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Salvador Grimalt,'un
apassionat pel
disseny gràfic i
l'interiorisme
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LAS GAFAS, COMPLEMENTO
DE SU PERSONALIDAD.
PERO DEBE SER LA ADECUADA
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editorial

L'homenatge als afusellats de Son Coletes,
un altre pic

Aquests die_ — v1Vd amantar el projecte d'homenatge
als afusellats de Son Coletes al llarg de la guerra civil. Dia
14 es dura a terme, al cementiri, un acte que pretendrà
honorar la memòria d'aquells qui pagaren amb la seva vi-
da el simple fet de tenir unes idees no coincidents amb les
de qui, a manca d'idees, tenien fusells.

El procés que s'ha seguit mereix un recordatori: pri-
mer és el Partit Comunista a nivell local i concretament la
figura d'En Joan Rosselló qui emet la idea inicial. Poste-
riorment s'hi adhereixen les altres forces polítiques progres-
sisti_ deixa de ser una acció dels comunistes per a passar
a ser un acte popular, una reivindicació dels honors que mai
no han rebut els marginats de la guerra civil.

Quan era una iniciativa d'un sol partit aquest Setma-
nari ja va manifestar el seu recolzament moral i la seva re-
serva sobre l'oportunitat de tal homenatge. Ara ja no és
iniciativa d'un sol partit, sinó que les diferents for-
ces progressistes s'hi han adherit a força de renunciar a pro-
tagonismes per a convertir l'operació en un acte, simple-
ment, popular. Aquest cedir protagonisme i anar conjunta-
ment és un fet insòlit entre manacorins.

Ahir, les forces d'esquerra amb representació a la Co-
missió Municipal Permanent, concretament PSOE i CDI,
aconseguiren el permís municipal per a la realització
d'aquest acte.

Unió Mallorquina es va abstendre. Són de dretes, ho
tenen ben ciar i saben perfectament que a Manacor una
certa dreta va cometre tota casta d'assassinats i d'atro-
pells durant els anys de la guerra civil. No els convenia ad-
herir-se a un acte d'aquest tipus, encara que gent que avui
está dins UM s'ha adherit als actes feixistes d'anys passat!
i han assistit a misses pels caiguts de la banda nacional. link

Mallorquina no vol participar en l'acte, però almanco ha res
pectat les regles del joc democràtic i els ha semblat bé qu(
altres el duguin a terme.

Alianza Popular ha votat en contra d'un homenatge
a una gent que l'únic que va fer va ser morir per mor de
la ràbia i la violencia d'una guerra que mai no s'havia d'ha-
ver produïda. Ens dol la manca de fiexibilitat d'Alianza
perquè ja no es tracta de dir "Noltros no hi participam",
sinó que amb el seu gest s'han oposat clarament a qué
altres duguin a terme aquest homenatge. No será, la
d'AP, una pol ítica de ressucitar odis?

No consideram encertats els arguments del Batle
Homar en el sentit que aquest acte pot provocar tensions
entre gent de distintes ideologies. Alianza Popular s'o-
posa al canvi dels noms dels carrers que recordaven els
triomfadors de la guerra i també s'oposà a l'eliminació
dels monuments als caiguts de la banda nacional (encara
que, tot s'ha de dir, proposaren canviar la inscripció d'un
dels monuments —perb només d'un— per una al tra que fes
referencia als caiguts d'ambdues bandes). Alianza Popular
vol conservar els homenatges al feixisme perb no permet
que se'n facin a les seves víctimes.

Ja vàrem dir al seu dia que no considerávem gai-
re oportú aquest acte promogut pel Partit Comunista,
però pensam que el problema és més complexe: o s'ha
d'eliminar d'una vegada tota la simbologia que patentitza
la divisió d'un poble, o l'hem de permetre
tant per a uns com pels al tres.

De l'any 1939 fins ara hem tengut als nostres car-
rers homenatges als caiguts de la banda nacional. Si no es
volen llevar aquests, está bé que també n'hi hagi pels de
l'altra banda.

OMANCAL



VIDEO CLUB

XALOC
Este mes disponemos de estos títulos

entre otros:

*Un tranvía llamado Deseo.
*Lawrence de Arabia.
*Bad Boys.
*Cristóbal Colón de oficio descubridor (Pajares)
*Francés
*E1 hombre de Kiew.
*1.2 mujer del teniente francés.
*El imprerio contraataca.
*En nombre de todos los míos.
*Muerte en el nilo (Aghata Christie).
*Cujo.
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(Siempre encontrará buenas películas
en nuestra exposición de 2000 títulos

(todos los géneros))

Amb els vots a favor de C131 I PSOE

Autoritzat l'homenatge als morts de
Son Coletes

El Iloguer de «Son Ribot» no convenç al Consistori
(De la nostra redac-

ció, J. Gavà).-Amb les ab-
sencies del regidor d'AP
Jaume Llodrá i del socia-
lista Sebastià Sureda va
tenir lloc ahir dimecres
a la sessió ordinària de la
Comissió Municipal Perma-
nent, que havia de tractar
un ordre del dia de qua-
ran ta-quatre punts, dels
quals quinze eren

de permisos d'obres
particulars, que varen ser
concedits.

Autoritzat l'homenatge
als republicans morts
durant la Guerra Civil

Amb els vots a fa-
or de PSOE i CDI, l'abs-

tenciO d'UM i els vots en
contra d'AP, es va au-
toritzar a la Comissió

d'Homenatge als morts
de Son Coletes a instal.lar,
al Cementiri Municipal,
una placa en record als
republicans morts allí
durant la Guerra Civil, amb
la inscripció: "Als re-
publicans morts per la
llibertat. En record i
agraiment del seu exemple".
El resultat de la votació
va ser de tres vots a
favor —PSOE i CDI—,
una abstenció —UM— i dos
vots en contra —AP— (en
aquell moment faltaven els
regidors aliancistes Jaume
Llodrá i Martí Alcover).

El primer en interve-
nir va ser en Sebastra Rie-
ra, portaveu de CDI, qui
va dir que la idea primi-
tiva del seu grup era la
d'eliminar la simbolo-
gia alusiva a la Guerra Ci-

vil, amb la proposta de
retirar els monuments als
caiguts. Però, com que ai-
xip no havia estat pos-
sible, consideraven que
ara s'havia de permetre
aquest acte.

En Toni Sureda, del
PSOE, va dir que al seu
parer s'havia d'autoritzar
el que es sol.licitava, però
condicionat a qué s'expli-
qui a l'Ajuntament com,
on i amb quin material
s'ha de col.locar la placa,
idea aquesta amb la que
hi estaren d'acord els
altres grups. Després con-
siderà que el texte de la
placa no és el més ade-
quat, ja que no tots els
morts de Son Coletes eren
republicans ni moriren
per la llibertat, sinó que
molts de pics va ser per
petits conflictes amb els
que comandaven en
aquell moment, que res
tenien a veure amb la
pol ítica.

En Rafel Muntaner,
portaveu d'UM, va dir
que, com que alió era un
tema polític, s'havia trac-
tat a nivell de comité.
Anuncià que el seu grup
no assistirà a l'acte perb
que no tenien cap in-
convenient en qué es cele-
bri .empre que es faci amb
dignitat. Anuncià després la
seva abstenció.

Finalment, el Batle
Homar anuncià ei vot en
contra del seu grup dient
que havien de ser con-
gruents amb l'esperit de la
proposta que feren sobre el
canvi d'inscripció del monu-
ment als caiguts de la par-
rbquia de la Verge dels
Dolors; la inscripció que
ells proposaren feia refe-
rencia als caiguts d'amb-
dues bandes. A més, el Bat-
le considerà que aquest ac-
te pot propiciar un clima de
tensió i que grups d'altres
idees podrien dur a terme
iniciatives similiars.

"Limpiezas Urbanas de
Mallorca S.A." minorará el

seu servei a Manacor.

A continuació es va
donar compte del resultat
de la reunió mantinguda en-
tre representant de l'empre-
sa concessionària del servei
de recollida de fems, "Lim-
piezas Urbanas de Mallorca
S.A.", i la Comissió de Go-
vern. Com es recordará,
l'Ajuntament havia avisat re-
petides vegades aquesta em-
presa en el sentit de qué ha-
via de millorar el seu servei,
ja que no cumplia amb l'es-
tipulat al contracte. En
aquesta reunió els represen-
tants de l'empresa assegura-
ren que la propera setmana
estaran matriculats els
nous vehicles i oficina d'in-
formació i reclamacions, i
que la recollida será diària,
excepte els dissabtes, a
Manacor, Porto Cristo, i
Cala Moreya i Cala Mor-
landa. A Son Macià la reco-
llida es farà el dimarts, di-
jous i diumenges. Tots els
grups semblaren estar
d'acord amb aquestes millo-
res, però també coincidiren
tots en que s'ha de dur un
seguiment del funciona-
ment del servei. "Ens preo-
cupa que aquestes millores
no siguin només una empen-
ta", va dir en Muntaner.

Dues motos per a la policia
Municipal.

Per unanimitat s'aprovà
la proposta de la Comissió
de Govern i Policia d'adqui-
rir dues motos Yamaha
4.000, per un valor de
958.000 pts., per a la Poli-
cia Municipal. Encara que
tots els grups hi estaren
d'acord, tant en Toni
Sureda com en Rafel Mun-
taner aprofitaren per a quei-
xar-se del servei que
dóna la Policia. En Toni
Sureda va dir que és neces-
sari millorar-lo molt i en
Muntaner va dir que mai ha-
via estat tan mal organit-
zat.



La Permanent aprová la compra de dues motos Yamaha
4000 a la Policia Municipal.

eUurs,s.a.
G. A. T. 646

Psj. Gmo. Torrella, s/ (Los Geráneos) - Tels. 21 16 22 -3 -
Telex 69 182 BVT - Palma de Mallorca
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VUELOS CHARTER
MADRID	 5  250
MALAGA	 6  450
TENERIFE 	 14.475
CORDOBA	 7  250
GRANADA	 7  900
SANTIAGO	 7  250
BARCELONA	 3  10G

Se construirá una caseta
per Policia i salvament
a s'Illot

Amb l'únic vot en
contra del PSOE s'aprovà
el projecte de construc-
ció d'una caseta per Po-
licia i Salvament a S'Illot,
proposat per la Comissió
d'Urbanisme i Obres. En-
cara que també en To-
ni Sureda considerà que
aquesta caseta será un
bon servei per a S'Illot,
va dir que votaria en con-
tra per mor que encara no
s'han elaborat els pres-
supostos per a aquest any
i perquè possiblement no
hi haurà capítol d'inver-
sions. Aquest criteri va
ser compartit p'en Rafel
Muntaner, encara que
aquest votà a favor. En
Toni Sureda va fer cons-
tar en acte el seu avís de
la possible il.legalitat d'a-
quest acord.

"Aguas Manacor S.A."
realitzarà les obres de
millorament de la xerxa
d'aigües

Per	 unanimitat	 sa-
prova la proposta d'Alcal-

dia de concedir l'execució
de les obres de millorament
de la xerxa d'abastiment i
sanejament d'aigua a l'em-
presa concessionària "Aguas
Manacor S.A.". El projecte
de millora de la xerxa, que
costará prop de deu milions
de pessetes i que será sub-
vencionat per la Comunitat
Autbnoma en un 50 per

cent, s'aprovà el passat mes
de febrer.

El lloguer de "Son Ribot"
com a abocador de fems
no convenç el Consistori

A l'apartat de despatx

extraordinari el Batle Ho-
mar proposà firmar l'escrip-
tura de lloguer de la fin-
ca "Son Ribot-Son Barba"
per a destinar-la a aboca-
dor de fems. Com recor-
daran, en Toni Sureda ja
havia proposat en ses-
sions anteriors que l'Ajunta-
ment estudii la possibilítat
de comprar una altra fin-
ca enlloc de Hogar a aques-
ta, donat el seu alt preu
de lloguer.

Ningú va voler accep-
tar aquesta proposta del
Batle Homar. Resulta que
de les distintes finques
estudiades a rel de la pro-
posta d'en Sureda, se
n'ha trobada una,
"Es coll des vent", que
podria ser apropiaj- i que
costaria, vint-i-cinc milions,
quantitat molt llunyana
als cent-quaranta milions
que a la llarga costaria, se-
gons els càlculs d'en Rafel
Muntaner, el lloguer per
vint anys de la finca de
"Son Ribot".

El Batle alegá que,
per a canviar la finca, tots
els consistoris dels distints
municipis mancomunats
haurien de canviar l'acord
plenari que adoptaren, que
es perdria molt de temps
perquè els tècnics de la Co-
munitat Autónoma haurien
d'estudiar l'aptitud de la no-
va finca i que els camions
de recollida de fems dels
altres municipis haurien de
passar per Manacor.

Però aquestes raons no
convenceren l'oposició, que
estava més preocupada per
l'alt cost del lloguer de la
finca de "Son Ribot". Tots
coincidiren en opinar que
l'Ajuntament ha de resoldre,
amb aquest assumpte, un
problema que és de la
Comunitat Autónoma. En

Muntaner afirmà que "el
que faríem amb aquest llo-
guer seria fer milionari el
propietari de la finca de
Son Ribot", i en Sebastià
Riera considerà que el con-
tracte amb "Son Ribot"
és inacceptable. Finalment

el grup d'Alcaldia hagué
d'atendre les raons de
l'oposició, quedant la cosa
en qué s'estudiaran aques-
ta nova finca i algunes més
per tal de tenir una alterna-
tiva a Son Ribot.
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Bar - Restaurante
VISTA ALEGRE 

Comunica a sus clientes y amigos que a partir del día de hoy volverá a estar
a su disposición 

BODAS - COMUNIONES 

Porto Cristo Novo
Tel. 57 10 62

(Cala Anguila).



Segons Magistratura de Treball, tots els treballadors d'INUSA han d'esser
readmesos per l'empresa

Ja els hi ha arribat la segona sentència
(Redacció, S.C.).- Com

molt de vosaltres recordareu
els treballadors de INUSA,
Ingenieria Urbana S.A., vá-
ren ser acomiadats del seu
treball, quan l'Ajuntament
de Manacor, el mes d'Octu-
bre passat, va decidir conce-
dir el servei a una nova em-
presa. "Limpiezas Urbanas
de Mallorca S.A.".

Aquesta setmana ha
arribat la sentencia del se-
gon expedient, dels nou tre-
balladors que encara espera-
ven sentencia, i aquesta com
la primera, ha estat favora-
ble als treballadors, concre-
tament la sentencia diu:
— Que estimando las deman-
das formuladas por D. Pedro
NIulet Mas, en nombre y re-
presentación de Manuel
Vázquez Celda y siete más
contra Ingeniería Urbana S.
A.: Limpiezas Urbanas de
Mallorca S.A. y el Ayunta-
miento de Manacor, sobre
Despido. debo declarar nu-
lo el despido de los actores,
condenando a Ingeniería Ur-
bana SA. a que los readmi-

ta en sus puestos de traba-
jo y a que le abone los sala-
rios dejados de percibir des-
de la fecha del despido has-
ta que la readmisión tenga
lugar; absolviendo libremen-
te a los codemandados, Lim-
piezas Urbanas de Mallorca,
S.A. y Ayuntamiento de
Manacor."

Parlàrem amb En José
Ma. Calado, de CC.00, qui
ens va dir que l'empresa In-
geniería Urbana, S.A., se-
gons les darreres notícies,

vol presentar un expedient
de crisi i va demanar als tre-
balladors, tretze en total,
uqe els donasin el seu suport
cosa a la que ells es van ne-
gar, pel que es veu INUSA
presentará l'expedient de
crisi dimarts, i vendrá l'atvo-
cat de l'empresa a presentar-
lo; mentres durin els tràmits
d'aquests expedients, l'em-
presa está obligada a pagar
als treballadors acomiadats,
que com sabreu, estan pas-
sant una greu situació eco-

nòmica.
Els expedients seran

presentats dimarts qui ve a
la Delegació del Treball de
Ciutat, i els treballadors aco-
miadats, segons va dir, En
José Ma. Calado, pensen de-
manar un prestec al "Banco
de Vizcaya" precisament ba-
sant-se amb aquest expe-
dient.

En Calado ens va dir
també, que confia que dime-
cres o dijous aquesta gent ja
hagi cobrar part dels salaris
del tramitació.

mòdul
FORMES TAPISSADES

Tot el que desitgi en tresillos,
butaques i mòduls, en tots els
preus i qualitats.

Estil clàssic, modern i informal.

Ens trobarà a Manacor,
Cra. Palma-Artà, Km. 47
Ti. 55 06 65

Recordi: MÒDUL a Manacor,
tot en tapisseria.
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Los trabajadores despedidos
de la empresa Ingeniería Urba-
na de Manacor se encuentran
en una situación económica
desesperada hasta tal omito
que han pedido ayuda al Ayun-
tamiento.
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En f. Rosselló Galmés so-
licita autorització a la
Sala per clavar una

!

placa en MeMória dels

s."caídos" republican
Pareix esser que a més de
no tomar es monuments
ara en volen fer de nous.
Lo fotut és que mos han
informat que "elaladerecha-
delaiuntamiento" no tan
sols no consentirá monu-
ments als rotjos sinó que
a més a més esborrarà de
sa Ilista dels "caídospor-
diosyporlapatriapresentes" a
un 25 olo dels que hi fi-
guren, ja que s'ha compro-

) vot que caigueren amb so
)¡ puny estret.
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Después de ano y medio

nSonDureta volverán
a trasplantar riñones
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A causa de los rumores que
circulan sobre la salud de
Gorbachof, fuentes del
Kremlin se han apre-
surado a anunciar que
se encuentra perfectamen-
te según el parte de la
última revisión médica, a
que fue sometido ayer y
que esperan que su exce-
lente estado dure hasta el
próximo reconocimiento,
que le toca esta tarde.
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En Maties, semi-jugador del y
Manacor, ha tengut sort
amb això de s'estatura:
apart de que quan está
amb una dona és com si
estigués amb dues (en pro- y
porció),	 Iberia,	 Au toca- ‘ ,7k
res Manacor i la RENFE 9k

llet,

•

és li cobren mig bi-le

"pe\

TveAmisizo rop
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UN HUEVO QUE
PONE &Al-UNAS.
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Ultima hora: fuentes vati-
canas confirman que el

\ Espíritu Santo no era una
7 paloma, sino una tórtola.



La «Vetla Literaria Musical» constituyó
un notable éxito

A la hora de enjuiciar
la "Vetla Literària-Musical'',
celebrada el pasado lunes
en la Parroquia de la Vir-
gen de los Dolores de
nuestra ciudad, pienso
sinceramente que consti-
tuyó un notable éxito,
y creo que fue así, por las
razones que cito a con-
tinuación; porque hubo
lleno, porque el público de-
mostró enorme interés de
principio a fin del acto.
Porque todos y cada uno
de los que actuaron
supieron estar en su sitio,
y porque al final, el nu-
merosísimo público asis-
tente salió realmente com-
placido.

La "Vetla", estuvo
dividida en dos partes y en
ella actuaron de manera
alternativa, la "Capella de
Manacor" y el rapsoda Je-
roni Fito, ofreciendo un
variado programa, que fue
seguido con sepulcral silen-

por todos los asisten-
tes.

Jeroni Fito, que a lo
largo de toda la velada, de-
mostró poseer una enorme
capacidad interpretativa, re-
citó los poemas: "Noctur-
no" de Gabriela Mistral
"Déu company" de Blai
Bonet, "Oración" de Glo-
ria Fuertes , "Col.loqui del
Amor Dolor" del propio
Jeroni Fito y el "Muero
porque no muero" de Tere-
sa de Jesús, siendo larga-
mente aplaudido en todas
sus intervenciones pero de
una manera especial el
"Col.loqui del Amor Do-
lor", que había escrito
expresamente para este
acto.

La "Capella de Ma-
nacor", que ofreció dos
partes totalmente di-
ferenciadas, estuvo sim-
plemente correcta en la
primera, en la que en
mi modesta opinión le
faltó brillantez, cosa

totalmente justificada por lo
defectuosa de la acústica
de nuestra catedral ícia
Iglesia y por la falta de
experiencia de la mayoría
de los "Cantaires", a los
que estas circunstan-
cias les pesaban como una
losa. Interpetaron , "Jesús
Bleibet" de J.S. Bach,
"O domini Jesu" de G.P.
de Palestrina, "Bon Jesus
no m'abandoneu" de Ca-
merón White, "Caligaverunt
oculi mei" de T.L. de Vic-
toria y "Plorant contrit"
de J.S.Bach, siendo qui-
zá esta útlima la menos
brillante de todas, contra-
rrestada por el "Caligave-
runt oculi mei", con una
perfectísima interpreta-
ción.

La segunda parte,
era esperada con un ex-
traordinario inerés, casi
diría, que nuestra "Cape-
Ha", se jugaba su pres-
tigio, no tan solo por la
manera de interpretar,

sino más bien, por si la gran'
masa de seguidores aceptaba
el cambio de tipo de reper-
torio. Por ello, con la pro-
gramación de "Jesucristo
Superstar", nuestra vetera-
na coral, corría el grave
riesgo del desprestigio y
que afortunadamente y tras
una brillante interpretación,
no solo consiguió que se
aceptara, sino que logró
levantar al público de sus
asientos que premió cor
un largo y cerrado aplau
so, que obligó a nuestra
"Capella" a repetir el
fragmento "Hosanna', repe-
tición que fue premiada
por el enfervorizado pú-
blico con otro sonoro aplau-
so.

En definitiva, una vela-
da extraordinaria, y un
nuevo éxito de nuestra
"Capella" en la que pudi-
mos observar nuevas incor-
poraciones.

Calderón

En Miguel Capó deixa la sucursal de
En Miguel Capó, que al

llarg de tota una década ha
estat director de la Banca
March de Manacor, va ser
objecte, dies passat, d'un cà-
lid homenatge de despedida
que li varen oferir els seus
companys de treball. La fes-
ta es va celebrar al Molí
d'En Sopa on hi va assistir
la totalitat de la plantilla
de l'esmentada entidat,
que podeu veure a la foto-
grafia. Després de l'anima-
ció pròpia del dinar i de
les recordances de les pos-
tres, els seus amics de fei-
na feren entrega del seu ja
ex-director d'una placa
commemorativa dels
anys passat junts.

En Miguel Capó era
un dels directors de banc
més anties de la nostra
Ciutat, potser el més antic
i deixa rera ell un rastre
d'amics que al llarg dels
anys ha anat conreant a tra-
vés de la seva feina. A par-
tir d'ara s'incorporarà a
l'Oficina de Vilafranca en
qualitat, també, de Direc-
tor.

Banca March Manacor

Dinar-homenatge a En Miguel Capó per part dels seus com-
panys de Banca March. En la fotografia del nostre col.la-
borador veim la plantilla completa.



Any Nombre
Incendis

1978 125
1979 102
1980 121
1981 171
1982 141
1983 131
1984 110

	Superfície 	 Bosc	 Superfície
	Total	 has.	 Mitja

d'incendi
5.343 2.696 42,74
2.999 1.486 22,50
2.103 1.090 17,38
1.922 1.197 11,23

624 520 4,42
3.241 1.273 24,74

400 200 3,65
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Fets a destacar:

1978.- Grans incendis
aprop de Ciutat, probable-
ment intencionats.

1979.- Comença la pre-
sencia estival dels avions
Canadair.

1980.- Conveni entre el
G.G.I i ICONA per a la crea-
ció de Parcs de Bombers.

1981.- Estació repetido-
ra d'emisores a Randa (mi-
llora de les comunicacions).
Any molt sec i ventós.

1982.- Nou repetidor
de l'àrea d'Andratx. Patru-
lles móvils permanents en
l'estiu, amb Land-Rovers.

1983.- Continua l'eixut.
Nou repetidor a Eivissa, on
es produeix l'incendi més
gran de l'any. En total es
cremen 747 Has. a Eivissa.

a.

Celebrad() del XIV Dia Forestal Mundial
Dia 21 de Març es va

celebrar a tot el món el
"XIV Dia Forestal Mun-
dial", que es fa des de l'any
1971, aquest dia va néixer
a rel d'una proposta que
la Delegació Espanyola va
fer a la XXI Assemblea Ge-
neral de la Confederació
Europea d'Agricultura
(C.E.A.), celebrada a
Helsinki l'any 1969. Amb
aquest dia es pretén cri-
dar l'atenció sobre la rique-
sa forestal del món, i el seu
significat per la humanitat,
tan pel bé econòmic que els
boscos signifiquen, com per
a la protecció que donen
a l'agricultura, als recursos
hidrológics, i a la per-
sona humana.

Es va triar el dia 21 de
Març, per que aquesta data
marca el començament
de la primavera a l'hemis-
feri nort i la tardor a l'he-
misferi sud.

A les nostres illes, la

Comissió del Dia Forestal
Mundial está composta per
representants de la Conselle-
ria d'Agricultura i Pesca de
la C.A., Consells Insulars de
Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera, la Cambra
Agrària Interinsular, Direc-
ció Provincial del Ministeri
d'Educació i Ciència, El
Grup Excursionista de Ma-
llorca, el Grup Ornitològic
Balear (GOB), la Universitat
de Palma, la Caixa d'Esta].
vis de les Balears i l'Ajunta-
ment de Palma. El Presi-
dent d'aquesta comissió és
el conseller Joan Simarro
i la secretaria, el Servei per
a la Conservació de la Natu-
ralesa (SECONA).

Els actes que es van
celebrar aquest dia són
els següents:

-Distribució gratuita
d'un mapa forestal de les
Balears.

-Edició d'un esquema
de l'ecologia forestal de les

Illes, que va ser també el
cartell del dia forestal
d'aquest any.

-Conferències a Ciutat,
Maó, Ciutadella i Eivissa
a càrrec del doctor Gómez
Campos i d'un professor de
la Universitat de Palma, so-
bre el tema "Conservació
dels vegetals".

-Sembrada d'arbres a les
escoles i centres d'EGB de
les illes.

-Convocatória d'un
concurs de treballs esco-
lars sobre cartells o au-
ques, i el guanyador pot

Estadística d'incendis forestals.

ser sigui editat el proper
any pel "XV dia forestal
mundial".

-Deu nins, de l'equip
guardonat de cada illa, te-
nen com a premi l'estar
tres dies de convivència a
l'Escola de Naturalesa de
Binifaldó, a Mallorca.

Per a que us faceu una
idea de la situació dels nos-
tres boscos, us adjuntam
l'estadística que ha fet la
Comissió Provincial del Dia
Forestal Mundial i un mapa
de l'estat actual dels nostres
boscos i zones verdes.

PREPARACION OPOSICIONES
—Auxiliar de la Admón. del Estado y de la S. Social (Graduado Escolar).
—Administrativo de la Admón. del Estado y de la S. Social (Bachiller Superior).
—Policía Municipal de Manacor (Graduado Escolar).

TELEFONO: 55 45 93
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Cocina Mallorquina y Nacional
Servido de.

BODAS • COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES

BAR - RESTAURAN-TE

Cra. Porto - Cristo — Cala Millor

Horario: A partir e las 10 de la mañana - Tel. 570931

DIvendres de la setmana passada, a la Casa de Cultura de «Sa Nostra»

Presentat el número 3 de la revista «Llunari»
Divendres de la setmana

passada va tenir lloc
a la Casa de Cultura de "Sa
Nostra" la presentació del
número tres de la revista
"Llunari- , publicació mana-
corma de còmics i lletres,
que dedica aquest darrer
número a l'escriptor ar-
gentí Jorge Luís Borges.

L'acte va consistir en
dues xerrades, la primera
d'En Gabriel Galmés,
manacorí llicenciat en filo-
logia anglesa i que prest
es donará a conèixer com
a escriptor, i Basilio Bal-
tasar, periodista del suple-
ment setmanal de "El
País" i d'altres prestigio-
ses publicacions.

En Gabriel Galmés jus-
tificà el fet que aquest
número de "Llunari" esti-
gui dedicat a Borges dient
que es tracta d'un autor
de dimensions universals,
que no está limitat per mi-
litàncies ideolbgiques rii per
una cultura localitzada i
específica del seu indret
geogràfic. perquè no
concep la literatura com
ultra cosa que no sigui
creació estética ; perquè
amb la seva obra Púnic
que pretén és fer literatura,
literatura pura. I p'en Ga-
briel Galmés, aquesta és Pú-
nica literatura válida,
aquella que no té altra fina-
litat que l'estrictament es-
tética i que per tant está
lliure , de tot compromís
social 4' polític, esdevenint
així- quelcom intemporal i
universal.

Després parlà en Ba-
silio Baltasar. qui llegí
un article seu —ampliat—

aparegut al suplement set-
manal de "El País", en el
qual parlava de l'amistat
que unia Borges amb un

poeta	 mallorquí pràcti-
cament	 desconegut, en
Jacobo Sureda, que morí
de tuberculosi en edat

molt prematura i que deixà
tan sois un llibre de poe-
mes titulat "El prestidigita-
dor de los cinco sentidos".
La seva relació epistolar,
de la qual en llegí uns
fragments mostrava les in-
quietuds ‹artístiques d'amb-
dós escriptors, els seus
projectes literaris, etz.

Acabada aquesta pri-
mera lectura, en Basilio
Baltasar en féu una altra
que va resultar bastant
sorprenent: començà dient
que tots els que erem allá
presents havíem cregut l'e-
xistència del poeta Jacobo
Baltasar, sense tenir-ne
cap noticia abans, pel
simple fet que ho duia
escrit un peribric (Parti-
de que acabava de lle-
gir). Aquí començà la se-
gona lectura, que ver-
á sobre el fet que la
gent cregui les no-
ticies que li proporcionen
els mitjans de comunicació,
notícies que, en la majo-
ria dels casos, han estat
elaborades per persones
—periodistes— que el re-
ceptor no coneix de res i
que molt sovint són molt
llunyanes a la seva expe-
riencia. Considerà irònic el
que dediquem tant de
temps a informar-nos de
coses que succeeixen a l'al-
tre cap de món quan gene-
ralment no som capaços
de recordar amb precissió
els somnis que hem ten-
gut a la nit abans, i final-
ment aconsellà al públic
que no llegeixi els diaris.

Fotos: Germans Forteza
Jaume Ramis

¿NECESITA DINERO?
SE LO OFRECEMOS EN 24 h.

Préstamos personales,
hipotecas, etc.

Teléfono: 55 44 10



Afirma Pedro Riche, principal responsable de «Majórka S.A.» a Manacor

«Les perles que fabricarem a la Xina no
suposaran una competència per a les que

fabricam aqui»
La setmana passada en-

davantarem la notícia que
"Majórica S.A." construi-
rá, durant l'any que ve,
dues fabriques, una de joies
i l'altra d'estoigs, a la Xi-
na, després d'un acord fir-
mat entre el representant
del Ministeri d'Indústria
lleugera de la República
Popular de Xina i el conse-
ller delegat de "Majórica
S.A." Jaime Peribáñez.
Ambdues fabriques es cons-
truiran a Shu Shu, que
és una zona de desenvolu-
pament situada les afores
de Shangai, i l'empresa
manacorina será la propie-
tària del setanta per cent
del capital. El govem xinès
ja está constru'int les
naus industrials i "Majórica
SA" s'encarregarà de po-
sar en marxa tot el siste-
ma tecnolbgic de produc-
ció.

Per a ampliar una mica
més la notícia ens hem
posat en contacte amb
Pedro Riche, màxim res-
ponsable de l'empresa
perlera a Manacor.

-La idea és posar un
peu allá —ens diu don
Pedro Riche— i defensar
un poc el futur dels nostres
successors i dels treballa-
dors de Manacor. L'acord
ja s'havia pres a finals de
setembre passat, perb en-
cara no s'havia fet públic
perquè faltava arreglar uns
quants tràmits.

-Ha dit que en part
també es tracta de defen-
sar el futur dels treballa-
dors de Manacor, perb, de
fet, alguns d'ells estan
preocupats perquè consi-
deren que, al cap i a la fi,
el que s'està fent és
crear una competencia de
cara a les exportacions. Es
aix

-De cap manera, no
será una competència. De
moment, totes les perles
que hagin de mester a la
Xina per a completar les
joies que allá es fabriquin
seran enviades des de
Manacor.

-Perb sembla que en
una segona fase teniu pre-
vist instal.lar-hi també una
factoria de perles, amb la
qual cosa ja no n'exporta-
reu d'aquí. Aquesta factoria
de pedes, no podria supo-
sar una competencia?

-Efectivament, tenim
pensat muntar-hi també
una fabrica de perles, perb
la seva producció en cap
moment será perjudicial per
la nostra, perquè no será
competitiva. Les autènti-
ques perles Majórica con-
tinuaran fabricant-se a Ma-
nacor.

-Tenint en compte que
durant un temps la fabri-
ca de Manacor haurà de pro-
duir perles per a la vostra
fabrica de joies de la
Xina, és possible que
aixb crei més llocs de tre-
ball?

-No ho sé amb certe-
sa, possiblement sí. Perb
jo no veig aixb com una
operació inmediata, sinó
que el seu resultat es veu-
rà a llarg o a mig-llarg

-Ens podria explicar
una mica les con dicions del
con tracte?

-Bé, supbs que ho heu
Ilegit a la premsa expli-
cat pel senyor Peribáñez,
que és qui s'encarregà
de les negociacions. El
que s'ha fet és crear -
una societat entre Majórica
i el govem xinès, amb ma-
joria de Majórica, cosa que
ha estat molt ben vista
aquí. Dins el consell d'ad-
ministració, que estará for-
mat per cinc membres,
n'hi haurà tres d'espanyols.
Consider que el que hem
fet amb aquest conveni
és donar una passa cap un
mercat potencial de més
de mil milions de persones.
Ara la Xina s'está obrint de
cap a Occident i nosal-
tres som una de les prime-
res firmes occidentals que
ens instal.lam allá. Sabem
que el poder adquisitiu dels
xinesos no és elevat, i que
conseqUentment no tothom
comprará joies, perb ara
s'estan començant a in-
troduir aquest tipus de lu-
xes. Fixa't, a l'època de
Maó tothom vestia
igual, perb ara, com que
s'estan occidentalitzant, les
dones ja poden vestir joies i
crec que és un bon mercat

per coses d'aquest tipus,
perquè estan canviant la
manera de vestir. De fet,
la marca Pierre Cardin
ha estat una de les pri-
meres en introduir-s'hi.

-El senyor Peribáñez
declarava a la premsa que els
xinesos són uns negociadors
molt peculiars.

-Es cert, les negocia-
cions han estat Ilargues i
difícils perquè els xine-
sos són uns negociadors
molts pausats i lents, molt
tranquils, cosa que cons-
trastava amb la nostra ma-
nera de fer les coses, que
és més impetuosa. Aixb
és degut a la seva menta-
litat oriental, que és molt
diferent a la nostra.

-Una darrera pregunta,
senyor Riche: Majórica s'en-
carregará de la part tec-
nológica, vol dir aixb que
algurls manacorins s'hauran
de desplaçar all í per a en-
senyar-los aquesta part
de tecnologia?

-Es possible, p'entura hi
haurem d'enviar alguns
tècnics.

Joan Gayá
Foto: Forteza Hnos.
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OFERTA CODEMA
DEL 1 DE ABRIL

Cola-Cao 500 gm. .	 .	 216
Foigras La Piara 100 gm. .	 .	 58
Skol Pack 6 unidades	 .	 .	 154
Café Marcilla Superior Natural 250 gm.	 275
Tomate Frito Solis 275 gm.	 •

	 55
Tomate Frito Solis 420 gm.	 •

	 74
Suavizante Flor 2 Litros	 .	 •

	 168
Coral Vajillas 1 Litro (descdo VALE 10 ptas.) 84
Gel Tulipan Negro 2 Unidades (1 litro)	 330
ARIEL 5 Kg.	 .	 710

COMPRE en tei ESTABLECIMIENTOS DE

A PRECIOS DE MAYORISTA



RESTAURANTE
LOS DRAGONES

Porto Cristo

Sábado noche
' Cene, baile o deléitese con famosas melodías y

Jazz moderno en vivo
. Canta Gabriel Fuster. Al piano César Oliver

Especialidades:
MARISCOS Y PESCADO FRESCO
CARNES FRESCAS.

BODAS - COMUNIONES-- FIESTAS SOCIALES

Bar Rte. Ca'n Martí
CI Puerto, 96- Porto Cristo - Tel. 57 07 48

ESPECIALIDAD ÉN:
COCINA MALLORQUINA
CARNES Y PESCADOS FRESCOS
TAPAS VARIADAS

* * * * *
ELECCION DE 2 MENUS DIARIOS* * * * *

COMIDAS POR ENCARGO
* * * * *

BAUTIZOS- BODAS-COMUNIONES (plazas limitadas)
* * * * *

AMBIENTE FAMILIAR
Bon profit

El passat dImarts va tenir lloc la prbn era, al barri de Fartárltx

Han començat les celebracions de
Setmana Santa

Aquest dimarts passat,
el Dimarts Sant , va tenir
lloc la primera de les pro-
cessons de Setmana Santa,
al popular barri de Far-
táritx. La comitiva,
.formada pel Sant Crist de
la Fe, el • pas de la Llanca-
da, la confraria de la
Germanor del Sant Crist
de la Fe i delegacions de
totes les altres confraries
de Manacor i la Banda Mu-

nicipal de Música, a més
de capellans de les distintes
parróquies locals, sortí
de la parrOquia del Sagrat
Cor i desfila pels carrers

guera,	 Creu,	 Llum,
Remei,	 Molineros, Con-
cOrdia,	 Torre,	 Ronda,
Colon i Creu un altre pic.

Les processons d'avui,
Dijous Sant, i de demà,
Divendres Sant, sortiran,

com és habitual, de l'esglé-
sia de la Verge dels Dolors
a les deu i mitja del vespre.
Enguany la desfilada será
més llarga perquè si ha
incorporat una nova con-
fraria, la del Crist de I,An-
gúnia, del barri de l'Hos-
pital, que estará formada
per una seixantena de pe-
nitents. A més, també hi
haurà una quarenta més de
penitents entre les altres

confraries.
Després, el diumenge de

Pasqua hi haurà una missa
a les deu del matí a la Par-
roquia de la Verge dels
Dolors i la processó s'ini-
ciarà en acabar aquesta. En
acabar la processó hi
haurà 	una	 al tra missa
al	 Convent	 dels	 Pares
Dominics.



II DESFILE DE LA MODA 
PRIMAVERA - VERANO

Infantil, Juvenil y Adultos
PRESENTADO POR LAS BOUTIQUES

C/ Biniçanella, 15
- Cala Millor -
Ti. 58 50 60

Enrique C/ Calvo Soleto, 3 - S. Servera
Ti. 56 73 20

TOT FESTA C/ Es Molins, 7
Cala Millor.

MONDO	 C/ Sa Rascló, 1- C. Millor
Tel. 58 51 62

Peluquería TOMEU
C/ Ca S'Ilereu

centro 2000
ORGANIZA

CENTRO CULTURA S. SERVERA
Se invita al público en general

Esperarnos su asistencia (Entrada gratuíta).



Després d'haver exerclt quaranta-tres anys com a professora

Donya Joana Amer se retira

Molta gent coneixerà
ja a hores d'ara la notícia,
perqué allò que és yerta-
derament notícia se corr de
veu en veu: donya Joana
Amer, més coneguda per
donya Joana, la més vete-
rana de la plantilla de pro-
fessors de l'Institut de
Manacor, se retira.

Per a moltíssims de
manacorins, des dels d'edat
madura fins als més joves,
parlar dels seus anys de bat-
xillerat implica parlar de
donya Joana: són qua-
ranta-tres anys de treballar
en la docencia, quaranta-
tres anys d'impartir les
seves lliçons, primer d'his-
tòria i llatí i després de llen-
gua i literatura castellana,
a altres tantes generacions
de manacorins. Donya Joa-
na, dins l'ambient estudian-
til manacorí, ha arribat a ser
allò que se'n diu una insti-
tució.

Donya Joana Amer es
llicencià en Història.
Començà la seva tasca do-
cent a l'antic Institut Ra-
mon Llull, de Manacor, i
ha exercit tota la seva
carrera professional aquí, al
seu poble. Va donar classes
d'Història i de Llatí i des-
prés de llengua i literatura

castellana, especialitat per
la qual es presentà a les
oposicions. Actualment es-
tava al cap del Departament
de Llengua i Literatura de
L'Institut Mossèn Alcover.

Dimarts passat donya
Joana es disposava a do-
nar la seva darrera classe
quan arribà a l'Institut a les
tres del capvespre. Però no

va ser possible: els seus
alumnes li varen voler retre
un petit homenatge d'aco-
miadament i li regalaren una
placa commemorativa i un
ram de flors. Donya Joana
estava emocionada, i convi-
da els seus alumnes a un pe-
tit refrigeri, com podem
observar a la fotografia.

L'endemà, el dimecres,

els professors celebraren un
dinar al seu honor.

Donya Joana, després
de quaranta-tres anys de
treball amb els estudiants
de Manacor, se retira. En-
horabona i que disfruti
d'aquest merescut descans.

Foto: Forteza Hnos.

Sa volta d'es Salers

o

o
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Después de casi un
siglo, el Día de Pascua —co-
mo era tradicional— se
cantarán "Ses Panades" o
"Ses Sales" en Manacor.

Se ha intentado ofrecer
al público, casi desconoce-
dor de esta fiesta, una co-
pia de completa identidad
con lo que se ofrecía hace
cien o más arios.

Hay más casas y más
calles que entonces. Por
consiguiente, no se cantará
en todas las casas ni en
todas las calles; como el
itinerario es largo y los "sa-
lers" ya no están para de-
masiados trotes, la vuelta
por los extraradios, se ha-

rá sobre una plataforma
tirada por un tractor.

Para información de
cuantos se interesen por es-
te gran acontecimiento po-
pular, ofrecemos un itine-
rario y un posible horario
del paso de "ES SALERS"
por los diferentes puntos de
nuestra ciudad.

A las 9, Primera actua-
ción en Bar Puigserver, Sa
Volta, Bar Ronda y así su-
cesivamente, toda la barria-
da de La Torre.

A las 10, Centro Asis-
tencial y Residencia. Juní-
pero Serra, Salvador Juan
y 4 de Septiembre.

Al terminar la proce-

sión "Tocada General" en
Plaza Rector Rubí con to-
do el simbolismo de aque-
llos tiempos y a pié, el Cen-
tro Ciudad hasta Bar Hípi-
ca.

Ya en Tractor, Fran-
cisco Gomila, Plaza San
Jaime y Sa Moladora.

A las dos de la tarde
Barracar y Alameda Anto-
nio Maura.

De 3 a 4 Baix d'es
Cos.

De 4 a 5 Tenis, Futbol,
Vía Portugal y Mercado.

De cinco a seis, Fartá-
ritx.

De seis a siete, Es Se-
rralt.

Repetimos que estos
horarios no son fijos, si
no aproximados.

Los salers actuarán
en los bares que así lo
deseen y en entidades que lo -
soliciten con la debida an-
telación lo mismo que en
casas particulares.

La actuación será siem-
pre sin bajar de la plata-
forma y en locales situa-
dos en vías de doble cir-
culación, se hará en la
vía correspondiente, siem-
pre frente al citado local.

Organiza el Club de la
Tercera Edad, Patrocina el
Ayuntamiento.

Nicolau.



Carta al director
Comentari a l'article
"Primera mostra de
Teatre Popular".

Abans de res aclarir
que qualsevol "mostra de
teatre" només pel fet de
ser-ho mereix el màxim de
respecte. Tota voluntat
d'animar el pobre panora-
ma cultural de l'Illa i en
concret d'aquesta ciutat
nostra, em sembla encomia-
ble. Quedi dar així, que
res a dir en quant a la
celebració d'aquesta mos-
tra que no sia animar als
responsables cap a segones
i terceres edicions.

En quant al contin-
gut de l'escrit del Sr. Ni-
colau, vull suposar que la
seva intenció no és la de
desacreditar altres for-
mes de fer teatre, vull su-
posar que no, ja que si tos
així estaria fent un po-
bre, molt pobre favor al
moviment teatral mana-
corí.

No crec que dejec-
tar una forma de cultura
servesqui en absolut per
engrandir-ne una altra, i si

així fos, que no ho és, per
qüestions de dignitat hi ha
que guardar-se'n prou de
fer-ho... pens.

Per una altra part con-
sider una mica exagerat
parlar del que vol "tot Ma-
nacor" agafant com a mos-
tra una actuació teatral.
Per posar un exemple
qualsevol diré que a un cine
de Manacor hi podrien dur
una pel.lícula "S" molt
taquillera, a sa qual hi
arias molta de gent i no
seria acertat comentar que
"tot Manacor va desfermat
sexualment", o amb el cas
contrari de dur-hi una pel.lí-
cula dramática amb èxit de
públic; no seria correcte
afirmar que Manacor sia
"una vall de llàgrimes".

Hi ha coses per als
gusts de tots i respectar to-
tes les fórmules em sembla
lo més noble i acertat. Lo
demés és una táctica peri-
llosa i difícil d'acceptar.

El públic no está obli-
gat a anar a cap lloc deter-
minat és lliure totalment
de triar l'espectacle que

més l'interessi, deixem
doncs que sia el públic que
comenti i repartesqui fa-
vors anant allá a on l'inte-
ressa i en el moment que
més l'interessi.

El fet de que el Sr.
Nicolau en els seus dos
darrers escrits publicats
a "Manacor Comarcal" i
"A tota plana" remar-
quen tant lo de "ha que-
dat ben clar quin tipus
de teatre vol Manacor",
tenint en compte que
aquest senyor és escriptor/
director de les obres que
du a escena un grup de tea-

tre manacorí, em- sembla
això una forma massa fá-
cil i gratuita de fer-se pro-
paganda a un mateix.

Acabar dient que si la
"Mostra de Teatre Popu-
lar" fou un èxit, hi ha
que felicitar, de segur, als
actors, organitzadors i a tot
el poble manacorí que ens
hem de sentir molts satis-
fets... enhorabona.

Però vull suposar que
en els escrits a la premsa
no hi ha intenció de desa-
creditar ningú... vull supo-
sar. Punt.

Guillem Sansó.

Instalaciones eléctricas y
sanitarias

Instalador autorizado por D.I.B.

CA.'N PEDRO

Alvaro de Bazán, 9- Manacor
Esq. Sta. Catalina) - Tel. 55 01 82

SERVICIO POMPAS FUNEBRES

MARTI • SEGUI 
SERVICIO PERMANENTE

CALLE JOSE MARIA CUADRADO, 4
	

MANACOR
LEF. 55 35 68
	

TELEF, 55 38 69



LES • AMB POQUES PARAULES • AMB POQUES PARAULES • AMB

SOCIEDAD DE
CAZADORES - MANACOR

Pone en conocimiento
de sus afiliados, que a par-
tir del día 9 de Abril, que-
da abierto el período pa-
ra solicitud de licencia, en
vista a la próxima tempora-
da de caza.
El Presidente .S. Gomila.

¡ ¡ ¡RECLUTAS DEL
44!!!

Para el día 14 próxi-
mo, a las 12, misa en la
Parroquia de los Dolores
en sufragio de reclutas y
familiares fallecidos.

A las 13, COMIDA
DE COMPAÑERISMO en
el restaurante "El Cm-
ce".

Menú: Arroz Brut,
Lechona y pollo asado con
su correspondiente guar-
nición, pan, vino, agua mi-
neral, naranjada, postre,
tarta, café y licor. 1000
pesetas.

La Junta organizado-
ra, nos ruega invitemos
en su nombre a cuantos
no han recibido el corres-
pondiente aviso, llamando a
los teléfonos, 55 26 11 y
55 22 77

Reclutas del 44, fami-
liares	 y	 simpatizantes...
¡TODOS A LA FIESTA!.

LA BANDA MUNICIPAL
DE MUSICA EN LAS
PROCESIONES DE
SEMANA SANTA.

Como todos los arios
la Banda Municipal de Mú.
sica desfilará en las proce.
siones de Semana Santa,
contribuyendo eficazmen-
te al esplendor de las mis-
mas, tan marcadamente
acentuado en los últimos
años. En su formación,
que alcanza ya los cua-
renta componentes, desta-
ca la presencia de un buen
número de músicos jóve-
nes entre los que se encuen-
tran cuatro bellas señori-
tas, lo que confiere un
aire renovador a nuestra
agrupaciói , municipal, mere-
cedora de toda clase de
atenciones.

Cabe celisisznai, asimis-
mo, que la Banda de Música
estrenará este año Sub-di-.

rector en la persona de Bar-
tolomé Nadal, joven trom-
peta que recientemente
ingresó, tras reñidas opo-
sicones, en la Banda Muni-
cipal de Palma.

Cuatro composiciones
sacras serán interpretadas
a lo largo de los recorridos
de los desfiles procesionales:
ALMA DE ANGEL, de B.
Moyá; MEKTUB, de M.
San Miguel; JUANA DE
ARCO, de Ch. Gounod; y
LA RIVAL, del manaco-
rense Mtro. Ribot ,

ELOGIOS COMENTARI
DEL DIARI "AVUI"A LA
REVIST4 "LLUNARI"

El diari català "Avui",
en la seva edició del dimarts
dia 26 de Març, dedica
un comentari molt elogiós
a la revista manacorina
"Llunari", firmat per
Doctor Scorpius. El co-
mentarista explica la impres-
sió que li causa el trobar-
se amb una revista de có-
mics i literatura de tanta
qualitat i escrita en cata-
là, i a més provinent de
Manacor. Qualifica la re-
vista de "producte superior,
elaborad íssim, amb uns
dibuixants desconeguts de
primera línia i uns trac-
tadistes de materia escrita
amb una gran sensibilitat
i molt ben informats". Des-
prés es queixa de qué el

metropolitanisme	 sovint
no deixa temps ni espai
per anar a explorar les "de-
1 ícies perifèriques". El co-
mentari acaba així: "Potser
el que cal és que tots
estiguem atents a aventu-
res com aquesta i siguem
capaços de donar difusió
i vida al misteri que le ,.

fa néixer".

PSM I PSOE
PRESENTEN UNA
PROPOSTA DE
PROTECCIO DE LA
PUNTA DE N'AMER AL
PARLAMENT BALEAR

Aquesta setmana el
PSM i el PSOE, de mane-
ra conjunta, han presentat
al Parlament Balear una
proposta de llei consistent
en declarar Sa Punta de
n'Amer com a área natu-
ral d'especial interés. La
proposta argumenta que la
Punta de n'Amer és el
"pulmó" d'una gran zona

de concentració turística,
que té una gran importàn-
cia quant a vegetació
(savinar, garballó), així
com un gran valor pai-
sagístic, La Mesa del
Parlament ha acceptat a
tràmit la proposta dels
dos grups d'esquerra i se-
gurament podrá ser
debatuda dins poc temps.

Per altra banda, s'estan
presentant una serie d' ale-
gacions contra la modifi-
cació del Pla Parcial, que
ara está en període d'ex-
p osic ió pública. Malgrat
l'aprovació d'aquesta mo-
dificació del Pla Par-
cial de la Punta de
n'Amer estás condicionada a
qué ha de desaparèixer el
Port esportiu i s'han de
cedir trenta quarterades
de pinar a l'Ajuntament de
Sant Llorenç, aquestes con-
dicions no apareixen a la
modificació que actualment
está en exposició pública.

RECTIFICACIO

La setmana passada publicàrem una col.laboració de
Guillem Vidal titulada "Espriu: entre el pessimisme i la iro-
nía". Per?) resulta que, malgrat anás firmada amb el nom
correcte, el de Guillem Vidal. a la fotografia no hi apareix
aquest, sinó un altre escriptor manacorí amb el mateix lli-
natge: Jaume Vidal. Pregam disculpes per la confusió.
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En concierto dedicado al Rdo. Guillermo Grimalt

El STABAT MATER, de G.B. Pergolesi
En la Iglesia del Sa-

grado Corazón de Fartá-
ritx tendrá lugar en la
tarde del Viernes Santo un
extraordinario Concierto
especialmente dedicado a la
memoria de Mn. Rvdo.
Guillermo Grimalt, recien-
temente fallecido, tan ínti-
ma y estrechamente vin-
culado a dicha Parroquia y
a las conmemoraciones de
la Semana Santa de Far-
táritx, de la que fue su
principal impulsor.

La Hermandad del
Santo Cristo de la Fe y la
Comunidad de Religiosas
de la Pureza de María han
hecho posible la celebra-
ción de este Concierto en
el propio templo de Fartá-
ritx, con la interpretación
de una de las joyas del ba-
rroco musical religioso, el
STABAT MATER, de G.B.
Pergolesi.

Como es sabido, esta
obra ha sido ofrecida por
expreso deseo de la Dele-

gación de Cultura del
CONSELL INSULAR
DE MALLORCA en ocho
poblaciones de Mallorca
dentro del programa de
Música Religiosa, y con
motivo del Ario Europeo
de la Música. Se trata de
una bellísima obra para
Orquesta de cuerda y dos
voces solistas —soprano y
contralto — y cuyo monta-
je fue confiado a nuestro
director, Mtro. Rafael
Nadal. La parte orquestal
corre a cargo de la
agrupación de Cámara "ELS
SOLISTES DE MALLOR-
CA", siendo las intérpre-
tes vocales nuestra soprano
PAULA ROSELLO y la
contralto catalana EULA-
LIA SALBANYA.

La organización de es-
te Concierto supone un
completo acierto por dis-
tintas motivaciones: el me-
recido homenaje a Mossén
Grimalt, la elección de una
obra musical religiosa, ín-

tima, recogida y delicada,
muy a tono con la figura
y la ejecutoria del "Cape-
llà de Fartáritx", y el res-
paldo cultural a la Sema-
na Santa de la popular ba-

rriada que de esta forma
subraya aún más su fina
sensibilidad.

El acto empezará pun-
tualmente a las 7 de la
tarde.

Paula Rosselló y Eulàlia Salbanyá, voces solistas del Stabat
Mater de G.B. Pergolesi

SISTEMA Hi-Fi PISCIS 145

Formado por:

• FP 142.	 Giradiscos automático con brazo tipo ELM (de baja masa).
• FT 144.	 Sintonizador digital controlado por cuarzo.

Tres bandas: OM-OL y FM estéreo. 37 presintonias.
• FA 144.	 Amplificador integrado de 2 x 40W (IEC).

Display indicador de funciones.
• FC 144.	 Platina cassette controlada electrónicamente por solenoide.

Dolby B y C. Dos motores. Cabeza de reproducción/grabación
sistema AZIMUTH.

• FB 245.	 Cajas acústicas de tipo Bass Reflex con 3 vías y 40 W
de potencial nominal.
Mueble Rack PISCIS. Preparado para completar el sistema
con un reproductor PHILIPS «COMPACT

PHILIPS
Cadenas de Sonido Philips de Alta Calidad

Precios Competitivos

FACILIDADES DE PAGO
Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador

Teléfono 55 08 27 - Apartado 112 - MANACOR (Mallorca)

PISCIS 145     



AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCI.

FIRES I FESTES DE PRIMAVERA 1985
MOSTRA DE COMERÇ I LA INDUSTRIA DE

MANACOR 1985.

Pel present es comunica a tots els comerlos i
indústries del Terme Municipal de Manacor que
tenguin interés en exposar els seus productes a la
"MOSTRA DEL COMER Ç I LA INDUSTRIA
DE MANACOR 85" que poden passar per les
Oficines Municipals (Departament Oficialia Ma-
jor) a informar-se o inscriure-se. Els estants per
exposar es facilitaran per ordre d'inscripció.
Places limitades.

El plal d'inscripció acaba el proper dia 16
d'Abril a les 15 hores.

Manacor a 29 de Març de 1985
EL PRESIDENT DE LA COMISSIO

INFORMATIVA DE SERVEIS SOCIALS
Signat: Rafel Muntaner Morey.

sw,t, 79staW-
Lea TONO

Cala Millor - Tel. 58 58 24

ESPECIALIDAD EN COCINA
MALLORQUINA Y CALDERETA

DE LANGOSTA
Vivero propio de langostas.

Carnes y pescado del día

Precios económicos para
bodas y comuniones

Sábados noche agradable ambiente
musical con Damián y su guitarra

Nova exposició de Joan Riera Ferrari
En Joan Riera Ferrari,

pintor i artista en general,
nascut a Manacor i resi-
dent arreu del món pero
sobretot a Cala d'Or, obrí
diumenge passat una nova
exposició a l'Estudi Joan.
Aquesta vegada exposa una
col.lecció de foto-pintura,
amb unes trenta obres en
les quals podem apreciar
com En Ferrari, s'ha en-
tretengut en captar amb la
seva Minolta una sèrie de de-
talls i reflexes dins les
aigües del port de Cala
d'Or, sempre cercant, o
millor dit, demostrant-
nos que és molt fàcil trobar
la bellesa i la plasticitat
d'una obra d'art a qual-
sevol racó de qualsevol as-
pecte de qualsevol objecte.
Només cal mirar-ho tot com
ho fa ell. Llavors, munta-
da la fotografia damunt
una cartulina blanca, s'hi
recrea eixamplant certes I í-

nees i allargant taques i desta-
cant qualitats pictbriques
per la seva pròpia força
expressiva fugen del paper

emulsionat i s'escampen pel
blanc i agreeixen a la mà la
nova insólita composició,

que de qualque manera ha
robat a un instant, a un
lapse entre dos moments,

a un aspecte, a un raconet
de la realitat quotidiana.

Jaume



BAR RESTAURANTE
1

ES JONQUET
ESPECIALIDAD EN: 

COCINA MALLORQUINA
y gran surtido de Carnes a la Brasa.

( CON FUEGO DE LEÑA)

Entrada Urbanización
Sa Coma -
San Lorenzo
Wallotral
Tel. 57 09 11

o

o

o

Está ben clar que hi ha
fets, costums i tradi-
cions populars que es
mantenen malgrat l'avanç de
la técnica, els calendaris
laborals o l'indiferéncia que
regne habitualment als nos-
tres ambients.

Una d'aquestes tradi-
cions populars és la rome-
ria-barena que es fa a
molts de Pobles de la Part
Forana la setmana després
de Pasqua; a bastants
drets el dimarts, i a alguns,
el dilluns, el dimecres o el
diumenge de l'Angel. La
pujada a peu al Santuari
o a L'ermita per a vene-
rar la Imatge de la Mare de
Déu o del Sant-Cristo, es
mescla amb la bulla popu-
lar i la menjada de panades.

Aquestes són algunes de
les romeries (romeria vol
dir festa dels caminants)
que se celebraran durant la
setmana de Pasqua:

DILLUNS: Pollença.
Puig de Santa Maria. Missa
a les 11 hs.

DIMARTS: Llubí. Er-
mita del Sant- Cristo. Missa
a les 10,30 hs. (aproxima-

Romeries de Pasqua
dament).

-Montuiri. Puig de Sant
Miguel. Missa a les 11,30 hs.

-Petra. Puig de Bon
Any. Missa a les 11,30h.

-Sa Pobla.	 Crestaix.
missa a les 11 h.

-Mancor de la Vall.
Puig de Sta. Liuda.

-Algaida.Castellitx. Mis-
sa a les 11 h. (aproximada-
ment). Capvespre : festa da-
munt s'era.

-Campanet. Sant Mi-
guel. Missa a les 10,30 h.
(aproximadament).

DIMECRES:	 Lloseta.
N tra.	 Sra.	 del	 Cocó.
11,30 Aprox.

DIUMENGE	 DE
L'ANGEL:

-Felanitx. Sant Salva-
dor. Missa a les 12 hs.

-Inca.	 Puig de Sta.
Magdalena. Missa a les 11 h.
(aproximadament).

-Manacor. Ermita de
Santa Llucia. Missa a les
17 hs.

-Porreres. Puig de Mon-
tisión. Missa a les 11 (apro-
ximadament).

A. Genovart

Tanmateix esclata la vida
Tant m'és si plou com

si fa sol. No m'importa
si fa fred o está el cel co-
bert. Es Pasqua, és prima-
vera, ha esclatat la vida. Je-
sús viu!. Ho he descobert!

Era a principis del pas-
sat mes de març. Feia un
dia fred i ventós. Vaig pas-
sar per una de les vinyes
que encara resten al meu
poble, quasi arran de la mar.

Els ceps, podats de fresc,
afilerats dibuixaven unes
linees gairebé perfectes que
omplien el semen ter...

Si no fos perquè des
de petit conec el que és
un cep i una vinya, hau-
ria afirmat que aquells
troncs retorçuts que guai-
taven el cap amb tanta
simetria, eren secs, morts,
com una estaca.

Si no fos perquè sé
que aquells petits botonets
que apuntaven com un di-
minut borrelló de llana
eren el signe d'una saba
continguda i que prest o
tard rebentarien en verd,
hauria cregut que aquelles
soquetes eren ben mortes.

Tan sols ha passat un
mes. Aquella vinya no
sembla la mateixa, verdeja
que és un gust, i amb una
mica més de paciència prest
congriarà el raïm que
amb el temps madurará.

Així entec la resurrec-
ció de Jesús. De l'arbre
despullat de la Creu va
néixer la Vida. Del costat
obert i mort de Jesús bro-
llà un riu de grácia. De la
fosca del sepulcre n'esclatá

una Ilum radiant de vida
per a sempre...

Ametlers despullats i
ametlers florits ( vinques se-
ques) i ceps amb Ilargs sar-
ments i grosses fulles de
pàmpol. Hivern i primavera.
Dia i nit. Mort i ressurrec-
ció. Negatiu i Positiu. Pecat
i gràcia. Fracàs i triomf.
Així és la vida de cada
dia, però per al cristià té
quelcom molt significatiu:
El segon terme del bino-
mi és sempre positiu, la
Vida ha guanyat a la mort,
el Bé al mal. Jesús ha ven-
çut. Ha ressuscitat. Ens ale-
gram perquè estam cridats
a fer el mateix camí que
Ell féu.

Andreu Genovart

VENDO
MOTOCICLETA PUCH

Monza, 49 cc. Sólo 700 kms.
Informes: C/ Doctor Fleming, 7-A - Tel. 55 04 29



CUAL ES LA DIFERENCIA?
La diferencia está en

XIEROI
DISCO POOL

CALA RATJADA
Playa Son Iffoll

* * UNICA EN MALLORCA * *

La diferencia está en XIROI, en estas 1.000
toneladas de agua en lugar de las 100 publi-
cadas anteriormente, que discurren entre cas-
cadas.
Local de 1.800 m2, con piscina climatizada
con una capacidad de 1.000 toneladas de
agua, si te va la marcha ven a XIROI. Abierto
todos los días desde las 22 horas, con una ca-
pacidad de 900 personas, y con el obsequio
de un tentempié a partir de las 4 de la madru-
gada.
Para la gente divertida, con ganas de marcha
en un lugar diferente, Disco XIROI, os gustará.



Necrològiques

A consequéncia de les greus cremades que va sofrir
quan estava asseguda a una camilla de ca seva, que es pe-
gar foc, sense que ella es pogués moure, va morir a Palma,
el dilluns dia 25 del passat mes de març, n'ANTONIA PAS-
CUAL SOLER, que en el moment del seu bbit tenia 82
anys d'edat.

Descansi en pau l'ànima de la finada i rebi el seu apenat
germà Gabriel Pascual Soler; fillols Catalina Pascual, Anto-
ni Xamena i Jordi Llull; nebots i demés parents propis,
l'expressió del nostre condol.

Seguint el curs de les lleis naturals pels que vivim en
aquest món i havent arribat al final de la seva vida, el
dimarts dia 26, va deixar d,existir a l'edat de 80 anys,
l'amo ANTONI ROSSELLO GOMILA (a) "Bala".

Per tan luctuós motiu que afligeix a la seva família
feim present el nostro sentiment als seus fills Joan i Jaume
Rosselló Galmés; filies polítiques, nets, germans, nebots,
germans polítics i demés familiars.

Acabat el temps i la missió que li havia assignat la Pro-
videncia al començament de la seva vida, i després d'haver
viscut 68 anys, va emprendre el camí de l'Eternitat, també
el mateix dia 26, En BARTOMEU RIBOT ALOMAR (a)
"Es Petreret", membre de la Brigada Municipal d'aquesta
ciutat jubilat.

Rebin els seus afligits fills Catalina i Pere Ribot Puig-
server; fill polític, fillol Antoni Puigserver, germans, nebots
i demés familiars, el nostro més viu condol.

Havent-li	 arribat la darrera hora de la seva vida terre-

na, deixar en les mans de Déu provident, la seva ánima per-
qué Ell en la seva infinita misericòrdia l'agombolás, En
MIQUEL ROSSELLO CABRER, el que en el moment de
la seva transició a la vida de l'esperit, contava la avançada
edat de 89 anys.

A la seva dona Magdalena Vives Estrany;  fills Joana,
Miguel i Gabriel Rosselló Vives; fills polítiques, nets, ger-
mans, germans polítics, i demés persones que componen la
família del finat, les acompanyam en el sentiment per tan
irreparable pèrdua.

En el predi Son Cladera Vell de Son  Macià, el diu-
menge dia 31, va baixar al sepulcre de manera irregular,
N'ANTONIA PASCUAL LLULL, quan tenia 67 anys  d'e-
dat.

Transmetem a n'els seus germans Isabel, Aina, Pere,
Josep i Llorenç Pascual Llull; germans polítics, fillols, ne-
bots , cosíns i demés familía, el nostro condol.

També el mateix diumenge dia 31, en moment i lloc
inesperat, va tancar els ulls a la vida material, per passar
de les tenebres de la tomba a la Ilum de l'esperit, en
MIQUEL GOMILA NADAL, que en la seva hora final con-
tava 72 anys d'edat.

Al donar notícia del seu bbit testimoniam nostra con-
dolença a la seva germana Bárbara Gomila Nadal; germans
polítics, fillola Maria, nebots i demés membres de la família

SE VENDE MAQUINA TRICOTAR
Modelo Empisal 360

Precio a Convenir
Informes: Boutique Las Palomas - SI/lot

AUTO VENTA MANACOR
11111311 Autobianchi Lancia

ATMOSFERICOS.	 TURBOS-INYECCION-VOLUMEX. 	 DIESEL-TURBOS
Fiat uno 45
	

Ritmo abarth 130-TC
	

Fiat uno diesel 3 y 5 p.
Fiat uno S-55 3 y 5 p.	 Lancia Delta HF Turbo

	
Fiat regata 1.700

Fiat uno S-70 3 y 5 p.	 Argenta inyección
	

Fiat regata 1.900
Fiat regata ES
	

Argenta volumex
	

Fiat argenta 2.500
Fiat regata 100-S
	

Autobianchi Abarth
	

Fiat argenta turbo 2,5
Autobianchi junior
	

Trevi volumex.	 Furgon ducato 2.500
Autobianchi LX
	

(10 versiones).

VENTA: COCHES REVISADOS CON GARANTIA
COMPRA: AL CONTADO COCHES EN BUEN ESTADO DE VENTA.

Opel Corsa Luxus PM-X
Renault 5 TS PM-K
Renault 4 TL PM-K
Renault 4 PM-E
Renault 4 PM-D
Renault 7 TL PM-K
Renault 12 año 71.
Ford Taunus 2.000 rojo PM-T

Ford Super Sport 1.300 PM-S
Ford Fiesta Ghia PM-T
Ford fiesta PM-Y
Ford Fiesta PM-M

Seat Panda PM-V
Seat Fura PM-Y
Citroen GS Palas PM-J
Citroen Mehari PM-L

Citroen Dyane PM-J
Citroen furgoneta PM-V
Citroen furgoneta PM-S
Peugeot 505 PM-U
Peugeot 405 PM-N
Peugeot 504-D PM-N
Lancia coupe PM-0
Vespa 200 PM-U

Exposición y venta: Avda. Fray Junípero Serra núm. 40 y 2	 Tel. 55 01 61
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"Es jove, alt, amb barba, lleugerament hippyenc, no va massa per enmig... sí, l'has de conéixer...". Però no, no ens conei-
xíem amb En Salvador Grimalt fins que un bon día En Tomeu Matamalas (qui ve a ser una especie d'Angel de la Guarda del
món de la cultura local) me'l va presentar: En Salvador Grimalt; ara venim de La Sala, de presentar un cartell per a optar al
concurs de Fires i Festes. Aquella trobada de carrer, fugaç, va ser suficient per poder entrar posteriorment en contacte i mante-
nir una conversada pels lectors de MANACOR COMARCAL.

Recordarem que En Salvador Grimalt va guanyar el concurs de cartells anunciadors de les Pires i Pestes de Primavera d'en-
guany. Un èxit digne de tenir en compte perquè Ell, que viu de i pel disseny publicitari, dóna una notable importancia a aquest
cartell que podeu veure estampat per tots els cap-de-cantons de la geografia manacorina. Es normal que estigui content, no tant
per haver estat un brillant guanyador com per a veure feta realitat una il.lusió que mantenia des de fa temps, doncs fer un cartell
hermós i complicat, amb colors (una quatricomia) fer-ne una tirada nombrosa no és mai fácil. Just una institució pot suportar
les despeses d'una iniciativa d'aquestes... i el cartell ja és al carrer fent crida de la bulla que envaere Manacor d'aquí a unes set-
manes.

El nostre personatge de la setmana té 29 anys. No és ja un jovenell que cerca el nord ni és un home madur que no necessita
brúixola. Está entrant en la plenitud de la vida i sembla tenir por de no perdre's dins la maranya de camins que depara  l'existèn-
cia de tot ser humá. Viure a Manacor, fugir, alternar ambdues coses; viure sol, acompanyat etc... són alternatives que un dia pot
elegir o deixar passar. Té clar, això sí, que no s'ha de deixar passar. Té ciar, això sí, que no s'ha de deixar empresonar per res ni
per ningú i manca per la feina. Com dissenyador comença a sonar fort el seu nom i té més comandes de les que desitja. Cada
temporada s'organitza un viatge (que no sé si és de plaer o una simple fuita) a fi de desconnectar-se del sistema; passa uns me-
sos a fora i retorna amb les piles carregades, normalment carregades del sol i de les flaires de qualsevol indret remot de la medí-
terránia.

Això de la mediterrània no és una frase: Ell se sent més mediterrani que no mallorquí o manacorí; és tot un conjunt de
coses, és un món no opresiu, és una gamma de sensacions... que el conformen des de la seva més tendra infantesa. Va néixer a
la nostra Ciutat, fa 29 anys, al carrer del Barracar, ben prest va anar a viure a Na Camel.la i actualment té posada al carrer de la
Verónica. El seu pare és pagès i la seva mare regenta una botiga de "souvenirs" turístics al Port.

En Salvador es va criar dins un ambient liberal i obert. El seu pare no és pagès en el sentit rústic de la paraula, ans ben al
contrari ha estat un pioner de noves tècniques i del cooperativisme agrícola. La botiga de venda als turistes de segur que els va
obrir, a la familia, les portes a la realitat d'un horitzó que no és el que se veu de fora-vila estant. Vull dir que l'educació fami-
liar d'en Salvador degué ser oberta perquè en Ell no s'hi detecten traumes de cap classe en les relacions familiars.

Inicialment va començar de pintor, fins i tot va exposar a "So Nostra", penó ben aviat se'n va adonar que la seva predilec-
ció era l'interiorisme i el disseny. Aquí teniu el seu retrat. Es un manacorí que val bé la pena  conèixer.



No record res del que valg aprendre a l'escola

Salvador Grimalt, un apassionat pel diss
-Comernam l'entrevis-

ta parlam de la infantesa i
de l'adolescència, dels anys
en qué va ser alumne de
"La Salle"...

-Sí, La Salle, son
coses passades que record
de forma gairebé imperso-
nal en la distancia. Me passa
amb les coses bones i les do-
lentes, que resten ja molt
llunyanes dins el record i tu
arribes a assimilar-les; al
marge de tenir un bon o
mal record te limites, sim-
plement a recordar-les. El
temps ho embolica tot.

-I quan parla del temps
sembla que en parla com si
fora un gran conjunt de
miralls de la pròpia exis-
tencia: El temps..., diu amb
un to nostàlgic i vehement,
i ho diu amb la serenor de
qui ha viscut prou i no
se'n penet gairebé de res.
Com era —li deman l'edu-
cació del teu temps d'ado-
lescent?

-L'educació? Fatal!
ahir, avui, demà... está de-
mostrat que no va bé, qual-
que cosa falla en el sistema.

Dlsseny és
slnánlm de
creacló
condicionada per
la necessitat

-I per qué hi ha coses
que fallen tant, especial-
ment dins el camp de l'edu-
cació? (li faig aquesta pre-
gunta perquè les opinions
d'En Salvador s'aproxi-
men a les d'En Lluís Mas-
sanet).

-Les coses s'aprenen
quan hi ha un interés direc-
te i unes ganes o una neces-
sitat d'aprendre-les. Als qui
ara estudien, com els poden
estimular? Tot el món que
t'envolta és conflictiu i sa-
ben que en acabar se tro-
baran a la llista dels atu-
rats...

A mi, de l'escola, no
n'en resta res. Ni el teore-
ma de Pitágores ni res de

<1-
e, res. Lo que sí queden són

• les vivències personals, les
experiències, allò en qué

E has realitzat per interés
u• propi.

-I passant a un altre
2• grau d'ensenyament, posem
; per cas a Belles Arts, a Bar-

celona, com t'ho menjaves?
-A Belles Arts venia un

catedràtic, em donava unes
indicacions i moltes de ve-
gades jo no l'entenia. Fins
després d'acabar els estudis
no vaig començar a enten-
dre certes coses: si memo-

ben segur que obli-
des, si experimentes, aprens.
En lloc d'ensenyar coses
concretes s'haurien s'ense-
nyar conceptes.

-Pel que sembla l'esco-
la és, en general, un trau-
ma. En el teu cas, estudiar
Belles Arts, no et va ser-
vir per res?

-Directament vaig ad-
quirir coneixements tèc-
nics, necessaris, clar, però
va ser indirectament que
vaig aprendre, perquè vaig
conèixer gent, pobles etc...

-Ens havíem oblidat de
dir que ets fadrí, però la
pregunta que farem serveix
igual. Als teus fills, els que
puguis tenir, els enviaries a
escola o els induiries a no
anar-hi?

-Jo crec que els
a estudiar perquè pel

contrari el trauma encara
seria més greu. No es pot
crear un ser al marge de la
societat perquè la societat
se'l menjaria, ho destruVria.

-L'any 1981 acabes Be-
lles Arts i tornes a la vila,
ara fa quatre anys. Qué és
el primer que fas?

-Vaig apuntar-me a les
'listes de l'atur. Era necessa-
ri trobar tema per poder
independitzar-me, almanco
econòmicament. En el meu
cas, jo només podia donar
classe.

La rutina de la
tema et pot
fermar molt.
De tant en tant
falg un Watge
per desconnectar

-Quin títol té un que ha
estudiat Belles Arts?

-J o som professor de di-
buix. Si faig una tessina de
15 folis seré llicenciat, però
no la faré perquè els títols
no m'importen en absolut.

-Passes gust de fer clas-
se?

-L'Ensenyament	 no
m'interessa més que com
una sortida econòmica. De
tota manera no estaria de
més precisar que les classes
particulars són més agra-
dables perquè interessen als

qui hi assisteixen. Jo, de to-
tes formes tenc cada dia
més clar que el meu camí
és el del disseny.

-Com t'has introduït
dins el món del disseny?

-Gairebé sense adonar-
me'n. Quan comences una
dedicació 1 ningú no et co-
neix, Ilavors els primers
que confien en tú són els
amics i t'encarreguen les
primeres feines. Jo vaig co-
mençar a fer cartells pels
Esperits i per quatre co-
neguts i a poc a poc m'he
donat a conèixer de forma
que puc dir que en aquests
moments just tenc interés
en el disseny gràfic i l'in-
teriorisme.

-Perquè nosaltres i els
lectors tenguem una idea
més clara, ens podries ex-
plicar qué és el disseny?

-Per a mi és sinònim
de creació, sempre condi-
cionada a unes necessitats
o a unes realitats de les
quals no se'n pot tugir.
El disseny té unes bases que
sempre condicionen, com
per exemple la motivació
o la causa, la limitaeió
d'espai. les limitacions eco-
nòmiques o de texte, etc...
aixb no vol dir que l'autor
no pugui desenrotllar amb
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PRIMERA CARRERA - PREMIO FOMENTO
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts. HANDICAP

10.000 pts. en premios (6.000 al primero; 3.000 al segundo y 1.000

Para caballos y yeguas nacionales que no hayan ganado 45.000 pts. Matrícula: 100. Forfait: 20

Propietario
F. Solivellas
J. Mesquida
J. Su red a
Fluxá Vives
C. Ballester
M. Estelrich
B. Esteva B
B. Adrover
C. La Palmera
S. Llodrá

N Caballo
1 EPHENDRA S
2 FAISAL
3 FRISCO
4 FURIA TRELLO
5 DESIRE DE MORGANA
6 FAUSTINO
7 FOPHI
8 FILLE DE VORA
9 ELSA GIGANT
10 D IRIS

Dist Conductor
2.200 F. Colom
2.200 J. Mesquida H
2.200 Propietario
2.225 M. Fluxá B
2.225 J. Vich
2.225 R. Hernández
2.225 M. Sirer
2.250 B. Morey
2.250 J. Mas
2.250 Propietario

s.c.e
Yc5
Cc4
Ca4
Ya4
Yc6
Cc4
Ya4
Ya4
Yc5
Yc6

A las 4,00 h.
al tercero)
o/o del premio. C. de conductor: 1000 pts.

Origen	 Sumas ganadas

Eaque Gra.ndcharnp - Unica M
Brio Grandchamp -Zoraida
Sam Frisco - Nika Pi roska	 1.000
Sarn Frisco - Quinela II 	11.000
N ath an -Fata M organ a	 11.300
Ego -Umanita	 12.000
Brio Grandchárnp -Sophi	 17.000
Giato -Vora Mora	 30.300
Aneto -Zasiboune	 '	 31.710
Stia- Jordilla	 34.500

Primero 	 Tiempo 	

Segundo 	 Tiempo 	

Tercero 	 Tiempo 	

Ganador 	  Quiniela 	  Trío 	

SEGUNDA CARRERA - PREMIO POTROS
AL TROTE ENGANCHADO	 1.200 mts. AUTOSTART

	
A las 4,25 h.

15.000 pts. en premios (9.000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero;

Para potros y potrancas de 2 años nacionales. Matrícula: 150. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio de con ductor: 1000 pts.

Dist. Conductor
	

s.c.e
	

Origen
	

Sumas ganadas
	  PRIMER PELOTON 	

Hnos. Pocoví M 1	 JABUL SF
	

1.200 M. Bauzá
	

Cc2
	

Haricot Des Groix - Urana
Ca.O'Farrell
	

2 JASPON
	

1.200 G. Mas
	

Cc2
	

Brio Grandchamp -Sophi
J. Puigserver
	

3	 JESABEL JM
	

1.200 J.A.. Riera
	

Yc2
	

Elios de Courcel -Reina

A. Tous
	

4 JIVARO
	

1.200 Propietario
	

Ca2
	

Haricot D'es Groix -C Unita
Rotger -Contesti 5 JONAS

	
1.200 L. Socías
	

Cc2
	

Galant De Retz -Gallarda
D. Cabrer
	

6 J ONOTOP
	

1.200 J. Bassa
	

CC2
	

Intrepide Begonia -Trianera
SEGUNDO PELOTON

Hnos. Sanso S	 7 JUMBO S
	

1.200 L. Llull
	

Ca2
	

I quelon -Vinga

Primero 	 Tiempo 	

Segundo 	 Tiempo 	

Tercero 	 Tiempo 	

Ganador 	  Quiniela 	  Trío 	

Propietario	 N Caballo

TERCERA CARRERA - PREMIO BACCARA
AL TROTE ENGANCHADO 	 2.200 mts. HANDICAP

	
A las 4,50 h.

12.000 pts. en premios (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)

Para productos nacionales que desde el 1-1-84 no hayan ganado 300.000 pts. ni 100.00 desde el 1-1-84. Matrícula: 120.

Forfait: 200/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.

Propietario N Caballo Dist	 Conductor s.c.e Origen Sumas ganadas

C. Castán 1 CASTA MORA 2.200	 J. Esquina Yc7 Marloo -Duccia
P. Bonet 2 CEREZO R 2.200 A. Bonet Cc7 Prins Omeberg -Jordania
A. Ripoll 3 CONSELL 2.200	 J. Bauzá Cc7 Urus G -Quenn Valona

Soler Obrador 4 ZARZUELA M 2.225	 A. Pou Ycl0 Notable -Gallarda 10.600
Hnos. Melis 5 TORTOLO 2.225	 B. Melis Cc13 Vestji den -Hortensia 10.700
Hnos. Riera 6 BIENV. TENDERLOIN 2.225	 G. Riera (a) Cc8 Tenderloin -Queta Sol 10.800
Perla Manacor 7 CRETA 2.225	 M. Fluxá S Yc7 Nathan -Miss Pi roska 14.400
S. Riera M 8 BAULA 2.250	 J. Cabrer Yc8 Poker -Narquilla 22.800
Hnos. Riera 9 CABEZA 2.250 G. Mas Yc7 Omlfle -Palmera 23.900

I. Paez 10 ADRIANA 2.250	 J. Bassa Ya9 Oscar CII - Sinaloa 27.500

C. Takyu 11 TAKYU M 2.250	 J. Gelabert Cc13 Vestjiden -Ganga 38.300
M. Adrover 12 ROQUEPINA 2.250	 R. Binimelis Yc16 Hourvari -Calmarina 38.700



Primero 	 Tiempo 	

Segundo 	 Tiempo 	

Tercero 	 Tiempo 	

Ganador 	  Quiniela 	 Trío 	

CUARTA CARRERA - PREMIO PONNIES (Alzada máxima 120 centímetros)
Distancia: 800 mts.	 TROFEO A LOS TRES PRIMEROS CLASI FICADOS A las 5,00 h.

1 FURIA 800 A. Riera R
2 QUERIDA DE CHOU 800 A. Riera B
3 CHAMPION 800
4 J R 800 J. Marín
5 JOCS 800 G. Mascaró
6 RINGO 800 J.M. Camps
7 ROYAL 800 G. Pou
8 CHAMPIONA 800 R. Brunet
9 IDEAL DE GAZEAU 800 B. Adrover

FONDO QUINIELA: 16.000 pts.
QUINTA CARRERA - PREMIO MAIRENA
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts. AUTOSTART

12.000 pts. en premios (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)

Para productos nacionales de 4, 5 y 6 años que hayan ganado entre 45.000 y 120.000 pta. Matrícula: 120. Forfait 200/o. C. conductor: 1000 pts.

Propietario N. Caballo Dist.	 Conductor s.c.e. Origen S. ganadas

PRIMER PELOTON
A. Nicolau 1 DORIA 2.200 R. Hernández Yc6 Stia - Kupey 48.840
P Bonet 2 EUREKA MORA 2.200 P. Bonet Yc5 Marloo - Silvana Volo 50.500
J. Sureda 3 EBONITA 2.200 M. Adrover F. Yc5 Radar - Quicoina 52.800
P. Santandreu 4 FIGURA MORA 2.200 M. Bauzá Yc4 Dzong - Glane 59.300
B. Femenías 5 FARAON 2.200 J. Bassa Cc4 Monet - Petisa 63.560
J. Torres G. 6 EVA 2.200 M. Galmés Ya5 Elido - Quedalina 64.900

SEGUNDO PELOTON
Hnos. Llobet 7 FATIMA SENATOR 2.200 B.1 lobet R (a) Ya4 Ole Senator - Venecia 67.700
G. Roges Terres 8 FABRINA 2.200 G. Mora Yc4 Monet - Sabina II 75.440
Hnos. Ginard 9 FOX 2.200 B. Llobet Cn4 Monet - Uganda 75.600
J. Barceló 10 FALIA 2.200 Propietario Yc4 Sam Frisco - Salia 98.600
S. Llabrés 11 ETRUSKO 2.200 J. Bauzá Cc5 Rousko - Judi 108.550
D. Cabrer 12 DIVINA DE PRINS 2.200 J. Mas Yc6 Prins Orneberg - Trianera 110.700

TERCER PELOTON
J. Miralles 13 ENE1DA 2.200 Propietario Ya5 Oscar CH - Vodka II 116.190

Primero 	 Tiempo 	

Segundo 	 Tiempo 	

Tercero 	 Tiempo 	

Ganador 	  Quiniela 	  Trío 	

A las 5,30 h.



AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts. HANDICAP
SEXTA CARRERA - PREMIO ZUMBON MORA	

A las 6,00 h.
15.000 pts. en premios (9.000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)

Para productos nacionales de 4, 5 y 6 años que hayan ganado más de 120.000 pta. Matrícula: 150. Forfait: 20 o/O. C. conductor: 1000 pta.

Propietario N. Caballo Dist. Conductor s.c.e. Origen S. ganadas

M Caldentey 1 ELEAZAR 2.200 J. Iluli Cc5 Monet - Flicka 124.350
J. Puigserver 2 FINA REINA Jm 2.200 J.A. Riera Yc4 Foligno - Reina 125.850
C. Nivell 3 FINURA 2.200 A. Pou Yc4 Galant de Retz - Vera SM 137.0'50
P Santandreu 4 E. PAMELA 2.200 A. Santandreu Yc5 Monet - Oh Pamela 146.420
G.Barceló 5 EL JHAZAIR 2.200 Propietario Cc5 Oscar CII - Zinnia SF 150.110
A. Roig 6 ELMA 2.200 M. Bauzá Ya5 Brio Grandchamp - Sara R. 158.410
J. Amorós 7 ESTIVALIA 2.225 A. Amorós Yc5 Monet - Ulisa 177.340
C. S'Espital 8 E. POMPONIUS 2.250 S. Rosselló Cc5 Radar - Turista Fox 253.790
C. Santueri 9 DALILA SF 2.275 G. Mora Ya6 Oscar CII - Jaminosa 330.085

Primero 	 Tiempo 	 Ganador 	

Segundo 	 Tiempo 	 Ouiniela 	

Tercero 	 Tiempo 	 Trío 	

SEPTIMA CARRERA - PREMIO IMPORTADOS
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts. HANDICAP - - 	 A las 6,30 h.

20.000 pts. en premios 	 (12.000 al primero; 6.000 al segundo y 2.000 al tercero)

Para productos de importación retrasos según sumas ganadas desde el 1-7-84. Matrícula: 200. Forfait: 20 o/o p. Cambio conductor: 1000 pta.

Propietario N Ca lla/In nist Conductor s.c.e. Origen S. ganadas

B. Monserrat 1 HALICARNASSE 2.200 R. Hernández Ycl2 Volney - Aunnou 23.310
A. Garau 2 KALIN DU SURF 2.200 B. Garau Cc9 Valreas - Carolina C. 26.000
P. Alazán 3 GAMIN D'ISIGNY 2.225 M. Bauza Ca 13 Queronville - Villanelle 2.300
B. Vadell 4 IDEAL TREVENN 2.225 Propietario Celi Volean D.B. - Altesse 27.400
A. Galmés Q. 5 GALVANO 2.225 M. Adrover F. Cc 1 3 Raskolnikof Z - Quenotte 30.000
A Gomila 6 HERMITE 2.250 J. Llull Cc12 Quel Ramier - Ossa 74.700
Hnos. Riera 7 KECROPS 2.250 G. Riera (a) Cc9 Sang d'or - Tyrannie 77.440
C. Sol Naixent 8 MOTE DE RAMPAN 2.275 M. Galrnés Cal2 Scherzo -Myrtue 101.000
S. Sementales 9 KAMARAN 2.325 M. Sastre Cc9 Ursin L.- Manora 211.700

Primero 	 .Tiempo 	 Ganador 	

Segundo 	 Tiempo 	 Quiniela 	

Tercero 	 Tiempo 	 Trío 	

OCTAVA CARRERA - PREMIO BIRM ANIA

	 FONDO TRIO: 26.100 ptas.
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts. HANDICAP

	
A las 7,00 h.

15.000 pts. en premios (9.000 al primaro; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)

Para productos nacionales que desde 1-1-83 hayan ganado 150.000 042.000 desde 1-1-84.

Matrícula 150. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.

Propietario N. Caballo Dist Conductor s.c.e. Origen
Hnos. Bassa 1 RELL MAHON SM 2.200 A.1 lompart Cc8 A. Worthy - Lucana
Hnos. Jaume 2 BEN D'OR 2.200 M. F1uxá S. Cc8 Greco - Flor de Loto
Hnos. Mascará 3 ANI LA 2.200 D. mascaró Yc9 Royal Cambais - Nisomulga
J. Riera 4 ALIS DIOR 2.200 Propietario Yc9 Prigotsi - Pompeya
Bmé. Morey 5 BELLA LEY 2.200 Propietario Yc8 Prince de Figuier - Ley
A. Julià 6 ALADA 2.200 N. Julia Yc9 Tenderloin - Viex
Son Llull 7 VARCOLINA P. 2.225 A. Pou Ycll Ornifle - Laria
Hnos. Riera 8 ZAGALA 2.250 J.A. Riera Yal0 Nectria -
C. Son Frau 9 VISIR 2.250 J. Durán O. Ccl 1 A. Worthy - Jitlandia
JA. Servera 10 BABIECA CII 2.250 A. Riera R. Ca8 Oscar CII - Quenia Khan
J. Puigserver 11 BEN LOY JM 2.250 J. Tauler Cc8 Tenderloin - Reina
Adrover - Riera 12 ZYAN POWER 2.275 M. Adrover F. Cc10 Horsepower - Mica
M. Rosselló 13 CARTUMACH 2.275 S. Rigo Cc7 Royal Cambais - Milagrosa

Primero 	 Tiempo 	 Ganador 	
•

Segundo 	

tercero 	

Tiempo 	

Tiempo 	

Ouiniela 	

Trío 	

S. ganacbs
45.090
46.500
49.200
49.600
60.500
62.100
66.900
95.900
97.600

102.450
117.950
141.450
148.350



llibertat la seva creativitat,
lo que passa és que força-
dament s'ha de supeditar t
a aquestes bases que
abans he dit.

-Un dissenyador d'avui,
es pot comparar a un pintor
o esculptor dels segles
XV, XVI o XVII quan els
artistes treballaven per en-
càrrec i havien de pintar
els temes que els encoma-
naven?

-En certa manera i sal-
vant distancies sí, l'exem-
ple és bo, en temps del
Renaixement els devien
senyalar una paret determi-
nada i els devien exigir una
verge o uns màrtirs o unes
escenes ben determinades.

-Quina diferència mar-
caries tu entre la pintura
d'avui i el disseny?

-Es un poc delicat,
això que planteges perquè
la cosa és complexa; la pin-
tura només l'entén una mi-
noria, és d'elite, al marge
que hi ha un mercat de
pintors i uns interessos com-
plicats.

-Quan fa una estona
em deies que et dedicaves
al disseny concretaves amb
una expressió: Disseny grà-
fic. Qué és això?

-Bé, és una expres-
sió personal. Jo relacion el
disseny amb tot alió que
faig damunt paper, sigui
quin sigui el tema o el
tractament, sense fronte-
res ni limitacions.

-I quines feines concre-
tes fa un dissenyador?

-De tot: cartells, anagra-
mes etc... tot alió que ten-
gui que veure amb la ico-
nografia.

-Recentment has gua-
nyat el concurs de cartells
de Fires i Festes. Es el pri-
mer premi aconseguit?

-Sí, és el primer
perquè mai no m'havia pre-
sentat a un concurs així
seriosament. Record que de
jovenell sí, amb les idees
poc clares.

-T'interessen els con-
cursos?

-No, els concursos en
si no m'interessen perla de
vegades són útils per qual-
que cosa. En el meu cas
passava que ja havia fet

I cartells per?) per motius
l econòmics no es podien im-
primir. Una quatricomia
necessita la inversió de

molts de doblers i normal-
ment just ho poden sufra-
gar les institucions. Això
mateix passa als arquitectes
que quan volen fer una obra
pública i amb certa lliber-
tat acudeixen a concursos.
Estam —en un concurs—
condicionats al tema i ta-
many que exigeixen, però
per la resta tens completa
llibertat.

-Tu vares treure un te-
ma molt manacorí i al ma-
teix temps molt original,
un tema que tots els qui
ens hem criat vora la plaça
de "So Mora" Vagrairem ha-
gis tractat. Com va ser la
idea d'adoptar aquesta
senyora com a emble-
ma de les festes manacori-
nes?

-Sa Mora és un mo-

nument mol t interessant i
hermós. Sense cap dubte
és el més hermós de Mana-
cor, i per cert aue está
fet una merda, r, er aixe•
el meu cartell vol esser una
forma d'homenatge.

-Ja sé que el món
del cartellisme ré unes
normes determinades, perol),
i si algú parla de pla-
gis...?

-No es pot plagiar una
cosa que és emblema d'un
poble. Qualsevol imatge
representativa és de tos,

my gràfic per Pinteriorisme



«Sa Mora» és el monument més bell de Manacor está fet una merda
és pública i no es pot par-
lar de plagi.

-A més del disseny grà-
fic et dediques a l'interio-
risme. Qué és això?

-Adequar tota l'estè-
tica d'un lloc a unes neces-
sitats. Per exemple, si vols
adaptar un bar per a gent
-jove l'any 1985, hi has de
posar uns elements de-
term inats.

-Es tracta d'allò mateix
que se'n diu decoració?

-Pot esser allb mateix;
en realitat quan et planteges
una tasca artística no hi ha
I ímits d'actuació, jo crec
que es vàlid fins i tot can-
viar la forma del local.
Naturalment que t'adap-
tes al que et donen i
a uns condicionants,
però si no t'agrada, re-
nuncies i ja está.

-Perquè els lectors
puguin veure una obra teva,
qué és el darrer que has
fet en interiorisme?

-El local d'AIGUAR-
RAS, del Port.

-Tu treballes també en
serigrafia, segons tenc en-
tés tens un taller: Es ren-
dible, això de la serigra-
fia?

-Depèn molt del núme-
ro que en fas, la quantitat
abarata el cost.

-Cobres molt o ets re-
deptor de causes perdudes?
Vull dir si Chi duen a fer
cartells per amistat o
per una causa no comercial?

-Mol tes de les coses que
faig són comandes comer-
cials que arrib a cobrar,
perb també hi ha tots
aquells casos en qué ho faig
per fer un favor i en
trec només quebres. Així
i tot a mi m'agrada fer
cartells i seguesc disposat a
seguir fent-hi quebres
sempre que es tracti d'a-
judar a una causa que m'a-
gradi.

-Vius de les classes
o del disseny i de l'inte-
riorisme?

-Més bé del disseny,
quan em paguen.

-Tu començares com a
pintor; ara, et dediques a
la pintura qualque estona?

-No, tenc ben clar que
la pintura no m'interessa.

-Posat a fer vida mana-
corma, amb qui et rela-
ciones que tengui que veure
amb el teu món artístic?

-Principalment amb En

Jaume Ramis, En Tomeu
Matamalas, En Jesús Bailes-
te r, etc...

-La generació del 27
als 31 anys. On vos veis?
quins són els vostres !loes
de trobada?

-De vegades anam a Es-
perits , perb així com está
és depriment (En Jaume Ra-
mis diu que all í si hauria
de fer qualque cosa per
a Quan surts,
vas allá on va la gent de la
teva edat.

-Estás ben organitzat
dins el teu món?

-De vegades la gent
m'encomana coses
vaig un poc de cul. Ara
mateix estic desbordat i
aixb és un gran perill. De
la feina, si no te'n surts
a temps et converteixes
en un esclau i , jo, de cada
vegada em sent més fer-
mat.

-Quan decidires estudiar
"D'artista", tengueres pro-
blemes familiars?

-No, no he tengut pro-
blemes en cap sentit. Em
vaig criar dins un ambient
de tolieráncia familiar.

-I en questions reli-
gioses?

-Tampoc vaig tenir
problemes, perb pensa que

me'n vaig anar a estudiar
quan tenia 17 anys i vaig
restar sempre un poc des-
vinculat, vull dir que havia
de prendre decissions pel
meu compte.

-Una pregunta ja tòpica.
A quina edat et desvin-
culares de la religió de
forma práctica?

-Supbs que devers els
13 ó 14 anys.

-Eres de la O.J.E.?
-Sí, als tretze o cator-

ze anys ho erem gairebé
tots per una finalidat clara:
disfrutar i poder sortir de
vacances, era la única forma
possible i jo vaig aprontar
per anar a campaments a
Eivissa i Menorca.

-T'has sentit mai mani-
pulat políticament, vull dir
als campaments?

-No, jo crec que era una
cosa que venia amb l'època
i amb el sistema i mai no
hi vaig detectar cap matís
polític. Que mos feien can-
tar el "Cara al sol"? sí,
però mos ne fotíem. Abans,
a La Salle, ens feien resar
avemaries i tampoc no m'ha
traumatitzat ni m'he sentit
manipulat. Ja te dit abans
que el temps ho emboi-
reix tot i des d'ara just re-
cord que va passar allò
i d'aquella manera, perb
no m'hi sent condicionat.

-Del temps de la OJ E
passem a l'actualitat. En
política, de qué vas?

-De res en absolut, no
hi entr ni poc ni gens.

-Però imagina't que et
fan Baile. Que et preocu-
paria més al marge de
dimitir?

-L'estètica ciutadana,
que hauria de començar per
asfaltar el poble i arre-

glar les façanes. Manacor és
un clar exponent de Pan-
tiestética.

-Ets sents molt iden-
tificat amb el teu Manacor
antiestètic?

-Bé, jo m'hi sent iden-
tificat per l'entorn i pels
amics sobretot. Quan al po-
ble en sí...és mal de fer 1-
dentificar-s'hi, jo m'iden-
tific especialment amb la
Mediterrània, tota la costa,
de Ilevant a ponent, tramun-
tana, mestral, etc...Jo he
viatjat bàsicament per
aquesta zona, la del meu
món: Italia , Grécia...fins a
lstambul.

-Llegeixes?
-A temporades, més que

res llibres relacionats amb la
professió. M'agraden els te-
mes d'esoterisme i abans Ile-
gi a aventures.

-Premsa?
-Molt poca cosa. De

vegades MANACOR CO-
MARCAL i poca cosa més.
Sovint compr algun diari
per veure si el Manacor du
camí de salvar-se o davalla-
rà.

-T'interessa el futbol?
-Relativament sí. No

hi vaig, però fa anys hi
vaig jugar, jo era de la
generació d'En Mateu
Maiol, En Mut, En Pa-
quito, etc...

-Idb amb la desitjada
salvació del Manacor
despedirem aquesta entre-
vista. En Salvador Grimalt,
autor del cartell de Fires i
Festes i qualque cosa
més que autor d'un cartell:
un manacorí que té u
pes específic i del qu
en sentirem parlar en
fu tu r.



CONSELL INSULAR DE MALLORCA
CULTURA

Divendres Sant Església de Fartáritx
	 A les 19 hs.

CONCERT
**homenatge a Mn. Guillem Grimalt**

STABAT MATER
de G.B. Pergolesi

Orquestra de cambra "ELS SOLISTES DE MALLORCA".
Paula Rosselló - Soprano

Eulàlia Salbanyá - Contralt
Director: Rafel Nadal

****
ENTRADA LLIURE

Organitza: Germandat de Fartáritx.

En Miguel d'es Bar
Ronda, En Miguel Maia que
es un dels culés més culés
de Manacor, per celebrar
l'extraordinària i brillant
campanya del gran Barça
que ha fet campió de Lliga
jugant a mitja marxa, per
commemorar aquest cam-
pionat, ha organitzat un
sopar de germanor en el
BAR RONDA per dia 19
d'aquest mes, que cau en di-
vendres. Els barcelonistes
ja saben on hi tenen un
amic: al Bar Ronda.

En Pere Llinàs, es
notícia perquè al marge
de la seva dedicació políti-
ca, que fins ara ha estat in-
significant per culpa del seu
partit més que no seva, es-
tá debutant com a colum-
nista socio-polític a "A
tota plana". Això vol dir
que ben aviat el tornarem
a veure en el "ruedo".

Antoni Llull Nicolau,
es notícia perquè recent-
ment ha estat nomenat Pre-
sident del Club de la Ter-
cera Edat. Aquest Club, que
ja se venia perfilant feia
un cert temps, és una ver-
tadera necessitat per Mana-
cor ja que pot arribar a do-
nar resposta a les inquie-
tuds dels jubilats. L'Amo
En Toni Llull té bons cos-
tats perquè el Vicepresident
és l'Amo En Tomeu Mio

Miguel Angel Riera
LA RARA

ANATOMIA
DELS

CENTAURES

aquesta nova edició perquè
"El Cangur" fa tiratges
molt importants i es trae-
ta d'una col.lecció molt
ben distribuida dins tot
l'àmbit de la literatura
catalana.

Pere Ortíz, col.labora-
dor d'aquesta casa, és notí-
cia perquè va participar la
setmana passada a la Mara-
thon organitzada per devers
Ciutat, aconseguint cobrir
42 kilómetres (hem dit
42) i obtenir un lloc prefe-
rncial. Entre els altres mana-
corins hi havia En Tomeu
Llull, de la Banca March des
Torrent, qui va aguantar
també aquests difícils 42
kilórnetres: En Tomeu
no va quedar tan ben
classificat, però de totes for-
mes ho va celebrar amb sos
tastavins.

Donya Joana, es notí
cia, perquè aquesta vegada
sí, aquesta vegada se jubila
per alegria i goig dels seus
alumnes. Però bromes al
marge Donya Joana és
l'exemple viu de la perso-
na que ha dedicat íntegra-
ment tota una vida a la
docència. La passió per l'en-
senyament d'aquesta dona
és tot un exemple d'hones-
ta aportació a la història
d'un poble, perquè no obli-
dem que Da. Joana Amer
ha donat classe fins a tres
generacions: Padrins, pa-
res i fills. Qui dóna més?

En Biel Galmés, fill
des metge de Son Real,
és notícia perquè ben
prest veurà editat el seu
primer llibre. Es tracta d'un
recull de narracions que
sortiran dins la col.lecció
"Tiá de Sa Real".

(Nicolau) i el Secretari
L'amo En Miguel Sureda
Huguet.

Joan Tauleta junior, En
Joan Tauleta Junior, oficial-
ment Juan Juan Riera, és
notícia perquè al marge
dels seus viatges a l'estran-
ger per motius professionals,
aquesta vegada viatjarà com
a especialista mallorquí
en aeromodelisme en una
competició que tendrá lloc
al Canadá.

Miguel Angel Riera, el
més important dels escrip-
tors manacorins torna a ser
notícia perquè recentment
ha vist reeditat el seu llibre
de narracions "La rara ana-
tomia dels centaures" a la
popular col.lecció de but-
xaca "El Cangur" d'Edi-
cions 62. Es important
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Comunica a sus
clientes y amigos que

está de nuevo a
su servicio, ofreciéndoles

sus especialidades en:

CARNES FRESCAS
Y

PESCADOS FRESCOS  

Breu resenya d'un historiador
inèdit

Dama Duran J.

Amb la mort de l'esti-
mat prevere Guillem Gri-
malt hem perdut un gran
home del país. Nascut el 6
de gener de 1903, mort ara
mateix (dia 11 de març del
85), la seva llarga vida fou
testimoni, vivència i pensa-
ment de la primera i sego-
na guerres mundials, la Dic-
tadura de Primo de Rivera,
l'esclafit civil del pavorós
1936, l'adveniment i madu-
ració de la dictadura fran-
quista, el trànsit de l'Espa-
nya agraria a la societat ob-
sessivament urbana. I
"don Guiem", des d'aques-
ta serralada de fets trans-
cendentals, veié i visqué
l'esplosió del turisme de
masses; conegué els estralls
d'una patria fragmentada
que cerca en les autono-

mies la pluralitat unida.
No li era tampoc estranya
l'Espanya europeista, ni
la revolució tecnológica i
industrial. Per tot això fou
un home prudent i de
seny.

Individualment, el
prevere Guillem Grimalt
era adicte a uns quefers
ben determinats. Fidelís-
sim a la condició de sacer-
dot, tenia una cita diaria
amb l'Església de Fartá-
ritx, amb els sagrats precs
d'existéncia retirada. I, a
part de que solia anar a les
possessions de Sa Murte-
ra i Son Fortesa, era un vi-
sitador de malalts, un home
al servei dels altres. Emperò
dins tot aquest ample ven-
tall vital, fou, sobretot, un
investidador nat de les fonts

històriques de Manacor. Po-
dríem parlar, en aquest sen-
tit, de l'èxtasi de "don
Guiem", no de l'èxtasi mís-
tic, que si el tengué mai el
me confessà, sinó de
l'èxtasi cultural, tal com
l'entengueren els grecs. Es a
dir, ek stasi, amb el signifi-
cat de situar-se "fora de",
d'estar per damunt de",
l'entorn de la pressió social
de cada moment. "El cape-
llà de Fartáritx" sapigué su-
perar l'anècdota de cada dia,
sobresortir del bull de les
notícies més espectaculars
però poc o gens estructurals
i seriosament. L'autèntic èx-
tasi del veí del Carrer Colon,
fou la repetida estança a
l'Arxiu Municipal i les conti-
nuades visites a l'Arxiu Par-
roquial. Estava posseit

d'una fal.lera il.lustre. Va
perseguir amb gran afany la
saviesa del país, entotsolada
per dins les ombres i pols
ses estanteries de sales habi-
tades d'arnes. Per les seves
mans d'investigador hi pas-
saren els llibres d'Actes, el
Llibre de Determinacions,
els clavariats, llibres de Jun-
tes, llibres de Pólices, etc.
De tot aquest gran bagatge
de consultes en volia fer,
"don Guiem", una contri-
bució histórica. Però no
l'arriba a dur a la imprem-
ta. No obstant, la docu-
mentació així recollida, no
es pot dir que al cap i a la
fi fos inédita. Són molts
els investigadors, entre els
quals jo modestament m'hi
compt, que s'han servit de la
generosa entrega dels seus

ELECTRICIDAD
FONTANERIA

ect'n
Instalador autorizado por la Delegación de.

Industria.

VIDEO CLUB
Alquile películas sin ser Socio

ULTIMAS NOVEDADES
EN NACIONALES Y MULTINACIONALES

*Los Santos inocentes.
*La piel - Carros de fuego
*Poltergeist - Jefes
*El imperio contraataca.
*Servicios secretos paralelos.
*Rescaten el Titanic.
*Mujer pública
*Contra el imperio de la droga.
(The french connection).

Santo Cristo, 6 - Tel. 552279 MANACOR
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materials. I no son pocs els
estudiants universitaris que
han pogut enriquir llurs
tesines i treballs amb apor-
tacions de la seva propie-
tat cultural.

El prevere Guillem Gri-
malt tengué una consciència
de país molt arrelada, per()
no polémica ni política.
Era més bé, una conscièn-
cia intuitiva, de coneixe-
ment immediat, sense ela-
boració minuciosament
ideológica, però ferma en
la seva execució de prácti-
ca cultural i oberta.

"Don Guiem", de trac-
te afable i tremp moderat,
humil en l'empresa de ma-
nifestacions religioso-po-
pulars, no ha estat un re-
novador d'idees sinó un
entusiasta i perseverant
trescador de les velles. No
li escodrinyem al prevere
de Fartáritx, la voluntat
crítica. El feix de notes
i cites de les fonts histó-
riques manacorines, no
són altra cosa que una ac-
tivitat paral.lela a la seva
filosofia conservadora. Per
a ell, no cal dir-ho, l'eix
del món fou decisivament
escatològic. Les causes
finals, el problema de la
salvació de l'home, etc, el
distanciaren dels planteja-
ments antropològics. Foren
sempre religiosos els seus
postulats. Sense fissures
d'altre tipus, dugué una vida
relligada a l'ortodòxia de
l'Església tradicional. I
amb això, no vull dir, que
fos un metafísic teòric, un
especulador del més enllà.
Practica sempre la bondat
rasa, planera, de jo cap a
tu, no tant sols perquè era
bo d'arrel, sinó pel seu res-
sé, d'eternitat que tot això
tenia.

Entre els seus serveis
gratuits hi destaca el doll
d'informació histórica que
li costà tant trobar, trans-
criure i ordenar. Notícies
sobre el Port de Cala Mana-
cor, l'aduana, el cordó sa-
nitari del litoral de Lle-
vant, la sanitat pública, la
justícia, la beneficència, ad-
ministració del nostre ter-
me, etc. foren els regals
de la seva generosa entre-
ga.

Emperò en la història
contemporània hi té espe-
cial cabuda la història
oral, aquella que rebem
directament de l'arxiu
mental de cada veí, de ca-
da obrer, de tota l'expe-
riència humana viva. Una
història que ell explicava
amb claretat, de molts d'in-
drets de la geografia comar-
cal, però especialment,
relacionada amb els cos-
tums i activitats agràries de
Son Fortesa. Temes
tan interessant com les
les Coves del Pirata, la pes-
ca i caça del litoral de
Cala Falcó, Cala Varques,
Ses Síquies (o Ets Enclet-
xos), etc. El contraban de
tabac, de sal i de cereals.
La pirateria, l'organització
de la defensa. Establició de
Son Fortesa Vell, els esta-
dans, els conreus, la topo-
nimia de les cloves i semen-
ters. Totes aquelles vore-
rades de records, les festes
de matances, Pasqua, Na-
dal... La presència per dins
fora vila del peller, l'adoba-
cossis, els solpás, les bunyo-
lades i tants d'altres aspec-
tes de la vida camperola.

Ens deixa un gran es-
tel de la cultura nostrada,
una amant de la terra
mallorquina i, per a mi ma-
teix, un excel.lent amic.

NOMBRE

DIRECCION

I	
- ESCRIBA UN SOLO ANUNCIO POR CUPON

ATENCION - UTILICE LETRAS MAYUSLULAS PARA MEJOR LECTURA
' 	

-ESCRIBA DENTRO DEL RECUADRO DE TEXTO

TEXTO

TELEFONO i	 1
ANUNCIES E GRATIS!!!

Por fin en Baleares un periódico semanario de anuncios por palabras GRATUITO. Todos los sábados en su kiosko a partir del 9 de febrero



Dades per a la reflexió

La Conselleria d'Econo-
mia del Govern de la Comu-
nitat Autónoma de Balears
ha publicat les "Dades de
Balears 1.983" on se recu-
len les diverses estadísti-
ques que reflecteixen el
moviment socio-econò-
mic de les nostres illes al
final d'aquell any.

D'aquest recull crec
oportú exposar-ne algu-
nes, unes d'interés general
i altres, gaire-bé totes les
que hi figuren, relaciona-
des amb Manacor. Sim-
plement hi posaré després
d'elles uns interrogants
encara que les preguntes, les
reflexions, les hem de fer
entre tots.

Pel que fa a l'assistèn-
cia sanitaria seria inte-
ressant conèixer les con-
sultes fetes a Son Dure-
ta i de la ponderació
de totes les dades, les
raons per a dur a terme un
ambulatori o una clíni-
ca. I no sempre son sufi-
cien ts les motivacions
tècniques.

I que feim amb es
camp? Anam a cercar-li
una rendabilidat mitjan-
çant cooperatives (com sa
C.A.P, o amb ella i
al tres), o amb concen-
tracions parceliáries (com a
Son Mesqui da, a Fela-
nitx), o seguirem tu-
dant	 estúpidament	 un

recurs escàs com s'aigua i
voltant amb parets i fil-
ferro en un intent inútil
de posar-li portes al carnp?

No pareix que faltin
doblers ja que més de
330.000 milions en dipò-
sits bancaris poden donar
bastant de joc.

Crida l'atenció el mo-
viment del Registre (te-
nint en compte que inclou
sa demarcació) i sobre tot
l'increment no sols del
nombre de finques hi-
potecades sino de les garan-
ties. Just les dels anys
1.982 i 1.983 ja sumen
aprop de 4.000 milions i
encara no coneixem les xi-
fres de 1.984 que, si han
seguit el mateix increment,
es per a fer un pensament
molt seriós sobre el
futur del nostre poble.
Segur que tenim unes fonts
d'ingressos consoli da-
des? I d'altres en previsió?
Quin percentatge dels nos-
tres ingressos futurs estan
ja hipotecats? Es raonable
l'endeutament? Fins quan
es podrá mantenir l'ele-
vada despese en suntua-
ris (cotxes , etc). I els que
vindran després de nol-
tros, qué?

Gràcies una vegada més,
Sr. Director

Jaume Llull Bibiloni
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Els presidents que ha tengut el Tele-club o ara Centre Cultural: Miguel Pascual Nicolau, Si&
Pascual Sureda, Francesc Vaquer Nicolau Antoni Sureda Llinàs.

SE ALQUILA O SE VENDE
LOCAL COMERCIAL, PL. SAN JAIME

Informes: Día: 58 50 30
noche: 55 06 70
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Primer amb el nom de Tele-Club després de Centre Cultural

Una institució arrelada
La millor forma de

conèixer l'arrelament d'una
institució és veure-la a tra-
vés dels anys. Des de princi-
pis de 1968, quan els macia-
ners empesos pel capellà Pe-
re Fons fundaren el Tele-
club, fins avui ja n'han pas-
sat 17 anys. La fundació
d'aquest, se va fer per mit-
jà del ministre d'Informació
i Turisme, aleshores organis-
me oficial que a través de
"La Red Nacional de Tele-
clubs" promocionava la
creació i ajudava al mante-
niment d'aquesta xerxa de
clubs. La mateixa paraula
desxifra la finalitat: Se trac-
tava de reunir-se per veure
un programa de televisió i
després comentar-lo en
grup. Aquesta iniciativa
s'ha de contemplar tenint
en compte la política pròpia
del moment. Interessava te-
nir la gent pendent de les
programacions oficials.

El número que perta-
nyia al nostre Tele-club era
el 2.578 i la promoció ini-
cial va esser un televisor
obsequi del govern. Va
esser el llavors ministre
d'Informació i Turisme D.
Manuel Fraga Iribarne qui
desplaçat a Ciutat va fer en-
trega d'aquest obsequi. Els
socis fundadors juntament
amb el President Miguel Pas-
qual Nicolau i el Monitor
Pere Fons Pascual anaren
a recollir-lo al aeroport de
Son Sant Joan. La tasca que
ja realitzà en els primers
moments és la creació de la
primera biblioteca pública,
el manteniment del televisor
(en aquell temps no n'hi ha-
via tants com ara), la cele-
bració de vetlades de teatre,
la formació d'una tuna, or-
ganitza diverses excursions
per la geografia espanyola
i posada en funcionament
de projeccions de cinema.

A la segona etapa el
President és En Toni Sure-
da Llinàs i Monitor En Se-
bastià Sureda Vaquer.
D'aquesta etapa s'ha de
destacar la creació de la
Secció Juvenil del Tele-
club, amb la fundació de la
revista "Y..." i la cons-

trucció de la sala de ball
(abans era sala de jocs).
L'actual director del Set-
manad "Manacor", Antoni
Tugores Manresa que treba-
nava a la nostra revista en
una ocasió va escriure un ar-
ticle sobre "Futbol y Políti-
ca" que va crear problemes
amb el Règim. També un
article "Un Velomar i la
bona voluntat", fou prou
conegut entre la gent del
poble.

El tercer president fou
En Gabriel Pascual Sureda
de Ca'n Maia (que Déu el
tengui en el cel) conti-
nuant amb la tasca dels pre-
decessors en quant a activi-
tats. Aquesta época se carac-
teritza per un cert enfronta-
ment intern.

A continuació En Fran-
cesc Vaquer Nicolau va
substituir el seu cunyat en
el càrrec. Aquesta fou prou
moguda en quant a activi-
tat pròpies d'un home dinà-
mic con En Xisquet. S'ha
de destacar l'activitat en-
vers del futbol local. Tal
com passa en l'actualitat,
el càrrec de President del
Tele-club va lligat al de Pre-
sident del futbol.

Després d'aquesta presi-
dència va tornar esser elegit
En Toni Sureda Llinàs. En
aquesta ocasió el Monitor
fou el capellà Bartomeu
Tauler. Precisament aquest
temps fou quan a proposta
del llavors ministre Pio
Cabanillas Galias, el nom
de Tele-club passa a Centre'
Cultural. També passa del
ministre d'Informació i Tu-

risme al de Cultura. Aquesta
mesura fou l'antesala de la
democracia que aguaitava
amb fermesa. Fins a aquells
moments els monitors eren
designats per la Xerxa Na-
cional (a proposta del Dele-
gat Provincial del ministeri
d'Informació i turisme) a
proposta d'una terna pre-
sentada pel Tele-club. A par-
tir d'ara aquesta figura del
règim anterior desapareixia.

El passat dissabte dia
30 de març fou reelegit
President En Toni Sure-
da Llinàs. Durant la dar-
rera etapa el Centre Cultu-
ral ha participat en les fes-
tes d'estiu, en les Benei --
des de Sant Antoni i ha
vengut organitzant Les Sa-
les, a vegades La Ximbom-
'bada i les Festes de Nadal,
"Nochevieja", els Reis,
balls de disfresses... També
d'aquest darrer temps
és la construcció de la sala
de jocs actual, excursions
dins i fora de l'illa i vet-
lades de teatre.

Ara estam en condi-
cions de tractar les elec-
cions de dissabte passat.
Els càrrecs que acabaven
eren el de President, Tre-
sorer i els vocals 2 i 4.

Les persones que sortiren
eren En Toni Sureda Lli-
nàs	 (president),	 Antoni
Sureda	 Nicolau	 (treso-
rer) i els vocals Antoni
Pou Muntaner i Na Joa-
na Sureda Frau. Apart
del President que fou
reelegit, els nous que en-
traren a formar part de la
Junta Directiva són En
Climent Garau (tresorer)
i els vocals Catalina Sure-
da Frau i Francesca Bauça
Rigo. Des d'aquesta pá-
gina feim pregàries per l'en-
cert.

Cooperativa Simó Tort.

Divendres dia 29 de
març tengué lloc una assem-
blea informativa dels
socis macianers de la
Cooperativa Simó Tort.
Aquesta informació era
sobre l'auditoria que la
Junta encarregà davant els
dubtes sorgits dintre dels
mateixos socis. Aquesta
oportunitat va servir per
clarificar notícies més d'una
vegada oposades. La clare-
dat fou l'encert de la reu-
nió.

Tiá Sureda



UPER
DE LA LANA

PUNTO DE VENTA MANACOR

Exito rotundo de la Fiesta de la Ensaimada
Incluida en el extenso

programa de "Un Invier-
no en Mallorca" se cele-
bró el pasado sábado en
las inmediaciones del Cam-
po de Deportes de Cala
Millor la "Fiesta de la
ensaimada", la cual obtuvo
un rotundo éxito, asistie-
ron a la misma unas
4.200 personas que consu-
mieron 4.500 ensaima-
das, 500 litros de Mosca-
tell —Vins D'or—, 100 li-
tros de licor mallorquín va-
riado, palo, anís, hierbas
dulces. Las ensaimadas que
se comieron las habían
servido Panadería Serve-
ra, Ca'n Jordi y La Glo-
ria de Son Servera y Pas-
telería Ca'n Matamalas
de Artá.

La fiesta estuvo ameni-
zada por La Agrupa-
ción Folklórica Sa
Revetla de Son Servera y
Card en Festa de San
Lorenzo que deleitaron a
los asistentes con las dan-
zas típicas mallorquinas v

la actuación especial
(de los Valldemosa que una
vez más obtuvieron un gran
éxito:.

Esta fiesta ha sido la
última a celebrar en Cala
Millor perteneciente a Un
Invierno en Mallorca
84-85. El programa de actos
celebrados durante el in-
vierno han constituido un
éxito fabuloso no solo
las fiestas mallorquinas si-
no todos los conciertos y
actos celebrados. Esperamos
que el año que viene se
repita intentado igualar-
lo puesto que será muy
difícil superarlo.

Desde estas páginas
de Manacor Comarcal
queremos felicitar a
todos —personas y
entidades— los que indirec-
ta o indirectamente han
colaborado y ayudado a
que se llevaran a cabo to-
dos los actos del programa
Un Invierno en Mallor-
ca. De Cala Millor una
especial felicitación al Pre-

sidente de la Comisión de
Festejos de la zona de Ca-
la Millor y Cala Bona ya
que su labor en todos los
actos se ha dejado notar,
obteniendo grandes éxi-
tos en todo lo realizado,
también a la Asociación
Hotelera y a todos los
que de una forma y otra

Foto : Forteza Hnos.

han intervenido en los
mismos haciendo que los
visitantes se vayan con-
tentos y felices de su es-
tancia entre nosotros y ello
ayude a que el próximo in-
vierno repitan su estancia
en la zona, puesto que el
turismo de invierno es de vi-
tal importancia para todos. 

al Pes°-

Nuevo PUNTO de venta de
nuestras lanas en Manacor.
Ven y hazte tu moda en
Punto. Te ayudaremos a

crearla con nuestras
orientaciones y consejos

sobre las últimas novedades
de Primavera - Ver

tzr
CI Jaime II, núm. 6

Munacor,

Waide011oita.
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A.D. Rayo Vallecano - C.D. Manacor

El Manacor, a intentar sorprender al líder

Mañana en partido
correspondiente a la trigési-
mo segunda jornada del
presente Campeonato de
liga, el C.D. Manacor rin-
de visita al Rayo Valle-
cano, actual líder, en su
Estadio de Vallecas.

Después de ocho
jornadas sin conocer la
derrota, el Manacor sucum-
bió el pasado domingo por
cero goles a uno ante el
Alcoyano, lo que ha supues-
to para el conjunto roji-
blanco un paso atrás en sus
aspiraciones. El Manacor el
pasado domingo jugó fran-
camente mal, en especial
los hombres del centro del
campo y ataque. El centro
del campo porque en ningún
momento dominó su par-
cela, porque le faltó sere-
nidad y además no inició
ninguna jugada de ataque.
En el ataque Pedro Llull
no tuvo su día, estuvo
bien sujetado y las cosas
no le salieron bien, su
compañero de línea Ra-
mos sigue sin dar la talla,
a pesar de las muchas opor-
tunidades que le han dado,
lucha, lo intenta, pero una
y otra vez las cosas le
salen mal y no da pie
en bola. Todas estas
circunstancias reseñadas,
unidas a la gran responsabi-
lidad con traida por los juga-
dores , que parecía que se
jugaban la salvación, hi-
cieron que al no rodar las
cosas bien, se pusieran ner-
viosos, cundiera el de-
sánimo y jugasen como aga-
rrotados ya merced de sus
rivales. Si se quiere ir ha-
cia arriba se tiene que
jugar con más cabeza,
dejar los nervios en la ca-
seta y luchar los noventa
minutos.

Mañana el Manacor
tiene un difícil compromi-
so, en su visita al líder
Rayo Vallecano, pero hay
que ir a por todas, ya que

el conjunto valleca-
no en su terreno de juego
no da la talla y pierde
con facilidad algún punto.
El conjunto rojiblanco sabe
de lo importante que sería
lograr algún positivo, y van
a hacer todo lo posible
para lograrlo. Juan Com-
pany puede contar con la
totalidad de la plantilla,
excepto Sebastián, para este
importante encuentro.
Durante esta semana se ha
entrenado con normali-
dad y salvo cambios de
última hora el once inicial
que salte al terreno de
juego será el formado por
Moltó en la puerta; Ma-
tías, Mesquida, Patino y
Lima en la defensa; Loren,
M.A. Nadal, Torreblanca o
Varela y Zurdo en el centro
del campo; Company y
Llull en el ataque.

El Rayo Vallecano es
quizás el equipo con más
solera del grupo, pues
durante bastantes tempora-
das ha militado en la Segun-
da Divisón A y en Primera.
Sin lugar a dudas el equi-
po vallecano es el mejor
del grupo a pesar de los
raros resultulos que consi-
gue, ya que ha conseguido
más puntos fuera que en su
feudo, lo que le caracteri-
za como aun equipo irre-
gular.

En los treinta y un
partidos que se llevan
jugados el Rayo Valleca-
no ha ganado quince, ha
empatado once, y perdidos
cinco. Ha marcado cin-
cuenta y un goles y ha en-
cajado treinta y seis. Ocupa
la primera posición de la
clasificación con cuarenta y
un puntos y once positivos.

Eduardo Caturla entre-
nador rayista ya tiene deci-
dido el once que se va a en-
frentar al Manacor que será
el siguiente:Amineiro en la
puerta; López, Pariente,
Uceda y Morón en la zaga;

Flores, Quique y Loren en
el centro del campo; Soto,
Emiliano y Rocha en el
ataque.

Este interesante partido
dará comienzo a las once y

media de la mañana y será
arbitrado por el Sr. Alva-
rez Sánchez del Colegio
Asturiano.

Felip Barba



Llull,
Casals y B. Riera,

seleccionados
Los	 jugadores	 del

Olímpic	 infantil	 Llull,
Casals y Bmé. Riera han
sido	 seleccionados	 por
Vicente Navarro para la
selección 'balear infantil,
que tiene que disputar el
Campeonato de España.

Desde eo- as páginas
deseamos suerte a estos
tres jóvenes promeses de
nuestro fútbol.

Felip Barba. Casals

Llull

VENDO PISO
con tres dormitorios, sala comedor,lala
de estar con chimenea, 2 baños, cocina,
lavandería, 2 terrazas, 1 aparcamiento y

2 cuartos trasteros.
Informes horas oficina: 55 31 51

Ayuntamiento de Manacor  
ANUNCIO.

Por la presente se comuncia que los días 4
(Jueves Santo), 5 (Viernes Santo) y 7 (día de
Pascua) de Abril no se efectuará el servicio de
recogida de basura. Realizándose dicho servicio
los días 6 y 8 de Abril.

Manacor a 29 de Marzo de 1985
EL ALCALDE

Gabriel Homar Sureda.

La cantera del C.D. Manacor

Jornada de descanso
Con motivo de las

fiestas de Pascua, este fin de
semana no se juegan parti-
dos en lo que se refiere al
fútbol base.

De la jornada pasada
cabe destacar la goleada del
Olímpic Infantil, único
equipo que consiguió ganar,
y la derrota del Juvenil Ma-
nacor.

Benjamines.

Con empate a dos goles
terminó el partido entre el
San Cayetano A y el Atco.
Manacor. Partido muy
disputado y pletórico de
emoción por lo incierto del
resultado.

Por el excesivo tanteo
de 14-1 fue derrotado el
Olímpic en su visita al San
Cayetano A.

Alevines.

Por tres goles a cero
fue vencido el La Salle en
su visita al San Jaime de
Binissalem. En un partido

dominado por el equipo lo-
cal.

Por la mínima 2-3 su-
cumbió el Olímpic ante el
líder Badía, equipo éste
que demostró en todo mo-
mento su condición de pri-
mer clasificado.

Infantiles.

El Derby local entre el
Olímpic y el La Salle se
decantó de forma clara y
rotunda a favor de los pri-
meros que vencieron nada
más y nada menos por once
goles a cero.

Juveniles.

Se truncó la racha del
Manacor que perdió por dos
goles a cero en su visita al
Algaida.

Nueva y clara derrota
del Olímpic B 1-4 esta vez
ante el Cide B. En un
encuentro dominado total-
mente por los colegiales
palmesanos.

Felip Barba.

HIPODROMO DE MANACOR
VIERNES SANTO, A PARTIR DE LAS 16 HORAS

CARRERAS DE CABALLOS AL TROTE  EI.CHADO



Per s'Estrúmbol

ALCOYANO: SE VA
PACTAR SA DERROTA

Resulta que En Vena-
bles va rebre instruccions
clares perquè el Manacor
perdés diumenge passat
amb l'Alcoyano, perquè si a
cada partit mos jugam sa
permanencia se fan unes en-
trades impressionants men-
tre que si el Manacor ja
se considera salvat, es
darrers partits sa gent anirá
a prendre es sol enlloc
d'anar a Na Capellera.
Dos negatius sempre do-
nen emoció.

TORRENEGRA

Qui estava molt em-
pipat és en Torrebruno qui
en acabar es partit estava
negre. En Torrenegre no
s'explicava com és que es
Mister just l'havia tret
quan ja no hi havia temps
d'encarrilar es partit. De
totes formes lo més fotut
d'En Torrecilla és que
dóna centres an es buit i
es jugadors del Manacor
sempre estan dins es ple...
per aixb no agafen ses se-
ves pilotes.

CALAVERA GAYA

Des que se va casar no
l'han tornat alinear; consti

que es Mister ja ho havia
advertit. Lo més fotut
és que, segons diuen, En
Gay‘a no s'ha reincorporat
encara a sa disciplina de
s'equip.

-I aquell qui és, dema-
nàrem noltros.

-Allb només són
ets ossos d'En Gaya, que ha
vengut més xupat que sa pipa
d'un quefe indio.

EN COMPANY ALIES
"GABBY"

En Gabby Company, de
sa banda de n'Al Capone,
va demanar una oportuni-
tat i just l'alinearen 10
minuts. Se va moure bé i
ara vol ser titulat, perb
En Venables diu que hi ha
putes que també se mouen
bé i no són titulars del
Manacor. Si almanco En
Gabby hagués jugat amb
el Constancia....

EN PITER NO SERA
TRASPASSAT

Diumenge passat hi ha-
via a Na Capellera un re-
presentant del Valencia,
equip que s'havia interes-
sat p'En Piier després de tot
lo que s'ha publicat d'Ell.
Es mal és que s'homo va
tenir un mal dia i s'informe
que se'n dugueren va ser
molt negatiu. Que Ii pása-
va a En Piter?

Senzillament,	 COM

que sa dona sap que des-

ores des partits se desba-
rata, aquest diumeng..: el
va fer desbaratar "antes"
d'es partit i en Piter
pensava en coses més
agradables que ses pilotes
de futbol.

LO DEL RAYO ESTA
ARREGLAT

Ara el Manacor arre-
gla partits de mala mane-
ra. Perd amb l'Alcoyano
per donar-lis moral però
guanyarà aquest diumenge
dins Rayo perquè En To-
ni Pasqual ha arreglat
es partit. Resulta que el
Rayo encara li deu sis mi-
llons de quan hi jugava
i després d'es partit han
de passar comptes...

Ja voreu com aquest
dia surt En Toni de titu-
lar i el parará tot, enc que
II envïin bombes enlloc de
pilotes.

GALLETIN - GALLETON

Es es nin mimat d'En
Venables, fa lo que vol,
entrena aix( com vol i té
assegurada sa ti tul ari tat:
de defensa, de mig , o de
davanter. Només I i falta
marcar un gol d'enfora i
el faran capita de s'equip.
Ara que...si en Venables
cau en desgracia en Tia

Salem En Jimmy o En
Rios Ii faran rapar més ban-
quet des que s'imagina...
per sort o per desgracia
es futbol és aix (. Comanda
En Parera, idó titular.
Comanda es sastre, idb su-
plent o amb En Venables
a fotre vaumes.

N'ESTRANY ''TESTA
FORT

En Mikkv Estrany no
está agontador des que
En Company no el vol de
segon entrenador. Com
que ses victbries eren per
N'Estrany i ses derrotes
p'En Venables, s'entrena-
dor titular va decidir que
En Miguel no se segui
més an es banquet.

Es resultat va cantar:
El Manacor va perdre i ai-
xb que N'Estrany va avisar
tot es partit: Posa En
Torrebruno, aviad, no , no
llevis En Xisco, que és
s'únic que du puteria per
fer un gol!, no, ni En Zur-
do, que fa futbol!
N'Estrany volia que can-
viassin En Galletero per-

qué es contraris jugaven
just amb dues puntes i en
Ramos perquè no l'encer-

tava. Però quien manda
manda i Don Mateu havia
fet s'alineació...

BIEL VADE LL, EL
TRIBUNO

Des que et secretari
del Manacor té un secre-
tad particular no está agon-
tador i se fa dir "Tribu-
7.Y` per això que aquesta
setmana ha vist Los últi-
mos días de Pompeya. En
Biel és des pocs que
auganten	 guerres	 civils,
dictadures	 i	 dictablanes,
comandi	 qui	 comandi
sempre comanda Ell; i
a més esta ben vist.

Ah!, grades p'es pu-
ros...
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I Viajes Ankaire

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

PARA LOS CLIENTES DE
VIAJES ANKAIRE

EN JULIO SE SORTEARA UN VIAJE DE
LARGA DISTANCIA A AMERICA,
ASIA, AFRICA, etc....

Nombre. 	
Domicilio 	
Ciudad 	 Tel 	 Feliz viaje via

TURAWIA

PARTICIPE CON VIAJES ANKAIRE
Y EDICIONS MANACOR EN NUESTRO

PROXIMO SORTEO DE UN VIAJE PARA DOS
PERSONAS (a concretar).

FERIA DE ABRIL
EN SEVILLA Salida 15 y 22 Abril

Precio 30.500

11 días Pensión Completa.

1•MI

El ganador del pasado sorteo celebrado el 30 de marzo en
nuestros locales ante Notario fue D. Antonio Martí.

* * * * * * *    

ESPECIAL
31 EDAD

SA BASSA - 5B
Tel. 55 19 50

MANACOR

PORTUGAL 	 36.800.- MADRID Y ALREDEDORES 	 30.500.-
CANARIAS 	 35.200.- VALLE DE ARAN y LOURDES 	 23.800.-
COSTA DEL SOL 	 22.900.- VALLE D'ARAN, LOURDES, ANDORRA 24.500.-
GALICIA 	 32.500.- COSTA DORADA 	 17.150.-
PIRINEOS 	 20.600.- CANTABRIA Y PICOS DE EUROPA. .. . 21.900.-
ITALIA 	 55.000.- PIRINEO ARAGONES Y TORRECIUDAD19.900.-

TODOS LOS CIRCUffOS EN PENSION COMPLETA.
PIDA INFORMACION Y FECHAS SALIDA SIN COMPROMISC

RESERVAS EN PORTO CRISTO: Antonio Binimelis (profesor idiomas) C/ Sureda, 27. Tel. 57 00 06.



Mañana el Felanitx

El Pto. Cristo con un equipo de circunstancias
En la cola de la tabla,

está al rojo vivo. Siete equi-
pos están involucrados en
este grupo con serias posibi-
lidades de descenso; el Porto
Cristo es uno de ellos y des-
cartando el Xilvar es uno de
los que puede salvarse,
siempre que agarre los pun-
tos en casa y arañe alguno
en los desplazamientos.

Mañana frente al Fela-
nitx saltará al terreno
de juego con un equipo de
circunstancias, pues con las
bajas de Mut II, Piña y Bo-
ver, habrá que sumar las de
Forteza y Munar por posi-
ble sanción y posiblemente
la dt. Balaguer que sufrió
lesión en S'Estanyol.

El Felanitx con tres
puntos más que el Porto
Cristo repetirá desplaza-
miento, pues el pasado do-
mingo jugó en Inca y pre-
cisamente se adelantó en
el marcador aunque en la
segunda parte perdiera por
la mínima de 2-1.

En las filas del Fela-
nitx tendremos a hombres

muy conocidos en estos la-
res como por ejemplo Sebas-
tián Nadal, Rafael Nadal,
Vera, Galmés, etc.

Llegó el momento de
las grandes realidades y
se está agotando el mo-
mento de las grandes opor-
tunidades; a partir de ahora,
cada partido será un calva-
rio, cada partido representa-
rá la antilógica para salvar el
naufragio a base de casi
un milagro y no solamente
—y esto es lo lamentable—
por parte del Porto Cristo,
si no por parte de seis de
estos siete equipos,
el Xilvar está prácticamen-
te descartado, que tendrán
que agarrarse al ascua can-
dente para salir del atolla-
dero. Siete jornadas, con
14 puntos a disputar; cuatro
de ellas, de auténtico infar-
to al tener que disputar los
puntos con compañeros
de posible descenso: Fela-
nitx, y Alaró en propio
campo y Artá y Xilvar en
terreno ajeno. Además,
el equipo bermellón tie-

ne dos salidas contínuas
en los difíciles terrenos
de Inca y Muro, dos equipos
que no cederán terreno,
pues los dos aspiran una pla-
za en el grupo de cabeza y
el Ibiza que vendrá el pe-
núltimo partido con las
mismas aspiraciones.

Perder mañana, puede

ser la primera estrofa del
himno de despedida a la ca-
tegoría nacional.

Ganar mañana, puede
ser un paréntesis de es-
peranza y mucho más si
el Alaró perdía en su cam-
po frente al Ferreries.

Nicolau.

diG4411.1' dii4 49

PUIGROS

SERVICIO OFICIAL

MANACOR Y COMARCA

SUZIUICI
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LMEI- RE3VER

Especialistas en CITROEN A

c/. Ramón Franco, 32
Teléfono 55 41 06 MANACOR



Alaior Badila Cala Millor
El encuentro que han

de disputar el Alaior y el
Badia, perteneciente a la
trigésimo segunda jornada
de liga de la Tercera Divi-
sión Balear Grupo XI, en
tierras menorquinas no
podrá celebrarse en el feudo
del Alaior al estar clausura-
do por los incidentes habi-
dos en el partido entre el
equipo menorquín y el Cos-
ta de Calvià por lo que con
toda seguridad se jugará en
el Campo Municipal de
Mahón feudo del Sporting
Mahonés.

El Badía que sufrió, el
pasado domingo, un
grave traspiés en su campo
perdiendo por 0-1 frente
al Xilvar, ha venido prepa-
rando este partido a dis-
putarse en la isla vecina
con la única intención
de conseguir algo positivo
y recuperar si no todo
en parte lo perdido en Cala
Millor. Con esta derrota
las posibilidades de conse-
guir un puesto que dé ac-
ceso a disputar la Copa del

Rey se van haciendo remo-
tas aunque hay que
seguir luchando puesto que
en esto del fútbol todo es
posible, pero hay que reco-
nocer que se ha puesto muy
difícil y ya no depende sólo
de si mismo sino de los de-
más sino totalmente si en
parte. Onofre Riera, para
este encuentro en el cual
el equipo menorquín no ha

accedido ni al cambio de
fechas ni de horario, ha con-
vocado a los siguientes juga-
dores: Mesquida, Quetglas,
M. Angel, Munar, Pedro,
Iriaki, Mateo Onofre, J.
Barceló, Sansó, T. Llull,
Artabe, Jaime, López y
Frau.

EL ALAIOR: El equi-
po menorquín que ocupa
la zona tranquila de la cla-

sificación ha conseguido 29
puntos, tiene un negativo,
ha vencido en 8 ocasiones,
igualando en 13 y sucum-
biendo en 10, ha encajado
33 goles y marcado 32,
ocupa la duodécima posi-
ción sin peligro aparente,
lo que hace que pueda
verse un' buen partido ya
que jugarán sin los nervios
que surgen al tener que con-
seguir los puntos. El equipo
más probable que salte ini-
cialmente al terreno de jue-
go para enfrentarse al Badía
no diferirá mucho del
siguiente: Llambías, Lito,
Toni, Moll, Gabi, M. Pons,
Benejan, R. Meliá, Orfi-
la, Bienvenido, Tiago ó
Huescar y Franz.

El colegiado designa-
do para dirigir la contienda
es el Sr. Blaya, del que
se espera consiga pasar
desapercibido, lo que indi-
cará que su actuación
ha sido buena. La hora
de comienzo del encuen-
tro será las 17,30.

Bernardo Galmés.

Pompas Fúnebres
de Manacor S.A.

- Tel. 55 18 84 -

Paseo Ferrocarril, 14	 Manacor



Trofeo Balx des Cos de Pesca

Miguel Povea,
vencedor

El pasado domingo y
en aguas d'Es Mol a se ce-
lebró el Concurso de Pesca
de Roque Baix des Cos.
La cantidad de captura fue
bastanta buena en una
mañana soleada y con
buena mar para la pesca.
La clasificación general una
vez realizada la "pesada"
resultó como sigue:
1.-Miguel Poveá; 2.093 gr.

2.-Bmé. Llull: 1.855 gr.
3.-Gabriel Fuster; 1822 gr
4.-B. Fuster: 1475 gr.
5.-Jaime Rosselló: 1370

La pieza mayor fue un
tordo de 310 gr. captura-
do por el pescador Mi-
guel Pover que también
había conseguido vencer
en el concurso. Reciban
todos nuestra más
sincera felicitación.

Torneo Comarcal de Peñas
HORARIOS Y CLASIFICACIONES DEL TORNEO
COMARCAL DE PEÑAS MANACOR 84-85.

GRUPO A.
Tenis Can Simó 22 17 3 2 73 15	 37
Perlas Orquídea 22 14 6 2 62 24	 34
Alameda 22 11 9 2 45 19	 31
Farrutx 20 13 4 3 52 20	 30
Chaplin 22 11 5 6 43 27	 27
Orient 22 11 4 7 45 31	 26
Sánchez Recaj 22 7 4 11 33 45	 18
Perlas Manacor 22 7 4 11 33 66	 18
Peña Mallorca 22 8 1 13 32 50	 17
Bar Mingo 22 5 5 12 25 69	 15
Calas de Mallorca 22 3 4 15 20 71 10-1*
Xarop — —(*)
* Sanción: 9
(*) Descalificado.

GRUPO B.
Es Forat 22 16 2 4 59 23	 35
Cardassar 22 12 6 4 43 24	 30
San Jaime 22 11 5 6 48 30	 27
Tenis 22 11 4 7 51 36	 26
Bar Toni 22 9 7 6 43 32	 25
Planch. Amer 21 9 6 6 39 35	 24
Viajes Manacor 20 9 4 7 54 29	 22
Son Macià 22 9 3 10 4 2 40	 21
Bar Monumento 22 9 3 10 40 48	 21
Bellpuig 20 6 8 6 42 38	 20
Talleres Boxes 22 5 3 14 37 53	 13
Bar J.F. 22 3 4 15 22 6810.3*
Bar Mallorquí 21 3 1 17 20 83	 7
* Sanción: 7

HORARIOS PEÑAS PARTIDOS ATRASADOS
A JUGAR DIAS 5, 7,8 -4-85.

GRUPO A.
Orient - Farrutx; 5-4-85; 10,30 h.; Capdepera.
Chaplin - Farrutx; 7-4-85; 10,15 h.; S. Servera.

GRUPO B.
Y. Manacor - Bellpuig; 8-4-85; 11,00 h.: P. Frau.
Tenis - V. Manacor; 5-4-85; 11,00 h.; P. Frau.
Bellpuig - P. Amer; 5-4-85; 10,30 h.; Artá.
E. Mallorquí- T. Boxes; 5-4-85; 11,00 h.; J. Recó.
NOTA: Sábado día 6-4-85, a las 17,30 h. en el Campo
P Frau partido fútbol delegados.
GRUPO A - contra GRUPO B y posteriormente cena en
el local del BAR SA VOLTA. 

Inmobiliaria Oliver - Mayrata         
APIC núm. 6556     

Apartamentos Sa Coma
Urb. SA COMA          

Teléf. 57 00 49    

-CALA MILLOR: Se vende local comercial de 75 m2
más terrazas, situado en el centro de Cala Millor. Pre-
cio: 6.825.000 ptas. Facilidades

-CALA MILLOR: Se vende apartamento de 78 m2, Sa-
•16n-comedor, 2 dormitorios dobles con armarios empotra-
dos, 1 baño, cocina, lavadero, terrazas, n ista al mar.
Precio: 4.225.000 pts. Facilidades

-SE VENDE FINCA RUSTICA de 5.000 m más una casa
de 3 dormitorios, salón comedor, cocina-comedor con ch i-
menea, 1 baño, luz con energía solar, interiormente decora-
do al estilo de cabana suiza. Precio: 7.000.000 pts. Facili-
dades.

-EN CALA MILLOR, SE VENDE apartamento situado
•en edificio Sabina de 50 m2., 1 dormitorio doble, Salón
comedor, cocina, baño, terraza vista al mar, completa-
mente amueblado. Precio: 4.500.000 pts.

-EN PORTO CRISTO, SE VENDE, piso de 3 dormito-
rios, salón comedor, cocina, baño completo, terraza,
completamente amueblada. Precio: 3.150.000 pts.

-EN CALA MI LLOR SE VENDE grupo de Bungalows de
50 m2. más 50 m2. sótano, 1 dormitorio doble con ar-
mario empotrado, salón comedor, cocina, 1 baño com-
pleto, 2 terrazas más jardín privado, completamente
amueblados, ideal para agencias de viajes. Pecio Intere-
sante.

-EN CALA BONA, SE VENDE apartamento en edifi-
cio Torre Mar de 65 m2. más 30 metros terraza, 2 dor-
mitorios dobles, salón comedor, cocina, 1 baño, magní-
fica vista al mar. Precio interesante.

-NECESITAMOS CHALETS en alquiler Zona Por-
to Cristo Novo, Porto Cristo, S'Illot, Sa Coma y Cala Mi-
llor.

-EN PORTO CRISTO, NECESITAMOS casas y pisos
para alquilar o vender con o sin muebles.

-EN CALA MILLOR, SE TRASPASA local comercial si-
tuado en Avenida Colón - Precio interesante

-EN CALA MILLOR. SE VENDE local comercial de
125 m2. más sótano situado en Sa Mágina. Precio Intere-
sante.

-EN MANACOR SE VENDE parcela de 5.000 mts. com-
pletamente vallada. Agua corriente. Precio: 1.800.000.

EN PORTO CRISTO NOVO se venden solares de
600 mt2, completamente urbanizados. Precio 1.600.000
ptas.                           

NIEPONTAJ

o             E O R1E Z R-unos.    
vipto                                



GRAN OFERTA - Promoción en cortinas
Durante el presente mes

Mallas y randas desde 500 pts. mt.
Bordadas a 900 pts. mt.
Rasos desde 950 pts. mt.

Vea escaparate en:

Cortinajes 
NOVOSTYL 

PIO XII, 26 - Manacor.

"LA CASA DE LAS CORTINAS"

COMERCIAL MAYOL
PANELES POLIESTIRENO EXPANDIDO - Porexpan

CONSTRUCCION
Aislamiento de paredes.
Aislamiento de cubiertas de todo tipo
Aislamiento de tejados.
Insonorización de suelos.
Juntas de dilatación.
Decoración.

FRIO INDUSTRIAL

Cámaras frigoríficas de conservación (0° C)
Cámaras frigoríficas de congelación (— 20° C)

FRIO COMERCIAL Y TRANSPORTE
Refrigeradores.
Vitrinas.
Medios de transporte.
Aire acondicionado.

Francisco Gomila, 81	 MANACOR
Teléfono 55 08 99	 Mallorca



BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES
Reportajes

FOTO-- VIDEO — CINE
°	 O CONJUNTAMENTE

• 	"Servicio de revelado
Pasamos a video sus películas ..S,1 8

CALLE SAN JUAN B. DE LA SALLE, - MANACOFi,
Telfs: 55 10 52 = 55 10 15

Carreras de caballos

Interesante programa para mañana
Ocho carreras, sobre

una distancia general de
2.200 metros, son las que
conformarán el programa
previsto para la tarde del
próximo viernes en el hi-
pódromo de Manacor. De-
butan, en carrera oficial,
siete productos de la gene-
ración "J" de dos años
de edad y lo hacen sobre
una distancia de 1.200 me-
tros y con salida lanzada
tras autostart. Otra nove-
dad que esta semana tene-
mos es una prueba espe-
cial para poneys al
trote enganchado, cosa iné-
dita en nuestra pista,
pero con un precedente
en Son Pardo donde con
una periodicidad más o
menos mensual se vienen
desarrollando este tipo de
pruebas y que son muy
festejadas por el públi-
co infantil por lo simpá-
tico que tienen estos peque-
ños cuadrúpedos.

Para el apostante, que
últimamente se encuentra
un tanto apagado, la reu-
nión de esta tarde cuenta
con dos fondos: uno en la
quiniela de la quinta carre-
ra, con 16.000 pesetas y
el otro en el trío de la
última prueba, con 26.000
pesetas, unos fondos que,
a pesar de no ser muy ele-
vados, siempre despiertan el
interés de los aficionados
a las taquillas de juego.

Por lo que respecta al
plano deportivo, la
primera carrera será lanzada
a las cuatro de la tarde e
inscribe a diez trotones
para disputar el premio Fo-
mento, entre los que desta-
caremos principalmente a
Elsa Gigant que, en la pa-
sada reunión, no tuvo
ningún problema para
vencer de forma clara.

Poca cosa —por no
decir nada— se puede opi-
nar respecto a la segunda
carrera en la que siete
potros de dos años van a
debutar en competición
oficial en el hipódromo de
Manacor y a los que toda-
vía no hemos podido ver sus
desarrollos, excepción hecha
de Jaspón que tiene anota-
do un tercer puesto en
Son Pardo a un promedio
de 1,40,4.

El premio Baccara, con

una inscripción de 12 pro-
ductos, puede tener como
favorita a la yegua de la
peña Perlas Manacor puesto
que en la pasada reunión
demostró ser muy supe-
rior a sus rivales que,
con algunas variaciones
son prácticamente los
mismos que deberán enfren-
tarse mañana.

Sobre 800 mestros van
a trotar —o a intentarlo,
porque pocos lo consiguen
de forma regular— los nueve
poneys inscritos en una
carrera en la que el claro
favorito, i tenor de sus
actuaciones en Palma, es
Ideal de Gazeau que, por
supuesto, nada tiene que
ver con el gran trotón fran-
cés.

Tras esta prueba lle-
ga el premio Mairena con
una masiva inscripción
de trotones que deberán
formar tres pelotones tras
el autostart. Para la vic-
toria se pueden destacar
a Figura Mora, Fox, Falia
o Faraon, pero de forma
especial a Fabrina que
tan buena actuación tuvo en
la pasada Diada de Ramos
demostrando una excelente
forma física.

No se puede destacar a
ninguno de los nueve na-
cionales que componen la
sexta carrera para la conse-

cución del triunfo final ya
que todos ellos han tenido
buenas actuaciones en los
últimos meses, por los que
el pronóstico es difícil.

El premio importados
cuenta con la importante
reaparición de Gamín
crisigny que, a raíz de
una desafortunada caída
meses atrás, ha estado apar-
tado de la competición una
temporada. Kamaran, a pe-
sar de los 125 metros de
hándicap que rinde, es
uno de los favoritos al
lado de Flote de Rampan

—que sale 50 metros ade-
lantado— para ocupar los
puestos de cabeza al
cruzar la meta.

Y ya para finalizar
otra prueba con trece
caballos para que el hacer-
se con la combinación
correcta del trío sea lo
más complicado posible ya
que éste se inicia con un
fondo de 26.100 pesetas.

En resumen, un progra-
ma bastante atractivo pa-
ra un día en que, si el
tiempo acompaña, se puede
llenar el recinto.



MERCAT DE  

S'ANTIGOR    

Visite las instalaciones mas modernas de Manacor,

, donde encontrará todo lo que necesite para su

CESTA DE LA COMPRA 

En fechas próximas se informará al público de una serie
de ventajosas ofertas.  

HORARIO:
De lunes a jueves: de 7 a 13,30 h.
Viernes de 7 a 13,30 y 17 a 20,30 h.
Sábados de 7 a 14 h.   

C. Unidad y Moncadas	 MANACOR



Salón de - . 'Bel leza

Terilinteriet

:aova imaige
• esteticeenne titulada

*Maquillajes • —
• Limpieza,de cutis
*Depilación a la cera
*Maiajes faciales
*M majes corporales
*M anicura-pedicura
*Tratamientó adelgazante
*Tratamiento antiacné
*Tratamiento aceite de algas
*Tratamiento contra varices
*Tratamiento desen
*Peeling, etc.	 ' •

Sección •Cle . Perfumería
y Cosmética.	 ,	 •
Amargura, 20"- T¿1. 55 32 14
MANACOR.

ar Forteza Villar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Secció a càrrec de Ga

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

HORIZONTALES: 1) Si-
tio o paraje. Manifestación efec-
tiva de la energía. 2) Com-
prender, entender. Conozco.
3) Apellido de escritor español
(1872-1956), autor de novelas
como: La busca, Zalacain el
aventurero, etc. Ser supremo.
4) España. Descendientes de
Aram. Consonante. 5) Hurta,
sisa. Malsana. 6) Uno. En fe-
mino, casta de perro. Extremo
de la antena. 7) Neptunio. Vo-
cal. Las dos. 8) Estirado. - Nivel.
9) Pato, anade. Mamífero ru-
miante. Artículo neutro. 10)
Toda. Vocailen plural. 11) Her-
mano de Jacob. Espesa.

TRASPASO TIENDA
COMESTIBLES EN

Av. Pinos, 30
Inf, TL 57 Oh 66

APORCELANARJT

I CULEOS QUREAP

U EDENNLO CA ARL

IZ ZAIRSEEPNRU

CNNIA CETAAMSOA

IALAEDEESAANR

G TAOR TNECLRRU

A ENCOUAL QUBI T

RER ZW ZW CA SMA A

RULIBROHOGOAI

E RBUORDAUCFSN

RQUELOPYLLLOI

AUTA T SEAB CA AM

SOPA DE LETRAS
Intente localizar en esta sopa de letras 12 objetos que se

pueden localizar en cualquier sala de estar. Tenga en cuenta
que pueden estar de derecha a izquierda,de izquierda a de-
recha, de arriba abajo y de abajo arriba, y que una misma le-
tra puede formar parte de varias palabras. 

CRUCIGRAMA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13

1
2
3
4
5
6
7

9
10
11
12
13
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WEIM WOORM MEruri00121151 Mffin
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LIMO 0~2=
OSSMOO =AM 2
2011111~7 nUMU

OUNOOMMO 02
VI 132_20030

ROOM OUU WUM

VERTICALES: 1) Lugar
muy intrincado y enmarañado.
Vocal 2) Emplea. Cero. Anima-
les marinos. 3) Rotaba, daba la
vuelta. Canción de cuna. 4)
Sin moral, en plural. Pronom-
bre personal. 5) Fístula que sa-
le debajo del lagrimal. Vocal.
Una, ligue. 6) Máquina para es-
tirar y aplanar los metales.
7) Calcio. Requebrad, ilusio-
nad. 8) Especie de calendario
que indica los diferentes ofi-
cios de la Iglesia. Boro.
Oxígeno. Vocal. 9) Cincuenta.
Hijo de Jacob fundador de
una de las doce tribus de Israel.
Artículo indefnido, 10) Plan-
tfgrado. Propios de la nariz.
11) Quitar, reducir. Insípida.



SABADO 6 Abril

la. Cadena
16,05.-Sesión de tarde

Viaje al Centro de la Tierra

17,40.-Dibujos animados

18,10.-Los sabios

19,10.-Documental
19,40,-V"
20,30.-Telediario
20,55.-Ayer y hoy de la

aviación

21,15.-Informe semanal

22,40.-Sábado Cine

Convoy

Segunda Cadena
16,15.-Carta de ajuste

16,29.-Apertura y presentación

16,30.-Tiempo para el tiempo

19,00.-En paralelo, los jóvenes

20,00.-La buena música

21,00.-La ventana electrónica

23,00.-Teatro Real

24.-Vigilia Pascual
1,30.-Despedida y cierre

DOMINGO 7 Abril

Primera Cadena

15,00.-Telediario
15,35.-Dibujos animados

16,05.-Fama
16,55.-Esto es lo que hay

17,45.-Cousteau en el Amazonas

18,35.-MASH
19,00.-Más vale prevenir

19,25.-Infomación deportiva

19,35.-Especial musical

20,30.-Telediario
21,55.-Estudio estadio

23,05.-Au torre trato

24,00.-Despedida y cierre

Segunda Cadena
12,55.-Ruy, el pequeño Cid

13,20.-La niña del Espacio

13,45.-Imágenes del cine mudo

14,10.-El padre Murphy

15,00.-Gasparín y los Angeles

15,30.-A pleno sol

16,00.-A ciencia cierta

17,00.-Estrenos TV

18,25.-Dibujos animados

18,45.-Candy,Candy,
19,10.-Galas de "Mis Universo

1984"
20,05.-Anillos de oro

21,05.-El dominical

22,00.-Largometraje

La última ola

24,00.-El ojo del vídeo

0,35.-Despedida y cierre

LUNES 8 Abril

Primera Cadena

15,00.-Telediario
15,35.-Reina Bona

16,30.-la tarde

17,25.-Documental
18,15.-Hola, chicos!

18,20.-Barrio Sésamo

18,50.-El planeta imaginario

19,20.-In formativo juvenil

19,35.-Pista libre

20,30.-Consumo
21,00.-Telediario
21,35.-El superagente 86
22,05.-El Pícaro

23,00.-Vivir cada día

0,30.-Telediario
1,00.-Despedida y cierre

Segunda Cadena
18,45.-Carta de ajuste

18,59.-Apertura y presentación

19,00.-Agenda
19,10.-Curso de inglés

19,25.-Puesta a punto

19,45.-A rco I ris
20,30.-La noche del cine

español	 "La duquesa de

Benameji"
20,00.-Estadio 2
23,30.-Música y Músicos

0,10.-Ultimas preguntas

0,35.-Resumen informativo

1,00.-Despedida y cierre

MARTES 9 Abril

Primera Cadena
14,55.-Programación	 nacional

15,00.-Telediario
15,35.-Reina Bona

16,30.-la tarde

17,15.-Cuentos y leyendas

18,15.- i Hola, chicos!

18,20.-Barrio Sésamo

18,50.-Los electroduendes
19,15,-Informativo juvenil

19,30.-Tocata
20,30.-Al mil por mil

21,00.-Telediario
21,35.-El hombre	 y la tierra,

serie fauna Ibérica 

• .\.	 manacái
.	 .	 \	 ava
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CLUB NAUTICO

PORTO CRISTO

CI Vela sin - Porto Cristo. Ti. 57 01 23

Reapertura 13 de Abril 1985
(Nueva Dirección)

Les ofrecemos en el incomparable marco de nuestros salones,
terrazas, piscina y parque infantil los servicios de

BAR - CAFETERIA
Una extensa gama de platos idóneos.

*******
RESTAURANTE

Especialidades de la casa y selección de carnes, pescados y mariscos
******

Bodas, Bautizos, Comuniones y Banquetes en general



C:ne en Manacor
SALA IMPERIAL:

"Pan de Angel", pelí-
cula española rodada en
1984, bajo ia tutela .ei

polémico Francesc Bell-
munt. El "film", en cues-
tión, es una sátira contra
el clero y la iglesia actua-
les, clasificada por esta
última como irreverente
Esto supuso que -Pan de
angel", fuese una de las
películas más polémicas
que se estrenaron en esta
casi recién finalizada tempo-
rada. La sátira terrible, con
muchos toques de humor,
está interpretada por Sil-
via Munt.

"Pedro Navaja" con
Sasha Montenegro, Sergio
Goyri, Maribel Gandía y
Eduaro Garcón. Dirigida por
Alfonso Rosas Priego.

"Pedro Navaja", cuen-
ta la historia de un chulo,
que vive a costa de las mu-
jeres que el explota. Am-
biente sórdidos, erotismo,
casas de masajes y todo el
mundo del vicio y la corrup-
ción, son los ingredientes
de esta película, que sin
lugar a dudas, escogio el
mencionado título de "Pe-
dro Navaja", a raíz de la
popular canción de la or-
questa Platería. Intervie-
ne, también, el conjunto
musical Resortes.

CLNE GOYA:

"El	 batallón	 más
loco	 del	 oeste". Con
:ames	 Hampton, Chris-
topher Connelly, Slim
Pickers y Jack Elam. Pe-
lícula de ambiente cómico
que cuenta las divertidas
aventuras y peripecias de
un grupo de soldados del
ejército confederado ame-
ricano, en tiempos de la
guerrn. guerra de secesión.
Escenas locas y muy diver-
tidas y de especial interés
para los pequeños de la fa-
milia.

"El desafío de Hércu-
les", Con Lou Ferigno, Sy-
bil Danning, Brad Harris,
Rossana Podesta y William
derger. Dirigida por

Coates.
"Peplum", que tiene

como	 protagonista	 al
fornido Lou Feriggno,
encarnando al legendario
Hércules. Las aventuras de
este personaje son contadas
de manera espectacular,
resaltando su enorme fuer-
za y vigor físico. Como uste-
des recordarán Ferrigno en-
carnaba al gigantesco
"Hulk" en la serie televi-
siva "El increible Hulk".
Recomendable a todos los
públicos, y a los que año-
ran volver a ver "una de
romanos" o un "peplum",
nombre con que se conoce
a este antiguo género cine-
matográfico.

22,05.-El pájaro Espino 0.30.- Resumen informativo. 23.10.- La huella del crimen. 19.00.- Agenda.

23,05.-En portada

24,00.-Telediario JUEVES , _ ABRIL.
0.15.- Telediario,

0.45.- Bare.nooim.
19.10.-	 rsc de 	ng

19.30.- La c., ave. "t

0,30.-Despedida y cierre Segunda cadena: miedo".

Primera Cadena: 18.59.- Apertura y presentación. C.30,- Resumen In:

Segunda Cadena
18,45.-Carta de ajuste

18,59.-Apertura y presentación

19,00.-Agenda
19,10.-Curso de ingles

19,25.-Puesta a punto

19,45.-Arco Iris
20,00.-Tiempos modernos

21,00.-Los vecinos

23,00.-El quinto jinete

00,10,-Mujeres para una época

21,35.-Si yo fuera presidente

0,40.-Resumen informativo

1,10.-Despedia y cierre

MIERCOLES 10 ABRIL,

PRIMERA CADENA.
Carta de ajuste.

14,55.- Programación Nacional.

15.00.- Telediario.

15,35.- Reina Bona.

16,30.-La tarde.

17.25.- De aquí para allá.

17.50.- Letra pequeña.

18.15.- i Hola chicos!.

18.20.- Barrio Sesamo.
18.50.- La cueva de los cerrojos.

19.15,- Objetivo 92.

20.15.- Informativo juvenil.

20.30.- Dentro de un orden.

21.00.- Telediario.

21.35.- Sesión de Noche.

"El gran McGinty".

20.10.- Las cuentas claras.

23.45.- Telediario.

Segunda cadena:
18.45.- Carta de ajuste.

18.59.- Apertura y presentación.

19.00.- Agenda.

19.10.- Curso de inglés.

19.25.- Puesto a punto.

19.45.- Arco Iris.

20.00.- Tablón de anuncios.

20.30.- Con las manos en la

masa.

21.00.- Estudio abierto.

23.05.- Tatuaje.

"A flor de piel".

0.05.- Enredo.

14.55.- Conexión con la progra-

mación regional.

15.00.- Telediario.

15.35.- 'eina Bona.

16.30.- La tarde.

7 .2 5 ,- Programa de divulgación

.,ieritífica. "La llega del siglo

XXI".

18.15.- ¡Hola chicos!.
18.20.- Barrio sésamo.

18.45.-E klosko.
19.30.- Informativo juvenil.

19.40.- Disco visto.

20.20.- El arte de vivir.

21.00.- Telediario.

21.35.- El arca de noe.

9 2.05.- Ah( te quiero ver.

23.05.- Paisaje con figuras.

23.50.- Telediario.

0.20.- Testimonio.

0.25.- Despedida y cierre.

Segunda cadena:
18.45.- .arta de ajuste.

18.59.- Apertura y presentación.

19.00.- Agenda.

19.10.- Curso de inglés.

9,25.- Puesta a punto.

19.45.- Arco iris.

20.00.- Documental.

21.00.- Fila 7.
22.00.- Cine Club. "Truxa".
23.55.- jazz entre amigos.

0.30.- Resumen informativo.

VIERNES 12 ABRIL.

Primera cadena:
15.00.- Telediario.

15.35.- Reina bona.

16.30.- La tarde.

17,15.- Así es la ópera.

18.20.- iHola chicos!.

18.30.- Barrio sesamo.
18.55.- Scooby Doo.
19.20.- Informativo juvenil - No-

sotros.

19.55.- Arabella.
20.25.- Al galope.

21.00,- Telediario.

21.35.- Un, dos tres.

ZRTI "TOW
DE

SETELMA
Reparación y venta:
VIDEO
TV
HI-FI
MICRO-ORDENADORES

En video,
VHS es el sistema 

2-424

y Thomson
es la Marca.

Plaza Arquitecto Bennazar, 2 - Teléfono 55 13 92 Manacor



Urgencias

55 40 75 - 20 03 62: Am-
bulancias
55 39 30: Averías Aguas
Manacor
55 1884: Pompas Fúnebres
55 35 68: Pompas Fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayunta-
miento

55 01 22; Guardia Civil
57 03 22: Guardia Civil de

Porto Cristo
55 00 80: Bomberos
55 00 50: Clínica Municipal
55 23 93: Ambulatorio
55 00 63: Policía Municipal

55 18 88: Taxis Manacor
57 02 20: Taxis Pto. Cristo
56 06 61: Taxis s'Illot

SALA IMPERIAL
SABADO desde las 5,30 sesión contínua.
DOMINGO desde las 2,45 sesión contínua.

PAN DE ANGEL

Peono toN0P.

SABADO
desde las 5,30

DOMINGO desde las 2,45 sesión contínua.

El batallón más loco del Oes e

EL DATALLON
rElIS LOCO
DEL OESTE

ÉL Desafío de Hércules

Dietari

Farmacias
Día 5. Ldo. Pérez. C

Nueva.
Día 6. Lda. Planas,

Pl. Abrevadero.
Día 7. Ldo. L Ladaria

C General Franco.
Día 8. Ldo. Servera.

Sa Bassa.
Día 9, Ldo. Muntaner.

Av. Salvador Juan.
Día 10. Ldo. P. Ladaria

C Bosch.
Día 11. Ldo. Llull. AV.

Antonio Nlaura.
Día 12. Ldo. Llodrá,

C Juan Segura.

Estaciones de
Servicio
Avenida (Palma). Polígono
Son Castelló (Palma). Son
Armadans (Palma). S'Aran-
jassa (Palma). Marratxí,
Pto. Pollensa. Petra-Ariany,
Andratx. Son Servera. 8a
Pobla. Felanitx-Fontanet.

viajes mana r z,
BILLETES AVION
BILLETES BARCO
VUELOS CHARTER
RESERVAS DE HOTEL
VIAJES DE LUNA DE MIEL
VIAJES DE ESTUDIOS
VIAJES ORGANIZADOS
VIAJES NACIONALES E
INTERNACIONALES
CRUCEROS
FERIAS Y CONGRESOS

Aldo, d'Es Torrent, no, 1
Tel. 55 06 50 MANACOR

SERVICIO NOCTURNO.
Marivent (Palma), Es Rafal
(Palma), Eusebio Estada
(Palma), General Luque
(Inca), E.S. FEBRER (MA-
NACOR).

m ONI Ott XI 1

;-

Setmanari crinformació
general

SE ALQUILAN
APARCAMIENTOS

en C/Santiago Rosiñol, 3
(junto Pl. Abrevadero)

Informes: 55 48 65

57 32 72: Taxis Calas de
Mallorca
Servicio	 Permanente	 de
Gruas Pou Vaquer Tel:
55 03 44 -55 29 64

Estancos

Día 5, expendiduría
núm. 7, Pl. San Jaime.

Día 7, expendiduría
núm. 1, Sa Bassa.

Día 8, expendiduría
núm. 2, Pl. José Antonio.

XAUXA 
Llibreria; Papereria

Fotocòpies
Plaça Ebenista, 2

Tel. 55 41 38
MANACOR

VENDO
1 cuarterada, por parcelas

Agua abundante
Informes TI. 55 06 49 - Domar



editorial

Una llei que canviarà profundament
la vida municipal

El Butlletí Oficial de l'Estat, del dimecres dia 3
d'abril d'enguany, publica la Llei 7/1985, de dia 2, regula-
dora de les Bases de Règim Local, que consta de cent
vint articles. Aquesta llei, segons el Codi Civil, entra en vi-
gor als vint dies de la publicació, o sia dia 29 d'abril. A la
página 6 d'aquest número de Manacor Comarcal hi ha una
mica d'explicació del qué será aquesta nova Ilei. A aquest
article editorial, voldríem fer una serie de reflexions en torn
a una Ilei que mourà polémica, sens dubte, perb que ferá
canviar en profunditat la vida dels ajuntaments.

Els entesos començaran a discutir les conveniències i
les inconveniències de la llei. Nosaltres no entrarem en con-
sideracions qualitatives, tan sols ens limitarem a comentar
alguns aspectes que, com hem dit abans, faran canviar sus-
tancialment el funcionament i la marxa dels ajuntaments,
ja que reforma en profunditat tota una serie de disposi-
cions.

En primer 'loe, el Batle surt reforçadíssim per la  llei.
El batle de torn concentrará gran part del poder munici-
pal, avui molt més distribuit entre els membres que formen
el consistori. S'elimina la comissió municipal permanent
i el Batle forma, així com ell vulgui i amb qui vulgui, una
comissió denominada de govern. Aquesta substituirá a la
permanent. A primera vista, es pot observar que el Batle
és amo i senyor de tota una área fins ara molt més reparti-
da i, com ha demostrat l'experiència —la darrera vegada
amb l'homenatge de diumenge qui ve a Son Coletes— no
sempre el vot del Batle és el qui guanya les votacions. El
Batle elegirá els set membres de la comissió de govern
és d'esperar, que si no és en el casos de baties sortits del
consens de grups distints, formará aquesta comissió amb
els seus homes. Aixb té un aspecte positiu i un altre molt
negatiu. Ens sembla bé per quant l'ajuntament pot guanyar
molt en operativitat S'acabaran, potser, les discusions
—com ocorre amb el govem de la nació quan fa un decret
llei— el que digui será el que es farà, i punt. La part nega-
tiva és que la veu de l'oposició, presumiblement fora d'a-
questa comissió de govern, no es deixarà sentir més que a
les sessions plenàries.

El Batle, per altra banda, será el màxim responsable
en el que fa referencia a les concesions de permisos d'o-
bres i en les contratacions. Això també ens sembla posi-
tiu; va bé saber qui és el responsable i va bé que una comis-
sió com la d'obres tengui més operativitat que la que mos-
tra l'actual de la nostra ciutat, sempre amb un caramull de
permisos pendents, a vegades inexplicablement.

Hi ha, al fons de la Ilei, una clara tendencia a afavorir
el bipartidisme, cada vegada més consagrat dins les lleis es-
panyoles. Aquí les coses són cada vegada més, o blanques o
negres i es deixa menys marge per la gran i variada tonali-
tat de grisos. Els partits menys nombrosos dins els consis-
toris passaran a un segon pla i, en moltes ocasions no seran
més que convidats de pedra.

Hi ha una novetat important a la llei que, com ens
deia un home de lleis, podria fer bbfigues: cada regidor,
quan entri a l'Ajuntament, haurà de fer declaració dels seus
béns actuals i dels ingressos que té a aquel! moment. Aixb
no sembla gens negatiu, més bé al contrari, més que res per
poder evitar certs comentaris, quasi sempre infundats.

Resumint, la llei que entra en vigor aquest mateix
mes, pareix que pretén que els ajuntaments sien cada dia
més operatius i menys polítics. La intei ció dels qui l'han
feta, hem de pensar que és la de dotar de més operativitat
als ajuntaments, perduts ben sovint en disquisicions més
prbpies de les cámares legislatives del país.

La llàstima, és que tota llei té un aspecte positiu
quasi sempre, un aspecte nagatiu. L'excessiva concentració
de poder en mans dels baties, podria ser negativa per la
bona marxa de la democrácia als ajuntaments, que coneixen
tota casta de "alcaldadas", de quan la llei les tenia els po-
ders molt més retallats. Lo que té la democràcia espanyola,
és que els ciutadans no poden posar remei, cada quatre
anys, a aquests tipus de mals. Els batles, a partir d'ara,
també seran observats més d'aprop, no es podran excusar
tant en les falles dels altres. En definitiva, també seran,
—hauran de ser— més responsables de les decisions de l'A-
juntament davant el poble.
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VALLE DE ARAN - LOURDES Y ANDORRA (8 días)
Pensión completa, autocar y barco 	  20.600
GALICIA (10 días)
Pensión completa, autocar y barco 	 32.500
ANDALUCIA (8 días)
Pensión completa, autocar y barco 	

 
25.300

ANDALUCIA (11 días)
Pensión completa, autocar y barco 	30.300
COSTA DEL SOL : TORREMOLINOS (10 días)
Pensión completa, autocar y barco 	

 
22.900

RUTA PIRENAICA DE LAS TRES NACIONES (8 días)
Pensión completa, autocar y barco 	

 
20.600

CANTABRIA Y PICOS DE EUROPA (8 días)
Pensión completa, autocar y barco 	

 
21.900

COSTA DORADA (SALOU) (10 días)
Pensión completa, autocar y barco 	

 
19.950

PIRINEO ARAGONES Y TORRECIUDAD (7 días)
Pensión completa, autocar y barco 	

 
19.900

COSTA BLANCA (13 días)
Pensión completa, autocar y barco 	

 
23.650

FERIA DE ABRIL EN SEVILLA (11 días)
Pensión completa, autocar y barco 	 30.500

,

'
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HERMITAGE

******infrkOnflr*****~~4rInk~sinfdr*

Sa Bassa, 1
Teléfonos:
55 18 62 - 55 34 93
MANACOR.

AGENCIA DE VIAJES
G. A. T. 515

LUIS ENRIQUE ARBULU CROUSILLAT

ÉSPECIALISTA EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA

Consulta privada: C/ Amargura 1-4o.- 2A (ascensor)
Horario de visita: llamar de lunes a viernes de 4 a 7 tarde

al Teléfono: 55 43 22

Desde hace 2 meses vengo realizando cualquier tipo de intervenciones ginecológicas y
partos en Manacor.

FULLWOOD COMERCIAL ESPAÑOLA, S. A.
Independencia, 228 - Teléfonos 225 51 32 - 226 99 97	 BARCELONA-26

MANACOR
(Mallorca)

Distribuidor para Baleares: 

GABRIEL PARERA SUNER

Calle San Sebastián, 57
Teléfono 55 12 59 - 55 36 37
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Ofrecemos: Cursos de
Inglés	 Alemán
Sueco	 Catalán

Español para extranjeros
- Con profesores nalitos.
- Cursos intensitos.
• Clases particulares.
- Grupos reducidos.
- Cursos especiales para niños, particular o en grupos.

IFISTITUTO DE IDIOMAS
InGE SURHOLT

Na Peñal, 9 - Teléfono 585762
CALA MILLOR

Infórmese en nuestras oficinas de lunes a viernes

de 9 a 13 de la mañana y

de 16 a 21 de la tarde

Somos especialistas en traducciones en inglés,

alemán, holandés y sueco

Crónica Municipal

La sessió de la Permanent va ser de tràmit
(De la nostra redacció, J. Gayá).-La sessió de la Co-

missió Municipal Permanent que es celebra dijous passat
a les set de l'horabaixa va tractar un ordre del dia de tren-
ta-nou punts, que varen ser despatxats per la via rápida
sense que tot just hi hagués alguna intervenció per part
dels regidors (per la televisió donaven el partit del Real
Madrid). En realitat no hi havia cap punt important, si-
nó que quasi tots ells eren de simple tràmit. Catorze
d'ells eren sol.licituds de permisos d'obres, dels quals
se'n denegà un i se'n deixà un altre damunt la taula a pe-
tició de l'aliancista Jaume Llodrá, a la qual cosa s'hi  opo-
sà el representant d'UM Rafel Muntaner. Els absents en
aquesta ocasió foren l'independent Sebastià Riera i el so-
cialista Sebastià Sureda.

GAFIMSA imprimirá els
cartells de Fires i Festes

Un dels pocs punts que
tardaren una mica en apro-
var-se va ser la proposta
de la Comissió de Serveis
Socials d'adjudicar el con-
curs de la confecció del
cartell de l'actual edició
de les Fires i Festes de
Primavera a l'empresa
GRAFIMSA. Al concurs
s'hi presentaren cinc ofer-
tes, de les quals la Co-
missió de Serveis Socials
escollí l'esmentada per ser
la més barata.

El Batle Homar ha-
gués preferit que s'adju-
dicás a una impremta mana-
corina que també havia pre-
sentat una oferta que era
unes deu-mil pessetes més
cara que la proposada, per-
qué considerava que, men-
tres sigui possible, s'ha
de donar feina a les em-
preses manacorines. En
Rafel Muntaner no va
voler defensar cap pos-
tura per pertànyer al
gremi i es imita a dir
que la Comissió que
presideix havia proposat
l'oferta de GRAFIMSA per
ser la més barata. Perb
tant el PSOE com el
CDI opinaren que, ja
que s'ha fet un con-
curs, s'ha de respectar i se
l'ha d'adjudicar a l'oferta
més convenient per l'A-
iuntament. Aquest va ser

SE ALQUILA CASA

MUY GRANDE
EN PORTO CRISTO

Primavera - Verano

Informes: TI, 55 75 74

el criteri que finalment
va prevaléixer i la propos-
ta s'aprová per unani-
mitat.

La pel.1 ícula "Joan
Miró i Mallorca"
será projectada a Manacor

També per unanimi-
tat s'aprová una altra pro-
posta de la Comissió de
Serveis Socials per a rea-
litzar la projecció a la
Sala Imperial de la pel-
ícula "Joan Miró i Ma-
llorca". Les projec-
cions es faran els dies

15, 16, 17, 18 i 19 d'aquest
més, és a dir, de dilluns a di-
vendres de la setmana que
ve, ambdós inclusius. En
total es faran nou fun-
cions, com hem dit a la Sala
Imperial. La funció inaugu-
ral tendrá lloc el dilluns a
les 20,30 i será presentada
pel regidor Jaume Dar-
der. El professor d'EGB
loan Caries Gomis fará
una exposició d'en Miró i
la seva obra i el Conseller
de Turisme Jaume Cladera
parlará de la pel.lícula "Joan
Miro i Mallorca".

La funció del dimarts
será per a la Tercera Edat
i les següents per a les dis-
tin tes escoles de Mana-
cor. El film ha estat pro-
duït per la Conselleria
de Turisme de la Co-
munitat Autónoma.

Conveni entre el
Centre Assistencial i
les monges de la Caritat

També per unanimitat
s'aprovà un conveni entre
el Centre Assistencial i
la Congregació de Monges
de la Caritat pel mante-
niment de l'esmentat centre.

Cinc monges de la Caritat
es faran càrrec de l'assis-
tència, neteja i servei in-
mediat dels residents al
Centre	 Assistencial.	 Les
monges	 que hi	 treballin
comptaran amb els bene-
ficis	 del	règim	de	 la
Seguretat Social 	 de	 tre-
balladors autònoms.
La Superiora será la di-
rectora encarregada del
Centre i el contracte ten-
drá una vigència de quatre
anys.

Precs i preguntes

Després en Rafel Mun-
taner féu una sèrie d'ob-
servacions a la notifica-
ció que la Comissió de
Govem i Serveis havia
presentat a la sessió an-
terior, en la qual es dona-
va compte del resultat de
les converses mantingudes
amb els represen tants de
"Limpiezas Urbanas de
Mallorca", empresa conces-
sionària del servei de reco-

En Rafel Muntaner exigeix un

cumpliment estricte del con-

tracte per part de "Limpiezas

Urbanas de Mallorca S.A."

Ilida de fems. En Rafel
Muntaner opinà que els
termes emprats no eren els
adeqüats ja que donen un
ampli marge d'acció a l'em-
presa i demanà s'exigeixi un
correcte cumpliment de
les clàusules del contracte.



La llegi de Règim Local incrementa el poder dels bat/es.

*La leyenda de la ciudad sin nombre (Lee Marvin)
*Trama (Alfred Hitchock)
*Tal como éramos (Robert Redford)
*Tootsee (Dustin Hoffman)
*El mayor espectáculo del mundo (Charlton Heston)
*Dos mulas y una mujer (Clint Eastwood).
*Como el perro y el gato (Bud Spencer)
*Apelación (Henry Fonda)
*El gran restaurante (Louis de Funes)
*Tron - Ciencia ficción.
*Alicia en el país de las maravillas.
*Bad Boys.

ESTAS PELICULAS YA ESTAN
EN NUESTRAS ESTANTERIAS

VIDEO CLUB

XALOC 
Av. 4 de septiembre 4-B - MANACOR

Dia 29 entra en vigor la Liel de Règim Local

La Comissió Municipal Permanent deixarà
d'existir

(Redacció, J. Gaya).-
El proper dia 29 entra en
vigor la Llei de Règim Lo-
cal, que canviarà sensible-
ment el funcionament de
tots els municipis de l'Es-
tat Espanyol.

Segons aquesta llei,
s'haurà de crear una Co-
missió de Govern a tots els
municipis amb una pobla-
ció de dret superior als
cinc mil habitants.
Aquesta Comissió de Go-
vern estará integrada pel
Batle i un nombre de
regidors no superior a un
terç dels que formen la
corporació municipal, que
seran escollits Iliurement pel
Batle, qui només haurà de
donar compte de la seva
elecció al Ple. La Comissió
de Govern substituirá la
Comissió Municipal Per-
manent, és a dir, aquesta
deixarà d'existir i la Comis-
sió de Govern es farà càr-
rec de les seves tasques.
La Comissió Municipal Per-

durant aquests tres mesos,
la Comissió Municipal per-
manent cessará el mateix
dia vint-i-nou de Juliol.

Essent així, la futura
Comissió de Govern de
l'Ajuntament de Manacor
estará formada pel Batle i
un nombre de regidors no
superior a set, que seran
elegits per aquest. Les ses-
sions de la Comissió de
Govern, segons ens ha dit
el Batle Gabriel Homar,
seran a porta tancada,
així que no podem fer
més cròniques munici-
pals que les de les sessions
plen àries.

La nova Llei de Ré-
gim Local sense cap dubte
ve a incrementar el poder
dels batles, ja que seran
aquests qui podran esco-
llir, al seu criteri, els re-
gidors que l'han de formar.
En conseqüència, si tal

és el desig dels batles, la
Comissió de Govern podrá
estar formada a la seva jus-
ta mesura i la seva manera
de fer les coses se no-
tará molt més en la gestió
municipal. No hem d'obli-
dar que la Comissió Mu-
nicipal Permanent, que
ara será substituïda per la
de Govern, despatxa setma-
nalment una gran quantitat
d'assumptes, bona part dels
quals no tenen res a veure
amb decissions preses a les
sessions plenàries.

De totes maneres aques-
ta no és l'única disposició
de la Llei de Règim Local.
Si amb el que fins ara
hem assenyalat conclu'im
que augmenta el poder dels
baties, també s'ha de
tenir en compte que la
Llei en qüestió contempla
la moció de censura.

manent deixarà d'existir en
el moment en qué el Batle
anomeni la Comissió de
Govern, cosa que haurà de
fer en un plal de tres me-
sos, —fins el 29 de Ju-
liol, per tant—. Encara que
el Batle no hagi consti-
tuït la Comissió de Govern

ES NECESSITEN

VISITADORS /ES

A la zona de Manacor i Comarca per a la suscrip-
ció d'accions de Voltor III, S.A., per aconseguir la recep-
ció de TV-3 a Mallorca.

Interessats, dirigir-se a:
Edicions Manacor, S.A. - Ronda del Port, 60
Telèfon: 55 24 08.



Venga a ver el

Renault 18 GTX
EL PODER DEL ESTILO

RENAULT 18 GTX, el coche que por
sus innovaciones —motor de 2 litros
y dirección asistida— eleva el placer de

- conducir al aportar una potencia
suplementaria, además de una mayor

flexibilidad y equilibrio, muy superiores a los
que ofrecen los coches de su clase. Conjunto
de características que configura la alta
imagen de Estilo conseguida por la Gama
Renault 18.

RENAULT 18 GTS
Motor: 1.647 cm3.
Berlina y Familiar

RENAULT 18 GTD
Motor Diesel 2 litros.

Berlina y Familiar

RENAULT 18 TURBO
Motor: 1.565 cm.
Turboalimentado.

Berlina

RENAULT 18 GTX
Motor: 1.995 cm.
Berlina y Familiar

Desole 942.200 F.F.

Le esperamos en:

Concesionario Oficial:
J.A. Guitart -

*****
Calle Silencio, 84

Tels. 55 10 93 - 55 12 54

Renault 18
ESTII0

MANACOR  "
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Collares. Pulseras
Nuevos estilos, nuevas formas
Siguiendo las más actuales tendencias
en el diseño de Joyería. Taller de Joyería y Relojería

Central: Amargura, n.° 1, A - TEL. 55 18 99 - MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor




