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editorial

Adjudicad irregular de les aigües:

el bon nom d'un Ajuntament, en joc

Aquesta mateixa setmana ha trascendit la sentència de
l'Audiència Territorial, en el sentit de declarar nul.la la con-
cessió de l'explotació del servei de l'abastiment d'aigües
de la nostra ciutat a l'empresa "Aguas Manacor, S.A.". El
recurs de dues empreses que concurriren a l'adjudicació
ha prosperat tres anys després i l'Ajuntament es veurà obli-
gat a una de les dues coses següents: o a acatar la  sentèn-
cia o a interposar recurs.

No és aquest, ara mateix, el tema que volem tractar,
sinó més bé el de la quantitat de casos en els que hi intervé
l'Ajuntament que passen als Tribunals. 1 endemés, la quan-
titat de casos que perd. Això és molt simptomàtic. O bé
no funcionen els serveis jurídics, o no funcionen els polí-
tics, que passen —en qualque ocasió— d'aquests serveis i
fan la seva. El que passà en el cas de l'adjudicació de les
aigües fou així: els secretari accidental, abans de la votació,
advertí de la il.legalitat que s'anava a cometre. De vint regi-
dors, denou —en votació secreta, per fer malpensar un poc
més— votaren la il.legalitat que va donar peu al recurs que
ara es torna contra l'Ajuntament.

No fa molts d'anys, Dragados va demanar un grapat de
doblers a l'Ajuntament, i aquests, que va perdre fins i tot els
papers, va haver de pagar els milions exigits un damunt
l'altre. Dragados ens deixa una endemesa com la que
tenia, amb peces defectuoses que poden costar-li a l'Ajun-
tament un ull de la cara, i l'Ajuntament diu que no pot fer
res perquè ja s'ha feta la recepció definitiva.

Però no ens desviem del tema: denou regidors, al plena-
ri de dia 19 de gener de 1982, votaren una irregularitat, sa-
bent-ho, després de l'advertència del secretari. D'aquesta
manera, tots ells es feren responsables subsidiaris d'un
error que, si bé potser no costi un sol  cèntim a l'Ajunta-
ment, sí deixa un tant en entredit la serietat dels regidors

manacorins. Qui més qui menys ja havia sentit dir que les
cartes estaven marcades, que l'explotació de les aigües ja
estava concedida abans de la votació. Per acabar de donar
peu a les sospites, la votació fou secreta. Per qué? Si els re-
gidors van cara descoberta a l'hora de votar, tots sabem
molt millor qui és qui. Es molt possible que cap ni un dels
regidors es deixás subornar, és possible que tots ells pensas-
sin que els petits problemes burocràtics no havien d'invali-
dar l'adjudicació a l'empresa —endemés manacorins— que
s'endugué el concurs. Però si tot el joc era net, la votació
secreta va donar peu a les especulacions i als malpensa-
ments.

Ara, ja ho veureu, tots trobaran la manera de defensar-
se a nivell personal, trobant subterfugis de tot tipus per jus-
tificar-se. De fet, i ja ho anunciam, l'Ajuntament no torna-
rá enrera i es replantetjará la questió. El més segur és que
declari desert el concurs entre Sogesur i Seragua —cap de les
dues ofertes els agradará—, faran una nova adjudicació, altra
volta a favor de "Aguas Manacor S.A." i aquí no ha passat
res. Però sí, han passat coses. Ha passat que els ciutadans
manacorins estan una mica més convençuts de qué les coses
no es fan bé per devers La Sala, han perdut una mica més
la confiança en les seves institucions municipals. Haurà
d'arribar el moment que un grup de ciutadans, una associa-
ció o un altre tipus de col.lectiu, demani responsabilitats
personals als regidors que ens fan perdre plets fent orelles
de cónsul fins i tot als serveis jurídics que adverteixen que
s'està caient en una irregularitat. Una pregunta final: Actua-
rien, la majoria de regidors, de la mateixa manera si hi anás
no el bon nom de l'Ajuntament sinó el seu propi i si els do-
blers, que es manegen amb tanta facilitat, fossin els de la se-
va butxaca? Molts de ciutadans, creuen que no.

„„„:1,1„:11:1101
1.440.0151:1$,A.

15z.,

.01:11col
.tose.:..	 .

10.111.
•

Seb aCarbontI

:.1141011:110110,b5-
'111111	 fe#111:41.::,

UemVidal ii	 Glif101411:11jrte 7 a:

1441
.::11)000
110001

Ca*me '11-011101:10
AP.01:14.1 ,114049111:7

liüjt



Concedida una subvenció de 100.000 pts. a Voltor - 3

L'Ajuntament s'adhereix a la campanya de
normalització lingüística del Govern Balear

El projecte d'urbanització del Polígon Industrial,
admès a tràmit

(De la nostra redacció, J. Gaya).-El Ple extraordinari
celebrat divendres de la setmana passada no va ser gaire
productiu si tenim en compte que, dels tretze punts de
l'ordre del dia, quatre quedaren damunt la taula i un no
va ser votat per manca de temps. Aquest darrer punt era
una proposta de modificació de la tercera fase d'asfaltat
de carrers, i no va poder esser votada perquè en Rafel
Muntaner consumí els trenta-set minuts que quedaven
de sessió amb la seva maratoniana intervenció. Per altra
part s'acordà l'adhesió a la Campanya de Normalització
Lingüística del Govern Balear i subvencionar amb cent
mil pessetes la societat Voltor-3 S.A. En matèria d'Ur-
banisme cal destacar l'aprovació inicial del projecte d'ur-
banització del Polígon Industrial.

El regidor Joan Miguel,
nou membre de la Comissió
de Cultura

Per unanimitat s'aprovà
l'entrada del regidor alian-
cista Joan Miguel dins la
Comissió de Cultura en
substitució del representant
d'AP Gabriel Bosch qui,
per motius professionals
i per les seves tasques de-
rivades d'ostentar la presi-
dència de la Comissió d'Hi-
senda, no podia atendre
degudament la seva voca-
lia.

Aprovat inicialment
el projecte d'urbanització
del polígon 1-17

	Un	 primer projecte
d'urbanització del polígon
1-17, zona on s'hi pretén
instal.lar la delegació de la
Casa Opel, va ser denegat
al darrer Ple de l'any passat,
en base a una sèrie de de-
ficiéncies. En aquesta sessió
es va estimar parcial ment un
recurs de reposició inter-
posat per Llorenç Rosselló
contra aquella denegació.
El recurs només s'estimà en
un dels seus termes, resul-
tant desestimat en els
restants. Perb, curiosament,
una vegada estimat parcial-
ment aquest recurs, s'aprovà
inicialment i a afectes de
tràmit un nou projecte d'ur-
banització per al mateix

	g polígon,	 presentat	 tam-
u bé pel senyor Llorenç Ros-

selló. Es a dir, primerament
l' s'accepta parcialment un re-
; curs contra la no aprova-

cio d'un primer projecte
crurbanizació i acte seguit
s'aprovà un projecte dis-
tint per al mateix pol ígon.

En Toni Sureda, porta-
veu del PSOE, va fer notar
aquesta paradoxa i va dir
que aixb demostrava que hi
havia hagut una "entesa".
Després féu una crítica
del projecte que es pretenia
aprovar inicialment i anun-
cià el seu vot en contra.
També en Guillem Roman
anunciá que votaria en con-
tra per tal de continuar amb
el seu sistema de pressió
simbólica per reivindicar un
Pla General d'Ordenació
Urbana.

En Sebastià Riera, de
CDI, va dir que el seu
grup s'abstendria perquè,
si bé només es tractava d'ad-
metre el projecte a tràmit
i els informes tècnics eren
favorables, havien sortit una
sèrie de deficiències.

Votaren a favor AP
i UM. En Rafel Muntaner
va dir que el seu vot afir-
matiu venia donat perquè
es tractava només d'admi-
sió a tràmit i perquè els
informes eren favorables.

Polémica concessió d'una
pista de tennis i una
zona verda

Una de les quatre pro-
postes que quedaren
damunt la taula va ser la de
la Comissió d'Urbanisme re-
lativa a acceptar la sol.li-
citud de l'Associació de,
Propietaris de Cala Murada
per la qual demanaven la

El regidor loan Miguel será el
nou representat d'AP dins
Comissió de Cultura.

concessió per deu anys
d'una pista de tennis i una
zona verda anexa, que són
propietat municipal i que
no s'utilitzen. L'Associa-
ció de Propietaris es com-
prometia a desembutxacar
les despeses de restauració
de les instal.lacions, però, en
cas que posteriorment no se
renovi la concessió, seria
l'Ajuntament qui hauria de
pagar aquestes despeses.

En Toni Sureda va dir
que votaria en contra per-
qué el que es vol amb ai-
xb és que l'hotel de Cala
Murada tengui una pista
de tennis i una zona ver-
da i se queixà de qué quan
els tècnics municipals infor-
máven negativament aquesta
concessió, el grup d'Alcal-
dia, enlloc de descartar-la,
la negocià amb l'Associa-
ció de Propietaris. En Su-
reda, dirigint-se als "se-
nyors d'AP", finalitzà la
seva intervenció amb uns
versos de Lorca: "Esta
noche mando yo y mañana
quien quiera".

En Guillem Roman no
va dubtar gens en decla-
rar que si bé en princi-
pi feia comptes votar a
favor, la intervenció d'en
Sureda l'havia fet canviar de
criteri i que per tant vota-
ria en contra. En Sebastià
Riera també va dir que
no podia votar a favor per-
qué es tractava d'una

ampliació	 de	 l'hotel,	 i
en Rafel Muntaner demanà
que quedas damunt la
taula per tal de consensuar
el tema i va dir que si
la proposta venia ben docu-
mentada no tendria in-
convenient en votar a favor.
L'Alcaldia va admetre la
sol.licitud d'en Muntaner i
deixà la proposta damunt la
taula.

El projecte d'urbanització
del Polígon Industrial,
admès a tràmit

Després de qué els
regidors Antoni Sureda i
Rafel Sureda abandonassin
la sala per incompatibilitats,
s'acordà per unanimitat l'a-
provació inicial a afectes
d'admisió a tràmit del
projecte d'urbanització del
Polígon Industrial. Si bé
aquesta aprovació no va
revestir cap dificultat,
els problemes vengueren
quan en Rafel Muntaner va
exigir la inclusió d'uns do-
cuments dins l'expedient
del Polígon. El secretari
es va negar a fer-ho baix
de la seva responsabilitat i
aixb provocà una forta dis-
cusió entre aquest, en Mun-
taner i el Batle Homar,
amb serioses advertències
d'en Muntaner al Secreta-
ri sobre la seva actitud
dins els plenaris. Finalment
es va admetre la inclusió
d'aquests documents, però
baix la responsabilitat d'en
Muntaner.

Aprovat inicialment el
Pla Parcial del
Polígon 1-29

Amb Púnica oposició
del PSM es va admetre a
tràmit el Pla Parcial del
polígon 1-29, que és el
que en principi s'havia de
destinar a la construcció
del Poliesportiu i que pos-
teriorment, amb el canvi
d'ubicació d'aquest, va
ser requalificat.

En Guillem Roman re-
cordà que s'havia oposat a



la requalificació per consi-
derar que alió havia de
ser una zona de serveis i
que aquest canvi de qualifi-
cació va ser matitzat per la
Comissió Provincial d'Urba-
nisme, matitzacions que exi-
gí que es tenguin en comp-
te.

El Pla Parcial de Son Talent,
altra pic damunt la taula

També va quedar da-
munt la taula l'aprovació
provisional del Pla Parcial
del Puig de Son Talent
Varen abandonar la sala
per incompatibilitat els re-
gidors Martí Alcover i Joan
Mas, i en Toni Sureda de-
maná que quedás damunt la
taula perquè l'informe del
secretari deia que la docu-
mentació presentada no s'a-
daptava a la legislació vi-
gent.

La compra de material
per a la Policia Municipal,
també damunt la taula

També va quedar da-
munt la taula la proposta
de la Comissió de Govern
i Policia de comprar dues
motos Yamaha, dos cot-
xes Horizon GLD i uns
quans radioteléfons por-
tàtils per a la Policia
Municipal, per un valor
total de 3.738.000 pesse-
tes. I és curiós, perquè
la compra de les dues
motos ja estava aprovada
per una Permanent ante-
rior (se veu que no pensa-
ren a retirar aquest apar-
tat de la proposta). Com
que l'informe d'intervenció
deia que aquesta quantitat
no es pot gastar fins que
no s'hagi aprovat el
pressupost d' Inversions
1985, en Muntaner dema-
nà que la proposta que-
clás damunt la taula.
També considerà en Mun-
taner que, ja que prest ha
d'incorporar -se el nou cap
de Policia, és ell qui ha
de decidir quin material
és necessita, ja que lo
contrari seria fer-li un
mal paper.

L'altre punt que va
quedar damunt la taula va
ser la proposta de la ma-
teixa Comissió relativa a
adquirir el compromís de
cedir uns terrenys al CIM
per a la construcció d'un
Parc Principal de Bombers
i de dedicar-hi un 1 o/o
del pressupost ordinari.
Tothom, fins	 i tot el

Batle, va coincidir en consi-
derar que aquest compro-
mís encara era massa pre-
matur.

Subvenció de 100.000
pessetes a Voltor-3

La proposta de la Co-
missió de Cultura de sub-
vencionar amb cent mil
pessetes la societat Vol-
tor-3, que está gestionant
la recepció a les Illes de l'e-
misió de TV-3, va ser
aprovada per unanimitat.

El que proposava la
Comissió de Cultura era
comprar deu accions de
Voltor -3 S.A. a deu
mil pessetes cada una, o
bé subvencionar aquesta
societát amb cent mil
pessetes en cas que hi ha-
gués impediments legals
per a la compra d'accions.
I efectivament hi hagué
impediments legals ja
que no hi havia consig-
nació pressupostària per
a aquest tipus de compres,
i per tant es decidí conce-
dir la subvenció.

En Tomeu Ferrer, de

CDI, defensà la proposta
dient que la subvenció venia
a ser més un recolzament
moral que econòmic, i
que la recepció de TV-3
és necessària per a la norma-
lització de la Ilengua i per
tenir una oferta televisiva
més àmplia. Afegí que molts
d'altres ajuntaments ja han
pres aquesta determinació.
En Rafel Muntaner anun-
cià el seu recolzament
incondicional a la proposta,
igualment que en Guillem
Roman, per ser conscient
de l'impacte socio-linguístic
que ocasiona la televisió.
En Josep Barrull, del PSOE,
també recolzà totalment la
proposta i es Ilamentá
de qué no sigui el Govern
Autbnom qui dugui a terme
aquesta tasca. Finalment
en Jaume Llodrá també
anuncià el vot afirmatiu
d'AP i expressà el seu aesig
de posteriorment poder ad-
quirir accions de la socie-
tat "Que això sigui tam-
bé un inici de recolza-
ment a la televisió priva-
da", va dir en Llodrá.

L'Ajuntament liadhereix
a la Campanya de
Normalització Lingii ística
del Govern Balear

Posteriorment s'aprovà
també per unanimitat la

proposta de la Comissió de
Cultura d'adhesió a la
Campanya de Normalit-
zació Lingüística del Govern
Balear.

En Tomeu Ferrer va
criticar aquesta campanya
per opinar que no seria
efectiva, perb que "hem
arribat a considerar que
qualsevol cosa que es faci
per a la normalització
lingüística és válida". La
proposta de la Comissió de
Cultura, apart del tema de
l'adhesió, comptava amb
dos altres punts: que es
dugui a la práctica urgent-
ment l'acord adoptat ai
ple del 3 de setembre de
1983 de normalització i
ús del català dins l'Ajun-
tament, i que s'adopti el
compromís de realitzar una
campanya prbpia de norma-
lització dins el terme mu-
nicipal de Manacor. Aquest
darrer punt va ser retirat
pel mateix Tomeu Ferrer
perquè, després d'una dis-
cusió amb el Batle sobre
el fet que no s'empri el
català dins l'Ajuntament,
va entendre que el grup
d'Alcaldia no tenia voluntat
de propiciar la normalitza-
ció lingüística. El Batle deia
que s'ha d'anar cap a la
normalització lingüística a
poc a poc, i en Tomeu
Ferrer li contestà: ''vostè
parla d'anar a poc a poc,
pera el que passa és que
no ens movem". Tots els
grups varen recolzar la
proposta i en Guillem Ro-
man alabà aquesta revista
pel fet de ser l'única arma
d'autèntica normalització
lingüística dins Manacor.
Després declara culpables de
la situació actual de la
nostra !lengua a l'Estat
Central i al Poble Mallor-
qu í, de qui va dir que
"ha d'adonar-se'n de qué
hem de salvar una Ilengua
i una cultura, i no uns
folklorismes".

Una intervenció de 37
minuts d'en Rafel Muntaner

El darrer punt de l'or-
dre del dia era la proposta
de la Comissió d'Urbanisme
de modificar la tercera fase
d'asfaltat de carrers de
Manacor, fase que s'aprovà
el quatre d'octubre de
l'any passat.

Resulta que el pressu-
post d'aquesta tercera fase
és de 43.582.000 pts., com
que aquesta quantitat
supera el 10 o/o del pressu-

post ordinari de 1984, no es
pot procedir a l'adjudicació
directa de l'obra, en contra
del que estava previst Però
la Ilei preveu que, en ca-
sos d'urgencia justificada,
es puguin fer excepcions, i
el que es proposava era
declarar l'excepció licitatb-
ria i poder procedir així a
l'adjudicació directa.

Faltaven exactament
trenta-set minuts per a les
dotze de la nit (hora en
qué obligatòriament han de
finalitzar les sessions) quan
en Rafel Muntaner agafà
la paraula, i la seva inter-
venció va consumir total-

ment aquests trenta-set
minuts. En Muntaner acon-
seguí dur a bon terme la
seva intenció d'esgotar el
temps a fi que no es votás
la proposta, repetint i
ampliant el que ja havia
dit quan s'aprovà la ter-
cera fase d'asfaltat: conside-
ra que es tracta d'un
robatori, una estafa i una
presa de pèl al contribuient
perquè l'aportació munici-
pal per aquesta tercera fase
tan sols será del 17 o/o
(la resta la pagaran els
veïns dels carrers que
s'asfaltin), quan a la segona
fase va ser del 64,5 o/o.
En Muntaner considera tam-
bé que l'aportació muni-
cipal per a aquesta fase in-
fringeix les Ordenances Fis-
cals Municipals, que
estableixen que el per-
centatge d'aportació muni-
cipal será aproximadament
del 40 o/o. Per altra banda
resulta que, com que la
tercera fase abarca
carrers amples i carrers es-
trets els veïns dels es-
trets no es veuran bene-
ficiats de l'aportació muni-
cipal donat que pagaran
exactament igual que els 1
veïns dels carrers amples i
en canvi pels seus carrers
s'haurà d'utilitzar una quan- (0-)

titat molt menor d'asfaltat,
de tal manera que els sor- 1,1
tiria més barat asfaltar-
los pel seu compte.



	WIM•11/	

COOPERATIVA  DETALLISTAS MANACOR

OFERTA CREMA
DEL 29 DE ABRIL

NESQUIK 400 gr.	 .	 .	 171
MOUCO 250 gr.	 .	 .	 193
La Lechera 740 gr.	 .	 .	 185
Melocotón Máximo Moreno 1 K. .	 130
Aceituna La Ermita 1K. (Sevillana, Morada y Partida) 154

Colines 140 gr.

Rizaditos 140 gr.

Rosquillas 140 gr.

MARTINI.
Rondel Extra.
Carlos III 3/4 L.
Lucil Concentrado 4 . K. 
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310
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705 

COMPRE en 105 ESTABLECIMIENTOS DE  

A PRECIOS DE MAYORISTA  
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En Toni Sureda Na M.A. Vadell exigeixen que es conce-
deixi el permís d'obertura a la guarderia de Calas de Mallor-
ca.

4111=1n•nn	

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

ESPECIALIDAD EN:
COCINA MALLORQUINA
CARNES Y PESCADOS FRESCOS
TAPAS VARIADAS* * * * *

ELECC ION DE 2 MENÚS DIARIOS
* * * * *

COMIDAS POR ENCARGO
* * * * *

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

AMBIENTE FAMILIAR
Bon profit

Crónica Municipal

La Permanent va tractar temes de poca
importància

(De la nostra redacció, J. Gayá).-Cinquanta-dos punts
presentava l'ordre del dia de la sessió de la Comissió Muni-
cipal Permanent celebrada dimecres passat amb  l'absèn-
cia del regidor aliancista Martí Alcover. D'aquests
cinquanta-dos punts, tretze eren sol.licituds de permisos
d'obres, de les quals se'n concendiren onze i se'n denega-
ren dues.

L'expedient de provisió
en propietat de la placa
d'Oficial en Cap de la Po-
licia Municipal per part del
senyor Miguel Jara no va po-
der ser aprovat perquè
s'estar a l'espera de
rebre el certificat de pe-
nals. Hi havia un document
supletori, però el Secretari
considerà que no era vàlid
i l'assumpte va quedar
damunt la taula.

Continuant amb el
tema de la Policia Munici-
pal, s'aprovà el pla de va-
canees anual dels poli-
cies presentat per la Comis-
sió de Govern i Policia.
En Rafel Muntaner consi-
derà que s'havia d'esperar
a qué prengui possessió
del seu càrrec el nou cap de
Policia i que sigui aquest
qui elabori el pla de va-
canees. En Sebastià Riera
compartí aquest criteri,
però el Batle considerà que
el nou Cap de Policia se-
gurament tendrá altres coses
a fer i que per tant no és
convenient carregar-lo amb
tantes feines. En Muntaner
també opinà que durant els
mesos de Juliol i Agost hi
hauria d'haver molt de
personal disposable i en
Jaume Llodrá u contestà
que l'idea de la seva co-
missió era respectar la
voluntat dels policies quant
a les vacances. Finalment
s'aprovà el pla de vacances
però es decidí que si el nou
cap de policia no ho tro-
ba convenient, podrá modi-
ficar-lo.

A continuació s'apro-
và la instància de
TURAV1A CLUB S.A. que
demanava col.laboració
municipal amb motiu del
desplaçament a Manacor
de 415 agents de viatges
espanyols el proper 29 d'a-
bril. El Batle Homar va dir
que en principi se li havia
demanat que pagassin un
dinar als 415 agents de

viatges, cosa que va ser
descartada de totd'una per
suposar massa despeses. El
Batle opinà que bastava amb
oferir-los una mostra de
balls regionals a la seva
arribada, cosa que fou de
l'agrat dels regidors, encara
que en Muntaner opinà que
això s'havia d'haver pre-
parat millor per tal de pro-
mocionar la nostra zona tu-
rística.

S'aprovaren també la
concessió de dues sub-
vencions de 30.000 pesse-
tes, una al curs de Gim-
nástica rítmica, al qual hi
han participat 124 alum-
nes, per tal de sufragar les
despeses de la segona part
del curset, i l'altra per la
celebració de les festes de
Fartártix.

Per unanimitat s'apro-
varen tres propostes de la

, Comissió d'Hisenda sobre la
convocatòria de subhasta
dels llocs de venda de gelats
de Manacor, Porto Cristo i
S'Illot.

Les dues propostes de
la Comissió de Govern i Po-
licia sobre adquisició de ma-
terial elèctric pel magatzem
municipal —506.885 pts— i
per l'enllumenat públic de
Baix des Cost —187.619
• pts.-- van fer que en Toni
Sureda es queixás de les
continues despeses per
aquest tipus de coses, enca-
ra que finalment foren
aprovades per unanimitat.

A l'apartat d'obres par-
ticulars s'acordá informar
favorablement la sol.licitud
del Director Provincial del
Ministeri de Sanitat i Con-
sum per la construcció del
Centre de Salut de Manacor
i posterior remissió a la
Comissió Provincial d'Ur-
banisme. En Toni Sureda
aprofità per declarar que
la premsa havia desvirtuat
el que será aquest nou
Centre de Salut. En Sure-

da está d'acord en qué el
que necessita Manacor és
un Hospital però que, si
posteriorment s'amplia
el Centre de Salut, tal com
está previst, les necessitats
sanitàries de Manacor que-
daran salvades. En Sureda
féu un dur atac a la premsa
per la seva campanya en
contra del Centre de Salut,
la qualificà d'interessada i se
queixà de qué els que han
fet aquesta campanya no
hagin dit res de la falsa
promesa d'en Rodríguez
Miranda quan va prometre
un Hospital per Manacor
sabent que això era impos-
sible. Segons en Sureda, en
Rodríguez Miranda va il.lu-
sionar amb quimeres el
poble de Manacor i d'aquí
ve el fet que ara els mana-
corins no es trobin contents
amb aquest centre de Salut.

El Batle Homar defensà la
premsa dient que el que ha-
via fet era reflectir el senti-
ment popular.

Precs i preguntes.

En la sessió anterior en
Toni Sureda ja s'havia quei-
xat de qué el Batle hagués
denegat el permís d'obertu-
ra d'una guarderia infantil
a Calas de Mallorca i exigí
que canviás de postura.
Aquesta vegada na Maria
Antònia Vadell torna a treu-
re el tema i li demanà al Bat-
le com fa comptes arreglar-
se per donar un permís que
ja ha denegat. El promotor
d'aquesta guarderia és el se-
nyor Ayala, que sempre ha
tengut problemes amb
l'Ajuntament, principalment
amb el grup



Con todo el espíritu del 5. Pero más cinco que el 5,
Mírame. Verás qué línea. Con todos

los elementos integrados, sin ángulos, sin
aristas.

No dejes de fijarte en las protecciones
laterales. Y de la superficie acristalada...,
¿qué me dices?

Descúbreme. Por supuesto, te puedo
hablar de asientos pétalo y monoguías, para
dejar más sitio atrás, de mi tablero...

Pero es que es Más que eso.
Es un nuevo concepto de interior.

Tienes que verlo.

Pruébame. Estoy a tu disposición.
Y ¿sabes? Puedo llegar a los 1.397 cm',

los 71 CV, de potencia. O bajar el consumo
hasta rozar los cinco litros.

Vente a verme. Y a probarme.
Nos vamos a divertir un rato.

Ven a probarme a:

Concesionario Oficial:
J.A. Guitart -

*****
Calle Silencio, 84

Tels. 55 10 93 - 55 12 54 MANACOR  



GABINETE DE GINECOLOGIA Y TOCOLOGIA 

Dr. Don César Félix Mesón Legaz
Comadrona: Apolonia Vicens Garí

Ayudante: Magdalena Febrer Adrover

I CONSULTORIO I
C/ Bosch num 9 1 (Frente a farmacia (Pedro Ladana)

[HORARIO '

Lunes, martes y miercoles (16,30 h 20 h.)
Horas convenidas

TELEFONOSI
 
(servicio contestador automático)

1.- 55 10 08 (Gabinete)
2.- 28 13 13 (Urgencias)
3.- 56 91 46 - (Comadrona )

I AREAS QUIRURGICAS. 1

1.- Hospital Municipal Manacor
2.- Policlínica Miramar
3.- Clínica Rotger
4.- Mare Nostrum.

COMPAÑIAS PRIVADAS 1
1.- Mare Nostrum.
2.- Asisa.
3.- Previasa
4.- Irneco... etc.

E FORA BROMES

La setmana
Dilluns que ve s'han de

reunir els representants dels
distints grups de l'oposició
per veure si es posen d'a-
cord en presentar una oferta
innegociable al Batle Homar
sobre la formació de la Co-
missió de Govern. No hem
pogut averiguar res més so-
bre aquest assumpte, però
hi ha una sèrie de coses
clares: 1.-Ningú no nego-
ciará amb AP (almenys
aquest és el compromís).
2.-L'oferta que segurament
presentaran al Batle será que
la Comissió de Govern esti-
gui formada per tres mem-
bres d'Ap i quatre de Popo-
sicio, (un de cada grup,)
3. -S'exigirà al Batle que
delegui a la Comissió de
Go‘ern certes atribucions
que li confereix la Llei de
Règim Local. 4.-Les condi-
cion presentades se ran
innegociables. Això vol dir
que si el Baile no les ad-
mel, s'exposa a una possi-
ble moció de censura.

Però noltros, hàbils
com sonmecomanam a l'o-
pos ció que abans d'encalen-
tir-se massa amb aixó de la
moció de censura, tengui en
compte aquests punts:

a) Els d'AP han tornat
moderns: donen subven-
cions de 100.000 pts. als
progres catalanistes de
Voltor -3 que volen veure
el canal català a totes pas-
sacies. (No ho digueu mas-
sa fort, no fos cosa que en
Matutes se'n temi).

b)EIs d'AP solen convi-
dar a beure per Ca'n Ma-
rit.

c)Segons en Joan Mi-
guel, regidor-delegat de
S'Illot i nou membre de
la Comissió de Cultura,
Manacor no havia tengut
mai un batle tan bo com
el que té ara.

d)En Pep Huertas és
perillós (s'encén fàcilment).

***

Però el Baile, tranquil
("Fle's a cool man", que
dira en Roman). Li hem
estat damunt tota la setma-
na per a qué ens conce-
dís una entrevista sobre el
que pensa fer amb això
de l'entrada en vigor de
la Llei de Règim Local i

no hi ha hagut manera, per-
qué diu que no té pensat
res, que no ho ha consul-
tat al seu partit i tal.
"No me deixau viure",
ens ha dit quan feia milers
de vegades que el tele-
fonavem per concertar
I,entrevista.

***

Passant a un altre tema:
En Muntaner se va lluir al
darrer plenari esgotant els
trenta-set minuts que que-
daven de sessió per tal
d'impedir la votació sobre
una modificació de la ter-
cera fase d'asfaltat de
carrers. En Muntaner va par-
lar durant 37 minuts tot
cronometrant perfectament
el temps, mentre el con-
sistori aguantava estóica-
ment el devenir (4°1 dis-
curs. I d'aquí deduïm que
o bé el Capellà Collet
ha donat classes d'ora-
t'orla, o bé en Munta-
ner ha tornat esquerrrenós
i s'ha decidit per tàctiques
que tant molesten a la
dreta com la del Partito
Radicale italià, consis-
tent en boicotejar certes
propostes a base d'una
xerrameca inacabable.

***

Els seus detractors
diuen que en Muntaner no
pot consentir que s'asfal-
tin els carrers mentre ell
no sigui batle. Però ell té
ben clara una cosa: aixib
de la tercera fase d'as-
faltat dels carrers és un
robatori, una estafa i una
presa de pèl al Poble de
Manacor.

* **

En Toni Sureda i en Ra-
fel Sureda, que estaven tan
barellats amb l'assumpte del
Polígon Industrial, s'han
fet amics: com que sempre
que surt aquest tema a rotlo
han d'abandonar la sala
per incompatibilitats, se'n
van a fer una mussa ple-
gats al bar d'abaix. I com
que no han de discutir per
veure qui paga perquè ho
apunten al compte del
Bade...

***

I com que al Ple de
la setmana passada hi havia
tanta gent amb incompati-
bilitats, va arribar un momeni
en qué bona part del Con-
sistori era de copes enlloc
d'estar dins la sala de se-
sions. I amb això, el
Baile, veient que faltava
tanta gent, Ii diu a n'en
Felipe Pou, que badava
per allá: "A ver, señor
Pou, ¿que sería usted
tan amable de ir a llamar
a los señores que han sali-
do, que nos vamos a que-
dar sin miembros?". I en
Biel Veny, com que és molt
bisti, va esclafir a riure quan
va sentir això de "miem-
bros", acció que fou
imitada unànimement pel
Consistori en Pie, i el Bat-
le es va veure obligat , do-
nades les circumstàncies, a
especificar; "membres del
consistori, s'entén". I els
punts quedaren col.locats
damunt les is, tal com cal.

Joan



CLUB NAUTICO

PORTO CRISTO

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

(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

_

ORDENADORES PERSONALES PHILIPS

DISTRIBUIDOR 
S

afFIATIMIMEW S. A.

OWSTROSECTR/CIZOS FACILIDADES DE PAGO
Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador
Teléfono 55 08 27 - Apartado 112- MANACOR (Mallorca)
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Mitjançant els nostres
serveis ultra secrets d'infor-
mació soterránea hem des-
cobert que els altre temps
coneguts per Frares Beva-
ralls fan comptes crear un
curs o aula pilot d'educa-

..1 j_d ...L •.-.

ció especial amb una sola
asignatura: La Pol ítica.

El motiu bàsic de tan
seriosa determinació són
els resultats d'una enquesta
realitzada als alumnes. des
de preescolar fins a octa u
d'EGB un o/o elevadíssim
está super-polititzat. Com a
exemple, un botó que en
aquest cas és el professo-
rat: En Jaume Darder,
apart de regidor, vol esser
el Kefe, l'honorable de
las "nuevas generaciones"
de U.M., en Lloren/
"teacher" Morey, ensenya a

1
 jugar a tup-a-tup als de

C.D.I, i en Kosé Ma-
teos, fins fa poc, "tri-
buno" escribidor, per no
esser menys, per alió dels
mèrits, s'ha integrat al
politzburó d'AP.

Els Frares estan en-
cantats de protagonitzar l'a-
vantguardisme didàctic.
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Vet aquí ses proves de lo feixuga i llarga que va ser s'in-

tervenció del senyor Muntaner. El senyor LLodrá com
podeu comprovar va agafar una tórtícolis i se va mare-
jar, al senyor Sureda li va créixer sa barba i es batle
com que tothom dormia i ningú el veia va canviar sa
foto que tenia darrera. Lo que va pasar després no

ho sabem perquè mos vàrem dormir.
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Sí, garganta profunda,
és lo primer que ve an es
cap quan miram es clots

)c d'es nostro carrer que "no
'; obstante" (com diria es bat-

le) haver estat "asfaltats"
sis vegades en lo que va de

< legislatura, tenen es mateix
aspecte que tots aquells que
no s'han asfaltat ni una
vegada. I és que n'hi ha
que se pensen que asfaltar
vol dir omplir de grava.
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Dos maricas en un tren,(WO
 hablando de sus labores.

En eso, uno de ellas
se asoma por la ventanilla
y algo se le mete en un ojo.

-Oyyy! Lammmadre-
quemep... II/me  ha entro
una carbonilla en el ojo y
se me corre el rimmel!

-¿Seres imbéssil? si es-
te tren es eléctrico!

-Ay hija, pues será un
voltio!

vie
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Psi. Gmo. Torrella, s/ (Los Geráneos) - Tels. 21 16 22 -3 -
Telex 69 182 BVT - Palma de Mallorca

Sucursal: C/. Mar, 9 - Tel. 571061 - Porto Cristo 

VUELOS CHARTER
MADRID 	 5 250
MÁLAGA 	 6 450
TENERIFE 	 14.475
CORDOBA 	 7 250
GRANADA 	 7 900
SANTIAGO 	 7 250
BARCELONA 	 3 100

Necrològiques
El dimarts dia 16 del corrent mes, va deixar aquest

món per agregar-se als que ja disfruten de la presencia de
Déu nostro Senyor, Na CATALINA BOSCH FRAU (a)
d'es Forn de Can Sacos, la que en el moment de la seva
defunció tenia 86 anys d'edat.

En pau descansi.
En el amarg motiu de tan irreparable pèrdua enviam

als seus fills Rafel Vaquer Llull, Miguel i Francesca Va-
quer Bosch; fills polítics, nets, germans, nebots i demés
parents, es nostro cóndol.

Havent cumplit la missió, que com a tota persona
nada se li havia assenyalat al començament de la seva vi-
da, i arribada l'hora de tornar la carn a la terra, el passat
dimecres dia 17, en el carrer Fortuny del Port de Manacor,
se'n va anar al Iloc d'espera del dia de la resurrecció, el
nostro paisà l'amo En Sebastià Nadal Rosselló (a) "Gui-
xo".

El finat en el moment de la seva mort tenia 91 anys.
A la seva desconsolada esposa Magdalena Nadal Gri-

malt; fills Joana i Rafel (Director de la Banda Municipal
de la nostra ciutat); fills polítics, fillola Margalida Nadal i
demés família, les acompanyam en el dolor que els afli-
geix per la pèrdua soferta.

Acabat el seu peregrinatge per aquest món va esser
cridada pel Senyor, el dimarts dia 23 i a l'edat de 86
anys, Na CATALINA GALMES ADROVER (a) Na Fu-
llana.

Testimoniam la nostra més profunda condolença
al seu homo Juan Parera; fillola Catalina Grimalt; germans
polítics, nebots i demés familiars.

El mateix dimarts dia 23, a la avançada edat de 92
anvs, aclucar els ulls a la vida terrena, N'ELVIRA Ma.
MARTINEZ ALVAREZ (a) "Ca'n Sucretes", després de
rebre els darrers Auxilis de la Religió Católica.

Que Déu la tengui en la seva glbria.
Al donar notícia del seu bbit testimoniam nostra con-

dolença als seus afligits fills Elvira, Esteva, Catalina, Mel -
Sión i Aurora Amer Martínez; fills polítics y demés famí-
lia.

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.

COMENTANDO LA
NOTA DE AP

De algún tiempo a
esta parte cuando algún
asunto no sale a pedir de
boca para el grupo que os-
tenta el poder municipal
suele seguirle una nota de la
Junta Local.

En relación con el
acto celebrado en el Cemen-
terio Municipal se dice:
"...no dudando en la utili-
zación de recursos torpes,
que por su talante provo-
cativo, tienen la virtud de...
despertar odios y potenciar
posturas irreconciliables".
En primer lugar es mate-
ria más que discutible el que
se hayan utilizado recursos
torpes, que tengan, además,
talante provocativo y, segura-
mente, ni nadie se ha des-
pertado con más odios,
ni las posturas se han vuel-
to más irreconciliables.

Si el tal homenaje
ha despertado odios y po-
tenciado posturas irrecon-
ciliables era obligación de
AP evitar su celebración y
la ausencia de los regido-
res Alcover y Llodrá lo
hicieron posible. Con su au-
sencia dejaron al Alcalde en
la estacada e hicieron posi-
ble que un acto generador
de tantas consecuencias ne-
fastas tuviera lugar. Tanto
si la ausencia de ambos re-
gidores estaba o no pacta-
da no procede la tal nota.
Y la actitud dicha se contra-
dice con lo que se lee en
algunas líneas más abajo:
"la postura de nuestro

grupo ba sido coherente".
Lo coherente habría sido
que con su asistencia a la
sesión hubiesen votado con
el Alcalde y nada más, ya
que en su fuero interno

—según la nota— tenían que
oponerse a la tal celebra-
ción.

Al final de la nota di-
cha se lee: "Que se per-
mita a las urnas o a los vo-
tos dirimir las cuestiones"
Pues eso, ser coherentes con
vuestras propias notas y con
la asistencia a la sesión en
que fue derrotada la
propuesta aliancista y con
los votos pertinentes se
habría impedido la cele-
bración de un acto tan des-
graciado (?).

Hace un año un buen
ciudadano dijo que el actual
Ayuntamiento daba mucho
trabajo a los abogados.
Se ve, pues, que el grupo
aliancista no lo deja todo a
los votos o a las urnas.
La "presunta" apertura de
unas plicas a destiempo,
ha acercado "presuntamen-
te" a algunos señores al
banquillo de los "presun-
tos" acusados. La prensa
se hizo eco de la fase de
testimonios y, según "pre-
suntas" noticias, pronto se
celebrará la vista. O sea,
repetimos , no todo se de-
ja a los votos o urnas,
tienen que intervenir otras
instituciones ajenas a los
unos y a las otras. La "Ad-
ministración Homar" pasará
a la historia. Al tiempo.

S.

Cartas al director
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L'oferta de «Aguas Manacor S.A.» no s'adoptava al plec de condicions

L'Audiència Territorial anul.la la concessió
del servei d'aigües de Manacor

(Redacció, J. Gayá).- Dimecres passat va entrar a
l'Ajuntament de Manacor la sentencia de l'Audiència Ter-
ritorial sobre el recurs contenciós-administratiu interposat
per les empreses "Aguas Son Tovell" i "Sogesur" contra la
concessió del servei d'abastiment d'aigües a "Aguas Ma-
nacor, S.A.". La sentencia invalida aquesta concessió per-
qué, en el moment d'obtenir-la, "Aguas Manacor S.A." no
tenia personalitat jurídica per no estar inscrita al registre
mercantil, i estableix que l'Ajuntament haurà de convocar
un nou concurs entre les dues empreses que presentaren
ofertes admisibles segons el Plec de Condicions de la subhas-
ta de la concessió.

Una mica d'història de la
polémica concessió de les
aigües.

La concessió del servei
d'abastiment d'aigües a
l'empresa "Aguas Manacor
S.A." se va decidir al Ple
celebrat dia 19 de Gener de
1982, essent batle en Jaume
Llull. S'havien presentat
cinc ofertes a la subhasta:
"Aguas Manacor" en com-
binació amb "Aguas Salom
S.A.", "Aguas Son Tovell",
Gabriel Munar Fullana amb
nom propi, "Sogesur" i "Se-
ragua S.A. - Cedesa". Les
tres primeres són manaco-
rines i les dues restants són
de fora de l'Illa.

La Comissió de Govern,
que duia el maneig de la
concessió de les aigües,
havia decidit la nit abans
que la votació havia de ser
secreta. Se feren dues vota-
cions: la primera havia d'es-
tablir si les empreses con-
cursants eren aptes per a dur
a terme l'explotació de la
xerxa d'aigües; cada regidor
havia d'emetre el seu vot per
a cada oferta i després seria
sotmesa a la consideració
del Ple la que resultás més
votada. l l'empresa més vo-
tada (14 vots a favor i 6
abstencions) va ser "Aguas
Manacor S.A.".

A continuació s'havia
de votar la concessió a
aquesta empresa, però
abans, el secretari de la
Corporació, que en aquell
temps era en Joan Riera
Dalmau, va avisar sobre la
possible il.legalitat
d'aquella votació: el Secre-
tari advertí al Consistori que
segons l'article 116 seran
nules totes aquelles ofertes
que no s'ajustin al Plec de

Condicions de la subhasta
i que segons el seu criteri,
l'oferta de "Aguas Mana-
cor, S.A." no s'hi ajusta-
va. Aquesta advertencia
provocà una rápida reu-
nió entre els portaveus de
cada grup municipal abans
de procedir a la votació.
Després es va votar —en
secret— i el resultat como-
tabilitzat va ser de 19
vots a favor i 1 en contra.
"Aguas Manacor S.A."
acabava d'adjudicar-se el ser-
vei d'abastiment d'aigües
de Manacor.

Un escàndol anunciat

La crbnica que "Mana-
cor Comarcal" va publicar
d'aquella sessió plenària ja
preveia la possibilitat que
aquesta concessió fos un
nou escàndol perquè el
Secretari havia avisat, just
abans de la votació, de la
possible il.legalitat.

Evidentment l'Ajunta-
ment va adoptar una deci-
sió temerària perquè no
tengueren en compte l'ad-
vertència del Secretari, la
qual ara s'ha vist confir-
mada. Però per altra ban-
da també és significatiu que
el Secretari informi desfavo-
rablement una oferta quan
ja l'ha admesa. Si l'oferta
d" Aguas Manacor" no
s'adaptava al Plec de Con-
dicions, el que havia d'ha-
ver fet el Secretari, a l'ho-
ra de l'obertura de les pli-
ques, era no haver-la
admesa, i no admetre-
la i, posteriorment, quan
está a punt de ser votada,
advertir que pot esser iLle-
gai ja no s'havia d'haver
permès que participás en
la subhasta, com es fa

sempre en altres casos. De
fet, la sentencia indica que
el moment en qué es
produí la falta va ser el
de l'obertura de les pli-
ques —ofertes—, per
haver admès la de "Aguas
Manacor" (així com altres
dues), que no adjuntaven
tota la documentació exigi-
da.

La sentència

Quan ja fa tres anys
que "Aguas Son Tovell" i
"Sogesur" recurriren la
concessió, l'Audiència Terri-
torial s'ha pronunciant do-
nant-los la raó i declarant-
la nul.la. El veredicte diu:
"...debemos declarar y
declaramos nulos los ac-
tos preparatorios del proce-
dimiento que condujo a
dicha adjudicación, debien-
do retrotraerse el dicho pro-
cedimiento al momento en
que finalizó el plazo de
presentación de propo-
siciones..". Així les
coses, I ' Ajuntament hau-
rà de tornar a començar
de bell nou a partir del
moment de l'obertura de
les pliques i només en
podrá admetre dues per-
qué totes les altres no
s'adapten al Plec de Con-
dicions. De les cinc ofer-
tes que s'admeteren a
la subhasta, només
dues, les que s'adaptaven
correctament al Ple,_ de
Condicions, podran par-
ticipar-hi ara: aquestes
són la de "Sogesur" i la de

"Seragua". I l'Ajuntament
haurà de concedir el servei
d'abastiment i sanejament
d'aigües a una d'aquestes
dues, a no ser que cap d'e-
lles sigui del seu gust i
declari desert el concurs.
En aquest cas haurà de
convocar-ne un altre al
qual,	 naturalment,	 hi
podran	 participar	 al tres
empreses, fins i tot "Aguas
Manacor" Mentrestant,
"Aguas Manacor" continua-
rá explotant la xerxa d'ai-
gües fins que surti un nou
concessionari.

L'Ajuntament no haurà
d'indemnitzar "Aguas
Manacor S.A."

Molt positiva haurà re-
sultat a l'Ajuntament de
Manacor una declaració da-
vant notari del senyor Bar-
tolome Riera Truyols, qui,
en nom de "Aguas Ma-
nacor S.A." i de "Aguas
Potables Salom S.A." fa
constar que "e n caso de
que dicha adjudicación
fuese impugnada y tal im-
pugnación prosperase, re-
nuncian de una manera
formal a reclamar toda
clase de indemnizaciones
por daños y perjuicios que
pór consecuencia de todo
ello tuviese que abonar-
les el Ayuntamiento de
Manacor por ser voluntad
de los firmantes no agra-
var ni causar perjuicios
económicos a los fondos
municipales de Manacor".



MERCAT DE
S'ANTIGOR

Visite las instalaciones mas modernas de Manacor,

donde encontrará todo lo que necesite para su

CESTA DE LA COMPRA 

OFERTAS:
Semana de la Patata Lechuga

y Salchichas Tipo Frankfurt

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

C. Unidad y Moncadas MANACOR



Don Mateu obrí l'acte explicant qué són les Aules de la Tercera Edat.

Les Aules de la Tercera Edat, celebraren Pasqua

Una festa simpática amb ampli recolçament
oficial i popular

Dissabte passat, a les
cinc del casvepre, —puntual-
ment, com tots els actes
que sol organitzar En Sal-
vador Bauça— va tenir lloc,
al centre juvenil del Jordi
d'Es Recó, la anunciada
celebració de la Festa de
Pasqua, per part de les
Aules de la Tercera Edat,
de la Conselleria de Cul-
tura del Govern Balear.
L'acte, que fou senzill i
amb una perfecta organit-
zació de cap a fi, comptà
amh un ampli recolçament
popular —eren més de tres-
centes-setanta-cinc els as-
sistents— i tengué, també,
el de distints estaments ofi-
cials. Presents a l'acte hi
eren el Conseller de Cul-
tura, don Francesc Gilet;
el Batle de Manacor, don
Gabriel Homar i la seva
esposa; el Director General
de Consum don Andreu
Mesqu ida y senyora, el dipu-
tat don Jaume Llull, el re-
gidor Rafel Muntaner i
senyora i el rector de Na.
Sra. dels Dolors, don
Joan Baula.

FLORS PER A LA
BATLESA

Lacte, conduït amb
senzillesa per Mn, Mateu
Galmés, començà amb l'en-
trega d'un ram de flors
a l'esposa del Batle Ho-
mar. Més endavant, don
Mateu explica a tots els
presentsqué són les Aules
de la Tercera Edat, quina
tasca tenen, la feina que
han fet fins ara i que ses-

ta fent. Parla del caire

ocupacional de dites au-
les i digué que estan ober-
tes a qualsevol persona. La
missió primordial de les
Aules —segons el dir de don
Mateu— és la de donar vi-
da a les persones de la ter-
cera edat. Explica, tam-
bé les aules que funcionen
autonbmament, que són les
d'Excursionisme, la d'Ac-
ció Social —que munta la
recollida de panades fa tres
setmanes per dur a l'Hospi-
tal de Nit— i la de Cultura
Popular. Els membres d'a-
questes aules prenen part
tan en la planificació com
en la realització de
totes les activitats. Al cap
de la seva alocució
dona	 la	 nenvinguda

als membres de l'Associació
de la Tercera Edat de Ma-
nacor, —que tenien un lloc
preferent— i els alenta
a seguir endavant, fent fei-
na.

PARAULES DEL SR.
GILET

Comença les seves pa-
raules el conseller Sr. Gilet,
dient que es trobava molt
a gust dins aquell acte i
feu confessió de la seva
manacorinitat; va tenir
paraules d'elogi per Don
Mateu com per Salvador
Bauza. Digué, també, que
les Aules de la Tercera
Edat eren, juntament amb
els components, les activi-

tats que més estimava la
conselleria. Oferí les
portes del seu despatx, que
sempre estaran obertes,
per a totes les persones
de la Tercera Edat. (I,
segons ens han informat,
consta que de fet succe-
eix així). Acaba dient que
les aules són per fer Cultu-
ra i no per fer política.

A continuació es va ser-
vir el berenar a tots els pre-
sents, fent de cambrers im-
provisats els organitzadors
als que es van sumar tan la
senyora del Batle com
la del Dr. Gral. de Consum.

L'acte senzill però molt
simpàtic, acaba amb un
ball mallorquí.

ALMUERZO - COLOQUIO

con

JOSE ANTONIO SEGURADO
Presidente del Partido Liberal

Jueves día 2 de Mayo a las 14,30 horas en el RESTAURANTE -ES MOLÍ DES SOPA"

(Carretera de Manacor a Porto Cristo)

Para la reserva de invitaciones llamar a los teléfonos 55 17 86,55 01 93 y 55 28 50



CA'N COSTA
LUNES, MARTES, MIERCOLES Y JUEVES

(excepto festivos y vísperas)

PAN CON TOMATE
ACEITUNAS,
PIMIENTO y
PEPINO
CON

QUESO
LOMO
JAMON SERRANO
JAMON YORK
TORTILLA

CERVEZA o VINO
y CAFE.

250,- Ptas.

:CES • AMÉ POQUES PARAULES • AMB POQUES PARAULES • AMB

SEMINARIO SOBRE LA
PROBLEMÁTICA DE LA
MUJER EN BALEARES

En el salón de actos
de la Banca March de Pal-
ma de Mallorca y organi-
zado por la Conselleria
d'Educació i Cultura,
tendrá lugar el tercer ci-
clo del seminario sobre la
Problemática de la Mu-
jer en Baleares, dedicado
éste a "La Mujer y la
Cultura". Todo ello
tendrá lugar en el men-
cionado salón los días 8 y
9 de mayo, con las confe-
rencias de Román Piña
Homs "Mujer y Cultura en
una Mallorca Matriarcal";
de Da. María del Carmen
García Savadie "Influen-
cia y participación de
la mujer en la sociedad y
la familia"; de D. Joan
Company Florit "La pre-
sencia de la mujer en el
mundo de la música" y
finalizará con el concierto
a cuatro manos de Mar-
garita Palou y Esther Vives.

SUBVENCION DE UN
CONCIERTO DE LA
ORQUESTA DE CAMARA

Según nos comunica
el Presidente de la Orques-
ta de Cámara Ciudad de
Manacor, don lean Morati-

Ile, los Sres. Lindgren, de
regreso de una larguísima es-
tancia en su país, han
tenido la gentileza de sub-
vencionar el concierto de
hoy sábado, 27 de abril.

LAS AULAS DE LA
T. EDAD, DE
EXCURSION

Para el próximo día 5
de mayo, las activas Au-
las de la Tercera Edad de
Manacor, han organizado
una muy interesante excur-
sión a Sóller. El horario
de partida previsto es
a las 8,30 y el regreso a
las 21 horas. El viaje de
autocar cuesta tan solo
400 pesetas y la comida
en el Puerto de Sóller,
800 pesetas. Los excursio-
nistas tienen la opción de
coger el tren de Palma
a Sóller, e incluso la po-
sibilidad de viajar en barca
desde el Puerto de Sóller
a La Calobra. Desde ayer
viernes, los interesados
pueden inscribirse en el
Centro Social del carrer
Major, y a buen seguro
que las 240 plazas van
a completarse en muy
pocos días.

PERE MOREY SERVERA,
PREMI A LA MI LLOR
NOVEL.LA EN

CATALA

La Generalitat de Ca-
talunya ha concedit el
Premi a la millor novel-
la juvenil en català de
1.984 a l'obra "Pedres que
suren", de Pere Morey
Servera. Aquest llibre,
ja havia obtingut el premi
"Joaquim Ruyra 1.983", i
es tracta d'una narració
de les aventures dels pri-
mers grecs que arribaren,
al segle AIII a. de C., a
la Mallorca dels talaiots
i dels foners.

JOSE ANTONIO
SEGURADO, A
MANACOR

El proper dijous arriba
a Manacor el president del
Partit Lliberal José Antonio
Segurado, qui assistir sa a un

dinar i un col.loqui amb la
premsa al restaurant Molí
d'en Sopa.

AL.LEGACIONS CONTRA
LA URBANITZACIO
DE SA PUNTA DE
N'AMER

Dimecres passat fina-
litzà el plaç d'exposició pú-
blica de la modificació del
Pla Parcial "El Dorado",
que contempla la urbanitza-
ció de Sa Punta de n'A-
mer, i ja s'ha entregat un
bon nombre d'al.legacions.
El PSM i el PSOE, de ma-
nera conjunta, n'han presen-
tades sis; el regidor del
PSM a l'Ajuntament de
Sant Llorenç Antoni San-
só i altres persones n'han
presentades sis més, i el
Col.legi Oficial d'Arquitec-
tes n'ha presentades set.

SE VENDE
MOTO BENELLI

504 ESPORT
In. 56 71 12

58 58 59
a.	

TRASPASO BAR
Informes 55 41 88

MANACOR

SE ALQUILA
APARCAMIENTO doble
muy buena situación en

finca principal C/ Amistad
TI. 55 05 98



"SA NOST'RA"
• LE . REGALA . LIBROS •

COCINA BALEAR
Las Cuatro Estaciones

Este libro es una obra de
consulta imprescindible
para todos los amantes de la
gastronomía en general, y
de nuestra cocina Balear en
particular.

ELS BOSCOS DE
LES ILLES BALEARS
La problemática dels incendis forestals

Un interesantísimo es-
tudio sobre todas las varie-
dades de la fauna y la flora
de los bosques de nuestras
islas; y un apasionante do-
cumento, que nos traslada a
la tristemente famosa pro-
blemática de los incendios
forestales, que asolan nues-
tras tierras.

EFECTUE SUS IMPOSICIONES EN CUALQUIERA

DE NUESTRAS OFICINAS

• Recoalos en cualquiera de nuestras oficinas del 23 al 30 deAbril 



VENDO SOLAR EN CALA MILLOR
de 312 m2. Precio: 4.200.000 pts.

Pago a convenir
Informes: TI. 55 11 70

Instalaciones eléctricas y
sanitarias

nstálador autorizado por D.I.B.

C.A.'N PEDRO

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

Visita de les alumnes de 8é. d'EGB
de Sant Francesc a Edicions Manacor, S.A.
L'altre dia les alumnes

del col.legi de Sant Fran-
cesc van anar a visitar les
"Edicions Manacor" perquè
ens explicassen com era el
procés que duu la revista
des de la planificació de la
seva estructura fins a la
seva posada en venda;
quan van arribar ens va
rebre l'encarregat que ens
ho va explicar tot.

De sobte vaig deixar
volar la meya imaginació
i... "Un renou de fons es
sentia a través dels vidres
del meu despatx, era el "tra-
quetrec" de les màquines
d'escriure, junt amb les
veus dels periodistes. Tot
l'equip anava mogut, fal-
tava poc temps per posar
el diari en venda, el meu
dpri, sí, jo era el director.

El director de tot des
del	 periodista més bo,
fins empleat de recolli-
ment de "bassura"; des de
redacció, (que és el lloc
on s'escriuen els articles de
la revista) fins el laborato-
ri, (on es fan les planxes,
revelen i truquen les fotogra-
fies); des dels tallers , (on
s'imprimeix la revista)
fins a la secció de publi-
citat, (on es dirigeix el
comerciant per a publicar
l'anunci exposat per ell a
la revista)...etc.

Enmig de la reunió
"extra" de la directiva con-
vocada per l'article de l'en-
trada d'Espanya al mercat
comú, fet per la nos-
tra especialista en política:
Na Maria, havia provocat
gran polémica pel seu con-
tingut. En aquesta reunió
volíem aclarar les conse-
qüéncies que això ens
podia dur. En aquest
mateix moment rebérem
una cridada de telefon; era
l'advocat que ens deia
que la notícia havia tin-

gut dos aspectes.
El primer: les edicions

publicades havien	 tingut
molt d'èxit, haguent-se
venut totd'una.

Per una altra banda les
autoritats s'havien molestat
i perillava que ens quere-
Ilassin.

Tot aixb i més eren
els problemes en que ens
havíem d'enfrontar aquell
dia.

Una vegada com a mig
aclarit vaig anar al meu
despatx. Dues veus atra-

vessaven els vidres:
-Juan, has passat l'ar-

ticle dels esports?
-Sí,	 ja	 l'he	 duit a

laboratori..."
Aquestes veus es co-

mençaren a confundir amb
les de la meya professora.
Era l'hora d'anar-mos-ne.
La nostra visita a "Edicions
Manacor" havia acabat.

Cati Riera -Ma. Antórga
Pascual

Sant Francesc d'Assís-
Manacor - 8é. Curs d'EGB

POEMA AL MANACOR COMARCAL

Tothom estima un diari, no tan vell com l'olivera
poderós perquè és del poble, flora com el taronger
de notícies cercanes, no duites d'altres terres
i Iluita amb les batalles que atupen la comarca
com un gegant guerrer

Quan avui damunt les lletres, reneix noticia viva
i canta per les branques la injustícia que hi ha
el crit sublim escolta del qui demana ajuda
o del jovent que puja sent l'ala llibertina
remoure son fullam.

Setmanari sublim! del geni n'és ell la viva imatge
domina les notícies i aguanta desxondit
per ella la vida és dura, i més estampa l'imatge
del que triomfa o el que mata
per gloria i per delicte.

VENDO LOCAL COMERCIAL
en Cala Millor, céntrico 60 m2. más terraza

Precio todo 4.500.000 pts. - Facilidades de pago
Informes: TI. 55 18 37

o
u
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Falta precisar algunes dates i horaris

L'Ajuntament ha anticipat el programa
de Fires Festes de Primavera 1985

(Redacció, J.G.).- Dimecres passat, una vegada acaba-
da la Permanent, en Rafel Muntaner i en Rafel Sureda, de la
Comissió de Serveis Socials, es reuniren amb els periodistes
per tal d'anticipar-nos el programa de la present edició de
Fires i Festes de Primavera, que tendran lloc del 24 de Maig
al 2 de Juny. El programa de Fires i Festes está quasi llest i
només falta precisar unes guantes dates i confirmar la rea-
lització d'alguns espectacles.

Ajuntament i entitats
coliaboradores.

L'organització de les
Fires i Festes de Primavera
de 1985 corre a càrrec de
la Comissió de Serveis So-
cials de l'Ajuntament de
Manacor amb la col.labora-
ció de les Comissions de
Cultura i d'Esports, que
també aportaran part del
seu pressupost. També
col.laboren amb l'organitza-
ció d'una sèrie d'actes les
entitats ciutadanes que es-
mentam a continuació:
Soterrani Grup, Club Perlas
Manacor, Club Tenis Ma-
nacor, Centro de Artes Mar-
ciales Orient, GEM, Dojo
Muratore, Club de Tiro
Olímpico, Els Serrans,
Grup de Caça, Cooperativa
Trot, Cooperativa Simó
Tort, Club Atenea, Sa Nos-
tra, Ràdio Club Siurell,
Grup de Teatre Popular i
altres que ens haguem po-
gut deixar, cosa que, en
cas que sigui així, haurem
fet sense cap intenció.

El pregó.

El pregó inaugural de
les Fires i Festes el farà el
pare Sebastià Fuster Pere-
lló, de l'ordre de predica-
dors. El pare Fuster és
manacorí i resideix a Valèn-
cia, i el seu pregó versará
sobre les Festes i la joven-
tut.

Preus populars i espectacles
gratuits.

Per enguany s'han pro-
gramat una sèrie d'actes gra-
tuits, com l'actuació de
l'Orquestra Plateria, i s'han
posat uns preus populars
pels actes de pagament. Tot
això a fi que no es repeteixi
el que va succeir l'any pas-
sat, en qué l'Ajuntament, a
l'hora de confeccionar el

pressupost de les Fires i
Festes, va preveure uns de-
terminats ingressos en con-
cepte de pagament d'entra-
des als distints actes, però
va resultar que els ingressos
que s'obtingueren foren
molt inferiors als que es
comptava obtenir, cosa que
provocà que el déficit real
fos molt superior al déficit
previst.

Pel mateix motiu desa-
pareixen enguany les ver-
benes i la "Noche de Varie-
dades", ja que l'any pas-
sat hi assistí poquíssima
gent i ambdós actes foren
completament deficitaris.

Actes especials per a la
Tercera Edat.

La Tercera Edat, que
ara está començant a gau-
dir de l'atenció dels esta-
ments oficials, estará atesa
d'una manera especial a
aquestes Fires i Festes: el
diumenge dia 26 de Maig
a migdia tendrá lloc una
missa i l'entrega i benedic-
ció d'una bandera manaco-
rina i una mallorquina, do-
nades per l'Ajuntament i el
CIM respectivament, i des-
prés hi haurà un "vino es-
pañol" per a la Tercera
Edat al Claustre de Sant Vi-
cenç Ferrer. A les cinc del
capvespre, a la Plaça Ra-
mon Llull, hi haurà un con-
cert de la Banda de Músi-
ca, una exhibició folklóri-
ca i ball de bot, amb cadi-
res reservades per a la Ter-
cera Edat. També hi haurà
una funció especial per a la
Tercera Edat de la represen-
tació d'en Xesc Forteza.

El programa.

A continuació oferim
una relació de bona part
dels actes que s'han progra-
mat, encara que en general
no podem precisar dates ni

horaris:
Quant a agricultura, la

Cooperativa Trot i la Coo-
perativa Simó Tort han pre-
parat uns quants actes: un
concurs de tosa d'ovelles, un
concurs de cavalls sementals
i s'intentarà fer una expo-
sició de maquinària agríco-
la, encara que pareix ésser
que será difícil.

Del bloc d'activitats
esportives destacarem les
següents: el cinquè trofeu
de kárate i aikido, el Tor-
neig Fires i Festes de Ten-
nis, el tercer trofeu de trial,
la Diada Hípica, una exhibi-
ció d'aeromodelisme, una
volada d'estels, la 1 a. milla
Ciutat de Manacor d'atletis-
me, el primer trofeu de
Karting, el setè trofeu de
Judo, a més de futbol,
basket, troneijos de nata-
ació, pesca submarina i pes-
ca "roquer", gimnástica i
ciclisme pendents de
confirmació, tir olímpic
i "tiro pichón", etc.

Pel que fa a la banda
cultural i d'espectacles hi
haurà un passa carrers i una
festa infantil, la projec-
ció de quatre pel.lícules de
Walt Disney (a Manacor no
se n'havien projectades des
de 1972), una revetla de
cançó mallorquina i me-
norquina organitzada per
l'Escola Municipal de Ma-
llorquí, la presentació dels
cinc nous llibres de la col-
lecció Tiá de Sa Real, con-
certs de la Capella de Ma-
nacor (probablement amb
Donna Hightower), de l'Or-
questra de Cambra i de
l'Orquestra Ciutat de Palma
amb el cantant Sardinero,
representacions de l'obra

"Flight" per la com-
panyia catalana "Vol-Ras",
actuacions del Grup de Tea-
tre Popular i de Xesc For-
teza, el 5a. Festival de Dan-
sa Estudi Nunsi Elegido i
l'actuació de l'Orquestra
Plateria juntament amb dos
conjunts de rock a la Pla-
ça Jordi Caldentey, acte
que será completament
gratuit. Apart de confe-
rències, exposicions, etc.

Com és tradicional,
clourà les festes la Desfi-
lada de Carrosses i Com-
parses de dia 2 de juny. El
primer premi per carrosses
será donat per la Banca
March i el segon per La Cai-
xa.

Exposició de vins andalussos
i la mostra del comerç i la
indústria de Manacor.

Aquesta setmana
l'Ajuntament ha rebut la
confirmació de la Comu-
nitat Autónoma Andalusa
de la realització a Manacor
d'una mostra de vins andalu-
sos que será exposada a la
darrera plana del Parc Muni-
cipal (recordaran que l'any
passat la mostra fou de vins
catalans). Les altres plantes
del Parc seran el marc de la
MOSTRA DEL COMERÇ 1
LA INDUSTRIA DE MA-
NACOR 1985, que reunirá
uns seixanta comerciants,
industrials i artesans ma- z
naeorins. També hi partici-
paran totes les delegacions
de firmes de cotxes de Ma-
nacor. L'Ajuntament está s,
interessat en constituir un
Patronat de Mostres a fi que
aquestes tenguin continuitat.—



Dia 11 d'Abril, el Tribunal Constitucional, va do-
nar per bo el recurs de setze mesos abans havia presentat
"Coalición Popular". L'avortament és considerat il.legal,
menys en els tres supòsits que presentava la llei del PSOE.
Malgrat això, el Tribunal Constitucional considera que no
existeixen prou garanties per fer complir i controlar que
tan sols es realitzi avortament en els tres casos permesos
per la llei.

Dissabte passat, dia 20 d'Abril, unes doscentes perso-
nes, segons la premsa de Ciutat, i més de quatre-centes
segons les organitzadores, es van manifestar en contra de
la sentencia del Tribunal Constitucional. Per aquest fet, i
per que pensam que aquest és un tema que ens interessa a
totes i a tots, perquè l'avortament és una realitat que la nos-
tra societat no acaba de conèixer, hem volgut parlar amb al-
gunes de les dones que varen participar i organitzar aquesta
manifestació.

Concretament hem parlat amb N'Assumpta, N'Esther
i Na Cati, membres de l'Assemblea de dones de Ciutat, elles
ens han explicat quina és la seva postura i la seva opinió
sobre la sentencia del Tribunal Constitucional, i en gene-
ral, sobre el tema de l'avortament.

Foto d'una de les pancartes que varen fer l'Assemblea de
dones dia 11 d'Abril.

A lgunes de les dones de l'Assemblea.

TRASPASO TIENDA COMESTIBLES
Informes: CY Menorca, 33

C/ San Gabriel, 37- Tl. 55 49 26
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L 'avortament, un tema polèmic
Entrevista amb l'Assemblea de Dones de Ciutat

«Les dones parim, les dones decidim.
avortament lliure gratuit»

-Qué trobau de la sen-
tència del Tribunal Cons-
titucional?

-I que vols que et di-
guem, senzillament, no
estam d'acord amb aquesta
sentència, pensam que a no-
saltres no se'ns ha demanat
que volem, i si som nosal-
tres les que tenim els fills,
és a dir, si som nosaltres les
que parim, també hem de
ser nosaltres les que hem de
decidir si volem tenir aquest
fin/a o no el volem tenir.

-I de la llei del PSOE,
qué pensau?

-Quasi et podríem con-
testar lo mateix, si, no se'ns
ha demanat que volem, la
llei del PSOE ens sembla
massa restringida, hi ha do-
nes que han d'avortar per-
qué no tenen mitjans econò-
mics, perquè no poden man-
tenir el fill. Pensam que tot
aixó és la conseqüència
d'una educació sexual nega-
tiva, o millor dit, d'una
manca d'educació sexual.

perquè sempre s'ha relacio-
nat fer l'amor amb la repro-
ducció?

-Quines creis que són
les causes d'un embaràs no
desitjat?

-Hi ha diverses causes,
per exemple, nosaltres
pensam que no hi ha prou
centres de Planificació, i que
encara hi ha una manca
d'educació anticonceptiva,
els mètodes anticonceptius
tenen falles, a més, com et
déiem abans, a les dones
se'ns ha imposat un model
sexual que reconeix el coit
com a única expressió
d'amor, un model amb el
que nosaltres no estam
d'acord. Així és, que si no
podem avortar a l'Estat Es-
panyol, ho hem de fer a fo-
ra, a l'estranger, no ens dei-
xen altra sortida.

-Em podeu explicar un
poc com va sorgir la idea
d'aquesta manifestació, que
a més diuen que va ser molt
divertida?

-Mira, dijous, dia 11
d'Abril, varen llegir als
diaris í sentir per la radio
que el Tribunal Constitucio-
nal ja havia tret la sentèn-
cia, i com que no estàvem
d'acord amb aquesta sentèn-
cia ens vam reunir, i va-
rem preparar una aferrada
de cartells, una tallada de
tràfic i la manifestació per
dia 20. A la manifestació
érem més de quatre-centes
persones, homes i dones,
que lluitàvem perquè
l'avortament	 sigui	 un

dret, nosaltres pensam que
una dona no avorta per gust,
l'avortament sempre és el
darrer recurs. Vàrem fer i re-
partir unes vuit mil octave-
tes convocant a la manifes-
tació, amb la frase "Les do-
nes parim, les dones deci-
dim. Avortament lliure i
graturt!!".

-Es cert que va ser tan
divertida com diuen?

-Sí, perquè vàrem fer
un autobús de cartró, i tot-
hom cantava, pensam que
és millor fer actes d'aquest
tipus, que fer manifesta-
cions com les del Ministre
Ernest Lluch.

-Bé, voleu afegir algu-
na cosa?

-Volem donar-te les
grades, perquè pensam que
aquest és un tema poc
conegut, i que la premsa
moltes vegades, per no dir
sempre, ha manipulat i
creim que és necessari que
quedi clar, que nosaltres
lluitam pel dret a l'avorta-
ment.

Acabam aquí aquesta
petita entrevista, tot recor-
dant que la polémica de la
llei de l'avortament ha
duit a moltes persones,
especialment dones, a re-
flexionar i pensar un poc
més sobre aquest tema, i
pensara que amb aquesta re-
flexió, molts i moltes, hau-
ran pensat com les dones de
l'Assemblea, som nosal-
tres qui ho hem de deci-
dir.

Sebastiana Carbona.



Coses de la gent de.. .

EL SEU LOCAL ES Ses Del ícies

._..	 ...

Esperits Can Miguel Ca Ses Guapes Tots

PERO TAMBE VAN A: Es "Xiringuito" Can Román S' Agrícola Esperits S'Esplai

BEUEN: Xispetes Cervessa Tasten ví Conyac Cubatas

MENGEN: Butza A rompre Freixura Tapes variades Escabetxo

FUMEN: Habanos Canutos B.N. Fortuna Wiston

ES VESTEIXEN k. Estela-Sastre Ropits Airós Damià-Taylor Borcal

I ES DESVESTEIXEN A: Dins es ropero Caló d'En Rafelino Dins W.C. De drets De asseguts

HAN VIST DARRERAMENT: Garganta Profunda La Ley de la Calle Un hivem
a Majorque

Bajo el Fuego
Del rosa al
amarillo 

I TAMBE: Raza Easy Rider La historia
interminable

Sueca Bisexual
busca semental

Jonnhy Peligroso

LA SEVA MUSICA ES: Zarzuela Rockera Regional Popular Moderna

I EL SEU MUSIC: Augustó Algueró Bruce Springfield Bonet de S. Pedro Bob Dylan Serrat

ELS AGRADA: María Ostiz Loquillo y los
Trogloditas

Tomeu Penya Raimon Miguel Ríos

DARRERAMENT HAN LLEGIT: Falcon Crest A la rica marihuana Costumbres de
los mallorquines

La izquierda
exquisita

II amigo americano

FAN CAMI EN Mercedes Mobylette R-18 Ford-Festa Seat 127

PERO TAMBE EN: Avió Auto-Stop Zodiac A peu Seat Ritmo

PASSEN LES VACANCES A: Calas de Mca. D'acampada Al Port S' III ot Sa Coma

A L'HIVERN VAN k. Deuschland England Andorra Mexico Lindo A Lluch

TREBALLEN: Poc Treballar?!?! Van per feina Lo que les deixen Rinxo-Ranxo

I GUANYEN: Molt Pot anar Bastant Normal Van tirant

I TENEN: Pardaleria Son Surmenage Nirvis Stress

UN I DOL HISTORIC ES: En Franco Simó Tort S' Andduc Gandhi Pablo Iglesias

ELS AGRADEN: Els diners S'Herba El folklore Sa Rua "El Cambio"

-
PARLEN SEMPRE DE: Política Política Política Política Política

I TAMBE DE: Del Real Madriz De dones Del Manacor D'Esplai De cavalls

ES CONSIDEREN: De dretes D'esquerres De centre D'esquerres D'esquerres

1 SEGURAMENT SON: Molt conservadors Rojill os De dretes Burgesos progres De centre



AM AULES DE TERCERA EDAT

CONSELLERIA D'EDUCACIO I CULTURA DEL GOVERN BALEAR
CENTRE SOCIAL DE MANACOR — Carrer Major, 1

EXCURSIO
A SOLLER

Dia 5 de maig de 1985. Sortida a les 8,30 des de la  Plaça del Mercat.

ITINERARI : Manacor, Palma, Valldemossa, Deià, Sóller, Port de Sóller, Puigmajor, Cúber, Gorg Blau, Lluc
i Manacor.

OPCIONS: Primera: Tot el trajecte en autocar.
Segona: Des de Palma, en tren, a Sóller.
Tercera Des del Port de Sóller en barca a La Calobra i dinar a l'Hotel La Calobra.

INSCRIPCIONS: Al Centre Social de la Conselleria d'Educació i Cultura de Manacor des del divendres, dia 26
d'abril, al 2 de maig fins a les 14 hores,

SAL B.B.
DESCALCI FIC AC I ON

AGUA
Pedidos Tel: 27 38 94

VENDO SOLAR
con

cochera - Barrio La Torre
Precio a convenir

Inf: 55 20 79 - noches

PREPARA,CION OPOSICIONES
Policía Municipal de Manacor

(Graduado Escolar)
Teléfono: 55 45 93

Representació de «Mi querido Federico»
de Na Mari Paz Pondal

(Redacció, S. Carbo-
nell).-Dijous passat, a les
quatre del capvespre, va ser
representada a l'Institut Mn.
Alcover de Manacor , l'obra
"Mi querido Federico" de
Na Mari Paz Pondal, obra
dedicada al poeta Federi-
co García Lorca.

Aquesta obra és una
recopilació de poemes
d'En Federico G. Lorca,
amb música de Manuel de
Falla, Albéniz, Korsakov,
Granados, Háendel, i una
sèrie de compositors prou
coneguts de tothom.

L'acte va ser organitzat
per la Conselleria d'Educa-
ció i Cultura amb la col-
laboració de l'Institut Mn.
Alcover, i s'inclou dins un
programa d'actes, de re-
citals de l'actriu Mari Paz
Pondal, recitals que ella
dóna per tots els pobles
de l'Estat Espanyol.

Pensam que un dels fets
més destacables és la manca
d'interés que varen mostrar
els alumnes de l'Institut de
Manacor, fet que ens
pareix prou important,
ja quel'obra d'En García
Lorca és de les més cone-
gudes i de les més estudia-
des per les darreres gene-
racions d'estudiants. Els
professors	 de	 l'Institut,
amb poques excepcions,

tampoc varen mostrar mas-
sa interés per aquesta repre-
sentación, donant així, un
trist exemple als seus
alumnes.
" Nosaltres de d'aquí,
voldríem fer raonar a
aquests alumnes de l'Ins-
titut Mn. Alcover, fent-los
raonar deim, el fet que la
seva manca d'educació,
—molts .sortiren abans aue

l'espectacle acabás—, és
ignorar el treball d'una
persona, que ha dedicat bo-
na part del seu temps a
preparar aquest espectacle,
i pensam que si sempre és
així, tal volta, la nostra
tasca de demanar un tea-
tre per Manacor, és una
tasca inútil. Es necessari
educar a la joventut, per-
qué si demanam més ac-

tes culturals, en definiti-
va, més cultura, també hem
de ser capaços de veure una
obra des del començament
al seu acabament.

L'actriu Mari Paz
Pondal va actuar amb gran
professionalitat, fent
atractiu l'espectacle.

Fotos: Forteza Hnos.



Sant Llorenç: Exit del debat sobre sa
Punta de n'Amer

Divendres dia dinou se
celebró al cinema de Sant
Llorenç la taula rodona so-
bre la possible urbanització
de Sa Punta de N' Amer.

Amb la participació de
representants de ls grups
polítics CDS, UM, PSOE,
PSM i la del GOB; amb la
presencia, com a modera-
dor, del periodista Planes
Sant Martí. El grup d'AP,
tot i haver estat convidat,
no volgué participar-hi; el
moderador declaró que el
conseller d'Ordenació del
Territori Ii havia excusat la
seva absència en l'afirmació
que no era qualificat per a
parlar en nom del partit.

La sessió es dividí en
tres etapes, la primera fou
l'exposició de cada punt
de vista, la segona trans-
corregué amb un parell
de minuts de debat entre
els mateixos conferen-
ciants fins arribar als precs i
preguntes del públic.

Primerament. parló
Bartomeu Pou, regidor del
CDS a l'ajuntament de
Sant Llorenç, segons la seva
opinió s'havia d'urbanit-
zar Sa Punta; també recol-
va aquesta afirmació
en els "profits" de treball
i feina que se n'extraurien
assegurant fins i tot que
encara que l'Ajuntament
hagi permès l'aprovació
inicial, la definitivia cor-
responia a la Comissió
d'Urbanisme (S'ha de
puntualitzar que de
tots els partits presents el
CDS fou l'únic que re-
colzá la urbanització de
Sa Punta).

En segon lloc Pere Mo-
rey, membre d'UM, expressà
que el seu grup no era par-
tidari de l'acreixament zero
perb tampoc de l'acreixe-
ment desordenat i que,
en tot cas, UM es decan-
taria cap el primer.

Després defensà la
conservació de Sa Punta per-
que, havent remarcat que
el Pla Parcial aprovat l'any
68 era absolutament desfa-
sat, aquesta representava
una zona d'equilibri eco-
lògic entre dos sectors ex-
tremament ocupats mentre
constituïa un recurs natu-
ral que alhora revaloritzava
l'interès turístic del li-

toral.
Per part del PSOE,

Francesc Triai va citar
un treball de l'Institut
d'Estudis Ecològics
(INESE) que considerava
Sa Punta com a "zona de
notable interés ecolbgic".
Adhuc, per tal que acla-
rís la situació urbanística
del sector, mantingué que
"el Pla Parcial de l'any
68 és inacceptable i inad-
missible pel seu maxima-
lisme aberrant", afegint que
el pla parcial posterior era
obsolet i ni tan sols renda-
ble per als mateixos pro-
motors.

Féu remarcar totd'una
la iniciativa del PSM i
del PSOE d'haver presentat
el projecte de llei al parla-
ment a fi de declarar el
sector "área natural pro-
tegida" el qual, si s'aprova
amb els vots d'UM, repre-
sentará la "definitiva solu-
ció d'aquest problema"

La següent intervenció
pertocà al president del
PSM Sebastiá Serra; el
qual recordó que des del
primer moment l'esquer-
ra nacionalista havia llui-
tat per la conservació d'a-
quest espai; per dues raons
essencials, per mor de l'ex-

cessiva saturació i destrucció
de l'entorn i la necessitat
de defensar la Natura com
un bé de tots els ciuta-
dans, Iliurant-la dels egois-
mes d'una minoria d'espe-
culadors que tant de mal
irreversible han sembrat
per Mallorca.

El secretari general del
PSM aconsellà al públic que
presentós el màxim d'al.le-
gacions possibles al Pla Par-
cial puix advertia que el
plaç d'exposició pública
acabava dimarts dia vint-i-
tres.

Per cloure el primer
torn d'opinions, Xavier Pas-
tor, president del GOB,
esbossà una breu introduc-
ció de la lluita ecológica
desenvolupada per aquest
moviment ecologista en els
seus dotze anys de vida;
deixà ben clar que el GOB
és un grup absolutament
independent i lliure de qual-
sevol vinculació o compro-
mís pol ític.

Després d'aquest acla-
riment Xavier Pastor, per tal
de reforçar les raons per
les quals el GOB s'oposava
a la urbanització de Sa Pun-
ta, es referí a un estudi
de la Conselleria d'Orde-
nació Territorial segons el
qual un terç del litoral

mallorquí ja és urbanitzat
amb un 70 o/o més, a la
resta, amb projectes de pos-
sible construcció; presentó
una enquesta de la Conselle-
ria d'Hisenda de la qual se
n'extraia que un 93 o/o
dels ciutadans illencs estan
en contra que es contrues-
quin noves urbanitzacions,
demostrant que la prin-
cipal preocupació dels
ciutadans (així com dels
"tours operators" o de l'a-
grupació de petita i mit-
jana empresa) és la conser-
vació i protecció del medi
arnbient.

La tercera enquesta ex-
posada pel president del
GOB es referia a l'Ins-
titut d'Estudis Socials en la
que es provava que un 55
o/o dels ciutadans de l'es-
tat espanyol són propers a
l'Ecologisme.

Com a darrera prova
de l'absurd d'aquest projec-
te Xavier Pastor va denun-
ciar la manca d'aigua, recurs
tan preciós com seriosament z
limitat a les nostres illes.
L'interés del públic, molt
nombrós, allargà la conver-
sa, amb precs i preguntes, ro"
fins a la una del vespre. 3

M. Riera
Fotos: M. Llodr';1



Salón de 'Belleza

Terlantería

•nova amable
esteticienne titulada

*Maquillajes
*Limpieza de cutis
*Depilación a la cera
*Masajes faciales
*Masajes corporales
*Manicura-pedicura
*Tratamiento adelgazante
*Tratamiento iustlacné
*Tratamiento aceite de algas
*Tratamiento contra varices
*Tratamiento de senos
*Peeling, etc.

Sección de Perfumería
y Cosmética.
Amargura, 26- Tel. 55 32 14
MANACOR.

Cra. Porto Cristo — Cala Millor

1R - RESTAURANTE

 SOL NAIXENT1.1v-n< 
DA

,t
Cocina Mallorquina y Nacional

Servido de.

BODAS • COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES

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

Trobada de Donantes de Sangre
de la Seguridad Social, en San Lorenzo

El pasado día 24 de
marzo, tuvo lugar en San
Lorenzo la trobada de los
donantes de sangre de la Se-
guridad Social, reuniéndose
donantes, amigos y familia-
res de Manacor, Vilafranca,
Son Servera, Son Carrió,
Cala Ratjada, Capdepera,
Porto Cristo, Arta, Colonia
San Pedro y San Lorenzo.

A las 4 y media de la
tarde el presidente de la
Hermandad D. Jeroni Alber-
tí, fue recibido a la entra-
da de la iglesia por el Alcal-
de de San Lorenzo D. Bar-
tolomé Brunet colaborado-
res y miembros de la Jun-
ta Rectora; pasando segui-
damente a oir la misa solem-
ne oficiada por el cura
párroco de San Lorenzo.

Al final de la misa y
una vez D. Bartolomé Bru-
net hubo dado la bienve-
nida a todos los asisten-
tes, el vicepresidente
D. Victor Gistau dio lec-
tura al movimiento habi-
do en la Hermandad duran-
te el último año en la zona
IV:

Con el aplauso de las
casi mil personas reunidas
en el templo, se dio co-
mienzo a la entrega de las
distinciones a los 93 do-
nantes que a 31.12.84
tenían en su haber 10 dona-
ciones y no la habían reci-
bido antes.

El acto más emotivo
de la fiesta fue el momen-
to de hacer entrega de ma-
nos del presidente, de la
distinción de haber dado
25 veces 3angre al donante
D. José Sintes Pallicer
de ARTA.

El presidente cerró el
acto con un breve discur-
so, expresando el moti-
vo por el cual tanta gente
daba sangre, sin esperar
recompensa material al-
guna, sino sólo porque
aún había ¡ente buena
en este mundo que a los
ojos de algunos se está lle-
nando de odio y malicia.

Al cabo de todo esto el
público asistente fue obse-
quiado en la plaza del ayun-
tamiento con una torrada,
amenizada por la banda de

música local y el baile ofre-
cido por el "grup Card en
Festa" también de San Lo-
renzo. Toda esta fiesta fue
organizada por los colabora-
dores de los pueblos inte-
grantes en la zona para to-
dos los donantes y amigos
allí congregados.

Esperemos que no sea
la última, que cada ario
prospere y aumente la fami-
lia de donantes de sangre
en Mallorca.

Relación de donantes que
recibieron la distinción de
10 donaciones en la
trobada de San Lorenzo
1985.

Donantes de Manacor:
Isabel Riera Galmés
Teresa Fuster Valls
Catalina Llull Gomila
Magdalena Adrover Rosselló
Lorenzo Adrover Massanet
Antonio Llodrá Galmés
Juana María Bordoy Bauzá
Mateo Caldentey Bennasar
Jaime Fuster Aguiló
Lorenzo Llull Bauzá

Jorge Caldentey Quetglas
María Cayón Gomila
Isabel Galmés Carrió
Martín Riera Oliver
Andrés Genovart Ore II
Magdalena Palmer Martí
Catalina Planiol Vaquer
Juan Riera Miguel
Purificación García Cano.
Miguel Llull Femenías
María Riera Riera
Catalina Mascaró Truyols
Antonio Riera Mayol
Juan Fluxá Adrover
Melchor Gelabert Andreu
Antonio Nicolau Rosselló
Pedro Perelló Rosselló
Ana Galmés Rosselló
Ana Sansó Lliteras
Antonio Fullana Bauzá.

Donantes de Porto Cristo
Gabriel Brunet Llinás
Catalina Brunet Llinás
José Avellá Riera.

Pueblo Nuevos dtes. litros donados núm. actual dtes.
Artá 33 142,7 408
Cala Ratjada 5 13,6 57
Capdepera 2 8,3 62
Colonia S. Pedro 3 6,4 26
Manacor 63 244,3 507
Porto Cristo 15 38,4 92
San Lorenzo 16 63,8 169
Son Carrió 3 24,7 81
Son Servera 4 55,9 228
Vilafranca 13 61,3 140

TOTAL 157 659,4 1.770

¿NECESITA DINERO?
SE LO OFRECEMOS EN 24 h.

Préstamos personales,
hipotecas, etc.

Teléfono: 55 44 10



Sopar de la Premsa
Forana amb

el president Albertí
( Redacció).-Di mecres

passat va tenir lloc un sopar
de companyerisme entre
l'Associació de Premsa Fora-
na i el president Albertí
al Puig de Sant Miguel.

Es van tractar diversos
temes, sobretot de caire
econbmicia cap dels Gabi-
net de Premsa del Consell
Insular, Francesca San-
cho, agraí la col.laboració
de la premsa forana amb el
Consell.

Després va parlar en
Carles Costa, president de
l'Associació de Premsa Fo-

rana, qui va donar les grà-
cies pel sopar i va expli-
car la tasca de l'Associa-
ció.

Va cloure l'acte el
president Jeroni Al-
bertí, alabant la labor
de la premsa forana, des-
tacant el paper que jug2. en
la normalització lingüísti-
ca. Després es referí a les
publicacions que edita el
Consell Insular de Mallorca
dient que es fan per a donar
a conèixer un poc més les
tasques d'aquesta institució.

El president es reuní amb la Premsa Forana.

En	 Jaume	 Barceló
Adrover, de Son Macià, qui
ha guanyat el tercer lloc
del I Certament d'Acordió
de Balears. Aquest jove de
quinze anys és alumne de
la professora Consuelo
Pinyol.	 Des	 d'aquí	 li
donam l'enhorabona.

En Joan Jordi Mun-

taner, director del Col.legi
Joan Mesquida, que ha
assistit a un congrés de Pe-
dagogs, a Sant Sebastià, per
fer una ponència a dit
congrés. Com es veu, el di-
rector del centre de minus-
válids de Manacor és una
persona prou reconeguda fo-
ra de l'Illa.

Maria Antònia Oliver,
escriptora manacorina que
viu a Barcelona, és notí-
cia perquè dimarts que ve,
a la llibreria Bearn de
Manacor, es presentaran
dos llibres nous deguts a
la seva intel.ligent ploma:
"Crineres de foc" i "Estu-
di en lila".

En Gabriel Gibanel, cap
visible del Partit Lliberal a
Manacor, que está tot en-
tusiasmat preparant. l'arri-
bada del seu president José
Antonio Segurado, qui man-
tendrá un col.loqui amb la
premsa el proper dijous.

El pare Sebastià Fus-
ter Perelló, de l'ordre de
predicadors, que será el pre-
goner de les Fires i Festes
de Primavera de 1985. El
seu pregó versará sobre la
joventut i les festes.

LLIBRERIA BEARN
Anuncia que el proper dimarts, dia 30, tendrá lloc
a la lliberia Bearn, la presentació dels llibres de
Maria Antónia Oliver "Estudi en Lila" í "Crineres
de Foc".



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

Estil clàssic, modem i informal.

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

Recordi: MÒDUL a Manacor,
tot en tapisseria.

OFERTA ESPECIAL Maquina HIELO SCOSTMAN

AC-35
AC-85 AC-125 li li 

18 arios de experienciaSERVICIO TECNICO SCOSTMAN PROPIO

Frigoríficos SALOM
MAQUINARIA PARA HOSTELERIA: SUPERMERCADOS, RESTAURANTES, BARES, etc.

C/ Ebro, 7- A. Tel. 55 27 13 - Manacor

,
MAQUINAS FABRICADORAS DE HIELO EN CUBITOS

MODELO
Y POTENCIA
COMPRESOR

TAMAÑO

CUBITOS

Prod.

KG/24H

Capac.

Cabina

STANDARD
AIRE
1AE) .

PRECIO ESPECIAL
DE OFERTA .

ACM-25 - 1 /5 C.V. Mediano 10 3,5 140.900

159.500 —1
119.765'--

135.575 ' -- 40° .
' ACM-35 - 1/5 C.V. Mediano 16 9

ACM-55 -1/5 C.v. Mediano 25 13 220.400 e

iJ

187.340'--

233.410'--
%

—

ACM-85 - 3/8 C.V. Mediano 35 17 274.600 be
"

ACM-125 -1/2 C.v. Mediano 70 30 349.300 296 . 905 ' - - . \

ACL-225 -1 c.v. Grande 115 70 504.800 429 . 080 ' - - ec'
MCL-20	 2 CV Grande 210 - I	 710.700 ! 604.095'--

mòdul
FORMES TAPISSADES



En Miguel Sunyer . (Mala), organitzador del sopar dels bar-
celonistes. Duia la bufanda del Bar -pa encara que no fes mas-
sa fred. Aquí el veis tot satisfet mentre s'empassolava un
bon arròs brut.

Divendres passat, sopar d'aficionats del
Barca al Bar Ronda

Divendres de la setma-
na passada se va organit-
zar al BAR RONDA de la
nostra Ciutat un cerimoniós
sopar en el qual hi varen
participar vuitanta quatre
barcelonistes de pro que se
volgueren aplegar a fi de
concelebrar aquest brillant
Campionat de Lliga aconse-
guit després de deu anys de
desgracies i travetes arbitrals
dirigides des de Madrid.
En Miguel Maia i la seva
família, propietaris del
Bar Ronda (Bar d'ambient
molt agradable situat aprop
de la carretera de Felanitx)
són Barcelonistes d'aquests
de veritat, dels qui saben
patir i saben alegrar-se sense
renunciar mai d'unes idees
ni d'uns colors; potser per-
qué enguany tengueren una
Higa farcida de gols a favor
decidiren organitzar un
sopar de germanor en el
que, a més a més dels
culés habituals del Bar
hi havia gent de tot Mana-
cor: Convidat especial D.
Gaspar Forteza; a la seva
esquerra En Mateu d'es Bar
Mingo i així successivament
una quantitat de gent que
no podem anomenar d'un
en un, però que són la flor i
nata de l'afició al balompeu
local.

La madona del Bar, juntament amb D. Gaspar Forteza, pro-
cedeix a tallar la tortada en forma d'escut del Barca, dona-
ció d'En Lliro. Després del dolc el líder barcelonista de Ma-
nacor, don Gaspar va dir unes encertades paraules tot recor-
dant el temps de la Penya Blaugrana i la tradició barcelonis-

ta de molts de manacorins que han sabut aguantar amb dig-
nitat molts d'anys sense guanyar una Higa, però que mai no
han renunciat al seu barcelonisme. Després de recordar
que La Penya va tenir més de 300 socis va fer vots  perquè
algú més jove que ell agafás la torxa del Barcelonisme a Ma-
nocor.

Qualque madridista
coabaixa va participar en el
sopar, detall que diu molt
en favor seu i que ens fa
sospitar que ben prest se
convertiran al barcelonisme.
De totes formes l'excel.lent
arròs brut que serviren va
ser providencial per a uns
estómacs ansiosos; la carn
ofegada, amb xampinyons i
xítxaros, estava al seu
punt. Tot això regat amb vi
de la casa i culminant amb
vi escumós que va fer les
delícies de tots els qui no
estaven a règim. La culmi-
nació d'aquest sopar va
ser una tortada que havia
confeccionat artística-
ment En Biel Lliro i que
simbolitzava l'escut del
Barça.

A les postres se varen
sortejar una serie de re-
gals que consistien en ban-
derins, pósters o escuts de
l'entitat blaugrana. Parla-
ment del Sr. Forteza, aplau-
diments, visques i sarau fins
tard. Es comandats per ses

dones se n'anaren prest a
dormir, devers les dotze.
Els bons, feren nit de ple.

Miguel Sunyer, Maia,
organitzador del Sopar:
"Som del Barça de tota sa
vida, perol, en vint anys just
m'he perdut 4 partits del
Manacor i per malaltia".

-Era obligació encetar
un poc la conversa amb
l'organitzador d'un acte
socialment important, En
Miguel Maia, propietari del
Bar Ronda i que oficial-
ment nom Miguel Sunyer i
Pascual. Com va ser la idea
de reanir els barcelonistes
de Manacor?

-Va ser per celebrar una
campanya plena d'èxits i
culminada amb la lliga de
forma tan brillant. Jo, sem-
pre que el Barca guanya faig
un poc de festa. penó una lli-
ga bé es mereixia un sopar.

-Tots aquests qui sopen,
són clients de la casa?

-Molts d'ells, sí, però hi
ha barcelonistes de tots els
indrets de Manacor, tenim
com a convidat d'honor el
máxirn representant del
Barca a Manacor, Don Gas-
par Forteza.

-Des de quant sou bar-
celonistes?

-Des de tota la vida,
aquí ho som tots els de la
casa, la dona, els al.lots i
jo.

-Qualque vegada deveu
anar a veure el Barca, o no?

-Poques vegades per-
qué no puc. No m'ho perd
mai quan ve a jugar a Palma,
per') a Barcelona hi vaig
poc. En canvi vaig a veure el
Manacor que és l'equip del
nostre Poble, som tan in-
condicional del Manacor
que puc assegurar que en
vint anys només he fallat
quatre partits, i això per-
qué estava malalt.

-Voleu dir que sou del
Manacor comandi qui co-
mandi?...

-Sí, es President m'és
igual, tant amb uns corn
amb, els altres sempre he z
estat un aficionat de pri-
mera fila

-Quants d'aficionats hi
ha al sopar? o

-Més de vuitanta i això
que en tenim un parell del
Madrid, però no piulen mas-
sa.



PARA NO TENER

PROBLEMAS

DE LINEA:

REGATA
He aquí la gama regata en sus 4 versiones 1.300 y 1.600 de gasolina y 1.714 y 1905 en diesel en sus modali-
dades normal o super todos con tracción delantera, motor transversal, suspensión independiente en las 4
ruedas, maletero 513 dm3.

REGATA 70 ES.
1301 c.c.
65 C.V. a 5.800 R.P.M.
5 velocidades
155 km. hora
5,4 litros a los 100
Citi Matic
Económetro
P.F.F. 1.042.000

REGATA 100-S
1585 c.c.
100 CV a 5.900 R.P.M.
5 velocidades
180 km. hora
5,9 litros a los 100
elevalunas eléctrico
cierre electrónico
chek panel
económetro
reloj digital
neumáticos perfil bajo
dirección asistida
P.F.F. 1.261.000

REGATA 1900
DIESEL SUPER
1929 c.c.
65 C.V.
5 velocidades
165 km. hora
4,5 litros a los 100
elevalunas eléctrico
cierre electrónico
chek panel
dirección asistida
neumáticos perfil bajo
P.F.F. 1.305.000

Aire acondicionado de serie 99.999 pts.

REGATA DIESEL 1714
1714 c.c.
58 C.V. a 4.500 R.P.M.
5 velocidades
150 km. hora
5 litros
volante regulable
P.F.F. 1.157.000

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

Peugeot 505 SR-2000 aire acondicionado, dirección asistida.
131 supermirdiori motor diesel Fiat 2.500.

Renault 5 GTL PM-N
	

Ford Fiesta PM-Y
	

Citroen Dyane-6 PM-J, H,G.
Renault 5 TL PM-V
	

Seat Fura PM-Y
	

Citroen Furgoneta PM-V, O
Renault 4 TL PM-K, H
	

Seat Panda PM-W
	

Renault Furgoneta PM-I
Ford Fiesta Ghia 1.1 PM-V

	
Citroen Visa II special PM-V

	
Citroen Mehari PM-L

Ford Sport 1,3 PM-0
Ford Sport 1,3 PM-0
	 Citroen GS Palas PM-J

	
Vespa 200 PM-S

Citroen 2 CV-6 PM-N, F
	

Benelli 250 PM-J
Ford Sport 1,1 PM-L

AUTO VENTA MANACOR
Exposición y venta: Avda. Fray Junípero Serra núm. 40 y 2

	
Tel. 55 01 61

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.



SA PRovA filÉS CONVbeENT DE QUE ALLO QUE HA l'El`
S'AsuNTAmENT NO Té PC» Ni PEUS; ÍS QUE ARA aUE

TRO8AT ES IICAPUÍ FARAN FALTA ESTEllS lim

Es recomanen els següents productes, per a fer els
tractaments:

Cate, PI" se-
goria	 guretat

Dosi per	 Noms comercials
1001 aigua

Fosmet B 30 dies 250 grs. 1midan
Metil-azinfos C 28 dies 250 c.c. Guasthion, Fosvan,

Zeltiafos, etc
Metidatión C 21 dies 150 c.c. Ultracid, Supravide,

etc.
Quinalfos B 21 dies 150 c.c. Ekalux

Fora vila: La caparreta negra o máscara deis cítrics
Es una de les plagues

més importants dels taron-
gers i llimoneres. En estat
adult té la forma i tamany
de mig gra de prebebo.

Baix de l'adult hi
ha una gran quantitat d'ous
de color rosa.

Les larves tenen forma
oval i són mbbils. Solen
sortir dues generacions a
l'any, segons vengui el
temps, encara que lo
normal és en primavera i
a la tardor.

La "caparreta" produeix
una gran quantitat de melas-
sa damunt la qual s'instal.la
un bolet que és el que
dbna després la máscara als
cítrics.

El moment més
adequat per combatre-la és
des de que surten totes les
larves de baix de la capa
de les mares, t'iris que arri-
ben a la fase de ninfa,
aquesta inclosa.

Aquests tractaments es
faran en els cítrics que ten-
guin fulles. Als arbres que
estan molt afectats per les
gelades, s'haurá d'espe-
rar que brollin i es farà més
endavant.

Si hi ha qualque plan-
tació on hi hagués aranya
roja, s'afegirá (Tetradifon §
més Dicofol)	 Tedion-Kei-
tare al 0,25 o/o.

Enric r•-)
S.0



El dia del ¡libre a Manacor:

«Una festa amb poca tradició. .»
Dia 23 d'Abril, Sant Jordi, és ja una festa tradicional a molts de llocs de l'Estat Espanyol,

especialment a Catalunya, a on la tradició fa que tots els llibreters surtin als carrers, i carreguin de llibres i
flors les seves taules... Es també tradicional, obsequiar a la persona, o persones estimades, amb una

rosa o un llibre, nosaltres des d'aquí, vos vplem obsequiar, —no amb una rosa
o un llibre, perquè ens sortiria massa car—, sinó amb un petit reportatge de com van

celebrar els llibreters de Manacor el dia del libre.

Abans de tot, hem de
deixar clar, que a Manacor
aquesta festa quasi no es
coneix, i que tal volta
molta gent es sorprendrà al
llegir aquest reportatge.
Hem de dir també, que a
Ciutat la festa del libre va
ser un èxit, tan a nivel] d'or-
ganització, com a nivell de
participació, la Placa Major
bullia per l'alegria dels
al.lots que passejaven per
allá... i que varen omplir
el dia llegint contes i li-
bres d'aventures, que els
acosten de cada any més a
valorar aquest dia del llibre
com a un dia per triar lec-
tures i divertir-se comprant
i llegint libres. Pensara que
tot és qüestió d'organitza-
ció, i sobretot, d'educació.

Per tot això, dimecres
passat, vàrem parlar arrib els
responsables de les dues lli-
breries de Manacor que cele-
braren el dia del llibre,
Bearn i Xaloc, aquestes són
les seves opinions sobre la
festa del libre.

Llibreria Elearn.

La llibreria Bearn va
celebrar el dia del llibre
fent un 10 o/o de descomp-
te a tota la gent que aquest
dia comprás un llibre,
ens van dir que no havien
organitzat res més, ni cap
taula, ni cap sortida al car-
rer, perque a Manacor no hi
ha cap alicient per fer-ho,
i es van queixar de la poca
col.laboració de l'Ajunta-
ment de Manacor, concreta-
ment de la Comissió de
Cultura a l'hora d'organit-
zar festes d'aquest tipus.

-Heu venut més libres
— avui que els altres dies, o

no s'ha conegut que avui
era la festa del llibre?E

-S'ha conegut una mi-(.5)
á ca, sobretot, el capvespre,
2 han vengut al.lots de diver-

ses escotes, però no s'ha
conegut massa.

:Per qué creis que a Ma-
nacor la festa del llibre no
és quasi coneguda?

-Aquí la festa és poc co-
neguda, perqué és difícil
muntar coses, no tenim cap
tipus d'ajuda, ni tan sols la
Comissió de Cultura del
nostre Ajuntament organit-
za res.

-I de la festa del llibre
a Ciutat, que en trobau?

-Es molt maca, a Ciu-
tat ja fa una serie d'anys
que es fa molta festa.

-Quin tipus de llibres
s'han venut més?

-Sense cap dubte els

infantils, sobretot els d'una
col.lecció que es diu "Tria
la teva aventura" que són
uns llibres que donen als
al.lots l'opció de triar
l'aventura que volen viu-
re, perquè cada història té
22 solucions diferents. A
més, aquesta col.lecció és
bilingüe, és a dir, n'hi ha
en català i en castellà.

-Creis que influeix el
preu en la manca de venda?

-No, tothom sap que
els llibres són cars, però in-
flueix només en el sentit
que enlloc de 10 llibres
en comprin un, però res

més.
-Heu venut més llibres

en castellà o en català?
-Nosaltres n'hem ve-

nut més en castellà.
-Em podeu donar al-

guns títols dels llibres més
venuts avui?

-Sí, hem venut molt,
"El pianista" de Vázquez
Montalbán, "La conjura
de los necios", "Manual de
supervivencia" i en català
"Quim Montsó".

Llibreria Xaloc.

La llibreria Xaloc, tam-
bé va celebrar el dia del lli-
bre, per?) ells a part de fer
el 10 o/o de descompte,
varen treure una taula al
carrer, just davant el seu
mostrador, a on s'acaramu-
llaven els llibres d'aventures
i els contes infantils de tot
tipus. També es van quei-
xar de la manca de suport
per part de l'Ajuntament,
tot i posant com a exem-
ple la festa del libre de

Títols dels libres més venuts.

*Collecció "TRIA LA TEVA AVENTURA"
*"El amante".
*"Es posible ser feliz".
*"Señor Monopolio".
*"El pianista".
*"La conjura de los necios".
*"Manual de supervivencia".
*"Quim Montsó".
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1 RIMERA CARRERA. PREMIO FOMENTO
AL TROTE ENGANCHADO	 2.300 mts. HANDICAP

	
A las 4,00 h.

10.000 pts. en premios (6.000 al primero; 3.000 al segundo Y 1.000 al tercero)
Para caballos enteros y	 castrados e yeguas nacionales de menos de 7 años de edad que no hayan ganado 45.000 pta. Matrícula: 100.

Forfait: 20 o/o del Premio. Cambio de conductor: 1000 pta.

Propietario N Caballo Dist	 Conductor s.c.e Origen Sumas ganadas
B. Huguet 1 FRISONA B 2.300	 G. Ginés Yc4 Foligno -Pep Frisco
P. Fay Fay 2 FAY FAY N 2.300	 J. Cabrer Cc4 Sam Frisco -Nena II 1.125
J. Sureda 3 FRISCO 2.300	 Propietario Ca4 Sam Frisco -Nika Piroska 5.000
P. Riera 4 EMBATE 2.300	 Propietario Cc5 Oscar CII -Mongolia 6.000
Fluxá -Vives 5 FURIA TRELLO 2.325	 M. Fluxá B Yc4 Sam Frisco -Quinela II 11.000
C. Ballester 6 DESIREE DE MORGANA 2.325	 M. Portell Yc6 Nathan -Fata Morgana 11.300
C. Chileno 7 DEVANT JO 2.325	 J. Riera J Cn6 Stia-Zanda Power 21.225
Adrover -Roig 8 FIORINA ROYER 2.325	 G. Roig Yc4 Eliphar -Vanesa Royer 21.500
C. La Palmera 9 ELSA GIGANT 2.350	 J. Mas Ya5 Aneto -Zasiboune 33.000
P. Santandreu 10 FIGURA MORA 2.350 M. Bauzá Yc4 Dzong-Glane 33.200

SEGUNDA CARRERA - PREMIO BACCARA (I)
AL TROTE ENGANCHADO	 2.300 mts. HANDICAP

	
A las 4,25 h

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

Para caballos enteros y castrados e yeguas nacionales de 7 y más años de edad que no hayan ganado 50.000 pta. desde el 1 -1- 84 ni 100.000 pts

desde el 1-1-83. Matrícula: 120 pta. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1.000 pta.

Propietario N Caballo Dist,	 Conductor s.c.e Origen Sumas ganadas
P. Bonet 1 CEREZO R 2.300 A. Bonet Cc7 Prins Orneberg -Jordania
A. Ripoll 2 CONSELL 2.300	 J. Bauzá Cc7 Urus G -Quen Valona
P. Urraca 3 URRACA 2.300	 J. Reinoso Yal 2 Renal do 3-Zalamera
C. La Palmera 4 ZASIBOUNE 2.300	 S. Contestí Ycl O Gigant -Rita Boune
C. Castan 5 CASTA MORA 2.300	 G. Riera (ap) Yc7 Marloo -Duccia 1.200
J. Al ou 6 ALONDRA WORTHY 2.300	 J. Alou Yc9 August -Worthy-Lucana 2.120
A. Juliá 7 AZORIN J.M. 2.325	 J. Riera J. Cc9 Tenderloin-Nika Julia 16.400
S. Riera M 8 BAULA 2.325	 S. Riera M Yc8 Poker -Narquilla 24.000

TERCERA CARRERA - PREMIO MAIRENA (I)
AL TROTE ENGANCHADO	 2.300 mts. AUTOSTART

	
A las 4,50 h.

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

Para caballos enteros Y castrados e yeguas nacionales de menos de 7 años de edad que hayan ganado entre 45.000 pts y 120.000 pta.

Matrícula: 120. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pta.

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

S. Llodrá 1 D. IRIS 2.300	 Propietario Yc6 Stia-Jordilla 46.500

B. Femen ías 2 FARAON 2.300	 J. Bassa Cc4 Monet -Petisa 56.115

J. Sureda 3 EBONITA 2.300 M. Adrover F Yc5 Radar -Quicoina 57.600

A. Bonet 4 EUREKA MORA 2.300	 P. Bonet Ya5 Eliphar -Silvana Volo 57.700

Hnos. Llobet 5 FATIMA SENATOR 2.300	 B. Llobet R (ap) Ya4 Ole Senator -Venecia 58.700

C. Roges Terr. 6 FABRIN A 2.300 G. Mora Yn4 Monet-Sabina II 59.435
SEGUNDO PELOTON

A. Nicolau 7 DORIA 2.300	 G. Riera (ap) Yc6 Stia -Kupey 63.240

Hnos. Ginard 8 FOX 2.300	 B. Llobet Cn4 Monet- Uganda 63.300

CUARTA CARRERA - PREMIO MAIRENA (II)
AL TROTE ENGANCHADO	 2.300 mts. AUTOSTART

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

Para caballos enteros y castrados e yeguas nacionales de menos de 7 años de edad que hayan ganado entre 45.000 y 120.000 pts.

Matrícula: 120. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 Pta.

A las 5,15 h.

Caballo
EVA
FALIA
ESPECIAL TR
FAULA
DIVINA DE PRINS
ENEIDA

s.c.e
Ya5
Yc4
Ca5
Ya4
Yc6
Ya5

Cc5
Cc5

Propietario	 N
J. Torres G	 1
J. Barceló	 2
R Gomil a	 3
B. Gili	 4
D. Cabrer	 5
J. Miralles	 6

Dist. Conductor
2.300 M. Galmés
2.300 Propietario
2.300 J. Rosselló
2.300 L. Gili
2.300 J. Bassa
2.300 J. Riera 1

SEGUNDO PELOTON
2.300 J. Bauzá
2.300 J.Llull

Origen
Elido-Quedalina
Sam Frisco-Salia
Uvalli-Raquel MM
Giato-Aixalda Dior
Prins Orneberg-Trianera
Oscar CII -Vodka II

Sumas ganadas
64.900
72.725
74.180
90 425
97.170

103.350

S. Llabrés	 7 ETRUSKO
M. Cal dentey	 8 ELEAZAR

Rousko-Judi
	

113.350
Monet- FI icka
	

119.500



QUINTA CARRERA - PREMIO POTROS
AL TROTE ENGANCHADO	 2.100 mts. HANDICAP

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

Para Potros y potrancas nacionales de 3 años de edad que hayan ganado 18.000 pts. Matrícula: 150. Forfait: 20 o/o del premio.

Cambio de conductor: 1000 pta.

Propietario
R. Morlá
S. Riera
H. Gal més
J. Darder
A. Servera
C. Nivell
A. Garau
F. Pascual

N Caballo
1 HARÁ
2 HU RI
3 HISTER
4 HORSE HANNOVER
5 HELENA TWIST
6 HE RBA D'ES BOSC
7 HIVERN
8 HURACAN QUITO

Dist Conductor	 s.c.e
2.100 G. Mora	 Ya3
2.100 G. Portell 	 Yn3
2.100 J. Galmés P	 Yc3

2.100 J. Más	 Ca3

2.100 A. Servera D	 Yc3
2.100 A. Pou	 Ya3
2.150 J.Riera J	 Cc3
2.150 J. Vich	 Cc3

Origen
I quelon-V alesk a
U rus G-Brenda
Ego-Pimpinela II
Giato-Zoraida d'Or
Twist S-Urania Y
Echo du V. B. -Gachette
Horsepower-V. Pamela
Giato-Sabina II

Sumas ganadas
18.000
19.500
21.000
23.000
27.600
35.070
79.700
89.880

A las 5,40 h.

SEXTA CARRERA - PREMIO BACCARA (II)
AL TROTE ENGANCHADO	 2.350 mts. AUTOSTART

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

Para caballos enteros y castrados e yeguas nacionales de 7 y más años de edad que no hayan ganado 50.000 pta. desde el 1-1-1984 ni 100.000 pta.

desde el 1-1-83. Matrícula: 120 pta. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pta.

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

Portell-Vich 1 UPSALIN 2.350	 S. Contestí Cal 2 Oscar CII-Nika Piroska 23.230

H. Melis 2 TORTOLO 2.350	 B. Melis Cn13 Vestjyden-Hortensia B 25.100

Perlas Manacor 3 CRETA 2.350	 M. Fluxá S Yn7 Nathan -Miss Piroska 25.200

I. Paez 4 ADRIANA 2.350	 B. Llobet Ya9 Oscar CII-Sinaloa 35.500

M. Rosselló 5 VINOLIA 2.350	 Propietario Ycl0 Vestjyden-Mongolia 36.600

C. Takyu 6 TAKYU M 2.350	 G. Gelabert Cc13 Vestjyden-Ganga 38.300
SEGUNDO PELOTON

M. Adrover 7 ROQUEPINA 2.350	 R. Binimelis Ycl 5 Hourvari-Calmarina 38.700

Hnos. Bassa 8 BELLMAHON SM 2.350	 J. Bassa Cc8 August Worthy -Lucana 45.090

A. Servera 9 ANCALI DIOR 2.350	 J. Durán Ca9 Dior-Plantosa d'Or 45.410

M. Monserrat 10 BIRMANIA 2.350	J. Cabrer Yc8 Renaldo B-Silueta 45.600

A las 6,10 h.

SEPTIMA CARRERA - PREMIO BIRMANIA (I)
AL TROTE ENGANCHADO	 2.300 mts. AUTOSTART

	
A las 6,40 h.

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

Para caballos enteros y castrados e yeguas nacionales de 7 y más años que hayan ganado 50.000 pta. desde el 1-1-84 ó 100.000 pts. desde el

1-1-83. Opcionalmente tienen cabida en ella trotones de menor edad. Matrícula: 150. Forfait: 20 o/o del premio. C. de conductor: 1000 pta.

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

Hnos. Mascaró 1 ANITA 2.300	 D. Mascaró Yc9 Royal Cambais -N isomulga 50.700
J. Riera 2 ALIS DIOR 2.300	 Propietario Yt9 Prigotsi-Pompeya 54.100
C. Bosch 3 BOSGAL 2.300	 B. Camps Cc8 Tartuffe D- Quilla 55.460
Hnos. Sebastiá 4 ZARIANO 2.300	 J.A. Riera Ccl O Ornifle-Defensora 56.915
Hnos. Suñer 5 THYWORTHY MORA 2.300	 J. Massanet Ccl 3 August Worthy-Natacha 58.150
C. Can Vadó 6 BELLA LEY 2.300	 J. Santandreu Yc8 Prince de Figuier -Ley 62.000

SEGUNDO PELOTON
J. Pons 7 SON PETIT BO 2.300	 J. Gelabert Cal 4 Quidam II-Zanda 63.900
Hnos. Jaume 8 BEN D'OR 2.300	 M. Fluxá S Cc8 Greco-Flor de Loto 64.500

OCTAVA CARRERA - PREMIO BIRMANIA (II)
AL TROTE ENGANCHADO	 2.300 mts. HANDICAP

	
A las 7,10 h.

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

Para caballos enteros y castrados e yeguas nacionales de 7 y más años de edad que hayan ganado 50.000 pta. desde el 1-1-84 ó 100.000 pta.

desde el 1-1-83.0pcionalmente tienen cabida en ella trotones de menor edad. Matrícula: 150. Forfait: 20 ojo. Cambio de conductor: 1000 pu.

Propietario N Caballo Dist.	 Conductor s.c.e Origen Sumas ganadas
Hnos. Riera 1 ZAINA G 2.300 M. Durán S Ycl O Renaldo B -Olga Y 66.900
Son Llulls 2 VARCOLINAP 2.300	 A-Pou Ycll Ornifle-Laria 66.900
Hnos. Bassa 3 BOCA RATON 2.325	 J. Bassa Cc8 Sam Frisco-Sara Montiel 84.800
S. Esteva 4 BELLINO L 2.325	 A. Esteva N Cc8 Royal Cambais-Sophi 85.130
C. Son Frau 5 VISIR 2.325	 J. Vich Ccl 1 August Worthy-Jitlandia 97.600
J.A. Servera 6 BABIECA CII 2.350	 J.A. Riera Ca8 Oscar CII-Quenia Khan 102.450
J. Puigserver 7 BEN LOY JM 2.350	 J. Tauler Cc8 Tenderloin-Reina 117.950
S. Ruiz B. 8 DRI VES TWIST 2.375	 M. Bauzá Cc6 Twist S-Oh Piroska 197.410



NOVENA CARRERA. PREMIO ZUMBON MORA
AL TROTE ENGANCHADO	 2.300 mts. HANDICAP

	
A las 7,40 h.

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

Para caballos enteros y castrados e yeguas nacionales de menos de 7 años de edad que hayan ganado más de 12.0.000 pta. Matrícula: 150.

Forfait: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pta.

Propietario N Caballo Dist	 Conductor s.c.e origen Sumas ganadas
G. Barceló 1 EL JHAZAIR 2.300	 S. Riera Cc5 Oscar CII-Zinina 127.752
P. Santandreu 2 E. PAMELA 2.300	 A. Santandreu Yc5 Monet-Oh Pamela 148.670
A. Roig 3 ELMA 2.300 M. Bauzá Ya5 Brio Grandchamp-Sara 153.460
B. Femenías 4 DARIOCA 2.300	 B. Llobet Cc6 Stia-N isomu I ga 153.898
M. Adrover 5 DIVINA A 2.325	 M.Adrover F Yc6 Monet -S'Nina 211.895
Hnos. Reinoso 6 DADIVAR JR 2.325	 P. Reinoso (ap) Cc6 Nathan-Zarina R 214.645
C. S'Espital 7 E. POMPONjU5 2.350	 S. Rosselló Cc5 Radar-Turista Fox 234.402

DECIMA CARRERA - CRITERIUM JAUME MORA (ULTIMA PRUEBA)
AL TROTE ENGANCHADO	 1.600 mts. HANDICAP

30.000 pts. en premios (18.000 al primero; 9.000 al segundo y 3.000 al tercero)

Para los 6 trotones nacionales con mayor puntuación en el criterium. Matrícula: 300 pta. Forfait: 20 o/o del premio. C. de conductor:

A las 8,10 h

l000 pta.

Propietario Caballo Dist.	 Conductor s.c.e. Origen Puntuación
C. Santuerí 1 DEMETRIUS SF 1.600	 G. Mora Ca6 Glasny Hanover-Valeska 8
A. Cerdá 2 BU FALO 1.600	 A. Pou Ca8 Jasmin du Pont-Ursa 9
Sa Corbaia 3 E MARISOL 1.600	 D. Ginard Yc5 Echo-Marisol 13
G. Coll 4 BENV EN GU DA 1.600	 G. Coll Yc8 Nathan-Fata Morgana 13
M. Rosselló 5 CARTUMACH 1.600	 G. Jaume Cc7 Royal Cambais-Milagrosa 22
Hnos. Riera R. 6 DINAMIQUE R 1.600	 J.A. Riera Ca6 Oscar C I I-Ganga 44

ONCEAVA CARRERA
	 FONDO TRIO: 17 .250 pts.

AL TROTE ENGANCHADO	 2.300 mts. HANDICAP
	

A las 8,40 h.
20.000 pts. en premios (12.000 al primero; 6.000 al segundo y 2.000 al tercero)

Para caballos enteros y castrados e yeguas importados. Retrasos según sumas ganadas a partir del 1-1-84, con adicionales según fecha importación

y sumas ganadas a partir de 1-1-84. Matrícula: 200 pta. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pta.

Propietario N Caballo Dtst. Conductor s.c.e Origen	 Sumas ganadas
A. Ginard 1 GRISERIE DU PUY 2.300 G. Busquets Ycl3 Que Rio-Rebecca
Hnos. Moya 2 E DIT ROYAL 2.300 P. Sebastiá Cal 5 Quassia-Princesse C 2.610
S. Monserrat 3 HALICARNASSE 2.300 S. Sanmartí Ycl2 Volney-Aunou 23.310
A. Garau 4 KALIN DU SURF 2.300 J.Riera J Ca9 Valreas -Carolina C 26.000
Martínez. Mor 5 KAPOUSTO 2.325 P. J. Garcías Cc9 Queronville LB-Rosita 23.220
J. Martí 6 HERONNEAU 2.325 Propietario Cal 2 Un Jour-Viendra-Ukalina 32.000
C. Ca s'Hereu 7 ECLAT DE VORZE 2.325 G. Lliteras Cal5 Iris VII-Rita TII 32.200
J. Gelabert 8 HABEO 2.325 R. Hernández Cal 2 Paleo-Panamá III 38.000
M. Polo 9 ESPOIR DE CHAPEU 2.350 M. Durán S Cc15 Jussie-Sagesse T 58.100
Hnos. Nicolau 10 LADY DU PARC 2.350 M. Nicolau Yc8 Quincy-Dexacone du Parc 70.110
Hnos. Riera R 11 FILLE DE FRANCE 2.375 J.A. Riera Ycl4 Fuschia VII-Urgande d'Orge 99.700
Hnos. Riera B 12 KECROPS 2.375 G. Riera (ap) Cc9 Sang d'Or-Tyrannie 101.440
Sec. Semental 13 KAM ARAN 2.425 M. Sastre Cn9 Ursin L-Manora 217.700

PROGRAMACION Día 4-V-85

-POTROS 2 Años I
1200. 	 mts. Autostart

-POTROS 3 Años H. Hasta 27.000 pts. ganadas
Handicap - 6.000 pta. 25 mts.
18.000 pta. 50 mts.

2.100 mts.

-PREMIO FOMENTO
Para caballos nacionales de 4,5 y 6 años que no hayan

ganado 45.000 pta.
Handicap

-PREMIO QUO VAIHS
Para caballos nacionales de 4,5 y 6 años que hayan

ganado entre 45.000 y 225.000 pta.
Handicap - 25 mts. 75.000 pts.
50 mts. 135.000 pta.

- PREMIO REMORA
Para caballos nacionales que desde 1-1-83 no hayan

ganado 180.000 pts. ni 90.000 desde 1-1-84

Handicap sumas desde 1-1.84: 25 mts. 15.000 pts.
50 mts. 45.000 pts.

-PREMIO VERTA
Para caballos nacionales que desde 1-1-83 hayan gana-

do 180.000 pts. ó 90.000 desde 1-1-84
Handicap sumas desde 1-1-84: 25 mts 120.000 pta.
50 mts. 170.000 pta.
75 mts. 250.000 pta.

-PREMIO IMPORTADOS. Bases anteriores

-PREMIO APRENDICES (Colocación-últimas velocidades)
1,29- o más 00 mts y 25 mts. de Handicap por cada

segundo
Distancia: 2.000 mts.

NOTAS : En los Premios Fomentos y Quo Vadis las sumas
ganadas en carreras de Potros sólo contabilizarán un 25
ojo . En los Premios Rémora y Verta ningún caballo sal-
drá con un Handicap inferior al que le impondría el
50 o/o de las sumas ganadas desde el 1-1-83.

En el Premio Aprendices sólo podrán tomar parte
en esta carrera los jockeys con licencia de Aprendiz
que no hayan conseguido 8 victorias.



Tu ets el protagonista
d'aquesta história, tría entre

22 solucions diferents.

EL SECRET
DE LES PIRÁMIDES

RICHARD BRIGHTFIELD - ANTHONY KRAMER

TIMUN MAS

Portada d'un dels /libres de la col.lecció "TRIA LA TEVA
AVENTURA", la col.lecció de 'libres infantils més venuda
aquest dia de//libre a Manacor.

o
o
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o
3

o

Ciutat, que sempre, des de
fa uns anys és un èxit.

-Als vostres companys
de la librería Bearn, els hi
hem demanat si havien
venut més libres que els
altres dies, vosaltres, n'heu
venuts més o no?

-Sí, però supós que
n'hem venut més perquè
vàrem avisar a les escoles
que posaríem una taula, i
han vengut molts de nins i
nines, quasi tots han com-
prat algun libre.

-Heu posat aquesta
taula altres vegades?

-Sí, ja fa sis anys que
posam aquesta taula, i creim
que és una bona experièn-
cia, encara que pensam que
si l'Ajuntament de Mana-
cor coLlaborás podríem
fer una bona festa del li-
bre.

-Qué trobau de la festa
del libre que es fa a Ciutat?

-Está molt bé, hi va
molta gent, la veritat és que
está molt ben organitzada.

-Heu venut més llibres
en castellà o en català?

-En català.
-Creis que el preu dels

llibres influeix en la man-
ca de venda?

-Sí, clar que sí, et puc
dir que s'han venut els lli-
bres més barats.

-Quin tipus de llibres
s'han venut més?

-Els infantils, per
que han vengut molts d'al-
lots. Sobretot la col.lecció
"Tria la teva aventura".

-Em pots dir alguns
dels títols més venuts?

-En català s'ha ve-
nut un poc de tot, sobre-

tot els darrers llibres de Na
Maria Antònia Oliver, en
castellà "La amante" de
Na Margueritte Duras,
"Es posible ser feliz" d'en
Gori Mateu i "Señor Mo-
nopolio".

I amb aquestes pa-
raules de la responsable de
la llibreria Xaloc acabam
aquest petit reportatge,
tot i esperant que la Comis-
sió de Cultura de l'Ajunta-
ment de Manacor compren-
gui el nostre missatge, i de-
sitj ant que l'any que ve
Manacor tengui una festa
de' ''ibre com cal.

Sebastiana Carbonell
Fotos: Forteza Hnos.



Si un s'aixeca el matí
dues hores més prest del
costum i per afegitó II espe-
ra una jornada feixuga, lo
més probable és que en
arribar el vespre sols tengui
dos desitjos: Sopar i de
seguida anar-se'n a jeure.

Aquell dia febrerenc
i ventós. En Colau havia
tengut moguda. Però no
moguda tal com ho ente-
nen els joves d'avui que
pasturen devers "Esperits",
sinó moguda de tots els
ossos del cos, de calar la bi-
ga amb una paraula, que dit
sia qe passada no té el ma-
teifsignificat ni prop fer-hi.
A més dels treballs rutina-
ris, II tocà descarregar tres
camions —tres que són tres—
i no solsment descarregar-
los; també hagué de bai-
xar la mercaderia al soterra-
ni que servia de magatzem
del seu negoci.

Acabà rebentat, de tal
manera que just aficat entre
els llençols no necessità vol-
tar gens per agafar el so.

Curiosament es desper-
tà a trenc d'alba, i clic curio-
sament perqué per regla ge-
neral els dies següents d'una

atupada de feina com la que
se'n dugué tocaya una
per mes— la muller l'havia
de cridar mitja dotzena llar-
ga de vegades per acon-
seguir que botás del llit.
En aquesta ocasió emperò
Na Maria Antònia, així no-
mia la dona, dormia
tranquil.lament al seu cos-
tat.

Malgrat no tenir encara
la plenitud del domini dels
sentits degut a trobar-se en-
tre el despertar i la son, així
i tot En Colau experimentà
una mena d'estranya sensa-
ció mai percebuda fins lla-
vors.

L'Aire que respirava
arribà mesclat amb olors
que li eren desconegudes,
notant-se una densitat i
pesadesa que ho feia
més feixuc del ja per si
feixuc i humit aire ma-
nacorí de sempre.

Tocà els cabells de
Na Maria Antònia i retirà
la ma de seguida com qui
respon a una imperatiu or-
de no que pot deixar
d'obeir.

Na Maria Antònia (*)
tenia els cabells sedosos i

suaus com un plomissó de
gorrió. ¡Ai aquells mera-
vellosos cabells rossos i
llargs com a raigs de sol!
Que no feia encara deu
anys II feren perdre per
primera vegada la gana,
la son i tot el que pot per-
dre un jovenell de devuit
anys enamorat.

Palpa el cos adormit
que tenia al costat... De sob-
te es despertà de tot i un
calfred li pujà per l'espina-
da... Ell que havia fet reali-
tat el desig lorquiá, sabia
ben prou que aquells pits
i tot el cos de dona en defi-
nitiva, no eren el "país"
meravellós en que es perdia
una nit si i l'altre també
des de feia sis anys.

Per un estrany fenó-
men inexplicable amb rao-
naments científics, En
Colau s'havia despertat a
ca seva, és ver, i al carrer
del Barracar, però... A l'any
de gràcia: Mil quatre-cent
cinquanta-u! A la segona
setmana del mes de Febrer
—aquí es fa precís recor-
dar que la reforma de l'an-
tic calendari Julià per l'ac-
tual o Gregorià no es feu

fins a l'any mil cinc-cents
vuitanta-dos-- Es tractava
"senzillament" que el nos-
tre home havia ocupat el
lloc d'un avant-passat seu de
fesomia idéntica i de ma-
teix nom.

En Colau era un home
realista, despert i de idees
obertes. Es feu prest càrrec
de la situació, decidint viu-
re amb tota intensitat
aquells moments històrics
de més de cinc-cents anys
rera la seva época. Per
altra banda i pels coneixe-
ments que de la història
escrita tenia, endevinava
que de res li hagués servit
proclamar als quatre vents
que ells no perteneixia al
segle en qué es trobava sinó
a un altre mig mileni més
envant. De segur que de
no fer-ho així hagués aca-
bat cremat a la foguera
per bruixot.

Una sola espina duia
clavada al cor; viatjar pel
temps sense Na Maria án-
tónia. Per aquest motiu
es guardá una sola idea
fixa d'ítaca: Tornar a
ella.

Comprenc que el ciu-
tadà manacorí d'avui ten-
gui mal de fer-se una imat-
ge de la fesomia urbanísti-
ca del Manacor del segle
XV. L'única aproximació
a meitat camí entre el
llavors i ara és possible-
ment el panol a la Secre-
taria de L'Ajuntament en
data de mil set-cents vint-i-
set, on es pot veure l'exis-
tència de tres barris físi-
cament separats: El que en-
revolta el Palau, el moli-
nar de Fartáritx i el
Barracar. Entenent pel
Barracar, un grupet de
barraques situades entre
l'actual carrer del mateix
nom i el de Sant Barri, mal
anomenat de la Lluna; co-
mençant a l'indret de la que
és avui travessia de Sant An-
dreu i acabant a la de
l'Unió.

Davant de les barraques
l'espai era obert, no com
ara on allarguen les

con tarella

Un viatge al segle XV



nues cuixes de la sexual
Camella, un temps nina ver-
ge pintada pe'n Brunet i
avui sempre abraçada a eina
de mascle. La terra era rica,
meitat sementer, meitat fi-
gueral que acabava just al
serrat de les Pedres Llises,
murada natural i estenedor
de bugades de la vila.

El nostre amic establí
contacte amb les "seves"
amistats, entre els qui no
puc deixar d'anomenar a:
Antoni Nadal, que en vers
de pintar a l'oli feia de for-
ner; En Sansaloni, que
a manca de poliesportius
treballava de carnisser; En
Joan Pont, guardià del palau
per falta d'alumnes a ense-
nyar a manar cotxes; En
Mateu Llodrá, que en vers
de replegar doblers pel Ma-
nacor i A tota plana recla-
mava setze sous a la Sala;
i altres personatges cone-
guts, com eren En Joan
Riera, mercader i n'Elena
de professió puta.

Eren interessants els
personatges sens dubte, per()
el nostre heroi no havia
reculat al segle XV de ba-
des. No sé per quins secrets
designes la seva missió era
la de viure els moments de
la gran esperança frustrada
dels forans, i que en cas que
els esdeveniments haguessin
estat favorables per ells,
podria molt bé haver signi-
ficat l'adavantament dels
efectes liberadors de la re-
volució francesa tres-cents
vint-i-vuit anys...

A mitjan dematí, de-
vant el Palau es topà amb
Ell. Amb l'HOME, En
Simó de Son Pere Andreu
de cognom Ballester i més
conegut per lo Tort.

No es canviaren més pa-
raules que les necessàries per
escometre's, els ulls parla-
ven per les llengües... Els
emissaris de Nàpols havien
tornat amb les mans bui-
des i per afegitó el gover-
nador Olms feu befa públi-
ca, ajudat pel frare Catany,
dels representants de les vi-
les. L'hora era arribada!.

El diumenge del Ram
(18 d'Abril) Lo Tort sitiá
per segona vegada Ciutat,
repetint la gesta del Juliol
del cinquanta. Més de dos
mil homes armats enrevol-
taven les murades de la capi-
tal. Homes decidits a reco-
brar la dignitat com a tals.

Es així que el vint-i-tres
de Maig, juntament amb En
Simó, En Maties, En

Gelabert, En Gil, En Fulla-
na, En Fornit i tots els de-
més prohoms de la fora-
nia, En Colau romangué als
voltants del monestir de la
Real.

La nit estrellada del
Maig Mallorquí, a dues pas-
ses de l'estiu, convida a la
conversa i a més que a la
conversa a la confidencia,
si les armes descansen i al
cor hi ha un desig de pau,
com succeia el cas d'En
Simó i els seus que allá eren
arribats per pactar la fi de la
revolta amb els enviats del
sempre per ells reconegut
rei i senyor Alfons.

P'En Colau la tragedia
era precisament la de conèi-
xer bé la història. Per aquest
motiu, en contra de les fins
llavors cridades al seny, ara
demanava fermesa i aconse-
Ilava l'entrada a Ciutat.
Així com que En Simó Ba-
llester prengués possessori
del govern de l'illa en nom
del rei.

No t'esforcis amic, deia
En Simó amb to baix per()
ferm. Possiblement tenguis
raó quant dius que cal triar
entre el poder i la mort. Que
no hi ha altra sortida per mi
i els meus. Saps? A vegades
m'assustes i em sembla
que posseeeixes l'habilitat
d'endevinar el futur; Però
no puc fer el que em dema-
nes. Jo no desig el poder.
Vull acabar avui aquesta
qüestió i tornar-me'n a
Son Pere Andreu; Llaurar
el camp i batre a l'era. Pe-
1-6 vull tornar-hi sabent-me
lliure i amb dignitat: enre-

voltat de veinats també
lliures com jo mateix.

Mai he negat la neces-
sitat de les lleis que regulen
la convivencia pacífica dels
homes, si bé rebuig i comba-
tré sempre aquelles disposi-
cions despótiques que en
vers de facilitar el conviu-
re ens fermen i degraden de
la nostra condició de perso-
nes.

M'ensenyaren esser lliu-
re, la força que m'empeny
és la virtut. En ella es fona-
menta el meu coratge i el de
tots els qui estan al meu
costat. Per aquest motiu
som odiats i al mateix
temps temuts pels contra-
ris. Ten en compte que el
nostre secret no está en el
nombre, sinó en que obram
per pròpia voluntat i ens
agermanam lliurement.

Ells saben que tenim
l'honor per senyera i que
ens valoram el prou sufi-
cientment com a homes,
que si cal som capaços de
fer fins i tot la revolució.
A la revolució mai la faran
els homoniqueus ni els as-
sustadissos; Ella és una fem-
bra meravellosa, quasi utó-
pica que només fa l'amor
amb els mascles.

Si, possiblement tenguis
raó quan dius que els
senyors i nobles de Ciutat
no cumpliran la paraula do-
nada, en realitat no ho han
fet mai. Jo en canvi tenc
la necessitat inexcusable de
cumplir la nieva, en que co-
negui el perill i sàpiga per-
fectament que tot regim

despòtic, per sentir-se com
a tal, necessita que el te-
mor esborri les inquietuds
dels homes sotmesos.

... Les paraules d'En Si-
mó dugueren a n'En Colau
records d'altres anys per-
qué nasqués Charles-Lois de
Secondat, baró de Montes-
quiu...

El camp de la Real es-
tava en calma. Regnava el
silenci dins la nit; En Colau
aclucà els ulls i es dormí
profundament.

* * *

o

o
3(*) En homenatge a la segui-

dora Ma. Antònia Vadell
que diu no entendre les
meves contarelles.

Una hora Ilarga li costà
a Na Maria Antònia el des-
pertar al seu marit, i mai
sabé el perquè de tantes
carícies com les que re-
bé per resposta.

Feia tard a obrir la bo-
tiga, altre dia hauria atrau-
llat, però avui s'atura a l'in-
dret del café Trípoli i escol-
ta amb devoció la música
que En Toni Nicolau, par-
roquià fidel de la casa, ha-
via posat a tot volum.

Al capdamunt de Na
Camella resonava podero-
sa la veu d'arrel d'alzina fos-
ca i profunda d'En Guillem
Cremat: El més mana-
corí dels manacorins i el
que més com a tal exerceix
malgrat nsqués a Guinea.
"... i era una colla de veure
tots eren manacorins
fent-se costat un a l'altre
adaven replegant amics".

Antoni Sureda Parera.



SARAO°

27.
A Et R I L

Alevines

Pompas Fúnebres
de Manacor S.A.

Tel. 55 18 84 -

Paseo Ferrocarril, 14
	

Manacor

CAMPO
),7-MUNICIPAL , DEPORTES

t 
CRISTO

A las 16,30

Murense - Porto Cristo

DOMINGO 28 ABRIL
A las 18,- h.	 3 • " División Nacional

RARO
PORTO CRISTO

PRODUCTORA

AZUL EJERAsl
Pavimentos Cerámicos, Rústicos y de Gres

p1oîgs PTSPe(IIY	 roteS011IeS [011
	 MES 	
Ofrecemos: Cursos de

Inglés	 Alemán
Sueco	 Catalán

Español para extranjeros
- Con profesores patitos.
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Camió articulat Somva, tipus K, de 12 tones, si bé a proves
i concursos arribada a transportar 22.600 quilos. Fabri-
cat (amb patent estrangera) per la "Sociedad Espailola
de Constitución Naval"- 1932.

Camió de 3 Tones Hispano-Suiza, 46 cavalls de forca. Fa-
bricat a Espanya a 1933.

,̀"

Automóvils manacorins
Josep Segura i Salado

A Inca l'any 1908 ape-
dregaren un auto-movil, tal
vegada per considerar-lo una
cosa estranya, diabólica,
però dos anys després En
Ventura Catany i Andújar,
d'aquella població, ja en
tenia un de dos seients.

Aiximateix, va esser dia
2 de setembre de 1903
quan el senyor Xim Gual
de Torrella, a Sant Sebas-
tià estant, contractà amb la
societat anónima "Madrid-
Automovil", concesionária
de les cases "Mercedes-Sim-
plex" Morx. Panhard Le-
vassor, Renault, Fréres, etc.,
la compra d'un Renault de
14 cavalls amb carrosseria
"Clement-Rotchilds": aniria
pintat de vermell i duria
com a extres: senalles en els
costats, un paraigüer, un
rellotger, extotxos, una
bocina, dues faroles, dues
llinternes de petroli, una
capota de !lona, etc. El
preu se fixà en 17.500
francs pagadors en tres
terminis.

S'ha d'afegir que per
aquells dies la "automovi-
lina" o bencina per a con-
sum dels auto-movils ana-
va a une pesseta el litre
com és de veure per
la factura que reprodurm.

***

Fins a l'any 1912,
segons el padró de l'impost
per a 1913, no hi hagué
cap auto-movil a Manacor;
peró abans del 31 d'octu-
bre de l'expressat any 12
ja en figuren dos: el de
N'Antoni Billoch i Mesqui-

da, del carrer Orient, 17,
i	 el	 de	 N'Antoni	 Lli-
teres i Ferrer, del car-
rer Joan Lliteres, 12.

No s'especifiquen els
models, sols que ambdós
eran de 4 seients i que
pagaven 39,10 pessetes de
contribució cada any.

En el padró de 1914
s'afageix un altre, adqui-
rit abans del 27 de no-
vembre de 1913, el de
N'Antoni Bonet i Duran,
de la plaça del Palau,
2. Aquest era de 6 places
i pagaya 45,35 anuals.

El padró de 1916 so-
freig altre augment: s'afe-
geix el bi-plaça d'En
Bartomeu Bonet i Mas, del
carrer Cos, 2 (32,85 ptes)
i el d'En Lluís Ladaria i
Artigues, del carrer d'Ar-
tá, 2 (també de dos
seients i amb la mateixa
quota).

A l'any següent desapa-
reix el de n'Antoni Bonet
i aix í se manten fins l'any
1920-1921 en que
desapareix	 el	 de	 l'altre
Bonet.

Pel periode 1921-1922
tornen esser quatre cotxes,

puix se dóna d'alta el de
4 places d'En Jordi Agul-
ló i Fortesa, domiciliat a
So N'Amoixa.

El "boom" se produeix
l'any econòmic 1924-1925:
hi ha declarats 43 auto-
movils, cosa que fa sospitar
que abans no estaven decla-
rats tots els existen ts, sobre
tot perquè tornen aparèixer
dos dels tres que ha-
vien causat baixa.

* * *

Per la documentació
continguda a l'impost "Pa-
tente Nacional de Autómo-
viles" 3, sabem que la
matriculació a Balears entre
1922 i 1925 va seguir un
ritme bastant acceptable; ai-
xí el BA 671 va esser ma-
triculat el 16 de juny de
1922; el BA 997
dia 16 de juliol de 1923;
el BA 1463 dia 9 de juny
de 1924; el BA 1820
dia 9 de gener de 1925;
i el BA 1960 el 30 d'a-
bril del mateix any.

Degut a aquest in-
crement del parc movil
a tot l'Estat, se renovaren

learreteres espanyoles en
el periode de 1925-1928,
época coincident amb la
Dictadura de Primo de Rive-
ra.

Els autos i camions ma-
triculats a tot l'Estat du-
rant el periode 1928-1929
arribaren a 35.000, però
després vindria la crisi mun-
dial de Wall Street i des de
1930 fins a 1936 sols se
matricularien 25.000
per any , i des de 1939
fins a 1950 tenim una
mitja de no més 7.000
cada any.

Per fi, a 1954 s'arribà
a la cota assolida l'any
1928 grades a la importa-
ció i a les primeres fabri-
ques de la Península (amb
patent estranjera).

***

Quant a la Hisenda, s'ha
de dir que I"Impuesto de
Transports sobre auto-
camiones", la tarifa sobre el
transport de viatgers per
Contribució Industrial, i la
"Tasa de Rodadura", que
havia estat creada dia 26
de juliol de 1926 per a
recaptar diners per en-
clitanar els camins de terra
que constituíen llavors les
carreteres, varen esser
suprimides l'any 1927 en
crear-se la Patent d'Au-
tomovils.

En el próxim capítol
parlarem del parc móvil
de Manacor l'any 1935.

1.-Arxiu Municipal d'In-
ca, Ordre Públic, multes
governatives de 1908. Ar-
xiu Municipal d'Inca, "Im-
puesto de Carruajes de Lu-
jo", 1910.

2.-Arxiu del Regne de
Mallorca, Arxiu Torrella,
factures de 1903.

3.-Me referesc a dades
presas de l'Arxiu Muni-
cipal d'Inca.



Nuevo y espectacular éxito de la Capella
Con el templo abarrota-

do de público, se celebró la
noche del pasado domingo,
en la vecina localidad de
Sant Llorenç, el anunciado
concierto, que ofrecieron
nuestra veterana coral la
Capella de Manacor y las
Joves violinistes, consiguien-
do ambas organizaciones
un nuevo y sonado éxito.

No cabe duda, de que
el concierto era esperado
con verdadero interés, y de
ello da clara muestra la ma-
siva asistencia que llenó por
completo el recinto, lo que
no estaba tan claro, era el
grado de aceptación que po-
dría tener por un público
totalmente desconocido, y
la verdad es que los
asistentes se lo pasaron a lo
grande y aplaudieron a ra-
biar al final de la interpre-
tación, obligando a la repeti-
ción del número final de la
obra.

El concierto en su pri-
mera parte estuvo a cargo de

los Joves Violinistes, que
ofrecieron una selección de
obras de Bach, Haendel,
Gosecc, Gluck y Schumann
siendo largamente ovacio-
nadas en todas y cada una
de sus interpretaciones. La
segunda parte fue para
nuestra Capella, que junto a
la New Music Banc de Son
Servera y el grupo Los
Cinco del Este ofrecieron

una selección de Jesucristo
Superstar, en cuya versión
notamos la incorporación de
nuevos instrumentos en rela-
ción con la versión ofrecida
hace escasamente tres sema-
nas en la Parroquia de la
Virgen de los Dolores.

A destacar, la incorpo-
ración a nuestra Capella de
nuevos elementos así como
la nueva colocación del coro

frente al público, que le
da más espectacularidad y
más nitidez de sonido, cosas
ambas que creo, son de agra-
decer.

En definitiva, pienso
que el concierto del pasado
domingo en Sant Llorenç,
fue un nuevo y espectacu-
lar éxito de nuestros Can-
taires.

Calderón.

foto 111;ZEIFit

Les comunica La Reapertura
de su establecimiento en

C/ Bosch, 27 - Telf: 55 13 94 - MANACOR



L'agranador

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

Distribuidor para Mallorca:

GABRIEL PARERA SUÑER
Calle San Sebastián, 57
	

MANACOR

Teléfono 55 12 59 - 55 36 37
	

(Mallorca)

Fa anys ho vaig llegir
a un llibre francés (*) pe-
1-.5 no ho he pogut oblidar
mai. Així que, el que con-
taré avui será quasi com
un plagi, però no crec que
l'autor s'ofengui per això.

Tenc un amic que, ca-
da matí prega d'aquesta ma-
nera: obre la finestra i
contempla l'home que
agrana.

Hi ha agranadors i agra-
nadors, com hi ha ministres
i ministres. L'agranador que
contempla el meu amic ca-
da matí és un bon agrana-
dor. No solament perquè
quan ha acabat, el carrer i
les voravies queden netes,
sinó també per la forma
com ho fa. Hi ha que veure
l'estil que té agranant. Ca-
da dia, a trenc d'alba, es
presenta amb la pala i la
granera i totd'una comença
el seu treball.

No li importa el temps
que fa, pluja, sol, vent, fred,
neu... Pren la gent i les
coses com vénen. Les fulles
dula tardor, els papers vells,
els xiclés mig aferrats al
trespol, les porqueries dels
cans, les bosses de fems
trabucades... Ell no está
aquí per a queixar-se, sinó
per a servir. Es necessari
que el carrer estigui net.
Es la seva missió sobre la
terra, i ell la troba agrado-
sa.

No sé qué deu pensar
quan recull les clovelles
i els bocinets de vidre; tal
volta té present qualque pa-
drina vella que s'hagués po-
gut rompre una cama, o un
nin petit que caient s'ha-
gués pogut fer un tall.., la
veritat és que el meu amic
el veu somriure adesiara.

Un home ha sortit de
ca seva, pegant una porta-
da, treu una capsa de ta-
bac, encén el darrer xigar-

ret i tira la capsa bui-
da a terra. L'agranador,
silenciós, recull aquell pa-
quet sense queixar-se i sense
jutjar. L'home de la porta-
da no li donará les gràcies,
ningú les hi donará. L'agra-
nador duu anys servint així
els ciutadans i encara ningú
mai li ha donat les gràcies.
Fins i tot ens pareix d'allò

més natural, que hi hagi
homes que arrepleguin les
nostres sobres i que agra-
nin darrere nosaltres quan
passam. I ell també ho tro-
ba normal. Ell, l'agranador.
I el meu amic, que sap que
li espera un dia feixuc, car-
rega les seves bateries de
coratge contemplant l'agra-
nador. Pensa que Déu, si

agranás el carrer no ho fa-
ria millor. Diu el meu amic,
que l'agranador assembla
a Déu, que envià al seu Fill
per agranar les carreteres de
la terra.

Voldria —deia el meu
amic— que tots homes del
carrer guaitassin a la fi-
nestra cada matí i que s'om-
plissin els ulls i el cor dels
gests humils i plens d'hu-
manitat de l'agranador.
El dentista, el carnicer, el
forner... a fi que el for-
ner sàpiga bé que, mane-
jant la pastera, serveix els
homes, el seus germans, i
que el que guanya no és el
qué més ha de comptar dins
la seva vida, sinó que
aquell pa sigui l'aliment i la
vida de les persones.

El que no sap l'agrana-
dor és que el meu amic
té enveja. A vegades el meu
amic ha estat temptat de de-
manar-li la granera i posar-
se el seu lloc i fer el que ell
fa, però possiblement l'agra-
nador no hi entendria i el
meu amic tanmateix no sa-
bria fer aquell treball amb
l'elegància i dedicació en
que la fa el "basurer" com

diuen molts despectiva-
ment.

De totes maneres el
meu amic está convençut
de que en el cel l'agrana-
dor estará més amunt que
no ell; per això no m'es-
tranya que el meu amic
que és un banquer al
que jo personalment consi-
der honest i honrat pregui
cada matí a Déu demanant-
li que li concedeixi ser com
l'agranador: senzil, hu-
mil, treballador, ser-
vicial_

***

(*)"Les chemins de la
Résurrection" de J. Rous-
selot.

Andreu Genovart.



AJUNTAMENT
DE MANACOR

ANUNCI
Pel present se posa en coneixement dels qui

estiguin interessats en adquirir trampes per a la
caca de papallons que produeix la processioná-
ria dels pins, que passin per les Oficines Munici-
pals (Departament d'Oficialia Major), per apun-
tar el nombre de trampes desitjades, per després
l'Ajuntament sol.licitar-les a la Conselleria
d'Agricultura de la Comunitat Autónoma de les
Illes Balears.

Les trampes s'intalien aproximadamente 1 a
cada hectárea.

El terme màxim per fer les sol.licituds és el
dia 20 de Maig.

Manacor a 10 d'abril de 1985.
El President de la Comissió Informativa

de Serveis Socials
RAFEL MUNTANER MOREY.

BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN: 

COCINA MALLORQUINA
y gran surtido de Carnes a la Brasa.

( CON FUEGO DE LEÑA)

Entrada Urbanización
Sa Coma -
San Lorenzo
(Mallorca)
Tel. 57 09 11  

Guillem Vida]

Sobre Rossini Pergolesi

Es ben sabut que Rossi-
ni es va retirar com a com-
positor després de l'estrena
de Guillaume Tell (1829).
Que la seva vena no estava
esgotada ho demostren al-
gunes obres no operístiques
posteriors. Estava fart de
teatre? Possiblement. En tot
cas, ric i bon vivant, va de-
cidir abandonar. Comença-
ven a bufar els nous vents
del Romanticisme i l'as-
censió irresistible, a París,
de l'insuportable Meyerbeer.
El públic parisenc s'estima-
va més Robert le diable
que Li berbiere di Siviglia.
Pitjor per ell!

Durant un viatge a Ma-
drid el 1831, un eclesiàs-
tic potentat —i que devia
estar tocat de bon gust—
va comanar a Rossini un
Stabat Mater, cosa que
va trasbalsar el compositor,
que, en principi, s'hi va ne-
gar en tbtum. Quan fi-

nalment es va decidir, va te-
nir dubtes sobre si havia de
musicar el mateix text
que Pergolesi, això és, la
composició de Jacopone da
Todi, una bellesíssima
mostra del gènere plactum,
d'antiga tradició llatina
que, tant en les seves
respectives versions sa-
cra i profana, passarà des-
prés a la lírica medie-
val: així, ens han per-
vengut gran quantitat
de complantes de temá-
tica religiosa i ja els
trobadors —que com és
ben sabut, suposen la pri-
mera manifestació poéti-
ca en llengua vulgar—, se-
guint la mateixa estructura,
per bé que ámb finalitats
diferents, varen escriu re
planhs.

Fins a quin punt admi-
raya Rossini a Pergolesi?
Es possible que fins a l'in-
finit, ja que Rossini, segons

sembla, era generos i, com
el bisbe Varela —aquell
que li va encarregar l'Sta-
bat Mater—, també tenia
bon gust. En tot cas,
trobava que Pergolesi ha-
via dit la darrera paraula
i que el seu Stabat Mater
era definitiu, una obra mes-
tra. Es possible que tam-
poc volgués competir amb
Pergolesi, de la mateixa
manera que no va voler
competir amb Meyerbeer. En
tots dos casos, però, hi ha
més generositat que
no pas enveja.

D'altra banda, com a
geni de l'opera buffa, Rossi-
ni devia tenir ben pre-
sent que un dels revolu-
cionaris del gènere era,
justament, Pergolesi que,
amb La serva padrona, un
intermezzo genial, havia
fixat les bases de la
comèdia amb les trappe-
Hules de Serpina, una
criada viva com una cen-
tella, que no s'atura fins a
aconseguir casar-se amb el
seu patró i esdevenir, en
conseqüència, senyora. I tot
això servit amb una partitu-
ra exquisita i adquirada,
tan sols comparable al
Mozart italianitzant.

Es ben possible que
Rossini no es volgués ex-
posar a comparances i nol-
tros tampoc no en farem;
almanco, comparances de
qualitat, ja que es tracta
de sen gl es Stabat Mater
incomparables, amb una
font d'inspiració comuna,

però amb un tractament
radicalment diferenciat. Si
Li berbiere..., L'italiana in
Algeri, II turco in Italia
o La cambiale di matri-
monio són més o manco
filies directes de La serva
padrona, l'Stabat Mater
rossiniá cal emparentar-lo,
més que no amb el de Per-
golessi, amb algunes de
les seves pròpies 'Operes
—pròpies de Rossini, vull
dir—, com Mosé in Egitto
i Semiramide, aixb és,
amb unes Operes de tema
bíblic més o manco desfres-
sat i tergiversat, amb una
partitura a mig camí de lo
sacre i lo pagà a fi de
poder estrenar en plena
quaresma. La inclusió de
quatre veus solistes en lloc
de dues, i el cor, dóna
una espectacularitat tea-
tral —i essencialment ope-
rística, com no podia
ser d'altra manera— a la
composició de Rossini que,
com fará Verdi després
arnb el seu Requiem, sembla
que no pot deixar de
ser allb que és en essèn-
cia, és a dir, un composi-
tor d'Operes.

Amb Pergolesi, al
meu entendre, succeeix jus-
tament a l'inrevés; i amb la
mateixa habilitat amb qué
adapta una música ex-
traordinàriament divertida
a una comèdia de costums,
gairebé un sainet, n'adapta
una altra d'oposada, conten-
guda, igualment sublim,
al poema escarrufador de Ja-
copone de Todi, sense cap
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ANUNCIO DE CONTRATACION.

La Comisión Municipal Permanente en
sesión celebrada el día veintiocho de Marzo de
.mil novecientos ochenta y cinco, adoptó entre
otros, el siguiente acuerdo:

Contratar directamente la ejecución de las
obras de eliminación de barreras arquitectóni-
cas en los pasos peatonales de:
*So Bassa, cruce carrer Major.
*So Bassa, cruce calle Pio XII
*So Bassa, cruce calle Francisco Gomila.
*So Bassa, cruce calle Juan Lliteras.
*Sa Bassa, cruce calle Soledad.
*Sa Bassa, cruce calle Alejandro Roselló.
*So Bassa, cruce calle Peral.
*Sa Bassa, en paso peatonal.
*Avda. Salvador Juan, cruce calle San Antonio.
*Avinguda Es Torrent, cruce calle Nueva.
*Avinguda Es Torrent, cruce calle Colón.
*Calle Cos, cruce Plaza Ramón Llull.
*Avda. General Mola, cruce calle Cos.
*Calle Cos, cruce Avenida General Mola.
*Calle José Antonio, cruce calle Artá.
*Calle Amargura, cruce Plaza Rector Rubí.
*Plaza Ramón Llull, cruce calle Cos.
*Vía Portugal, cruce calle Solimán.
*Calle Santo Cristo, cruce Paseo Antonio Maura.
*Calle Verónica, cruce Paseo Antonio Maura.

Cuyo presupuesto aprobado por el Ayun-
tamiento Pleno en sesión celebrada el día 16
de Diciembre de 1984 asciende a la cantidad de
CUATROCIENTAS DOS MIL CIENTO CIN-
CUENTA PESETAS (402.150.- pts.)

Las empresas interesadas en la realización
de la obra de referencia pueden presentar sus
ofertas en sobre cerrado en el Registro General
de esta Corporación durante las horas de ofici-
na, en el plazo de diez días contados desde la
publicación del último de los anuncios inclusive.
Acompañarán a la oferta: declaración jurada en
la que se manifiesta bajo su responsabilidad no
hallarse incurso en ninguno de los casos de inca-
pacidad o incompatibilidad señalados en los Ar-
tículos 4 y 5 del vigente Reglamento de Contra-
tación de las Corporaciones Locales, copia del
Documento Nacional de Identidad, Documen-
to de Calificación Empresarial y recibo justifi-
cativo de haber efectuado el pago de la cuota de
Licencia Fiscal del municipio de Manacor.

Las ofertas serán abiertas en acto público a
celebrarse el siguiente día hábil al de la termina-
ción del plazo para la presentación de ofer-
tas, a las 12 horas, en el edificio de la Casa Con-
sistorial.

Manacor a 9 de abril de 1985.
EL ALCALDE.

Gabriel Homar Sureda.

majes- nianaroz,
BILLETES AVION
BILLETES BARCO
VUELOS CHARTER
RESERVAS DÉ HOTEL
VIAJES DE LUNA DE MIEL
VIAJES DE ESTUDIOS
VIAJES ORGANIZADOS I
VIAJES NACIONALES E
INTERNACIONALES
CRUCEROS	 •
FERIAS Y CONGRESOS

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

concessió a l'espectaculari-
tat, com més íntimament
mogut per un esperit
religiós. Pergolesi, en ple-
na joventut —just va viure
vint-i-sis anys— i en el
cor del Neoclassicisme,
escrivia per a dos castra-
ti; Rossini, autèntic ho-
me de teatre, del qual en
sabia tots els recursos, un

cop recuperat el manuscrit
després d'un litigi amb
els hereus de Varela, estre-
nava la seva obra a París
amb les millors figures del
moment: la Crisi, Mario i
Tamburini. Ja es veu,
per tant, per on van les
diferencies. Unes diferen-
cies que, pel meu gust,
no afecten la qualitat, ja
que tots dos Stabat Mater
són, respectivament, sengles
obres mestres. El de Rossi-
ni més apassionat més
apassionant, com la
culminació de l'escola na-
politana; el de Pergolesi
més emotiu i més cor-
prenedor, a l'inici d'a-
questa escola, cent anys
abans. Un crític alemany
de finals del XVIII, horrorit-
zat amb l'Stabat Mater
pergolesiá deia que "tremo-
lava en sentir aquesta músi-
ca". Noltros, dos segles
després, seguirn tremolant,
per bé que d'admiració.

La versió de l'Stabat
Mater de Pergolesi que ens
varen oferir el Divendres
Sant a Fartáritx "Els Solis-
tes de Mallorca", amb Paula
Rosselló i Eulalia Salbanyá,
dirigits pel mestre Rafel
Nadal, va estar, gairebé,
a l'altura de la !letra i
de la particel.la. Un con-
cert d'auténtica categoria,

d'aquests que és una n'as-
tima que no sovintejin
més. Que a Manacor hi ha
públic, ho demostra la
gentada que omplia l'es-
glésia de gom a gom —i en
molts casos a peu dret—.
Es a dir, que a Manacor hi
ha una gent que no es
conforma amb Molinos
de viento i al tres herbes
igualment indigestes. I si
l'Ajuntament o el Consell
han de subvencionar, que
paguin que per això estan.

Per acabar, i sense
infravalorar els mèrits de
tots els altres, voldria des-
tacar la labor de Paula
Rosselló a qui jo no havia
tengut encara la sort
de sentir en un paper de
tanta envergadura. Es allò
que en sents a parlar,
però que no coincideixes i
no tens ocasió. Em va sor-
prendre especialment la seva
potencia, l'extensió i
l'amplitud de la seva veu;
el seu timbre, al meu enten-
dre —un entendre de simple
aficionat— de soprano dra-
mática. Ignor quines són
les preferències de Paula
Rosselló, que amb aix ò
de gusts, cadascú té el seu...
A mi, particularment, m'a-
gradaria escoltar-li Verdi
encara més particularment,
fent d'Amelia a Un
bailo in maschera, de Lucre-
zia I due Foscarie; d'A-
bigaile a Nabuco, d'Oba-
della a Attila i de Desde-
mona a Otello, per exem-
ple.

Per descomptat, i
preferències a part, voldria
de cor que Paula Rosselló,
mutatis mutandis, sigui la
digna successora de l'àn-
gel Massanet i del baix
Riera, però amb una més
llarga carrera que aquests
dos. Es a dir, voldria que
els estudis que es disposa
a començar II siguin alta-
ment profitosos, però que
tengui, a més a més, tota
la sort que es mereix i
que sembla indispensable
per a obrir-se camí. Des
d'ara, enc que això sigui
ben poc, té en mi un
fan incondicional.

VENDO
VESPA 75 c.c.

PM-Z
TI. 55 39 74
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Sanidad y consumo
El nuevo matadero de Manacor y la entrada de España

en la CEE
El Vigente reglamento

de Mataderos cambia las
estructuras de los antiguos
mataderos municipales,
ya que estos deben reu-
nir unas condiciones de hi-
giene y curación de car-
nes por diferentes mé-
todos de sacrificios y fae-
nado y por tratamiento por
el frío en cuanto al
curado.

Con posterioridad a
1.980, la Comunidad Eco-
nómica Europea, comu-
nicó a España que no acep-
taría la carne faenada en
los mataderos españoles
si no se construían, y no
se faenaban las carnes con-
forme a las normas vigen-
tes en dicha CEE; aparte
de que debían regirse por
las mismas normas en la
materia de mataderos, fae-
nado de animales y su trans-
formación en carne con des-
tino al consumo huma-
no. Esto mismo es lo
que obligó al Ayuntamien-
to de Manacor, a que por
las mismas fechas, aproba-
se la construcción de un
nuevo Matadero Comarcal
General Frigorífico.

En la actualidad, la
construcción de un matade-
ro en dichas condiciones,
está avanzado en cuanto a la
tramitación y se espera que
en breve puedan comen-
zarse las obras y el monta-
je de elementos de trabajo
para que en el plazo
de un año pueda estar
funcionando.

Las ventajas sociales
del nuevo matadero, se-
rán múltiples: por un lado
dará absoluta garantía de la
misión de todo matadero:
Impedir la zootransmisión

de enfermedades infecto-pa-
rasitarias al consumidor de
carnes y despojos, y que
éstas/os salgan cara al
público con el óptimo má-
ximo de curado y con des-
tino a la larga duración de
consumo mediante el oreo-
congelado de los mismos
por el tratamiento del frío;
por otro lado, al ser
homologado en Europa y
ser el único de Baleares
de estas características, le
permitirá que los produc-
tos, carnes y despojos, pue-
dan ser comercializados no
solo en España, sino además
en todo el Mercado Común
y en el mundo entero. Es-
to así, solamente enuncia-
do, ya tiene un valor
incalculable, ya que deja
de tener barreras para los
productos cárnicos ela-
borados en el matadero
de Manacor, y se pueden
comercializar libremente
siempre que se transporten
debidamente. Pero además,
hay un factor esencial y so-
cial muy importante, cual
es el que puede ayudar a
elevar la rentabilidad agra-
ria de estas islas.

De todos es conocida
la poca rentabilidad ac-
tual de los productos del
campo en Baldares; la le-
che deja poco margen u
ocasiona pérdidas; los terne-
ros en la actualidad no
rinden, y con la entrada
en la CEE, serán los paí-
ses nórdicos los que inva-
den el mercado balear y
con ellos el Norte de Espa-
ña, con más facilidad para
los pastos; su único me-
dio posible de vida. Esto
nos lleva a no poder com-

petir con las zonas antes
citadas. Por esto las
carves de bovino y cerda
del norte invaden Baleares;
lo mismo ocurre con las
frutas y verduras del Levan-
te y la zona murciana. Que-
da, sin embargo, la produc-
ción cámica del ganado
lanar y cabrío, dada una
particular fisiología que
es típica en ellos; que el
celo en sus hembras está
vinculado a la luminosidad
que perciba, o sea a las ra-
diaciones luminosas que, a
través de los ojos les activa
el ciclo sexual en la glán-
dula pituitaria, provocando
el celo y la maduración
ovular. Al no tener los
países nórdicos estas con-
diciones de luminosidad, el
ganado lanar no tiene los
ciclos sexuales tan frecuen-
tes como en Baleares y mu-
cho menos gemelares, como
ocurre aquí; aparte de
ésto, su producción de cor-
deros y cabritos no coin-
cide con la época de aquí,
que es en invierno y final
del verano, épocas en que el
norte de España y toda
Europa carecen de esta
carne.

Por todo ello, el Ma-
tadero de Manacor puede
ser, si los ganaderos de Ba-
leares adaptan su produc-
ción, el que puede ayu-
dar a elevar la rentabi-
lidad de la provincia; siem-
pre y cuando sus ganade-
ros se organicen y produz-
can corderos y cabritos en
invierno, temporada pre-
cisamente , de más ba-
jo precio para este tipo
de carne, dada la excesi-
va producción. Y es que
además esta produc-

ción podrá aumentarse, ya
que el cupo exportador
será mucho mayor que en
la actualidad, siempre y
cuando —repetimos— se
atengan a la demanda del
mercado europeo. Europa
no admitirá el mosaico
de razas que actualmente se
está produciendo; habrá de
ser ganado de clase carne-
cera y no lechera, mezcla-
do con razas de produc-
ción por almacenamien-
to de grasa, como pasa
en la actualidad.

Todo ésto comporta
una nueva estructura para
el agro mallorquín; se pre-
cisarán fincas de mayor
extensión que sostengan
ganaderías lanares o ca-
brías, según calidad de
terreno, en explotación in-
tensiva, en régimen coope-
rativo de explotación y
comercialización, algo
difícil de lograr por estos
lares, dada nuestra pecu-
liar idiosincrasia.

Si estos cambios se
operan a tiempo, puede
pasar con el ganado lo
que ya pasó el siglo pasa-
do con los viñedos de
la isla, cuando por
la "Filoxera" desaparecie-
ron muchos viñedos france-
ses. Entonces fue un au-
téntico "boom" de nues-
tros viñedos, y tanto
nuestra comarca como la
de Inca se conviertieron en
inmensos viñedos. Nuestro
vino se expansionó hacia
Europa, y buenos testigos
del comercio vinícola con
el continente fueron los
puertos de Manacor y Fela-
nitx.

Luís Ladaria

VIDEO CLUB XALOC 
ALQUILE LAS ULTIMAS NOVEDADES

Avda. (líes Torrent, 7 - B - MANACOR



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-
lón-comedor, 2 dormitorios dobles con armarios empotra-
dos, 1 baño, cocina, lavadero, terrazas, vista 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 chi-
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.

VENDO SANGLAS 500 - S electrónica
Informes: TI. 55 13 17
( Taller Adel Castor)

Este viernes 19 de
Abril se celebra el 2o.
Aniversario de este piano
bar que por su nombre ya se
le conoce por toda la isla.

Estuve la otra noche
tomando una copa allí, para
dialogar ur rato con Miguel
Jaume, Chicho Macizo y
Romeo Sala propietarios y
empresarios del célebre
piano bar.

-¿Cómo tuvisteis la
idea de abrir un piano bar?

-Bueno en Cala Millor
hay muchas discotecas,
muchos bares impersonales,
pero no había ningún sitio
donde poder tomar una
copa tranquilamente, agra-
dablemente, con buena mú-
sica y en un sitio diferente
al resto de Cala Millor.

-¿Estáis contentos de
estos 2 arios?

-Muchísimo y más de
este segundo que del pri-
mero y te vamos a expli-
car el porqué. El primer
año teníamos el factor de
la novedad a nuestro fa-
vor y vino muchísima

gente, pero este año ha ve-
nido la misma gente (nos
referimos en cantidad) pe-
ro con la particularidad que
la gente que ha venido es-
te año, es clientela fija,
asidua y fiel al piano bar
Dovil.

-¿Qué tal las actuacio-
nes de este pasado año?

-Han ido muy bien,
han actuado Los Para-
guayos, Josep Ros, Gina
Calpin y Martí Salem,
Los 5 del Este, Manu y
Juan, Manolo Bolao, Sal-
vador Font, Cosme Adro-
ver y el gran éxito de
este invierno que fue Pa-
co Ros.

-¿Habéis preparado al-
go para este aniversario?

-Bueno este viernes
16 de Abril se celebrará
una gran fiesta con la ac-
tuación de Serafín y Te-
clas. Hemos tapizado de
nuevo los sofás y tabure-
tes, se ha pintado el lo-
cal, se han cambiado plan-
tas en fin ha quedado el
local nuevo.

-¿Cuándo	 váis	 a
abrir a diario y con que
actuaciones'?

-El 1 de Mayo abrire-
mos a diario. El programa
de actuaciones de este
año es el más completo y
variado que ha tenido Do-
vil, respetando al máximo
la calidad de los músicos.
De lunes a jueves, Los
Paraguayos, Tucho Rive-
ra y Papi Jiménez. Los
viernes a Sefarín y Teclas.
Los sábados a Josep Ros,
Martí Salem y Gina Cal-
pin. Los domingos a Da-
mián, y en noviembre y
Diciembre tendremos a
Paco Ros. No puede ha-
ber mejor programación en
toda la isla, es imposible.

-¿Le veis futuro al pia-
no-bar?

-Muchísimo cada vez
más; cada año que pasa la
gente le gusta más el am-
biente del piano bar, tiene
el futuro asegurado.

-¿No teméis que se
pueda montar otro piano-
bar?

-En absoluto, se puede
montar otro piano-bar pero
no se puede montar otro co-
mo Dovil, esto segurísimo.
Antes no había actuaciones
en las cafeterías de Cala
Millor y desde que abrió
Dovil en muchas cafeterías
o bares impersonales se han
puesto actuaciones de pia-
nistas pero ha sido como si
pones un huevo frito enci-
ma de un flan ya ves el efec-
to y el gusto, esto es lo que
ha pasado, y Dovil siempre
en alza.

Bueno, pues mucho éxi-
to en esta temporada que
va a empezar que el próxi-
mo año podamos celebrar
un éxito aún mayor.

Nos despedidmos de
estos jóvenes empresarios
que han sabido convertir
un local de Cala Millor en
el piano bar más conoci-
do y célebre de nuestra is-
la y que ahora ya anda por
si sólo con toda tranqui-
lidad. Chapeau para Do-
vil.

Tomeu.

Segundo aniversario
de Dovil



El Sr. Wolgang Friwsche con los hoteleros en la reunión rea-
lizada en los salones del Club Náutico de Porto Cristo.
(Foto Pep García).

Según Wolfgong Frizs che, director general de contratación de TUI

La temporada turística del mercado alemán,
será excelente

El pasado martes y en
una primera toma de
contacto con los dirigen-
tes hoteleros de Cala
d'Or, Cala Figuera, Calas de
Mallorca y Cala Millor, el
Sr. Wolfgong Frizsche augu-
ró una excelente campaña
Turística 85 por lo que
a turismo alemán se re-
fiere. El Sr. Fritzsche en-
tre otras cosa dijo que se
siente muy optimista por
lo que a la temporada re-
cién empezada se refiere.
Recalcó el problema que
puede significar este
aumento comprendido entre
el 9 y el 12 por ciento es-
tablecido por los hoteles es-
pañoles, mientras países
como Túnez experimentó
un aumento de un uno por
ciento, Yugoslavia el dos,
Bulgaria bajó sus precios
aproximadamente un 4 por
ciento. Añadió también el
director del Tour -operator
alemán que para esta tem-
porada hay un aumento
de un 4 por ciento con
respecto al año pasado y
que el cliente más bien es.

coge los hoteles de cate-
goría media-baja que los
de media -alta.

El 10 por ciento de des-
censo respecto al 84 que se
ha producido en lo que lla-
mamos Turismo de invier-
no, según el Sr. Ivitzsche,
fue debido a que la Serna-

na Santa 85 llegó muy
pronto y habían calculado
la temporada baja de
noviembre hasta la men-
cionada Semana Santa.

La TUi es el Tour-
Operator casi con toda se-
guridad más fuerte de Ale-
mania, en Mallorca tiene

220 hoteles contratados,
con algunos de estos , lle-
gan ya trabajando más de
10 años, lo que indica
que se han dado unos resul-
tados satisfactorios. Con res-
pecto al año 84 y a causa
de las huelgas del metal
en el mes de julio las reser-
vas disminuyeron un 2,5
por ciento pero finaliza-

ron la temporada con un in-
cremento del 2,5 por cien-
to general, lo que a simple
vista parece una pequeña
cantiadad pero con una
cantidad de 2.400.000
clientes, es mucho lo que
supone, más aún si tene-
mos en cuenta que 350.000
de éstos pasan sus vaca-
ciones en Mallorca.

El Sr. Fritzsche preve
una buena campaña 85
aunque como es natural na-
die puede asegurar como
finalizará pero si se puede
asegurar que los dirigentes
del Tour-operator alemán
son optimistas por lo que a
nuestra isla se refiere.

Bernardo Galmés

VENDO CHALET A ESTRENAR
en Sa Coma. Precio 7.300.000 pts.

Pago a convenir
Informes: TI. 55 18 54

MaItín Antich - MASAJISTA
Masajes: Deportivos - Anticelulitis

Preventino varices, etc. - Sauna Finlandesa
Vía Majórica, 28 (Antes Vía Roma)

TI. 55 36 22 - Manacor

¿A dónde va a cenar esta noche?

RESTAURANTE VISTA ALEGRE

Porto Cristo Novo - Cala Anguila
Tel. 57 10 62  

BODAS Y

COMUNIONES



Comediants fent comèdia

PE RSONATGES

-El director; Guillem Mas-
caró.
-Els comediants; Bel Llo-
drá, Catalina Sureda, Po-
lita Riera, Bel Barceló,
Toni Sureda, Tomeu Pons,
Miguel Sureda, Toni Llo-
drá.
L'apuntadora; Joan a Sure-
da.
-El Preguntaire; Antoni Pou.

L'acció transcorr en un
saló de teatre de poble.
El decorat és seriós i més
bé moderat. Es pot divi-
dir en dues parts, la prime-
ra compren fileres de seients
de fusta pels espectadors i
la set/ona és un escenari
amb els decorats d'una
sala d'estar tirant a l'anti-
ga.

Quan — obren les corti-
nes apareixen tots els per-
sonatges, uns estan drets i
altres asseguts, na Bel fa
net, na Polita seu en el
sofà junt amb l'altra Bel.
El qui fa de director es
seu dins la primera part
del decorat.

-Preguntaire: L'obra
que interpretau és "Molta
feina i pocs doblers", qué
ens podeu dir d'aquesta?

-Apuntadora: El primer
de tot , és una obra de
Joan Mas, feta als anys
seixanta i interpretada en
en el seu temps per actors
tan coneguts com en Xesc
Fortesa i Cristina Valls.

-Preguntaire: Quin
temps d'assaigs han fet
falta per a poder-la represen-
tar?

-Caty: Començàrem,
mirar-nos-la una mica per a
mitjans de Desembre.

-Preguntaire: ¿Com ha
respost el poble de Son
Macià davant agbesta obra?

-Toni El.: jo trob que
s'ha volcat completament.
Els dos pics que s'ha repre-
sentada hi ha hagut molta

LI
 

assistència i no han faltat

u
E
o 

les felicitacions.
-Preguntaire: (Ilegint la

pregunta a una fulla) ¿Quéo
se sent abans, damunt i
després de l'escenari?

	

-Bel	 LI:	 El	 que jo

sent és una gran il.lusió
abans de començar, damunt
l'escenari...mig figa mig

i després d'haver
actuat, quasi sempre una
petita desil.lusió.

-Tomeu: Els nervis són
els que més condicionen,
però al llarg de la represen-
tació van minvant.

-Preguntaire: ¿Com són
les relacions entre els
membres del grup?

-Toni S: (abraçant-ne
un parell) ¿Que no veus
això?

-Bel LI.:Ens duim molt
bé, hi ha sempre per part
de tots una atenció en aju-
dar-nos mútuament. Si no
hi ha ambient de grup
fa mal fer feina.

-Apuntadora: Som com
una gran família! (tots rient
una mica, donant la respos-
ta com a ben acertada).

-Preguntaire: ¿El grup
de teatre del Centre Cul-
tural, és recent?

-Toni S: No, fa molts
d'anys que existeix, el que
passa és que ha estat un
parell d'anys en hivemació.
A més que van canviant
els membres del grup al
llarg dels anys.

-Preguntaire: Realment,
val la pena fer comedia?

-Polita: Jo crec que sí,

les riailes i les aclamacions
del públic ho recompensen
tot

-Preguntaire: El grup
acabará aquí o pensa prepa-
rar al tres comèdies?

-Bel LI. (fent teatre).
El nostre grup mai tendrá
fi!

-Altres: (rient) No exa-
geris tant.

-Caty: Encara no se sap,
primer caldrà treure tot el
suc en aquesta, peró que-
den moltes possibilitats per
a fer-ne un altre.

-Preguntaire: L'estil de
comèdies dels anys seixan-
ta són el vostre estil o
estaríeu disposts a canviar?

-Bel B: Nosaltres estam
disposats a provar altres es-
tils, però a mi particular-
ment les dels anys seixanta
són les que m'agraden més.

-Toni S : A més que és
mal de fer trobar come-
dies que valguin un poc i
que nosaltres la poguen
representar.

-Toni El.: En vàrem fu-
llejar un parell i certa-
ment trobàrem que
aquesta era la més ade-
quada al tipus de come-
dia que nosaltres volíem
fer.

-Preguntaire: Em sem-
bla	 que	 n'hi	 ha	 un

parell de novells en aquest
genere?

-Miguel: Sí, més de la
meitat no havíem fet mai
comedia.

-Preguntaire: I, qué hou
trobat?

-Miguel: Primer parei-
xia "tot lo món", creia que
no em sortiria el paper, da-
vant tanta gent, però des-
prés no ha resultat tan
dificultós.

-Preguntaire: Qué opina
el director dels seus come-
diants?

(el director veient-se
davant un compromís, fa
senyals al preguntaire
perquè boti la pregun-
ta).

-Tots: (rient i fent ca-
retes de sant). No, no
contesta, contesta.

-Director: I db...que
són bons comediants.

(els comediants se'n
riuen una mica de la res-
posta).

-Preguntaire: Na Poli-
ta ja havia fet abans aques-
ta comedia l'any 1972.

-Polita: Sí, penb amb
un altre personatge, el que
faig ara em satisfà molt
més. A més la comedia va
esser renovada i és un poc
diferent,

-Preguntaire: Per quin



PUNTO DE VENTA MANACOR
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Ven y hazte tu moda en
Punto. Te ayudaremos a

crearla con nuestras
orientaciones y consejos

sobre las últimas novedades
de Primavera - Verano

espectador feis vosaltres c‹.
media?

-Toni LI.: per a tothom
qui vulgui passar una estona
en tretenguda.

-Preguntaire: I mp rovi-
sau damunt Vescenari o ho
teniu tot ben estudiat?

-Miguel: Naturalment la
comedia s'ha d'estudiar, a
vegades fins el més mínim
detall. Se pot improvisar
de fet s'improvisa, sobre
tot en els fets.

-Caty: A vegades s'ha
d'improvasar per forca,
quan no te'n recordes del
que has de dir, i no sents
l'apuntador per exemple.

-Preguntaire: ¿Com
afecta la comedia dins la
vostra realitat?

-Tomeu: La tenim tan
aferrada que fins i tot
en la nostra parla quotidia-
na et surten frases de la
comedia.

-Bel U.: Ens afecta
també en la manera en que
a vegades enlloc de poder
veure una pel.lícula has d'a-
nar a assajar.

-Preguntaire: ¿D' on
su rt el decorat?

-Bel B.: Hi ha molta
col.laboració macianera,
des d'aquí volem donar
les gràcies a tota aquesta
gent que ens ha deixat
mobles i altres objectes.

Part del decorat
també el financia el Centre
Cultural.

-Preguntaire: ¿Quina re-
lació teniu amb el Centre
Cultural?

-Toni S: El Centre Cul-
tural essent una entitat
pública de cara al poble se
queda amb els beneficis,
aixb sí, ens finança la
comedia i ens alegra una
mica amb algun soparet.

-Preguntaire: ¿Com vos
autocriticau:

-Polita: Nosaltres no
ens qualificam, això sí,
hi ha una crítica entre els
comediants  per tal de
millorar.

-Preguntaire: Fins a
quin punt són convenients

TRASPASO TIENDA
COMESTIBLES EN

Av. Pinos, 30
Inf. Ti. 57 06 66

les exageracions?
-Director: Totes les que

permeti el personatge, el
més important de tot, és fi-
car-se dins el paper.

-Preguntaire: La ima-
ginació de l'espectador,
influeix en la percepció
de l'obra?

-Tomeu: Crec que
bastant, un enten la co-
media d'una manera di-
ferent de l'altre, i altres
no l'entenen, la qüestió és
passar-ho  bé.

-Preguntaire: Els come-
diants, serien les víctimes
que se sacrifiquen pel pú-
blic?

-Miguel: Ni de molt,
nosal tres també ens di-
vertim preparant-la, és
més, crec que ens di-
vertim més que el pú-
blic.

-Preguntaire: Quan surt
millor la comedia, en els
assaigs o davant el públic..

-Director: En els as-
saigs, llàstima que el
públic no pugui veu re
tot el que poden donar
de si els actors.

-Preguntaire: I ara per
acabar, qué opinau del
refrany,"val més riure que
fer riure"?

-Toni S. :Què si ningú

fes riure hi hauria po
ques rialles en el món.

-Preguntaire: Bé, mol-
tes grácie a tots, esperant
que junt amb els lectors
no vos hagi cansant l'en-
trevista.

Per acabar aquest es-
crit, cal dir-vos que si sen-
tiu crítiques o alabances
sobre aquesta obra, sapi-
gueu que jo també en tenc
part de culpa ja que per
bé o per mal també tenc
un paper dins aquesta
obra.



U.D.Poblense - C.D. Manacor, hoy en Sa Pobla

El partido de la máxima rivalidad
Hoy sábado en el Poli-

deportivo Municipal de Sa
Pobla, se enfrentan en un
partido de gran rivalidad
provincial la U.D. l'oblense
y el C.D. Manacor, que
puede ser decisivo de ca-
ra a la salvación del equipo
m anacoren se.

Después de la gran vic-
toria conseguida el pasa-
do domingo frente al Linen-
ses, en el encuentro mejor
jugado por el equipo roji-
blanco, en lo que respecta
a los jugados en Na Cape-
l'era, ya que el equipo que
dirige Juan Company dio un
recital de buen juego,
creando innumerables oca-
siones de gol en las jugadas
de contragolpe y poniendo
en evidencia a un equipo
de la categoría del Linen-
se, plagado de figuras y
con aspiraciones de ascen-
so. Ahora el Manacor se
apresta con gran moral y
ganas por parte de los ju-
gadores a afrontar el parti-
do de esta tarde ante el
Poblense, que puede ser cla-
ve para las aspiraciones del
C.D. Manacor.

Este partido como to-
dos los de rivalidad, son di-
fíciles de pronosticar ya
que debido a las caracte-
rísticas del mismo cual-
quier resultado es factible,
por lo tanto el Manacor tie-
ne que salir a por todas en
busca de una victoria que
puede ser importante. Si
el equipo manacorense
amarra bien detrás, no de-
jándose sorprender y juega
al contragolpe como lo hizo
frente al Linense, es difícil
que sea derrotado y cree-
mos que puede vencer por
poco bien que le salgan las
cosas. Hay que recordar

vi, que en los tres encuentros
disputados esta temporada
entre el Manacor y el Po-

li blense, dos terminaron en
Eo empate, éstos en el Trofeo
u, de la Agricultura y en el

de Cala Millor, y en el de
liga jugado en Na Cape-
llera el Manacor venció con

toda justicia por dos goles
a cero al equipo de Anto-
nio Oviedo, por lo que es-
tos resultados son favorables
al equipo rojiblanco, y es
cosa a tener en cuenta.

La plantilla rojiblan-
ca excepto el miércoles ha
realizado sus sesiones de en-
trenamiento en el campo del
Constancia, Club éste que
ha cedido de manera desin-
teresada sus instalaciones,
cosa que es digna de agrade-
cer. Por lo que los jugadores
han podido estrenar sobre
hierbas, para así no extra-
ñar en demasía el terreno
de juego de Sa Pobla, ya
que los jugadores del Ma-
nacor hace dos semanas que
no juegan sobre hierba. En
la plantilla rojiblanca si-
guen lesionados Sebastián
y Company y algo tocado
X. Riera que se duele de un
golpe del partido frente al
L ine n se , pero se espera
que para el partido de
hoy esté totalmente recupe-
rado. No parece que haya
ningún cambio respecto a la
alineación del pasado

domingo, aunque Juan
Company tiene una duda
entre Loren y Varela en ca-
so de que el primero tenga
que salir como marcador de
Tomás. Por lo que el once
inicial que se enfrente al
Poblense será el formado
por Moltó en la puerta:
Mesquida, Matías, Patino y
Lima en la defensa; Zurdo,
Varela o Loren, M.A. Na-
dal y X. Riera en el cen-
tro del campo; Seminario y
Llull en la delantera. Es-
tando en el banquillo para
posibles sustituciones Ra-
mos, Varela o Loren, Toni
Pascual y Torreblanca.

La expectación ante
este partido es grandes, y
serán numerosos los aficio-
nados manacorenses que se
darán cita en el Polidepor-
tivo de Sa Pobla para pre-
senciar el mismo. Basta
con decir que en los auto-
cares puestos a disposición
gratuita de todos los afi-
cionados por gentileza de
"ELECTRO HIDRAULI-
CA" son más de setecien-
tos los que se han suscri-

to para este desplaza-
miento, más los que via-
jarán en otros vehículos
se espera que sobrepasen
con creces los mil el nú-
mero de aficionados que
acudan a presenciar el par-
tido.

El Poblense que está
prácticamente salvado con
treinta y un puntos y un
negativo, va a ser un rival
difícil de batir, pues a pe-
sar de su juventud es un
equipo experimentado en
la categoría.

El once probable que
se enfrente al Manacor se-
rá el siguiente: Bennassar
en la puerta; Capó, Soria,
Aguiló y Sahuquillo en
la defensa; Tomás, Canta-
llops, Obrador y Mesqui-
da en el centro del campo;
Morey y Peiró en el ata-
que.

Este importante e inte-
resante partido dará comien-
zo a las seis de la tarde ba-
jo la dirección del Sr. Sán-
chez Moreno del Colegio
Castellano.

Felip Barba.



Ante el derby Poblense - Manacor

Antonio Oviedo y Juan Company, opinan
Ante la importancia del

partido de hoy entre el Po-
blense y el Manacor, hemos
querido pulsar las opiniones
de los dos técnicos. Para sa-
ber cuales son las opiniones
de ambos respecto a las
posibilidades de sus respecti-
vos equipos ante este intere-
sante encuentro.

-Sr. Oviedo ¿Cómo ve
el partido de esta tarde?

-Lo veo difícil, ya que
el Manacor tiene poco que
perder y mucho que ganar,
el equipo manacorense va
a tener el apoyo de su afi-
ción, y el ambiente puede
influir en el resultado.

-¿Qué le preocupa más
del Manacor?

-Me preocupa todo, es
un equipo que juega muy
bien fuera de su campo, que
está necésitado de puntos y
que va a venir en busca de
un resultado positivo.

-¿Cómo va a afrontar
su equipo este partido?

-Vamos a intentar ga-
nar, pues los rumores que

corren sobre si el partido
está arreglado nos obliga
a luchar más que nunca
para que no quede en en-
tredicho nuestra dignidad
deportiva.

Por su parte Juan Com-
pany nos ha respondido.

-Juan ¿Cómo se presen-
ta el partido frente al Po-

blense?
-Difícil, la necesidad

que tenemos de puntuar
puede influir en los nervios
de mis jugadores, aunque
nosotros jugarnos mejor fue-
ra de Na Capellera.

-¿Qué temes más del
Poblense?

-De temer nada. Me
preocupa que se diga que el
partido está preparado y
los jugadores del Poblense
querrán demostrar que no es
así luchando a tope para
conseguir la victoria.

-¿Piensas que una vic-
toria esta tarde puede ser
la salvación?

-Casi en un noventa por
ciento, aunque podemos
perder y salvarnos si gana-
mos los dos partidos a jugar
en Manacor.

-¿Cómo está el equipo
físicamente y moralmente?

-Físicamente está a to-
pe. Moralmente también, he
hablado con los jugadores,
les he dicho que moral no es
euforia, que aún no está

todo hecho y que tienen
que seguir luchando cada
domingo.

-¿Te atreves con un
pronóstico?

-No me gusta hacer pro-
nósticos, creo que puntua-
remos, el partido por sus
características es difícil
y en una jugada de rebote
se puede decidir el mismo.

Felip Barba.
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HERMITAGE Sa Bassa, 1

Teléfonos:
55 18 62 - 55 34 93
MANACOR. 

AGENCIA DE VIAJES
G A T 515            

VALLE DE ARAN - LOURDES Y ANDORRA (8 días)
Pensión completa, autocar y barco 	
GALICIA (10 días)
Pensión completa, autocar y barco 	
ANDALUCIA (8 días)
Pensión completa, autocar y barco 	
ANDALUCIA (11 días)
Pensión completa, autocar y barco
COSTA DEL SOL : TORREMOLINOS (10 días)
Pensión completa, autocar y barco 	
RUTA PIRENAICA DE LAS TRES NACIONES (8 días)
Pensión completa, autocar y barco 	
CANTABRIA Y PICOS DE EUROPA (8 días)
Pensión completa, autocar y barco 	
COSTA DORADA (SALOU) (10 días)
Pensión completa, autocar y barco 	
PIRINEO ARAGONES Y TORRECIUDAD (7 días)
Pensión completa, autocar y barco
COSTA BLANCA (13 días)
Pensión completa, autocar y barco

20.600

32.500

25.300

  30.300

22.900

20.600

21.900

19.950

19.900

  23.650



PARTICIPE CON VIAJES ANKAIRE
Y EDICIONS MANACOR EN NUESTRO

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

SALIDAS:
Porto Cristo (P. autocares) 19,15
Manacor (Pl. Ramón Llull) 19,30

II I A 11 MAYO   

CENA ESPECTACULO
CASINO MALLORCA

Menú
Sopa de pescado
Parrillada de pescado
Tarta
Café
Vino Rosado RIOJA

ESPECTACULOS

- Ballet Clásico
Show internacional

ENTRADA A LA SALA
DE JUEGOS

Durante el espectáculo se servirá
a los clientes champagne

PRECIO: 2.425  

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

Viajes Ankaire

Nombre 	
Domicilio	

Ciudad	 Tel 	 

PARA LOS CLIENTES DE
VIAJES ANKAIRE

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

Feliz viaje via

TURAVIA  

ri=r**.inl<ri=r29~rs * * *	 * * * 

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 CIRCUITOS 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.



per s'Estrúmbol

FOTUTS I BANYUTS

Ara mos ve es partit
de passar pena!. El Poblenc,
i tot són especulacions sobre
si el Manacor durà o no du-
rà cap punt. Hi deixarem
ets dobbers i ets punts,
mos deia un aficionat de sa
categoria d'En Juanilles...
això, si no mos tupen!

QUESTI O D' ALTA
POLI TICA

De tots és sabut que
el resultat del Poblenc-Ma-
nacor s'està gestant dins es
despatxos des polítics. El
Manacor está controlat per
UNIO MALLORQUINA i
el Poblenc per ALIANSA
POPULAR. Pere-Gonzal per
amunt, Miguel Serra per
avall, Biel Homar fent viat-
ges, Miguel Segura donant
consells...res, que el Po-
blenc-Popular presente unes
condiciones lleonines per
deixar-se enxampar.

CONDICIONS POBLE RES

Que dimitesqui es Pre-
sident Parera (U.M.) i facin
capitost del Manacor
n'Huertas o en Pedro Comi-

té (A.P.).
Que en Pere-Gonzal se-

guesgui perquè és mig
AP mig UM i mig PSOE,
per tant, garanteix sa neu-
tral itat.

Que fotin una potada
allá...a En Venables i fitxin
n'Oviedo l'any qui ve (ta-
teix ells no fan comptes
pagar-lo).

Que el Manacor jugui
un partit de franc dins
es camp del Badia, a bene-
fici de la CAP, i finalment
que Hisenda retiri la deman-
da des millons que han
defraudat aquests dar-
rers anys.

CONTRAPROPOSTA DEL
MANACOR

D'acord, ho podem
arreglar, perb el Poblenc
també s'ha de sotmetre a
ses clàusules següents.

-En acabar es partit no
mos tuparan.

-Posarem un president
d'AP, però ells s'en cuida-
ran que Pany qui ve En
Martí Sopa sigui dele-
gat d'esports.

-Crearan una secció d(
XUTS i POTADES an es
Setmanari SA POBL A i
pagaran "Rdialtis".

-S'hauran de quedar,
gratuïtament, En Com-
pany, En Lima i En Varela,
jugadors que, de per si,
valen més que un partit.

-El Poblenc se compro-
met a que En Cristbfo,
àlies sa Pelaia, retransmeti
tots es partits de Sa Pobla
i cap del Manacor.

-Finalment, si no se dei-
xen gonyar, posarem un
President del PSOE, amic
d'es delegat d'Hisenda,
perquè els facin ses bus-
que endins.

RAVANETTO, CLAU DE
SA VICTORIA

Quan el Manacor gua-
nyava per 2-1 i es resultat
final encara era incert,
va intervenir novament
Superravanetto. Va botar
dins es camp, va agafar En
Beethoven II i Ii va po-
sar una mà damunt s'es-
patla diguent: Va tio, que
són cent mil a cada un i

una bauxa gratis per dis-
coteques...

Lo de ses cent mil

no els va emocionar, per-
que es jugadors del Manacor
estan acostumats a cobrar
des Club i no necessiten mi-

series, peb s'oferiment
d'anar de bauxa va revolu-
cionar s'equip: En Piter tot-
d'una va marcar es tercer

gol, En Seminario es quart
i En Xisco, que és més
juerguista que un indiot
en dissabte de Nadal, va
marcar es quint!

EN SEMINARIO, HAVIA
DE QUEDAR BE...

En Seminario va fer un
partidasso, però això ja
ho havia dit s'Estrúmbol
i no vos ha de sorpren-
dre: El bisbe havia ven-
gut per beneir aquest Semi-
nario, i amb autoritats tan
importants s'al.lot havia de
quedar bé. Son pare bavava
tant (sa segona part) que
li varen haver de posar un
bavador de nin petit, cosa
que no fou problema per-
que sa mare d'En Maties
sempre en duu de preparats.
Si en Seminario marca
avui decapvespre a Sa
Pobla li donaran ses ordres
majors i podrá confessar
tots es pecadors de s'Agrí-
cola

-nr•

PITONISO DON
MATEU

En Loren i deu més,
En Loren i deu més...aquest
era es seu lema, fins que
diumenge passat Don Ma-
teu capellà, va veure que
tenim un ¡ugador que li

diuen Xisco Riera (amb
tot es nostro respecte
p'en Loren) que ha es-
tat pela fonamental aques-
ta Higa.

Perb Don Mateu no
amolla arnb so seu afany
de fiscalitzar En Xisco i
no en vol sentir parlar:
En Xisco, res! dissabte se-
rá en Seminario qui s'en-
carregarà de fer dues re-
verències al Poblenc. So-
bretot, si En Seminario no
marca, me tornaré a posar sa
sotana.

ES CON TRATAC

Per	 conducte	 d'En
Mesquida mos hem ente-
rat	 de	 sa	 táctica	 de
n'Oviedo: Nosotro	 no
nechechitamos	 puntos.
Que ataquen eyos. To'os
atrá, chut i patacoha, que
s'enteren. Vamo a juga-le
ar Manacor con sus armas:
contrataque, pero con
más palo.

Quan en Company ho
ha sabut ha decidit que es
manacorins juguin amb una
armadura posada a fi
d'evitar	 ses	 conse-
qüències.	 Perb,	 está	 o
no	 está	 arreglat,
aquest matx?

NOTA DEL RCD
MANACOR

Che ruega a los afi-
chionados que pienchen ir
a Xa Pobla que no yeven
armas de fuego ni nabahas
ni destorniyadores. La
Guàrdia Civil che hará
cargo del orden i los
judokas del Orient pondran
la salsa caso que el estadio
che convierta en un Mura-
tore. Recordamos a los afi-
chionados que para chu
cheguridad mehor no
menar-la...a la pancarta. Er
Presi.



Bar Restaurante MARISQUERIA
CA'N RAFAEL

Carretera Cuevas s/n - Es Ríuet - ler. piso
PORTO CRISTO

ESPECIALIDAD EN:
Paella de Marisco - Robadallo
Pescado a la Sal - Caldereta de Langosta.
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AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

IMPUESTO DE CIRCULACION 
Comunica al público en general, que se halla

al cobro el impuesto municipal sobre circulación
de vehículos del ario 1985.

Horario de cobro: de 8 a 15 horas.
Oficina recaudatoria, C/ Mayor, 23 - Manacor.

Manacor, 12 de Abril de 1985
EL ALCALDE.



Pto. Cristo - Alaró: Cada partido, una final
Tras la derrota del equi-

po porteño en Muro, todo
sigue igual. No hay nada
ganado ni nada per-
dido,- esto sí, cada partido,
representa para el Porto
Cristo una auténtica fi-
nal.

Con la victoria clara y
rotunda del Manacor, el
Porto Cristo no lo tiene
todo perdido; si el equipo
de Company se salva, casi
seguro que se. salvará el de
Juanito Martínez y Pepe
Piña.

Pero para que esto
suceda, los dos equipos
tienen que responsabilizarse
del valor que tienen los
puntos en litigio; cada
partido	 representa	 una
final.

¿QUE PUEDE PASAR
MAÑANA?

Puede y debe ganar el
Porto Cristo frente al
Alaró, quedando en el
mismo cuarto lugar de la"
cola con 25 puntos.

Posible	 derrota del
Porreres frente al líder, que

con 23 puntos y 11 negati-
vos, quedaría sentencia-
do en el terceto de la
cola.

El Artá y el Xilvar,
poco tienen que hacer
en Ferrerías y Felanitx
respectivamente, pues
están sentenciados al des-
censo automático.

¿Y CARA AL FUTURO?

No busquemos resulta-
dos de terceros, una vez
que no falle la lógica
mañana busquemos sola-

mente lo que haga el Porto
Cristo: Mañana vencer al
Alaró, vencer en Ses
Pesqueres frente al Artá,

vencer al Ibiza en Porto
Cristo y no será difí-
cil puntuar en Selva, en
el único partido.

Así, seguro que la per-
manencia está asegurada,
siempre que el Manacor
consiga mantenerse en Se-
gunda B.

Nicolau

SERVICIO POMPAS FUNEBRES

MARTI • SEGUI 
SERVICIO PERMANENTE

CALLE JOSE MARIA CUADRADO, 4
	

MANACOR

TELEF. 55 35 68	 TELEF, 55 38 69



Central: Arnargura,N' 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
C. D. MANACOR 	

Llull 	 9
Varela 	 5
X. Riera	 5
Torrebl anca 	 3
Company 	 3
Matías 	 3
m. A Nadal 	 2
Loren 	 1
Ramos	 1
Seminario 	  1

En Cala Millor

Badía Cala Millor - At. Baleares
El domingo en Cala Mi-

llor se enfrentarán a partir
de las 17,15 en partido de
liga correspondiente a la
trigésimo quinta jornada
de liga de la Tercera Divi-
sión el Badía y el Atco.
Baleares.

Para dirigir el match
ha sido designado el cole-
giado Sr. Servera, conoci-
dísimo en Cala Millor don-
de siempre ha tenido unas
irregular ísirnas actuacio-
nes, el nombramiento de
este trencilla no ha senta-
do bien entre la afición lo-
cal, esperemos que consiga
pasar desapercibido —lo ve-
mos muy difícil— lo que
indicará que su labor ha-
brá sido buena —por lo me-
nos una vez—.

Los puntos en disputa
son de vital importancia pa-

ra el equipo visitante que
"los" precisa para seguir
en esta segunda plaza
que da acceso a jugar la
liguilla de ascenso y no
ser alcanzado por el Muren-
se inmediato seguidor y que
le superaría por golaverage
en caso de empate mien-
tras que el equipo local es-
tá situado en una zona có-
moda y sin problemas, lo
que puede dar que se pue-
da ver un gran partido ya
que tanto uno como otro
conjunto tiene suficiente
calidad para ofrecer un
buen espectáculo.

EL BADIA: El equipo
local que la pasada jorna-
da venciera en Calvià prac-
ticando un fútbol de cate-
goría y del agrado de to-
dos los asistentes ha venido

entrenando con miras al en-
cuentro a disputar el Ateo.
Baleares, parece ser que el
once inicial no diferirá mu-
cho del que saltara al cam-
po Na Moferes de Calvia,
con la particularidad que
si Mesquida tiene 4 tarje-
tas dejará su puesto a
Quetglas. en principio el
once podría ser el siguien-
te: Mesquida o Quetglas,
Jaime, Mateo, Munan
Iñaqui, M. Angel o Ser-
vera, Sansó. Onofre, Arta-
be, Llull y J. Barceló, en
el banquillo, por si sus ser-
vicios son precisos se sen-
tarán: Frau . López y M.
Angel o Servera.

ATCO. BALEARES:
El equipo capitalino vendrá
a Cala Millor con la inten-
ción de conseguir algo
positivo y que le permite

seguir en esta segunda posi-
ción y poder disputar la
liguilla de ascenso a Se-
gunda B. Parece ser que el
equipo que Martín Vences
hará saltar inicialmente al
terreno de juego para
enfrentarse al Badía será el
siguiente: Cerdá, López. An-
gel, Hidalgo, Mariano, Cata-
lá, Amengual, Serrano,
Badía, Calvo y Moreno, aun-
que puedan entrar en cual-
quier momento Baltasar y
Rosselló.

Nada más sólo recor-
dar que el encuentro dará
comienzo a las 17,15 y es
de esperar que el aficio-
nado acuda en masa a ani-
mar a su equipo y con su
apoyo ayudarle a conse-
guir los puntos en litigio.

Bernardo Galmés.

VENDO PISO EN PALMA
Propio para estudiantes

En zona de Facultad
Informes: 55 49 37

La cantera del C.D. Manacor

Han terminado las
competiciones ligueras

Excepto en juveniles
II Regional

El pasado fin de semana
concluyeron las ligas infan-
tiles de primera Regional,
alevines y benjamines. Por
lo cual ahora se disputa en
las diferentes categorías
el Torneo Primavera.

Hoy en partido corres-
pondiente al Torneo Pri-
mavera el Olímpic recibe la
visita del Badía de Cala Mi-
llor, con pronóstico favo-
rable a los muchachos de
Pedro Riera.

Juveniles.	 Alevines.

TROFEOS DEPORTIVOS
En el último partido

de liga el Olímpic B venció
3-0 al La Salle B en un
encuentro muy bien juga-
do por los manacorenses.

Por un insólito resulta-
do 8-4 fue vencido el Ma-
nacor en Petra en un parti-
do que las delanteras se
mostraron superiores a las
defensas.

Mañana reciben la visi-
ta del Gesa-Alcudia, al que
por lógica deben ganar.

Infantiles.

Por dos goles a cero
perdió el La Salle en su vi-
sita al España de Llucma-
jor.

En la última jornada
liguera el Olímpic venció
5-2 al España de Llucmajor,
en un encuentro de clara su-
perioridad local.

No tuvo suerte el La
Salle que fue vencido 1-0
por el Consell, en donde
los muchachos de Miguel
Estrany merecieron mejor
suerte.

Benjamines.

Por 3-4 fue vencido el
Ateo. Manacor en su parti-
do frente al Rtvo, La Vic-
toria, en partido muy dis-
putado por ambos conjun-
tos.

Felip Barba.



HIPODROMO DE- MANACOR
SARADO, A PARTIR DE /LAS 16 HORAS

La reunión de esta tarde, con un programa de 11 pruebas

Ultima carrera del «Criterium Jaume Mora»
Con motivo de la cele-

bración del XXV Aniversa-
rio de la Inauguración del
hipódromo de Manacor en
su actual emplazamiento, se
celebra el próximo sába-
do una reunión hípica de
carácter extraordinario, en
la que el programa previsto
está compuesto por un total
de once pruebas en las
que se inscriben 94 troto-
nes. Para la confección de
este programa ya se ha te-
nido en cuenta el nuevo
sistema de sumas ganadas,
que el pasado día 17 fue
aprobado por los caballis-
tas. Para el aficionado a las
apuestas recordar que el
trío de la undécima carre-
ra se inicia con un fondo
de 17.250 pesetas.

A las cuatro de la tar-
de dará inicio la reu-
nión con el premio Fo-
mento como carrera de
apertura y en las
que las yeguas Elsa Gi-
gant y Figura Mora, sobre
los cincuenta metros y Fris-
co, sin ningún hándicap,
cuenta con las mayores
posibilidades de lograr
cl asi fi carse.

Para la segunda carrera,
premio Baccara (I) las ma-
yores probabilidades se
inclinan hacia Baula que,
con 24.000 pesetas, es
quien más ha ganado den-
tro de esta prueba.

El premio Mairena (I)
inscribe a ocho productos
de los que podemos desta-
car a Eureka Mora, Fox y
Doria, para la consecuión
de la victoria en una carre-
ra que se lanza tras autos-
tart

En la siguiente, tam-

bién con ocho productos
participantes, puede con-
tarse con Faula como posi-
ble ganadora, aunque la pa-
sada semana no lograra clasi-
ficarse. También son
posibles ganadores Faula,
Etrusko y Eleazar, que con-
siguió una tercera plaza la
semana anterior.

En quinto lugar del
programa está previsto el
Premio Potros para los
nacionales de tres años que
hayan ganado más de
18.000 pesetas. Herba des
Bosc puede ganar la carre-
ra si aprovecha los cin-
cuentra metros de ventaja
que sale sobre Hivern y,
principalmente, Huracan
Quito, que está demostran-
do una buena forma.

Las actuaciones de
Creta y Tórtolo, favoritos
la pasada semana en su ca-
rrera y que defraudaron al

público - no quitan el que
en ésta ocasión . puedan es-
tar en Los -lugares de ca-
beza .al cruzar la meta, aun-
que no -se .pueden descartar
a los demás participantes
como Adr-iaña, -conducida
por- B. Llobbt-, Vinoiia o
Birrnaniá.

La séptima carrera,
premio- Birinanja (I), puede
decantarse - hacia - Alis
Diors o Ben -d'Or, éste con
una - buena aCtuación - hace
dos semanas.

.En el premió Birmania
(II) Visir _ sale en una
óptima posición para al-
zarse con -la -victoria de la
octava carrerz, al - salir cin-
cueñta Metros antes que
Drives Twist,- en un buen
momento de forma.

E .Paméla -y El Jha-
zair. son los_ favoritos del
premio Zumbón Mora al sa-
lir sobre " los cero metros

de hándicap y con cincuenta
de ventaja respecto a E
Pomponius, que la pasada
semana quedó en segunda
posición con un tiempo de
1,25,6.

Se celebra en esta reu-
nión la última prueba del
Criterium Jaime Mora, un
criterium que ya debería
haber concluido hace
muchos meses, pero que
por diversas causas no lo
hará hasta esta tarde.
Aún cuando falte una
prueba Dinamique R ya es
el indiscutible vence-
dor del mismo ya que con
un total de 44 puntos
es inalcanzable sea cual sea su
clasificación. Los demás
puntos se hallan reparti-
dos de la siguiente forma:
Demetrius SF 8 puntos;
Búfalo, con nueve;E Mari-
sol y Benvenguda, con tre-
ce y con 22 Cartumach.
Creemos que esta carre-
ra puede ser la más inte-
resante de la reunión de-
bido a lo incierto del
resultado. La carrera será
lanzada tras autostart sobre
la distancia de 1.600 me-
tros.

Y ya para finalizar la
reunión se disputará el
premio Extranjeros con la
inscripción más alta del pro-
grama al ser trece los
productos que tomarán la
salida con varios produc-
tos con aspiraciones a la vic-
toria según como se desa-
rrolle la carrera.

Sólo resta señalar que la
distancia para todas las
carreras será de 2.300 me-
tros y habrá un trofeo al
ganador de cada una
de ellas.
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t."CARRERAS DE CABALLOS AL TROTE ENGANCHADO



'Torneo Comarcal
de Peñas

HORARIOS Y CLASIFICACIONES DEL TORNEO
COMARCAL DE PEÑAS - MANACOR 84-85

GRUPO A J
Tenis Ca'n Simó 24
Perlas Orqu ídea 24
Alameda 24
Farrutx 23
Chaplin 24
Orient 24
Sa Volta 24
Perlas Manacor 24
Peña Mallorca 24
Sánchez Recaj 23
Bar Mingo 24
Calas de Mallorca 24
Xarop —

GRUPO B

	 1
Es Forat	 24	 17	 3
Cardassar	 23	 12	 7
San Jaime	 23	 12	 5
Bar Toni	 23	 10	 7
Tenis	 24	 12	 4
Vi aies Manacor	 23	 11	 4
Planchistería Amer 24 	 9	 7
Bellpuig	 23	 7	 10
Son Macià	 23	 9	 3
Monumento	 23	 9	 3
Talleres Boxes	 24	 7	 3
Bar Mallorquí 	24	 3	 2
Bar J.F.	 23	 3	 4

G	 E	 F F	 C Ptos
19	 3
15	 6
12	 9
14	 4
13	 5
11	 4
9	 5
9	 4

10	 1
7	 4
6	 5
3	 4

—

HORARIOS PEÑAS PARTIDOS ATRASADOS DIAS
27 y 28-4-85

-Farrux -S. Recaj; 28-4-85; 10,30 h; Artá
-Son Macià -Bar J.F.; 28-4-85; 11,00; S. Macià
-V. Manacor -Bar Toni; 28-4-85; 11,00 h. ; P. Frau
-Cardassar -S. Jaime; 28-4-85; 10,30 h; S. Lorenzo
-Monumento -Bellpuig; 27485; 18,00 h. Porto Cristo

NOTA: Está finalizando el Torneo de Peñas, los campeo-
nes por grupos son los siguientes: Grupo A; El Tenis Can
Simó y Perlas Orquídea, del grupo -B, el Forat , y a la
espera del partido a celebrarse el domingo día 28 a las
10,30 h. en San Lorenzo, entre los equipos Cardasar y
San Jaime, el que gane es segundo del Grupo B.
Las semifinales y finales serán en fechas 1-5-85 y 5-5-85,
entre los cuatro primeros clasificados, los dos del grupo
A y los dos del grupo B.

Manacor, a 24 de Abril de 1.985

2 78 17 41*
3 63 25 36**
3 50 24 33
5 53 27 32
6 53 27 31
9 46 35 26

10 30 44 23
11 37 68 22
13 41 52 21
12 34 47 18
13 28 79 17
17 23 77 9&
— — &&
*Campeón grupo

** Subcampeón grupo
&10-1 sanción: 9
&& Descalificado

4 65 26 38*
4 44 25 31?
6 50 31 29?
6 44 32 27
8 55 40 28
8 61 36 26
8 41 40 25
6 50 42 24

11 43 42 21
11 42 52 21
14 46 54 17
19 24 96 8
16 24 72 7**
* Campeón Grupo
** 10-3 sanción: 7

BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES
Reportajes .

FEIRiEZFIlinos.
FOTO — VIDEO — CINE

O CONJUNTAMENTE

Servicio de revelado
Pasamos a video sus películas S/8

CALLE SAN JUAN B. DE LA SALLE, :3 - MANACOR
Telfs: 55 10 52 = 55 10 15

VENDO PISO
con treS dormitorios, sala comedor, áala
de estar con chimenea, 2 barios, cocina,
lavandería, 2 terrazas, 1 aparcamiento y

2 cuartos trasteros.
Informes horas oficina: 55 31 51

Atletismo

ESTUDIO
c/GENERAL FRANCO

300.000 entrada
resto 2 años
Tel. 27 38 94 

El pasado domingo
se celebró un "cross" en la
vecina villa de Son Serve-
ra, con un circuito bastan-
te duro de fuertes subidas
y sobre una distancia de 10
kms. y en el que se impuso
con claridad el manacorense
Fco. Gomáriz, que parece
volver por sus fueros, con
Merchant y Robledo en 2a.
y 3a. posición respectiva-
mente. No hubo mucha
afluencia de atletas debido
tal vez a la poca publicidad
con la que contó la prueba
En veteranos se impuso
Adrover seguido de Gaspar
Aguiló. Buena organización.
Para este domingo una "clá-
sica " la Valldemossa-Pal-
ma que reune un gran atrac-
tivo entre los aficionados y
que sin duda contará con
nutrida participación de to-
da la isla incluído Manacor.
Son 18 kms., distancia res-
petable, pero con un per-
fil siempre en descenso, que
favorece al recorrido de la
prueba y sin duda a los más
velocistas, aunque también
la pendiente tenga sus pro-
blemas.

Ya para el mes que vie-
ne, en concreto el próximo

19 de Mayo, otra- clásica
esta vez en Manacor, el
semi-marathon de La Salle
en su VII edición que cuen-
ta de nuevo con el patroci-
nio de Caja de Baleares "So
Nostra" y que este ario en
ese afán de superación enco-
miable contará con unos
aditivos que darán colorido
a la prueba y a los que nos
referiremos en próxima
crónica al reunir más datos.

HERMES.

SE ALQUILA PISO
amueblado

Informes: 55 21 79



Secció a cárrec de Gas ar Forteza Villar

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
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T R ER OD IB I CER S

1 2 34 5 6 7 891011 12n
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

HORIZONTALES: 1) Centésima parte de diez. Liganos,
unanos. 2)Paraíso. Inmoviliza, detiene. 3)Fantasma in-
fantil. Americio. Ciudad de Santander. 4) Párroco. Resue-
na. 5)Extremidades móviles de las alas de un avión. Río
gallego. 6)Asociación de damas orientales. Dueña. Artí-
culo. Ultima letra. 7)Da una capa de oro. Se trasladaba.
Superior de un monasterio, 8)Orense. Relativo al cerebro.
Oxígeno. 9)Consonante. Cerca de. Ayudante dé campo.
10)Alero. Tamizaran, cribaran. 11)Interjección arriera.
Interjección que denota deseo. Al revés, edificio, vivienda.
VERTICALES: 1)Partidas de cargo en una cuenta de
contabilidad. Reverencias y honras a Dios. 2)Profesor,
maestro. Artículo neutro. 3)Nombre de consonante.
Aroma. Calcio. 4)Desfallecido, laso. Aracnido traqueal.
5)Mil. Mujer árabe. Esta. Jaén. 6)Alianza Popular. Dese-
ca y conserva un cadáver. 7)Cubría de lona. Terminación
de alcohol. 8)Altar. España. Atonta, aboba. 9)Pesase los
embalajes. Traslado. 10)Nombre de consonante en plural.
Hiere, llaga. 11)Refugios de las aves. En plural, parte de la
cabeza. 12 Convierte el oxígeno en ozono. Nombre de
mujer. 13 Sociedad anónima. Contracción. Presente,
regalo. Cien.

INTENTE LOCALIZAR EN ESTA SOPA DE LETRAS
—15— NOMBRES DE MUEBLES DE USO CORRIENTE
EN UN HOGAR. TENGA EN CUENTA QUE PUEDEN
ESTAR DE DERECHA A IZQUIERDA, DE IZQUIERDA
A DERECHA, DE ARRIBA A ABAJO Y DE ABAJO
ARRI B A. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 SOLUCIONES A LOS
PASATIEMPOS DE LA
SEMANA PASADA

7 Errores.-Una piedra. La antena

de TV. Un rizo en el Inarcia-

no de la derecha. Una punta

en la estrella de la derecha. Un

dedo en cada pie del marcia-

no de la izquierda. Una venta-

nilla en el cohete. Una nubeci-

lla.

1
2
3
4
5
6
7
a
9

10
11
12
13
14

Agencia Inmobiliaria
ARCAS MARTI

CI Muntaner, 1-2; Tel. 55 18 37 (frente Ayuntamiento).

VENDO: RUSTICA, 50 cuarteradas, término Manacor
por 17.000.000 pts.	

***
VENDO: CHALET EN CALA MILLOR, a estrenar:
3 dormitorios, baño, aseo, garaje, sala, cocina y jardín.
Por 10.500.000 - 2 arios sin intereses.

***

VENDO: SOLAR la línea, en Porto Cristo, 430 m2.
Buen precio y facilidades de pago.

***

VENDO: TALLER CARPINTERIA, con maquinaria,
en Manacor: Condiciones a convenir.

***

VENDO: MAGNIFICO LOCAL COMERCIAL en Ca-
la Millor, da a 2 calles, buen precio y facilidades.



SABADO
desde las 5,30

DOMINGO desde las 2,45 sesión contínua.

SAFARI RALLIE

CINE GOYA X** PARRILLA DE LEÑA
***

En carnes somos los únicos
***

Cochinillos de Segovia por encargo
***

Y ahora, si le gusta el cordero, pruebe
nuestras paletillas de cordero lechal

al horno, son exquisitas

Cala Millor - Para reservas TI. 58 52 76

VENDO APARTAMENTO A ESTRENAR
en Cala Millor, 2 dormitorios dobles

baño completo, etc. etc.
Precio: 3.600.000 pts. al contado

Informes: TI. 55 18 37

SABADO 27 Abril

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35-Lucy, Luke
4,05.-Vuelta ciclista a España
4,35.-Primera Sesión
6,30.-Los sabios
7,30.-"V"
8,30.-Ayer y hoy de la

aviación
9,00.-Telediario
9,35.-Vuelta ciclista a España
9,45.-Informe semanal
10,55.-Sábado Cine

"Dos tramposos con
suerte"

2a. Cadena
4,15.-Carta de ajuste
4,25.-Apertura Y presentación
4,30.-Estadio 2
7,00.-En paralelo, los jóvenes
8.00.-Candilejas
9,00.-La ventana electrónica
11,05.-Opera "Maruxa"
0,35.-Despedida y cierre

DOMINGO 28 Abril

la. Cadena
10,30.-El día del Señor

Santa Misa
11,30.-Pueblo de Dios
12,00.-Estudio Estadio
3,00.-Telediario

3,35.-Dibujos animados
4,00.-Vuelta ciclista a España
4,45.-Fama
5,35.-E1 mundo
6,00.-Esto es lo que hay
6,45.-.Grand Prix, así es la

Fórmula 1
7,15.-Estudio Estadio
7,35. -M. A. S.H.
8,00.-Más vale prevenir
8,30.-Carreras de caballos
9,00.-Telediario
9,35.-vuelta ciclista a España
9,45.-Mike Hammer
10,35.-Estudio Estadio
11,45.-Autorretrato
0,35.-Despedida Y cierre

2a. Cadena
12,00.-La buena música
1,00.-Ruy, el pequeño Cid
1,30.-Documental
2,20.-El padre Murphy
3,10.-Gasparín Y 108 ángeles
3,35.-A pleno sol
4,00.-a ciencia cierta
5,00.-Estrenos TV

"Telesférico hacia la
muerte"

6,55.-Candy, Candy
7,20.-E1 año en que nacimos
8,05.-Zola
9,05.-El legado del mundo

árabe
9,35.-E1 dominical

10,30.-Largometraje
0,20.-Metrópolis
0,55.-Despedida y cierre

UNES 29 Abril

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Partida de ajedrez
4,30.-Vuelta ciclista a

España
5,25.-Esto es increíble
6,15.- ¡hola, chicos!
6,20.-Barrio Sésamo
6,50.-E1 planeta imaginario

"Crecer"
7,20.-Informativo Juvenil
7,35.-Pista libre
8,30.-Consumo
9,00.-Telediario
9.35.-Vuelta ciclista a

España
9,46. - El super-Agente 86
10,15.-La III Guerra Mundial
11,10.-Vivir cada día
0,10.-Telediario
0,30.-Teledeporte
0,40.-Despedida Y cierre

Segunda Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura Y Presentación
7,00.-Agenda
7.10.-Curso de inglés
7,25.-Puesta a punto
7,45.- Arc o Iris

8,00.-Estadio 2
8,30.-La noche del cine

Español
11,30.-Música Y músicos
12,00.-Ultimas preguntas
0,30.-Resumen informativo
1,00.-Despedida Y cierre

MARTES 10 Abril

la. Cadena
3,00.- Telediario
3,35.-Partida de ajedrez
4,30.-Vuelta ciclista a

España
5,25.-Cuentos y leyendas
6,25.- ¡Hola, chicos!
6,30.-Barrio Sésamo
6,55.-Los electroduendes
7,20.-Informativo juvenil
7,30.-Al mil por mil
8,00.-Telediario
8,05.-Fútbol
8,25.-Fútbol
10,30.-Vuelta ciclista a

España
10,40.-El hombre y la tierra
11,10.-El pájaro Espino
12,00.-Telediario
0,20.-Teledeporte
0,30.-Despedida Y cierre

Segunda cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura Y presentación

ALQUILO LOCAL CON SOTANO
Y ALTILLO 250 m2. EN MANACOR

C/ Juan Segura (antes ubicado Bco. Santander)
Informes: Pl. Ramón LlulI, 72-2o. TI. 55 16 75



Cine en Manacor
LOS ESTRENOS
CINEMATOGRAFICOS DE
ESTE FIN DE SEMANA:

SAFARI RALLIE.
Local de proyección:

Cine Goya.
"Safari Rallie", es una

película autorizada para to-
dos los públicos, que centra
su acción en la preparación
y posterior desarrollo de un
rallie de automóviles a tra-
vés del Africa misteriosa,
convirtiendo a esta en un
auténtico safari.

Típico cine de aventu-
ras, con buena fotografía
algunos momentos de ac-
ción, carreras impresionan-
tes de automóviles y al-
gunos toques de humor.

Película sencilla y fá-
cil de seguir, que sirve
de complemento al "boom"
cinematográfico de esta
temporada: "La mujer de
rojo".

LA MUJER DE ROJO.
Local de proyección:

Cine Goya.
Con Gene Wilder, Char-

les Gordin, Joseph Bologna,
Judith Ivey, Michael Hund-
leston, Kelly Lee Brook y
Gilda Redha.

Música de John Morris.
Canciones escritas por Ste-
ve Wonder. e interpretadas
por Dionee Warwirck y Ste-
ve Wonder.

Esta semana llega a
nuestra pantalla, la película
que, sin lugar a dudas, ha si-
do el éxito cinematográfico
de la presente temporada,
"La mujer de Rojo" ha es-
tado en cartel hasta la pre-
sente semana, en la capital
de las Baleares. Nada me-
nos que diecinueve semanas

seguidas de proyección; hay
que decir que en muchas
ciudades españolas toda-
vía continua en cartel.

"La mujer de rojo", ha
sido dirigida e interpretada
por este gran Monstruo del
cine que es Gene Wilder. El
actor simpático y algo aloca-
do, de cabellos rubios y re-
vueltos. Wilder se dio a co-
nocer de la mano de Mel
Brooks en "El jovencito
Frankenstein", a partir de
esta película toda su carre-
ra ha estado plagada de éxi-
tos.

El gran éxito de este
"film — reside en la senci-
llez, con que es narrado,
en una extraña mezcla de
pura comedia con visos dra-
mático-románticos. Sin ol-
vidar su excelente banda
sonora, debida a la mano
de John Morris, y las can-
ciones interpretadas por Ste-
ve Wonder y Dionne War-
wick, que prácticamente, al
igual que la película, han
dado la vuelta al mundo
conquistando los primeros
puestos en los "rankings"
musicales.

"La mujer de rojo", es
una excelente película, es
una excelente comedia, con
una buena interpretación y
dirección. Gene Wilder, sin
lugar a dudas, con esta pelí-
cula ha logrado su mayor
éxito de su fulgurante carre-
ra, contando las aventuras y
peripecias de Teddy Pierce,
el hombre obsesionado por
"La mujer de rojo". Reco-
mendable a todos los pú-
blicos, ya que ésta, si que
es una buena excusa para
'volver, de nuevo, al espec-
táculo de la vida: el cine.

7,00.-Agenda
7,10.-Curso de inglés
7,25.-Puesta a Punto
7,45.-Arco Iris
8,00.-Tiempos modernos
9,00.-Los vecinos
9,30.-Si yo fuera presidente
11,00.-El quinto jinete
11,55.-Mujeres para una época
0,25.-Resumen informativo
0,55.-Despedida y cierre

miERCOLES 1 Mayo

la. Cadena
1,00.-Novillada
3,00.-Telediario
5,05.-Vuelta ciclista a España
5,55.-Letra pequeña
6,20.- ¡Hola, chicos!
6,30.- ¡Barrio Sésamo!
6,55.-La cueva de los cerrojos
7,15.-Objetivo 92
8,15.-Informativo juvenil
10,30.-Dentro de un orden
9,00.-Telediario
9,35.-Vuelta ciclista a España ¡
9,45.-Sesión de noche
11,30.-Las cuentas claras
12,00.-Telediario
0,20.-Teledeporte
0,30.-Testimonio
0,35.-Despedida Y cierre

Segunda Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura Y presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Curso de inglés
7,25.-Puesta apunto
7,45.-Arco Iris
8,00.-Tablón de anuncios
8,30.-Con las manos en la

masa
9,00.-Estudio abierto
11,00.-Tatuaje
12,00.-Enredo
0,25.-Resumen informativo
0,55.- Despedida y cierre

JUEVES 2 Mayo

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Partida de ajedrez
4,30.-Vuelta ciclista a España
5,20.-Generación 800
6,15.- ¡Hola, chicos!
6,20.-Barrio Sésamo
6,45.-El kiosko
7,50.-Informativo juvenil
8,05.-El arte de vivir

9,00.-Telediario
9,35.-Vuelta ciclista a España
9,45.-El Arca de Noé
10,15.-Ahí te quiero ver
11,10.-En portada
12,00.-Telediario
0,20.-Teledeporte
0,30.-Despedida Y cierre

Segunda cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura Y presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Curso de inglés
7,25:Puesta a punto
7,45.-Arco iris
8,00.-A uan ba buluba ha lam

bambu
9,00.-Fila 7
10,05.-Cine Club

"Capricho
0,10.-Jazz entre amigos
0,45.-Resumen informativo
1,15.-Mempo de creer
1,30.-Despedida y cierre

VIERNES 3 Mayo

la. Cadena

3,00.-Telediario
3,35.-Ex trañ os
4,30.-Vuelta ciclista a

España
5,00:0 tros lugares,

otros caminos
5,25.-Así es la ópera
6,25.- ¡hola, chicos!
7,30.-Barrio Sésamo
7,00.-Scooby Doo
7,25.-Nosotros
7,55.-Arabella
8,05.-Al galope
9,00.-Telediario
9,35.-Vuelta ciclista a

España
9,45.-Un, dos, tres...
11,35.-La huella del crimen
0,30.-Telediario
0,50.-Teledeporte
1,00.-Barenboim
1,10.-Despedida y cierre

Segunda Cadena
6,45.-Carta de ajuste
7,59.-Apertura Y presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Curso de inglés
7,30.-La clave
0,30.-Resumen informativo
1,00.-Despedida y cierre

MULTI-TELEVISORES
Reparación y venta:
VIDEO
TV
HI-FI
MICRO-ORDENADORES}

Plaza Arquitecto Bennazar, 2 - Teléfono 55 13 92 Manacor
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LA SOCIEDAD DE
CAZADORES

DE MANACOR

Comunica a sus socios, que sólo se admitirán
solicitudes para licencia de caza, hasta el 21 de
Mayo.

El Presidente
Sebastián Gomila Caldentey

VENDO 124 PM - J

Muy buen estado

Informes: Tel. 550626

AVDA. 4 DE SEPTIEMBRE, 1 - TELEFONO 55 06 50

Farmacias
Día 26, Ldo. Servera,

Sa Bassa.
Día 27, Ldo. Muntaner,

Av. Salvador Juan.
Día 28, Ldo. P. Ladaria

C/ Bosch.
Día 29, Ldo. Llull, Av.

Antonio Maura.
Día 30, Ldo. Llodrá,

C/ Juan Segura.
Día 1, Lda. Mestre, Av.

Mossèn Alcover.
Día 2, Ldo. Pérez, C/

Nueva.
Día 3, Lda. Planas, Pl.

Abrevadero.

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

SERVICIO NOCTURNO.
Marivent (Palma), Es Rafal
(Palma), Eusebio Estada

(Palma), General Luque
(Inca), E.S. FEBRER (MA-
NACOR).

Estancos
Día 28, expendiduría

núm. 5, Av. Salvador Juan.

Urgencias

55 40 75 - 20 03 62: Am-
bulancias
55 39 30: Averías Aguas
M anacor
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 2393: Ambulatorio
55 00 63: Policía Municipal

55 1888: Taxis Manacor
57 0220: Taxis Pto. Cristo
56 06 61: Taxis s'Illot
57 32 72: Taxis Calas de
Mallorca
Servicio Permanente de
Gruas Pou Vaquer Tel:
55 03 44 -55 29 64

Cupón Pro Ciegos
Día 17 núm. 4447
Día 18 núm. 9940
Día 19 núm. 6509
Día 20 núm. 8191
Día 22 núm. 0843
Día 23 núm. 3075

Dietari

EXCURSION POR MALLORCA
SA CALOBRA - TORRENT DE PAREIS

SALIDA S DE MAYO
ITINERARIO: Pueblos, Manacor, Petra, Sineu, Inca (Merienda), Selva, Sa Calobra, Torrent de Pareis (Tjempo
libre para admirar una de las más importantes maravillas naturales de nuestra isla), Comida en Sa Calobra, Lluc
(Parada), Inca, Llubí, Santa Margarita, Petra, Manacor, Pueblos.

PRECIO POR PERSONA: 1.495

NIÑOS: 1.195

MENU: Arroz brut "a voler"
Ternera con guarnición
Fruta agua y vino.

... como siempre con Regalos y Sorteos!!

RESERVA PLAZAS:
En Manacor, Viajes Manacor
En San Lorenzo: Isabel Ordinas (C. Mayor, 58)
En Porto Cristo, consultar.
En Felanitx, San Miguel, 7

SALIDAS:
Manacor, 09,00 h., Plaza d'Es Merca t
San Lorenzo, 08,45 h. Pl. Ayuntamiento
Porto Cristo, 08,30 h. Monumento
Felanitx, 08,45 h. Plaza Ses Palmeres.



FORD ORION
LA CONQUISTA DEL ESPACIO

Ford Orión. Línea tradicional
y sofisticadas soluciones técnicas.
• Velocidad punta: 167 Km/h.
• Consumo: 5,2 1/100 Km. (motor
gasolina) o 3,9 1/100 Km. (motor diesel).
• Maletero de gran capacidad.

A La -t c, E) rwci c II-1 , s . ca..
Carretera Palma Km. 48 - Tel. 55 13 58

MANACOR

MII



PRODUCTORA

AZUL li.,ITERAs/A.
Pavimentos Cerámicos, Rústicos y de Gres

Distribuidores de:

PORCELANOSA
CERAMICA DE PASTA BLANCA

ES BELLA.
ES PARA SIEMPRE.

FABRICA, EXPOSICION Y OFICINAS: Ctra. Palma, Teléfonos 550997 - 551269 MANACOR (Mallorca)

EXPOSICION Y VENTA: Calle General Riera, 150 - Teléfono 293085 - PALMA DE MALLORCA




