia 12, en qué desta-
ca l'actuació del grup Pa-
perins i el concert de la
Banda Municipal de Ma-
nacor. Per divendres, ver-
bena amb els grups Els
Crancs, Carrutxa Grup
Embruix. Dissabte, con-
cert de piano a l'Església
i Ball de bot animat per
Amics de Són Talent i
S'Estol des Picot. El grup

OBJECTES DE REGAL
Magdalena Sansó «Ca'n Pisca»

Vos desitiam
Bones Festes

C I Major, 57
Tel: 56 90 84 - SANT LLORENÇ

Picadís oferirà el dissab-
te, l'obra de teatre Escán-
dol a la casa. Finalment

el diumenge a les 12 del
vespre, fi de festa amb
focs artificials.



Playas de Sant Lloreng
Son Servera
Cala Millor
Cala Bona

Concesionario: AGUSTIN ROSSELLÓ

LES DESEA FELICES FIESTAS DE
SAN LORENZO



•Ma del Mar Bonet i els seus músics arribaren al públic.

Interessant primera Gala dels Hams

amb A41 del Mar Bonet

No era només na 10 2 del Mar
Bonet. Era tot el conjunt. Era el
lloc, era la nit, era l'ambient, humit
però escaient, eren els músics i la
seves notes i la seva actitud i
com no, era la incansable veu de
na M2 del Mar Bonet.

De les quatre Gales deis Hams
que organitza l'Associació Cultural
Camerata Orquetra de Llevant
(COLL) i Rotary Club per aquest
estiu, el conçert de M 2 del Mar Bonet
era la primera i realment temptadora
cita pels amants de la música medi-
terrània. Na M del Mar i els seus
Músic, o per qué no, els seus
Músics i na M 2 del Mar, varen farçir
el socavón dels Hams de pells de
gallina i aplaudiments, sobretot més
cap al final del conçert, quan ja era
la segona sortida dels artistes a
l'escenari i quan part del públic
havia abandonat l'indret, suposada-
ment per qué ignoraven el que ven-
dria al final, el gairebé mític cant de
La Balanguera i la Jota Marinera
amb els vuit vents del món. Amb-
dues cançons aixecaren al públic de
les seves cadires, després de la
tibiesa que havia regnat al llarg de
les quasi dues hores de concert.

Mg del Mar anava
acompanyada 
de musics excepcionals 

I del final anirem al començament
de la Gala.

En Salvador Bauçá, president de
l'Assossiació Cultural Coll, va ser el
primer en aparéixer damunt l'esce-
nari. Després d'agrair la col.labora-
ció a les entitats patrocinadores així
com a la família Caldentey la cessió
del socavón, va procedir a la presen-
tació del concert.

La música va trencar la remor.
Les guiterres del català Feliu Gasull i
de l'aragonés Javier Mas, així com

Un moment del Concert de A/12 del Mar
Bonet al Socavón dels Hams

la percussió del grec Dimitri Psonis
feren callar les paraules. Després va
sortir na M 2 del Mar Bonet, amb el
seu aire entre místic i mediterrani.
Amb L'amor de les tres taronges va
estrenar la veu. Seguiren cançons
d'autors italians, grecs, balears, tuní-
sis..., "música que hem reunit un poc
de llocs que mos agraden", afirmava
na M 2 del Mar des de l'escena, i
totes les peces tenien la taca de la

música mediterrània. Es podien tan-
car els ulls i sencillament escoltar els
acords dels instruments i els tons
tan distinguits i canviables de la veu
de M2 del Mar. Només que Ilavors et
perdies la bellesa natural de les
coves i l'actitud, les ganes que hi
posaven els músics, més que no la
pròpia cantant.

Tot era gaudible en el conjunt
escènic i la música es convertia,
com deia part d'una cançó d'un com-
positó napolità que interpreta M 2 del
Mar, en "l'únic amant que no em fa
sofrir".

Les altres Gales dels Hams

El conçert del passat dissabte
dia 31 de Juliol al socavón dels
Hams, va ser la primera de les qua-
tre Gales dels conçerts d'estiu "Lle-
vant de Mallorca", que organitza
Rotary Club i l'Associació Cultural
Camerata Orquestra.

Les altres tres gales seran les
següents: Diumenge dia 8 d'Agost a
les 22 hores, MOSTRA D'INDU-
MENTÁRIA mallorquina dels segles
XVIII i XIX, presentada per l'agrupa-
ció Aires Sollerics.

La tercera gala está prevista per
divendres dia 13 d'Agost, al mateix
socavón dels Hams, amb l'actuació
de l'Orquestra de cambra de
l'Ampurdá, dirigida per Caries Coll i
que interpretaran obres de Vivaldi,
Montsalvatge i Britten.

I el darrer concert d'estiu se farà
el dia 28 d'Agost a càrrec de la
Camerata-Orquestra de Ilevant, diri-
gida per Rafel Nadal. La gran Gala
Lírica comptarà amb les actuacions
dels solistes Paula Rosselló (sopra-
no), Ismael Pons (barítono), Smerald
Spahiu (violí) i Serafí Nebot (violí).

MQ Bel Pocoví.1
Fotos: Toni Blau.



Funció a benefici d'Aproscom      

Aires Sollerics a les Gales dels Hams

Redacció.- Diumenge que ve, a
les 10 del vespre, al “Socavón»
dels Hams, tendrá lloc la segona
gala dels Hams de l'edició d'en-
guany. Aquesta segona gala con-
sistirá en una Mostra d'Indumentà-
ria Mallorquina dels segles XVIII i
XIX, amb desfilada, balls i música
de prestigiosa agrupació folklórica
Aires Sollerics. La funció és a be-
nefici d'Aproscom.

El programa previst per aquesta
gala és el següent: com a introduc-
ció s'interpretarà «Habanera». A
partir d'aquí el programa seguirá
així:

1. Interior XVIII. Música d'acom-
panyament: Bolero de sa coloma.

2. Enagos rústiques XVIII. Músi-
ca: Jota de pagesia.

3. Enagos Blanques XVIII.
Copeo Brot de taronger.

4. Enagos transició. Copeo de
Binibassi.

5. Interior XIX. Bolero de Caste-
lló.

6. Enagos rústiques XIX. Copeo
de Muntanya.

7. Enagos blanques XIX. Matei-
xa de primavera.

8. Enagos color mudar XIX. Pa-
rado de Valldemossa.

9. Rústic XVIII. Jota Bullanguera/
Mateixa de Ca'n Mulet.

10. Joves. Jota dels enamorats.
11. Mudar XVIII. Bolero Mallor-

quí/Bolero de l'amor.
12. Menestrals. Fandango po-

Ilencí
13. Hivern i mantons. Cançó

dels navaters.
14. Rústic XIX. Jota de Sant

Joan.
15. Mudar XIX. Fandango de

Llucmajor.
16. Nuvies. Boleros Sevillanos.
I com a comiat: Na Dolores.
Aires Sollerics és un grup presti-

giós, que cuida la puresa tant de la
música com de la vestimenta, anant

1^,- a cercar les més fondes arrels del
nostre folklore mallorquí, que sem-
bla despertar-se els darrers anys, i

le. bona prova d'això és l'èxit que as-

soleixen les repetides ballades po-
pulars celebrades els darrers anys
a Manacor i altres indrets de la co-
marca. La funció de diumenge és a
una altra dimensió que les ballades
populars, ja que Aires Sollerics
aporta una vistositat i una qualitat
extraordinàries. Al temps que ani-
ran presentant les distintes indu-
mentàries dels nostres avantpas-
sats dels segles XVIII i XIX, aniran
sonant les músiques que des de se-
gles es senten a aquesta terra; i al

so d'aquesta música, feran els seus
balls els components d'Aires Solle-
rics.

Res més a afegir, sinó dir que la
funció és benéfica en favor d'Apros-
com, i que les entrades d'aquesta
segona gala, que será un paradig-
ma de música i color, es poden ad-
quirir al preu de mil pessetes als
llocs habituals de venda.

Foto cedida per Ultima Hora



LLEVANT

Plaza Ramón Llull, 21-A
Tel. 84 35 00

Divendres que ve, 13 d'agost als Hams

Concert de l'Orquestra de Cambra de l'Empordà

Redacció.- El tercer dels con-
certs d'estiu celebrats dins les
Gales dels Hams estará protagonit-
zat per l'Orquestra de Cambra de
l'Empordà baix de la direcció de
Caries Coll. Aquest concert está
previst per divendres dia 13 d'agost
a les 22 hores.

Pel que fa a l'Orquestra, es pot
dir que es tracta d'una formació mu-
sical professional i estable, fundada
fa quatre anys a Figueres; entre els
suports institucionals amb els que
compta es pot citar el de la Genera-
litat de Catalunya, la Diputació de
Girona i els Consells Comarcals de
l'Alt i Baix Empordà, així com l'ajud
de més de seixanta ajuntaments
d'aquestes comarques catalanes.

D'ençà de la seva fundació ha
actuat als principals festivals de
música d'arreu de Catalunya i ha
realitzat distintes gires per l'Estat
Espanyol, així com a Alemanya, Itá-
lia i França.

L'any 1992 la Generalitat de Ca-
talunya Ii atorgà el Premi Nacional
de Música en apartat d'intèrpret de
música clàssica.

Caries Coll, el seu director titular

cursá els seus estudis al Conserva-
tori Superior del Liceu de Barcelona
i al Conservatori Municipal. L'any
1985 creà la campanya «El piano
de l'abast» que dugué a més de
130 poblacions catalanes.

Ha actuat com a solista en distin-
tes ocasions i amb prestigioses or-
questres; és membre del Quintet de
Cambra de Catalunya i és l'impul-
sor, fundador i director de l'Orques-
tra de Cambra de l'Empordà que
ve, divendres dia 13 d'agost a l'en-
clotada dels Hams.

El programa previst per aquest
concert és el següent: a la Primera
part, «Concert en Sol Major per a
violoncel i orquestra» de Vivaldi, ac-
tuant de solista al violoncel Fran-
çois Ragot. «Concert en Re Major II
Cardelino» de Vivaldi i Concert per
a flauta i orquestra «La Notte» del
mateix Vivaldi, tenint com a solista
a Josep Francesc Palau, a la flauta,
solista ja conegut a les Gales dels
Hams.

La segona part comença amb
«Tres postals il.luminades» de B.
Montsalvatge, tancant amb «Varia-
cions sobre un tema de Frank Brid-

ge» de B. Britten. D'aquest tema
s'interpretaran un total de nou movi-
ments.

Per acabar, es pot afegir que
aquestes gales tenen el suport de
l'Ajuntament de Manacor, Banca
March, Grupo Serra i lbatur, així
com el "Sovac,ón» dels Hams. L'or-
ganització és de Rotary Club Lle-
vant de Mallorca i Associació Cultu-
ral Camerata Orquestra de Llevant.

«01~~~§0~,~9~~woo- '011	 • —
C/ Ses Parres, 43 (Abans C/ Silenci)

Tel. 84 44 43
07500 MANACOR
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SOMOS UN EQUIPO EXPERIMENTADO EN LA
FABRICACION E INSTALACION

de TOLDOS Y ROTULOS

TOMOS: ANTIVENT - TERRAZAS CORREDTZAS - MARQUESINAS
TOLDOS BALCON... AUTOMATICOS O MANUALES

ROIUDS: LUMINOSOS - ILUMINARIAS - NEON
ROTULACION VEHICULOS y EMBARCACIONES

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO



OFERTAS
DE LA

SEMANA

GrilA VEHICULOS DE OCASION
FORD FIESTA	 PM-AM	 275.000.-
RENAULT SUPER 5	 PM-AM	 300,000.-
FIAT CINQUECENTO	 PM-13L	 9.000 kms

En todos nuestros precios incluye: Traspaso, I.V.A. e I.T.V.

impecable
425.000.- FORD FIESTA 65.000.-

450.000.-
490.000.-

RENAULT 11 GTL
RENAULT 5 GTL

PM-AD
PM-Z

garantizado
revisado

diesel SEAT IBIZA PM-AY diesel 475.000.-

garantizado
275.000.-

PEUGEOT 205 CR
SEAT MARBELLA PM-AT

390.000.-
varios

230.000.- SEAT l'ANDA varios precios

garantizado AL TOBIACHI A-112 PM-AF garantizado

525.000.-
garantizado MOTOS

90.000.- Yamaha xt 600 PM-BD 4 40.000.-
90.000.- Moto Guzzi 1000 PM-P garantizada

revisado Yamaha TZR PM-BD muy cuidada
175.000.- Vespino XL económico

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

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

FIAT TEMPRA
FIAT UNO 70
FIAT PANDA
CITROEN AX 3 p.
OPEL CORSA
OPEL CORSA
FORD FIESTA
FORD ESCORT GHIA
FORD ESCORT
ALFA ROMEO
RENAULT SUPER 5
TALBOT HORIZON
TALBOT 150 LS
TALBOT SAMBA
FORD FIESTA

PM-DF
PM-AK
PM-BH
PM-AN
PM-AS
PM-AV
PM-AM

PM-AM
PM-AY
PM-AU

PM-X

Els al.lots que durant el juliol hi han participat presentaren els  treballs als seus pares

Acaben les activitats de temps lliure a Manacor
Amb una gran festa i molta

d'il.lusió, els nins i nines que han
participat durant el juliol a les activi-
tats de temps lliure organitzades pel
departament de cultura de l'Ajunta-
ment de Manacor, presentaren els
treballs realitzats als seus pares.

La celebració començà devers
les cinc del capvespre. Els presents
pogueren admirar casetes realitza-
des en cartó i pintades amb gran
originalitat. També es trobaven ex-
posades una sèrie de fotografies de
les diverses activitats realitzades
durant aquest mes. Al final hi hagué
a les mateixes instal.lacions del
Parc Municipal una gran festa de
despedida.

Foto: Antoni Blau

L'exposició es feu al
Parc Municipal.



A s'hora de so veritat

Començà a rodar el
Manacor 93-94

Per Felip Barba

Una vegada més començà dilluns passat a rodar la
pilota per les històriques instalacions de Na Capellera,
aquesta vegada a una categoría superior la Segona
B, una categoria difícil la que ha d'afrontar el Manacor
93-94, que intentará competir i fer el millor paper
possible amb quasi la totalitat de jugadors manacorins
i la resta mallorquins, tot un repte el d'aquest projecte
del Manacor que es va iniciar fa tres temporades i que
de moment ha culminat ascendint l'equip a superior
categoría i que es pretén intentar consolidar-lo.

Crec que les paraules de Jaume Salas i de Miguel
Jaume, foren les més reials de les que es digueren,
demanaren que com a temporades anteriors el
Manacor fos més que una plantilla, que formás un
pinya tots plegats i d'aquesta manera tots dins la seva
tasca fer un Manacor més unit que mai i de tots els
que senten els colors roigiblancs i volen el millor pel
seu equip, per?) en tot això hi va mancar la presència
massiva d'aficionats, ja que només eren uns trenta els
que es donaren cita a les graderíes per presenciar les
primeres evolucions dels jugadors que la temporada
93-94 han de defensar els colors roigiblancs de l'equip
més representatiu del nostro poble.

A partir d'ara les coses van en serio, ara es l'hora
de demostrar que tots recolzam el nostre equip i el
nostre club, pel que hem de fer el possible perque es
pugui mantenir esportivament i  econòmicament a la

Segona B, els aficionats han d'agafar conciéncia i la
responsabilitat de que són més que necessaris pel
bon funcionament esportiu i econòmic del club i que
de la seva aportació económica depèn el futur i la
consolidació de l'equip roigiblanc dins la Segona
Divisió B, és el repte més important que han de tenir
directiva, tècnics, plantilla i aficionats.

Pens que actualment es té una plantilla
competitiva, lluitadora i que es motivará per deixar el
més alt el nom del C.D. Manacor, també els aficionats
voldran veure un equip que lluita i que es deixi la pell
sobre el terreny de joc sempre amb el suport total dels
seus seguidors que voldran presenciar un futbol de
més qualitat i presenciar el joc del seu equip front
equips històrics, com podem esser l'Elx, Girona,
Cartagena, entre altres, que posaran a prova al nostre
equip, que haurà de jugar i lluitar molt i bé per
aconseguir fer un bon paper, que no es altre el de fer
el possible per mantenir la categoría i a més
consolidar-la. Una tasca difícil però no impossible
sempre i quan es conti en la col.laboració de tots
aquells que es senten manacorins i estimen els colors
roigiblancs

Dilluns passat el Manacor va començar a rodar,
esperem que al final d'aquesta Lliga 93-94 es
mantengui a la mateixa categoría, será una mostra de
que han fet una feina seriosa per aconseguir-lo.

RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
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La pedrera del Manacor no havia
tengut mai un dirigent de pes. Ara
si. En Joan de s'Apotecaria és
l'amo. Qui o havia de dir.

Amb el fitxatje d'En Rafita, tendrem
dos Nofrets. Un per jugar a Na Ca- g
pellera, el manacorí, i l'altre per
jugar a fora, aquest será el panet.

En Xisco Pinya sense En «Gil»
aconseguirà treure el Porto Cristo a
flot. Que passarà quan el secretari
etern es cansi?

Només per fer la punyeta a Toni
Pastor i a n'En Figó, En «Menotti»
ha fitxat En Parreta. Li ha tornat la
fuita de Lluís Rodríguez «El Puma».

tro

1 //

Diuen que En Gallego está un poc
enfadat amb la premsa. Creim que
això son invencions. Mai cap presi-
dent, excepte un, s'ha pogut quei-
xar de no sortir a figurar.

Ja o havíem pronosticat, En «Mini-
matines» es imprescindible en el
Manacor. Ara segur que els despla-
çaments seran alegres i moguts.
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Rafita, Servera, Miki, Lozano, Tolo Muñoz, Gerardo, Rafel y Acosta, las nuevas incorporaciones

Li Futbol 	

El pasado lunes dio inicio la pre-temporada

Rafita, Rafel, Gerardo ( Real Mallorca) y
Servera (Cardassar), las altas del Manacor

Plantilla del C.D. Manacor 93-94 que inició el pasado lunes la pre-temporada

Con escasa expecta- lunes la presentación de la
ción, se efectuó el pasado plantilla del C.D. Manacor,

acto que estuvo presidida
por el Delegado de Depor-

tes del Ilmo. Ayuntamiento
de Manacor, Rafael Sureda
y el presidente de la enti-
dad rojiblanca, Miguel
Gallego.

Antes de iniciarse la pri-

mera sesión de entrena-
miento que estuvo dirigida
por el nuevo preparador
físico, Manuel Timoner,
hubo parlamentos del capi-
tán Jaime Salas, entrena-
dor Miguel Jaume "Jimmy",

presidente, Miguel Gallego
y de Rafael Sureda, Dele-
gado de Deportes, De los
parlamentos que se realiza-
ron el que más destacó sin
lugar a dudas fue el pro-
nunciado por el técnico
manacorense que dijo: En
las dos últimas tempora-
das hemos conseguido
salvar con nota alta nues-
tro proyecto, consiguien-
do nuestro objetivo de
ascender a la Segunda
División B, ahora vamos a
seguir trabajando con
seriedad y de esta mane-
ra mantener y consolidar
al equipo en esta catego-
ría, para ello necesitamos
el apoyo de toda la afi-
ción y que directiva, plan-



Rafita, Servera, Gerardo y Rafel, las novedades más importantes de la plantilla manacorense

MASTERS

Avda. Hugo Heusch, s.n.

Tel. 55 46 12

Juan Lliteras, 5

Tel. 55 02 18

MANACOR

Av. Cristobal Colon, s/n

Tel. 58 61 20

CALA MILLOR

Por la compra de un par de zapatillas de fútbol,
le obsequiamos con un VALE descuento más

una CAMISETA DE REGALO
OFERTA EN PARES SUELTOS DESDE UN

20% HASTA UN 50% DTO.

Futbol

tilla y técnicos formen seguir la meta trazada.
una piña para hacer un Acto seguido los compo-
Manacor compacto y con- nentes de la plantilla roji-

blanca empezaron su pri-
mera sesión de entrena-
miento, que seguirá en días

sucesivos entre Na Cape-
Ilera y Sa Coma, alternan-
do los mismos con confron-
taciones amistosas, la pri-
mera el próximo domingo
fuera de Na Capellera con
un equipo de Regional Pre-
ferente aún por decidir,
también está previsto que
entre los días 14, 15 y 16
de este mes, el conjunto
rojiblanco dispute dos parti-
dos de preparación también
fuera, uno de ellos frente al
Badia de Cala Millor,
Siguiendo con la prepara-
ción de esta pre-tempora-
da, los días 20, 21 y 22, se
disputará un torneo cua-
drangular, en el que ade-
más del C.D. Manacor, par-
ticiparán el Badia, Montuiri
y Cardassar, finalizando la
preparación con la presen-
tación de la plantilla roji-
blanca a la afición, que será



Miguel Jaume (Jimmy), Biel Fullana, Manuel Timoner y Jaime
Parera máximos responsables de la parte técnica y física

CENTRE D'ENDOCRINOLOGIA,
METABOLISME I NUTRICIÓ

-Telèfon 84 39 61-

Plaça Sant Jaume, 3 - 07500 MANACOR

TRRCTRMENT 1 CONTROL DE L'OBESITRT

-DIETES PER MALALTS DIABÈTICS,

CARDIOPATES, COLESTEROL, TRIGLICERITS...

-APRIMAMENT PRE-OPERATORI

-TRACTAMENT DE LA ARTROSI

PER SOBRECÁRREGA

-TRASTORNS DEL CREIXEMENT

-TRACTAMENT I CONTROL DE

LA DIABETIS

-MALALTIES TIROÏDALS

-MALALTIES DEL SISTEMA ENDOCRí

-CENTRE DE DIETÈTIC

Futbol

el próximo día 28 de Agos-
to, sábado, e Na Capellera,
en donde el conjunto mana-
corense se va a enfrentar la
primer equipo del Real
Mallorca,

La plantilla del C.D.
Manacor 93-94 está forma-
da en estos momentos por:
Miguel Jaume (Entrenador),
Biel Fullana (2 9 Entrena-
dor), Manuel Timoner (Pre-
parador físico), Jaime Pare-
ra (Entrenador de porteros.
Los actuales jugadores de
la plantilla rojiblanca que
estuvieron en el acto de
presentación fueron los
siguientes: Llodrá, Quico,
Lozano, Miki, Acosta,
Rafel, Salas, Matías,
Tomeu, Servera, Tolo
Muñoz, Xavier, Casals,
Toni Gomila, Tiá Riera,
Tbfol, Copoví, Gerardo,
Cazorla, Rafita, Nofre,

Tudurí y Femenías.
Son altas Tolo Muñoz,

que la pasada temporada
jugó como cedido en el

Ferreries, Miki en el Badia,
Lozano en el Porto Cristo,
Acosta del Juvenil Mana-
cor, Rafel, Rafita y Gerar-

do (Real Mallorca, Servera
(Cardassar y el preparador
físico, Manuel Timoner.

De todas maneras no
va a ser esta la plantilla
definitiva del C.D. Manacor
93-94, ya que es espera
algún descarte y también
no o dos jugadores más
cedidos por el Real Mallor-
ca, que podrían ser dos
delanteros, para ello se
tendrá que esperar la vuel-
ta de la plantilla mallorqui-
nista de su "Stage" en Font
Romeu.

En resumen, volvió a
rodar el balón por el rectán-
gulo de juego de Na Cape-
Ilera, en donde se respiró
mucha ilusión y mucho
optimismo para afrontar
dignamente la Segunda
División B.

Felip Barba
Fotos: Toni Blau



Jugador más regular del Cardassar en la pasada

campaña

Gaspar Sastre, al Montuïri
Gaspar Sastre, otra baja

para el Cardassar

El recién ascendido Mon-
tuïri se ha hecho con los
servicios del ex-capitán del
Cardassar, Gaspar Sastre.

Gaspar Sastre recaló en
el club gualdinegro tras su
paso por la sociedad depor-
tiva Ibiza dando en la ante-
rior temporada un gran ren-
dimiento a la entidad lloren-
cina -ganó el trofeo de la re-
gularidad obsequiado por
Cas Torrador-. En ésta, por
motivos laborales y ya que
el club de su villa había as-
cendido, ha decidido estam-
par su firma con los blanqui-
rrojos del Montuïri. El tras-
paso de la operación oscila
por el cuarto de millón.

Ci Futbol

Con las novedades de Consta y Tomás

Se presentó el Cardassar 93-94

Consta y Tomás, las únicas

novedades del conjunto

llorencL

Redacción.- Ayer jueves
fueron presentados a su afi-
ción los equipos que en la
temporada 93-94 van a de-
fensar los colores del Car-
dassar.

En lo que respecta al pri-
mer equipo reseñar que
Toni Pastor es el nuevo en-
trenador, ayudado en la
parte física por Luís Rodrí-
guez. Siendo los fichajes
hasta el momento los de
Consta (Felanitx) y Tomás
Riera (Porto Cristo). De mo-
mento han causado baja
Servera que ha fichado por
el Manacor y Gaspar que ha
comprado la baja y ha firma-
do por el Montuïri.

En cuanto al resto de la
plantilla, cabe resaltar que
Mellado y Pascual no han
acudido a las sesiones de
entrenamiento por lo que el
primer equipo Ilorencí va a
tener que buscar jugadores
para completar la plantilla y
de esta manera afrontar con
un mínimo de garantías de
éxito la liga 93-94.

La directiva que preside
Xisco Umbert está trabajan-
do seriamente en busca de
refuerzos ya que el técnico
Toni Pastor, que fichó con la
condición de que no se die-
ran bajas ha visto como dos
de los jugadores más impor.
tantes de la plantilla, Serve-
ra y Gaspar han dejado de
pertenecer al equipo que di-
rige.

Felip Barba
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SON-Y, SHARP, TECHNICS, PANASONIC PIONEER

LI Futbol

Con la misma plantilla y el mismo entrenador

El Badia inició el pasado miércoles la
pre-temporada

Después de muchas
negociaciones y de estar en
trance de desaparecer. el
Badia de Cala Millor ha
conseguido de nuevo
reorganizarse, ya que un
grupo de personas
encabezadas por Toni Llinás
han conseguido coger las
riendas del club y
prácticamente ya tienen
conformada la plantilla que
en la Temporada 93-94
competirá en la Tercera
División Balear.

En el plano deportivo
cabe reseñar que el conjunto
de Cala Millor cuenta con la
totalidad de los jugadores
que conformaban la plantilla
de la pasada temporada y
también con el mismo
técnico, Esteban Caldentey
que por tercera temporada

Esteban Caldentey seguirá
entrenando al Badia

consecutiva será el máximo
responsable de la plantilla
bermellona.. De momento se
está a la espera de la cesión

Muntaner primer fichaje del
equipo del Cala Millor

de un guardameta por parte
del C.D. Manacor y del
fichaje de algún nuevo
jugador. De momento el

único fichaje que se ha
llevado a efecto ha sido el de
Miguel Muntaner, que en las
últimas temporadas jugó en
el Porto Cristo.

Ahora ya se empieza a
planificar los partidos de
preparación y ya se tiene
fecha para la presentación
oficial del conjunto de Cala
Millor, que será el próximo
día 15 de Agosto, día en que
se enfrentará al C.D.
Manacor,

Recordar que en el primer
partido de la Liga 93-94, el
conjunto del Badía de Cala
Millor debe rendir visita al
recién descendido Sporting
Mahonés, uno de los
equipos, a priori, más fuertes
del grupo.

Felip Barba



Futbol

Del primer torneo patrocinado por Viajes Manacor

El Café Quatre, campeón

Como estaba previsto y en las fechas estipuladas, terminó
el primer Torneo de Fútbol-7 patrocinado por Viajes Mana-
cor, en el cual se han vivido experiencias nuevas para todos
los participantes y en sondeo general ha sido un total éxito,
el cual se repetirá si no hay incidencias que lo permitan, la
temporada que viene en el mes de Junio y Julio de 1.994.

CLASIFICACIONES FINALES

El sábado día 31 de Julio se efectuó la entrega de trofeos
de éste interesante Torneo de fútbol-7, en el Restaurante
«Es Pla" de Manacor con un gran aperitivo para todos los
participantes y asistentes a dicha entrega de trofeos, ha-
biendo quedado los equipos clasificados de la siguiente
forma:

1° Campeón absoluto: Café 4 (Dream-Team), 2' Peña
Madridista, 3° Rehabilitación Manacor, 40 Mármoles Esgra-
mar, 5° Esportiu Son Carrió, 6° Mongo Bongo, 7° Bar El Se-
rralt, 8° Bar Ses Parres, 9° Bar s'Actual, 10° Restaurante Es
Pla, 11° Cafeteria Sa Picada, 12° Bar Truis, 13° Bar Garito,
14° Truis Atco. y 15° Carrocerias Can Biel.

Máximo Goleador; José Beltrán (Restaurante Es Pla)
con 21 goles.

Portero menos goleado: Miguel Rosselló (Café 4) con 9
goles.

Se hizo entrega de unos Trofeos a los árbitros que han
participado en dicho Torneo a los cuales la Directiva da las
gracias por su colaboración (Sr. Barceló, Sr. Muñoz, Sr. Luis
y Sr. Cerro., así como nuestro agradecimiento especial a un
Señor que siempre está en la sombra y que ha hecho posi-
ble que éste Torneo se lleve a cabo, «el conserje de los
campos Sr. Miguel Gelabert Bauzá)»

Las Peñas de Fútbol-7 agradecen al Director de Viajes
Manacor, Sr. Puigserver el haber patrocinado dicho tor-
neo

PEÑAS DE FÚTBOL MANACOR Y COMARCA

En vísperas de dar comienzo las Peñas de Fútbol de Mana-
cor y Comarca, se han planteado varios Torneos antes de

Equipo de s'Actual de Futbol 7

comenzar las mismas:

-TORNEO MÁRMOLES ESGRAMAR; Campo Andrés Pas-
cual Frau, sábado día 14 de Agosto de 1993 a las 1700
horas: Mármoles Esgramar - Viatges Llevant

A las 1900 horas ARCS DE ARTA - REHABILITACIÓN
MANACOR - GALLETERO.

Lunes día 16 de Agosto a las 1700 horas 3° y 4° puesto
Lunes día 16 de Agosto a las 1900 horas GRAN FINAL.

«TORNEO VIAJES LLEVANT», CAMPO ANDRÉS
PASCUAL FRAU

Sábado día 21 de Agosto a las 1730 horas (se jugarán 45
minutos). VIATGES LLEVANT - BAR CIUTAT.

Sábado día 21 de Agosto a las 1815 horas (se jugarán 45
minutos) BAR CIUTAT - MÁRMOLES ESGRAMAR.

Sábado a las 1915 horas MARMOLES ESGRAMAR -
VIAJES LLEVANT (45 minutos).

CLINICADENTAL
Dr. Juan Francisco Diego Gomita

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

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

Lunes, Jueves de 16 a 20 hs.
Teléfono: 55 43 85   
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Tots Xets, la revelación La Sala/Es Puig, el gran derrotado

O Futbol

Acompañarán a s'Estenyol y Tots Xets, La Sala/Es Puig, apeado

S'Electric y Glopet Groc en finales

Tras un largo desempate,
puesto que no servía el go-
laveraje, s'Electric y Glopet
Groc serán las escuadras
que acompañarán en las fi-
nales a s'Estanyol y Tots
Xets. El conjunto que quedó
en la cuneta, toda una sor-
presa, ha sido La Sala/Es
Puig que sólo consiguió un
empate en el triangular dis-
putado contra s'Electric
-venció en los dos compro-
misos- y Es Glopet, al que-
dar empatados en el evento
de desenlace final, saldando
el encuentro por la mínima
de 3-2, con goles de Nofre y
Raya, (este por partida
doble para los «glopeteros»
y el más veterano del tor-
neo, Miguel Jaume «Comis»
y Truyols para los del Ayun-

tamiento).
Para ayer jueves estaban

previstos los encuentros de
semifinales entre s'Estanyol,
como gran favorito, y Glopet
Groc, así como s'Electric
contra Ttox Xets, la gran re-
velación del campeonato.

Por otra parte hay que
decir que en Sant Llorenç de
cada día se hace más nece-
sario un Polideportivo en
condiciones puesto que tan
sólo este torneo ha removi-
do a más de cien deportis-
tas, que si bien lo hacen por
pura afición, es intolerable
que ni siquiera tengan unos
vestuarios.

Foto García Lis
Foto: T. Blau  

6:1- Sol Mastines — Chihuahuas

07689 CALAS DE MALLORCA - MALLORCA - BALEARES
Tels. (71) 83 30 01 - 83 31 25 - Fax: (71) 83 30 19

LES OFRECE NUESTRO:

SABER HACER
BODAS

COMUNIONES
BAUTIZOS

Esmerada calidad, servicio en mesa o buffet.
En un marco incomparable de jardines, piscinas.

Al lado de nuestro mar
* * *

PARA LOS PEQUEÑOS TENEMOS:
* Parque infantil * Mini Club con animación

* Buffet especial para pequeños
* Servicio guardería

E 

VISITE NUESTRAS INSTALACIONES Y PIDANOS
MAS INFORMACION SIN COMPROMISO

(Abierto del 01 Mayo al 31 de Octubre)



El Trofeo Joan Gomis '93 cumplirá su XXVII edición

Autoescuela
SON SERVERA

Autoescuela SON SERVERA
les comunica que a partir

de estafecha no podrá
encontrar también en

PORTO CRISTO

en la C1 Puerto, 102
Tel. 82 22 20

Avda. J. Servera Camps, 39
Tel. 58 66 69 CALA MILLOR

Pesca Submarina

Todo a punto para la celebración del Trofeo
"Joan Gomis"

Redacción.- Ya está
prácticamente a punto los
preparativos del Trofeo "Joan
Gomis'93" que cumplirá los
27 años de celebración.

El programa a desarrollar
en esta XXVII Edición será el
siguiente:

Viernes, 13 Agosto:
A las 18 horas.- Juegos

Infantiles en el Paseo de la
Sirena (Carreras de sacos -
ollas).

A las 19.- Trofeo Joan
Gomis de Voleibol Playa

A las 21.- Ball de bot en
el Paseo de la Sirena, con
la colaboración del "Grup
d'Amics de Porto Cristo.

Sábado, 14 Agosto
A las 8 horas.- Concen-

tración e inscripción de los
participantes en la explana-
da del muelle de Porto Cris-
to.

A las 8'45.- Tradicional
foto José Luis.

A las 9.- Embarque y
salida.

A las 9'30.- Inicio de la
prueba.

A las 15'30.- Final de la
competición y recogida de
participantes.

A las 17'15.- Pesaje, cla-
sificación, reparto de trofe-
os y premios en el Paseo
de La Sirena.

A las 18'30.- Travesía
del puerto natación con ale-
tas (Clasificación especial
para infantiles, Juveniles,

absolutos y veteranos.
El pescado capturado

será repartido entre los jubila-
dos de la Asociación de la
Tercera Edad de Porto Cris-
to., por el Delegado de Porto
Cristo del Ilmo. Ayuntamiento
de Manacor, Sr. Vives t por el
Secretario de dicha Asocia-
ción, Sr. Nadal.

Un programa sencillo pero
que no deja de tener su inte-
rés, ya que es casi segura la
participación de los mejores

deportistas de la especialidad
de la pesca submarina de
Mallorca, que como en años
anteriores se darán cita en
Porto Cristo y competirán en
las aguas del Levante mallor-
quin para hacerse con el Tro-
feo "Joan Gomis'93", que
como en años Anteriores
será donado por VIPSA, La
prueba está patrocinada por
el Ilmo. Ayuntamiento de
Manacor y "La Caixa".

Para la travesía al puerto
de natación con aletas, se ha
invitado al Los Clubs "Ciutat
de Palma" y "S'Aigua Blava",
habiendo confirmado su parti-
cipación que rozará el medio
centenar de nadadores, entre

los que figuran varios record-
mans de Baleares de esta
especialidad, así como las
campeonas y campeones de
España. Les recomendamos
que no se pierdan esta trave-
sía y podrá ver y apreciar el
porqué se le ha denominado
a la natación con aletas la
Fórmula 1 de la Natación. El
club Perlas Manacor de Acti-
vidades Subacuáticas invita a
todos los jóvenes de la
comarca a participar en esta
prueba.

No podemos dejar de
mencionar en este comenta-
rio de Actividades Subacuáti-
cas la distinción que de la
que ha sido objeto José
Amengual, que la semana
pasada recibía una carta del
Ministro de Educación y Cien-
cia, en la que se le comunica-
ba su ingreso en la Real
Orden del mérito Deportivo
en su categoría de Oro.
Nuestra felicitación a José
Amengual por tan alta distin-
ción y a Joan Gomis Vives
por su XXVII Trofeo de Pesca
Submarina, una de las únicas
pruebas con una celebración
ininterrumpida durante 27
años en Manacor.



-RENAULT CLIOS 3 y 5 puertas

...,11,111:51:401NRY:



Voleibol-platja 

Dos equips manacorins participaren al Campionat de Balears 4x4, al Port d'Alcúdia

Pub s'Oliba Bulla de Llevant, campions de
la fase previa

GRUP A

Pub s'Oliba 14 punts, Perelló Sports 12, Moldures Llull 12,
Mes Bulla 11, Rte. Los Dragones 10, Es Tai 9, Perruqueria
Tendències 9, Nines s'Oliba 7.

Jornada núm. 6
Perelló Sports, 1 - Perruqueria Tendències, 2
Moldures Llull, O - Pub s'Oliba, 2
Nines s'Oliba, O - Es Tai, 2
Mes Bulla, 2 - Rte. Los Dragones, 1

Jornada núm. 7
Nines s'Oliba, O - Perruqueria Tendències, 2
Pub s'Oliba, 2 - . Mes Bulla, O
Moldures Llull, 1 - Perelló Sports, 2
Es Tai, 1 - Rte. Los Dragones, 2

GRUP B

Bulla de Llevant 14 punts, Magatours/Imbassat 13, Bar Nou
11, Ferreteria Joan Mesquida 11, Drink Team 10, Elite 9,
Sánchez Sports 8, Gelateria Porto 8.

Jornada núm. 6
Drink Team, O - Ferreteria Joan Mesquida, 2
Bar Nou, O - Bulla de Llevant, 2
Gelateria Porto, 2 - Elite, 1
Magatours/lmbassat, 2 - Sanchez Sports, O

Jornada núm. 7
Elite, 1 - Bar Nou, 2
Sanchez Sports, O - Bulla de Llevant, 2
Magatours/lmbassat, 2 - Drink Team, O
Ferreteria Joan Mesquida, 2 - Gelateria Porto, 1

EMPARELLAMENTS DE LA FASE FINAL

Llocs 15 ¡16: Nines s'Oliba, 2 - Gelateria Porto, O
Llocs 13 ¡14: Perruq. Tendències, 1 - Sanchez Sports, 2
Llocs 11 ¡12: Es Tai - Elite
Llocs 9 ¡10: Rte. Los Dragones - Drink Team
Primera semifinal: Pub s'Oliba - Magatours/Imbassat
Segona semifinal: Bulla de Llevant - Sports Perelló
Llocs 5 i 6: Moldures Llull - Bar Nou
Llocs 7 i 8: Mes Bulla - Ferreteria J. Mesquida
Llocs 3 i 4: Dissabte a les 1830
Final: Diumenge a les 1830.

CAMPIONAT DE BALEARS VOLEI PLATJA
4X4 BALLANTINE'S

Com ja us avançàvem la setmana passada, dos equips
formats per jugadors de Manacor i Comarca van prendre

part al Campionat de Balears celebrat en el Port d'Alcúdia.
Es jugava en tres pistes, pel sistema de partits a un sol

set a 15 punts. El divendres dia 30, a partir de les 17 hores
es jugà la Higa prèvia.

Aquesta Iliga, formada per 8 equips, decidia els cinc
equips que jugarien, juntament amb els tres caps de  sèrie, la
fase final el dissabte i el diumenge.

Els dos equips de Manacor i Comarca, anomenats Amics
de Llevant A i B, quedaren el segon i el  cinquè de la prèvia,
accedint així a la fase final. Cal destacar que el partit més
disputat fou el que enfrentaren els dos equips nostres, amb
una duració de 50 minuts, i  victòria final de l'equip B per 16-
14.

La fase final va consistir en dues lligues de 4 equips, on
els 2 primers de cada Higa jugarien les semifinals i els dos
darrers els partits pels llocs 5 a 8.

Finalment els Amics de Llevant A van quedar en sisena
posició i els Amics de Llevant B en vuitena.

El campió fou, com era de suposar, l'equip dels «Treinta y
tantos", format per jugadors de nom com Ortiz, Calvo o
Luiso Alvarez.

L'experiéncia i el bon resultat obtingut pels nostres equips
en la seva primera participació en un torneig d'aquest nivell
ha animat als seus components a preparar-se millor per
l'any que ve per tal de superar el resultat d'enguany.

Aprofitem per recordar que el DISSABTE 7 D'AGOST A
LES 18 HORES, tindrà lloc la trobada dels jugadors del Club
Voleibol Manacor per tal d'iniciar la pre-temporada. Els com-
ponents dels equips no estan totalment decidits, per tant,
qualsevol persona interessada en participar com a jugador,
delegat, representant, etc., pot venir a la concentració, i
posar-se en contacte amb els organitzadors.
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INSCRIPCIONS A RECEPCIO
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EL SEU CLUB D'ESPORTS A MANACOR
Balen°, 14 • leí 84 32 50 84 38 27 • 07500 MANACOR

ACTIVITATS D'ESTIU
Juliol, agost i setembre

ESCOLA D'INICIACIÓ ESPORTIVA
DE DILLUNS A DIVENDRES DE 9'00 A 18'00 H.

EDATS: de 3 a 14 anys

FbIZEIJS:
c) sIs. AMB C>INAR: 35.000 PTS/MES SOCIS. SENSE (DINAR: 23.000 PTS /MES

AMB C>INAR: 30.000 PTS/MES
	

NO SOCIS, MIGIDIA: 16.000 PTS./MES

NC:, SOCIS. SENSE EMNAR: 28.000 PTS/MES
	

MIGUIA: 12.000 PTS/MES

Bàsquet 	

El lunes empezó el clínic que se prolonga hasta mañana

Peyró imparte sus lecciones de baloncesto
a treinta entrenadores

recompen

Técnicas sobre los prime-
ros fundamentos que debe
enseñar cualquier monitor/
entrenador a un jugador que
se inicia han sido las prime-
ras lecciones que ha impar-
tido el entrenador nacional
de baloncesto, Rafael
Peyró. Este gran profesor
de la materia y autor de un

libro sobre iniciación, ha
convocado desde el pasado
lunes en el polideportivo de
Porto Cristo a unos treinta
entrenadores que escuchan
atentamente sus conoci-
mientos. Por otra parte esta-
ba previsto que a finales de
esta semana asistiera tam-
bién a este primer clínic de Rafael Peyró,

entrenador
nacional de

baloncesto,

finalizará

mañana sus
lecciones sobre
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EXPOSICIÓN Y VENTAS:	 EXPOSICIÓN Y VENTAS.
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Bàsquet

Unos treinta entrenadores participan en este primer clínic.
Todos ellos muestran gran interés en sus lecciones.

baloncesto que ayudarán en
ampliar los conocimientos,
principalmente a los jóvenes
entrenadores con que cuen-
ta la entidad manacorina
que siguen el curso con
gran atención.

Las conferencias, dedica-
das exclusivamente a la
“iniciación» repasan como
hemos señalado los funda-
mentos básicos como el tiro,
pase, bote.., aplicadas a si-
tuaciones reales del juego y
correcta progresión del futu-
ro jugador.

El clínic finaliza mañana
al mediodía, habiendo sido
su duración de una semana.

Fotos: Antoni Blau

baloncesto que se celebra
en el Llevant, organizado
por el Club Perlas Manacor
y patrocinado por el Ayunta-
miento de Manacor con la

colaboración de otras enti-
dades privadas, el ex-
entrenador de ACB, José
Manuel Beirán. Dos grandes
personajes del mundo del
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SABADO ABIERTO DE 8 A 13 H.
CALIDAD Y SERVICIO

*GRUA* AISLANTES * MINI CONTENEDORES * MORTEROS

AZULEJOS * PREFABRICADOS * FACHADA * RUSTICO * BALUSTRADA



Con motivo de las fiestas de Sant
Salvador

El viernes, carreras en Son
Catiu

Dentro del programa de las fiestas patronales de Sant
Salvador de Artá se incluye como cada año una reunión
hípica en el hipódromo de Son Catiu que en esta edición
cuenta con un programa compuesto por trece carreras
de las cuales ocho están reservadas a la modalidad de
trote enganchado.

La reunión dará comienzo a las cuatro de la tarde y
tras una prueba para poneis se disputará el premio po-
tros de dos años con participación de Unita Starts, Uin-
chester, Uruguaya, Upali, Uka Julia, Ucas de Chenu y
Uvicbour.

Después de varias pruebas de galope y las de fomento
para trotones hay que destacar una prueba para naciona-
les de segunda categoría con participación de Mel, Mar-
sal, Mansurf SK, Joiell, Lindomundo, Lorris y Natalie. A
continuación una de preestelar con Top Gyp, Ramses de
Brieres, Scippio, Saint Amour, Rival de Monts y Roman-
co.

En décimo lugar del programa, alrededor de las 1940
h., se disputará el premio S'Atalaia, donde concurren
cinco nacionales de primera categoría: Meravella, Riggy,
Nectria Royal, Latitia y Minos de Courcel.

La carrera preestelar tendrá como participantes a Re-
gent du Pre, Valse de Nuit, Quodesso, Sacre, Papilou y
Quizany. Y para finalizar, a las 2040 h., la carrera estelar
con estos cinco participantes: Quilt de Bellevue, Querida
de Clyde, Nachito, Pito de la Sauge y Nomade en Foret.

Creemos que este programa es uno de los más com-
pletos del hipódromo de Son Catiu en los últimos años y
en él se nota el trabajo de la Junta Gestora del Club
Hípic d'Artà compuesta en su mayor parte por chicos jó-
venes con mucha ilusión.

Sahel du Luot (1'19'4) mejor registro de la noche

J. Cardona, con
Holcomb Hanover, ganó
el Premio Damas

Hípica / Son Pardo 

Ocho carreras se disputa-
ron el pasado viernes en el
hipódromo de Son Pardo
con una segunda para ejem-
plares de dos años donde
conseguía la victoria el de-
butante Uquileo, hijo de
Fileo y Linea TR, con un re-
gistro de 1287 seguido por
Unico Son Baña y Uni

un registro de 1222, la ter-
cera plaza fue para Hooge
conducido por C. Garcías
con 1233.

Otra buena actuación de
Quiriquiqui le llevó a vencer
la quinta carrera con un re-
gistro de 1216 ante los na-
cionales Lioso y Mario SG.
La preestelar fue ganada
por Empire Star (1'21'9) se-
guido por el debutante Tell
de Bruyeres y la tercera

plaza la conseguía Satan de
Clarbec. En la octava sor-
presa al vencer Neptuno
sobre Sasi y Segola.

El mejor registro de la
noche lo conseguía Sahel
du Luot en la carrera estelar
rodando a 1194 venciendo
la carrera por escaso mar-
gen sobre Harlem Key
(1'19'6) y Recital du Vandel
(1199).

Wamba.
La carrera especial de la

noche era el premio Damas
donde la favorita Emerita
Estelrich no pudo vencer
con Quermi de Fresneau al
ser superado por J. Cardona
a las riendas de Holcomb
Hanover que cruzaba la
meta como vencedora con

El viernes por la noche en Son Pardo

Premio Banca March
Nacionales

Siete carreras componen el programa previsto para la
noche del viernes en el palmesano hipódromo de Son
Pardo, con disputa del Premio Banca March para nacio-
nales como plato fuerte de la misma, incrementado el in-
terés de esta prueba con un fondo de 119.400 ptas. en la
apuesta trío.

Trece ejemplares habían formalizado su inscripción en
esta carrera extraordinaria que se disputará en salida
lanzada sobre la distancia de 2.200 metros. Los partici-
pantes, salvo bajas de última hora, serán: Ruberian, Ma-
ravilla Mare, Junita, Lucas, Jiel Mora, Lioso, Sibil.la, No-
relia, Liceo, Leviatan, Nemo, Lindango y Mi Bisore, como
puede verse los mejores nacionales del momento con
grandes ausencias de ejemplares que se hallan en repo-
so. Muchos son los que pueden recibir la condición de fa-
voritos entre ellos Ruberian, Junita, Lucas, Sibil.la y No-
relia, sin que por ello pueda descartarse a ningún conten-
diente y ninguna sorpresa.

La carrera estelar se disputará en último lugar y en ella
tomarán parte Sahel du Luot, Royaumont, Harlem Key,
Siamis, Kasper Schartz, Spring du Padoueng y Quassia
de Brevol. Como favorito sale Siamis, un ejemplar que
tan buenos resultados consigue últimamente de la mano
de Juan Bauzá. También destacar a Kasper Schanz y
Sahel du Luot.



Kilómetro lanzado Joyería
Fermín
GANADORES

Caballo
Prince de Figuier
Diafoirus
Echo du Vieux Bois
Firmin
Hissouney
Alice Frost
Alice Frost
Hongrius

Velocidad
1212
1190
1'19'0
1'18"0
1174
1163
1166
1184

Año
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

1 985,  1986, 1987 y 1988 no se celebró

1989
	

Nivaso de Mingot
	

1187
1990
	

Phebus du Vivier
	

1'19'0
1991
	

Quipodi
	

1167
1992
	

Peter Prince
	

1163

Récord km. lanzado: Alice Frost y Peter Prince

0 Hípica / Manacor 	

En la modalidad de km. lanzado

XIII Trofeo Joyería Fermín
Para la noche del primer

sábado de agosto el hipó-
dromo de Manacor ofrece
un programa compuesto por
ocho carreras sobre la dis-
tancia general de 2.050 me-
tros y como plato fuerte la
disputa del Trofeo Joyería
Fermín que este año cele-
bra su edición número 13,
sobre la modalidad de kiló-
metro lanzado.

Los participantes de esta
prueba, que siempre des-
pierta el interés de los aficio-
nados, serán: Romeo de
Mingot, Roi des Landes,
Quipodi, Ranitic, Tess d'Ar-
vor, Twist Emeraude, Mian-
ko, Nittany Star, Querard
Cede, Roi de Fiolaz, Linka K
y Roce Signes. No hay favo-
ritos claros para esta prueba
si bien destacaremos a
ejemplares como Roi des
Landes, Ranitic, Mianko,
Nittany Star o Rocco Sig-
nes, ejemplar que el pasado
año logró la segunda plaza

en esta prueba con un crono
de 1 '1 64.

La carrera de l Categoría
cuenta con la participación
de Phocas du Gatines, Uba
Vive, Soir Champetre, Kato
Odde, Sultan de l'Enfern,
Quedjaro, Rameau du
Scion, Udino du Hamel,
Reina de la Manza, Quietito,
Rich Nanon y Quetzal d'Ovi-
Ilars, como candidatos al
triunfo destacaremos a Sul-
tan de l'Enfern, Udino du
Hamel y Rich Nanon.

Otra prueba interesante
es la concertada para apren-
dices con ejemplares de ca-
tegorías inferiores que sal-
drán por este orden: Slim
(G. Lliteras), Samurai (J.
Santandreu), Savia (A.
Garau), Simbat (D. Truyols),
Mister Magoo (J. Riera M.),
Turquesa RM (P. Bennas-
sar), Pastada (M. Bosch),
Natalie (A. Grimalt M), Man-
surf SK (J. Galmés) y Ram-

ses (1. Garau). La yegua de
Cala Ratjada Savia es una
de las favoritas cara a la vic-
toria puesto que ha demos-
trado su gran clase, sin em-
bargo su mayor handicap
son los desmontes que

sufre. También hay que des-
tacar a Simbat, con el desta-
cado aprendiz que es D.
Truyols, Natalie con A. Gri-
malt y Mansurf SK con J.
Galmés.

La preestelar tendrá como

Ambiente de gala el pasa-
do sábado en el hipódromo
de Manacor donde se dispu-
taba el V Gran Premio
Banca March, en dos elimi-
natorias y una final.

En la primera de las clasi-
ficatorias fue el favorito Sia-
mis (1'19'4) quien se impuso
a Saphir de la Noe (1'19'5) y
Mianko (1'19'7) pasando
estos tres ejemplares a la
final. En la segunda de ellas
sorprendió la victoria de Ut
des Champs conducido por
J.A. Riera frente a caballos
como Hjerard Nicolai y
Quietito que le siguieron en
la meta.

Con estos seis caballos
se disputaba la final donde
el plusmarquista Hjerard Ni-
colai, conducido por A. Pou
H. se situaba en cabeza
nada más darse la salida

participantes a Volga de Ti-
!laude, Souquet de Tupot,
Silver Moon, Siliano, Tigre
Sautejeau, Soulangy,
Sammy du Rooy, Quartius,
Julliard, Naarden, Linetto y
Ronsard du Loir. Debuta en
esta carrera Tigre Saute-
jeau, conducido por Isabel
Garau y reaparece el ameri-
cano Julliard. Como favori-
tos destacaremos a Siliano,
Sammy du Rooy, Linetto y
Ronsard du Loir.

seguido en principio por
Quietito, Siamis y Saphir de
la Noe. Las posiciones no
variaron smucrio en el trans-
curso de la carrera y en la
recta de llegada Siamis in-
tentó batir a Hjerard Nicolai,
pero éste aguantó bien y
cruzó la meta en primera
posición, mientras Ut des
Champs era tercero. Los re-
gistros fueron de 1194;
1196 y 1198 respectiva-
mente.

En la preestelar otra
buena actuación de Súltan
de l'Enfern a las riendas del
aprendiz A. Grimalt, ven-
ciendo la carrera ante Sacre
y Soir Champetre y en la de
cierre buen registro el logra-
do por el vencedor Siliano
que rodó a 1217 ante Ron-
sard du Loir (1'22'1) y Naar-
den (1'22'5).

Con un registro de 1 '19'4

Hjerard Nicolai ganó el
G.P. Banca March



Los vencedores del Trofeo XXV Aniversario del Club de Golf de Son Servera

LE ESPERAMOS

O Golf 	

XXV Aniversario del Club de Golf de Son Servera

Alvaro Carrascosa venció en profesionales
Redacción.- El pasado

fin de semana fue aprovecha-
do por el Club de Golf de Son
Servera para celebrar las
fiesta de su XXV Aniversario.
Y las fiestas, como no, han
sido fundamentalmente gol-
físticas, se ha celebrado un
PRO-AM de dos días, jugan-
do cada jugador profesional
dos vueltas con equipos ama-

teurs distintos.
Entre los profesionales, la

clasificación individual estuvo
encabezada por Alfonso
Carrascosa, seguido de San-
tiago Sota, Miguel Calero,
José Avelino Calvo y Miguel
Hurtado.

Los mejores equipos han
sido los formados por Juan
Antonio Sánchez, Joaquín

Calvo Sotelo, Salvador Moll y
Miguel Soler, seguidos por el
equipo compuesto por Alfon-
so Carrascosa, Jaime Llinás,
Paul Hafelfinger y Manta
Luhr.

Al final de la segunda jor-
nada se procedió a la entrega
de trofeos, en la que estuvie-
ron presentes los Alcaldes de
Son Servera y Sant Llorenç,
así como el Presidente de la

Federación Balear de Golf,
Pedro Pablo Marrero, que
entregó una placa conmemo-
rativa del acto al Presidente
del Club de Golf Son Servera,
Jaime Llinás.

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

Tomeu Ferrer ganó el "XXV
Campeonato Internacional
Individual de Andalucia"

FORD ESCORT 1.6 Ghla 	PM-AS

OPEL CORSA City	 PM-BF

OPEL CORSA City	 PM-AY

OPEL JAD GSI 2.0 	 PM-AY

OPEL CORSA City	 PM-AL

OPEL KAD7 3p. GT 1.6	 PM-AX

CON GARANTIA Y FACILIDADES DE PAGO

425,000.-

450,000.-

400.000.-
825.000.-
425.000.-

800.000.-

OPEL

Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51
MANACOR (Baleares)

CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPLIT;ENCIA,

Redacción.- Los pasa-
dos días 30 y 31 de Julio se
disputó en el Club de Golf
de Torrequemada en la pro-
vincia de Málaga el "XXV

Campeonato Internacional
Individual de Andalucia" de
golf, reservado a las cate-

gorías cadete, infantil, ale-
vín y benjamín.

El manacori Tomeu
Ferrer, demostró una vez

más su progresión y se
adjudicó el triunfo absoluto.
Una importante victoria del
jugador del Club de Golf
Son Servera, que está con-
siderado como el mejor

jugador en su categoria.

Tomeu Ferrer volvió a
demostrar su gran proyec-
ción venciendo en Andalucía



NECROLÓGIQUES
	

Del 28 de juliol al 5 d'agost

Francisca Llins	 Miquela Pont
Veny	 Estelrich

(a) Can Llarg	 (a) Carbona
Morí als 94 anys	 Morí als 73 anys

Pompas Fúnebres de Manacor Tel 84 47 84

•
filarlaCCIZ , s . az. .

AVDA. D'ES TORRENT, 1 TELEFONO 55 06 50

AQUACITY - EL ARENAL CABRERA - COLONIA SANT JORDI
SALIDAS DIARIAS

ADULTOS 1 575 pts. ADULTOS 2.600 pts.
NIÑOS (3 a 12 arios) 900 pts. NIÑOS (4 a 12 arios) 1.300 pts.
MENORES 3 arios GRATIS MENORES 4 arios GRATIS

AQUAPARC - MAGALLUF MARINELAND - CALA'N BLANES
ADULTOS 1.575 pts. ADULTOS 1.300 pts.
NIÑOS (3 a 12 arios) 700 pts. NIÑOS (3 a 12 arios) 850 pts.
MENORES 3 arios 	 GRATIS MENORES 3 arios GRATIS

RMIP IngiE
NUES

LA PRIMERA AGENCIA DE VIAJES DE MANACOR Y COMARCA



SE VENDE
Tel. 85 06 46

SOLARES
MANACOR
Solar 400 m2 buena situación
esquina de tres calles
28.000 m2 pts.
MANACOR
Solar 236 m2 ctra. Felanitx
6.000.000 pts.
CALA ANGUILA
Solar 700 m2 primera línea
20.000 m2 pts.
CALA MENDIA
Solar 680 m2 buena situación
con planos
12.500 m2 pts.
S'ILLOT
Solar 300 m2 buena situación
6.000.000 pts.
PORTO CRISTO
Solar 700 m2 buena situación
10.000.000 pts.
SA COMA
Solar 600 m2 buena situación
5.500.000 pts.
CALA MILLOR
Solar 1.075 m2 zona chalets
12.000.000 pts.

CHALETS

CASAS
MANACOR
Casa para reformar 150 m2 solar
C/ Salas 5.500.000 pts.
MANACOR
Casa habitable con piso encima sin
terminar. Solar 300 m2, zona Son Fangos
7.000.000 pts.
MANACOR
Casa zona Plaza San Jaime
necesita reformar 120-130 m2 solar
5.000.000 pts.
MANACOR
Casa zona Sa Torre, necesita reformar
140-150 m2 solar
Facilidades pago. 7.000.000 pts.
PORTO CRISTO
Casa habitable, necesita pequeña
reforma, buena situación 4.000.000 pts.
S'ILLOT
Casa habitable cerca playa
6.000.000 pts.
SON CARRIÓ
Casa habitable 250-300 m2 solar
7.500.000 pts.
SON MACIÁ
Casa habitable, falta pequeña
reforma, 200 m2 solar
3.500.000 pts.

RUSTICAS

PISOS
MANACOR
1 er piso 150 m2, techo libre
buena situación, facilidades de pago
8.500.000 pts.
MANACOR
1 er piso a estrenar, zona campo fútbol
135 m2, facilidades de pago
9.000.000 pts.
MANACOR
Segundo piso amueblado, zona
campo fútbol 8.000.000 pts.
MANACOR
Piso en Avda. Salvador Juan
Precio a convenir
PORTO CRISTO
40 piso, vista al mar, 100 m. playa
6.000.000 pts.
PORTO CRISTO
1 er piso zona Iglesia, 200 m. playa
5.500.000 pts.
S'ILLOT
1 er piso, techo libre, cerca playa
4.500.000 pts.
CALA MILLOR
Ático grande 1 0 línea
Precio a convenir

RUSTICAS 
MANACOR
Chalet con piscina, 3.500 m2 solar
Buena vista, a 2 km. pueblo
16.000.000 pts.
CALAS MALLORCA
4 adosados en primera línea
a 50 m playa. 10.000.000 pts.
CALA ROMÁNTICA
Chalet cerca playa 13.000.000 pts.
CALA MENDIA
2 adosados en finca única
8.000.000 pts.
CALA ANGUILA
2 adosados cerca playa
13.500.000 pts. y 14.500.000 pts.
PORTO CRISTO
Chalet 200 m2 construidos
amueblado 2.000 m2 terreno
vista al mar a 3 km. Porto Cristo
25.000.000 pts.
S'ILLOT
Chalet cerca Cala Morlanda
14.000.000 pts.
CALA MILLOR
Chalet 500 m2 solar 20.000.000 pts.

MANACOR a PORTO CRISTO
Finca de 4 cuarteradas y media
vista al mar, posibilidad de agua y luz
8.000.000 pts. ,
SON CARRIO
1 cuarterada edificable posibilidad
de agua y luz, vista al mar 4.500.000 pts.
MANACOR
a 3 km. del pueblo casa habitable
con agua y luz, vista al mar 5.500.000 pts.
SON MACLA
2 cuarteradas con pequeña casa de
piedras, pozo con agua y vista al mar
5.000.000 pts.
MANACOR
A I km. pueblo terreno con casa a
reformar, con agua y luz cerca 7.500.000 pts.
PETRA
Terreno con casita, edificable
legalemente 2.500.000 pts.
MANACOR
A 3 km. del pueblo, terreno con casita
legal, posibilidad agua y luz
3.500.000 pts.
SAN LORENZO
Finca de 6 cuarteradas 3.500.000 pts.

PORTO CRISTO
Terreno con planos, agua y luz cerca,
preciosa vista al mar 10.000.000 pis.
PORTO CRISTO-C. MALLORCA
1 cuarterada con casita piedras, posibilidad
agua y luz, buena vista al mar 6.000.000 pis.
MANACOR
Finca de 3 cuarteradas y media, con
casa para reformar, pozo de agua y
luz cerca 9.000.000 pts.
S'ILLOT
3 cuarteradas planas, con agua y
luz cerca 10.500.000 pts.
CALA MILLOR
Chalet a 2 km. de la costa
14.000.000 pts.
CALA ROMANTICA
1 cuarterada con casita de piedras
para reformar, agua y luz cerca 7.500.000 pts.
MANACOR
A3 km. pueblo, finca de 5
cuarteradas con casa reformada
y agua. 15.000.000 pts.
MANACOR
A3 km. pueblo, 1 cuarterada
con agua y luz. 5.500.000 pts.

	.41n111.



• Es Baratillo
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA

DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA

VENDES
Venc YAMAHA TZR-BD, en

molt bon estat, molts cf extres.
Tel. 55 46 05 (hores de feina)
(6-8)

Vendo operatos de estética
y peluqueria. Tel. 55 40 76. Pre-
cio o convenir.(6-8)

Se ven o es lloga casa planta
baixa. Barri Ajuntarnent Tel. 82
1849(6-8)

En Manacor vendo ter. piso
céntrico completamente refor-
mado, con muebles de fábrica
105 m2 listo para vivir. Precio:
4.200.000 pts. Tel. 82 15 77 (no-
ches)(6-8)

Cosa de verano en Porto
Cristo bocho Colegio •Ses
Comes» tasación banco
5.800.000 vendo d contado
por 5.500.000 pis. Tel. 82 19 26
(abstenerse driosos). Llamar a
partir de Icrs22 haos. (6-8)

Se venden bortsais de colec-
ción particular. Tel. 55 58 90 (8 a
9 tardes). (30-7)

Se vende chalet en Porto
Cristo amueblado con ipscina
500 m sola. 13500000. -Tel. 55
34 43 noches(30-7)

Venc TV en colo( Vcriguard
en bon estat. Preu: 25.000 pts.
Tel 5547 80(30-7)

Venc gelera marca lgris en
bon estat. Preu: 30.000 pts. Tel.
554780(30-7)

Se vende planta baja en Ma-
nacor con 3 habitaciones,
baño, cocina, comedor, salita
y patio todo totcirn ente refor-
mado. Precio muy interesante.
Tel. 5551 29 (30-7)

Vendo escopeta repetidora
como nueva barata. Centro
Asistencial Vio Polma s/n de 12
a 1 y de 18 a 20 h. Tel. 55 21 43
(30-7)

Venc 1/2 quorteroda amb
nigua, caseta, cisterna i arbres
rruitals.Aprop. inf. 84 33 52 (ves-
pres)(30-7)

Veric 16 cusses de coça eivis-
sencs. Tel. 838301 (23-7)

Vendo finca rústica de 20(X)
m2 Ocasión: 125.000 pts. a 4
km. de Monacor. Tel. 55 47 50
(23-7)

Tomavistas 8 ml. lavabo y gri-
tería nuevos 2 apliques. 1 col-
gados de latón, 1 tocadscos y
2 bobles (automático). MáqUi -

na escribir Campa mesita cua-
ba para máquina. Se vende
todo o por separado. Tel. 82 14
50 Precioaconvenir.(23-7)

Vendo YAMAHA TZR-80 con
TCP y bifaro. Reg. aro seguro
cosco. 9. 000 kms. Tel. 55 47 50
(16-7)

Vendo apartamentos en
Porto Cristo a partir de
3 000 000 pts., entrada a con-
venir y 36.000 pts. mensuales,
con garantía hipotecaria 12
años. Tel. 82 01 19 (lunes, miér-
coles y viernes de 15 o 18
horas).(16-7)

Se vende planta baja en Ma-
nacor con cocheria. 200 rn', 3

habitaciones , baño , teléfono.
precio muy interesante por tras-
Iodo urgente. Tel .84 46 60 (16-7)

Ocasión, se vende 3r piso,
vista al mar. Sólo 4.900.000 pts.
Tel. 82 02 02 (16-7)

Vendo planto baja, techo
libre, esquino, cochera, terra-
za, 3 hab., cocina amueblada,
I baño. sala con chimenea,
etc. Todo por 12.500.0(X) y
Chalet en Porto Cristo I* línea a
buen precio. Informes: 81 0756.
Noches(16-7)

Vendo casa grande zona
Baix d' es Cós Precio a conve-
nir Interesados Tel. 55 32 37,
mananas(16-7).

Vendo cámara cine super 8 y
proyector, buen estado. Tel. 81
0485 (noches) (16-07)

Vendo moto Puch Condor 49
cc. Tel. 81 04 85 (llamar a partir
de las 9 noche).(16-7)

Vendo lancha de 4-18 m.
con moto( Suzuki de 40 C.V.,
buen estado. Tel. 81 04 85 (110-
mora partir de las 9 noche)(16-
7)

Se vende coche, Peugeot
205 SRD, con revisión pasada
hasta el próximo rAo. Tel. 55 12
08. (A partir de lus 21 h. y Lxe-
guntarpor Miguel. (9-7)

Vendo solar en o Torre ,.
Porto Cristo, 1.000 ”ietros, pre-
cio a convenir. Te' ."." '4893 (tar-
des-nocheX2-7)

Se vende o se alquila segun-
do piso en Manacor. Tel. 58 59
44(2-7)

Vend , casa colle de la PAZ,
rf 78 'recio a convenir. Tel. 55
49 <II (2-7)

En Cala Millor se vende finca
de seis apartamentos y ático.
Todos con vista d mar a 45 m
playa, tres dormitorios, sala de
estar-comedor, baño, aseo,
cocina y lavandería. También
se vende local de 170 m2 con
27 m de fachoda (escapara-
tes) idoneo para banco, cafe-
tería, restaurante o supermer-
codo. Int Tel . 58 5418 (2-7)

Se vende 11-5 TI PM-0, en
buenestado. Tel. 553432(2-7)

Se vende piso en s' llot. I'
linea de playa. Tel. 81 01 48 (2-
7)

Vendo finca en C/ Vilanova
rr 21. Planta baja remodelado
y amueblada. Comedor y co-
cina completos. Corral. teléfo-
no. Ter. piso en buc y transa.
Precio a convenir. Tel. 55 32 42
(2-7)

Vendo irquartórr en So Mari-
neta. Posibilidad de agua y luz.
400.000 pts. Te1.55 3242(2-7)

Se vende 1 cuarterada(7.103
m2) situada entre C das de Ma-
llorca y Son Maciá, cercada de
pared, con porte de bosque
Precio: 850.000 pts. Tel. 55 22 27
(25-6)

COMPRES
Comprarla uno máquina de

cosir ALFA de 20-25 onys. Tel. 55
4744(30-7)

Compro caballo o yegua
edad máxima 6 arios limacos-
cincible buen porte, pago con-
tado. Ilcrncr a partir de las 9 de
lanoche. Tel: 84 33 41 (26-3)

Compraría casa planta baja
en Manacor no céntrica. Tel. 84
4069(13014h)

LLOGUERS
Se alquila piso céntrico,

amueblado. T.V. lavadora fri-
gorífico etc. No falta nada. Pro.
Romon Uull (plaza Mercado). 3
habitaciones , gran salón co-
medor. Alquiler mínimo un año
40.000 pts. mensuales, ideal
para recién casados. Tel. 82 19
26 (a partir nc -hes)(6-8)

Se cid ;la local apto para
cualquier negocio. Tel. 84 40 31
C/ Ccrideperan• 5 (6-8)

Se alquila piso C/ S! Fermín.
36. Tel. 55 0184- 55 52 50(6-8)

En Cala Millo( se alquilo piso
buena situación. Tel. 55 02 96
(30-7)

Se cdquila piso céntrico
amueblado.Tel. 550117(30-7)(30-7)

Cer una casa planta baixa o
primer pis, sonso mobles per bo-
ga. Tel. 555136(23-7)

Se traspasa cafeteda-
hamburguesería por no poder
atender 100 m2, con sotano
Precio: 85000(X), cros dscote-
ca iiCoconut» C/ Primavera,
C ala Milla. (23-7)

Lloc casa a Son Cardó (foro-
vilo). Tel. 5693 42 (16-7)

Se alquila piso en Cala Millor.
excelente situoción C/ Es Mo-
lins. in gastos comunidad
Cuatro habitaciones, dos
baños, cocina y salón come-
dor Tel. 585099(9-7)

Alquilo piso en Porto Cristo C/
San Jorge, 20, 3°, encima de
INCAPIEL, esquina M. Perelló.
Te1.5524 44(2-7)

Cer pis per llogar els mesos de
Oriol i agosto Cala Millar. mínim
dues habitacions. Interessats
cridor d 55 59 40 (capvespes)
(2-7)

A Palma tenc per llagar alic.
Uno habitació. Tel. 55 28 88 - 84
4804(25-6)

Se alquila 2* peo amueblado
en C/ Muntaner de Manacor
Tel 81 0698(25-6)

Se alquila cosa de campo o
3 km. de Arta, carretera Can-
yamel Tel 563904(25-6)

Se alquila primer piso, sito en
la C/ San Juan. 47 A. Constado
3 habitociones salón come-
dor, cocina, cuarto de bono in-
terior, lavandería con balcón y
terraza para tender ropa. (124
m2) In( tel. 555041 (25-6)

Lloc pis sense amoblar al ca-
tre( Arn istad.Tel. 8225 10(25-6)

OFERTES
TREBALL

Se busca mujer para atender
a persona incapocitodo física-
mente. Tel. 55 41 22 (hasta las 7,
JuanaGelabert)(2-7)

Se necesita carnicero o cani-
cera (Manacor). Int Tel. 20 34
61(2-7)

Se precisa: Vendedor auto-
móviles y comerciales edad
entre 25 y 43 años, con ~-
rienda comercial y trato con el
público, presentar currículum
profesional. Llamar de 9 a 1 y
de 4 a 8 AUTOVENTA MANA-
COR. Tel. 84 37 61 Sr. Martí. (25-
6)

Es precisa carnicero carnice-
ra. Tel. 8442 79 (11-6)

DEMANDES
TREBALL

Cerc ferna de guardar nins a
r hivern. (de novembre a abril).
Amb experiéncia. Tel. 84 46 57
AinaNicolou.(6-8)

Busco trabajo para cuidar
niños en Porto Cristo a s' Ilot
Tel. 822361 (16-7).

Chico responsable busca
cudquier clase de trabajo
serio. Media jornada. Tel. 55 54
47 (llamara mediodíaX 16-7).

Chica de 24 arios busca tra-
bajo para limpiar despachos
en oficinas. Tel. 55 33 60 (llamar
tardes)(9-7)

Chica de 24 años busca tra-
bajo. Tel. 84 34 25 (9-7)

Mantenimiento piscinas, hm-
pieza de filtros, electricidad,
pintura, dbañilería, 15% de
descuento. Servicio 12 h. Tel. 82
2361-820725(9-7)

Se ofrece mantenimiento y
pintura para empresas cons-
tructoras y maquinaria agríco-
la Tel. 82 21 35 - 82 23 61 (proa.
por Juan Antonio Sánchez) (9-
7)

Sra. busca trabajo 2 horas por
las mañanas. Tel. 84 41 99 (de
12a 2)(7-2)

Se ofrece crimador, recep-
cionista o relaciones públicas.
Con experiencia y dominio de
4 idomas.Te1.5866 28 (18-6)

Se ofrece mujer para limpie-
za. Te1.55 0906 (18-6)

Se ofrece mujer responsable
para guardar ancianos Tel. 55
09 06 (18-6)

Chica de 16 años se ofrece
para cudqUer trabajo de tien-
da o cuida niños. Tel. 82 02 36
(18-6)

Chica joven, estudiante de
medcina, busca trabajo
meses de julio y asoto. Media
jornada, preferentemente ma-
ñanas. Idiomas: Alemán nivel
alto, inglés nivel medio alto. Tel.
8213 50(18-6)

Busco trabajo para guardar
niños en Porto Cristo. Tel. 82 23
61(18-6)

S' ofereix altota per guardar
nins fins a 5 anys aquests 3
mesos d' estru. tel. 55 21 14 (11-
6)

Cuidarla persona mayor o
enferma. Tengo 50 años, buen
carácter y con referencias. Tel.
403168(11-6)

Administrativa chica 22 años
con FP 2*. meccnogafía, no-
ciones de contabilidad y expe-
riencia, se ofrece para trabajo
jornada completa o parcial.
Vehículo propio. Tel. 82 70 67
(11-6)

Juan Antonio, pinturas y re-
vestimientos.Ter 820725(4-6)

Chico joven busca trabajo
de aprenchz.Tel:5540 28 (4-6)

Ebcrista de 33 años, oficial
de 2 busca trabajo. Ter 55 41
05 (mediodía de 13a 13' 30 h.)
(4-6)

DIVERSOS
Cercom gent per compartir

pis a Barcelona. Tel. 84 48 14
(6-8)

Sánchez Boza, pinturas y re-
vestimientos. También se reali-
zan trabajos de pavimentos.
Tel. 8223 61(6-8)

Extraviadas gafas gradua-
ción Zona Es Rivet des Port. Se
gratificará. Tel. 55 43 11 (tardes)
(23-7)

Es donen classes de repón
per nins d" EGB a Manocor. Tel.
551827(2-7)

Clases de matemáticas a
Porto Cristo para BUP y COU. C/
Peñas o* 3. 3er. Tel. 55 47 47 y 82
12 22 (2-7)

Don classes de repàs
d' E.G.B. i B.0 P o Manacor . Te.
553394(2-7)

Pintor profesiond se ofrece
para trabajar a domicilio. Tel.
82 1520 (25-6)

Classes de repás en es Port,
B.U.P. i C.O.U.. Ciències Ad* Bel
Riera. Tel. 82 1691(25-6)

Professora d' EGB dóna das-
ses de repón a Porto Cristo.
Grupsreduits. Tel. 8215 57 (25-6)

Llicenciada en filologia clás-
sica dóna classes de ropas de
llatí i catará a Manocor Tel. 84
3878(25-6)

Profesora diplomada da cla-
ses de repaso en Manacor.
Grupos reckicidos. Tel. 84 48 07
(25-6)

Se hocen remiendos de al- -.
bandería de toda clase. Tel. 84 9
32 32 (25-6) ro

Profesora de piano importe
clases de piano y de solfeo en
Porto Cristo. Tel. 82 1145(25-6) kn



GRUAS REUNIDAS
MANACOR

— SERVICIO 24 HORAS —

ASISTENCIA

MANACOR 	  84 45 34
84 45 35

FAX 	  84 35 73
TEL. MOVIL 	  908 63 19 98

CTRA. PALMA - ARTÁ KM 51

HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(Jullol I Agost)

VENTA DE APARTAMENTOS

"LOS SAUCES"
PORTO CRISTO NOVO (Cola Anguila)

.:::..Completamente amueblados, agua caliente

centralizada (energia solar) , piscina

para adultos y niños , amplio solarium

con jardin , parking comunitario

FINANACIACION EN 1 0 AÑOS
INFORMACION TEL. 82 02 39 - 82 20 02

VENDO APARCAM!ENTOS
EN PORTO CRISTO

C San Jorge (Zona  Riuet)
Tel. 55 11 52

Okit:

Parròquia P. Cristo 	 82 15 63
56 94 13Parròquia S. Carrió 	

Parròquia St. Lloren 	 56 90 21
Teatre Municipal 	 55 45 49
Telegramas per telèfon 	 72 20 00

G. Civil Tráfico atestados 	  55 19 96
Guardia Civil 	  55 01 22
Guardia Civil P. Cristo 	  82 11 00
Butano (avisos) 	  55 04 77

Gruas Reunidas Manacor
Gruas Bauza 
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03
Gruas S. Servera 	
Aguas Manacor 	
Aguas Son Tovell 	
Gasa
Aumasa 	 55 07
Servicio recogida basuras 	
Pompas Fúnebres Manacor
Oficina Turismo P. Cristo 	

A untament de Petra 	
A untament de Felanitx 	
A untament de Vilafranca
A untament d'Artà 	
Jut at instrucció n° 1 	
Jut at instrucció n° 2 	
Jut al instrucció n° 3 	
Jut at instrucció n° 4 	
Contribucions 	  55 27
Hisenda 	  55 35
Taxis Manacor 	
Taxis P. Cristo 	
Taxis S'Illot 	
Taxis Cales Mallorca
Església dels Dolors
Es Convent 	
Crist Rei 	
Parròquia S. Macià 	

84 45 34
84 36 16

44-55 29 64
58 56 80
55 39 30
82 05 70
55 41 11

30-55 24 91
84 43 72
84 47 84
82 09 31
84 91 00
84 91 11
84 91 02
84 91 04
84 91 03
56 90 03
56 70 02
83 00 00
58 00 80
56 00 03
56 21 54
55 01 19
55 59 11
55 07 25
84 41 59

12-55 27 16
11-55 34 01

55 18 88
82 09 83
81 00 14
83 32 72
55 09 83
55 01 50
55 10 90
55 02 44

Ambulàncies 	  55 40 75- 20
Urgències 	  061
Urgències 	  55 44 94
Ambulatori-consultes 	  55 42 02
Cita prèvia 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	  55 23 93
Centre d'anàlisis

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

65 65

A
A
A
A.
A
A
A

untament de Manacor 	
. Manacor Alcaldia 	
. Del. Cultura 	

Del. Urbanisme 	
. Rendes i exaccions 	

	

untament de S. Llorenç 	

	

untament de S. Servera 	

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.,
Cria. Palma-Arlá, Manacor.
Obert les 24 hores, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.

Diumenges i festius:
-Es MolinariC/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Ved S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyi; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Rallada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; C.Palma- Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Segui; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich;C. Aqá-Pto.Alcudia;Ca'n Picafort.
-Febrer, Na Borges; Ártá.
-Marrael S.A.; Cra: Palma-Inca.

-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sellar.
-Es Coll des Pi; Cta. Andratx - Estellencs.
-Costa de la Calma; Cabila
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.
-Valkfemossa; Cta. C-710 - Pollen. Andrx.

111 Farmácies
Dia 6, Dic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 7, Dic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 8, lije. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 9, Sic. Llull, Na Camella
Dia 10, Dic. Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 11, !tic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 12, Ilic. Pérez, C/ Nou.
Dia 13, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 14, 'he. U. Ladária, C/ Major

Dissabtes 1 Vigllies de fasta
Horabalxa.
18,00 h. Sant Josep
19,00 h. Crist Rel (sols dissabtes),
St. Pau
2000 h. Convent, Fartáritx, s'illot,
Son Carrió
20,30 h. N.S. Dolors, Porto Cristo.
21,00 h. Crist Rel, Son Mac.lá.

Diumenges I Feotes
Mati
8,00 h. N.S. Dolors
8,30 h. Crist Rel, Fartáritx
9,00 h. Serralt, S. Negro
9,30 h. Convent, Hospital
10,00 h. N.S. Dolors, Son Cardó.
10,30 h. St. Josep
11,00 h. St. Pau, Porto Cristo.
11,30 h. Crist Rel, Convent
12,00 h. N.S. Dolors

Horabaixa
18,00 h. Benedictinos, St. Josep
1830 h. S'Illot
1830 Calas de Mallorca (de Maig a
Octubre, només diumenges)
19,00 h. Crist Rel, St. Pau
20,00 h. Convent, Son Carrió
2030 h. N.S. Dolors, Porto Cristo.
2100 h. Crist Rol, Son Maciá

Telèfons
d'interés



JO PECADOR   

Novel.la	 libre de 33 capítols d'un Capelll amb problemes de sexe
de Llorenç Femenias         

1 1
A les festes de Nadal, la família completa de Son Tirano, les passaren a Pollença, per especial

voluntat de la seva mare, en vers ser ella i el fill els qui anassin a passar-les a Manacor, tot i que,
Manacor era el seu poble, que per altra banda hi havia menys gent a moure. A Manacor hi restaren
de la familia de Son Tirano -quan D. Rafel fou anomenat Vicari de Pollença- el pare, ¡'amo En
Pep Faldares, les dues filles, Maria i Francisca, endemés d'En Joan Moreta que, ene que encara no
fos casat en Na Maria, feia un parell d'anys -amb aquest cas més de dos- que festejaven i de debò
ja el tenien com si fos de casa i per altra banda, de Pollença, només s'havien de molestar el Cape-
llà i sa mare pepe, Na Bet de Son Tirano va creure que si eren els altres que anassin a passar les
festes amb el fill i germà, en lloc de fer-ho al contrari, se donava més categoria i mereixera al fill
el qual, segons sa mare, havia dignificat la família per quant dins les famílies pageses, o tirant a
pageses, tenir un Capellà en casa era un decorum o elevació així com dins una família de jornalers
tenir un fill Mestre d'Escola o una filla monja.

El dissabte de la Festa, amb «lo correu d'Inca» arribaren els quatre -pare, filles i gendre espera-
va ser- tot carregats de senallons de Ilatra portant, per a les festes, molt de recapte, com és ara, una
porcella morta i arreglada, dos pollastres favats de bona cresta, un canonget de caça i dos o tres
querns de tords agafats a coll. Hi anaven disposats a estar-hi fins a la tercera festa i per tant llarg
temps, les filies, tingueren necessitat de portar uns quants vestits de muda per a canviar-se i no fer
mal d'ulls si les veien sempre amb el mateix indument.

El problema inmediat que varen tenir, just arribats, va ser on dormida el gendre esperava ser
perque a la Vicaria, on també hi dormiria s'al.lota, no ho trobaren que fos gairc oportú perquè si
dormien ambdos estimats baix una mateixa teulada, podria donar un que xerrar, cosa que Na Bet
de Son Tirano, com a mare del Vicari nou, no podia permetre ni pensar-ho un moment ja que,
abans de tot, amb qüestions de moral, havien de donar bon exemple i que ningú pogués suposar
que una cosa era el predicar la castedat dalt la trona de la parròquia i altra fer els ulls grossos per
ca seva. Així, dones, sa madona Bet de Son Tirano, acceptà l'oferiment que ja de tot d'una li va
fer la seva amiga, Na Xisca de Can Blanc, sa carnissera, quan Ii digué que si qualque vegada tenia
convidats que no cabessin a la Vicaria, per agombolar-los, ni podia dur fins a tres, per quant a ca
seva tenia quatre cambres i ella i el seu marit, només n'ocupaven una.

El dissabte de Nadal, tota la família amb gabella conferiren a la Parròquia per escoltar la Sibil.la
i assistir a la missa de mitja-nit que concelebraren l'Ecónom, Don Bartomeu; el Vicari primer, Don
Ramón; i Don Rafel el Vicari segon. Alhora i arribat el moment litúrgic oportú, l'Ecónom, va fer
des del mateix altar major -on concelebrava amb els dos vicaris- un paternal sermó de Bones Fes-
tes, alabant la tradició mallorquina de fer-les amb família -pares, fills, gendres, néts i demés catefa
en santa germanor i pau, menjant torrons, coques d'ametlla i farciments de sa carota del porc amb
pances- en record i conmemoració del Nadó de Betlem i recomenant que no descomposasin aquells
costums nostres per les extranyes d'Arbres de Nadal, Papas Nóels i abres galindaines que ens •
allunyen del vertader sentit d'un naixament en casa. Durant la missa, Don Ramon el Vicari primer,
va fer moltes pomaries, quan li tocaya intervenir; Don Bartomeu, l'Ecónom a la mitja hora de la
concelebració, portava un cansament damunt el seu cos que no podia amb ell. El més constant i
seriós dels tres concelebrants era Don Rafel perquè just su-baix, a la segona bancalada, repertits
així com toca, el miraven sompare, sa mare i les germanes, i ell, naturalment, havia de fer el paper
que li corresponia demostrant davant els seus que es sentia fondo el comes de ministre de l'Altar.
Malgrat tot a la primera bancalada, a la part de les dones, just davant la marc, Na I3et de Son
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Tirano, hi havia Na Magdalena, la neboda de l'Ecènom que amb la mirada el desafiava, la qual

cosa el posava inquiet.

Després a la Vicaria feren xocolata i menjaren ensaïmades, coques de torró de neula i tarnbó

d'ametlla, fins que, després de donar-se mutuament les ¡Bones Festes! el gendre els deixà, i se

n'anà a dormir a Ca Na Xisca Blanca, la carnicera, que bellament s'havia oferit a sa sogre, Na Bet

de Son Tirano, posant-li la vànova blanca de ganxet que havia feta ella mateixa anys ançá, per el

llit de convidats.

L'endemà era Nadal i feren un bon dinar. No mana la porcella rostida i davant un arròs engro-

gat amb carn i llimona exsucada i tot sens fer gens de fresa ni obstentació, davant la gent, no

duguent res a rostir al forn públic malgrat les véinades, sobretot Na Maria, la dels ultramarins i Na

Xisca de Can Blanc, que n'estaven molt endarrer de sabre com i de quina manera feia el Nadal

aquella família manacorina, fins el punt que ho preguntaren al forner de Can Vallori però res acla-

riren perquè tot s'ho enginyaren a la Vicaria, restant les tafaneres arnb un dit a s'orella i s'altre al

cul i tot per no sabre que els llocs eclessials, tots, disposen de cuina económica per a fer rostits,

farcits, coques bambes i sospiros quan els plau, al temps que prediquen dejunis i condemnen la

gola com ho feia a Montuïri el predicador don Miguel Picornell que als sermons de Sant Antoni

Abat, damunt la trona de la parrequia, enlairava les virtuts del sant anacoreta tot  perquè s'alimenta-

va d'arrels d'arbre i mel silvestre mentre que el predicador i el Rector, just acabada la funció, so-

payen d'arròs brut, torts amb col i vi de Binissalem.

El decapvespre, malgrat fos hivem, feia un dia seré, clar i, el sol benvolent, ene que ho fes amb

timidesa i poc delit, campava damunt Pollença com una benedicció de festa, el que convidava a

sortir dels Ilars i estirar les carnes pels carrers, cosa que feren el de Son Tirano, inclòs Don Rafel

que volia mostrar a la familia el Poble, particularment, la part antiga del  Lleó i el Calvari. Aquell

decapvespre no volia anar a jugar a l'escambrí a Ca l'EcOnom perquè era el dia de Nadal i ende-

més tenia tota la seva família arnb ell, en tot cas, de tomada, entreria a veure a Don Bartomeu, per

donar-li les bones festes.

Trompitxant pel coster de Montesión -església dels frares teatins, abans dels Jesuites- Don Rafel,

enforinyant-se pels carrerons del barri del Llevó feia parar esment en l'antigüetat de les cases, toles

de pedra, esquifides, quasi de betlem, i desnivellades però que, a moltes d'aquelles cases que tenint

l'aparença de pobres i de tristor, hi havia ancians de vuitanta o noranta anys que es soleiaven ran

del portal i «xics» -nins- que s'encalçaven per aquells carrers malplans i empedrats amb vitalitat de

rics. Malgrat no ho paresqués, era un barri de pau i amor. Está vist que als vells els aguanta la

pau, als nins els engendre l'amor, i per aquell barri costós els vells pujaven fent orsades; els nins

corrent com cabrits.

Seguiren el carrer per davant Montisión i l'Ajuntament i tot seguit, a má'n dreta, es trobaren

cara a cara amb una escala llarguerada ensolcada enmig de dues fileres de xipresos i al capdamunt,

una esglesiola com una joguina.

Es diu que aquella escala llargaruda i orlada de xipresos compte amb tant d'esgraons com dies té

l'any. Cap dels de Son Tirano es va entretenir a comptar-los un per un. El que si notaren, emperò

eren petites alineacions de cases noves, obrades amb gust, d'on guaitaven, ençà i enllà, avisats pels

lladrucs dels cans que hi vivien, homes i dones rossos, senyors que semblaven extrangers. Quasi

tots eren artistes, principalment pintors que seguien l'escola i camí de Tito Cittadini o Roc Minué.

Del replà de l'esglesiola, per una banda es colombrava la Vall d'En March, l'Horta, el penyasegat

de Ternelles, el pont romà i la badia «d'eu moll», omplint de blau l'embraçada de mar que fa la

punta de Formentor i el cap de La Victòria d'Alcúdia, i, als peus, Pollença, la munió de cases que

el conjunt d'elles, té forma de dragó amb el cap a l'oratori de Sant Jordi i la coa al del Rosser Vell

i a l'espinada, com un tic, l'església d'«eu Convent» i «lo Claustre». A l'enfront, «mi Puig», d'Er-

mitants de Sant Pau i Sant Antoni, montanyota quasi  solitària, grossota, a la qual s'hi puja per un

camí fet de graons com si entrecolcant-se, jugassin a escalfa-mans.

El passeig fou alabat pels de Son Tirano i es retiraren a la Vicaria.

Don Rafel, anà a donar les bones festes a l'Ecónom Don Bartomeu i Na Magdalena, seguint el

costum de fer regals als amics per a Nadal, a Don Rafel Ii  regalà mitja dotzena de mocadors bro-

dais i d'una mirada punyent dels seus ulls de color de cendra.
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