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Pensando en Usted estamos construyendo su hogar
cuidando al máximo todo tipo de detalles . Dándole a
cada pieza de fa casa la importancia que merece.

La habitación principal es en Suite, es decir, se incor-
pora vestidor con armarios y un baño, con encimera de
mármol

Las otras dos habitaciones, una doble y la otra senci-
lla, !levan su armario empotrado, además de un baño
completo haciendo diseño con las piezas de cerámica, y
una gran bañera Porcelanosa.

Por si fuera poco, todo el suelo es de Porcelanosa, al
igual que la cocina y baños, creando un bonito diseño.

Toda fa casa lleva Sistema de Aire Acondicionado,
frío y calor, independiente, y, por supuesto, la vivienda se

entrega pintada con Gotelé fino en color blanco (menos
baños y cocina).

Y lo mejor es el precio: desde 9.800.000 pts.

Llámenos, l explicáremos fa financiación que hemos
creado pensando en Usted

Dirección: Sant Llorenç des Cardassar
Calle Sol, s/n.

Horario de
información: en
la propia obra

Lunes, Martes y
Jueves:

de 12 a 14 y de
15 a 17'30

horas.
Sábados: de 10 a

13'30 horas.

"Un lujo al alcance de todos" San Miguel, 30-6"B - 07002 Palma de Mallorca
Tel: (971) 71 54 84. Fax: (971) 71 56 74
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El POOT i el futur turístic de la zona

La setmana passada, a un plenari on es dona l'estranya unanimitat municipal, el consistori

manacorí determinava sol.licitar que Porto Cristo i S'Illot quedin fora del POOT en els termes
actuals; o el qué és el mateix: que s'apliqui un POOT a mida de les necessitats urbanístiques
de Porto Cristo i s'Illot.

Hi ha una sèrie de consideracions a fer, davant una decisió que pot afectar tan directa i

greument al futur turístic d'aquestes dues zones, com també al futur urbanístic de dos nuclis

que des de molts d'anys enrera han estat considerats molt més residencials o vacacionals que
no autènticament turístics.

El primer que ens preocupa és desconèixer les conseqüències de la decisió municipal, en
el sentit de saber de quina manera afectará als establiments turístics de la zona. per exemple:

tots els hotels i establiments hotelers inclosos dins Porto Cristo i s'Illot, quedaran fora d'orde-

nació turística?

Un altre interrogant: Quan hagin de reformar-se, ¿podran acudir als ajuds institucionals -

via subvenció o crèdits blans- per poder posar-se al dia?
¿Quedaran aquestes dues zones, si romanen fora del Pla d'Ordenació de l'oferta turística,

fora també de les xarxes institucionals de promoció turística, de l'IBATUR, fora dels projectes
de comercialització a través d'instruments promoguts des de les institucions?

Són molts els interrogants que ens feim, però encara no hem obtingut resposta, -que
hem sol.licitat- per saber les repercussions d'aquesta decisió.

¿Quedaran aquestes dues zones fora dels possibles "plans d'embelliment" de les zones
turístiques dels anys futurs?

És de suposar que els polítics locals, decidits -com deia el Batle no fa gaire setmanes a
aquest setmanari- a impulsar el turisme de la zona, hauran sospesat totes aquestes i moltes al-

tres consideracions a l'hora de prendre una determinació que ens sembla determinant pel fu-

tur de la zona.

Però al marge de les repercussions econòmiques i urbanístiques, hi ha un fet que no po-

dem deixar d'assenyalar: tant Jaime de Juan com Pedro Hoz, presidents respectivament de
les Associacions Hoteleres de Cala Moreia, i Porto Cristo i Cales de Manacor, no estaven gens

i mica assebentats de les intencions municipals en un afer que afecta tant el sector que repre-

senten. Ni un, ni altre, declaraven, havien estat mínimament consultats, cosa lógica en una

societat plural, a on sovint s'invoca la participació ciutadana.
Creim impresentable aquesta actitud que creu que les decisions polítiques són solsament

dels polítics, sense escoltar els agents socials, empresarials i ciutadans.
Una altra cosa és que, en definitiva, la decisió és política i són els polítics els que l'han de

prendre. I la responsabilitat és totalment seva. Però escoltar, que sembla tan Facil, no s'ha fet

a aquest cas, quan possiblement el turisme no és una de les assignatures que més dominin

els nostres polítics.
Al marge de la decisió, que pot ser positiva pel conjunt de manacorins, creim un mal

principi, d'aquest impuls que es vol donar al turisme, deixar de banda persones tan significa-
tives com les esmentades a l'hora de fer una simple consulta. ¿O és que els polítics, pel sim-

ple fet d'esser-ho, ho saben  necessàriament tot. Ignoram si fer un POOT més a mida és posi-

tiu o negatiu; el que és decididament negativa és aquesta postura autosuficient que deixa al

marge sectors que tenen molt que dir dins el futur  econòmic d'una terra que sembla con-

demnada a viure majoritàriament del turisme.
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Albert Sansó

ACTUALITAT MUNICIPAL

Una proposta quasi ideal

44

EN REBRE TANT DE PAPER,

EL MÉS PROBABLE ÉS QUE

EL TRIBUNAL DE COMPTES

PENSI QUE ELS POLÍTICS

DE L'AJUNTAMENT S'HAN

TORNAT BOJOS

55

S emblava la proposta ideal. Llé-
pola a primer cop d'ull, per un
moment permetia imginar un infor-
me clar i detallat de totes les irregu-
laritats comeses pels dos darrers
grups de govern en la concessió de
subvencions. O la felicitació per
una exemplar gestió municipal, que
ningú és culpable fins que es
demostra el contrari. Amb un o
altre resultat, per un moment es va
veure un camí obert per satisfer les
ganes de conèixer la veritat de la
gestió dels polítics locals en  matè-
ria d'otorgament de subvencions,
un dels punts més obscurs i posats
en dubte de l'administració.

Però, no, que va, pensant-ho
més detingudament. Qué  farà el
Tribunal de Comptes quan es vegi
invadit per papers i més papers, no
ja d'aquest darrer exercici econò-
mic, sinó d'anteriors fins a cinc
anys enrera. Ni més ni manco que
fotocòpies de tota la documentació
de totes les subvencions otorgades
per l'Ajuntament des de 1989. Pos-
siblement el primer que faran els
responsables d'aquest organisme
estatal és creure que els polítics de
Manacor s'han tornat bojos. Des-
prés, no m'extranyaria que tornas-
sen tota la paperassa a l'Ajunta-
ment, demanant explicacions per
una despesa tan poc profitosa.

En la meya opinió, la proposta
era tan absurda com la postura de
tots els regidors que la recolzaren,
en una pretenció infantil de no
semblar que tenien alguna cosa a
amagar si s'hi oposaven. El seny
s'imposà en dos regidors, Antoni
Sureda i Rafel Nadal, que vegeren

que la proposta pot sortir molt cara
al contribtfient i no dura enlloc.
Però el seny aquesta vegada, com
moltes altres, va resultar insufi-
cient.

Sa Torre

Passa el temps i els garatges que
té l'empresa de transports Aumasa
en el barri de Sa Torre continuen
oberts. Malgrat les promeses del
batle de qué en un any, complit el
passat mes de novembre, els garat-
ges ja s'haurien traslladat de lloc o
ells els hauria fet tancar, ara la pro-
cessó s'allarga i els vins cada vega-
da tenen menys esperances de qué
s'acabarà amb les molèsties que
provoca tant d'autocar pels carrers
del barri.

Potser fa un any el batle pecás
d'inocent, creient que tancar un
local obert resulta d'allò més
Ara, en canvi, ha vist que ha d'anar
alerta a engrunar—se els dits. Un
tancament il.legal podria tenir deli-
cades conseqüències econòmiques.
Tancar un local obert no és tant bo
de fer per a l'administració local
com pot semblar.

Quan es tracta d'un garatge
d'Aumasa, posiblement encara ho
sigui més difícil, el tancar—lo. Però
tot això el batle ho hauria d'haver
previst abans. No és excusa. Perquè
va prometre que les molèsties en
els veïns estarien resoltes en un
any, i ara els está impacientant,
amb tants de dubtes que sorgeixen
i van en augment amb el pas del
temps.



Els llums de Nadal
incentiven la
compra en comerços.

, 	 .

11:11111:11:

Campanya

L a idea d'iniciar una campanya
des de l'Ajuntament, encaminada a
incentivar el consum local no és
dolenta. És cert que no cal sortir de
Manacor per adquirir tota varietat
d'articles. I, potser, moltes vegades
sigui necessari que ens ho recordin
per tenir present alió que és més
que evident. Per tant, potser la de
la campanya de promoció dels
comerços, les empreses i els pro-
fessionals del municipi no sigui una
mala idea.

Però té dos emperons. Per una
pan, no crec que sigui encertada la
idea de posar el nom d'un comerç
o d'una empresa baix aquesta cam-
panya institucional. Perquè d'a-
questa forma sembla que es dóna
preferència a uns sobre els altres.
Els grans, uns pocs que han pogut
o volgut pagar el preu de veure
unit el seu nom al de la campanya
institucional, se n'han vists benefi-
ciats, sobre tota la resta, d'una ini-
ciativa pública. D'aquesta forma, la
campanya perd el carácter de gene-
ral que pretenia tenir.

L'Ajuntament, per altra part,
hauria d'acordar un pla de regula-
ció de la publicitat. Vull dir que la
campanya "Ho trobaràs tot" ha ser-
vit també per posar més cartells
penjats de les faroles. Primer va ser
a les faroles de la llarga avinguda de
l'antic Hospital, ara a les faroles de
la nova avinguda del Parc. Demà no
és sap on. La publicitat és necessà-
ria, però cal regular—la perquè no
tot alió que és públic ha de conver-
tir—se en suport publicitari.

Llums

P er cert, el que sí és una bona
promoció pels comerços és l'ence-
sa dels llums de Nadal. A Palma ja fa
dies que estan oberts, perquè en el
cas contrari els comerciants es
pujarien per les pareds. Aquí, la
crisi fa que s'encenguin un poc més
tard. Sí bé pot ser no sigui una
mesura dalló més bona per promo-
cionar els comerços locals davant el
máxim competidor, Palma.

Si no sorgeix cap denou, a
Manacor els llums s'encendran
aquest dissabte i romandran ence-
sos cada dia fins després dels Reis,
en que s'apagaran per tornar—se
encendre el dia de la revetla de
Sant Antoni.

44

A MANACOR ELS LLUMS DE

NADAL S'ENCENDRAN

AQUEST DISSABTE. A

PALMA JA FA UNA

SETMANA QUE DECOREN

IA CIUTAT
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FIRMA CONVIDADA

Cap a un pacte cultural
Catalina Sureda i Fons

Perquè la ciutat sigui entesa

com un sistema de recursos

culturals, tots ells reflex de la

gent que l'habita, de les seves

necessitats i inquietuds, cal que

tots els participants en el joc:

administradors, associacions,

estructures productives, in-

fants, joves, famílies, és a dir -

ciutadans- disposin d'un Ilen-

guatge comú que els permeti

d'entendre's i col.laborar.

Aquest llenguatge ha de ser

simple, concret, convincent i

implicant. Ha de dir la veritat i

ha d'estimular el desig de fer.

Ja que aquest principi, segons

el qual és indispensable la

col.laboració de totes les forces

disponibles per a una realitat

tan complexa i compromesa

com la nostra, té una força tal que, és ab-

solutament necessari no deixar que es

perdi per manca de determinació. Cal cre-

ar un pacte entre tots els agents implicats

en la societat: entitats cíviques i privades,

administracions locals, autonòmiques i es-

tatals... per construir models d'intervenció

simples pero?) fortament productius, que

ens enriqueixin i identifiquin com a poble.

Es tracta de caminar conjuntament i d'as-

segurar la realització dels projectes.

L'Ajuntament, corn a entitat més pro-

pera al ciutadà, coneix les necessitats del

seu entorn i per això de ser l'encarregat

de gestionar els serveis que la societat re-

clama.

L'Administració local

ha d'assegurar la paulatina con-

secució de la infraestructura

cultural necessária: bibliote-

ques, museus, sales d'exposi-

ció, teatre, conservatori, cen-

tres culturals, etc... captant de

les distintes institucions: insu-

lar, autonómica i estatal, els re-

cursos econòmics precisos. No-

més aquesta implicació econó-

mica en serveis culturals, difícil-

ment sostenible des de la mal-

mesa economia dels ajunta-

ments, pot assegurar-ne una

continuïtat.

Per altra banda, es re-

peteix amb facilitat que la "Cul-

tura" és cara i quan s'avalua el

cost/utilització dels serveis, sor-

geixen molts inconvenients

que dificulten la disponibilitat

d'inversió. Hem de lluitar amb força per

ofegar aquests crits en contra, ja que, n'es-

tic convençuda, el fruit sorgirá a llarg ter-

mini, quan els ciutadans de demá hagin

adquirit el "costum cultural" que perdu-

rará al llarg de tota la seva vida.

Manacor, 15 de desembre de 1993        

SE PRECISA PERSONAL
PARA DEPARTAMENTO

COMERCIAL

TEL. 84 32 02        
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PRESTACIONES:

EQUIPAMIENTO:

UNO
	

TIPO TEMPRA

LAS RAZONES DE UN DIEZ
gil II

Nuestra oferta en los diesel mejora en precio a los de gasolina incluyendo el mismo
equipamiento de serie y cilindrada superior.

El ahorro por gasto de combustible debido al menor consumo y a la diferencia de
precio favorable al diesel se traduce en un ahorro de hasta el 60%.

Similares a los gasolina en la versión diesel, y superiores en los Turbo-Diesel.

Climatizador automático de temperatura, dirección asistida, retrovisores eléctricos,
check-control, blocapuertas y alzacristales etc. Todo ello de serie sin cargo adicional.
Según versión.

DIESEL 1.7 P.V.P. 1.200.000 .ts.

TURBO-D	 P.V.P. 1.388.000 pts.

DIESEL	 P.V.P. 1.525.000 its.

TURBO-D	 P.V.P. 1.875.000 pts.

DIESEL 2.0 P.V.P. 1.650.000 its.

TURBO-D	 P.V.P. 1.850.000 pts.
Incluye Coche, portes, I VA , taso de matriculación y promoción

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

Autoventa
Manacor, sAaCONCHES ONAR O

AH POLIGONO INDUSTRIAL	 Ventas	 84 34 00
DE MANACOR
	

Recambios y taller 84 37 61



El ple de la corporació es va reunir el passat dimarts.

POLITICA

L'Ajuntament ha acordat remetre tots els expedients al Tribunal de Comptes

Cinc anys de subvencions seran investigats
El passat dimarts tots els grups municipals de l'ajuntament de Manacor recolzaren la proposta de remetre una còpia de

tota la documentació de cada un dels expedients de totes les subvencions otorgades en els darrers cinc anys. Una tasca

per preservar la transperéncia dels polítics, el cost de la qual es desconeix, per?) és preveu tan alt que alguns dels regi-
dors que recolzaren la proposta ja se n'han empenedit.

Albert Sansó

L'ajuntament de Manacor remetrà al

Tribunal de Comptes els expedients de to-

tes les subvencions municipals que ha

concedit durant els darrers cinc anys, se-
gons va quedar acordat per unanimitat de

tots els grups polítics del consistori muni-

cipal. Aquest va ser el resultat d'un Ilarg

debat, ple de negociacions entre govern

municipal i oposició i de dubtes sobre la
forma legal de procedir. Vol dir això que
l'Ajuntament haurà de fer una còpia de ca-

da un dels informes, de cada una de les

factures i de tots els demés papers que

formen l'expedient de concessió i justifi-

cació d'una subvenció. Això, amb cada un

dels expedients de totes les subvencions

que l'Ajuntament ha donat a associacions i

colectius durant els darrers cinc anys, des

de 1989 fins a 1993, ambdós anys inclosos.

El cost en fotocòpies, en hores de per-

sonal i en el correu que pot suposar fer

efectiu aquest acord encara es desconeix,

però es suposa suficientment elevat per

provocar que pan dels regidors que vota-

ren a favor de la proposta, moments des-

prés ja se n'havien empenedit.

El Tribunal de Comptes és un organis-

me de l'Estat que es dedica a fiscalitzar la
gestió económica de les administracions

públiques. El motiu d'enviar-hi els expe-

dients de totes les subvencions otorgades

per l'ajuntament de Manacor en els da-
rrers anys es deu a l'interés de tots els

grups en conèixer les possibles irregulari-

tats comeses en l'ajudicació i posterior

justificació de subvencions per part de

l'administració local. Per això, tots els

grups recolzaren la proposta, si bé no va-

ren ser tots els regidors que votaren al seu

favor.

Dues abstencions

Així és, dos regidors del Partit Popular,

Antoni Sureda i Rafel Nadal, votaren abs-

tenció, per considerar que el cost de re-

metre tota aquesta documentació a Ma-

drid será massa elevat i resulta innecessa-

ri. Antoni Sureda va deixar callada a tota la

corporació quan, després de mitja hora de

negociacions i visiblement exaltat, va de-

clarar que s'estava donant un Ilamentable

espectacle a la població que representen,

va qualificar la proposta de capritxada i va
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demanar que es reconsideras el que s'es-

tava fent. Després, més tranquilament, va

demanar un acord menys costós, com per

exemple remetre només aquells expe-

dients que podessen revelar alguna possi-

ble irregularitat, però la seva proposta no

va esser escoltada.

Les Aules

Qué va motivar tot aquesta polémica?

Doncs una vegada més les discrepàncies

entre el govern municipal i l'oposició res-

pecte de la legalitat de la concessió de la

subvenció de 600.000 pessetes a les Aules

de la Tercera Edat de Manacor. El PSOE,

que no va acceptar l'informe del secretad

de l'Ajuntament que descartava qualsevol

il.legalitat, havia presentat una proposta

demanant que l'expedient d'aquesta sub-

venció fos remés al Tribunal de Comptes

per a qué fos aquest organisme superior

el que dictaminas si hi ha irregularitats o

no en la tramitació d'aquesta subvenció.

La sorpresa de l'oposició

Compartiren l'opinió del PSOE els altres

dos grups de l'oposició, tant el PSM com

Convergencia de Manacor varen rebutjar

l'informe del secretad, asseguraren veure

indicis d'il.legalitat en la concessió i justifi-

cació d'aquesta subvenció i, en favor de la

transparència, reclamaren que l'expedient

fos remés al Tribunal de Comptes.

Tots creien que la proposta no seria

acceptada pel grup de Govem. Per() tam-

poc esperaven que el grup de govern el

que pretenia era ampliar la proposta del

PSOE. Les paraules de Jaume Darder, par-

lant en nom de tot el grup de govern, sor-

preniren a tots els membres de l'oposició.

Darder va dir: "el grup de govern no dub-

te de la legalitat de l'otorgament d'aques-

ta —referint—se a la de les Aules— ni de

cap altra subvenció, però com que també

está interessat en demostrar tanta trans-

parència com la que demana l'oposició,

proposam l'ampliació de la proposta del

PSOE, per tal de qué siguin no un, sino

tots els expedients de les subvencions

otorgades en els darrers cinc anys els que

siguin fiscalitzats pel Tribunal de Comp-

tes".

Finalment, i després de molts de de-

bats, la proposta aprovada va ser la de re-

metre al Tribunal de Comptes primer de

tot l'expedient de la subvenció de 600.000

pessetes concedida a les Aules i després

tota la resta de les subvencions entrega-

des entre els anys 1989 ¡1993, ambdós in-

closos. Una decisió de la que se n'empe-

nediren alguns dels qui votaren a favor

seu, segons manifestaren representants

del PSOE i del PSM quan va acabar la ses-

sió del pie.*

\ VIAJES
\ MAGATOURS

Plazo So Bassa, 1
Tel. 55 5713
Fax 84 45 89
07500 MANACOR

MOLTS D'ANYS
BONES PESTES
PER A TOTHOM

VIAJES FIN DE AÑO

Tenerife 	 31/12 al 04/01 32.100.- Atenas 	 ••28/12 al 02/01 49.600.-
Tenerife 	 30/12 al 04/01  33.800. Innsbruck 	 .•31/12 al 06/01 56.500.-
Roma 	 30/12 al 02/01 34.500. Londres 	 .•30/12 al 02/01 61.600.-
Venecia 	 29/12 al 02/01 39.800.- Ski en Los Alpes ••26/12 al 02/01 69.000.-
Praga 	 29/12 al 02/01 47.500.- Circuito
Estambul 30/12 al 02/01 40.900. Italia clásica 26/12 al 02/01». • 69.900.-
Andorra 	 31/12 al 06/01 47.500. Lisboa 	 30/12 al 06/01 79.900.-
Valle de Aran 29/12 al 02/01 49.600.- Nueva York 	 27/12 al 02/01  112.100..

OFERTA ESPECIAL SOLO VUELO

Londres 20/12 al 03/01 16.400.- Roma 30/ 12 al 02/01 22.000.-

Roma 26/ 12 al 02/01 16.900.- Ginebra 26/12 al 02/ 01 18.000.-



DISCOS

TOTA EA MUS1CA PER REGALAR
AQUEST NADAL

Darreres novetats:
Mega Drive
Mega
Game Gear

Super Nintendo

Avda d'Es Torrent, 3 • TeL 55 51 64 • MANACOR

(hlintendo)
	  Game Boy

L'Administració es presentará com a part demandada en el contenciós de Manolo Llaneres

Nou debat sobre Sa Plaça de Ses Verdures
Albert Sansó

L'Ajuntament es presentará com a pan

demandada per defensar—se en el conten-

ciós interposat per Manolo Llaneras con-

tra les obres del nou mercat municipal

que es duen a terme en la Placa de Ses

Verdures. Així ho va acordar la comissió

de Govern, si bé els grups de l'oposició,

PSOE i PSIVI, recriminaren l'actuació del

grup de govern quan se'ls va donar a

conèixer aquesta darrera decissió.

Tant Bartomeu Ferrer com .losep Ba-

rrull mantengueren que el grup de govern

el que hauria d'haver fet és acceptar el re-

curs de reposició presentat per Manolo

Llaneras contra les obres del nou edifici Vista parcial de sa Placa.

de sa Plaga de Ses Verdures i evitar així

que el veí presentas el contención davant

Tribunal Superior de Justícia.

El batle va explicar, però, que &gin al

recent canvi en la legislació, la figura del

recurs de reposició ha desaparescut i, per

tant, no pot esser admés per les adminis-

tracions.

Tot i aquesta explicació, les obres del

nou mercat una vegada mes varen provo-

car un nou debat entre oposició i govern.

Mentre Bartomeu Ferrer assegurava que

la majoria de la població "esta a favor de la

tesi de Manolo Llaneras", el batle, Gabriel

Bosch, Ii responia que en la seva opinió

succeix tot el contrari, que la "major part

del poble recolza la nostra postura". •
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L'otoés consultes.

Ferrovial ha rescindit el contracte amb Cofecon abans d'acabar amb l'estructura

Nou retas en les obres de l'Hospital
La ruptura del contracte mantingut des del passat gener entre les empreses Ferrovial i Cofecon per a la construcció de

l'estructura de l'edifici de l'Hospital Comarcal de Manacor han fet palès un restas en les obres de mes de quatre mesos
sobre el que estava previst. Així i tot, Ferrovial assegura que les obres no es veuran paralitzades.

Albert Sansó

L'empresa Ferrovial, concessionària

de les obres de l'Hospital Comarcal de

Manacor, ha rescindit el contracte que

mantenia amb la societat manacorina Co-

fecon de Construcciones "per no complir

amb el ritme i amb els terminis acordats

per a la construcció de l'estructura de

Així ho va comunicar Ferrovial a

Cofecon a través d'un telegrama, a falta de

la construcció de 2.000 metres quadrats

d'estructura, i a manca de poc més d'un

mes de feina per acabar tot el bloc de

l'edifici. Segons informacions de fonts vin-

culades amb les obres, arnclues parts reco-

neixen un retrás de prop d'un mes i mig

en les obres, però mentres Ferrovial man-

té que la causa és la manca de productivi-

tat de l'empresa manacorina, Cofecon

allega el retràs en l'entrega del material

que se li havia d'anar aportant per realit-

zar les obres per a les quals estava subcon-

tratada.

El telegrama va arribar a Cofecon el

passat divendres, amb la qual cosa queda-

ven unilateral i definitivament tallades les

negociacions entre ambdues empreses.

En aquel( moment Cofecon tenia prop de

la meitat dels seus 61 empleats en les

obres de l'Hospital. Al conèixer—se la res-

cisió del contracte entre les dues empre-

ses, els sindicats UGT y CCOO interveni-

ren per tal de procurar que els treballa-

dors cobrin els seus sous i totes les presta-

cions econòmiques que els corresponen.

Tot i reconèixer la ruptura del con-

tracte entre les dues empreses, cap de les

parts va voler entrar en valorar el que ha-

via sueca. Des de la seu central de Ferro-

vial, a Madrid, la cap del gabinet de prem-

sa, Angeles Ortiz, va informar de que l'em-

presa no feria cap casta de valoració del

succeït. "La ruptura de les negociacions és

un fet conegut, però per respecte a l'altra

empresa i ética professional no entrerem

en valorar el que ha passat", varen esser

les seves paraules. Per part de Cofecon, el

seu gerent, José Angel Robles, va rebutjar

fer declaracions abans de concultar—ho

amb els advocats, si bé va assegurar que

més envant donará la seva versió dels fets,

"perqué el que ha passat ha perjudicat a la

nostra empresa".

Nou retas

Aquest fet ha demostrat que les obres de

l'estructura de l'hospital no estaven tan

avançades com s'havia donat a entendre

des de la direcció provincial de l'Institut

Nacional de la Salut (Insalud). Si fa unes

setmanes s'assegurava que les obres d'es-

tructura ja havien acabat i començava ara

una nova fase, la ruptura del contracte en-

tre les dues empreses ha fet palès que res-

ten encara per construir 2.000 metres

quadrats d'estructura, el que suposa un

nou retràs de poc més d'un mes que s'ha

de sumar el primer  retràs de tres mesos

provocat per les cavitats inesperadament

trobades en el subsol del terreny en el

moment de practicar la cimentació. El fet

succeït ha demostrat, també, la impossibi-

litat de recuperar aquells tres mesos per-

duts amb la cimentació, com s'havia

promès des de l'Insalud.

Tot i així, des de la seu central de Fe-

rrovial es va assegurar que les obres no

s'interrompran i que la segona fase s'ini-

ciarà a la vegada que s'acaben els 2.000

metres d'estructura que havia de cons-

truir l'empresa subcontratada Cofecon

fins el moment de la ruptura de les nego-

ciacions.•
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Bernadí Gelabert vio satisfecha su demanda

Confirma la sentencia condenatoria para los Hermanos Vadell

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de amparo
Redacción.-

El Tribunal Constitucional, me-

diante el auto-resolución dictado
por la Sala Segunda, Sección Ter-

cera ha acordado desestimar el re-

curso de amparo interpuesto por

los hermanos Vadell, confirmando

de esta manera la sentencia que

dictara de forma condenatoria el

Tribunal de Justicia de Baleares el
24 de enero de 1992.

El caso se inició con unas de-

claraciones que publicó un diario

de Palma, en el que los hermanos
Vadell vertían afirmaciones contra
los ediles del municipio de Mana-

cor, sobre un supuesto caso de pe-

tición de dinero a cambio de una
calificación urbanística.

Uno de los concejales afectado

por esas afirmaciones, Bernadí Ge-

labert, llevó ante los Tribunales de

Manacor a los hermanos Vadell, consi-

guiento una sentencia condenatoria para

los demandados. Pero ante una sentencia
que Gelabert y su abogado entendieron
como excesivamente blanda, recurrieron

ante el Tribunal de justicia de las Baleares,
consiguiendo una resolución que conde-

naba a los Hermanos Vadell a una indem-

nización de un millón de pesetas al conce-

jal, a una sanción de cien mil pesetas -ca-
da uno- y al pago de las costas del juicio.

Los demandados palearon al Tribunal
Constitucional, pretendiendo haber actua-

do al amparo de su derecho constitucio-

nal a expresarse libremente o a for-

mular críticas contra las autoridades

municipales.

El auto resolución del TC dice
"... Acuerda por unanimidad la

inadmisión de la demanda por con-

currir los supuestos previstos en el

art. 50.1.a en relación con el 44.1.c

y 50.1.c de la LOTC, consistentes

respectivamente en la falta de invo-

cación previa del derecho constitu-
cional y en la falta de contenido

constitucional de la demanda.

En el auto, el TC afirma que no

es cierta la afirmación de los acto-

res según la cual han carecido de
oportunidad procesal para invocar

en sede judicial el derecho consti-

tucional presentamente vulnerado;
y uno de los motivos se debe a que

los recurrentes se retractaron públi-

camente de lo dicho por ellos tras

alegar que la prensa había deforma-

do su sus propósitos. Y concluye el TC

que la demadna carece de contenido

constitucional y considera adecuada la

sentencia de la Audiencia de Palma de Ma-
llorca, concluyendo que no se ha produci-

do vulneración del art. 20.1.a) C.E. que
denunciaban los actores del recurso. •

Joieria Manacor

Comunica als seus clients i amics
el trasllad al nou domicili

de la Piala de Sa Bassa, n9 6
Manacor.
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Encara que es mostra disposat a cercar un acord

Gabriel Bosch manten la postura davant AU1V1ASA

M. Ferrer

Si un tema ha "duit d'aprop" ,Ga-

briel Bosch, Batle de l'Ajuntament de

Manacor, ha estat el de les cotxeres

de l'empresa AUMASA. Per tal vol

aclarir una sèrie de qüestions, degut

a unes informacions falses- com diu

ell mateix- aparegudes a un diari de

Ciutat

• Gabriel, podries explicar el que

es va dir realment a la reunió man-
tinguda entre l'ajuntament i Aumasa,

fent de mediador el President Cañe-

Ilas a Ciutat?

A aquesta reunió, que es va celebrar el

passat dijous, dia 2 de desmbre, el Presi-

dent Cañellas va voler reunir a les dues

parts per tal de mirar de trobar una sol.lu-

ció válida per a tots.

- Quines foren les paraules del

President?

Cree que va quedar clara la postura

del nostre President Cañellas i la del Batle

de Manacor. Estava clar que no donariem

l'interès social a AUMASA i també que l'ex-

pedient de les cotxeres seguia endavant.

El que intentava fer el President era trobar

una sol.lució intermitja.

- Es va trobar aquesta sol.lució

que parles?

Es va parlar del solar de la carretera de

Felanitx, però amb una serie de de modifi-

cacions -demanades per l'empresa- que

consistiria en el compromís de grafiar el

solar el mes gros possible.

- Gabriel, la pregunta obligada és,
va ordenar el President Cañellas al

Batle de Manacor alguna idea pun-
tual sobre AUMASA?

No, al contrari; h vaig explicar la pos-

tura de l'Ajuntament i la va entrendre per-

fectament. Te ben clar que AUMASA se'n a

d'anar de Sa Torre, i també que no li do-

narem l'interès social però, és clar, que

hem d'arribar a un acord.

- Una cosa que es demana molta

de gent de Manacor és, com es troba

l'expedient, segueix endavant?

Si, l'empresa te dos expedients oberts

que seguiexen el seu ritme, segons els

tècnics ens indiquen.

- També te voliem demanar,  tan-

carà les cotxeres d'AUMASA si no

compleixen el que demana l'Ajunta-
ment?

Sí, si no ho compleixen les tancarem.

En un mes es podran dir més coses. De

moment les propietaries de l'empresa

presenten al.legacions i l'expedient se-

gueix endavant. Per altra banda, també cal

dir que l'Associació de Veïns de Sa Torre

ha anunciat que presdntara les seves prò-

pies al.legacions contra l'empresa.

- Vols afegir qualque cosa més?

Si, vull dir clarament que me sent bas-

tant moles per les expressions, que sorti-

ren a un diari de Palma, que donen a aten-

dre que el Batle de Manacor és el Batle

d'uns empresari o d'uns poders fàctics. I

tot al contrari, cree que totes les pressions

que tenc vene per defensar a tots els man-

corins. Possiblement emprengui una que-

rella contra Josep Barrull perl que va de-

clarar a aquest diari. •
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Per no haver estat informats sobre les al.legacions al POOT

Els hotelers critiquen l'Ajuntament
M. Magdalena Ferrer

La setmana passada l'Ajuntament en ple va

aprovar per unanimitat tota una serie d'al.lega-

cions al Pla d'ordenació de l'Oferta Turística.

Aquestes, entre les que es destaquen les relati-

ves als nuclis de Porto Cristo i s'Illot pels que

es demana un tractament especial, foren en-

viades a la Conselleria de Turisme. Alguns sec-

tors, slian manifestat en contra de la decissió

de l'Ajuntament, es tracta del sector del turis-

me de la zona, que han afirmat no haver estat

ni informats.

Just quan acabava el plaç per poder pre-

sentar les al.legacions al POOT, l'Ajuntament

de Manacor, va convocar un plenari extraordi-

nari per la seva aprovació.

Fou la comissió d'urbanisme, la que en

primer terme va aprovar les al.legacions, obte-

nint després d'una [larga reunió el consens en-

tre tots els regidors esistents dels distints

grups polítics en representació municipal.

després d'haver sortit a la premsa l'apro-

vació d'aquestes al.legacions, el sector d'hos-

teleria de la nostra zona i més concretament

els Presidents de les associacions hoteleres

han manifestat a 7Setmanari, que l'Ajuntament

tan sols havia demanat la seva opinió, quan a

ells els afectará molt directament l'exclussió o

tractament especial de les zones de Porto Cris-

to i s'Illot del PO-

OT.

Segons el dic-

ta ment de la Co-

issió Informativa

d'Urbanisme i en

relació a les deter-

minacions generals

del POOT, es varen

aprovar, entre d'al-

tres, aquestes al.le-

gacions:

- Que no sia

exigible pels habitatges residencials l'obligació

de preveure una piscina i terrassa solart

- Al.legacions de S'Illot: es fa precís que en

aquesta zona es delimiti clarament quines són

les inversions a executar en el terme de Mana-

cor i en el de Sant I.lorenç. Aquest nucli , te

una població permanent, amb una etlifició

contínua pel que se li ha de donar un tracta-

ment especial i diferenciant al d'aquelles zo-

Rafel Sureda

Delegat d'urbanisme

Pensam que Porto Cristo i s'Illot s'han de gra-

fiar com a nuclis urbans i no turístics, perquè
hi ha més cases habitades com a segona viven-

da que hotels. El POOT estipula, entre d'al-

tres coses, que un edifici de 10 vivendes hau-

ria de tenir piscina i solarium i això no es pot

fer a Porto Cristo s'Illot

S'ha de fogir que la consideració d'aquests nu-

clis com a zona turística, per abra banda, les

altres zones les consideram be, llevat d'alguns

detalls dels quals també hem presentat

ció.

Josep Barrull
Portaveu PSOE

Esta ben clar que si quedaven incluits dins el

POOT com a nuclis turístics, es perdia l'auto-

nomia creixent del municipi. Al marge de que

es perdria la possibilitat de creixement de Por-

to Cristo i s'Illot. Creim que aquestes dues po-

blacions tenen una trama urbana, i a Porto

Cristo sols hi ha tres hotels, amb un turisme

de pas i una platja. No tenen res a veure amb

abres zones turístiques, i el POOT no fa

aquesta diferencia. Amb aquesta mesura presa

per l'Ajuntament en ple, es preten preserva

l'autonomia municipal.

Pel que respecta a s'Illot és un poble de sego-

na residencia amb dos hotels i es mereix un

tractament diferenciant del que és Sa Coma,

per exemple.

Per altra banda, crec que el POOT no  anirà en-

davant. No és possible el procediment que vo-

len emprar, perque tindrà un cos financer que

encara ni es sap, sols es fa una valoració molt

general del cost. També preveu posar impost

des del Govern o els Ajuntaments, i els ciuta-

dans no estan per més imposts.

Jaume Brunet

Regidor del PSM-CDI

Nosaltres ja havien fet aquesta al.legació sobre

el tractament especial per Porto Cristo i s'Illot.

Pens que el POOT mataria el turisme familiar

que és el que ve a Porto Cristo i s'Illot, que

són pobles i no es poden considerar nuclis tu-

rístics com és Sa Coma, entre d'altres.

Eduardo Puche
Regidor de CM

El POOT trata los nucleos de Porto Cristo i

s'Illot como si fueran meramente turísticos,

como seria Cala Mendia o Calas de Mallorca.

Estos dos son poblaciones de segunda resi-

dencia. Creo que deben tener un tratamiento

distinto. Se trata de defender el municipio

frente a la administración autonómica. No

creo que pueda tener connotaciones negati-

vas el salir del POOT debido a que en estos

dos núcleos está construido casi todo.

7Setmanari / 17 de Desembre / Pag. 14



Pedro Hoz
Presidente de la Ped. Hotelera de Porto

Cristo y Calas de Manacor

Estoy sorprendido por lo que he leído.

Puedo asegurar que el Ayuntamiento de Ma-

nacor no ha contado para nada con nosotros

para tomar esta decisión y creo que no es
bueno ni justo que no se cuente con noso-

tras.
En la reunión habida entre los hoteleros

de la zona, nadie se opuso en principio al PO-
OT, aunque se dió libertad a cada uno pra de-
fender sus legítimos intereses. Yo creo que

oponerse al POOT es terrible, ya que fue con-
cebido para evitar la "balearización" u la de-
gradación de Baleares en su conjunto. Mu-
chos ayuntamientos, ahora, pretenden limitar
el POOT porque creen que es una ingerencia
de la automomía sobre el poder municipal.

Pienso que la limitación del POOT se ha-
ce en base a ala defensa de intereses particu-
lares en conjunto, la decisión del Ayuntamien-
to, me parece lamentable, y pienso que más
para s'Illot que para Porto Cristo, porque

s'Illot tiene auténtica entidad hotelera con el

Playa Momia y el Perla. Habrá que ver als con-
secuencias de futuro.

Jaime de Juan
President de PA. Hotelera de s'Illot

La primera noticia que vaig tener fou per
la premsa, tan sols teniem noticies de la cele-
bració d'aquest plenari. A nosaltres l'ajunta-
ment no ens ha consultat res de res. Per això,
en aquests moments estic estudiant per donar
una resposta. Pens que és un greu error per
part de l'Ajuntament, perque si per exemple,
a Balears es prohibís la caça i a la nostra zona
no, tothom vindria a caçar aquí, amb el POOT
pot pasar el mateix.

És cert que el POOT pot tenir alguns de-
fectes, però la exclussió és ungreu error.

El que més me va extranyar foren unes
declaracions que vaig sentir del Sr. Barrull, a
les que afinnava que s'Illot no és una zona tu-
rística, i jo me deman que és, industrial, agri-
cola?; me pareix que está ben dar que és una
zona turística, malgrat sia més petita que al-
tres.

nes preeminents turístiques. Supressió de la
zona de protecció posterior. Que els hotels

puguin tenir una categoria mínime de tres es-

trelles, envés de quatre.

- Aliegacions de Porto Cristo: Aquest nu-

cli és un nucli de població específic, amb les

característiques de disposar d'una important

població permanent i amb una edficació contí-

nua entre amitgeres que condiciona en grau

important l'aplicació de bona part de les de-

terminacions del POOT. Es demana la possibi-

litat de grafiar més sol urbanitzable de l'actual

existent. 12 supressió de la zona de protecció

posterior.
Segons ens han informat des de la secció

técnica de la Conselleria de Turisme, les al.le-

gacions al POOT es començaran a estudiar en

breu. En primer terme será l'equip tècnic i ju-

rídic el que determinará quines al.legacions

son acceptades i quines no. Seguidament se-

ran els polítics els que hauran de decidir. La

feina dels tècnics será llarga, ja que s'han pre-

sentat moltes al.legacions, pel que és necessa-

ri un estudi profund de cada una de les al.le-

gacions. •

MONTUÏRI
Tel. 16 82 23

Gis
RESTAURANT 4ainris

MENU NOCHEVIEJA W 1/11
SURTIDO DE FRUTOS DEL MAR CON VOULEVANT DE GAMBAS

(Escupiria, Lluentas, Almejas, Berberechos, Mejillones)
* * *

DELICIAS DE RAPE EN SALSA DE MANZANA
(Espárragos, Patata al vapor)

* * *
ENTRECOT DIANA

(Espinacas a la crema, Rollito de judías verdes con bacon,
Patatas parisién persille y verdura salteada)

* * *

parta libre de
CAVA. COI:100W

EXTRA 
BRUT

PIÑA FLAMBEADA AL ESQUIMAL
* * *

SURTIDO DE TURRONES
* * *

CAFE Y LICOR
* * *

COTII,1,014 , 
UVAS

DE LA SUERTE

VINOS: CONDE CARALT BLANCO
OLARRA AÑARES TINTO

CAVA: SEGURA VIUDAS BRUT VINTAGE

ORQUESTAS: LOS VALLDEMOSA - CANYAMEL - DUO SALINAS
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PIERROT

La Consellera de Governació visità Manacor

La Conselleria organitza cursets per la Policía
La consellera de Governació visita el passat divendres l'Ajuntament de Manacor, per tal de tractar amb el Batle i al-

guns regidors, tota una serie de temes relacionats amb la seva conselleria.

Catalina Cirer, va mantenir en primer terme una reunió, amb els principals representants de l'Ajuntament, a la qual

es va parlar sobre els problemes més puntuals de la Policia Local de Manacor i també possibles sol.lucions. Poc des-

prés abandonava Manacor i dirigir-se a l'Ajuntament d'Artà.

La consellera es reuní amb el Batle i els regidors de Cultura i Policia. Foto: A Blau
	 Catalina Cirer. Foto: A. Blau

Catalina Cirer, Consellera de la Gover-

nació, visita el passat divendres l'Ajunta-

ment. En una reunió mantinguda amb el

Batle, Gabriel Bosch juntament amb la re-

gidora de Cultura i el de Policia Local, es

va tractar sobre els problemes més pun-

tuals que te la Policia Local a Manacor. El

Batle va explicar a la Consellera, que la Po-

licia Local havia de cobrir algunes de les

Funcions pròpies de la Policia Nacional, al

tenir aquests, manca de personal sufi-

cient. Plantejat aquest problema Cirer va

presentar la idea de la Conselleria consis-

tent en la realització de cursets concrets

pels membres de la Policia Local de Mana-

cor i la Comarca, que es duran a terme a

Manacor, per evitar el seu desplaçament

Aquests cursets, que començaran dins el

proper any, tractaran temes que abans

hauran estriat els mateixos policies.

Conferencies per pares

Un altra tema, que resalta la consellera

de governació, des de la Direcció de la Jo-

ventud, es la realització que de cursets

pels pares, sobre distints temes que els

afectin. Aquestes xerrades i conferencies

es faran a Manacor i també donaran co-

mençament en breu. •

Atenció: Entregam els regals de Nadal a domicili
Plaça Weyler, 1 - Tel. 55 41 50 07500 MANACOR
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VIERNES 17
SABADO 18

MANACOR
•
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• CONTESSA DE FRIGO 	
 

269 pts,
• LOMO DE CERDO 	

 
675 ptslikg.

• CORDERO LECHAL 	
 
1.198 ptslikg.

• BANANAS 	
 
125 pts4/kg.

SABADO 18 

:k 

• CENTRO DE JAMON
PERNILSA

890 FIS./KG.



Para este día 31 de diciembre a las 9 de la noche se prevee un
fuerte viento cálido, procedente de uno de los molinos más

antiguos de Mallorca, "ES MOLÍ D'EN SOPA".
Este viento será racheado, ofreciendo a sus clientes una

Nochevieja inolvidable

EL MENU DE NOCHEVIEJA
."101.\"1/41,\N,\X"\NOk\XWOCNIAA,N.\\WC10.1.W.N."11"WnX'‘W.N.XN.'41:1:\N.\\•nn.:\10k."•-n

Sop
Vino Bach rosado

Cava Codomiu 1551 (Brut Nature)
Agua Mineral

BARRA LIBRE (toda la noche)
COTILLON

Y UVAS DE LA SUERTE

Buffet de frutas tropicales
y repostería fina

(roda la noche)

YEN SOPA
44.40n‘\‘‘‘‘‘N.N,.\.\\:‘nnnn•nn•n•nnn11



Requiem

Llorenç Femenias

L'amo Antoni "Duro" és mort' .

¿Qui enterrará la sardina?

¿Qui encarnará la idea del pagès a les l3ene'ides de Sant An-
toni?

Qui sap . Potser ningú.

El cert, emperò, és que ha mort un home clar que per molt

que cerquem, ni amb un Ilum, en trobadem d'altre; un home

popular, conegut i estimat per tothom.

Un home que pellucava antigor; que cantava l'ahir; que vi-

via de records; que plorava anyorances.

Un home que no anava de malelties ni metges; ni de qües-

tions i Advocats: era "duro" però no sevillà.
Un home que no cercava vestir a la moda; ni li agradava el

pentinat a "lo garçon" en les dones, però si les coves trenades

remewdes amb floc
Un home de llengua neta, de somriure alegre, de xerrar

poc.

Home afectat a les bulles; d'organitzar saraus. Home de

fresses, de "rues", de camavals, de carreres de banyuts a la na

de Sant Joan.

L'amo Antoni "Duro" era la Bulla

Amb la mort de l'amo Antoni "Duro", s'ha tancat
Descansi en pau. •

FOTOS EN COLOR

SERVEI DE REVELAT
EN UNA HORA

REPORTATGES 1 FOTOGRAFIA EN GENERAL

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

COL.LABORACIÓ
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L'amo Antoni "Duro" amb la inseparable Maria Piza

COL.LABORACIÓ

Adéu, l'amo Antoni

G. Barceló
Dimarts, a les tres de la tarda, amb

Mn. Mateu Galmés al seu costat,  s'aco-

miadà un gran home i un bon amic: Anto-

ni Juan Pont, conegut molt més pel seu

renom de l'amo Antoni Duro.

Tots els manacorins estam una mica

de dol. Hem perdut qui deu haver fet més

darrerament per la nostra Cultura Popu-

lar. Sense l'exemple de l'amo Antoni no

haurien sortit darrera seu, puntualment,

cada any el dimarts de Carnaval (el Darrer

Dia), els milers de joves i al.lotes que -des-

fressats de ploradors i planyidores- han

protagonitzat la més llarga, festosa i pacífi-

ca de les manifestacions manacorines,

"s'Enterro de sa Sardina"; sense el seu

exemple de participació desinteressada a

les Beneïdes, també ben puntual el dia del

seu sant i de bracet de na Maria Piza, la

nostra desfilada de carrosses no hauria re-

sultat tan animada ni Huida; sense la seva

recollida de tota casta de papers vells,

d'objectes en desús i d'endéries "inútils"

per a molta de gent que els abandona

quan renega del camp a la década dels se-

tanta, no s'hauria pogut, ni tan sols pen-

sar, en el museu etnològic de Manacor,

encara pendent de la classificació i orde-

nació adequades. L'amo Antoni se n'ha

anat sense haver vist complert un dels

seus desigs més fervorosos: veure el seu

material exposat, que parli als escolars de

tota Mallorca, refrescant la nostra història

agrícola i artesana (dels ferrers, fusters, se-

Ilaters, barbers, conradors, etc.) que tots

coneguérem d'infants i de més jovenells.

Amb l'amo Antoni Duro se n'han anat,

també centenars i centenars de paraules i

la destresa de la cultura que les havia cre-

at i que gairebé ell n'era el darrer coneixe-

dor, com actor protagonista del material

de la cultura arreplegada i conservada. A

l'amo Antoni el preocupava i el feia sofrir

la incomprensió de tanta gent que fcia

burleta de la seva dèria.

¿Qui ha dit que la cultura popular tra-

dicional no és tan Cultura com la que po-

sa Ilorers als poetes, aplaudeix els músics,

dóna constancia als laboriosos informa-

dors, paciencia als ensenyants, aguditza el

seny de metges i apotecaris i , fins i tot, la

que fa que quedi enlluernada tanta gent

amb els esportistes triumfants? Els nostres

germans catalans ja tenen una llei que la

protegeix i, sobre tot, fomenta. No ens ha

arribat encara aquí. I certament ha mancat

per donar coratge als darrers anys de la

llarga vida de recerca de l'amo Antoni.

L'Ajuntament de Manacor, que no és

tan corrupte ni tan insensible com de ve-

gades ens volen fer creure, l'any 1982, a

proposta del patronat de l'Escola Munici-

pal de Mallorquí, li reté un multitudinari

Reconeixement de Mèrits a la Sala Impe-

rial que resulta insuficient. Aleshores que-

daren més de tres-centes persones defora

que ni hi pogueren entrar.

L'amo Antoni ha estat un dels motors

més importants perquè el nostre jovent

surti a riure, a cantar, i, si cal, a plorar al

carrer. Ha contribuït al miracle de perdre

la por al carrer. Aquest jovent ara sí que té

autèntics motius de treure els vels de ran-

da, els barrets de senyoret i els vestits i

mudades negres dels avis,  perquè ha fuit,

quasi a les sordes, l'avi més simpàtic i

dinàmic de tots els manacorins.

L'amo Antoni es té ben guanyat que el

seu nom perduri dins la memòria col.lecti-

va del nostre poble. Potser el museu, un

carrer, una plaça... els polítics diran.

D'ara endavant, a les nostres festes

populars tradicionals, es notará un buit,

com a la taula de Nadal de les famílies ben

avingudes.

Des d'aquesta reflexió passionada i fe-

ta amb presses, donam el condol a la seva

filia i familiars més acostats, en nom de

tants manacorins que l'hem admirat, res-

pectat i benvolgut com a un autèntic padrí

del poble. •
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L'amo En Toni Duro

Mestre de cerimònies gojoses
Dama Duran

Antoni Juan, més conegut per l'Amo

En Toni Duro, semblava que havia de ser

indestructible. Alt, ben corpulent, sense

tares, mutilacions o xacres, donava la im-

pressió que la seva lluminosa presencia

seria perdurable. Manacor, s'havia servit

tant de la seva empenta festosa, i ell era

tant i tant manacorí, que ara, ens costará

massa acostumar-nos al seu silenci. Jo

crec que tant la dimensió bullosa, alegre i

generosa de l'Amo en Toni s'encarna tant

en la tasca pública dels nostres ocis i di-

vertiments, que la seva vida, tot i que a ni-

vell humà haurà estat prou llarga, de ma-

nera cultural i espiritual, quedará curta,

breu, fugaç.

Era un home que tenia un esquema

de valors molt definit: conservar la cosa

nostrada. I a tot això hi dedica moltes

d'hores, emperò no tan sols com antiqua-

ri, sinó com a perpetuador de bauxes, fes-

tes de Sant Antoni, "S'enterro de sa sardi-

na", disfresses de carnaval, narrador

d'anècdotes de la seva joventut...

El seu arxiu mental era amplíssim i la

seva nota d'humor no ens falta mai. Em-

però el lloc on tenia el seu cau de coses

arraconades era a Son llunes. Sempre

anava bé desplaçar-se cap aquell indret de

tants d'afanys, objectes i mirades dins la

memòria pagesa. Emperò també en tenia

d'antiguitats al carrer de la Pau. Certa-

ment, unes coses podran interessar, altres

no. Emperò l'Amo En Toni, ho recuperava

tot, si per cas algú volgués comprar aque-

lla cosa o l'Ajuntament Ii demanás per in-

cloure-la al Museu Etnològic, que no sa-

bem quan s'organitza plenament, ell la vo-

lia tenir.

A ca l'Amo en Toni Duro tan hi  troba-

ves un menudall, uns manegots, llibres de

l'any tirurany, rellotges antics, mapes

vells, plaguetes de comptes, fotografies

rancies, dietaris de ferrer, libres religio-

sos, judicials, revistes, canteranos, cofres,

fanals, llumetes, culleres de fusta, ribells,

embuts, etc. Emperò, sobretot,  d'allò que

va fer més arreplega, fou dels instruments

i eines del camp pagès manacorí: arades,

brilles, talecs, maces, aixades, forques, pa-

les, morrals, carretons de batre, albardans,

selletons, sivelles, dogals, cabeçades, cu-

cales, senalles, esportins, fassets, carros,

cabriols, galeres, colleres i rastrells, jous i

cameles, arganells i xorracs...

Crec que algun dia, amb prou temps,

se n'hauria d'escriure la seva biografia,

perquè homes com l'Amo en Toni, estan

més esclarissats que els campanars, no de-

bades mereix tot el nostre respecte.

L'Escola Municipal de Mallorquí

atorga el Reconeixement de Meras l'any

1982. Crec que aquel acte simbolitza una

mica alló que el poble Ii devia. Com que

no ens posàrem mai cabals amb ell, sugge-

resc, des de la meya modesta posició de

ciutadà d'aquesta estimada terra, que en-

tre altres possibles recordances, Manacor

Ii dediqui un carrer. Mereix, l'Amo en To-

ni, quedar-se per sempre entre nosaltres,

vull dir dins l'hàlit de la nostra activitat,

ran de les nostres passes, fent-se memòria

cultural i espiritual de la Ciutat. •
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En la mort de l'amo Antoni "Duro"

Desapareix un emblema de Manacor

Amb Sebastiá Rubí. Dos personatge desapareguts.

Antoni Tugores

Cada poble té els seus edificis singu-

lars que el caracteritzen com a poble i

donen una singularitat; un dels emblemes

de Manacor és Sa Mora, o el campanar

dels Dolors, o el Claustre, o Sa Torre de

Ses Puntes, o la dels Enagistes.

Al marge del emblemes del patrimoni

històric-artístic dels pobles, hi ha, a més,

els de les persones que han donat vida i

carácter a un tram important de la història

d'una població. I una d'aquestes, per dret

propi, és l'amo Antoni Juan Pont, conegut

popularment per Toni Duro.

Nascut a Manacor al si d'una familia

treballadora, el dia 8 d'agost de 1901, es

pot dir, sense caure en l'hipérbole que

Antoni Duro és la història del segle XX de

Manacor.

Nasqué a Sa Plaça , penó visqué també

al Palau, al carrer del Pou Fondo, a la Plaça

de Sant Jaume i al carrer de la Pau. Des de

ben jovenet entrà a formar pan de Sa Ca-

pella a la que sobrevisqué. Fou un home

jovial, alegre i amic de tot el que fés olor

de popular. Organitzador i participant en

una i mil festes del poble, fou pela clau

per recobrar Sa Rua i s'Enterro de Sa Sar-

dina. No hi haurà festes de Sant Domingo,

ni processons de Setmana Santa, ni Benei-

des, ni festes dels darrers dies que siguin

el mateix a partir d'ara.

D'una vitalitat fora del comú, fins als

seus darrers moments ha participat en to-

ta manifestació popular. 1 a més, fou l'im-

pulsor del Museu Etnològic, -encara per

fer- al que contribuí amb un nombre im-

portant de peces adquirides i recollides al

llarg de la seva vida, sobretot del temps

que treballà de carreter.

Amb Sa Capella anà a Barcelona i par-

ticipà en tots els recitals importants dels

darrers vuitanta anys.

La setmana passada desapareixia un

personatge singular de la vida cultural i

musical d'aquest poble; aquesta setmana,

dissortadament, comentam una altra baixa

insustituible per la nostra ciutat. Amb el

Mestre Ramis i l'amo Antoni Duro s'han

perdut dues persones que encarnaven

l'essència del millor del nostre poble. Dos

emblemes, en definitiva, carismàtics, que

deixen un buit que ja ningú no omplirà.

Amb la mort de l'amo Antoni Duro ben bé

es pot dir que s'acaba la memòria

d'aquest segle a punt de finir. •
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1.000 COMERÇOS
200 INDÚSTRIES
300 PROFESSIONALS

5 GRANS SUPERE
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és un missatge de

Campanya patrocinada per l'Ajuntament

"A Manacor ho trobaràs tot"

M. Ferrer

Amb aquest lema tan singular, l'Ajunta-

ment de Manacor ha posat en manca una cam-

panya publicitaria que te com a principal ob-

jectiu fomentar les compres de la gent de Ma-

nacor i la Comarca a Manacor.

Presentada el dimarts dematí, la campanya

"A Manacor ho trobaràs tot" compren cartells i

ferratines que es repartirán pels comerços i in-

dústries de Manacor.

El delegat de Comerç, indústria i Trans-

ports, Cristòfol Pastor va presentar la campan-

ya als distints mitjans de comunicació, recal-

cant que l'Ajuntament havia organitzat aquesta

campanya preocupats per la crisi general que

es pateix, i com a forma de recolçar a l'empre-

sari i als professionals del terme.

Com informa Pastor, s'estan enviant cartes

així com cartells als distints comerços de Mana-

cor; a aquesta carta s'informa als comerciants

de les maneres per poder competir amb les

grans superfícies de Ciutat, per la qual cosa

sel's suggereix algunes idees.

Com es pot llegir en els cartells, Manacor

te en aquests moments, 1.000 comerços, 200

indústries, 300 professionals i 5 gran superfí-

cies, que són els que fan que es pugui dir clara-

ment "A Manacor ho trobaràs tot".

La campanya está destinada a potenciar

l'intercanvi comercial entre els habitants i les

empreses del terme de Manacor. La intenció

de la mateixa , a més de quantificar les empre-

ses que donen el seu servei, és recalcar la di-

Idees suggerides per I ajuntament als
comerciants

Aquestes són les idées que ha suggerit

l'Ajuntament a la seva carta als comerciants
del terme de Manacor.

1- A Manacor ho pots trabar tot: A
Manacor, s'hi poden trobar prácticament la
totalitat de productes denominats de "Venda
menor".

2-La unió fa la força: Es imprescindible
que la campanya tengui el supon de la majo.
na d'empreses del municipi.

3- Rebaba de preus: És bo poder tenir
una sèrie de productes, rebaixats de preus,

quasi amb un marge comercial "0". Normal-
ment això sol servir per, a la vegada, vendre
altres productes amb un marge comercial
normal.

4- Donar exemple: Els mateixos em-
presaris han d'esser els primer a donar exem-
ple de suport a la campanya, comprant, si po-
den, els productes a majoristes, importadors
i minoristes del nostre terme municipal.

5- Pagamento arnb targeta: Normal-
ment, els comerços dels nostre municipi so-
len esser refractaris a vendre mitjançant tar-
geta bancaria . Us recomenam fomentar
aquesta forma de vendre, drecordau als
diem que poden pactar (segons la classe de
targeta), amb els bancs o caixes d'estalvis els
tipus de pagaments.

6-Per Nadal... Nadal: Adomau els vos-
tres comerços i canviau els mostradors penó-
dicaraent, í sobre tot ara que ve Nadal. Partí-

cipau a les festes posant modus nadalencs al
mostrador i a la botiga; lAjuntament de Ma-
nacor té previst per Nadal dura teme el tra-
dicional Concurs de Mostradors

versitat de l'oferta. Com es poden veure als
cartells, apareixen els codis de barres damunt

el cor, que signifiquen el primer un element

d'ús quotidià per industrials, comerciants i

compradors i el segon, el distintiu de Manacor.
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AGENCIA DE VIATGES

ESPECIAL FUTBOL

F.C. BARCELONA - REAL MADRID
( EL PARTIDO DEL AÑO!!

DIA 8 DE ENERO
\. Avión especial a Barcelona

SALIDA: 18'00 hrs. REGRESO: 01'00 hrs.

PRECIO: 12.900 pts.
INCLUYE: Avión + Traslados (Aeropuerto - Nou Camp - Aeropuerto)

Autocar Manacor, Aeropuerto, Manacor: 1.000 pts.
ENTRADAS GARANTIZADAS

Plaza Ramon Llull, 21-A
Tel. 84 35 00
Fax 84 41 44

07500 MANACOR

Al llarg de la presentació de la campanya

també parla la delegada de Cultura, que va

presentar el concurs de mostradors d'en-

guany, que formant part d'aquesta campanya i

contribuint a la bona imatge deis comerlos de

Manacor.

En clarrer terme el Batle, Gabriel Bosch, va

resaltar el significat d'aquesta campanya, tam-

bé encaminada a aconseguir que Manacor sia

mes, la capital de la Comarca del Llevant.

Bosch es referí a la preocupació de l'Equip de

Govern pel que respecta a la crisis actual, i

acabà ressenyant que per l'anv que ve es tenen

previstes algunes mesures per ajudar a indús-

tries i comerlos per apaliar la crisis actual.

Cal recordar que per aquesta campanya

s'han fet distints cartells, els petits es reparti-

ran a les botigues i comerços i els altres es

penjaran a l'Avinguda Mossèn Alcover.

Amb aquesta mesura l'Ajuntament vol po-

tenciar que tant la gent de Manacor com la

d'altres pobles de la Comarca del Llevant ven-

guin a realitzar les sempres compres a Mana-

cor, envés d'haver de desplaçar-se a Ciutat per

adquirir productes que poden trobar, amb to-

ta facilitat, a Manacor. • El Batle, Gabriel Bosch juntament amb Tófol Pastor 1 Catalina Sureda presentaren
la campanya. Foto: A. Blau.

	A



MAMPARAS PARA BAÑO

INSTALACIONES SANITARIAS Y DE CALEFACCIÓN
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ARTIGUES C.B.

ESTE MES
SU MAMPARA
LE CUESTA

MENOS

bo* docce 28
Cena

Via Portugal, 54 MANACOR
tel. 55 11 52 -Fax 55 51 17

SUCESOS

Se desmayó después de sufrir un fuerte impacto

Un herido grave en el campo de futbol
Redacción.-

Miguel B. P. de 59 años de edad y veci-

no de Manacor, estaba viendo el partido

de futbol que se disputaba el pasado do-

mingo entre los equipos de Juveniles del

Manacor y Cardassar cuando recibió un

fuerte impacto en la cabeza al ser alcanza-

do por el balón en un despeje de un juga-

dor. Li víctima se encontraba de pié en el

momento en que recibió el golpe en una

de las tribunas ubicadas en la zona de sali-

da de los jugadores al campo. Testigos

presenciales del hecho aseguran que se

desmayó y se cayó de espaldas golpean-

dose en la cabeza al caerse al suelo, que-

dando totalmente inconsciente. En segui-

da llegó el 061 y fue trasladado a Son Du-

reta donde todavía se está recuperando

del golpe. El partido continuó con toda

normalidad, pués según declaraciones de

la Policía Local, los jugadores no se dieron

cuenta de lo sucedido en las gradas.

Detenciones

Agentes de la Policía Local de Manacor

detuvieron en la noche del pasado día 12

a un individuo que intentaba robar en la

Panadería de Can Munar. Al parecer el

presunto autor del robo fue descubierto

por los dueños del local, los quales llama-

ron a la Policía. El joven reconocido como

F.A.B., resultó detenido y pasó a disposi-

ción judía!. •

Más semáforos en
funcionamiento

El pasado miércoles empezaron a

funcionar los semáforos instalados en el

cruze de la C/ Cós de Manacor. La Policía

Local asegura que de momento los semá-

foros están en observación ya que se tra-

ta de una zona conflictiva. Ahora con la

regulación del cruze, la circulación será

más lenta pero más segura. •
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VENIMOS BE M'ASEN

Nuestros coches se diferencian de los nuevos en el precio, los
tenemos con inyección, aire acondicionado. descapotables, 8
plazas, etc... hay PM-BP y PM-BS

Disponemos de CLIOS, FIESTAS Y PEUGEOT 106, TIPOS
1.6 y 2.0 16V, GOLF GTI, FIORINOS, C-15. VANETTES y
así hasta 100 vehículos.

Tipo
1.6 I.E. S.

Elevalunas eléctricos
Cierre centralizado

Check Panel

- SX 1.4 Inyección,

a. acondicionado Cinquecento
PM.-BS
Mejor coche del año
Inyección
Catalizador

POLIGONO INDUSTRIAL. Manacor
Tel. 84 34 00. Abierto de 830 a 1, de 3 a 8 y sábados mañana.

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

Al Claustre del Convent

M. Ferrer

Els dies 18 i 19 de desembre es dura a

terme al Claustre del Convent la I Fira de

Nadal. Aquesta está organitzada per

APROSCOM, els Grups d'Esplai de Mana-

cor i la Federació d'AA.VV. de Manacor.

Es podrá visitar diàriament a partir de

les sis de l'horabaixa i consistirá amb l'ex-

posició i venda de ceràmiques, fetes i cre-

ades, pels minusválids de Manacor. Tam-

bé hi participen els ¡oyes dels grups d'es-

plai que duran a terme diverses activitats.

Dintre d'aquesta primera fira, però a

la Plaça PP. Creus i Font i Roig, actuaran

els grups de Ball de bot de Manacor. •

I Fira de Nadal

Tallma presentará les obres dels seus

artistes.

BREUS
A lInstitut Mossén Alcover es durá

a terme una conferencia amb el títol  "Al-
ternatives naturals a la salut alimentació
convencionals", a cárrec d'Andreu Adío-
ver i Tirado i Jaume Bonet Moll. Será el

proper dilluns, dia 20 a partir de les 21h.

Homenatge a Guillan d'Efak,
l'Obra Cultural Balear reconeixerà, el pro-
per divendres dia 17 a la Nit de la Cultura,
la vida i obra del poeta, cantautor i escrip-

tor rnanacorí,

El rector dels Dolors en nom de la
Llar de Menors vol agrair als col.labora-

dors 1 als grups de Ball de Bot la seva par-
ticipació en la trobada de dissabte
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GUIA
BLAVA

BALEAR, S.L.

Telf. 58 27 78

wows
1993/94

Agradecemos la buena
acogida de los CLIENTES de la
Comarca, con su participación
en la Guía Azul de la Comarca
de Llevant.
Les comunicamos su próxima
publicación, mes diciembre
último mes.

Muy agradecidos
GUIA BLAVA BALEAR, S.L.

G111,L
COMARCA DEL LLEVANTL	



RESTAURANTE

SANTA MAREA DEL PUERTO
En los nuevos locales PASE UNA NOCHEVIEJA INOLVIDABLE

con unos precios muy asequibles
h.

u s Entremeses marinados
gdedaflones a ta crema
Biscuit Gracé

'Vinos de Rioja
Café y licores
'Uvas de la suerte
Cotillón
BARRS. LIBRE

PRECIO: 5.000 PIS,
Nook-wo.

Haga sus reservas de 12 a 16 h. al teléfono 82 04 12
y de 20 a 24 h. al Tel. 84 38 35

Nueva dirección: JAUME FELIP

Visita les obres del nou taller

El Conseller de Sanitat al Col.legi J. Mesquida
M. Ferrer

El dimarts sobre les deu del matí, arri-

baya el Conseller de Sanitat, Bartomeu Ca-

brer a Manacor, per tal de visitar les ins-

tal.lacions del Col.legi Joan Mesquida.

Acompanyat pel Director General d'Acció

Social, Miguel Munar i el Gerent d'Unió

de Centres Assistencials (UNAC), Sr. Pere-

ra, el Conseller visita les distintes aules del

centre, conversant amb els nins, que en
aquells moments es trobaven fent la seva

tasca habitual de cada dia.

Visita a les obres del nou taller
Seguidament, Bartomeu Cabrer, es

translladá fins el que será el nou taller

d'APROSCOM, on fou informat del ritme

de les obres per pan de Pedro Suñer, Pre-

sident de dita entitat.

Cabrer destaca el bon ritme d'aques-

tes obres, afirmant que es tractava d'un

molt bon emplaçament.

En darrer terme la comitiva, també va

visitar el taller ocupacional, on també, tant

Cabrer com Munar varen conversar amb

professors i nins sobre la tasca que duien

a terme al mateix.

El Conseller visita el Col.legi Joan Mes-

quida així com TALLMA formant pan d'un
programa per conèixer tots els centres
d'aquestes característiques de l'illa. •
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Es beneïren el 18-7-1893

El Col.legi i l'Oratori de Sant Francesc fan cent anys
Guillem Morey i Rosselló

Hi ha aconteixements a la vida d'un

poble que no poden esser oblidats. En-

guany ha fet cent anys que s'inaugura el

nou col.legi de les Germanes Francisca-

nes, en el carrer Major, i la benedicció del

seu oratori. 12 construcció d'aquesta nova

casa assenyala tota una trajectòria dins el

moviment religiós i cultural del nostre po-

ble a la darrera década del segle pasat.

Primitivament les religioses vivien en

el carrer de l'Amargura. La primera funda-

ció havia estat promoguda per sor Rosa

Ma Parera, que juntament amb la seva ami-

ga Catalina Pascual constituí la congrega-

ció de les filles de la Misericòrdia". Es de-

dicaren a l'ensenyament de les nines, a la

cura del temple parroquial i si podien,

també als malalts.

Deu anys després, dia 19 de gener de

1.750, compraven per la quantitat de 120

lliures mallorquines una casa a "sa Bassa".

12 comunitat a poc a poc es va anar fent

nombrosa i fundaren altres convents a al-

guns pobles de l'illa al llarg del segle XIX.

Per diverses raons i per certa afinitat

de carismes a l'any 1.887, essent superiora

de Manacor Sor Antònia Oliver, s'integra-

ren a la Congregació de les "filies de la Mi-

sericórdia Terciarles Franciscanes". Aques-

tes religioses havien estat fundades per

Mossèn Gabriel Maria Ribas de Pina amb

col.laboració amb la seva germana Josepa

Maria. 12 primera casa es constituí a Pina

l'any 1.856 i tenia com a objectiu l'atenció

als malalts i la instrució de les nines, pre-

ferentment a pobles petits i a llogarets.

A Manacor la tasca de les "monges bla-

ves" fou important i significativa. No obli-

dem que a les darreries del segle passat

eren freqüents les epidèmies de pigota i

dengues ; i perilloses, perquè causaven

mortandat entre els infants i les persones

molt majors.

Les monges cuidaven els malalts i s'hi

entregaven en cos i ánima. Sempre tenien

aquella cullaradeta de mel a la boca tant

pels que patien com pels familiars. En el

casos extrems, quan no hi havia res a fer i

els propins es desesperaven tenien aque-

lla parauleta de conhort que donava con-

formació. Vegem la nota d'agraïment que

publicava el "diario de Palma" de dia 17 de

febrer de 1.890: "dignas de elogio son al

decir de "la Verdad" las Hermanas Tercia-

rias de Manacor, por el buen servicio que

prestan a los enfermos, tan numerosos en

estos días. Da gusto ver la abnegación con

que prestan sus servicios, pues es sabido

que ni tan solo pueden comer en la casa

en que asisten".

La seva labor era caritativa, fecunda,

constant... necessitaven desplegar més les

seves activitats en la instrucció de les ni-

nes, però la casa era petita. Interessava

construir un convent nou que donas aixo-

pluc en aquell estol de jovenetes que re-

queda una educació práctica i efectiva. I a

poc a poc amb l'ajuda d'un i d'altre co-

mençaren les obres en l'actual casa del ca-

rrer major. Dia 5 de maig de 1.891 la

premsa en feia ressò amb aquesta ressen-

ya: "... En la casa convento que en la calle

Mayor se edifica para las hermanas Tercia-

rias, a más de las grandes salas para la en-

señanza de las niñas se halla en construc-

ción un oratorio de bastante capacidad i

buen gusto..."

El disseny de l'oratori l'havia realitzat

el pare Miguel Alcover, germá del nostre
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PRESSUPOSTS SENSE COMPROMIS

SEGURETAT

INSTANT S.L.
Passeig Antoni Mauro, 4

Tel. ¡Fax 55 57 67 . MANACOR

Instal.lacions, reparacions i mantaniment
ALARMES: ROBATORI I INCENDIS

CIRCUYTS TANCATS DE TELEVISIÓ

il.lustre canonge Mossèn Alcover, coneixe-

dor aleshores de la realitat cultural mana-

corma. En el curs 1.890-1.891 formava part

del claustre de professors del col.legi local

de Segon Ensenyament i era un gran estu-

diós de la nostra història. Aquest borne,

aclipsat en part per la gegantina figura del

seu germà, va assolir una personalitat i

una vàlua dignes de tenir en compte. El

doctor Francesc de Borja Moll diu d'ell:

(Era) alt, robust, ben plantat, de cap pelat

i rodó corn el del seu germá, era, però, di-

ferent d'aquest en el gest -més reposat i

d'un enravanament una mica artificiós- i

en la conversa, més vivaç, voluble i alegre,

brufada d'expressions i  cròniques i d'una

interjecció molt característica (kit:

- Ah canario!".

El Pare Miguel va dissenyar també la

creu de Santa Ponça, en memòria del de-

sembarc del rei En Jaume, la construcció i

decoració de l'església parroquial dels

Hostalets i l'església parroquial de Capde-

pera.

Tornant a la nostra història hem de dir

que l'edifici s'anava aixecant a poc a poc.

el dia 4 d'abril de 1.892 podem llegir en el

"Diario de Palma" "... El edificio de las her-

manas Terciarias Franciscanas de la calle

Mayor adelanta mucho, siendo un magní-

fico establecimiento de enseñanza para ni-

ñas.Contiene salas espaciosas de elevado

techo y bien ventiladas, habitaciones có-

modas, huerta y jardín y un bonito orato-

rio de mucha capacidad, cuya fachada,

que dibujó el entendido eclesiástico Sr.AI-

cover, es de sillería bien labrada, de un es-

tilo que nos parece ecléstico y bastante

original y que a pesar de su sencillez im-

presiona agradablemente .. .

I continuava el mateix diari dia 23

d'agost: "... Las hermanas Terciarias de

Manacor, que se trasladaron de su casa-re-

sidencia en la plaza de Sa Bassa a la calle

mayor, han arreglado cómodas habitacio-

nes y departamentos en el nuevo y espa-

ciosos local adquirido, siendo además es-

te último sitio más tranquilo. Se construye

una hermosa y pequeña iglesia que se

abrirá también al público y dirige dicha

obra el muy inteligente presbítero Alco-

ver, hermano del catedrático en este Se-

minario conocido liderato".

Dia 30 de desEmbre hi llegim: "... Se

concluye el oratorio de las Terciarias de

san Francisco en la calle mayor, siendo

una verdadera joya artística de un estilo

no conocido; sus capillas, su cornisa, su

bóveda artesonada y sus adornes de escul-

tura prueban lo muy alto á que raya en el

arte el peritísimo joven sacerdote D. Mi-

guel Alcover, autor del plano, a quien

afectuosamente felicitamos".

Penó les acaballes d'una obra nova

sempre són difícils i costoses, i la burocra-

cia és lenta. Encara hauria de passar més

de mig any per obtenir els permissos per-

tinents i poder beneir solemnament el

nou oratori. En aquesta ocasió la ressenya
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434 It LLEVANI
ARTICLES DE FESTA I BROMA

Bosses Cotitió
firticles Nadal-enes

C/ Don Pelayo, 8
Tel. 84 31 52
	

07500 MANACOR

que donava la ja esmentada publicació

(18-7-93) era molt senzilla, però ho deia

tot: "... En Manacor, en la calle mayor,

donde se hallan establecidas las Hermanas

Terciarias, se ha bendecido una hermosí-

sima iglesia, cuya construcción ha dirigido

D. Miguel Alcover, pbro. Es una preciosi-

dad digna de verse, y mayormente lo era

el día de la bendición que estaba muy

adornada".

Ningú no pot negar que el treball que

han realitzat aquestes religioses al llarg de

tots aquests anys ha estat fecundíssim. El

seu carima de "donar-se als altres" els ha

configurades realment com a monges del

poble, dels nostres pobles.

Enguany celebram el centenari de la

benedicció del seu oratori però no hem

d'oblidar que dia 28 de desembre farà 253

anys que la labor que inicià sor Rosa Maria

no ha estat interrompuda ni un sol dia a

Manacor.

Que sia per molts anys!. •
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Newport.
Más sorprendente

que nunca.
1.284.000 Ptas.*

• Motor inyección 1.3

• Cierre centralizado

• Elevalunas eléctricos

• Pintura metalizada

• Paragolpes color carrocería

Apertura remota del portón • Radiocassette con frontal extraíble

¡Sólo hasta el 31 de diciembre.'
INFORMATE EN:	 *Precio final matriculado, promoción incluída. Oferta válida para vehículos en stock.

A La Ir c) II) Ir% c c ,	 ca ..

Carretera de Palma, Km. 48 Tel. 55 13 58 - MANACOR

Y sus Servicios Oficiales en: ARTA, CALA DOR, FELANITX, MARIA DE L4 SALUD,
PORRERAS, SANTANY SAN JUAN, SANTA MARGARITA Y SON SERVERA.



LLEVANT

Porto Cristo

El "POOT" y nosotros
Juan Moratille

Semanas atrás, entre las ventajas de la

independencia de Porto Cristo, reivindica-

ba la de poder decidir nosotros mismos

del desarrollo de nuestro pueblo. Y habla-

ba de nuestra vocación esencial que es el

turismo y de su evolución "en la línea de

POOT". Aun no había transcendido el tex-

to de este Plan de Ordenación de la Ofer-
ta Turística, y sólo recordaba las líneas ge-

nerales anteriormente señaladas por el
Conseller Flaquer: mejorar y diversificar

nuestra oferta turística, Lo que me parecía

muy bien y que, evidentemente, no pare-

cía dispuesto el Ayuntamiento de Manacor

a aplicar a Porto Cristo.

Ahora que salió a la palestra el texto

del Plan, nos damos cuenta de que la pala-
bra "ordenación" contiene más el concep-

to de "la" orden que "del" orden. Y nada

peor que la rigidez de las normas cuando

se aplican a circunstancias tan variadas y

originales como pueden ser Magalluf, el
Arenal, Porto Cristo o Cala Ratjada. Cada
núcleo ha de tener el tratamiento que co-

rresponda a su peculiaridad. Por ello, era

lógica la petición unánime del Ayunta-

miento de Manacor para que Porto Cristo
y s'Illot tengan un tratamiento específico.

Por otra parte, tampoco se puede pre-
tender ofrecer el encanto turístico de Ma-

llorca exclusivamente a millonarios. Son

muchos en el mundo pero, de Copacaba-

na a Balí, pasando por la Riviera o Tahilan-

dia, también es multitudinaria la oferta de
lujo. Y si hemos de traer cierta cantidad

de estos aventajados, no dejara de ser Ma-

llorca un desinio ideal para vacaciones fa-

miliares y un buen número de jubilados
europeos.

En Porto Cristo -cuevas aparte, que no

hay POOT que nos las quite- tenemos dos
atractivos esenciales: uno natural: el puer-

to, ría o Riuet, que puede volver a ser lo

que era en tiempo de los romanos; otro

histórico: el balneario que fue la razón del

desarrollo inicial de la Colonia del Carmen

que, fundada para capesinos y pescado-
res, proporcionó con las aguas de su cala

el alivio a muchos reumáticos.

Si bien nuestros hoteles, siempre dis-
puestos a mejorar sus instalaciones resul-
tan un hospedaje ideal para familias, -

¡cuántos cochecitos de niños agradecie-
ron este año la nueva ordenación de la

Calle Puerto!-, no deberíamos olvidar la

primitiva vocación "sanitaria" de Porto

Cristo. Y, por supuesto no voy a dejar pa-

sar la ocasión de hablar una vez más de la

instalación de un centro de talasoterapia.

Atraer técnica y capital extranjeros com-

pletando el eventual capital local para pro-

porcionar a nuestro pueblo una oferta tu-

rística diferenciada destinada a una clien-

tela tanto extranjera como local y que se

escalonaría a lo largo de todo el año.

Puente alto, puerto romano, talasote-

rapia: tres realizaciones que deberían reci-

bir ayuda de un POOT modificado según

las lógicas alegaciones que su propia rigi-

dez aconsejan. Pero parece evidente que

tal proyecto sólo podrá realizarse en la in-

dependencia. •
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SI (i)U1111ERE REGALAR PARA SIEMIPRIE. RIEGAILIE MUISICA

r) 3 VID
puedes tenes tu 1 2 guitarra y amplificador con un

30 To de Dto.

a/ Guitarra GTX 18 y amplif. MA-20X (20 watios)
b/ Guitarra GTX 18 y amplif. MA-30C (30 watios)
c/ Guitarra GTX 23 y amplif. MA-30C (30 watios)
d/ Guitarra GTX 23 y amplif. Kmd.60 (60 watios)
e/ Guitarra GTX 33 y amplif. MA-100SC (100 watios stéreo)
f/ Guitarra GTX 33 y amplif. Kmd-60 (60 watios)

40.800 pts. iva incl.
48.300 pts. iva incl.
56.650 pts. iva incl.
85.000 pts. iva incl.
90.200 pts. iva incl.

101.700 pts. iva incl.
DIEZ	 NEUEUI~E~11

PIANOS ROIÁND ELECTRONICOS
con tecla pesada

ideales para el estudio de sus hijos

(A PRECIOS MUY ASEQUIBLES)

SIN 1 MIP ME 1 UNE

EQUIPOS DE MUSICA
Harman Karden, ONKYO, Trac... JBL, Missian, Ke...)

¡SI NO LE SUENAN LAS MARCAS, LE SONARAN LOS OIDOS!

CADENA MUSICAL
1 Ampli - Tuner ONKYO

1 Compact ONKYO
1 Doble platina ONKYO

2 JBL TLX-30

P.V.P.	 2224100
PROMOCION 170.000

a
1

Ctra. Palma-Artà, km. 49. Tels. 55 17 16 - 55 29 14. Fax: (971) 55 45 75. 07500 Manacor
Aragón, 45 - Tel. 24 02 22. Fax (971) 24 81 59. 07500. Palma de Mallorca



GARCIÁVIi0HENS
CONSTÀNCIA • SERIETAT • SOLVÈNCIA

EFICÀCIA • SOLIDARITAT
FAN UN COS

C.;
al=

PIIIISTERRE s.n.
AGENCIA D'ASSEGURANCES•

040
SEGURLLEVANT, S.L.    OCASO, S.A.

CORREDURIA D'ASSEGURANCES	 AGENCIA D'ASSEGURANCES'

55)
s7capdaza 71 4 da d, 

111"111:-. .-
12[11 4

POMPAS FÚNEBRES
DE MANACOR, S.A.**      A ssesoria Jurídica

` 50 anys de presència a la Comarca
— Concessionària de la Mancomunnat "Pla de Mallorca -

PARE ANDREU FERNÁNDEZ, 2 - TEL. 84 47 84 (SERVEI PERMANENT) - FAX 84 45 62

07500 MANACOR



Foto: Antoni Blau

a dir, racons típics de Mallorca, de la nos-
	

M'atreu molt, sobretot el que són les

tra terre, però tots amb unes característi-	 flors. Un petit troç de terca amb flors sem-

ques semblants, estan envoltants de natu-	 brades inspira la meya pintura. Una siquia

ra.	 amb girasols, és tot un tema per un qua-

- Perquè aquesta predilecció per	 dre.

la natura?

CULTURA

Exposa a Sa Banca March

JOANA MARIA BONET
La sencillesa feta art

M. Magdalena Ferrer.

Si amb un adjectiu es vol qualifi-
car l'obra de la pintora, Joana Maria
Bonet, és sens dubte, la sencillesa.
Així com explica ella mateixa, la re-

cerca d'aquesta sencillesa és el que

dóna força a la seva pintura. Bonet

exposa des del passat dissabte, a la

Sala d'Exposicions de Sa Banca
March, on podrá ser visitada fins el

proper dia 22 del present mes

Entre les seves pintures i dins un am-

bent incomparable, com és la Sala d'Expo-

sicions de Sa Banca March, es troba a la

pintora pana Maria Bonet Camps. Parlar

amb ella és entrar dins un món ple de

flors, de Ilum i de tendresa. Com es pot

observar la seva obra, és simplement

recerca de la sencillesa, enmig d'un món

envoltat de materialisme...

- Joana, havies exposat feia dos

anys aquí a Manacor?

Si, vaig exposar també a Sa Banca

March i tenc un bon record.

- Ha canviat d'anlá la teva pintu-

ra?

Crec que hi ha un canvi notable, ja

que la pincellada és molt més suelta; tam-

bé el tema ha canviat, abans pintava més

marines i ara m'agrada més la vegetació.

-Quantes obres presentes en

aquesta exposició?
Un total de 22 obres, a les que es po-

den observar molts de primers planos, és
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37.300 pts.

36.500 pts.
32.500 pts.

ESTAMBUL
Del 30/12 al 02/01

ROMA
Del 29/12 al 02/01

Del 30/12 al 02/01

ITALIA
Del 26/12 al 02/01

ROMA	 45.700 pts.
ROMA-FLORENCIA-VENECIA 69.900 pts.

ATENAS
Del 28/12 al 02/01

VENECIA
Del 29/12 al 02/01

49.900 pts.

39.800 pts.

SKI EN ANDORRA
Del 31/12 al 06/01

SKI EN INNSBRUCK

Del 31/13 al 06/01

VALLE DE ARAN
Del 29/12 al 02/01

TENERIFE
Del 30/12 al 02/01

CERDEÑA
42.400 pts. Del 28/12 al 02/01

PARIS
56.500 pts. Del 25/12 al 01/01

PRAGA
49.600 pts.

Del 29/12 al 02/01

LONDRES
32.100 pts.

Del 25/12 al 01/01

29.500 pts.

17.000 pts.

47.500 pts.

52.000 pts.

SUIZA AL COMPLETO
Del 25/12 al 01/01	 74.825 pts.

ORLANDO
Del 28/12 al 05/01

ESPECIAL NOCHEVIEJA
FIN DE AÑO EN EL MAR

PASE UNA NOCHEVIEJA DIFERENTE!.

Incluimos: Copa de Bienvenida, cena de

Nochevieja, uvas de la suerte y cotillón, Baile con

orquesta, acomodación en camarote.

PRECIO POR PERSONA: 19.900 pts.

PLAZAS LIMITADAS

HOTELES - SALAS DE FIESTAS - ESPECTACULO

PARA ESTA NOCHEVIEJA, EN VIAJES LLEVANT

HEMOS PREPARADO UNA VARIADA SELECCION

DE SALAS DE FIESTAS Y HOTELES EN MALLORCA

PARA QUE UD. PASE UNA NOCHEVIEJA INOLVIDABLE

Y DIVERTIDA

SOLICITENOS FOLLETO DE NUESTRAS OFERTAS

OFERTAS NAVIDAD Y FIN DE AÑO

Plaza Ramon Llull, 21-A
Tel. 84 35 00
Fax 84 41 44

07500 MANACOR

AGENCIA DE VIATGES



Una inauguració singular

A la inauguració de l'exposició de la pintora, Joana Maria Bonet es varen dur a ter-

me una serie d'actes que resultaren molt interessants.

En primer lloc, J. Mascaró Pasarius va presentar a la pintora i seguidament el tam-

bé crític d'art, Guillermo Morey va recitar una poesia, que resultà encomiable.

Per acabar l'acte, va actuar la soprano Marjorie Clarke, que va estar acompanyada

al piano per David Mohedano. Sens dubte una inauguració singular, que fou de

l'agrat de tots els assistents. •

ommesílm
-Ja tenim els nous models de

pel 94 vina a veurels

OFERTES DE NADAL 1 REIS
-Patins en línea Roller Derbi 20 % Dto.

-Bicicletes de montanya '93 15 % Dto.

-Planxes Windsurf Hi fly '93 25 % Dto. Light Wawe 50% Dto.

-Body Boards BZ 15% Dto.

Ortega y Gasset, 4 Tel. (971) 55 18 85	 07500 MANACOR

- Qué cerca Joana Maria en les

flors?

Pot ser la seva sencillesa i la seva gran

bellesa. Ens demostren que la sencillesa

és la millor forma de vida, sense cercar les

coses tan materials.

- Quins són els colors més utilit-
zats a la teva pintura?

Segurament seran els verd, són molt

importants, perquè pots fabricar molts de

tons i no són mai iguals.

- I la técnica que empres...

He provat moltes tècniques, però

sens dubte, la que m'agrada més és l'oli,

del que trec més partit.

- Dins quin estil t'englobaries?

Molts de crítics mhan possat dins el

figuratiu però crec que també hi ha una

part d'impressionisme, que resalta dins

tots els quadres. •
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ALIMENTACION
'Aceitunas rellenas ROSSELLÓ
450 gra.
'Aceite	 va CAIMARI 1 litro

HAMBURCYN

111111111111111111111111111111111111111.1111111111111111111

LIQU IDOS
*Hierbas dulces TUNEL
	

499.-
•Cava FREIXENET Carta Nevada
	

425.-
*Cava DELAPIERRE Glacé
	

399,.
*Viña PAUMINA

tinto y rosado
	

98.-
Ilit3SALEM auténtico

docotny manzana 469
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TURRONES
ESPECIALIDADES

*Surtido polvorones E.110111NO 800::gr.
tlmperial 20

zaniat
. uema

1.1011010

11141
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*Cuerpos de Cangrejo 1 kg.
'Calamar Grande Nacional piancha 1 kg.
'Gamba plancha Alistada 1 kg.
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240.-

149.-
60.-

310,t
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DROGUERIA
PERFUMERIA

Reho

PESCADERIA

*Crema dental COLGATE familiar
animaos TEMPO 6x10 Normal

avi

Inti	 II	 10

RIVIEF?CADUS

ANTE
OFERTAS DEL 16 DE DICIEMBRE Al 5 DE ENERO 1994
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FIAMBRES
IDAD
tima

GRUPO O
IGANTE o

raJ'UNT E 
Palma Nova_ATE
Santa Ponsa

loan Port Andratx

GENTE Cala Dom

GENTE S'Arenal

GIGANTE F...

OFERTAS VALIDAS SALVO ERROR TIPOGRAFICO
O FIN DE EXISTENCIAS, DIRIGIDAS A CONSUMIDORES
FINALES POR TANTO EL GRUPO GIGANTE SE RESERVA
EL DERECHO DE FIJAR LA CANTIDAD MAJOMA DE
COMPRA POR ARTICULO A LOS NO. CONSUMIDORES FINALES

r/iNTE CanPlcafort

II Sa Coma     

100

O   ‘r             
	GALERIA	 RESTAURANTE AUTOSERVICIO HORARIO DE

	

COMERCIAL	 IDA 2211

PLANTAS

	

TARJETAS DE
	

PARKING
CREDITO

JUGUETES
'Bicicleta de Montaña Shimano 	14.500.-
'Carrito 	nuco	 5115..

3 895..

mmummummu•mu•ummumiumum

CHARCUTERIA
:1111Chppped Pavo C1:0- ofrIgl, kg,	 550.111

,	 .
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Sorteo de una GIGANTESCA
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TEXTIL
'Jersey señora lisaBenipunt
nPantylloDusen

én Sraa. Canela

e

:30001.

1.495.-

1.995.-

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ELECTRODOMESTICOS
BAZAR

•Karaoke Elega - Cinta de vídeo -
Micrófono1 Tres entradas de
aund

mimmummummunumiiiiiiiinun
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111H

111111111:111111111111•1111•1111111111111111111111111111111

CARN ICERIA
echona matrquina fresca 1 kg,	 495.-

13.995.-



Actuaran aquest diumenge

ARS
ANTIQUA
No fa molt ja vos introduíem en

aquesta publicació la proximitat

d'un concert de Nadal que ens

oferiria el Cor de Cambra

ARS ANTIQUA.

Ara hem parlat amb ells perquè

ens expliquin més coses de l'ac-

tuació que en aquesta ocasió

compta amb la garantia evident

de la feina de direcció per part

de la cantant Eulàlia Salbanyá.

Maria Bel Pocovi

Foto: Estudi 9

Pm ser podríem començar per la defi-

nició que els mateixos components d'Ars
Antigua fan del que seria un Cor de

Cambra..."un cor de proporcions re-

duïdes i de repertori específic o espe-

cial per a un nombre de veus que no

arribin a un máxim de 6 per corda".
Ars Antigua són quatre veus per corda.

En el conçert que presenten el proper

diumenge dia 18 comptaran amb

presencia de solistes, alumnes

Salbanyá que amb la seva col.laboració de-

sinteressada, farciran i arrodoniran els

cants del cor. A més de les tres sopranos,

el tenor, la mezzosoprano i el baríton que

afegeixen les seves veus a les d'Ars Anti-

gua de sempre, el cello Miguel Ángel

Bennássar i el clave Francesc Forteza to-

quen la part del contínuu.
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Ell z
RESTAURANTE

1202

PORTO CRISTO NOVO - Tel!. 82 19 21

NIENU DE NOCHEVIEJA 
Aperitivos: Bocaditos Navideños
I r Plato: Crema de setas de Cardo
con lluvia de pimienta rosa
2° Plato: Crepes rellenos de
marisco sobre culi de pimientos del
pico y cangrejo
3r Plato: sorbete de Menta
4° Plato: Solomillo de ternera
relleno de fua de pato y trufa con
salsa de granada y guarnición
variada.

Postre: Bufet navideño

Bodega: Vins de Rioja
Cava Brut

Café, licor, cotillón y uvas de la suerte Reservas Tel. 82 14 21
BARRA LIBRE

PRECIO POR PERSONA: 8.000 pts.

PLAZAS LIMITADAS

En aquets moments el cor de cambra

Ars Antigua és una de les poques alter-

natives musicals -referint-me al tipus de

música que fan ells- que es presenten a

Manacor i per tant no hauríem de deixar

perdre la possibilitat de sentir el seu con-

cert. Després de 7 anys d'existència, Ars

Antigua ha anat evolucionant fins avui

en qué ells mateixos es senten amb ganes

de continuar sense més intenció que la de
cantar a un públic, ja que ni es plantejen
la possibilitat de convertir-se en professio-

nals.

Feina amb diferents directors

Des d'un día qualsevol, en un bar
qualsevol en qué uns quants dels més an-
tics components del Cor -alguns inclús ja

no hi són- van decidir de crear Ars Anti-

qua, han anat treballant amb diferents di-

rectors. Varen començar amb Martí Sáez,

que els va dirigir durant 5 anys. Ara en

deu fer 2 que els va deixar.

A partir de Ilavors no hi ha hagut un
director fixe, així que han pogut escollir

en cada moment el que els ha interessat.
Han fet feina amb Pep Ros, Elionor Gó-

mez Quintero, Rafel Nadal i ara Eulàlia

Sanbanyá de la qual afirmen que és "del

millor que han tengut com a direc-

tor".

Eulàlia Salbanyá és bastant coneguda

pel públic manacorí des de que va cantar

de solista amb Paula Rosselló a La Passió

de Manacor. Afirma que "sóc cantant

per accident, per qué en realitat volia
ser directora". Als 16 anys va començar

a dirigir al seu poble, Arenys de Mar i du-

rara 14 anys "he portat un cor de cam-

bra semblant a Ars Antigua. A Ma-

llorca també he dirigit dues òperes i

som professora de cant".

De totes maneres,
Ars Antigua mai no

s'ha aturat de fer co-

ses, de cantar, de cer-

car motius per actuar

Sempre és difícil quan

no es fan les coses de
manera professional

Muntar un concert val

uns doblers a més del

temps de preparació

que es necessita. S'-

han de pagar les parti-
tures, promocionar

amb publicitat, con-

tractar un director,
cercar un lloc per can-
tar... I a més és el que
ells mateixos comen-

taven:

"Com que no hi

ha ningú definit al

capdavant del Cor,
ens en hem d'enca-

rregar de tot nosal-

tres".

Un concert de Nadal

N'Eulàlia va ser la que va triar els te-

mes del concert de Nadal: "els Madrigals

nadalencs del Cançoner d'Uplala és
la primera part i es tracta de música

ardica, popular i molt fresca amb  in-

fluència italianitzant. La segona part

són peces de El Cançoner català dels
segles XVI i XVII. Em sembla que és

un conlert molt bo d'escoltar", asse-

gura la seva directora.
Entre veus de 16 anys fins a veus de 30

anys, Ars Antigua prepara els darrers de-

talls del concert de Nadal. A vegades en

els detalls hi ha les coses bones i és aquí
on es veu apropar-se la perfecció, el gust a
allò diví, sobretot quan ve Nadal. I per

qué no, pot ser el concert d'Ars Antigua

sigui la millor manera d'ençatar aquestes

festes, escoltant un cant antic, sentit, pre-

ciós i precís. •
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Llibres
Harry Hopernan és el

descencient d'una dinas-

tia de diamantistes que

rep rencarrec de recupe-

rar un diamant que esta

en poder d'un egipci.

poble jueu i l'església

católica reclamen la pe-

ara. La novel.la conta la

història del diarnant, des

dels temps bíblics que va

ser entallat a l'actualitat.

El Protagonista s'ena-

mora i clescobrira que el

13111 GOIEN
IPERUSALEN 

ILIOTECA 93111GOIDON

111B

EJ Diamante de

7erusale4

diarnant esta en/es se-

ves mans.

yilquesta és la quinta

gran novel.la de l'autor

Aloah Gordon, llicenciat

en lletres i periodisme

per la univeristat de Sos-

ton, i tarnbé autor de "El

Rabino", "El médico" i

"Chaman y el comité de

la muerte".

BEARN
LLIBRES I PREMSA i, 111

A. Roselló 7A.

Tel. 55 44 02

)1/Iúsica
Si a Elton 9ohn

afegirn a K.D. Lang, Little

Richarch,Chris Rea, Paul

young, Leonard Cohen

altres autors d'igual qua-

litat, sens clubte, sortira

un "cocktel" d'una

rabie música.

tot clocó i més !lo tro-

baran en aquest treball

de elton 71/ion, que dar

per títol "Duets".

Es tracta d'una

excel.lent gravació, amb

un s temes realment deli-

ciosos. Es una vertadera

joia, que no es poden per-

dres els aficionats a

aquest tipu de música.

Per altra banda, es

tracta tarribé d'un regal

extraordinari per aques-

tes properes testes de

Nadal.

3ilm
eette Midler i 7arnes

Caan, són els protago-

nistes d'aquest notalgic

patriòtic musical ame -

rica. film s'exalta les

poques vegades recone-

duda tasca dels artistes

que animaven i entrete-

nien a les tropes al llarg

de la Segona (juerra

Temática.. 411942,

Eddie Sparks, era el có-

mic més farnós clVlméri

ca, ningú tela sombra

fins que va arribar la

s- impatica, Dixie Leonard.

7unts formaren una Ile-

genda viva.

La pel.lícula, divertida

i també emotiva, recorr

els 50 anys de memòria

col.lectiva americana, dé-

cae/es de música, per()

també somriures i Ilagri-

mes.

izlyer, hoy y por siempre 



Obri l'exposició demá a Sa Torre de Ses Puntes

Riera Nadal i el paisatge retrobat

Un els quadres de l'exposició.

Toni Tugores

Denla, dissabte dia 18 de desembre i

amb totes les festes de Nadal i Cap d'Any

a l'horitzó, obri una exposició de l'obra

més recent a Sa Torre de Ses Puntes l'ar-

tista manacorí Antoni Riera Nadal. El títol

de l'exposició, "El paisatge retrobat", -tan

suggestiu com l'obra mateixa- dóna una

idea clara del que presenta Riera Nadal.

L'exposició s'obrirà a les vuit del ves-

pre i romandrà oberta fins al dia dels Reis,

6 de gener de 1994; la presentació és a cà-

rrec de l'escriptor Miguel Pons.

Riera Nadal, un pintor que prodiga en

compta-gotes les seves exposicions als da-

rrers anys, ofereix una espléndida mostra

del paisatge copsat i retengut a la seva

ment perfeccionista i cercadora de l'estéti-

ca. Perquè Riera Nadal, part damunt altres

virtuts, pés un obstinat de l'estètica i per

aconseguir-la no dubta en recrear el pai-

satge o la figura, introduint-hi elements

que per algú pot significar una distorsió

però que per l'artista no és més que la re-

cerca de l'equilibri i la perfecció. I això, en

definitiva, no és més que l'afany de vessar

el seu món interior, farcit de sensibilitats

sensualitats i sensacions. Tot l'intimisme

del pintor, barrejat amb el paisatge medi-

terrani fan d'aquesta exposició, de la que

n'anticipam alguna imatge, sigui extraor-

dinàriament atractiva i de quasi obligada

assistència durant els dies que estigui a

l'abast del público

El presentador, Miguel Pons escriu,

entre altres paraules:

"I perquè el camí es va, pel Camí, ca-
mina, caminarás, diagonal ajaçada del

camí vorejat per l'eréctil xiprer, Antoni

Riera Nadal ha trescat, s'ha endinsat, obli-

dant el carrer d'Artá, 12, per carreranys,

per tiranys, per senderols, per dreceres

fins assolir el paisatge, esdevinença de pai-

satge retrobar -El Paisatge retrobat-,

que les mateixes mans plenes i planes aca-

ben de fer-nos l'oferta. I davant el paisat-

ge retrobat, Antoni Riera Nadal reflexiu i

meditatiu de la sentencia orteguiana: "Di-
gues-me el paisatge on vius i et diré
qui ets", es disposa a redactar l'esborrany

del seu testament curull de cláusules."•
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Dia 29, al Teatre Municipal

Sardinero i Paula al concert de Nadal
Redacció.-
Com ve essent tradicional, el Centre

Social i les Aules de Tercera Edad, en

col.laboració amb l'Ajuntament de Mana-

cor, oferiran un any més el Concert de Na-

dal, que s'ha celebrat sense interrupció

des de fa més d'una década. La Camerata

Orquestra de Llevant, que des de la seva

creació al 1990 és qui organitza aquests

events, comptarà per a la present edició

amb la col.laboració especial d'una emi-

nent figura de la lírica, com és el baríton

VICENTE SARDINERO que va actuar per

primera vegada a Manacor, en un concert

memorable, a la Sala Imperial a l'any 1978.

Des de llavors, els víncles artístics i l'amis-

tat personal amb el Mestre Rafel Nadal, el

qual ha dirigit a Sardinero en obres tan

importants com Carmina Burano i Ri-
goletto, varen fer possibles altres actua-

cions del famós baríton a la nostra ciutat.

El concert constará de dues parts. La

primera, íntegrament orquestral, contem-

pla obres de Vivaldi i Corelli, amb actua-

cions solistes dels violinistes Serafí Ne-

bot i Smerald Spanhiu, tan aplaudits

en la darrera Gala dels Hams. La segona

part donará lloc a la lírica oferint prefe-

rentment romanços i duets de Sarsuela.

Un programa certament heterogeni, molt

apropiat per aquestes dates traduint el

concert de Nadal en Gala de Final d'any.

La data está ja concretada per dia 29 a les

930 de la nit al Teatre Municipal i les invi-

tacions es poden recollir a la Delegació de

Cultura o al Centre Social.

La nostra admirada soprano Paula

Rosselló actuará juntament amb Sardine-

ro, una figura consagrada que ha triomfat

en els millors teatres del món, com per

exemple l'Scala de Milan, el Metropolitan

de Nova lork, el Covent Garden de Lon-

dres, el Colon de Bones Aires o l'Opera de

Viena, per citar només alguns dels més

importants. •

AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicat Oficial

Xé CONCURS DE MOSTRADORS DE NADAL - Desembre 1993
BASES

I.- L'objecte d'aquest concurs promogut per 111.1m. Ajuntament de Manacor és l'embelliment de mostradors amb motiu de les pròximes festes de

Nadal.

2.- Podran participar en aquest concurs els titulars de les activitats comercials del terme municipal de Manacor, el local dels quals disposi d'un

mostrador orientat a la via pública.

3.- Cada concursant podrá dur a terme tantes inscripcions com locals comercials tengui al seu nom.

4.- Les inscripcions hauran d'efectuar-se abans de les 14 hores del dimarts, 21 de desembre del present any, al departament de Cultura (Tel. 84 91 02).

5.- El tema de concurs será lliure. No obstant això es valoraran especialment aquells mostradors el tema dels quals estigui relacionat d'alguna manera

amb Nadal, així com també la creativitat.

6.- Es concediran els següents premis:

- Un primer premi de 50.000 PTA.

- Un segon premi de 25.000 PTA.

- Un tercer premi de 15.000 PTA.

- Un quart premi de 15.000 PTA.

- Un cinquè premi de 15.000 PTA.

7.- S'atorgará també un premi especial de 25.000 PTA. a aqueli establiment que al  llarg de l'any hagi cuidat de manera especial i continuada l'estética

del seu mostrador.

8.- El Jurat Qualificador designat a tal efecte será nomenat per l'Ajuntament i estará integrat per persones vinculades al !Iván dels mostradors, a les arts

plàstiques i comptarà amb representants de les entitats patrocinadores.

9.- El Jurat visitará la totalitat dels mostradors inscrits en el concurs el dimarts dia 21 de desembre, a una hora en qué sia necessari l'enllumenat

artificial.

10.- El veredicte del Jurat será inapel.lable i es  farà públic a les 24 hores següents.

I I.- Els premis no podran declarar-se deserts.

12.- La participació en aquest concurs implica l'acceptació de les presents bases.

Manacor, novembre de 1.993
La Regidora -Delegada de Cultura, Ensenyament i N.L
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A S'Agrícola,
Toni Jesús Ballester

12 inauguració de l'exposició de Toni Jesús Ballester a l'As-

sociació Cultural de S'Agrícola será aquest divendres dia 17 de

Desembre. Ballester ha duit a terme nombroses exposicions i ac-

tivitats individuals i col.lectives a diferents indrets de Mallorca. És

interessant destacar que al 1983 Toni Jesús va col.laborar amb el

pintor Ramon Canet en la realització d'un mural al Centre Cultu-

ral del Polígon de Llevant. Aquest mateix any obté el 3r premi del

II Certamen Internacional de Pintura a Sant Llorenç d'es Cardas-

sar. •

A La Caixa,
Joan Miguel Morey i Catalina Melis

A partir de dissabte dia

18 de desembre s'obrirà a

la Caixa una exposició

d'olis i aquarel.les dels ar-

tistes manacorins Joan Mi-

guel Morey i Catalina Melis.

Joan Miguel Morey va ser

mestre de pintura per la

tercera edad a l'any 88-89.

Al 91 va fer una exposició

individual a Porto Cristo, al

92 una col.lectiva a La Caixa

de Manacor i participa en

el Certamen de Pintura a

S'Illot. Na Catalina Melis va

fer la seva primera exposi-

ció a La Caixa al 1992. L'ex-

posiciò de Joan Miguel Mo-

rey i Catalina Melis estará

oberta fins a I'l de Genere

1:1111, ;:1,111,.

Obra de Miguel Ángel Riera

"El Pis de la Badia": segona edició
Aquesta mateixa setmana hem rebut

un comunicat de premsa de l'Editorial Co-

lumna, de Barcelona, fent-nos saber que

des del mes passat es troba al carrer la se-

gona edició del llibre de l'escriptor mana-

corí Miguel Ángel Riera, "El Pis de la Ba-

dia".

La reedició d'un llibre, en la  llengua

catalana, -i a més si es tracta d'un llibre de

poemes- no deixa de ser una novetat im-

portant. I molt més quan la primera edició

és recent (1992) i sembla impossible s'ha-

gi pogut exhaurir en tan curt espai de

temps.

La nova edició del "Pis de la Badia" és

nova en tot el sentit de la paraula. El ma-

teix autor ens ha assegurat que més que

d'una segona edició es podia parlar com

si fós la primera, ja que, mogut pel seu

afany perfeccionista, hi havia introduït

molts i notables canvis de forma i fins i

tot d'estructura.

Tot això fa que aquesta segona edició

tengui l'atractiu d'una nova obra de Mi-

guel Ángel Riera, de cada dia més apreciat

i valorat dins Pamba de les lletres i la cul-

tura catalana. L'autor justifica d'aquesta

manera els canvis i modificacions  intro-

duïts: "... només d'una actitud així, podria

donar per assumits els deures inherents a

l'acte de col.laborar al procés de consoli-

dació d'una Cultura com la nostra".

Ben aviat, és d'esperar, es trobi a les

llibreries de Mallorca i de la comarca de

Manacor aquesta segona edició de "El Pis

de la Badia" •

M.A. Riera, poemes reeditats.
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TRAILER

EL ABOGADO DEL DIABLO

Local de proyección: Goya Cierna (del 16

al 20 de diciembre)

De Sidney Lumet, con Rebecca De Mor-

nay, Don Jhonson, Sthepen Lagn y Jack War-

dem.

Jenniffer Haines es una abogada defenso-

ra de primera, capaz de conseguir que cual-

quier delincuente sea declarado inocente.

Atractiva, dura y segura de sí misma, juega a

ganar y casi siempre lo consigue pero Jennif-

fer está a punto de encontrar a su igual David

Greenhill, un seductor y atractivo "Playboy"

acusado de asesinato en primer grado.

Greenhill es un maestro de la estrategia y

ha escogido a Jenniffer para defenderle con la

esperanza de poder manipularla, como hace

con todo el mundo.

Como un mariposa nocturna atraída por

una llama, Jenniffer sucumbe ante el atractivo

y el encanto de David. Pero cuanto más próxi-

ma está de él, más duda de su inocencia.

Cuando descubre su terrorífico plan, soli-

cita al tribunal la autorización para dejar el ca-

so, pero ya es tarde y Greenhill la ha atrapado
en una trama de maquinaciones de la que no

hay salida legal. Tras una impresionante con-

frontación entre los dos, Jenniffer se ve forza-

da a decidir hasta dónde debe llegar para pro-

teger su propia vida.

SOLO EN CASA II

Local de proyección: Goya Cinena (días

18 y 19 de diciembre, matinal). De Chris Co-

lumbus, con Macaulay Culkin, Joe Pesci y Da-

niel Stern.

Vuelven a la pantalla la segunda parte de

las aventuras del pequeño kevin, que en estas

navidades se encuentra perdido en la ciudad

de Nueva York, donde se les verá de nuevo

con los bandidos mejorados, que en esta oca-

sión planean atracar una tienda de juguetes y
regalos de navidad, Kevin se encargará de

desbaratarles su "nuevo plan".

DIARIO DE LADY M

Local de proyección: Goya Cinema (miér-

coles 22 de diciembre, cinema-club recerca)

De Alain Tanner. Última producción del

director suizo Alain Tanner ("Jonas que el año

2000 cumplirá 25 años). "El diario de Lady M"

podrá verse en versión original con subtítulos

en castellano.

PARQUE JURASICO

Local de proyección: Teatre Municipal

(del 1 al 20 de diciembre).

Último fin de semana de proyección de

"Parque Jurásico", sin lugar a dudas el éxito

comercial del año. La obra de Michael Cric-

ton, dirigida por Steven Spielberg, lleva cami-

no de convertirse en la película de exhibición

más comercial de todos los tiempos. •

ATENCIÓ PER FAVOR
Amb motiu de les festes de Nadal volem fer sebre a tots els usuaris

del servei de recollida de fems que els propers dies 24 i 31 d'aquest

mes de desembre, no hi haurà recollida de fems nocturna. El servei

s'efectuarà dia 25 de desembre i 1 de gener per la nit.

Esperam la seva col.laboració perquè en aquestes festes tan

assenyalades la nostra ciutat es mantengui en les millors condicions

de neteja.

També els volem comunicar que el pròxim dia 16 de gener, víspera

de Sant Antoni, tampoc no hi haurà servei nocturn de recollida.

Aquesta es farà el dia abans, dissabte dia 15 de gener, es vespre

Gràcies

ASEO URBANO, S.A.
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EL MILLOR Df_LA SEMANA

Pablo Diaz

Aquest jove ju-

gador es va for-

mar en part a la
cantera roigi-

blanca, pero la
base la tenia del Reial Oviedo, equip a

n'el.que va començar i un va destacar
de molt ¡ove.

Després, per qüestions par&u-
larsla  familia va venir a viure a
Manacor i va flotar per l'equip roigi-
blanc, on va ligaren la categoría ca-
detiljuvenil,ttaPíque va acabar la

passada temporada. En Pablo, que
partida que havia de quedar a la pri-
mera plantilla del Manacor, va ser ce-

dit al Badia de Cala Millor, on ha de-
motor la seva gran qualitat. La seva
aportació a l'equip que dirigeix Este-
ve Caldentey ha estat importantissi-
ma i és un deis  jugadors claus d'a-

cluelt «PO.
En Pablo, és un jugador incisiu

valent, que veu porteria amb facilitat
cme4consegueix marcar bastants de
41000 es un futbolista jrn, que
té moka diflusió ¡que creim que té
un llor assegurat al primer eqnip del
Matikor,

De mornent peró, juga amh el Ba-
dia on és cada diumenge un dels mi-
llors del seu equipé

Per Felip Barba

Esrienrrs
Una setmana més

el Manacor ha estat
notícia triste, ja que
diumenge passat a 1'-
Hospitalet va perdre
per cinc gols a zero i
una vegada més va
ser ridiculitzat, en es-
pecial a la segona

part, en la qual els jugadors roigiblancs
causaren una molt pobre impressió. A
més posaren en evidencia tots els defec-
tes que pateix l'equip roigiblanc, que
son tàctics, físics i tècnic, així com tam-
bé la manca de motivació i de lluita per
pan d'alguns jugadors que fora de Na
Capellera no dónen el rendiment espe-
rat i aixó repercuteix en el rendiment
del conjunt.

Aquesta setmana hauria pogut esser
moguda si els que tenen el poder tècnic
i directiu del C.D. Manacor haguessen
estat valents i haguessen entrat a dialo-
gar el perqué del joc dolent del primer
equip i que és el que s'ha de fer per in-
tentar posar remei a n'aquesta greu si-
tuació esportiva, que pot arribar a ser
desastrosa també en la part económica
ja que amb aquets resultats seran molts
pocs els aficionats que vaguin a Na Ca-
pellera a presenciar el partits del Mana-
con

Si parles amb Miguel Gallego, aquest
diu: "tot va bé i si atas millor re-
bentaria i que mai m'he plantetjat
que els tècnics puguin a un mo-

ment donat presentar la dimissió".
O sigui que oficialment i de moment tot
seguirá igual esperant que l'equip reac-
cioni favorablement i perdi la categoria
amb dignitat.

Per altre part els tècnics encapsalats
per Miguel jaume, no tenen cap inten-
ció de moment de presentar la dimissió
i tampoc creuen que els puguin cesar.
Segons declaracions d'En Miguel jaume:
"pens que el problema del Manacor
no és d'entrenador i canviar els tèc-
nics no arreglaria la situació". Com
es pot veure oficialment no hi ha cap
solució inmediata pels difícils moments
que está atravessant el C.D. Manacor.

Pens que és hora que tant dirigents
com tècnics posin damunt la taula els
problemes reals que té el Manacor dins
aquesta Segona B i que intentin arreglar
la situació. Dient que tot va bé i amb un
canvi de tècnics no s'arreglaria res, no
convenç al soci i aficionat i més quan
darrera hi ha directius que diuen el con-
trari al que declaren oficialment.

Obrir un diàleg entre les dues parts
implicades, directiva i  tècnics, podria
dur a cercar qualque solució favorable
per acabar aquesta Lliga 93-94. Al con-
trari seria anar acumulant problemes
que un dia o l'altre poden rompre qual-
sevol intent d'arreglar la greu situació
que está atravessant el C.D. Manacor.

No crec que dimitir o cesar sigui el
millor. Pens que s'ha de dialogar per
treure el carro endavant amb dignan*

A s'hora de sa veritat

Manca diàleg

RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport





t4t

Ho creim perquè en tres partits li han
marcat catorze gols. Ni Sant Antoni
Llodrá pogué fer cap miracle.

De totes maneres, aixó només és el
començament d'una trista história, una
més, del Manacor a Segona B.
Aquesta vegada amb En Gallego de
president.

Ni n'Estrany, un gran táctic, ni En
Jimmy, millor entrenador de Balears,
poden adreçar aquest Manacor.

Tampoc creim que hi pugui fer res En
Timoner, preparador físic, que també
está un poc vert, per preparar un
equip de Segona B.

El que té la solució és En Bauçá, que
no és En Set Clenxes, però però que
és l'entrenador oficial del Manacor i és
el que guarda les táctiques secretes.

El Manacor d'En Menotti, en lloc de
paréixer un equip de futbol, pareix un
paner foradat

? ole Ades



Nofre, materializó el gol del honor manacorense.

Plaza Ramón Llull, 21-A
Tel. 84 35 00

Volvió a ser goleado, 5-1, en Hospitalet

El Manacor causó una pobre impresión
Felip Barba

Si bien en la primera mi-

tad el Manacor jugó un acep-

table partido, consiguiendo

adelantarse en el marcador en

el minuto 20 de partido, poco

después el conjunto catalán

consiguió empatar el partido y

a dominar el mismo poniendo

en verdaderos apuros a la de-

fensa rojiblanca que se mostró

en esta primera mitad bastan-

te segura y pudo neutralizar

en parte el dominio que ejer-

ció el conjunto del Hospitalet,

también Toni Llodrá se mos-

tró muy acertado en dos o

tres ocasiones, por lo que se

Empezó bien la segunda

parte el conjunto rojiblanco,
presionando sobre el filial es-

pañolista pero poco a poco

los jugadores catalanes se sa-

cudieron de esta presión y en

la primera vez que llegaron al

área rojiblanca consiguieran

desnivelar el marcador a su fa-

vor. Aquí empezó la debacle

manacorense, que evidenció

una vez más, que cuando el

marcador les es contrario, su

f:ilta de técnica, táctica y pre-

paración física, que le hacen

ser un equipo sin ideas, sin ca-

pacidad de reacción, cosa que

aprovechó el conjunto del

Hospitalet para dominar sin

grandes dificultades el partido

y en los minutos 72, 83 y 90,
marcar tres goles más que ridi-

culizaron al conjunto rojiblan-
co que pasó por el Municipal

de Hospitalet con mucha más

pena que gloria.*

Ficha técnica
Hospitalet: Víctor, Piber-

nat (Naranjo, min.. 62), Nava-
rro, Garceclo, Guerrero, Maca-
nasjordi (José Mana min, 80),
Masnou, Eloy, Atsara y Serra-
no

Manacor: Llodrá (2), To-
meu (1), Servera (3), Matías
(1), Xavier (2), Tófol (1) (Go-

mila, min. 75), Gerardo (2),

Salas (2), Femenias (1), Mu-
ñoz (1) y Nofre (1).

Arbitro: Sr. Tevar Mu-
ñoz, Colegio Valenciano, bue-
na actuación. Enseñó tarjetas
amarillas a Garcedo y a To-
mcu, Xavier y Gemido del Ma-
nacor

Goles. - 0-1, mm.  Nofre
al culminar una jugada de con-
tragolpe a pase de Salas.

1-1, min. 22; Atsara de
gran disparo desde fuera de
área.

2-1, min. 60; Atsara vuelve
a sorprender de disparo cuza-

do a Llodrá.

3-1, min. 72; Jordi en du-
doSa posición bate por bajo la
cancerbero rojiblanco

4-1, min. 83; Eloy en juga-
da individual y de disparo des-
de la frontal del área.

5-1, min. 90. Disparo de
Eloy al larguero y el rechaze lo
recogió José María que de
gran disparo batió a liodrá.

Incidencias: poco públi-
co en las gradas del Municipal
de Hospitalet, en una mañana
soleada y con una excelente
temperatura.•

llegó al descanso con empate

a un gol.
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Con la intención de reaccionar

El Manacor recibe la visita del Figueres
Felip Barba

Después de estar desde la

tercera jornada sin ganar un

partido y además ser el equi-

po más goleado y menos gole-

ador del grupo. El Manacor re-

cibe este domingo la visita del

Figueres, un equipo que visita

por primera vez Na Capellera,

que la pasada temporada mili-

taba en la Segunda A y que tie-

ne como entrenador a Waldo

Ramos.

El Figueres, que lleva seis

jornadas sin conocer la victo-

ria, que cuenta con bastantes

lesionados, vendrá a Manacor

en busca de conseguir algún

positivo y mejorar su andadu-

ra en esta Segunda B. El con-

junto catalán está situado en

la zona intermedia de la clasifi-

cación.

No vamos a repetir que los

rojiblancos después de los úl-

timos resultados necesita im-

periosamente conseguir una

victoria y de esta manera dar

una alegría a la afición que es-

tá algo decaida después de ver

como su equipo es goleado en

cada partido y con pocas posi-

bilidades de reacción.

De todas maneras parece

que, tanto técnicos, como ju-

gadores, se han mentalizado al

máximo para intentar conse-

guir la victoria en este último

partido de la primera vuelta

que se va a disputar en Na Ca-

pellera, ya que después hasta

el día 16 de Enero el conjunto

no volverá a jugar ante su afi-

ción. Por lo que sería impor-

tante dejar un buen sabor de

boca a los aficionados.

En lo que a la parte depor-

tiva se refiere, hay que reseñar

que existen las dudas de Ge-

rardo, Copoví y Cazorla y las

altas definitivas de Gomila y

Casals, por lo que los técnicos

rojiblancos podrán contar

prácticamente con casi toda la

plantilla a excepción de Tudu-

rí y Rafita.

Este interesante encuen-

tro dará inicio a las cinco me-

nos cuarto de la tarde y será

dirigido por el Sr. Cerdá Al-
bert del Colegio Valenciano.

Siendo las alineaciones proba-

les que presenten ambos con-

juntos las siguientes:

Manacor: Llodrá, Copoví,

Xavier, Matías, Gomila, Salas,

Servera, Gerardo o Casals, No-

fre, Muñoz o Tófol y Feme-

nias.

Figueres: Emilio, Comas,

Sagué, Curós, Valentín, Pino,

Cortada, Priego, Murgui, Qui-

que y Bernal.•
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Después de su importante victoria sobre el Poblense

El Badia puede aspirar a puntuar en Sóller
Redacción

Con un Barceló pletórico

de juego, que entró en la se-

gunda mitad del partido, el

Badia de Esteban Caldentey

consiguió una gran victoria so-

bre el Poblense, en un partido

que se jugó de poder a poder

y que el conjunto de Cala Mi-

llor supo superar en la segun-

da parte al conjunto de Nico

López, consiguiendo con ello

una importantísima victoria

que le vuelve situar en los lu-

gares altos de la clasificación.

Este domingo el Badia de-

be rendir visita al Sóller, un

Barceló. fue el revulsivo de

su equipo.

equipo que no se encuentra

en su mejor momento de jue-

go, que actualmente se en-

cuentra en zona de descenso

y que por consiguiente ser

muy difícil de batir en su feu-

do de Can Mayol. Conforme

viene demostrando el conjun-

to de Cala Millor, se encuentra

en estos momentos en un ex-

celente momento de juego,

consiguen buenos resultados

y por lo tanto deben ratificar

su posición en la tabla consi-

guiendo un resultado positivo

en su visita al equipo del valle

de los Naranjos.

Para este partido Esteban

Caldentey no podrá con Se-

bastián, que por doble amo-

nestación tiene un partido de

sanción y tampoco con Rosse-

lló, por otra parte el resto de

la plantilla está en perfectas

condiciones de ser alineados.

Este interesante encuen-

tro dará inicio a las tres y me-

dia y será dirigido por el Sr.

Parets Cañas. Las probables

alineaciones que presenten

ambos equipos serán:

Sóller: Juanjo, Vázquez,

Nadal, Sergi, Tovar, Ferrer,

Salvador, Carmelo, Cristian,

Moll e Isidro.

Badia: Miki o López, Bau-

za, Brunet, Marcelino, Salvuri,

Carrió, Muntaner, Andreu, Ne-

bot y Pablo.•

Siete semanas sin conocer la victoria

El Cardassar recibe al Ferriolense
Joan Fornés

A pesar de su buen juego,

esta vez y como casi siempre

por la mínima, ante el Ibiza

debido a un tanto psicológico

marcado por Jorge en las pos-

trimerías de la primera mitad,

con esta derrota ya son siete

las jornadas consecutivas que

los gualdinegros no saborean

las mieles de la victoria, cosa

que empieza a ser realmente

preocupante ya que bajan otro

peldaño en la clasificación y se

situan en la dieciseisava posi-

ción con trece puntos y tres

negativos.

Para este domingo a las

cuatro de la tarde el club

El veterano Estelricb fue el

mejor en Ibiza.

que preside Xisco Umbert, re-

cibe en "Es Moleter" al Fe-

rriolense de Juan Manuel Dar-

der que esta semana se pre-

sentarán a Sant Llorenç con la

baja de Jover por sanción. Los

palmesanos están situados en

la doceava posición con dieci-

seis puntos y dos negativos

encajados en el último com-

promiso ante el Playas. Tanto

la escuadra granotera como la

de Son Ferriol destacan por su

buen hacer en defensa, son

los segundos menos goleados

pero no así en su poder ofen-

sivo. Por lo que se prevee un

evento de carácter defensivo.

Para esta décimo octava jorna-

da Toni Pastor recupera a To-

más Riera, Consta, Nando Se-

minario y posiblemente a Ga-

lletero por contra siguen en

dique seco, Caldentey, que

podría reaparecer antes de lo

previsto al evolucionar bien su

rodilla y Morey que será baja

por un mes al ser sometido a

una artroscopia.

Este interesante compro-

miso será dirigido por el Sr.

Munar Gelabert y los posi-

bles onces titulares sean:

Cardassar: Seminario,

Mas, Roig, Ramón, Estelrich,

Miguel Sancho, J. Sancho, To-

rreblanca, Nando, Galletero o

Casals o Mestre.

Ferriolense: Peralta, Vi-

da!, Consta, Raul, Pérez, Toño,

Castro, Tuti, Simó, Manolito

Marín •
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Tiene ocho negativos en su casillero

El Porto Cristo a reaccionar en La Soledad
Redacción

Nueve goles en dos parti-

dos ha encajado el Porto Cris-

to en los dos últimos partidos

disputados en "Ses Comes" lo

que le han supuesto aumentar

a ocho su cuenta de negativos

y situarse en la antepenúltima

posición de la tabla clasificato-

ha, estando en estos momen-

tos en una zona muy peligrosa

de la que debe intentar salir lo

más pronto posible si quiere

mantener la categoría.

Este domingo los porte-

ños rinden visita al Soledad,

en un partido que el conjunto

Pañella, uno de los fijos del

Porto Cristo

de Magín Durán debe intentar

sorprender al cuadro palmesa-

no y de esta manera iniciar el

camino de la recuperación, el

volver a cosechar una derrota

podría ser determinante para

que el Porto Cristo no consi-

guiese salir de la difícil situa-

ción que se encuentra en es-

tos momentos.

No parece que se puedan

producir muchas novedades

en el conjunto porteño, que

podrá contar de nuevo con

P.J. Sansó, recuperado de una

afección gripal, por lo que po-

drá formar un once de garantí-

as para intentar conseguir un

resultado positivo en esta su

visita al Soledad.

Este encuentro entre el

Soledad y el Porto Cristo va a

ser dirigido por el Sr. Bermú-
dez Fernández y dará co-

mienzo a las once de la maña-

na. Siendo las alineaciones

probables las siguientes:

Soledad: Víctor, J. Roig,

Roca, Torrens, Ros, Alberto,

Romero, Palomo, Rodri, Vila y

Salva.

Porto Cristo: David, P.J.

Sansó, Granja, Pañella, M.A.

Llull, Cerdá, Tauleta, Pinoy,

Vecina, Pedri y Pascual.•

Después de dos victorias consecutivas

El Barracar por el buen camino
Redacción

Después de la victoria

conseguida el pasado domin-

go sobre el Porreres, el Barra-

car ha abandonado la zona ba-

ja de la clasificación y ahora se

encuentra en la zona tranqui-

la.

12 victoria fue por la míni-

ma, 2-1, con goles de Mascaró

y Vil lalonga.

Por el Barracar jugaron:

Garau, Rubio, Estrany, J. Mi-

guel (Molina), López, Masca-

rá, Villalonga (Sureda), Mayor-

domo, Mores' (Bordos), M. Mi-

guel Servera.

Este domingo a partir a las

tres y media de la tarde el Ba-

rracar rinde visita al Vilafranca,

partido que va a ser dirigido

por el Sr. Ortega Peña.

JUVENILES

Alaró, 1 - Barracar, 6:

Bordoy, Mayordomo, Cabrer,

J. Miguel, López, Sureda, Ga-

llardo, B. Miguel, Febrer, Fer-

nández y Puigrós. (Oliver, Pe-

relló y Fons).

Goles. - Sureda, Gallar-

do, Febrer, Puigrós, Oliver
y Fons.

Guillem Sureda, entrenador

del equipo cadete y jugador

del primer equipo.

CADETES

Barracar, O: Simarro,

Martínez, Vidal, Parera, Adro-

ver, López, Soler, Cabrera,

Barceló, Expósito y Heredia.

(Rigo, García, Durán, Campa-

yo y Campins).

Petra, 1: Oliver, Bonnín,

Enseñat, Alomar, Company,

Sansó, Nigorra, Florit, Rodrí-

guez, García y Jaime. (Gayá,

Planas, Bennasar, Vidal y Ri-

bot).

Gol: Jaime.*
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Cantera del C.D. Manacor

Los juveniles siguen venciendo

Font, Juvenil "A".

Manacor "A", 3: Bernat,

Moragues, Santa, Marí, Font,

Roldán, Mestre, Varón, JA. Co-

poví, L. Copoví y Rigo. (Gor-

nés, Pascual, Ramírez y Fulla-

na).

Cardassar, 1: Galmés,

Carrió, Riera, Santa, Mestre,

Roig, Puigrós, Morey, Jaume,

Gomila y Llinás.(Fullana, Casi-

tas, Servera y Ordinas).

Goles. - Santa L. Copoví
y Carrió p.p. por el Manacor

y Servera por el Cardassar.

Manacor "B", 4: Sansó,

Llull, Cánovas, Sureda, Pol, A.

Sureda, Soler, Estrany, R. Mén-

dez, Gaya y López.(Rigo, Mi-

(luel y P. Méndez).

Xilvar, 1.

Goles. - Soler (2), Gayá y

López.

FUTBOL-7

Porreres, 4 - Olímpic,

5: Carlos, Adrián, Barceló,

Fuster, Hinojosa, Morev, Mu-

Parera, benjamín.

ñoz, Sánchez, Tello, Hernán-

dez, Fluxá y Sureda.

Goles- Muñoz (3), Mo-

rey e Hinojosa

Escolar, 2 - Atco. Mana-

cor, 5: Lliteras, Pomar, Mi-

guel, Buendía, Vives, Barceló,

Andreu, Nadal y Gomila.

Goles. - Nadal (4) y Vi-

ves.

Manacorins,4: Vallas, Pa-

rera, Alvarez, Sitjes, Peñaran-

da, Mut, Richart, Busquets, Fe-

rrer, Muntaner, Gallardo y

Barceló.

Badia, O: García, Gómez,

Riera, infante, Corral, Moll,

Palma, Riera, González, Gar-

cía, Nebot y Massanet

Goles. - Arey (2), Mut y

Busquets.

Manacor, 9: Alcalá, Díaz,

Morey, Llull, Munar, Rodrí-

guez, Palma, Pomar, Pascual,

Truvols y Gelabert.

Montuiri, 3.

M. Amer, benjamín

Goles.- Palma (3), Rodrí-
guez (2), Munar (2) y Mo-

rey (2).

BENJAMINES C.I.M.

Olímpic, 2: Melis, Parera,

Puigrós, Munar, Gomila, Ser-

vera, Gómez, Riera, _loan Marc,

Grirnalt y Morales, (Bassa, Mi-

guel, Pastor, Sansó y Bonet).

Santanyí, 5.
Goles. - Gomila y Pastor.

Manacor, 4: Lorenzo,

Santa, Pont, P. Amer, Morey,

David, Mondejar, Mesquida,

Marcel, M. Amer y García.(Pe-

relló, Llaneras, Gallego, López

y Más).

Escolar, O.

Goles. - David, Monde-

jar, Más y Mesquida.

INFANTILES

Olímpic, 7: Febrer, Veny,

Miguel, Pujadas, Serra, Mora-

gues, García, Alcalá, Sureda,

Rodríguez, Fútbol-7.

Libres y Huertas,(Mascaró,

Sansó, Blanes y Miguel).

Llosetense, O.

Goles. - Alcalá (2), Lla-

brés (2), Pujadas, García y
Seguí en p.p.

Manacor, 3: Veny, Riera,

Andreu, Caldentey, Enseñat,

Muñoz, Gayá, Hinojosa, Frau,

Richart y Navarro.(Toral, Pui-

grós, García, Frau y Pascual).

Montuiri, O.

Goles. - Richart, Navarro

y Pascual.

CADETES

Manacor, 1: Miguel, Cal-

dentey, Femenias, Toral, Hu-

guet, Héctor, César, Mulet, Fu-

llana, Martín y Sáez.(Nadal, Va-

quer, Domenge, Servera y Ra-

món).

Atco. Rafal, O.
Gol. - Héctor.•
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Cantera del Porto Cristo

Otra jornada victoriosa

Jaume, benjamín.

Avance, O - Porto Cristo

C.I.M., 4: Riera (Balaguer, Fu-

llana (Tapias), Umbert, Hidal-

go (Jaume), Martínez (Riera),

López, Cerdán, J. del Salto, Li-

zancos (Ruíz), Guardiola y D.

del Salto.

Victoria merecida del con-

junto rojillo ante un luchador

Miralles, infantil.

Avance. Los goles porteños

fueron marcados por. Guar-
diola (2), J. del Salto y D.

del Salto.

INFANTILES

Porreres, O - Porto Cris-

to, 9: Brunet, López, García,

,\»	 ,

.tow,

Adrover, Cadete.

Follón, Díaz, Hervás (Siquier),

Perelló (Sans), Gayá (Martí-

nez), Guardiola (Rodríguez),

Prieto (Miralles) y Alabarce.

Victoria clara y contunden-

te del conjunto de .laime Mut,

que sigue imbatido en el cam-

peonato. Los goleadores por-

teños fueron; Alabarce (5),

Guardiola (3) y Hervás.

CADETES

Vilafranca, 1 - Porto
Cristo, 6: Adrover (Abajo), P,

Olmos, J. Olmos, Ribot, Ci-

fuentes, Más (Salas), Sánchez

(Martínez), Allande, Flores

(Catalá), Martínez y Nadal.

El equipo porteño jugan-

do a ráfagas de muy buen jue-

go derrotó merecidamente al

conjunto local con goles de:

Nadal (3), Martínez (2) y

Adrover.•

Fútbol Base C.D. Cardassar

Serio correctivo a los infantiles
l a REG. INFANTIL

J. Sallista 9- Cardassar O

Cardassar: Perelló, Llinás, Gonzalez, Planisi, Bauza, P.

Maria, Reina, Manuel, Albertí, Bartolomé, Francisco (Felicia-

no, Roca, Santa, Febrer)

	  Un resultado que lo dice todo. Los locales dominaron to-

ro el evento. Los llorencins lo Intentaron pero los inqueros

fueron netamente superiores

BENJAMINES CONSELL

Vilafranca 2 - Cardassar 1

Cardassar  Riera, Ballester, Roig, Santa, Pascual, Llodrá,

Galmés, Oriol, Nieto, Gil, Gomila (Pep, Femenias, Servera,

Santandreu, Ramon)
Buen partido donde el trencilla de turno fue un verdade-

ro "cajerillo" y fue el que decantó la balanza al final con una

pena máxima sacada de la manga. El tanto llorend lo mate-

rializó Nieto a pase del "pulmón" Gil.

ASSOCIACIÓ DE PARES
INSTITUT BATXILLERAT
"MOSSÈN ALCOVER" 

Ronda Institut, s/n • 07500 • MANACOR

TÍTOL CONFERÈNCIA:
Alternatives naturals a la SALUT I

ALIMENTACIO convencionals.

PER:
Andreu Adrover i Tirado.

-Metge homeópata-
Jaume Bonet Moll

-higienista-

Dia 20, dilluns que ve
Lloc: A l'Institut

Hora: A les 21 hores
Organitza: Associació de pares.
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5• HIPER
MALLORCA

MANACOR - INCA - CALA MILLOR - FELANITX

.) 7š
Centro

MANACOR

11:1111:":11:11111;.:1:1;1:11:1:1;:1:,

CAVA CARTA NEVADA	 475. -

CAVA CODORNIU EXTRA	 625. -

VINO MATEUS ROSE 3/4 	 449. -

MARTINI ROSSO Y BANCO 	465. -

WHIS(Y VAT 693/4 	798. -

VELOCOTON UNAGRAS 8/10 Kg. 	 98. -
KIWIS 1 kg.	 139,-

\A A3 3/4	 991-AE
 

SvJ

grs,
_ATEC J

T A AS

TE  AG AS    

198.-
SvP VÁ 30 grs1 325.-

E A3 0 grs,	 3251-

o 0H00



Fútbol Empresas C.I.M.

Can Miguel - Es Forat, goleó al T. Muntaner
Bar Ca'n Miguel - Es Fo-

rat, 4: Juanito, Mira, Mestre,

Salas, Javi, Nadal, Morey, P.

Riera I, P. Riera II, J. Mira y

Vanrell.

En la segunda mitad juga-

ron; "S. Amer y Alcover.

Transportes Muntaner,
O: Campos, Aguilar, Catalá, Al-

berti, Bauzá, Bestard, Arbona,
Colom, Rivera, Daza y Munta-
ner I.

En la segunda parte tam-

bién jugaron; Cerezo, Vidal y
Muntaner II.

Arbitro: Sr. Codina. Anu-

ló un gol imcomprensible-

mente al equipo local y dejó

de pitar un claro penalty en el

área visitante. Enseñó tarjetas

amarillas a Alberti (2), Arbona
y Rivera y roja directa a Vidal

del equipo visitante y amarilla

al jugador local Vanrell.

Goles.- 1-0. min. 33: A. Mi-

ra bate por bajo a Campos. 2-

0, min. 40; Nadal culmina una

jugada de Vanrell. 3-0, min.

70; J. Mira en jugada personal.

4-0, min. 80: Vanrell establece

el resultado final.

Comentario. Nueva victo-

ria del equipo localque jugó

unos primorosos cuarenta y

cinco minutos, con un juego

vibrante de juego frente a un

rival que demostró muy malas

maneras y un mal comporta-

miento.

En la segunda parte el par-

tido bajó de calidad, pero si-

guió el equipo solleric con su

juego violento, que a punto

estuvode ensuciar la justa vic-

toria local que pudo ser de es-

cándalo.

Por el equipo manacorí lo

mejor fueron los primeros es-

tos primeros cuarenta y cinco

inutos, que fueron realmente

espectaculares.

Por el equipo de Soller no

merecen ni siquiera comentar

su lamentable actitud, sencilla-

mente lamentable.

El partido disputado el pa-

sado día 8, termión con el re-

sultado siguiente: Bar Ca'n Mi-

guel - Es Forat, 2 - Rte. Tropi-

cal, O.

Con estas dos victorias el

equipo manacorí del Bar Ca'n

Miguel - Es Forat, ratificó su

buen momento de juego que

está atravesando y al mismo

tiempo la segunda posición

que ocupa en la tabla clasifica-

toria.*

Fútbol Peñas

Arcs/Artá, nuevo lider
Resultados de la pasada

jornada, en la que al ser sus-

pendido el partido Cardassar -

Viatges Llevant, por incompa-

recencia del arbitro, el

Arcs/Artá, pasa a liderar el Tor-

neo Comarcal de Peñas.

S'Estil, 5 - Rambles Mun-

disport, 7, Bar Ciutat, 1 - Arcs
Artá, 7, CE, Son Macià, O -

Droguería Más, 5, Cardassar -

Viatges Llevant (Suspendido),

Casa Extremadura, 1 -

S'Aguait, 1, EsgramarBritanic

Pub, O - Peña Son Servera, 1,

Focart, 5 - Calas de Mallorca,

O, Carrocerías Ca'n Biel, 3 -

Bar Es Serralt, 2, Modas Jui-
ma/Porrón, 1 - Garage Gallete-

ro, 4. Descansó: Bar Es Tai.

La clasificación actual que-

da como sigue:

Arcs/Artá, 27 puntos,

Cardassar, 26, Rehabilitación

Manacor/Garage Galletero, 25,

Bar Ciutat, 24, Rambles/Mun-
disport, 22, Droguería Más,

22, Focart, 20, Peña Son Serve-

ra, 20, Bar Es Tai, 16, Calas de

Mallorca, 16, Mármoles Esgra-

mar/Britanic Pub, 15, S'Estil,

15, Modas Juima/Porrón, 14,

Viatges Llevant, 10, Carrocerí-

as Ca'n Biel, 9, CE, Son Macià,
8, Casa Extremadura, 8, Bar Es

Serralt, 4, S'Aguait, 3.
Los partidos que se van a

disputar este fin de semana

correspondientes a la Jornada

17 son:

Rambles/Mundisport - Bar

Ciutat (Sábado, 1530 h. A.P.

Frau).

Arcs Artá - CE, Son Macià

(Sábado, 17'45 h. Artá)

Droguería Más - Cardassar

(Sábado, 1730 h. Poliespor-

tiu).

Viatges Llevant - Casa Ex-

tremadura (Sábado, 15'30 h.

Poliesportiu).

Bar S'Aguait - Mármoles

Esgranar/Britanic (Domingo,

1030 h. Petra).

Peña Son Servera - Focart

(Sábado, 1530 h. Son Serve-

ra).
Calas de Mallorca - Modas

Juima/Porrón (Sábado, 15'30

h. Calas de Mallorca).

Rehabilitación Manacor/G.

Galletero - Carrocerías Ca'n

Biel (Sábado, 1730 h. A.P.

Frau).

Bar Es Tai - Es Serralt (Sá-

bado, 1815 h. Porto Cristo).

Descansa: Bar s'Estil.

Ahora la competición en-

tra en su momento más emo-

cionante, ya que hay varios

equipos que tienen muchas

posibilidades de alcanzar el li-

derato, ya que hay muy pocos

puntos de diferencia.

De esta jornada que se va

a disputar este fin de semana

destacar los partidos: Drogue-

ría Más - Esgramar y Ram-

bles/Mundisport - Bar Ciutat.•
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CARNES A LA BRASA

VINYA DE MAR, 18 TEL. 58 52 76

CALA MILLOR
CERRADO POR VACACIONES

Del 19 Dic. al 24 Feb.
(inclusive)

tPTEMP

Torneo futbolin Sant Llorenç Can Neula

La pareja Grimalt-Pastor, campeona
Joan Fornés

Este pasado sábado al filo

de las nueve y media de la no-

che tuvo lugar la cena-entrega

de trofeos del Torneo de fut-

bolín "Can Neula", que se dis-

pustó en Sant Llorenç en el

céntrico Bar del mismo nom-

bre. La cena resultó susma-

mente agradable y entreteni-

da, en cuanto al manjar no fal-

tó absolutamente de nada pa-

ra estos esforzados "reyes de

la muñeca".

"Panxa plena" se pasó a la

Los participantes del

torneo Can Neula

entrega de trofeos y placas pa-

ra las doce parejas participan-

tes. 12s tres primeras parejas

recibieron seis expléndidos

trofeos de manos del coordi-

nador Bernat Llodrá. Los cam-

peones e invictos han sido la

pareja formada por Jaime Gri-

malt y Pedro Pastor seguidos

por los Hnos. Gabriel y Toni

Font; el tercer puesto fue para

el equipo revelación del tor-

neo, J. Fornés-A. Llodrá.

Tras este éxito consegui-

do, por la gran animación y

deportividad reinante durante

la edición, se espera que en

breve se empieze otro campe-

onato •
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Equipo de "So Picada, uno de los animadores de este Torneo Comarcal.

Fu tbito Peñas

Focart, lidera el Torneo Comarcal

La clasificación actual es la

siguiente;

Focart, 33 puntos, Reh.

Manacor/G. Galletero, 30, Ca-

fé 24, 28, Hnos.. Barragán, 28,
Artejoya, 26, El Palau/Mongo-

Bongo, 23, Mármoles Esgra-
mar, 21, Ca'n Martí, 20, Sa Pi-

cada, 18, Congelados SYP, 17,

Sa Volta, 14, P. Sirer, 13, Mo-

bles Riera Amores. 10, Avicor,
10, Bar Truis, 9, S'Actual, 11,
Na Camella, 5, Cafetería

s'Hort, 4, Es Creuers, 4, Em-
bulls, 4.

Los horarios de las jorna-

das 20 y 21, que se disputarán

el martes y jueves de la próxi-

ma semana son:

Martes: Embulls - Reh.

Manacor/G. Galletero (20 h.

Simó Ballester).

Perf. Sirer - Palau/Mongo-

Bongo ( 21 h. Simó Ballester).

Mobles Riera Amores -

Can Martí (22 h. Simó Balles-

ter).

Truis - Es Creuers (22 h.

Es Canyar).

Hnos. Barragán - S'Hort
(21 h. Es Canyar).

Esgramar - Cong. SYP (20

h. Es Canyar).
Sa Picada - S'Actual (20'30

h. Industrial).

Camella - Artejoya (2130

h. Industrial).

Avicor - Focart (20 h. Jordi

d'es Recó).

Café 24- Sa Volta (21 h.

Jordi d'es Recó).

Jueves: Focart - Embulls

(20 h. Jordi d'es Recó).

Reh. Manacor/G. Galletero

(21 h. Jordi d'es Recó).

Palau/Mongo-Bongo - M.

Riera Amores (20'30 h. Indus-

trial)

Simó  Ballester).

S'Actual - Café 24 (20 h. Es

Canyar).

Artejoya - Avicor (21 h. Es

Canyar).

Cong. SYP - Sa Picada (22

h. Es Canyar).

Nota especial; El próximo

día 27 de Diciembre se cele-

brará un encuentro de Fútbol-

7, a las 10 horas entre los dele-

gados de las Peñas de Futbito,

en el Polideportivo de Sa To-

rre ya las 1115, otro encuen-

tro entre los seleccionados de

todos los equipos, de los cua-

les se harán dos selecciones y

los árbitros de los mismos se-

rán el Sr. Barceló y el Sr. Lusti.

Esperamos mucha asistencia

de público, ya que se efectua-

rán diferentes sorteos y los be-

neficios de los mismos irán

destinados al Colegio loan

Mesquida".*

Sa Volta - Camella (2130

h. Industrial).

Can Martí - Truis (20 h. Si-

mó Ballester).

Es Creuers - Hnos. Barra-

gán (21 h. Simó Ballester).
S'Hort - Esgramar (22 h.

Penya Barcelonista MA. Nadal
En los sorteos realizados en las sedes de Palma y Génova, para

presenciar los partidos que el F.C. Barcelona debe disputar contra

el Real Madrid, correspondiente a la Supercopa y frente al Celta

de Vigo, los días 16 y 19 de Diciembre, han sido agraciados los si-

guientes socios:

Penya Palma: Partido: Barcelona - Real Madrid: Socio n° 32:

Miguel Brunet Alós de Porto Cristo.

Socio n° 199: Antonio Gibanel Homar de Porto Cristo.

Socio de la Sede: J.M. Vidal Alonso de Palma.

Penya Génova: Barcelona - Celta. Socio n° 482: Juan Gomita

Planisi de Manacor.

Socio n°: 438: Pedro Sabater Espases de Palma.

Socio de la Sede: Miguel Picornell Fullana de Génova.

El próximo sorteo se realizará en la Delegación de Algaida en

el Rte. Ses Maioles.•
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Primer Campus de Bàsquet a la comarca

Angel Heredero s'acosta als nins de Manacor
L'ex-jugador del F.C. Barcelona i del Patronat, Angel He-

redero, ha organitzat el primer campus de bàsquet a
Manacor i Son Servera dels dies 27 al 31 de desembre.
Dirigit als nins i nines de 8 a 16 anys, aquests tindran

l'oportunitat d'aprendre d'un gran professional.

Heredero, professional del básquet, realitza un campus a Manacor

M.A.LLodrá

Manacor i Son Servera se-

ran escenari les properes fes-

tes de Nadal, del 27 al 31 de

desembre, del primer campus

de bàsquet que s'organitza

dins la comarca del Llevant.

Angel Heredero, ex—jugador

del F.C.Barcelona, i de la plan-

tilla de primer equip del Patro-

nat en els seus millors anys,

entre altres, brinda als nins i

nines d'aquestes poblacions i

lindants, l'oportunitat de parti-

cipar en una setmana intensa

de l'atractiu joc del básquet i

aprendre de la seva extensa i

professional experiencia.

Amb el patronici de 12 Cai-

xa i Coca Cola i amb les col.la-

boracions de l'Ajuntament de

Manacor, del Club Perles Ma-

nacori especialment de Sion

Riera, aquest conegut jugador

de bàsquet ha promogut un

interessant campus que es ce-

lebrará del 27 al 31 de desem-

bre a Manacor (de nou del de-

matí a una del migdia) i Son

Servera (de les 1530 a 19 ho-

res). A ell hi poden participar

tots els nins i nines de la co-

marca d'edats compreses en-

tre els 81 16 anys. Les concen-

tracions a Manacor, tindran

lloc a les pistes de Na Capelle-

ra i Es Canyar i la quota d'ins-

cripció és de 5.000 pessetes.

Aquest preu inclou assegu-
rança médica, camiseta, en-

trepà diari i regal sorpresa per

a tots els participants.

Objectius

Els objectius d'aquest jove

professional del bàsquet amb

els al.lots de Manacor és, se-

gons ha manifestat a 7 SETMA-

NARI, "conocernos todos,

entablar una buena amis-

tad, respecto y conocer el

deporte del baloncesto

desde su base, como un

juego atractivo y entusias-

ta". Angel Heredero espera

que aquest campus sia una

setmana "muy didáctica pa-

ra los chavales. Pretende-

mos educar a los jóvenes

en el juego". Donada la cir-

cumstáncia de que per aques-

tes dades hi ha !liga professio-

nal, ha estat impossible que

algun altre jugador d'elite pu-

gui assistir a aquesta primera

trobada que s'organitza a Ma-

nacor i Son Servera encara

que més endavant "organi-

zaremos nuevos campus y,

si es posible, con la pre-

sencia de grandes jugado-

res de ACB". Per Ilavors He-
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Angel Heredero i el manacon' Sion Riera, un dels grans collaboradors amb l'organització del campus.

redero ja haurà mantigut el

primer contacte i si aquesta té

acceptació es podrien convo-

car novament per Setmana

Santa i estiu.

Els motius pel qual Here-

dero ha escollit Manacor i la

seva comarca, no és altra per-

que "creo que puede haber

un trabajo profesional de
futuro entre el Perlas Ma-

nacor, el Ayuntamiento y
yo en el sentido de formar
grandes proyectos". Per

desgràcia, reconeix, que en

aquesta illa el básquet no ha

funcionat encara que "espero
que este trabajo en Mana-

cor sea el inicio de una
nueva etapa". Per aconse-

guir—ho manifesta que s'ha

d'ensenyar als al.lots a poc a

poc però sense pauses, con-

fiant de qualque manera que

"podamos sacar un equipo
fuera de la isla, ahora o en
un futuro". •

Angel Heredero

Angel Heredero va néixer a Se-
govia peró, en només tres anys,
va a viure a la capital olímpica.
Es forma com a jugador de bàs-
quet dins les categories inferios
del F.C.Barcelona, deis 12 fins
als 19 anys i llavors jugá, per

dues temporades amb el primer
equip, amb els que guanyci dues

recopes Passá cedit per tres
anys al Cacaolat Granollers

tingué l'oportunitat de jugar la
Copa korac Llavorsfor m d part
de/a plantilla del Patronat, en

els seus millors anys, encara
que no ac,onseguissen en cap

ocasió ascendir de categoria. La
passada temporada fuga amb el

Fuenlabrada (Madrid) de pri-
mera divisió jara, comparteix
la seta sabiduria i experiencia

arnb els al.lots, esperan: la crida
d'algun equip professional.

Basquet Penyes Elite 

Disena, encapsala la classificació
Segona jornada amb molta

igualtat entre la majoria dels

equips.

Es prest encara per anun-

ciar favorits al títol, per() ja es

deixa veure que aquesta pri-

mera edició del Torncig "Eh-

te" de Basquet será molt dis-

putada.

Aquets son els resultats re-

gistrats als difercnts encon-

tres:

Elite 68 - Mobles J. Na-
dal 78

Victoria decantada en el

darrer quart cap a l'equip de

Mobles J. Nadal, que va de-

mostrarmés idees en atac i

una major velocitat.

Rte. Picnic 48 - Es Pop

46
Molta d'igualtat, la major

experiencia de Rte. Picnic

s'impossá davant la voluntat

de Es Pop, que va demostrar

un bon nivell de joc.

S. Salvador d'Artá 78 -
Artejoya 57

No va tenir problemes

l'cquip artanenc per derrotar

als més joves del torneig.

Cala Rajada 41 - Mobles
Disena 111

Gracies a aquesta contun-

dent victória, Mobles Disena

encapsala la classificació gene-

ral. Cala Rajada a de tornar de-

mostrar el joc que li va perme-

tre jugar la prórroga amb el

Porto Cristo la setmana ante-

rior.

Son Maca 42 - Porto
Cristo 40

Bon començament de

temporada dels equips macia-

ners malgrat la fificultat que

varen tenir per doblegar a un

Porto Cristo molt batallador.

La classificació general, se-

gons el nostro informàtic, Mi-

guel Mascaró, queda de la se-

guent manera:

Mobles Disena, 4
punts, Son Macià 4, Elite 3,

Sant Salvador d'Artà 3, Mobles

J. Nadal 3, Porto Cristo 3, Rte.

Picnic 2, Es Pop 2, Cala Ratjada

2, Artejoya 1.

Horari dels partits a dispu-

tara la Tercera Jornada, que

es celebrará el proper dissapte

día 18 de Desembre.

Mobles J. Nadal - Porto

Cristo (Simó Ballester, 15 h.

Arbitre: Sr. Martí).

Mobles Disena - Son Macià

(Simó Ballester, 1630 h. Arbi-

tre: Sr. Martí).

Artejoya - Cala Rajada (Es

Canyar, 15 h. Arbitre: Sr. Gui-

Ilem).

Es Pop - Sant Salvador

d'Artá (Es Canyar, 16'30 h. Ar-

bitre: Sr. Guillem).

Elite - Rte. Picnic (Na Ca-

pellera, 15 h. Arbitre: Sr.

Alex).•
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Bàsquet

Dues victòries per sis derrotes
Redacció.- Dos partits

guanyats i sis de perduts,

aquest és el resultat final de la

darrera jornada de bàsquet
pels equips manacorins, se-

nior i infantil masculí A, sols-

ment salvaren la jornada negra

que, al marge dels resultats, al-

guns partits foren extremada-

ment dolents.

Pel que es referent a les

categories infantils, el Perles

B perdé per 12 a 79 dins Na

Capellera i front el CIDE. Els

de Ciutat foren en tot mo-

ment superiors i de fet es de-

mostra el resultat final. Així i

tot va ser el partit més dolent

de tota la temporada no de-

mostrant els al.lots engany ni

en defensa ni en atac. Pel que

es referent a l'Infantil feme-

ní, aquest, encara que jugás

un partit bo, o almanco regu-

lar, no podé tornar de EL MO-

LINAR amb la victòria. A la pri-

mera part l'equip local s'avan-

tatjá forca bé, arribant a tenir

diferencia en el seu marcador

de 23 punts. Aquí fou quan es

perdé el partit ja que el parcial

dels darrers 20 minuts de joc

fou favorable al Perles. La re-

muntada 1, sobretot, la correc-

ció de les errades produïdes
als dos primers temps, fou ex-

cel.lent si bé no bastà per

guanyar el partit. El resultat

fou de 64 a 48.

Cadet masculí i femení

Tots dos jugaren dins Na

Capellera i malament. Primer

el cadet femení i després el

masculí realitzaren un joc im-

propi de les seves qualitats

que els provocà perdre front a

l'Artà, les nines i davant s'Are-

nal els al.lots. Concretament

aquest darrer partit resulta

completament avorrit. El mar-

cador d'un i altre es mantin-

gué molt baix, acabant per po-

sar un exemple la primera

meitat amb el parcial de 9-10

favorable als visitants.

Juvenil masculí i femení

Tampoc pogueren guan-

yar cap d'aquests dos equips

als seus respectius rivals. Els

masculins perderen per cinc

punts de diferencia dins Na

Capellera (45-50) davant el

San Cayetano i les nines per

solament dos punts, dins Ju-

ventud Mariana (41-39).

Un sol jugador dels visi-

tants, en el partit que dirigí

Mateu Pascual, aconseguí 34

punts i aporta la victòria al seu

grup. Els manacorins seguei-

xen encara sense conèixer la
victòria.

Tercera Divisió

Autonómica

Si la jornada dins les cate-

gories base resultava gairebé

totalment negativa, excep-

tuant a una plantilla infantil,

menys mal que el primer

equip que es disputa dins

Tercera Divisió si pogué guan-

yar clarament al Gesa Alcúdia

pel resultat 65 a 49.

Una de les notes a desta-

car és que els visitants es pre-

sentaren a la pista en solsment

sis jugadors i per tant, si el

Perles hagués apretat una mi-

ca més fort durant els 40 mi-

nuts la diferencia al resultat fi-

nal hagués pogut ser més

abultada. Així i tot la victòria
quedà a casa i els serví per

mantenir la tercera posició de

la classificaciO. •

Propera jornada

A les 12 hores, Infantil Femení (PERLES • SANTANYÍ),
Infantil masculí B (JUAN DE LA CIERVA - PERLAS). A les

11'30 h., Infantil Masculí A (SAN JOSE - PERLAS). A les

18'30 h., Cadet Femení, (PERLAS - G. GALMES), A les

19 h. Cadet masculí (S'ARENAL PERLES); A les 20 h., Ju-
venil Femení (PERLAS - STA. MONICA), i a les 12 de dia

19, Senior Masculí, (SA POBLA - PER1AS).
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1 2 Botifarrón, longaniza y pa amb oli
2 2 A ESCOGER entre: picantón, conejo, brochetas, lomo, codornices o chuletas de cordero

Postre, vino y agua.

Tels. 82 07 50 - 82 07 51
Possessió Mendia Vell

Carretera Manacor - Porto Cristo

Menú especial Diario: 1.500 pts.
Paella, escalope, postre y vino

PARA NOCHEVIEJA
Reserve comedor privado para su
grupo (mínimo 18 personas)

Haga sus reservas de 12a 16 h. y de 20 a 24 h.
A los teléfonos

84 38 35 y 84 38 69

Basquet Sant Llorenç

Jornada negativa
CADETE FEMENINO

G. B. 1

Coll d'en Rebassa 56 -

Guillem Galmés-B 48

Guillem Galmés-B: Fe-

menias, W Aurora, Santa, Ca-

talina, López, Constanza, Ros-

selló, Rocio, Bauza, Miquela,

Ferriol.

Buen evento, jugado con

intensidad por la incertidum-

bre del resultado, las gualdine-

gras en todo momento con-

trolaron la situación pero al fi-

nal los colegiados y el poderío

físico de las locales decanta-

ron el simultáneo. Destacar

los 22 puntos de la base Catali-

na Llodrá y el buen hacer de

Maria Aurora y Santa en defen-

sa.

CADETE FEMENIO G.B.2

San José 102

Guillem Galmés-A 19

G. Galmés-A: Maria, Vir-

ginia, C. Jaume, Joana, Bel,

Marta, Marga, Catibel, Aina

Maria.

Las palmesanas no deron

opción en ningún momento a

las llorencinas que tendrán

que mejorar mucho en defen-

sa. Destacar a Cati Jaume por

su entrega.

Foto: T. Bla u •
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NILON TR, participante en el V Gran Premio Revista TROT

HIPICA MANACOR

Dentro de un programa de diez carreras

V Gran Premio Revista Trot
Diez carreras componen el

programa previsto para el sá-

bado 18 de diciembre en el hi-

pódromo municipal de Mana-

cor donde se disputarán tres

pruebas de carácter especial,
por una parte el premio del

Club de Aprendices ha debido

desdoblarse al inscribirse un

total de 18 ejemplares y de

otra se celebra la quinta edi-
ción del Gran Premio Revista
Trot.

Centrándonos en estas ca-

rreras tenemos que en la pri-

mera de la reservada al club

de aprendices están inscritos,

salvo bajas de última hora: Se-
lene B (A. Aroca), Silbo TR

U.C. Rotger), Robinson des
Bois (J.. Ginard), Tigre de Sau-

tejau (I. Garau), Sapriolo (F.

Sánchez), Tango du Colom-

bier (A. mascaró), Rocky Valse

(R.García), Querida de Clyde

U. Galmés) y Ranitic (J. Gela-

bert). Como favoritos en esta

prueba destacar a Tigre de
Sautejeau, Tango du Colom-
bier, Querida de Clyde y Rani-

tic.

La segunda carrera del

premio Club de Aprendices

tendrá como participantes a:
Tina d'Amour (P. Homar), Li-

Ilesos (M. Servera), Naarden

(D. Fernánez), Soir de Noel

(S. Monserrat), Texas du

Ranch (A. Duran), Sultan de
l'Enfern (A. Grimalt), Ligo de
Retz (S. Llobet), Twist Eme-

raude (G. Andreu) y Hjerard

Nicolai (E. Perpiña) En esta
prueba hay que destacar las

probabilidades de Ugo de

Retz, Twist Emeraude, Texas

du Ranch y Hjerard Nicolai.

G.P. REVISTA TROT

En noveno lugar del pro-

grama, alrededor de las siete y
media de la tarde, se disputará

la quinta edición del Gran Pre-
mio Revista Trot, una carrera
dotada con 100.000 ptas. en

premios, con trofeo para los

tres primeros clasificados y
obsequio para todos los parti-

cipants. La inscripción superó
el tope permitido por la orga-

nización ya que en el pelotón

de los 2.425 mts tenían que sa-

lir doce ejemplares, siendo re-
ducidos a seis por las condi-

ciones de la pista quedando
fuera ejeplares como Phocas

du Gatines, Roi de Fiolaz, Uti-

dalium, Valse de Nuit, Tsar de

Bretagne y Reacteur. La carre-

ra finalmente ha quedado

compuesta por estos diez par-
ticipantes:

Nilon TR, hijo de Foligno y

Alica CB, será conducido por
Guillermo Riera. Tiene un ré-

cord de 1,22,5 sobre 2.100

metros en S. Pardo y este mis-
mo año ha rodado a esta mis-
ma velocidad sobre 2.050 mts.

en Manacor.

Riker Bleu, hijo de Jaune

et Bleu y Adelina, será condu-
cido por Miguel Matamalas.

Posee un récord de 1,18,5 so-

bre 2.200 metros en el hipó-

dromo de Son Pardo este mis-
mo año.

Quietito, Hijo de High

Echelon e Ida d'Aunou, será

conducido por Juan Barceló.

Fue importado en Francia con

un récord de 1,17,3 y este año

ha rodado a 1,19,4 en el hipó-

dromo de Manacor.

Souquet de Tupot, hijo de

Honorin y Miss de Tupot, será

conducido por Gabriel Pou.

Su récord en Francia es de

1,16,5 y en Son Pardo ha roda-
do este mismo año a 1,19,2.

Querard Gede, hijo de Ele-

gant Badinage y Hermanada,

será conducido por Antonio

Grimalt. Importado con un ré-

cord de 1,16,7 este año ha ro-

dado a 1,20 en el hipódromo

de Manacor.

Mikki Pan, hijo de New-

port Monarch y Cirkeline Pan,

será conducido por Carlos

Cruellas. Producto danés con

un récord de 1,16,4 e importa-
do recientemente ya ha conse-

guido este mismo año un re-

gistro de 1,19,6 sobre 2.050

mis. en Son Pardo

Querer Barbes, hijo de
RaskolnikofZ y Herbiere, será

conducido por Antonio Riera
G. En Francia obtuvo un ré-

cord de 1,16,5 y en Mallorca

rodó a 1,19 en Manacor el año

1992 y este año lo ha hecho a
1,23,4.

Saint Mathurin, hijo de
Ilain y Joienne, será conduci-

do por Miguel A. Gili. Su ré-

cord es de 1,19,5 logrado este
año en Son Pardo sobre 1.700
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HIPICA SON PARDO

Dejando al trío especial desierto

Lírico, vencedor de la primera prueba el premio Codorniu

Una auténtica sorpresa

constituyó la primera prueba

de las tres que conforman el

premio Codorniu al fallar mu-

chos de los favoritos y ganar

la prueba el artanense Lírico,

conducido por el aprendiz

P.M. Vaquer, con un registro

de 1,22,2 sobre 2.200 metros

hándicap. Tras el se colocaba

Ritchy (1,22), seguido por Ni-

nette de Retz (1,20,9) y Socio

B (1,22,2), mientras no conse-

guían colocarse ejemplares fa-

voritos como Sibil.la, Ricker

Bleu, Lucas o Ruberian.

En el premio Potros de

dos años ganaba uno de los

favoritos Unins Chester (1,27)

seguido por Uquiclero

(1,29,1) y completaba el trío

Ulises, que rodó sus 1.725

metros a un promedio de

1,25

En el premio aprendices

volvía a ser el manacorí Sebas-

tián Llobet quien se anotaba
un nuevo triunfo en esta oca-

sión con Sahel du Luot, lo-

grando un registro de 1,20,2.

Los puestos de honor los ocu-

paban Osani W, con Isabel

Grau, Soir de Noel, con S

Monserrat y Sablón de Braud,

con A. Mascaró.

En la preestelar victoria

del debutante Utidalium

(1,23,3) y en la máxima cate-

goría era Phocas du Gatines

(1,22,4) quien se imponía a

Ut d'Occagnes (1,23,3), Lille-

sos (1,23,3) y kasper Schwartz

(1,21,8).

En las demás carreras los

vencedores fueron; Sisi BA, Le

Don, Trotamons C.D S'Auba

de Maig y Roure. •

mts.

Ut des Champs, hijo de

Kalmontout y Paloma la Tou-

che, será conducido por jau-

me Nadal. Su récord también

lo consiguió este año en Ma-

nacor al rodara 1,19,4.

Roi des Landes, hijo de

Datac y Jesera, será conducido

por Tomeu Llobet R. Su ré-

cord en Francia es de 1,14,3 y

en Mallorca rodó hace escasas

semanas a 1,16,9 sobre 1.600

mts. en Son Pardo. Es el co-

plusmarquista del mo de Ma-

nacor con 1,18,5.

Como puede verse la ca-

rrera está muy completa y sin

claros favoritos ya que los hán-

dicaps pueden igualar mucho

la carrera.

La carrera de I Categoría la

componen: Silver Moon, Papi-

bu, Soir Champetre, Royau-

mont, Sammy du Rooy, Uno

Bambino, Sonneur, Quelasio,

Phebus du Vivier, Siamis, Pe-

ter Prince, Rich Nanon, Robin

du Briou, Mianko y Tretun.

Como favoritos señalar a Son-

neur, Soir Champetre, Mianko

y Tretun •

Conducida por M.A. Fons

Querida de Clyde ganó el premio damas
cera posición la ocupaba Tiare

con E. Estelrich.

El trío y quiniela de la es-

telar quedaron desiertos con

la combinación formada por

Querer Barbes, Saint Mathurin

y Sacre, que registraron unas

velocidades muy por debajo

de sus posibilidades.

En el resto de pruebas se

anotaron la victoria: Tina de

Courcel, Strella MA, Sidnei

GH, Patout TF, Romanco y Re-

acteur •

Querida de Clyde, conducida en esta ocasión Por M.Å  Fons,

ganó el premio Damas

Nueve carreras se disputa-

ron el pasado sábado en el

municipal de Manacor con ca-

rreras especiales para aprendi-

ces del 70 y Damas. En la pri-

mera de ellas se impuso el re-

presentante de la Cuadra Ni-

vell Souquet de Tupot, a cuyas

riendas iba G. Garau, superan-

do de esta forma al favorito

Velo First, con P. Cardona,

que fue segundo. Tras ellos se

colocaba Mikki Pan, con S.

Cruellas.

En cuanto a la especial pa-

ra Damas se impuso Querida

de Clyde, conducida por M.A.

Fons cuando parecía que

Twist Emeraude tenía la carre-

ra ganada puesto que estaba

en cabeza a falta de una vuel-

ta. Los registros de ambos fue-

ron de 1,21,4, mientras la ter-
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Estas son nuestras ofertas de la Ák
semana en Vehículos de Ocasión. g". 

CON GARANTIA Y FACILIDADES DE PAGO

RENAULT 21 TI full. equip
SEAT IBIZA 5 p. PM-AS
OPEL KADETT 5 p. GL 1.6 PM-BC
OPEL CORSA 4 p. TR 1.3 PM-AT
OPEL KADETT 4 p. PM-BH

garantizado
330.000
800.000
490.000
750.000

OPEL
LE ESPERAMOS

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

MANACOR (Baleares)
t trsil Usitrs.ARIt	 t	 t +1,191	 \II	 ,H	 \ pi 'ti FN, 1A

n11- 5911.115.1.'"'11,111151::

Club Voleibol Manacor

L'equip Juvenil Femení, guanya al Cide
2a DIVISIÓ:
C.V. Ophiusa - C.V. Mana-
cor
2-3 (12-15, 15-11, 15-5, 7-
15, 8-15)

C.V. Manacor: Fullana,

Grimalt, Barceló, Fabricatori,

Martínez, Isern, (Galmés, Pas-

tor, Tristancho, Oliver).

Comentad: important

trionf l'aconsegit per l'equip

manacorí dins el camp del

sempre difícil equip palmesà.

Al primer set, l'equip ma-

nacorí va remontar un parcial

de 7-0, guanyant finalment

aquest set per 12-15.

Al segon set va passar lo

contrari, ja que va esser l'Op-

hiusa qui va remontar un par-

cial desfavorable de 6-11,

guanyant el set per 15-11.

La perduda d'aquest se-

gon set va posar nerviosos als

nostres jugadors que varen

perdre el tercer set amb molta

facilitat.

Menys mal que en el quart

set varen tornar a concentrar-

se amb el joc, i jugant un bon

voleibol, se varen imposar per

un clar 7-15.

Finalment, el tie breack

del cinquè set, se va imposar

el nostro millor joc, guanyant

el CV. Manacor aquest set per

8-15.

3a DIVISIÓ
C.v. Manacor - C.V. Petra
0-3 (10-15, 9-15, 11-15)

C.V. Manacor: Amez, Ca-

brer, Febrer, Gelabert, Mas,

Mesquida, Murillo, Oliver, Riu-

tort, Roig, Serra, Sureda.

Comentad: Debut de

l'equip juvenil masculí, que ju-

ga a la categoria de 3a divisió.

En general, bon partit el

jugat per l'equip manacorí, en-

cara que perdé amb el CV. Pe-

tra, un equip amb molta expe-

riencia dins aquesta categoria.

JUVENIL FEMENÍ
C.V. Manacor - C.V. Cide
3-0 (15-8, 15-11, 15-2)

C.V. Manacor: Miguel,

Castor, Vives, Gonzalez, Mas,

Gelabert, Olivares, Roman, Sit-

ges, Riera.

Comentad: Dia a dia va

millorant amb el seu joc

1,equip juvenil femení. Bona

prova d'aquesta millorança va

esser el bon partit que jugaren

dissabte passat davant un

equip difícil, el C.V. Cide, i al

que guanyaren per un clar 3-0.

CADET MASCULÍ
C.V. Manacor - C.V. Inca

3-1 (15-9, 15-9, 13-15, 15-4)

CADET FEMENÍ
C.V. S. Servera - CV. Manacor

0-3 (14-16, 5-15, 11-15)

CADET FEMENÍ
C.V. Bunyola - C.V. Manacor

3-0 (15-10, 15-6, 15-12)

Per aquest cap de setma-

na, esl partits a jugar a Mana-

cor són els següents:

- Cadet masculí: CV. Ma-

nacor - s'Arenal, divendres a

les 1830 hores a Can costa.

- Cadet Femení: C.V. Ma-

nacor "B" - CV. Sa Pobla, dis-

sabte a les 10 hores, al Polies-

portiu Majá de Mar de Porto

Cristo.

- Cadet Femení: C.V. Ma-

nacor A" - C.V. Rafal "A", dis-

sabte a les 1130 h., al Polikes-

portiu Mitjà de Mar de Porto

Cristo

- 2a Divisió: CV. Manacor -

C.V. Eivissa, dissabte a les 16

hores, a Can Costa.

Aquest partit és molt im-

portant per l'equip manacorí,

ja que en cas d'aconseguir la

victoria, acabaria la primera

volta en segona posició, amb

un balanç de quatre victòries

per una derrota. Esperem que

siguin molts els aficionats que

s'acostin a Can Costa per veu-

re lo que s'espera sigui un

gran partit..
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El tenis mesa, tiene mucha afición en Manacor

Tenis de Mesa

Molduras jape. líder solitario
Con excelente deportivi-

dad se está desarrollando el V

Torneo Comarcal por parte de

todos los equipos. A destacar

la extraordinaria actuación del

Porto Cristo/Pub Mac, al con-

seguir una digna derrota ante

el Viatges Llevant, 2-3, fue el

resultado final.

Los resultados que la quin-

ta jornada fueron: Pub Mac, 2 -

Viatges Llevant, 3, Molduras

Jape, 3 - Poliesportiu Arta, O,

Felanitx, 3 - Dos Cantons, O,

Mármoles Artá, 2 - Bar Es Pla,

3, Bar Garito, O - Cafetería

s'Hort, 3. Descansó: Bar Xa-

rop.

Los partidos que se van a

disputar el próximo lunes co-

rrespondientes a la sexta jor-

nada son: Bar Es Pla - Bar Gari-

to, Bar Dos Cantons - Mármo-

les Artá, Poliesportiu Artá - Fe-

Viatges Llevant - Moldu-

ras Jape, Bar Xarop - Pub Mac.

Descansa: Cafetería s'Hort.

La clasificación después de

haberse disputadp la quinta

jornada queda como sigue:

Molduras Jape, 10 pun-
tos, Cafetería s'Hort, 9, Viat-

ges Llevant, 8. Felanitx, 8, Bar

Es Pla, 7, Bar Xarop, 6, Pub

Max, 5, Mármoles Artá, 5, Po-

liesportiu Artá, 5, Bar Dos

Cantons, 5, Bar Garito, 4.

La Directiva del Torneo

Comarcal, ruega a los respecti-

vos delegados de los equipos

participantes entreguen cada

lunes por la noche el acta del

encuentro; de este modo po-

dremos publicar las clasifica-

ciones de los equipos.*

Diada infantil Calvià 93

El Renshinkan consiguió un gran éxito
Vidal

El pasado sábado día 11 de

este mes de Diciembre se lle-

vó a cabo la "Diada infantil

Calva 93" festival organizado

por la Escuela Deportiva Ma-

ñes y que contó con un im-

presionante número de alum-

nos, 212 en total cuyas edades

oscilaban entre los 4 y los 15

años.

Este magno festival se dis-

tinguió de los demás ya que

era única y exclusivamente de

técnica donde el alumno tenía

que realizar con su pareja un

trabajo libre consistente en re-

alizar en todos los desplaza-

mientos una serie de llaves de

judo a la libre elección por

parte del alumno y mostrarlo

durante un minuto a un tribu-

nal y este según la calidad, vis-

tosidad y concordancia de las

técnicas daba una puntuación

u otra, y en segunda ronda el

otro compañero realizaba la

misma operación, al final se

sumaban todos los puntos ob-

tenidos para saber la clasifica-

ción de las parejas.

Los Clubs y colegios invita-

dos fueron los siguientes: Col.

Ciudad de Málaga, Col. Palma

Nova, Col. Son Rullan, Col.

Gabriel Alzamora, Col. de Son

Serra, Esc. de Paguera, Col.

Auba Balear, Col. Liceo Balear,

Col. San Vicente, Col. Jafuda

Cresques, Col. Mixto de Geno-

va, Esc. de Son Gotleu, el Club

Renshinkan, además fue el

único invitado no pertene-

ciente a la zona de Ciutat, y

por último el anfitrión la Es-

cuela Deportiva Mañes. En to-

tal había 10 categorías en jue-

go y 1 primero, 1 segundo y

solo un tercer puesto por ca-

tegoría pero evidentemente el

doble ya que era por parejas.

Referente al Renshinkan

solo estuvieron presentes 6

parejas, en 10 y 11 años To-

meu Alberti y Pedro Pascual,

que consiguieron la medalla

de oro, Xavier Terrasa y Victor

Viejo, la de bronce, y Toni Fe-

brer y Javier Hurtado que no

consiguieron nada. En 12 y 13

años estuvieron presentes Se-

bastiana Sureda y Andrea Cas-

trillo que se hicieron con la

medalla de plata y Montse

Rosselló y Julia Rodríguez que

tampoco pudieron conseguir

nada, y por último en la cate-

goría de 14 y 15 años, Jeroni

Sancho y W Carmen Fernán-

dez que consiguieron la de

oro. •
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Dardos

Sa Placeta, lider imbatido

Los rersultados de la pasa-

da jornada fueron los siguien-

tes:

DIVISION DE HONOR: Ro-

seta 3 - S'Hort 5, Recre/Delicies

2 Ca', Nofre 6, Condal 8 - Olím-

pic O, Poker 4 - s'Estel 4. Des-

cansó: Es Cau.

PRIMERA DIVISION: s'Estel

Atc. - Es Cau Ate. 2, Bareta, 4 -
Poker Ate. 4, Gran Sol 2 - Am-

purias 6, Can Nofre Ate. 5 - Bar

Nou 3, Can Martí 7 - Es Ropits

1.

SEGUNDA DIVISION: Bar

Nou Atc. 5 - Can Martí Atc. 3,

Es Creuers O - Sa Placeta 8,

Olímpic Atc. 5 - Los Candiles 3,
Es Caragol 3 - Bar Parera 5,

s'Hort Atc. 6 - Bar Nuevo 2.

Clasificaciones:

DIVISION DE HONOR:

S'Hort 16 puntos, Ca'n Nofre

15, Condal 1-1, Roseta 13, Es

Cau 11, Poker 10, S'Este( 4, Re-

Equipo de "Es Ropits", que

milita en la Primera

División del Torneo

comarcal de Dardos.

ere/ Debeles 3. °limpie o.

PRIMERA DIV1SION: Am-

purias 21 puntos, Can Martí

17, S'Estel Ate.. 14, Poker Ate.

13, Es Ropits y Bar Nou 12, Es

Cau Ate. 5, Bareta 4. Gran Sol

3

SEGUNDA DIVISION: Sa

Placeta 22 puntos, Can Mar-

tí Ate. 13, s'llort Ate., Los Can-

diles y Bar Parera 12. Olímpic

Ate. 11, Es Caragol 9, Bar Nou

Atc. y Bar Nuevo 7, Es Creuers

5.
Próxima jornada:

DIVISION DE HONOR:

Can Nofre - S'Hort, Olímpic -

Recre/Delicies, S'Estel - Con-

dal, Es Cau - Roseta. Descansa:

Bar Poker.

PRIMERA DIVISION: Poker

Ate. - Es Cau Ate., Ampurias -
Bareta, Bar Nou - Gran Sol, Es

Ropits - Ca'n Nofre Ate., Can

Martí - S'Estel Ate.

SEGUNDA DIVISION: Sa

Placeta - Ca'n Martí Ate., Los

Candiles - Es Creuers, Bar Pare-

ra - Olímpic Ate., Bar Nuevo -

Es Caragol, S'Hort Ate. - Bar

Nou Ate.

Nota: se recuerda a todos

los presidentes de los respecti-

vos clubs, que el próximo día

29 de Diciembre, se celebrará

una reunión en el Local

Social.*

AJUNTAMENT DE MANACOR
Delegació de transports

ADVERTIMENT
TIQUETS JUBILATS I PENSIONISTES

A partir del dia ir de gener de
1994, per obtenir la reducció
del preu del transport amb

l'autobús urbà, será obligada
la presentació dels tiquets

corresponents que es poden
recollir a les oficines

municipals

Manacor, lr de desembre de 1994
El delegat de Transports

7Setmanari / 17de Desembre / Pag.70



S'ha ampliat el local de "Meam si torn". Foto: A. Blau

Tots els visitants pogueren admirar l'ampliació del local. Foto: A. Blau

S'ha ampliat el local

Festa a "Meam si torn"
M. Ferrer

El passat divendres, dia 10 de desembre

es va dur a terme la inauguració de l'am-

pliació del local de "Meam si toril, el qual

es troba situat, com be saben els amants

dels esports, al Carrer Ortega i Gasset nú-

moro 4.

Aquesta tenda está especialitzada amb la

venda de bicicletes, surf i patins, entre al-

tres coses, dels quals te les millors mar-

ques que es poden trobar en el mercat, en

aquests moments.

De les bicicletes cal resaltar, les marques

com Fona, Univeça (una marca molt espe-

rada per la gent, d'un material innovador,

Boralyn), Pacific, Raleigh, j. M. Bikies i

Colnago.

Pel que respecte a altres esports es poden

trobar distintes classes de planxes de surf

i wing surf així com tot tipus de roba per

practicar aquests esports.,

"Meam si torn" ofereix, també un servei

técnic per tots els seus clients, així com

també tota classe de recanvis.

Festa a "Meam si toro", per ampliació
del local

Aquesta tenda, va oferir una festa, a la

qual varen assistir molts dels seus clients

habituals, per tal de celebrar l'ampliació

del local i també com a festa de cap d'any.

Tots els assistents pogueren admirar els

distints articles que es troben exposats, ai-

xí com també disfrutar d'una festa que re-

sulta molt agradable per tots. •
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PES SEU INTERÉS

* Exemples de T.A.E: • Per 500.000 Pts.: 6,80%

• Per 1.000.000 Pts.: 7,90%

Saldo mínim 100.000 Pts. • Per 5.000.000 Pts.:8%



DEI 16 AL 20 DE DICIEMBRE
Laborables: 2130 h. - Sábados, Domingos

y festivos: 1700, 19'15, 21'30   

El ABOGADO DEI DIABLO

TEATRE MUNICIPAL DE MANACOR

FINS DIA 19 DE DESEMBRE

Dissabtes
Diurnenges) • 4'45 - 715 - 945 hs.

Festius
Feinen • 930 hs.

AGENDA

Benzin eres
Manacor:
De dia i de nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda des Parc,
Manacor.
Diumenges i festius: ES. Viñas, S.A., Crta. Palma -
Artà, Manacor.
Obert les 24 hores, laborables i festius: E.S. Febrer,
Crta. Felanitx, Manacor.

Diumenges i Festius:
- Es Molinar, C/ Ramonell Boix, Palma.
- Carrusel.- Crta. Fontenellas, Palma.
- Son Verí S.A., S'Arenal.- Palma

Prohema, S.L..- Crta Palma - Santanyí; Campos.
- El Bosque.- Crta. Felanitx - Porto Colom.
- Febrer.- Crta. Palma - Manacor.
- Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera
- Dispesa.- C. Palma - Alcúdia; Campanet.
- Ersa.- Crta. Palma - Alcúdia.
- Seguí.- C/ Joan XXIII, Pto. Pollença
- Estelrich.- C. Artà - Pt. Alcúdia. Can Picafort
- Febrer, Na Borges; Artà.
- Marratxí S.A.; Crta. Palma -Inca
- Mora - Vicenç, Crta. Nueva; Sóller.
- Es Coll des Pi; Crta. Andratx - Estellencs.
- Costa de la Calma; Calvià.
- J. Ros Perpiñá; P. Andratx.
- Valdemossa; Crta. C. 710 - Pollença - Andratx.

Telèfons
d'Interés

Ambulàncies 	 55 40 75
Urgencias 	

- 20 65 65
061

Urgencias 	 55 44 94
Ambulatori/Consultes 	 55 42 02
Cita Previa 	 55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Centre d'Anàlisis Biològiques S.A 84 37 94
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11 - 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor 	 55 33 66 - 55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policía Local 	 55 00 63 - 55 00 48
Urgencias Policia 	 092
Policia Nacional/D.N.1 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comissaria de Policia 	 55 16 50
G. Civil Tràfic/atestats 	 55 19 96
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil P. Cristo 	 82 11 00

GRUAS REUNIDAS
MANACOR

— SERVICIO 24 HORAS -

ASISTENCIA

1., ANACUR	 84 45 34
84 45 35

FA,	 84 35 73
TE! MOVil	 -- 908 63 19 98

CTRA. PALMA - ARTA KM 51

55 04 77
84 45 34

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

- 55 24 91
Servicio Recogida Basuras 	 84 43 72
Pompas Fúnebres Manacor 	 84 47 84
Oficina Turisme P. Cristo 	 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Ajuntament Manacor/Alcaldia 	 84 91 11
Ajuntament Del. Cultura 	 84 91 02
Ajuntament Del. Urbanisme 	 84 91 04
Ajuntament Rendes i Exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de St. Llorenç 	 56 90 03
Ajuntament de S. Servera 	 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca 	 56 00 03
Ajuntament d'Artà 	 56 21 54
Jutjat Instrucció n' 1 	 55 01 19
Jutjat Instrucció no 2 	 55 59 11
Jutjat Instrucció no 3 	 55 07 25
Jutjat Instrucció no 4 	 84 41 59
Hisenda 	 55 35 11 - 55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis Porto Cristo 	 82 09 83
Taxis s'Illot 	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Església dels Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia S. Macià 	 55 02 44
Parròquia Porto Cristo 	 82 15 63
Parroquia S. Carrió 	 56 94 13
Parròquia St. Llorenç 	 56 90 21
Teatre Municipal 	 55 45 49
Telegrames per telèfon 	 72 20 00

+ Farmácies
Dia 17, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 18, Ilic. LI. Ladária, C/ Major
Dia 19, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 20, Dic. Muntaner, Av. Salvador Joan
Dia 21, Ilic. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 22, Ilic. Llull, Na Camella
Dia 23, Dic. Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 24, Ilic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 25, Dic. Pérez, C/ Nou

HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE
MANACOR
(Hivern)

Dissabtes i vigílies de festes
Horabaixa
1800 h.: Sant Josep, Crist Rei (només
dissabtes).
1900 h.: Fartáritx, Sant Pau, Son Carrió,
S'Illot, Crist Rei (només dissabtes).
1930 h.: Ntra. Sra. dels Dolors, Porto Cristo.
2000 h.: Convent, Son Macià.

Diumenges i Fastas
Matí:
0800 h.: Ntra. Sra. deis Dolors.
0830 h.: Crist Rei, Fartáritx.
0930 h.: Serralt, Son Negre.
0930 h.: Convent, Hospital.
1000 h.: Son Carrió.
1030 h.: Ntra. Sra. dels Dolors, Sant Josep.
1100 h.: Sant Pau, Porto Cristo.
1130 h.: Convent, Crist Rei.
1200 h.: Ntra. Sra. dels Dolors.
1230 h.: Son Macià.

Horabaixa:
1700 h.: Benedictines.
1730 h.: S'Illot.
1800 h.: Sant Josep, Crist Rei.
1900 h.: Crist Rei, Sant Pau, Son Carrió.
1930 h.: Ntra Sra. deis Dolors, Porto Cristo.
2000 h.: Convent.

Butano (avisos) 	
Gruas Reunidas Manacor
Gruas Pou - Vaquer 	 55 03 44
Gruas S. Servera 	
Aguas Manacor 	
Aguas Son Tovell 	
Gesa 	
Aumasa 	 55 07 30

CINES DE MANACOR • PROGRAMACION



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

ciació 10 anys. Tel: 55 44 74	 de Manacor. Polivalencia de
(17-12)	 usos, uso inmediato. Precio y	 Se vende local céntrico,

pagos a convenir, interés muy	 salida dos calles, bajos, entre-

	

Se ven pis a Manacor. 	 Ocasión: Vendo Opel 	 bajo. Tel: 55 13 02 (preguntar 	 suelo y sótano. Tel: 55 34 41

	

Preu molt interessant. Tel: 55 	 Manta X. muy bien cuidado. 	 por Bartolome) (3-12) 	 de 9 a 10 noche (26-11)

VENDES

LIDtd..fERS

Venc Ford Festa PM-1.	 Vendo quemador de gasó-
Motor impecable. Tel: 55 05 98	 leo de 14 a 28 litros hora. Pre-
(10-12)	 cio: 70.000 ptas. Tel: 84 36 14

(mediodías y noches) (3-12)

Se vende casita antigua de
piedra situada a 3 km. de
Manacor, con 1.600 m2 de
terreno de bosque y cultivable,
lugar muy tranquilo. Precio:
1.400.000. Informes: 84 41 79
(17-12)

Se vende Yamaha 250.
Tel: 55 28 59 con extras (17-
12)

Son Carrió. Finca rústica.
12.000 m2, bien situada y con
vistas al mar. Precio: 3.500.000.
Facilidades de pago. Tel: 83 80
55(17-12)

Vendo estanterias Mega-
lux, bandejas 40x100 a 500 pts.
Tel: 55 24 44 (17-12)

Vendo cochera para 2
coches, un buc con techo libre
9 m. de fachada con contador
de luz, precio 2.800.000 pts.
Informes en C/ San Juan, 48
(17-12)

Se vende ciclomotor
Derby Variant Stan por 50.000
pts. Tel: 58 59 44 (10-12)

Particular vende colección
más de 400 libros completa-
mente nuevos 1 a 2. Precio
muy interesante. Tel: 55 31 63
(10-12)

Venc dormitori de matri-
moni i tressillo per 25.000 pts.
Tel: 55 24 27 (10-12)

Se vende balanza MOBBA
de 8 kg. 20.000 pts. en buen
estado. Tel: 55 08 98 (10-12)

Venc vespino ALX, en bon
estat. Preu: 70.000 ptes. Tel: 55
22 78 (Miguel) (10-12)

Vendo o alquilo local cén-
trico en Manacor. 75 m2.
Estanterías, separaciones, baño
y termo. Tel: 55 35 10 (3-12)

Vendo rústica, con agua,
casita y frutales cerca de Mana-
cor y casa vieja, céntrica en
Manacor (esquina). Informes
Tel: 55 11 70 (noches de 9 a
11) (3-12)

Vendo Llaud copino de 25
palmos de eslora, con motor
Solé Diesel 12 HP, perfecto
estado. Precio interesante. Tel:
55 06 66 (luan) (3-12)

Se vende casa en calle
ancha, soleada. Tel: 55 28 09
(3-12)

Se traspasa Bar de Nit a
Porto Cristo. Equip de música i
discs inclosos.Tel: 84 39 27
(migdies) (26-11)

Vendo bañera hidromasa-
je nueva sin estrenar, buen
precio. Tel: 83 82 96 (Pep, a
partir de las 9 noche (26-11)

Vendo planta baja com-
pletamente reformada, amue-
blada en s'Illot. Tel: 46 47 98
(26-11)

Se vende bici de paseo,
prácticamente nueva. Llamar:
82 12 43 (noches0 (26-11)

Vendo tractor 60 C.V.
Thin Pare. A. 635. Precio a con-
venir. Tel: 55 43 92 (18 a 21
horas) (26-11)

Se vende multifitnes. Tel:
55 18 54 (Cati) horario oficina
(19-11)

Se vende dormitorio
nogal, macizo, hecho a mano,
dos camas, armario, mesita de
noche, tocador, silla, percha y
espejo. Tel: 82 14 50 Precio a
convenir. (19-11)

Se vende casa grande

zona Baix d'es Cós. Tel: 55 32

37 (mañanas) (19-11)

Vendo Seat Ritmo 75 GLX

en buen estado y revisión

pasada. Tels 84 30 31 - 55 41 14

(19-11)

COMPRES

Llogaria o compraria un

local reduït (de més de 8 m2)

que dóni al carrer a Vilafranca o

Petra. Tel: 84 48 15 (en cas de

no trobar ningú, hi haurà con-

testador automàtic) (demanar

per Toni Quetgles) (22-10)

Busco parcela con casa de

campo, inmediaciones Son

Mas, Son talent o Jordi des

Reco. Informes 55 28 23 (tarde
y noche). (8-10)

Se alquila aparcamiento

en C/Covadonga. Tel: 84 32 67

(17-12)

Se alquila local comercial

100 m2. Paseo Na Camella 37,

esquina C/ Unión. Tel: 55 39 40

(de 2 a 4 y de 20 a 22) (17-12)

Restaurant Sol Naixent per

llogar. Tel: 55 28 88 i 84 48 04

(17-12)

Local ben situat a s'Illot

per llogar. Tel: 55 28 88 i 84 48

04 (17-12)

Alquilo piso en C/ Villa-

nueva de Manacor. Tel: 82 16

99(17-12)

En Porto Cristo alquilo

piso y ático de reciente cons-

trucción y completamente

equipados. Tel: 55 16 10 (17-

12)

Se alquila piso céntrico en

Manacor. Amueblado. Tel: 55

14 04 (noches) (10-12)

Alquilo piso en Cala

Millor. Tel: 55 28 09 (3-12)

Se alquila o se vende piso

en Porto Cristo C/ Santa Maria.

Precio a convenir. Tel: 82 08 34

(3-12)

Se alquilan pisos en Mana-

cor, completamente amuebla-

dos. Tel: 55 25 19 (3-12)

Se alquila piso en Porto

Cristo C/ San Jorge, 28. Tel: 82

14 50(3-12)

Es lloga apartament àtic a

Sa Bassa, amoblat. Tel: 28 93 57

(3-12)

Es ven vespino XL. Tel: 55

16 40 (17-12)	 Motor 3 años. Tel: 58 64 97
(17-12)
	

Vendo en Manacor finca,
Vendo alternadora. Tel:	 4 bucs, solo dos alturas, los

84 30 83 (17-12)	 Venc Yamaha TZR 80 cc. 	 cuatro hacen esquina Capitán
Bon estat i molts d'extres. Preu 	 Cortes, Diana y Brunete y 5

Vendo por no usar Yama-	 a convenir. Tel: 55 51 92 (10- 	 cocheras en la misma finca.
ha 750. 6.500 kms. 600.000 pts. 	 12)	 Tel: 55 27 98 y 55 39 48 (3-12)
Tel: 55 57 90 (17-12)



09 44 (3-12)

Alquilo piso en C/ Oleza

amueblado. Tel: 84 46 17 y 55

17 26(3-12)

Busco casa o piso con

cochera para alquilar, hasta

40.C.00 pts. en Manacor. Solven-

cia. Llamar mañanas al 55 36 11

(Vicente) 93-12)

Se alquila en Porto Cris-

toler piso amueblado. Tel: 84

34 23 (3-12)

Se alquila local apropiado

para bar Av. Mossèn Alcover 39.

Informes: Salvador Juan, 40. Ca

s'Artanera. Tel: 55 21  06(3-12)

Se alquila apartamento

amueblado en Manacor. Tel: 56

92 49 926-11)

En Cala Bona. Alquilo

ático amueblado en buena

situación y buena terraza.

45.000 pts. mensuales. Tel: 83

80 55 (26-11)

En Porto Cristo alquilo

piso 30 1 3 R. Amueblado en C/

San Jorge n" 20, esquina Hotel

Perelló. Tel: 55 24 44 (26-11)

Alquilo cochera en Porto

Cristo 150 m. del hostal Sabo-

ga. Tel: 82 12 53 (26-11)

Se alquila piso en Porto

Cristo a 35 metros playa. Calle

Conceeción. Completamente

amueblado. Con lavadora. Tel:

55 12 89 (mediodías y noches)

(26-11)

Interesados dirigirse: Plaça

Ramon Llull, 18-A ler piso

Manacor (19-11)

En Porto Cristo se alquila

sitio para coche y moto en Ave-

nida Pinos 36 2". Tel: 82 04 36

(19-11)

Se alquila piso en Porto

Cristo, céntrico. Buena vista, 3

habitaciones. Tel: 55 10 67 (11-

11)

Es lloga apartament àtic a

la Bassa. Tel: 28 93 57 (11-11)

Piso amueblado a pocos

pasos de la playa, alquilo en

Porto Cristo. Tel: 55 16 10 (1 1-

11)

Alquilaría tienda comesti-

bles. Posibilidad compra gene-

ro.Tel: 55 05 60 laborables de 2

a4 (11-11)

Porto Cristo, tenda-viven-

da per llogar Carrer Port. Tel:

55 28 88 - 84 48 04 (11-11)

OFERTES

TRIBAL]:

Busco chica para cuidar

niños 2-4 h. a la semana, por

las noches, con coche. Tel: 55

48 67(17-12)

Necessit un jove de 17 a

19 anys per fer feina a un bar.

Tel: 55 00 04 (matins) (17-12)

Chica de 19 años, busca

trabajo para guardar niños, o

de limpieza, responsable. Tel:

84 30 32 (17-12)

Chica de 22 años busca

trabajo. C/ Conde if 2 A. Tel:

84 43 56 (Manacor) (17-12)

Busco trabajo para limpie-

za del hogar. C/ Moreres, 21 A.

(17-12)

Chico busca trabajo de

cualquier cosa. Tiene carnet de

conducir. Preguntar por

Tomeu. Tel: 82 22 61 (3-12)

Se ofrece chica para

cobrar facturas o recibos. Tel:

84 36 17 (mediodías y noches)

(3-12)

Se ofrece chofer con car-

net de 1" y un peón de albañil.

Tel: 84 42 55 (3-12)

Se ofrece mujer responsa-

ble para hacer trabajos de lim-

pieza en general Tel: 84 42 55

(3-12)

S'ofereix pintor d'interiors

i exteriors, expert en decora-

ció. Preus assequibles i econò-

mics. per més informació:

Manuel Sachez Arjona C/ de la

Mar n" 7, Sant Llorenç. Tel: 83

82 02 (de 8 a 230 h.) (3-12)

Al.lota jove cerca feina

pels capvespres o fi de setma-

nes. Tel: 82 00 56 (a partir 230

h.) (26-11)

Busco trabajo para cuidar

niños o limpiar casas en Porto

Cristo. Tel: 82 23 61 (26-11)

Se ofrece chica para cual-

quier tipo de trabajo todo el

día. Tel: 55 42 27 (26-11)

S'ofereix Oficial Picape-

drer i es fan arreglos petits. Tel:

83 81 03 - 56 78 89 (19-11)

S'ofereix dona per fer net

zona de Manacor. Tel: 83 81 03

-567889  (19-11)

Al.lota de 24 anys cerca

feina de qualsevol cosa. Tel: 82

0627(19-11)(19-11)

Hombre con furgoneta

propia busca trabajo. Tel: 82 06

27(19-11)

Chica joven de 18 años

busca trabajo, media jornada.

TEI: 55 18 97 mediodía (19-11)

Chica 23 años, auxiliar

administrativo, con experiencia

en Empresa eléctrica y Gesto-

ria. Se ofrece para cualquier

tipo de negocio. Tel: 55 57 90

mañanas (19-11)

Chica busca caja media

jornada, con experiencia en

niños, cocina y limpieza. Tel:

55 39 59 (preguntar por nuera

de Julia) (19-11)

Se ofrece vigilantes de

seguridad responsable. TEI: 82

07 25 (preguntar por Juan

Antonio Sanchez) (19-11)

Se ofrece chica para cui-

dar enfermos con título de

auxiliar de clínica. Tel: 58 59 97

(de 11 h. al h.) (19-11)

Se ofrece mujer para guar-

dar personas mayores, con

mucha experiencia y referen-

cia. Tel: 55 49 31 (19-11)

Se ofrece señora para lim-

pieza y labores del hogar. Tel:

55 24 07 (6-11)

Señora busca trabajo arre-

glando ropa para tiendas o a

domicilio. Sra. Luisa Tel: 55 31

63(6-11)

Se ofrece oficial albañil.

Tel: 83 81 03 (9 noche) (6- 1 1)

Se ofrece peluquera. Tel:

83 81 03 (llamar 9 noche) (6-

11)

Al.lota de 28 anys cerca

feina de qualsevol cosa. Tel: 55

37 24 (6-11)

DIVERSOS

Es fan classes de repas

d'angles. Grups reduits. Tel:

55 06 60 (telefonar de diven-

dres a diumenge) (10-12)

Ha comparegut un ca de

bestia negre amb clapa blana

al pit. Tel: 55 46 76 (10-12)

Se dan clases de francés,

grupos reducidos. Profesor

nativo. Tel: 82 15 09 (3-12)

Es donen classes de

repàs d'EGB a partir de les 5

de l'horabaixa. Tel: 82 15 57

(26-11)

Se ofrece dúo de músi-

cos para fiestas sociales,

bodas, comuniones etc. 55 32

37 (mañanas) (19- 1 1)

Se precisa profesor de

francés. Tel: 55 22 70 (19-11)

Clases de repaso EGB y

BUP, Inglés y otras asignatu-

ras. Tel: 84 47 14 (19-11)

Se busca persona para

compartir planta baja. Tel: 84

33 51 (mañanas y noches)

(11-11)

Nativa italiana, licenciada

en filología inglesa, da clases

particulares de inglés e italia-

no en Porto Cristo. Tel: 82 21

61(11-11)

Coleccionista interesa

intercambiar sellos y vitolas.

Interesados Tel: 55 57 07

(contestador automático)

José Pons Apto. Correos 105

Manacor 07500 (11-11)

Se han perdido gafas de

sol graduadas en Manacor, se

gratificará devolución. Tel: 84

34 81 (11-11)

Llicenciat en empresa-

rials, professor amb experien-

cia docent, REPÀS comptabili-

tats, FP Administratiu, EGB,

ESO i BUP. Tel. 42 72 85 i 55

22 18 (migdies i vespres) (29-

10)
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(a) Mora

Morí als 81 anys
al dial3 de desembre

(a) Bessó

Morí als 86 anys
al dia 14 de desembre

Antoni Juan Pont

(a) Duro

Morí als 92 anys
al dia 15 de desembre

Mateo Duran Roig

(a) Marines

Morí als 60 anys
al dia 15 de desembre

Pompas Fúnebres de Manacor Tel. 84 47 84

SOCIETAT

Bateig

El passat dia 14 de novembre va ser

batejat el petit Magin Sureda Parera.

Després de la ceremónia religiosa, es

va convidar a amics i familiars a un so-

par en el Restaurant El Cruce. Enhora-

bona i moltes felicitats als seus pares,

padrins, padrins joves.

Naixements
- Francesc Muñoz Mora, Dia 2 de desembre

- lirsula Truyols Brüche. Dia 2

- David Medina Bergas. Dia 4

Joana Horta Heredia. Dia 6

- Antonio Santiago Heredia. Dia 6

- Rafael Matamalas Andreu. Dia 7

- Cristian Martínez Colino. Dia 7

- Laura Dominguez Alonso. Dia 11

- Sergio Girmalt Hemancez. Dia 11

Matrimonis
- Bartomeu Serra i Maria del Carme Sanz s'uniren en matrimoni el passat dia 4 del present mes

- Tomás Leon i Maria del Mar Guerrero, dia 4.

- Francisco J. Saiz i Maria Magdalena Santandreu, dia 4

- Miguel Sureda Cabrer i Bettina Niedrich, dia 6

- José Manuel Broncado i Dolores Bietna, s'uniren en matrimoni el dia12.

- Jose Romero i Maria José de la Rosa, dia 12.

NECROLÒGIQUES
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JO PECADOR
Novel.la	 Uibre de 33 capítols d'un Capellà amb problemes de sexe

de Llorenç Femenias

30
No havia passat un any des que Don Rafel -ja anomenat Ecónom d'Artà- portava un pic per

setmana l'Eucaristia a Donya Carme Esteva i Amorós quan, sens estar quasi malalta, es va morir
sens passar gens de pena. I, morint, la senyora, havia deixat en testament a Don Rafel, l'Echnom,
la casa pairal d'Artà -casa noble però plena de goteres- i dues quarterades de jonquet besant la
platja de Canyamel.

Sa mare de l'Ecbnom, Na Bet de Son Tirano, que sempre havia suspirat fer al seu fill, senyor,
just conèixer el testament de Donya Carme Esteva i Amorós, digué:

-Ara anam, Rafel. Está vist que sent Capellà se pot fer més carrera que anant a Cuba o a Bones
Aires. Així comences a flocar!

-Mumare, n'estic empeguen. Quasi me n'afluixaria de lo que em deixa, a canvi de la remolcada
que me'n duré.

-Deixa't anar, Rafel. Tu has de dir que el qui té, per anar al Cel, ha de pagar entrada. ¿No
prediques que «és més difícil que un ric vagi al Cel que un camell passi pel cos d'una agulla?

-En això ho deim tots els Capellans!. És en sentit figurat.
-Deixa't estar, fe lo que et dic i aniràs bé!. Vatua l'ase!
Del fet de la hisenda, a Artà, en parlaren dos dies. Sabien que això es repetia, sovint-sovint,

perquè entre la gent que té possibles, per no socorrar-se les celles a l'Infern -entre Capellans i
beates-, fan quesvulla. Així, Don Rafel, guanyava una propietat inscribible al Registre de la Propie-
tatr, com Don Andreu, l'Ecònom de Manacor, ho havia fet abans.

-I això, veritablement, no fa mal de morros. - pensava D. Rafel.
Però Na Bet de Son Tirano, no va tenir vida suficient per veure com el seu fill disfrutava del

que s'havia embuxacat de Donya Carme Esteva i Amorós, perquè el cáncer de mama que feia
temps portava dormit, tot de cop es va deixondir, i la pobra, començà a anar de Metges i d'Apote-
caries i, enc que no fos cosa imminent, no li donaven llarga durada.

La família Ii portava d'amagat el nom de la malaltia, però no n'estaven segurs si Na Bet de Son
Tirano, es veia, o, no es veia, venir l'arruixada, davall davall, perquè mai de mai, en va fer cap
comentad. Se n'adonaren, emperò que des de la darrera trifulca de corredisses a Ciutat, anant de
Metges, de poc ençà, no semblava la mateixa, tenia més bon posat, menys repelenca i consentia
actituds dels seus que abans no consentia. Quasi era un menet de cordeta. Així la parentel.la va
creure que n'estava assabentada del que li pervendria í que abans d'anar-se'n d'aquest món, volia
deixar bona boca.

Quan la seva filla Maria i el gendre esperava ser, En Joan Moreta, parlaren de casar-se, Na Bet
de Son Tirano -que mai li havia caigut per l'ull dret aquell gendre perquè el trobava poc- aleshores
va experimentar una alegria grossa, i, fins i tot, arribà a dir que ja era hora de fermar caps, de
legalitzar aquella situació sempre perillosa i tranquilitzar les consciències sobre el dubte de si feien
o no feien bonda. Ni sa mare, ni ningú, sabien que Maria i Joan, passaven hores al Hit, a la casa
que a ca ell, tenien a s'Illot on hi feren el seu jaç de liebre i que, degut a anals acoplaments, i un
cop de mala sort, feren pasqua abans del ram, i alhora, el ventre de Maria, per mor l'embaràs,

començava a augmentar, i avançaren aconteixements,  perquè sabien que la cosa aniria cresquent
aixé com Déu mana, i no volien que Manacor se n'adonás del fet perqué la parella n'era conscient
que, una germana de Capellà, no podia endoiar pel Poble panxa plena i amb orgull de mare, mos-
trant, a totdéu, el bombet, sent fadrina.

-Casant-mos!. Casant-mos! - digué un.
-Sí, sí, casamos abans d'aixecar evidències -digué
I, la parella, es casaren a Sant Salvador, d'Artà, feren el sarau de noces a la casa que Don Rafel

havia heretat de Donya Carme Esteva i Amorós entre un bon grapat d'amics que convidaren de
Manacor, entre els quals, no hi va mancar Maria Confit, la viuda, que per ser dona aficadissa i
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trapassera, es portà notable trui amb tots els preparatius i que es féu notar durant tot Pacte per la
seva faldilla curta i brusa estampada, quasi transparent, que feia suposar moltes coses, sobretot que
volia fer-se agradar.

Don Rafel se n'adonà, una vegada més, veient-la trompitxar, de la fluïdesa de les seves mans, i
amb la tramoia, les contemplava àgils, grosses i carnoses vigilant els seus moviments, a les quals,
també, i alhora, les considerava calentes i Ilenegadisses, com les coneixia per altres manipulacions.

Al cap de set mesos d'aquelles noces, a Manacor, neixia un infant gros i robust, plorant amb
potencia, just al costat d'una altra cambra a la llar pagesa de Son Tirano, al moment que la seva
padrina, aquella dona ferma, estufada, i de vegades repelenca, moria cristianament, rodejada del
seu marit, Pep Faldares i dels seus fills, Don Rafel, Francesca i del gendre, Joan Moreta, que ate-
nia a dos caps, els quals llagrimaven dolorits, mentres Maria, la filla, premia el nin.

Al parèixer, tot s'havia avançat. S'havia avançat el cáncer de mama que portava, des d'estona,
dormit Na Bet de Son Tirano, i, s'havia avançat, també, el naixement del primer fill del matrimoni
jove, tot i esser que, just-just s'havien complit els set mesos de les noces. Deia Don Llorenç Riber,
Capellà i Acadèmic de la Reial Academia de la Llengua, amb molta d'ironia, que quasi tots els
setmesins, són els primogènits dels matrimonis. Don Llorenç, amb el comentari, se l'hi veia a la
cara un sonriure de mal intencionat.

Amb motiu de la mort de Sa Madona Bet de Son Tirano, la Parròquia dels Dolors s'omplí de
crespons negres, de fum de cera verge, de llums, de càntics, només trets a rotlo quan moria un
senyor de pico-ronco, un Capellà, o, els seus pares.

Naturalment, al funeral, també hi va assistir Maria Confit, vestida amb roba honesta. A la part
de les dones, estava asseguda al primer banc. Tot el temps del funeral, Maria Confit, resava, o, feia
com que resar, i Don Rafel, quan els moviments litúrgics Ii permetien acarar-se amb els assistents,
reparava amb les mans de Maria Confit i les veia grosses, àgils i llenegadisses, desgranant el rosa-
ri.

Ni amb moments tant dolorits, Don Rafel podia oblidar les mans de Maria Confit!
Durant el condol, una tira llarga d'homes va passar per la presidencia constituida per l'amo En

Pep Faldares, l'espòs; per Don Rafel, el fill Capellà, i, per Joan Moreta, el gendre, i, tots els que
desfilaren, capell en mà, en arribar a la bancalada, feien una capada als endolats, dient:

-Al Cel la vegem!
-Amen.
-Al Cel la vegem!
-Amen
I, a l'altra tira de dones, passant per davant la presidencia formada per les filies Maria i Frances-

ca -filles de la difunta- les dones, deien, també:
-Al Cel la vegem!
-Amén
-Al Cel la vegem!
-Amén.
Finit el funeral, a la casa del carrer del Barracar, els més propins, repetien el condol:
-Al Cel la vegem!
-Amén.
Maria Confit, a ca seva, acomiadant-se de Don Rafel, Ii agafà les mans per besar-les, i, alhora,

Don Rafel, tomà veure que les mans de Maria Confit, eren grosses, carnoses i que continuaven
calentes.
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CIED
El paso inteligente a una clase superior,

con un PRECIO INFERIOR

INFORMATE EN:

Monserrat - Moyá C.B.
Carretera Palma - Artà km. 49- Tel. 55 01 25 - MANACOR
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