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editorial

La "4516 entre el poder I l'oposició, cada día

més gran i més perillosa

El darrer ple, celebrat dimarts passat, ho va posar bé
de manifest: el crivell que separa el grup que té el poder
fàctic dins l'Ajuntament, encara que sia mitjançant una mi-
noria majoritària —Aliança Popular— i l'oposició —paraula
que engloba tots els altres grups— es cada vegada més gran.
Tant, que pot fer quasi irreconciliables a uns i altres, posant
en difícil postura la governabilitat d'aquest ajuntament.

Els fets que han duit a aquesta situació llamentable
no són exclusius del ple de dia 14. Fa estona que AP i els al-
tres han deixat de sincronitzar en les mateixes ones, que
cada ú va pel seu vent. Uns, cada dia més tancats i inflats
amb el seu poder, i els altres rnés molests i descontents —ho
diuen ells, que consti, no nosaltres— amb el que entenen
decisions discriminatories i accions de força, per tal de reta-
llar, el poc poder que ostenten els grups d'oposició que
duen una comissió.

S'ha de dir, d'entrada, que tant la Comissió de Cultura,
en mans de CDI, com la de Serveis Socials, en mans d'UM,
són de les que millor funcionen al nostre ajuntament, i són
les que més i més dar informen als mitjans d'inforrnació de
la tasca que duen entre man s. Una postura, per cert, que
contrasta fortament amb l'hermetisme, que sovint sembla
obscurantisme, de certes corr.issions que estan presents dins
l'ànim de quasi tots els que coneixen una mica d'aprop La
Sala.

Així les coses, la Comissió de Cultura presenta una pro-
posta, el dia 14, d'aprovar eh estatuts de la Fundació Públi-
ca del Teatre Municipal. Sha de dir que ja s'havia presentat
a l'anterior plenari, i que no es va poder aprovar perquè
AP s havia llegit l'esborrall i no els estatuts definitius. Ara,
quan ja no pogué alegar ignorancia, el Batle va trobar que
aquesta Funció era innecessària i que al Teatre el pot gestio-
nar la Comissió de Cultura, sense necessitat de fundacions.
En Jaume Llodrá, en contradicció en lo dit pel Batle —aquí
fins i tot ja no importa l'estètica— digué que sí, que els esta-
tuts estaven molt bé, que la fundació era necessària, però
que tot és perfectible i que necessitaven més temps per po-

der fer esmenes. Tots els altres grups —que són en conjunt
majoria majoritària— deien que s'havien d'aprovar eh esta-
tuts i AP digué que no. I prou. I fent ús de les seves fazul-
tats. el Batle, davant una votació perduda,  deixà el tema da-
munt la taula. Sense esmenes, sense arguments. perque qui
té la pella pel mànec pot fer-ho i punt.

L'oposició, que ja anava remoguda i que estudiava fins
i tot la possibilitat d'una moció de mnsura, ha interpre-
tat aquest fet no com un ús de poder. sinó com un abús.
una acció de força personal del Batle que pareix desconèi-
xer que mai será democràtic que una minoria pugui impe-
dir la voluntat majoritària.

Aquest fet, a aquest moment, té una gran importan-
cia, i, possiblement, pot tenir trascendencia. .kP maneja
quatre comissions i la Batllia; i l'oposició —14 regidors—
en té dues. Si aquestes, com ha succeit fins fa poc. podien
treballar amb una certa llibertat i amb un cert recolzament
—més moral que de fet— del grup del Batle, ja restaven sa-
tisfets. Però si es donen compte que amb una mà eh donen
un poder, una responsabilitat i amb l'altra eh ho retallen.
es lògic que pensin que aquesta és una situació límit i pen-
sin, fins i tot, en renunciar a aquestes mínimes parcel.les de
poder.

Aliança Popular podria veure's estreta, no per una mo-
ció de censura, que no será possible fins  després de les
properes eleccions, sinó per una cosa que eh podrá resultar
pitjor: la renúncia dels responsables de les arces de Serveis
Socials i Cultura. Aquesta renúncia posaria ben a la vista
quina seria l'autèntica capacitat de "tots eh homes del
president". La poca flexibilitat en temes importants pero
no trascendentals, pot dur a una auténtica situació asfi-
xiant per a la política municipal manacorina. Si l'oposició
es posa a exercir de tal i empra els sistemes tàctics que
amb ells han utilitzat el Batle i els seus, ni una sola proposta
passarà endavant. Si el grup que governa no descobreix la
modestia i perd els habits retalladors del poc poder que
dóna als altres, l'Ajuntament será un ens ingovernable.
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Després del que va succeir al Ple de dimarts passat, en  Sebas-
tià Riera i en Rafel Muntaner podrien dimitir de la  presidèn-

cia de les Comissions de Cultura i de Serveis Socials

•

Finalment va ser aprovada la modifkació que permetrà l'adjudicació
de les obres

Endavant amb la tercera fase d'asfaltat
dé carrers

En Sebastià Riera en Rafe! Muntaner podrien dimitir de la presidència
de les seves

(De la nostra redacció, J. Gayá).-La sessió extraordi-
nària que celebrà el Ple de l'Ajuntament el passat dimarts
és una d'aquelles que fan "història", així entre cometes,
per dos motius: perquè després de molts d'intents es va
aconseguir la modificació de la tercera fase d'asfaltat dels
carrers, que permetrà l'adjudicació i posterior execució
de les obres, i perquè una determinada decisió del Batle,
la de deixar damunt la taula l'aprovació deis estatuts
de la Fundació Pública del Teatre Municipal, podria
provocar la dimisió dels presidents de les comissions de
Cultura i de Serveis Socials, que són en Sebastià Riera i en
Rafe! Muntaner respectivament.
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Endavant amb la tercera
fase d'asfaltat de carrers

Com el lector re'corda-
ra, la tercera fase d'asfal-
tat dels carrers de Mana-
cor, la més ambiciosa de les
que fins ara s'han fet, va
ser aprovada el passat
mes d'Octubre i no s'havia
pogut dur a la práctica per
la impossibilitat d'adjudicar
les obres per via directa,
ja que pel seu pressupost
(uns 46 milions), s'havia de
fer per subhasta pública, co-
sa que suposava un llarg
procés de tràmit.

La modificació que es
proposava en aquesta oca-
sió consistia en dividir en
tres grups els carrers que
s'han d'asfaltar, aconse-
guint d'aquesta manera tres
pressupostos diferents que
sí permeten l'adjudicació
directa.

El primer d'aquests
tres grups amb qué es va
dividir l'esmentada tercera
fase és el de carrers de reas-
faltat, que són 39, i
que compta amb un pres-
supost de 15.338.912 pts,
del qual els veïns afectats
n'aportaran 13.062.976 en
concepte de contribucions
especials. El segon grup és
el de carrers de primer
asfaltat fase A, que inclou
21 carrers, amb un pres-
supost de 15.595.319 pts;
l'aportació dels veïns en
concepte de contribucions
especials será de 11.880.363
pts. Finalment, el grup de
carrers de primer asfal-
tat fase B (16 carrers),
compta amb un pressupost
de 12.647.970 pts., i la
quantitat total de les con-

tribucions especials és de
10.436.636 pts.

Dins aquesta modifica-
ció, concretament a l'apar-
tat dels carrers de reas-
faltat, es veuen realitzades
algunes de les aspiracions
d'UM, ja que el mòdul
d'aplicació de contribu-
cions especials no és de
1.400 pts. per metre li-
neal de façana, sinó que els
veïns dels carrers més
estrets en pagaran 1.200,
augmentat proporcional-
ment segons l'amplària dels
carrers fins a arribar a les
2.000 pts. que pagaran els
veïns dels carrers de
més de 8,5 metres d'amplà-
ria.

Si bé la proposta va ser
aprovada per unanimitat
després d'un recés sol.lici-
tat p'en Sebastià Riera,
tots els grups de l'oposició
advertiren a l'alcaldia que
aquesta era la darrera vega-
da que aprovaven una cosa
així, perquè opinaren que
coses com aquesta no es
poden presentar d'aquesta
manera, i afirmaren que si
votaven a favor és per-
qué es tractava d'una obra
totalment necessària. Abans
de l'aprovació, cada grup ja
havia manifestat el seu
desacord amb la modifi-
cació proposada: en Rafel
Muntaner recordà que hi
ha unes ordenances que
estableixen uns barems
orientatiuts segons els quals
l'aportació municipal será
del 40 6 50 per cent, quan
en aquest cas és del 19 o/o,
i incidí també en el fet
que en alguns carrers,
als veïns els sortiria més
barat asfaltar-los pel seu
compte. En Toni Sureda

va criticar l'informe d'in-
tervenció i va dir que s'es-
tà creant un pressupost fic-
tici amb déficit. En Guillem
Roman també considera
que l'aportació municipal
no era reglamentaria i va
dir que segons les orde-
nances l'aportació munici-
pal ha de ser major en els
carrers de reasfaltat que
en els de primer asfaltat,
quan en aquest cas es fa
el contrari. En Sebastià
Riera va demanar un recés
en el qual s'acorda que els
carrers en l'aportació dels
veïns és superior al cost
de les obres, pagaran el
100 o/o d'aquestes.

Una vegada aprovada la
modificació, una interven-
ció del Batle va provo-
car el primer moment de
tensió: dirigint-se a en Ra-
fel Muntaner, Ii va dir
que amb el seu vot afir-
matiu havia aconseguit més
credibilitat que amb les
seves negatives anteriors.
En Muntaner, afectat,
contesta que la seva inten-
ció no és guanyar vots si-
nó defensar els interessos
del poble de Manacor (en
Muntaner sempre ha man-
tingut que aquesta tercera
fase d'asfaltat suposa una
estafa per als afectats per
les contribucions especials).
"Així se guanyen els vots
—continua. en Muntaner— i

no fent "chapuzas" per a te-
nir el poble content".

El Batle Ii replica que
dubtava de qué en Mun-
taner tengui interés en qué
s'asfaltin els carrers, i en
Toni Sureda va sortir en
defensa del portaveu
d'UM dient que les parau-
les del Batle mereixien el
seu canvi de vot i que amb
la seva actitut havia abu-
sat del sentit de responsa-
bilitat dels altres grups.
En Sebastià Riera també es
va sumar a les protestes:
"Tothom ha cedit per
tal d'arribar a un con-
sens va dir al Batle-
i ara vostè vol aglutinar
tot el mèrit".

L'Oficina Municipal de
Turisme s'empinará devora
la Casa del Mar

Amb l'única abstenció
del PSM s'aprova la ubi-
cació de l'Oficina de Turis-
me que s'ha de construir
a Porto Cristo: el lloc ele-
git és el solar de 600 me-
tres quadrats que hi ha al
carrer Gual, devora la Casa
del Mar. En Josep Barrull,
del PSOE, demanà que l'es-
mentada oficina serveixi
també per a la descentra-
lització de l'administració
municipal i que el projec-
te contempli futures am-
pliacions per fases.



LA MOCIO DE CENSURA DE MOMENT
ES IMPOSSIBLE.

Un dels B.O.E. publicats aquesta setmana duu una
disposició transitbria de la Llei de Règim Local que diu
que la moció de censura no podrá ser aplicada fins la
celebració d'eleccions municipals posterior a l'entrada en
vigor de l'esmentada llei.

En Guillem Roman va
dir que, a l'hora de cercar
un emplaçament, s'han d'es-
tudiar les necessitats que ha
de cubrir el servei i que,
com que es tracta d'una
oficina de turisme, ubicar-

la darrera l'església és
"pixar fora del test".
Aquesta expressió provocà
un enfrontament verbal amb
en Guillem Mascaró, d'UM,
que li contestà que "si
n'hi ha que pixen fora del

test, també n'hi ha que
no han trobat s'orinal", ja
que la piala de l'Església
está situada al centre
de Porto Cristo i per tant
és una bona ubicació. En
Guillem Roman recriminà
el to de "conya" emprat
p'en Mascaró i II contestà
que a efectes de turisme
aquesta no és una bona
ubicació i que a més
a més no s'ha d'ubicar
a la plaça de l'Església,
sino darrere. En Tomeu
Mascaró, d'AP, va dir que
s'havia intentat trobar un
lloc més turístic però que
no havia estat possible ja
que a la plaça de Sa Sire-
na no hi cap.

El Batle va deixar damunt
la taula la proposta de
la Fundació Pública del
Teatre Municipal

La proposta de la Co-
missió de Cultura sobre l'a-
provació dels estatuts de
la Fundació Pública del Tea-
tre Municipal (de la qual
n'oferírem àmplia in-

formació en una passada edi-
ció) va ser sense cap dub-
te el punt-sorpresa del dia.
Després de la petita in-
troducció d'en Sebastià
Riera, en la qual va repetir
que la Fundació Pública
és la millor manera de fer
funcionar el Teatre Munici-
pal, agafá la paraula el
Batle Homar, qui, en nom
d'AP, es va manifestar en
contra de la creació de
l'esmentada Fundació per
considerar que és l'Ajunta-
ment, mitjançant la Comis-
sió de Cultura, qui ha de
gestionar el funcionament
del Teatre i demanà a la
dita Comissió que asumeixi
el risc que comporta obrir-
lo, gestionar-lo i fer-lo
funcionar.

En Josep Barrull, del
PSOE, li contesta que la
seva concepció de la de-
mocracia és completament

distinta- a la d'AP, ja que
es tracta de fer participar
als ciutadans en l'adminis-
tració, cosa que es podria
fer amb la Fundació Públi-
ca. En Barrull anuncià el vot
a favor del seu grup.

En Sebastià Riera va dir
que això era un intent de
democratitzar la cultura i de
donar participació a enti-
tats ciutadanes i culturals.
El Batle repetí que no
considerava convenient la
creació de la Fundació
Pública.

En Rafel Muntaner,
d'UM, també es mostrà a fa-
vor de la proposta i va dir
que votar en contra seria
actuar contra el seu progra-
ma electoral en el qual es
comprometien a promocio-
nar la participació popular.
A més, en Muntaner con-
sidera que seria difícil per a
la Comissió de Cultura ha-
ver de gestionar el funcio-
nament del Teatre.

En Joan Miguel, d'AP,
va aprofitar per fer un co-
mentari irònic: "No com-
prenc —va dir— com UM
diu que això seria molta
feina quan a les eleccions
deien que van per feina".
En Muntaner s'enfadà i va
ser implacable amb la seva
réplica: "UM va per reina
i la prova és que en feim
molta, amb més honradesa
que altres que coneixem".

En Guillem Roman
també va manifestar el seu
acord amb la proposta. Ex-
cepte AP, tothom hi esta-
va d'acord i semblava que
la proposta estava gua-
nyada. I aquí va sorgir la
sorpresa: en Jaume Llodrá,
contradient-se amb el que
havia manifestat el Batle
Homar, agafà la paraula i
va dir que la idea de crear
una Fundació Pública era
molt bona perquè s'ha de
democratitzar la cultura i
que els estatuts proposats
eren correctes, però que es
podien perfeccionar ja que
alguns articles II inspiraven
confusió. Va demanar tole-
rancia a la Comissió de
Cultura per tal d'estudiar
conjuntament aquests es-
tatuts a fi d'arribar a un
consens, ja que AP fins ara
no havia tengut temps de
presentar suggeréncies, i
donat que encara faltaven
cinc mesos per a inaugurar
el Teatre, considerà que el
tema podia quedar damunt
la taula.

En Sebastià Riera li

La Tercera Fase contempla
l'asfaltat de setanta-sis carrers

contestà que tots els altres
grups havien presentat
suggeréncies i que les havien
admeses, per-6 que AP no
n'havia presentada cap i que
temps n'hi ha per lo que se
vol. "Si vostès estan en con-
tra de qué el Teatre funcio-
ni mitjançant una Fundació
Pública —finalitzà en Rie-
ra—, com s'explica que ara
vulguin consensuar els
seus estatuts?".

El cas és que el Batle,
després de consultar al
secretari si tenia facultats
per a fer-ho, decidí deixar
la proposta damunt la tau-
la, malgrat hagués estat pre-
sentada per una comissió re-
gentada per un altre grup
polític i sabent que la majo-
ria del consistori n'estava
a favor. I després, quan va
justificar la seva determina-
ció, no va argumentar el ma-
teix que havia exposat en
Llodrá, sinó que va dir
que el que pretenia era veu-
re si la Comissió de Cultura
pot fer funcionar el Teatre
per ella mateixa. I noltros
ens quedàrem ben confusos
perquè encara no sabem
si AP fa comptes consen-
suar el tema o deixar-ho
córrer.

Les recriminacions per
aquesta decisió de l'Alcal-
dia varen ser unánimes: en
Tomeu Ferrer va dir que es
tractava d'una greu obsta-
culització del funciona-

ment de la Comissió de
Cultura ja que estava clar
que els dos terços de la
Corporació estaven d'acord
amb la proposta; en Josep
Barrull qualificà de molt
greu la decisió del batle
perquè el criteri de la ma-
joria estava clar i en Gui-
llem Roman va dir que el
Batle havia utilitzat inde-
gudament el seu poder i re-
marcà la incoherència de
les intervencions d'en Jau-
me Llodrá i del Batle dien
que, mentre el primer se
mostrava a favor d'uns es-
tatuts consensuats, el Batle
tan sols no els havia qües-
tionat, sinó que havia dit
que estava en contra de la
creació de la Fundació.

Finalment, en Toni
Sureda féu una interven-
ció que venia a ser un con-
vit a la reflexió: "Me sent
molt content de la decisió
del Batle perquè me de-
mostra que el nostre grup
va fer un gran encert po-
lític quan va decidir no
acceptar la presidència de
cap comissió". I dirigent-se
al grup d'AP, finalitzà:
"Vostès han encreuat els
dos grups que li solucionen
la gestió" (es referia a
CDI i UM, que s'ocupen
de les àrees de Cultura i
de Serveis Socials respec-
tivament). Així es va fer
mitjanit i es dona per aca-
bada la sessió.

CDI i UM podrien
abandonar la presidència
de les seves comissions.

La conseqüència de tot
això és que CDI i UM po-
drien abandonar la presi-
dència de les seves comis'
sions, segons ells matei-
xos ens han comunicat.
La setmana que ve es reu-
neixen els respectius comi-
tés per a tractar aquest
tema. En cas que arribas-
sin a fer-ho, el grup
d'AP, que está format per
7 regidors, s'hauria de
fer càrrec de totes les co-
missions informatives —que
són sis— a més d'ostentar
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FACILIDADES DE PAGO
Plaza de Ebanista, 6- Via Roma y Archiduque Luis Salvador
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RENAULT
Para celebrar el 2o. aniversario de Renault-Manacor durante este mes de mayo
y con motivo de las Ferias y Fiestas de esta ciudad, lanzamos una promoción
especial de los modelos RENAULT
Dicha promoción por ser muy especial puede llegar incluso, a la financiación
gratuita, durante 12 meses *

CELEBRE ESTAS FERIAS Y FIESTAS CON
RENAULT MANACOR

* Entrada a convenir
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SABADO 25 MAYO

LA MEJOR CENA
ESPECTACULO
DE MALLORCA

MENU:
CONSOME,
COCKTAIL DE GAMBAS
PAVO TRUFADO CON
GUARNICION
SOUFLE ALASKA,
VINO BLANCO y TINTO y
CHAMPAGNE

ESPECTACULOS:
Ballet Fantasía Español,
Los Monos patinadores
Romero Rey del Rulo
(Espectáculo humorístico),
Show de las Suprins,
Orquesta y
Baile para el público.

JUDAS:
Manacor:
Pl. Ramon Llull, 19,00 h.
Porto Cristo:
Bar Monumento, 18,45 h.
San Lorenzo:
Pl. Ayuntamiento, 18,45 h.
INFORMES:

San Lorenzo: Objetos Re-
galo Magdalena Sansó (Ca Na
Pisca).
En Porto Cristo: TI. 55 18 62

Precio: 2.350 Ptas.

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

AGENCIA DE VIAJES
G A T 515
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Crónka Municipal

Una sessib de la Permanent sense  història
(De la nostra Redacció,

J. Gaya). Segurament l'únic
destacable de la sessió de la
Comissió Municipal Perma-
nent que es celebra dimecres
passat és que amb ella
s'inaugurà l'horari d'estiu:
enlloc de fer-se a les 7 de
l'horabaixa, a partit d'ara
es faran a les 12 del mig-
dia. Els trenta-un punts de
l'ordre del dia pràcticament
no revestien cap impor-
tància i varen ser despat-
xats en menys d'una hora.
Els absents varen ser els
regidors socialistes Antoni
Sureda i Sebastià Sureda
(en Toni Sureda anava des-
pistat pensant que no
s'havia canviat l'horari
i es presentà a les set de
l'horabaixa), i l'aliancista
Martí Alcover.

Aprovada una ajuda
benéfica.

Per unanimitat s'apro-
vá una proposta de la Co-
missió Informativa d'Hisen-
da sobre una ajuda benéfi-
ca. Concretament es
tractava de concedir una
ajuda de 16.000 pts. a una
senyora que necessitava una
cadira de rodes. Aquesta
quantitat és el 50 o/o de
l'import de la cadira de ro-
des, i l'altre 50 per cent se-
rá sufragat per Cáritas de
Manacor.

També per unanimitat
s'aprovaren sis reclama-
cions de particulars contra
els arbitris per la recollida
de fems i neteja viària..

Desestimat un recurs de
reposició de la Companyia
Telefónica Nacional.

Tothom va estar
d'acord en desestimar un
recurs protestatiu de re-
posició interposat per la
C.T.N.E., S.A. contra les
liquidacions que li han es-
tat practicades el març i
abril d'enguany pels con-
ceptes tributatius "taxa de
llicència urbanística", per
un import de 27.500 pts. i
"taxa per obertura de cune-
tes en terrenys d'ús públic",
per un valor de 82.800 pts.

A continuació s'aprovà
també per unanimitat que es

lliurin	 manaments	 de
pagament a justificar per la
quantitat de 2.500.000 pts.
y 675.000 pts. a favor del
President de la Comissió de
Serveis Socials amb motiu
de la desfilada de carrosses
i comparses i altres actes de
les Fires i Festes de Prima-
vera 1985.

Obres particulars

Els sis darrers punts
de l'ordre del dia eren
sol.licituds de permisos
d'obres, els quals varen
ser concedits sense cap ob-
jecció per part de cap dels
regidors.

Precs i Preguntes

En	 aquest	 apartat
el Batle llegí dues cartes

de gratitud a l'Ajuntament:
una d'elles era la del Club
Penes Manacor, que agraïa
la subvenció que se li
havia concedit per a la ce-
lebració del Torneig
de Basket, i l'altra era del
Convent dels Pares Do-
minics, agraint les fa-
cilitats donades per a la
celebració de les Festes
de Sant Domingo.



MERCAT DE
S'ANTIGOR

Visite las instalaciones mas modernas de Manacor,

donde encontrará todo lo que necesite para su

CESTA DE LA COMPRA 

" REGALO "
5.000 pts. en género

** ** **

Por cada 200 pts. de su compra en pescado fresco
**PIDA SUS NUMEROS**

PESCADOS
B. ALBALADEJO y PESCA MAR

Se sorteará todos los sábados
en combinación con el cupón pro ciegos.

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

C. Unidad y Moncadas
	 MANACOR
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SABADO
desde las 5,30

DOMINGO desde las 2,45 sesión contínua.

que en las condicione
se preveen las siguientes modificaciones:

*Se suprime la condición de alta o asimilada
*La carencia genérica pasa a 15 años.
*La carencia específica será de 3 años en los últi-

mos 10 años.

(Proyecto de Ley de Reforma de la
Seguridad Social).

LES • AME! POQUES PARAULES • AME, POQUES PARAULES • AME!

LA SETMANA MAJOR
DE LA BANCA, 4 PARTIR
DE D'A 27.

Des de fa uns quants
arys degut al conveni
de (a Barca Privada, totes
les entltats bancàries te-
ner. una setmana majos a ca-
dia ódts'e, durant la qual I
els seus trebaliadors co-
:Tercer' la tasca a les 9 i sur-
ten a la una. Enguany, se-
eons ens ha di:r. ¡'Ajunta-

a setmana majos
se -á ia cornpresa entre els
ajes 27 de mag š dia 1 de

Durant aquests dies,
es bascs obriran a les nou

:ancaran al públic a les
dotze y mitia.

JOVES VIOLINISTES I
ORQUESTRA DE
CAMBRA.

Peis propers dies 25
i 26 d'aquest present mes
de maig, está programada
una actuació a Santanyí
—dia 25— i una altra a
Manacor, dia 26, dels grups
Joxes Violinistes de Mana-
cor Orquestra de Cama-
ra Ciudad de Manacor. El
%ioliniste Bernat Pomar,
que és el mestre del grup
de %iolinistes está molt il-
iusionat amb aquesta nova
experiencia i ens va asse ,

gurar que ja shaia fet un
ensai i que havia sortit ro-
dó. El concert que tendrá
lloc a Manacor, será el diu-
menge dia 26 i al Con-
vent deis Pares Dominics.

L'experiència, com deia
En Bernat, potser molt
válida, pesó és doblement
important, no només per les
excel.lències musicals que
puguin sortir d'aquesta fu-
sió momentània, sinó tam-
bé pesqué sempre és interes-
sant veure grups manacorins
col.laborant i no compe-
tint.

TIRO PICHON.

Per avui dissabte, dia 18
a les cinc del capvespre, es-
tá previst un gran "pull",
a quatre coloms. El primer
premi és un collar de perles.
La inscripció val dos mil
pessetes. Ho organitza la So-
cietat de Caçadors de Son
Macià i el Camp de Tir
será Es Serral Blanc, vora
la carretera Manacor - Fela-
nitx, quilòmetre 7, Torrent
de Son Cifre.

CONVOCATORIA
PREMIO "JOSE
BIOSCA"

La Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer —Jun-
ta provincial de Baleares—
nos ha hecho llegar la noti-
cia del Premio José Bios-
ca, que reproducimos a
continuación.

Tema: Trabajo Oncoló-
gico de libre elección (In-
vestigación, Prevención, Di-
vulgación, Programas socia-
les, etc...).

Dotación: Un millón
de pesetas y medalla con-
memorativa.

Requisitos de los parti-
cipantes: Puede participar
cualquier persona o grupo
de personas de nacionalidad
española, no siendo impres-
cindible que sean médicos.
Plazo de presentación: Has-
ta el 25 de noviembre de

1985.
Información y solici-

tud de bases: Calle Emi-
lio Darder Alcalde, 25,50.
la. Tels. 23 01 49 -23 02
46. Palma 07013.
FONS EXPOSA A
"SA NOSTRA"

Del dia 24 de maig
fins el 2 de juny, estará
oberta al públic una inte-
ressant mostra d'olis i
escultures de l'artista mana-
corma Fons Mayol.

Antònia Fons Mayol va
néixer a Ciutat, pesó és
també manacorina tant per
arrels, com per matrimo-
ni, com també per la forma-
ció rebuda a l'estudi de
N'Aleix Muntaner a Mana-
cor. Fins ara, ha exposat
a diferentes col.lectives
—Campos 1.977, 1.982— i
des de 1.982 pinta a l'es-
tudi de Pep Deudero a Ciu-
tat.



En Jaume Llodrá, després del sermó carregat de moral,
sentit comú i bons sentiments que va fer en el "pleno",
en el qual advocà per l'esperit democràtic, la concòrdia
i el "consenso", va fer una visita a la seva ramada, que era
de copes per Esperits.

Una «bodenuiya» a l'Ajuntament?
Vet aquí que Di-

marts passat Ni va haver
rebumbori per La Sala, i
alguns dels prohoms que
configuren la nostra su-
prema . institució, des-
prés d'una sessió densa
i fatigosa, decidiren anar
a fer un tomb i refrescar,
a hores de la nit en que
és difícil que els votants
se'ls trobin, i baixaren a
Esperits.

Allá haguésseu vist
lo milloret de cada casa.
Arribaren daixo-daixo En
Toni Sureda, En Barrul) i
adláters, que els feien un
de banda de tambors i
l'altre de "bone á tout
faire". Amb ells, En
Guillem Roman molt
afectat per un atemptat
verbal de qué havia estat
objecte per part de fac-
cions armades portenyes.
Premsa Ràdio TV. Qual-
que CDI una mica cohi-
bit, però amb ganes de
redescobrir l'oci la gas-
tronomia i d'aquells que
no fan els canutos de
haixix sinó de grifa,
encara. Gin Tonics a
rompre. I l'adquisició més
recent de les nits bohè-
mies, un Jaume Darder des-
melenat que contempo-
ritzava amb l'oposició. Si
hi haguésseu estat, ha-
guésseu exclamat: Oh. La
banda de tambors i
la "bonne à tout faire"
de grup en grup citant
En G.B. Shaw i fent mam-
belletes. Cosa d'una oficina
de turisme. Tot era amis-
tat i bons desitjos i En
Manolo que no s'aturava
de servir, content de
què figuri entre la seva ja
selecta clientel.la lo
millor de lo millor, la flor
i la nata.

Quan tot pareixia na-
vegar dins les més calmes
de la- concbrdia i la cor-
tesia parlamentària, zas.
Oh. Baixen per l'escala
En Jaume Llodrá, que per
cert no es sembla gens al
capellà del Pájaro Espi-

no, i En Martí Alcover,
que darrerament treu
uns aires del Capitán True-
no que l'afavoreixen cosa
grossa. Silenci sepulcral i
més rondes. Pareix que s'ha
intuït la possibilitat de l'e-
xistència de filtracions,
allò que els cursis a Madrid
ara en diuen Leaking, per-
què En Llodrá, un "brave
gosier sec", que deia
aquell, sorprengué l'audièn-
cia amb el recital com-
plet de tot el que allá abaix
s'havia dit, fil per randa
i sense deixar una paraula.
En Manolo ha promès que
tapará els respiradors, per-
qué s'ha vist que el que es
diu allá abaix es pot
escoltar des	 del carrer.

I una manta i un mari-
det pel Apés, si fan comp-
tes seguir amb aquesta
activitat d'escoltar darre-
re les portes, que les nits
encara són fresques. Queda-
rem admirats per la saga-
citat dels nosires Roberto
Alcázar and Pedrín. Ni En
Dick Tracv ho faria millor.

Passats els primers mo-

ments d'astorament, bai-
xà un conegut estudiós i
criador de la raça dels si-
mis, que aconsegueix pre-
ciosos exemplars de rnoneia
gràcies a compl icad íssi ms
maneigs genètics ì empelts
d'olivera. Després de de-
clarar que ell, a En Llodrá,
no li deu res (i ho va de-
clarar a crits, pensant
que si parlava fort l'altre
no hauria de fer esfor-
ços per entendre la seva
prosa nítida i elegant), es
penjà p'En Jaume Dar-
der i entre copa i co-
pa li féu vots d'amistat
eterna. El president de
les Joventuts d'UM parei-
xia un poc incorregut
da .vant l'honor que se li
feia però després es veié
que ell a això ho sap dur
i en treu alguna ensenyança
que l'ajuda a entendre la
vida.

Mentrestant. En Toni
Psoe veia com desfilaven els
Cedeís afectats d'un em-
patx de descobriment de
l'oci i es jugava un altre
Gintibnic amb els
seus adláters, perquè En
Barrull ja feia estona que
s'havia esfumat. En Toni
estava gojós enfundat dins
el seu trajo de franel.la
amb guardapits del mateix.

A la fi se n'anaren tots
i En Manolo es penedí
de no haver pensat a fer
firmar els il.lustres prb-
cers al 'libre d'honor.
Perb després, quan ti -da
comptes, quedà content. Es
tanta la satisfacció d'ha-
ver tengut el privilegi d'as-
sistir a les tertúlies dels nos-
tres representants...

O J oao

CARPINTERIA GMO. BOVER OLIVER
comunica el traslado de su taller sito
en calle Fe, 16 - Al nuevo domicilio:

Avda. Baix d'Es Cos, núm. 71
Tl. 55 46 95 

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

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

ELECCION DE 2 MENUS DIARIOS* * * * *
COMIDAS POR ENCARGO* * * * *

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

Bon profit
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Enquesta sobre el tancament de Cala Varques

«Opinions d'alguns polítics ciutadans »
(Redacció, Sebastiana Carbonen).- La setmana passada

us donàvem la notícia del tancament del comí que condueix
a la platja de Cala Varques, segons ens va explicar la propie-
tdria, corn a conseqüència de la manca de civisme de la gent
que anava a la platja, i per manca d'algú que s'encarregás
de netejar, vigilar i tenir cura de les terres que envolten la
platja. Per això, i sense entrar si el tancament de Cala Var-
ques per part de la seva propietaria és legal o no ho és, hem
realitzat aquesta petita enquesta entre alguns dels nostres
polítics i persones interessades en el tema, per que a títol
personal ens donassen la seva opinió sobre el tancament del
camí de Cala Varques, i una possible solució a aquest
problema.

Aquestes són les dues preguntes que hem fet a tots els
enquestats:

1.- Qué opina sobre la decisió de la propietària de
tancar Cala Varques?

2.- ¿Qué es podria fer per a trobar solucions, o, ¿qui-
na li pareix la millor solucló?

I això és el que ens han contestqt:

es1

o
u
o

2

Antoni Pascual
(Membre del PSM).

-No sé si et puc contes-
tar com a membre del PSM,
per que no ho hem discu-
tit. Personalment pens
que si es debut a les raons
que donava la propietària,
manca d'algú que tengui
cura a la garriga i la nete-
ja, em pareix bé, tal volta
així la gent prendrà cons-
ciencia i d'aquí a un temps
la platja podrá ser oberta a
tota la gent.

-Si és per les raons qué
deia a la revista "Manacor
Comarcal", és a dir, si és
que no pot posar un home,
em pareixeria bé que el
posas l'Ajuntament.

Pep Huertas
(Membre d'AP).

-Pens que no s'hauria
d'haver tancat, a més no
crec que pugui fer-ho.

-La solució és anar a

veure a la propietària, a
veure perquè ho ha fet,
tal volta és perquè li fan
mal a les terres, però no
ho sé. Pens que la solució
no seria que l'Ajuntament
posás un home, sinó que la
Policia Municipal es podria
encarregar de tenir les coses
en condicions, vigilar un poc
el camí.

Jaume Darder
(Membre

-A mi en principi,
m'agrada analitzar les co-
ses, i ara com ara, no sé
perquè la propietària ha
tancat. Pens que tothom
está en el seu dret de tan-
car les seves terres, mira,
tot depen de les circums-
tàncies en que ho ha fet.
M'agradaria analitzar un poc
més el tema, abans de donar
la meya opinió.

Joan Mas
(Membre de CDD.

-Sempre he cregut que
a Cala Varques l'hauríem de'

comprar els manacorins. No
compartesc l'actitud de la
propietària, però l'entenc,
pens que la gent hauria
d'aprendre a ser més neta,
un poc més civilitzada.

-Pens que una de les
solucions, és que l'Ajunta-
ment quan estás un poc
més bé de doblers s'ho plan-
tejás, per?) no llogar-la o en-
carregar-se de la neteja, tal
volta la solució ideal seria
que comprás Cala Varques.

Pep Bari-ull
(Membre del PSOE).

-No conec massa el te-
ma, peró la decisió en si,
no m'agrada. Pens que Ca-
la Varques és a lo millor

una mica mítica, i que de
fet és quasi l'única platja
verge que ens queda. A mi
el que em faria por, és que
aquesta primera passa, no
fos una mesura per des-
prés urbanitzar Cala Var-
ques.

-No sé realment quina
és la millor solució. Crec
que l'Ajuntament s'hauria
de plantejar seriosament
parlar amb la propietària i
després estudiar que hem de
fer amb Cala Varques. Peró
dubt molt que AP tengui
la voluntat política de
prendre aquesta decisió.

Tomeu Torrens
(Membre del GEM).

-Per una part crec que
la propietària té raó, hi ha
gent que no respecta allá a
on va, la platja, la garriga,
etc. Però no crec que sigui
la mesura adequada.

-Pens que la solució se-
ria concienciar a la gent, pe-
rd sé que això és molt di-
fícil. A nivell pràctic em
pareixia bé que l'Ajunta-
ment se'n preocupás un poc
més.

Damià Calmes
(Assidu de Cala Varques).

-No hi estic d'acord.
Pens que la decisió de la
propietària ens fot molt
a tots els que ens agrada
anar-hi.

-No sé quina és la mi-
llor solució. Supeis que la
gent s'hauria de concien-
ciar i no embrutar tant les
platges.



Alguns dels treballadors acomiadats.

GABINETE DE GINECOLOGIA Y TOCOLOGIA 

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

Ayudante: Magdalena Febrer Adrover

1 CONSULTORIO 1
C/ Bosch núm. 9 - lo. (Frente a farmacia (Pedro Ladaria)

I HORARIO 1
Lunes, martes y miércoles (16,30 h - 20 h.)
Horas convenidas

1 TELEFONOSI (servicio contestador automático)

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

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

I COMPAÑIAS PRIVADAS 1
1.- Mare Nostrum.
2.- Asisa.
3.- Previasa
4.- 'meco... etc.

o
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Alguns es podrien reincorporar al seu iloc de treball

Possible solució als problemes
deis treballadors acomiadats per INUSA

(Redacció, S. Carbo-
nell).-Pareix esser que
els problemes dels treballa-
dors acomiadats per
l'empresa "Ingeniería Ur-
bana S.A.", que com vos
informáven la setmana pas-
sada varen aturar la sor-
tida d'un dels camions
de l'actual empresa de nete-
ja "Limpiezas Urbanas de
Mallorca", comencen a solu-
cionar-se. Aquests homes fa
més de mig any varen ser
acomiadats dels seus llocs
de treball, i varen quedar
sense subsidi d'atur, ni Se-
guretat Social.

Segons ens va dir,
En José Ma. Calado, de
CCOO, el seu sindicat i els
treballadors acomiadats,
que estan afiliats a aquest
sindicat, esperen que a
finals d'aquesta setmana o
la setmana qui ve, com
a màxim, veuran els seus
problemes solucionats, ara
com ara, no hi ha res se-
gur, perb és possible que
al gu ns d'aquests trebal I a-
dors siguin contractats altra

SAL B.B.
DESCALCI FICACION

AGUA
Pedidos Tel: 27 38 94

VENDO CASA
con 1.000 m2. de terreno

(frente hipódromo)
Informes: 57 07 18

ESTUDIO
c/GENERAL FRANCO

300.000 entrada
resto 2 años

Tel. 27 38 94

vegada per INUSA, i que
passin a treballar a altres
llocs de Mallorca, no a
Manacor.

També ens va infor-
mar, En Calado, que enca-
ra no es sap quina postu-
ra prendrà l'empresa, però
que potser obri un nou
expedient de crisi.

Hem de recordar que
aquests treballadors
van ser acomiadats impro-
cedentment, segons les
dues sentències de Magis-
tratura del Treball, i que
des de fa sis o set me-

SE VENDE CASA EN S'ILLOT, NUEVA
en Avda. Camí de Mar con tres dormitorios,

sala de estár, baño, cocina, comedor y terraza
Te/. 55 46 95

sos no han cobrat de
l'empresa més que
50.000 pts, a més , ells
ens deien l'altra dia que
si la situació seguia així
no sabíen quines mesures
prendre per solucionar
els seus problemes.

Per tot això, esperam
que les notícies que ens
donava aquesta setmana, En
Calado de CCOO, siguin
certes, i que aquests ho-
mes vegin solucionats prest
els seus problemes.

Fotos: Forteza Hnos.



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 Miilor. Pre-
cio: 6.825.000 ptas. Facilidades

-CALA WILLOR: 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- 1

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-
I lor.

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

-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.

CLUB TENIS MANACOR

Por acuerdo de la Junta Directiva de dicha
asociación se convoca Asamblea General Ordi-
naria de Socios de la misma a celebrar en el local
social, sito en la Carretera de Porto Cristo, s/n,
de esta ciudad, el próximo día 29 de Mayo a las
20 horas en primera convocatoria, y en segunda
convocatoria el día 30 de Mayo a la misma hora,
con arreglo al siguiente orden del día:

1.- Examen y aprobación, si procede, del Es-
tado de cuentas de la Asociación correspondien-
te al año 1984.

2.- Examen y aprobación, si procede, del
Presupuesto correspondiente al presente Ejerci-
cio de 1985.

3.- Proyectos y propuestas de la Junta Direc-
tiva y en su caso financiación de los mismos.

4.- Ruegos y preguntas.
Manacor, 9 de Mayo de 1985.

EL PRESIDENTE
Fdo. Bartolomé Riera Martorell.

Noces d'or del matrimoni Sunyer - Sureda
Ahir. dia 17 de maig

va fer cinquanta anys varen
contreure matrimoni els es-
posos manacorins PE RE
JOSEP SUNYER ROSSE-
LLO i JOANA MARIA
SUREDA SUREDA. La ce-
lebració de la festa. no obs-
tant, tendrá lloc avui dis-

sabte, d'una forma senzi-
lla i en la intimitat, envol-
tats dels seus fills Antoni,
Miguel i Pere, de les nores i
néts. Després d'assistir a una
Missa a l'església de Sant
Pau, es farà sopar familiar,
tot recordant la data, ja
llunyana, del dia de l'en-

llaç dels dos esposos.
Des d'aquestes pàgines

volem desitjar que aquest
dia de Noces d'Or sia espe-
cialment feliç per aquest

matrimoni tan ben avengut,
i que si Déu ho vol, poguem
comentar, d'aquí vint-i-cinc
anys, les Noces de Diamant,
Enhorabona.!.



 

Apuesta foto es noticia  

O sobra l'autocar o el disc
que prohibeix l'aparcament.

La foto fou captada, fa
pocs dies, pel nostre redac-
tor gràfic Josep Forteza,
amb l'oportunitat que el ca-
racteritza. Un autocar d'una
companyia manacorina de
transports espera la pujada
de clients. Aparca vora un
disc que prohibeix l'estacio-

nament de vehicles a aquell
lloc. Passa, amb una certa
freqüència, que els vehicles
més grans "passen" olímpi-
cament de discs, de vehicles
petits i imposen la seva llei.

I consti, que a aquest
cas, hi ha el testimoni —no
mos ho podrá negar— del
regidor d'Unió Mallorquina,
Jaume Darder, que pareix
está disposat a partir d'ex-

cursió amb tot un grup de
joves. Es aquest un exem-
ple del que no s'ha. de
fer.

, Es clar que, en teoria,
a partir d'ara, els que abu-
sen de la forca o de l'espai,
ho tendran una mica més di-
fícil, ja que l'Ajuntament
compta amb un nou cap de
policia; el qual té, entre
les seves missions, fer
cumplir la llei.

o
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En Ponç Gelabert i En
Lluc Mas, són noticia per-
qué dissabte dia 18 inaugu-
ren les noves instal.lacion
del seu gimnasi al Carrer
des Santet, instal.lacions
modèliques com no n'hi ha
d'altres dins Mallorca. A
més a més se dóna la cir-
cumstància que fa deu
anys que posaren en mar-
xa això del Judo i altres
herbes. La notícia será trac-
tada més àmpliament, però
des d'aquí: enhorabona!.

En Pep López, un dels
elements dels CAPSI-
GRANYS és notícia, no
perquè hagi d'actuar dijous
qui ve a Palma, sinó perquè
al carrer de Ciutat té una
botiga de lo més ben mon-
tat que hi ha al poble. Això
encara no seria res si no fos
que cada dos o tres dies
renova completament la
decoració del mostrador
amb lo que aconsegueix
oferir als qui hi guaiten,
una vertadera exposició
artesanal o artística (com
volgueu) per etapes. Per
qué no l'imita qualcún
altre botiguer?

En loan Caries Gomis,
es notícia perquè després
d'una llarga temporada
sense exposar a escala
individual, aquestes Fires
i Festes presentará una ex-
posició. Ens diuen que En
Blai Bonet li farà la pre-
sentació al catàleg.

Un frare de la Salle,
que no volem anomenat és
notícia perquè encara que
estiguem a les acaballes del
Segle XX fa copiar cent ve-
gades als alumnes que en-
tregaran els treballs d'hora.
Per més inri (deu creure
que és molt pedagògic?)

e-ls exigeix que aquesta "co-
piada" l'entreguin signa-
da pels pares o qualque pa-
re, almanco un, ens ha de-
manat que ho publiquem.

En Biel Galmés, és no-
tícia perquè d'aquí a uns
dies presentará al públic un
llibre de narracions que sor-
tirà a la Col.lecció TIA DE
SA REAL. Es tracta del pri-
mer llibre del novel] escrip-
tor manacorí. Segons les
nostres informacions el pre-
sentará En Lluís Massanet.

En Jaume Darder, regi-
dor per UM a l'Ajuntament
de Manacor i president dels
Joves d'Unió Mallorquina,
al passat Congrés Consti-
tuent dels Joves Reformis-
tes (secció juvenil del PRD),
fou elegit membre del Con-
sell Polític Nacional. Es
l'únic mallorquí del Consell
Polític, encara que en Xisc

Albertí va ser elegit membre
de l'Executiva. Aquest ho-
me farà carrera!!!.

En Pep Boix, el prolífic
escriptor, dibuixant i músic

manacorí que ja s'ha auto-
editat dos libres, n'e- stá pre-
parant un altre que podria
sortir a finals del mes
d'agost: es tracta d'un vo-
lum de poesia titulat "La
Naturaleza Humana". I
diuen que és el "no va
más"!.

Na Joana Maria Ros-
selló, la dinámica funcio-
nària municipal que va més
enfeinada que mai amb això
de les Fires i Festes, que el
passat dissabte dia 11 de
Maig, amb una participació
al sorteig de la ONCE,
concretament amb el
número 9.253, va guanyar
un millonet de pessetes
(1.000.000.-). Enhorabona,
rossa! Ja ens convidarás a
beure un dia d'aquests. Lo
fotut és que una altra fun-
cionària, Na Maria Pastor,
hi va fer ben aprop però
no va guanyar res: va jugar,
pel mateix dia, el número
9.257 (Va Marieta, en
tornar-hi anirà millor). Es
la cara i la creu de la sort.
I hi ha que veure lo sortats
que són per davers l'Ajunta-
ment.



Josep Moll

Roda de premsa amb Josep Moll

La FSB - PSOE, cap a una major implantació
en la part forana

(Redacció, J. Gaya).
Divendres de la setmana pas-
sada va tenir lloc a la seu de
l'Agrupació socialista de
Manacor una roda de
premsa a càrrec de Josep
Moll, secretari general de
la nova executiva de la
FSB-PSOE, sorgida del
IV Congrés celebrar el
passat Marc. Acompanya-
ren el secretari general en
Gabriel Terrassa, secreta-
ri d'imatge. un membre de
les Joventuts Socialistes i el
diputar manacorí Jaume
Llull. Per part de l'Agru-
pació socialista de Mana-
cor hi assistiren els regi-
dors Sebastiá. Sureda i An-
toni Sureda, el secretari
Antoni Mestre i uns
quants militants.

Cap a una majar
implantació en la Part
Forana.

En Josep Moll va dir

que la intenció d'aquesta
trobada amb la premsa ma-
nacorina era la de facilitar
informació del partit a
l'opinió pública d'aquesta
comarca, amb la finalitat
d'assolir una major implan-
tació de la FSB-PSOE dms
la Part Forana, ja que l'an-
terMr executiva . havia
abandonat bastant aquesta
zona, limitant el seu camp
d'actuació a Palma, men-
tres que partits com AP,
UM i PSM tenen un bon
nombre d'electorat de la
Part Forana.

Va dir també que les
trobades estan programa-
des per a contactar amb les
agrupacions locals per tal
d'aconseguir una major
coordinació entre aquestes
i l'Executiva. Cada diven-
dres, segons va informar,
es desplacen cinc equips de
l'executiva a cinc agrupa-
cions locals per tal de man-
tenir un contacte intens.

COMERCIAL MAYOL
PANELES POLIESTIRENO _EXPANDIDO - Porexpan

CONSTRUCCION

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

FRIO INDUSTRIAL

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

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

Francisco Gomila, 81
	

MANACOR
Teléfono -55 es 99 -	 Mallorca



D'esquerra a dreta: Miguel Mestre, Josep Moll i Gabriel Terrassa

En Josep Moll se -va-
mostrar partidari d'una
major obertura del partit
de cara a tots els sectors de
la societat: El PSOE té
vocació de Govern a les
Balears —va dir—, i , sense
voler renunciar als seus
principis i objectius, con-
siderà que aquests són com-
patibles amb sectors de la
societat que no es conside-
ren socialistes, i que per
això s'han d'obrir les por-
tes del partit a tota la
societat.

La manca de coordinació,
motiu del conflicte entre
l'Agrupació de Manacur
i l'Executiva quant al tema
de Calas.

Una vegada finalitzada
la intervenCió de Josep Moll,
es va iniciar un col.loqui
amb els representants de la
premsa. lnterrogat sobre el
conflicte que hi va haver
entre l'Agrupació local de
Manacor i l'anterior execu-
tiva amb motiu de les de-
núncies fetes per Antoni
Sureda contra la urbanit-
zació de Calas de Mallorca,
en Josep Moll va llevar im-
portància a l'assumpte dient
que no hi havia hagut més
conflictes que els que s'ha-
vien donat amb altres agru-
pacions, i que havia estat
degut a la manca de coor-
dinació entre Executiva i
agrupació, que és el que ara,
amb aquests contactes pe-
riodístics, s'intenta evitar.
Va dir que el problema és
que l'anterior executiva va
ignorar les agrupacions lo-
cals.

Aquesta coordinació
entre l'Executiva i les agru-
pacions locals no implica,
segons en Josep Moll, la
imposició d'una disciplina,
sinó que les agrupacions
locals tendran plena auto-
nomia pel que afecta als
seus Ajuntaments, i tan sols
s'actuarà d'una manera
conjunta en temes que per
la seva trascendencia supe-
rin l'interés estrictament
municipal. El tema de Calas
és precisament un
d'aquests, i el que va succeir

va ser que no hi va haver
coordinació, cosa que va
donar peu a situacions que
qualificà de desagradables i
injustes.

Normalització lingüística i
nacionalisme.

En Josep Moll s'interes-
sá per. parlar del tema de la
normalització lingüística
dient que el seu partit de-
fensa la llengua catalana
com a pròpia i que consi-
dera que un poble que vol
decidir per ell mateix ha de
conèixer la seva cultura i les
seves arrels. "En aquest
sentit —va dir en Moll—
som nacionalistes". Quali-
ficà d'oportunista el fet
que en Jeroni Albertí "ha-
gi descobert de sobte el na-
cionalisme", i afirmà que
pels socialistes el nacionalis-
me no és un objectiu, sinó
un punt de partida, ja que
dins els partits que tenen
els nacionalisme com a un
objectiu hi caben moltes
ideologies. Va dir que és
un disbarat pensar que la
FSB-PSOE no pot ser
autonomista perquè está
associat amb un partit cen-
tralista, i negà que sigui un
partit sucursalista ja que
"tenim autonomia total i
absoluta per a decidir a les
Balears".

La convergència amb el
PSM, un tema que s'ha
d'estudiar.

Sobre el tema de la pos-
sible convergencia amb el
PSM, va dir que en tot cas
seria un procés molt llarg i
a mig termini. Va dir que no
s'han presentat ofertes, si-
nó que el que s'ha fet ha es-
tat convidar totes les forces
i persones progressistes a re-
flexionar sobre la conve-
niencia de presentar una
alternativa conjunta de ca-
ra a les eleccions de 1987,
cosa que considerà factible.
Encara que rlo s'arribi a una
convergencia, considerà
que s'ha de presentar una
llista electoral única. Va
reconèixer que el PSOE
está interessat amb
aquesta convergencia en
part perquè són conscients
de qué el PSM és un dels
partas progressistes més ac-
tius dins la Part Forana, pe-
rò recalcà que en aquests
moments no hi ha cap ofer-
ta ni cap procés d'unió.

Crítiques a Alianza
Popular i al Govern
Autònom.

En Josep Moll criticà
durament Alianza Popular
i la gestió del Govern Autò-
nom, de qui va dir que du-

rant aquest període de ses-
sions només ha presentat
dos projectes de llei, encara
que considerà que. estant el
Govern en mans d'AP, és un
mèrit que hagin presentat
una Llei de Normalització
Lingüística i que l'hagin
encarregada a persones en-
teses. Va dir que no han
presentat la llei electoral
perquè saben que no comp-
ten amb el recolzament
d'UM, que és partidària,
com ells i el PSM, de la
proporcionalitat, mentre
que AP ho és de la paritat.

Quant a Alianza Popu-
lar va dir que es tracta d'uns
senyors que sols van a man-
tenir uns llocs de poder per
a defensar els seus propis
interessos.

Després de la roda de
premsa va tenir lloc un so-
par al Restaurant H. Fe y
Bar, al qual hi assitiren unes
trenta persones. Finalitzat
aquest, en Josep Moll con-
tinuà amb les seves críti-
ques al Govern Balear, de
qui va dir que el que defen-
sen són els interessos de
n'Abel Matutes. Finalment
demaná la col.laboració de
tots els assistents en la cons-
trucció d'una societat més
justa i equitativa.

Fotos: Forteza Hnos.

FELIPE LEON MAGAÑA
Pulidor de terrazo y abrillantador

Informes: El Serralt - Bloque D - 2o. Dcha
Tel. 55 14 48

ALQUILO PISO
en C/ Mayor, 27 - So. - Iz.

y casa en Cala Morlanda
Informes: Sr. Ladaria (Matadero Municipal -

Mañanas).
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OFERTA CREMA
DEL 20 DE MAYO

Atún Miau 140 gr.	 . 	 . 	 71
Crema Cacao Cantalou 220 gr. . 	 98
Salchichas Purlon Cristal	 .	 130
Café Bonka Normal 250 gr.	 . 	 273
Café Bonka Descafeinado 250 gr..	 303

Conde de CARALT .	 .	 166
TERRY	 .	 .	 .	 382
Ajax Pino 1 litro	 -.	 .	 130

Crema Dental Colgate.	 .	 121
Insecticida Flika 1000 cc.	 .	 175

COMPRE en 103 ESTABLECIMIENTOS DE

A PRECIOS DE MAYORISTA 



Pere Fiol a la guitarra i Lluís Oliver al violí.

La Capella de Manacor, dirigida per Josep Ros.

L'assistència de públic fou massiva a la majoria dels actes.

Festes del Sant CrIst de la Fe

Els fartaritxols celebraren la seva festa
El passat cap de set-

mana el barri de Fartá-
ritx va estar en festes:
les Festes del Sant Crist
de la . Fe tornaren treure
els fartaritxols al carrer. El
divendres es col.locaren á. -

cada balcó les banderes
del Sant Crist que enga-
lanaren tot el barri, repi-
caren les campanes i l'ini-
ci de les festes fou anun-
ciat amb una amollada
de coets. Després, en-
mig d'Una gran expectació,
va - actuar l'Agrupació
Folklórica de Manacor.

El dissabte va ser diada
d'activitats de caire popular:
jocs infantils, un torneig de
tennis de taula, i el vespre,
a l'encreuada dels car-
rers Colón i Creu, hi va
haver ball de bot animat
pel grup de n'Antoni Aleix.

Els actes del diumenge,
en canvi , varen ser de cai-
re religios i cultural, i
gaudiren, d'una gran par-
ticipació per part dels
fartaritxols. Primerament
hi va haver el solemne tras-
Ilat de la Capella a l'Esglé-
sia, on es celebrà una mis-
sa solemne, que va ser can-
tada per la Capella de Ma-
nacor, la qual, una vegada
finalitzada la missa, oferí
un concert. El públic, com
podeu veure, va omplir de
gom a gom la parròquia.
A les 7 de l'horabaixa va
tenir lloc la processó de
Fartáritx i finalitzada
aquesta, a les 8, va tenir
lloc un concert de piano,
guitarra i violí.

Aquest concert és sense
cap dubte un dels actes més
rellevants de les Festes de
Fartáritx i mereix una men-
ció apart: consideram un
gran encert l'organit-
zar un concert de músics
joves de Mallorca, perquè
és la manera d'apreciar el
bon quefer de les nostres
joves generacions musi-
cals. La veritat és que no
sempre tenim l'oportunitat
d'escoltar bona música
provinent de músics joves,
que, en el cas dais que vé-
rem a l'Església de Far-
táritx, de segur tenen un
gran futur musical.

A la primera part del
concert actuaren el guita-
rrista Pere Fiol i el violi-
nista Lluís Oliver, que in-

terpretaren a duo dues sona-
tes de Paganini i una sonata
de Cragnani.

La segona part anà a
càrrec del pianista Miguel
Estelrich qui interpretà una
sel.lecció del Mikrokosmos
de Bela Bartok i l'Allegro
Bàrbar, del mateix autor.
Així mateix s'interpretà el
Nadal Trist i el Cisne Ne-
gro de J.M. Thomás i
estrenà l'Obra "A", de
Xavier Carbonell, composi-
tor, musicòleg, clavecinista i
organista nascut a Barce-
lona l'any 1.953. Va ser,
en suma, una bona revetla
musical.

Les festes de Fartá-
ritx es varen cloure a les
9,30 del vespre amb la
gran traca de fi de fes-
ta.

Els fartaritxols tenen
allò que en diríem "cons-
ciencia de Barri" i cuiden
les seves festes i tradi-
cions amb gran estima, mo-
tiu pel qual no és estrany
que aconsegueixin èxits com
el d'aquesta edició de les
Festes del Sant Crist de
la Fe que es celebraren el
passat cap de setmana.
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Una festa per barri.
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Segons ens comenten
a l'any 1974 es feren les
darreres festes populars
de Sant Domingo, amb par-
ticipació dels Moratons,
però havien anat perdent
força: a l'any 71 sortia per
darrera vegada Es Gegant i
Sa Geganta i S'Alicorn tam-
bé acaba la seva singladura
l'any 72. De llavors ençà,
es beneia el pou del Claus-
tre i res més. La festa, anys
enrera, es feia dia 4
d'agost però a la vista que la
gent era pel Port es va de-
cidir passar-la al 24 de maig.
I enguany, com que coinci-
dia amb les Fires i Festes,
i amb la del Sant Cristo,
s'ha passat a una setmana
abans.

L'any passat —comen-
ta Antoni "Duro"— En
Llorenç Morey em va par-
lar de tornar posar en mar-
xa la festa popular de Sant
Domingo. I per això no hi
havia altra manera que res-
taurar Es Gegant, Sa Ge-
ganta i S'Alicorn. En vaig al
regidor Sebastià Riera, que
ens va dur al Parc per a
veure l'estat de les tres fi-
gures ressenyades i ens va
donar carta blanca per a res-
taurar les figures, que esta-
ven en un estat llamenta-
ble. En Joaquim ens va dir
que eren restaurables. I po-
sárem 111 a l'agulla. Per co-
mençar, me'n vaig anar a
Son Suau a cercar banyes
per posar a S'Alicorn.

El P. Gabriel Bauçà

Enguany tornen $'Alkorn, Es Gegant 1 Sa Geganta 1 Els Mora  tons

El poble de Manacor ha reconquerit la festa
de «Sant Domingo»

Conversa amb els organitzadors de la festa
Manacor, poc a poc, any rera any, amb més entusiasme

que diners, va recobrant, reconquerint les festes populars
que, després dels anys del desarrollisme —unes—, de la dic-
tadura —altres— i del menfotisme, havien quedat tan sols
dins record. Un any es recobraren del tot les festes de Far-
türitx, —cada any més solemnes—, l'altre Sa Rua i S'Enterro
de Sa Sardina. Ara, amb voluntat de seguir endavant per
molts d'anys, reneix la de "Sant Domingo", de la ma d'uns
entusiastes recolzats pels pares dominics, que viuen amb
goig com el poble, tota una part important del nostre poble,
no ha perdut les arrels que sembraren fa cents d'anys els pa-

Una festa que s'havia
perdut.

D'esquerra a dreta: Pere Binimelis, Miguel Forteza, Toni luan, P. Gabriel Baupà, Joaquim Fuster,
Guillem Nadal, Montserrat Nadal i Llorenç Morey,

res predicadors a Manacor. El poble, que "passa" ja de mol-
tes coses, cerca les seves arrels, en un intent de trobar, per
a qualque indret, la seva identitat.

Per parlar de la festa de Sant Domingo d'enguany, que
a l'hora de sortir aquest número de Manacor Comarcal esta-
rá ja en fase d'ebullició, ens reunfrem al Café de Ca'n Ma-
rit, amb els principals organitzadors. Des del prior dels do-
minics, el P. Gabriel Bauçá, fins a l'Amo Antoni Joan "Du-
ro", passant p'En Guillem Nadal (Marit), el seu fill Monser-
rat Nadal, En Joaquim Fuster, En Llorenç Morey i En Pere
B inimelis.

comenta que els capellans
de Manacor s'havien reu-
nit feia mesos i havien
decidit impulsar les festes
populars dels barris, de
tal manera que hi hagués
una festa per barri. La ve-
ritat —continúa— es que la
gent ens ha desbordat. Jo
havia proposat als joves fer
un festival de jazz, o una co-
sa similar. Ells em digué-
ren que s'estimaven més la
restauració de la festa popu-
lar amb tots els ingredients
tradicionals: Alicorn, etc.
Ens hem trobat amb molts
d'inconvenients, però hem
trobat moltíssima participa-
ció de tothom; ara mateix;
més d'una dotzena de do-

nes tan vestits pels mora-
tons i per a la geganta.

En Llorenç Morey afe-
geix que efectivament, una
vegada varen tocar a les por-
tes del convent, i aquest ha-
via donat el seu consenti-
ment, tot desbordat,
però s'ha trobat molta
d'ajuda per part de tots.
Els vestits dels moratons,
per iniciativa de Na Mar-
galida —sa dona d'En Gui-
llem Nadal— seran confec-
cionats i pagats per parti-
culars. I una cosa impor-
tant: enguany els Moratons
no seran al.lots, será gent
granada, que ja coneix l'ofi-
ci, com el mateix Guillem
Nadal, En Francesc Pere-

lló de Can Jape i el regidor
Guillem Roman. Pel que fa
a l'Ajuntament, hem trobat
facilitats en tot moment:
ens va dir que restaurássim
les figures i que pagarien
el cost.

Una restauració barata.

La sort va ser trobar
la persona indicada per a la
restauració: En Joaquin
Fuster, que va realitzar
aquesta tasca amb un mínim
de despesa. Gairebé, a
l'Ajuntament li costará mil
pessetes de cola, pintura i
poca cosa més. La resta ho
ha aportat el mateix Joa-
quim o els veins del poble.



El Gegant i la Geganta, amb cara nova.

5'A licorn, restaurat per Joaquím Fuster.

S'ha volgut, també mit-
jançant aquesta festa —diu
el P. Bauçá— reactivar als
dominics seglars i fer unes
festes també de caire
religiós. Volem catequitzar
al barri, donant un sentit
un poc més festiu a la be-
neida del Pou. Com que és
l'Any Internacional de la Jo-
ventut, hem convidat, per
iniciativa dels joves, al P.
Sebastià Fuster per a donar
una conferència d'un tema
molt candent. I és cert que
quan vam parlar al Batle
de la possibilitat de fer
aquesta festa ens va dir:
"Alerta, que quan Es Con-
vent se mou, Manacor se
mou". I crec que efectiva-
ment será així. Farem una
festa entre els nins de Pri-
mera Comunió —que són
uns vuitanta— i també és
molt interessant l'exposi-
ció de fotos, ja que n'hi
ha del segle passat.

Unes Festes antigues.

-De quan daten aques-
tes festes?

-No ho sabem _-respon
En Toni Duro—, quan no hi
havia frares a Manacor,
després de l'exclaustració,
ja es feien i això fa més de
150 anys. Els Caparrots
—comenta Joaquim Fus-
ter— sortiren en temps del
Pare Pondal, devers l'any
1920.

Hi havia uns sobrepo-
sats —diu Antoni Duro—,

que eren una espècie de
suscriptors, que pagaven
quatre cèntims a la setma-
na i per la Festa de Sant Do-
mingo se'ls donava un qui-
lo de bou i una ensaimada;
els ho repartien a domicili,
acompanyats per una banda
de música. Hi va haver anys
que venien fins a quatre o
cinc bandes.

El marc de la festa.

L'ambient que envol-
tava la festa era més o
menys així: a la Plaça del
Convent hi havia la Banda
de Música que sonava; a la
plaça de S'Antigor, ball de
pagès. Entre una plaça i
altra, la gent anava i venia.
Els roters duien a la plaça
del Convent covos de pomes
a vendre. Cada deu passes
hi havia una cocovetera. Els
soldats de tota Mallorca to-
caven comparació, ja que
per aquesta feta, tenien per-
mís.

S'Alicorn.

-¿Quina és la tradició
de S'Alicorn?. Ens con-
testa Monserrat Nadal: Se-
gons la tradició, un vespre,
quan Sant Domingo havia
acabat de resar, llegia. I se
li va aparéixer el dimoni
en forma de moneia; i com
que feia jutipiris al sant,
aquest li va dir que aguan-
tas una candela i se crema-
va els dits. Sant Domingo,

després, al Convent de Pal-
ma ja hi havia la cart d'un
ca, amb un llum, que servia
per donar llum al coro.
Quan engegaren als frares,
de Palma, feren befa
d'aquest facistol i el posaren
damunt una bicicleta. S'uni-
corn, símbol del paganisme,
al final, serveix per il lumi-
nar la lectura de l'Evangeli.

Els moratons.

Segons En Guillem Na-
dal, als Moratons, per la for-
ma de comprondrer-se al
ball, circular, de ronda del
poble, podria tenir els orí-
gens a una dansa guerrera
de moros. Pareixen gimnas-
tes o guerrers. Els cops que
peguen amb les massetes,
amb aquest acompanya-
ment rítmic i acompasat,
podrien ser els cops que an-
tigament pegaven els guer-
rers amb les armadures. La
vestimenta recorda llunya-
nament a la de la pirateria
mediterrània clàssica —jub6,
faldilles, callóns bombatxo i
calces altes—. I tota ve-
gada que l'Ordre Dominica-
na va tenir tanta importàn-
cia en la conversió dels mo-
riscs, hi podria haver relació

va agafar un bastó, li pega
una garrotada i el va
engegar. Aixó succeia a
l'any 1227. La tradició va
anar deformant, poc a poc
la història i 30 ó 40 anys



Els moratons, a una de les darreres actuacions, a 1970.

RESTAURANTE
Bodas, Bautizos, Comuniones

y Banquetes en general

SalóK de 'Belleza
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Teriamería

1110V4i imillge
esteticienne titulada

*Maquillajes
Limpieza de cutis

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

Sección de Perfumería
y Cosmética.

Amargura, 26- Tel. 55 32 14
MANACOR.

entre una cosa i altra. De
fet, la paraula morató ve de
moro. També hi ha que afe-
gir, diu el Pare Baucá, que
al Convent de Manacor hi
ha el sepulcre del primer
moro convertit que es va
fer religiós dominicà, el
Beato Miguel Bennassar i
Sant Raimon de Penya-
fort, confessor del Rei Jau-
me, va fer les primeres es-
coles de llengua àrab.

Hi ha que dir també,
diu En Guillem Nadal, que
un soldat manacorí que
va combatre a la Guerra del
Marroc a l'any 1923 va pre-
senciar una dansa de les cá-
bil.les de N'Abdel Krimm,
que assemblaven molts a les
postures dels moratons
de Manacor.

La bendició del pou.

La beneida de la cister-
na del Claustre és un acte
tradicional, ja que molta de
gent emprava d'aquesta
aigua i el poble n'estava
agratt. Enguany, després de
la bendició hi haurà sopar
per a tothom.

Quatre anècdotes.

A l'any 1932, comen-
ta Joaquím Fuster, es va
cremar sa geganta i es va po-
sar un lletrero al gegant que
deia: "Este pobre viudo es-
tá muy desconsolado, pide
una limosna para ser casa-
do". I a l'any 1933 va venir
a Manacor Miss Espanya i la
van reproduir a la cara de la
geganta. Més endavant, a

1934, s'havia perduda la tra-
dició de donar bou i coca i
posaren un altre lletrero que
deia:
"Si Chi suscrius per l'any

qui ve,
per un velló per setmana,
i el pagués així com Déu

mana
tendrás festes de carrer.
Vaja, no et facis pregar,
digues si, obrint sa boca,
tendrás Alicorn i Coca
i es bou que no et faltará".

-Vos, que heu restaurat
gegant, geganta i Alicorn,
ens podríeu dir com es tro-
baven?

-Estaven al Parc Munici-
pal i la veritat es que es tro-
baven en un estat molt lla-
mentable: el gegant tenia
una galta passada per ull,
no tenia nas, estava des-
closcat ; la geganta estava
millor, però pelada. S'Ah-
corn es trobava sense
dents, sense orelles, amb el
doten foradat. Tot ho he
hagut de fer amb el tacte,
perquè la vista em falla de
bon de veres.

S'ha de dir —intervé
Toni Duro— que tot ho ha
fet de franc i que hi ha
posat molt de material del

seu. I que havíem mirat
per a restaurar aquestes fi-
gures a un altre poble i ens
havien demanat 150.000
pessetes.

I acabam la xerrada,
amb el prec dels organitza-
dors d'agrair a tot el barri
a tot el poble la col.labo-
ració que han trobat. Per
a l'any que ve, si Déu ho
vol, estrenaran les ban-
deres del barri, blanc i ne-
gres. Per enguany, el temps
no ha donat per tant.

Antoni Tugores
Fotos: Forteza Hnos.

i Arxiu.



Na Nunsi Elegido 1 el seu Vé. Festival de Dansa

«De Na Camelia a la Sala Imperial. . »
Na Nunsi Elegido prou coneguda per tots els aficio-

nats i aficionades a la dansa de Manacor, actuará diumen-
ge dia 2 de Juny, dintre dels actes del programa de Fires i
Festes de Primavera 1985. Actuará com ja quasi és tradi-
cional per aquestes dades, amb les seves alumnes, cele-
brant enguany el Vé. Festival de Dansa Estudi Nunsi Ele-
gido.

Per aquest fet, vàrem parlar amb Na Nunsi, qui ens

va explicar un poc quines són les obres que interpretaran
a aquest festival, i com les ha creades. Potser el titular d'a-
questa entrevista us paresqui un poc xocant,  però senzi-
llament expressa un desig de Na Nunsi, el desig que tot-
hom, tota la gent que es sent interessada per la dansa, va-
gi després de les carrosses, que com ja és tradicional
es fan al Passeig de Na Camel.la, a la Sala Imperial, a veure
i a gaudir amb el Festival de Dansa.

-Nunsi, ens pots expli-
car un poc qué fareu a
aquest Festival, quines peces
interpretareu...?

-Sí, el Festival té dues
parts, a la primera interpre-
tarem sis peces, amb els se-
güents títols, "L. Amis-
trong", "Chorus", "Cançó
de treball", "Colombiana",
"Coordinacions" i "Blues".
La segona part també té
sis peces, "Claqué", "Dies
irae", "Assaig", "Aquest
jovent...!", "Napalm" i
"Oh". Són músiques ja
tradicionals, amb altres
de més modernes.

-Actuaran totes les
teves alumnes o només les
que ho fan millor?

-Actuaran totes les me-
ves alumnes, la veritat és
que a totes els hi fa molta
d'il.lusió sortir a actuar,
per aquí ja hi ha nervis.
Mira, hi ha gent que fa
dos mesos que ve a clas-
se i vol sortir, i a mi em
pareix molt bé, merave-
llós que surtin.

-Com és que l'any
passat no vàreu celebrar
aquest Festival de Dansa?

-Senzillament, l'any
passat no em trobava bé,
pensa que muntar un
espectacle com aquest duu
moltes d'hores de treball i
d'il.lusions.

-Quantes persones heu
d'actuar?

-Som una vintena, hi
ha cinc nines de dotze o
tretze anys, i les altres ja
són més majors, setze, des-
set anys...

-Quin és l'objectiu d'a-
quest Festival de Dansa?

-L'obisctiu és donar
a conéixt: la tasca feta
durant tot l'any a
l'Estudi, i també , co-
municar-mos amb la gent
i animar a més gent a bailar,
a participar a aquest món
de la dansa.

-Per qué no ens expli-
ques un poc quina és la
coreografia d'aquests balls?

-Bé, més que la coreo-
grafía t'explicaré un poc
l'argument de diversos balls,
no de tots perquè seria un
poc masssa llarg, per exem-
ple, la "Cançó de Tre-
ball" és una cançó
espiritual, reivindicativa,
vol expressar els sentiments
dels esclaus negres a l'è-
poca de les plantacions,
és un ball molt expressiu,
amb molta expressió cor-
poral. El que també és molt

xistós és el que hem ti-
tulat "Aquest jovent...!,
a aquest l'interpretaran
alumnes que fa poc que han
començat a classe a l'Es-
tudi, vol ser la meya vi-
sió dels diversos movi-
ments juvenils actuals, dels
del rockeros fins al pun-
kies.

-I la teva filia, Na Lluï-
sa, i les seves alumnes del
Parc Municipal, quina peca

interpreten?	 hns	 expli-
ques un poc com és?

-Sí, les alumnes de
la meya filla, és a dir, les
al.lotes que fan el curset
del Parc Municipal, interpre-
taran la peça que es diu
"Coordinacions", és una
peça que segueix l'escota
de N'Alvin Ailey, un
deis millors coreografs del
món, és un joc de bra-
ços, diversos moviments
de braços, diverses combina-
cions de passos de jaz, i es
diu "Cordinacions", per-
que aquest és el nom que
Ii dona N' Ailey.

-Ex pl ica-nos I argt., ment
o la coreografia d'alpns
dels altres balls?

-N'hi ha un que a mi
m'agrada molt que es diu
"Assaig" , i és un ball
sense música, agafa el
ritme del flamenc, el sen-
timent del flamenc i I . ex-
pressa amb diversos jocs
amb el cos, pens que
potser molt maco, és una
experiencia diferent això de
bailar sense música.

-Bé, Nunsi, per aca-
bar, per qué no m'expli-
ques, encara que ja sé que
és difícil, que és per a tu
la dansa?

-Sí que ho és difícil,
és una totalitat de sensa-
cions 1 sentiments difícils
d'expressar, mira la dansa
és des de que et crees un
personatge fins que sona
música, és un conjunt de
tot, tu ets pots crear un
argument, un personatge,
no ho sé, és realment
fícil explicar-ha.

Ens acomiadam de Na
Nunsi, tot esperant que e'
Vé. Festival de Dansa Estu-
di Nunsi Elegido, sigui E
un èxit, i que els mana-
corins i manacorines omplin
la Sala Imperial mal-
grat que el Festival sigui ?
a les deu de la nit, i des-
prés de les carrosses.

Sebastiana



Adaptacló I DIreccló a cura d'En
MIquel Mestre

DIJous, &a 23 actuaran a la Sala Mozart de Clutat

«Els Capsigranys», seldeccionats per a el
pre-festival de Teatre

Presentaran «La mort del soldat Georg»
MEMORIAL LLORENÇ
MOYA

Una bona notícia que
provengui del món de
l'art i que afecti a gent de
Manacor, sempre será ben
rebuda en aquesta casa. En
aquesta ocasió la bona nova
se centra en el Grup de
Teatre dels Capsigranys que
ha estat sel.leccionat per
participar al Pre-Festival de
Teatre de Ciutat, que en-
guany ha estat corkocat
sota el lema "Memorial Llo-
renç Moyá". L'objectiu d'a-
quest projecte artístic no
és altra que fomentar el
teatre a les Illes en un 'loa-
ble esforç que fa l'Ajunta-
ment de Ciutat: amb la pre-
tensió de crear costum, cada
any se celebra el Festival
internacional de Teatre al
qui hi acudeixen els millors
grups del món. Abans, però,
se convoca una participació
concurs per a grups de la
nostra terra.

DI JOUS A LA
SALA MOZART

La participació d'aquest
Festival no és fácil ni gra-
tuïta. S'ha de cursar una
sol.licitud d'admisió i
posteriorment un Jurat
s'ha desplaçat al lloc on
assagen els distints grups
a fi d'emitir un veredicte
d'admisió o no.

Sabem de bona tinta
que molts de grups o
companyies de teatre de
Mallorca han estat rebut-
jats per manca de qualitat,
d'originalitat o de creati-
vitat. Els Capsigranys fo-
ren sel.leccionats junta-
ment amb quatre grups més
i aquests cinc participants,
d'entrada, han obtingut
ja un premi-subvenció de
Cent mil pessetes, la meitat
cobrades per anticipat, de-
gut al fet d'estar classifi-
cats i haver d'actuar a Ciu-
tat.

L'actuació tendrá lloc
aquest dijous, dia 23 a
les 10 de la nit a l'esce-
nari de la Sala Mozart de

Palma. Feim constar	 que
l'entrada será gratuïta i
que seria fantàstic que
aquest conjunt de manaco-
rins es pogués trobar amb
l'escalfor dels paisans,
presència que sempre dóna
moral, malgrat sapiguem
cert que no els mancará
l'aplaudiment del pú-
blic de Ciutat.

LA MORT DEL
SOLDAT GEORG

Presentaran l'obra que
estrenaren la primavera pas-
sada al Claustre dels Domi-
nics de Manacor "La mort
del soldat Georg". Obra que
reflexa tota una sèrie

d'idees que volten la ment
d'un home que está a
punt de morir. Es una
concepció de teatre que
está entre allò que de-
nominaríem psicológic i
estètic. Vegem: La trama
és purament psicológica, in-
tel.ligent i obliga a l'espec-
tador a pensar i a integrar-
s'hi, sense però que re-
vestesqui cap classe de difi-
cultat d'enteniment.

Una cosa pea); que ha
obsessionat els Capsi-
granys ha estat, des del
primer moment, aconse-
guir una qualitat plástica,
i ho lograren. Ho lograren
al Claustre del Convent de
Manacor i ho estan aconse-

guint ara mateix als assaigs
de cada dia. Cada escena,
cada moviment i cada pa-
raula semblen perfectament
estudiades i alhora són exe-
cutades amb una notable
aparença d'espontaneïtat.

Els maquillatges, ex-
cepcionals, la decoració, la
música i la Ilumiotécnica
són factors no secundaris
en tota la concepció del
montatge. Cada element té
la seva importància i
ha estat treballat al màxim.

ELS ACTORS

Precisament per aquest
afany d'aconseguir el màxim
rigor és que la tasca indi-
vidual de cada actor és la
culminació de l'obra. Els
Capsigranys estimen del
teatre bàsicament allò
que és expressió i comu-
nicació. Ha treballat des
de fa anys l'expressió corpo-
ral i es saben moure amb
gràcia damunt l'escenari.

Sense que volguem se-
guir cap determinat ordre,
els actors són els següents:

-Soldat Georg: Joan Aguiló
-Germana: Francesca Pocoví
-Personatge-1: Catalina Rie-
ra
-Personatge -2: Guillem San-
só
-Personatge-3: Pep López
-Personatge-4: Cati Sureda

En Jaume Ramis ha
aportat idees quan a
l'escenografia i maqui-
llatges (excel.lents). Na Joa-
na Riera cuida de la mú-
sica, En Julià Ginard dels
Ilums i En Miguel Mestre
de l'adaptació del texte
de Georg Trakl i de la Di-
recció. Hi ha altres col-
laboradors que no relacio-
nam per desconèixer els seus
noms.

SIGNIFICAT  D'AQUESTA
ACTUACIO

Aquesta actuació de di-
jous a vespre a la Sala Mo-
zart té un significat ex-
traordinari per quan els
Capsigranys han accedit



En Jaume Ramis cuida la part art $ ca

Si guanyen el Pre-festival els atorgaran 500.000 pts.
per preparar una obra l'any CM ve

a aquesta mostra després
de passar el filtre d'un
jurat. D'entrada ja han obtin-
gut alió que en diríem un
premi que es tradueix en
poder actuar a Palma i a
més a més cobrar cent mil
pessetes. Just per aixb el
grup de teatre manacorí
ja mereix l'enhorabona, pe-
rò les seves possibilitats
no acaben aquí, perquè si
fossin sel.leccionats com a
millor grup mallorquí
obtendrien un premi-sub-
venció de Cinc-Centes mil
pessetes a fir de poder mon-
tar una obra per participar
a la Mostra Internacional
de Teatre que es cele-

brará l'any qui ve.

QUE Hl HAGI SORT

Els Capsigranys és un
grup que existeix fa anys
i que sempre ha pogut pre-
sumir de coherencia en els
seus plantejaments. No es
volen limitar a una classe
determinada de teatre,
però si volen deixar clar
que el rigor, la sensibili-
tat i l'aspiració d'oferir
qualitat són divises cons-
tants en la seva trajectb-
da.

L'Ajuntament de Mana-
cors —ens ho recalquen—els
ha ajudat deixant-los la
planta baixa de l'edifici del
Parc per poder assajar i
actualment duen poc
més de dos mesos prepa-
rant ' La mort del soldat
Georg" intentant oferir una
versió molt parescuda a
la de l'any passat just
en base a corregir certs
defectes, com per exemple
una excessiva lentitud.

Fins aquí la nostra crb-
nica i el nostre desig que
a Palma no només hi hagi
sort, sinó que hi hagi en-
cert i que trobin un pú-
blic que sàpiga valorar
el seu treball. Si Déu
vol, dijous qui ve

trobarem, amics lectors,
a la Sala Mozart, no ja
per simpaties, ans perquè
l'esforç dels Capsigranys
esdevendrá un espectacle
digne.

Bernat



1.1xxl. Sr. 

MIGUEL r1111.62Ch ,UU.L.14, mayor :fe eded, °osado, oro domicilio
en banaoor, calle Son fTuan n. 24, o V.1. enude y respetuosamente

11APOgér

Que está interemadc en la exploteoldn de loe Servicios de ten-
parada que pueda tener interés al Ayuntamiento en establecer en la
Playa de Me Dosdasoe.

Es por ello que intmreaa le eaa oonoedida la oportuna liceineda
para la explotaaidn de lea essamianada• Inetalaoloase oro sujeocida
• leelémeas lobsidiarime para la oxplotecidn de Imetaleolemes ten-
porales en las playas da Daleeree" acatando, desde este ~rato,
las coodiolanes que se pueden imp¿ter en dicha lino:foja.

Por otro lado, en caso de aer vitrina las solicitudes con el almo
interés y finalldnd de la preeente, manifiesta el que ~oribe me in
tenoión y consecuente ruego de que sea admitido en la meya acece -
rremola quo se oonvoque,oualquiera que esa la modalidad que ee este,
blesom.

Por todo lo expuesto,

S/PLICA a V.I. tenga por presentado este °corito y, a la vierta de
su oontenido, se sirva admitirlo y otorgar la 'inmola interesada es
el emarpo dal 'timo yAil, en mi cae*, participar en oualquier omiso-
oatoria o oonourrencia que la Corporacidn Misiloipal de au Preeidenol
se dios• formular.

genaooradiesysiote de Abril de mil noveoientos ochentayoino

Ilmo. Sr. Aloable-Prmeldente del Ayuntamiento de JABACOR

fr 

Cartas al director 1
Sr. Director del
Semanario Manacor.
Ciudad.

Sr. Director: Le agrade-
cería diese cabida en su Se-
manario a las siguientes pre-
cisiones que deseo hacer
acerca de la Concesión de
la Playa de Cala Domingos
Gran y concretamente a raíz
de la información publicada
por Uds. en la pasada edi-
ción, que considero verídi-
ca.

Según explican Uds. la
explotación de esta playa se
concedió a• Don José Gon-
zález Repiso con los votos
a favor de AP y PSOE; muy
lógico, vistos los aconteci-
mientos, que estos dos gru-
pos voten sincrónizadamen-
te.

¿Una jugada encubierta?

Más lo que yo deseo
precisar, es que, según
transcriben Uds., la Perma-
nente Municipal desestimó
la solicitud que yo presen-
té ya que "només sol.licita-
va l'adjudicació de la Platja
de Cala Domingos Gran"
mientras que se eligió la
oferta propuesta por la
Alcaldía ya que era la
que más dinero ofrecía.

Esto no deja de ser una
mala pasada más y otro ju-
gada encubierta de quienes
detentan el poder sin rendir
cuentas.a nadie. Me explica-
ré: Yo solicité la concesión
de la • Playa de la forma que
me indicaron en el Ayunta-
miento y siguiendo el ase-
soramiento del Sr. Secreta-
rio Municipal. Me dijeron
que no se trataba de un con-
curso-subasta sino de una
solicitud por lo que no ca-
bía efectuar una oferta sino,
simplemente, una petición
ya que era el Ayuntamien-
to quien debía de decidir
aspectos económicos y
de condiciones.

¿Lo tenían decidido de
antemano?

En estos momentos veo
clara la jugada porque antes
ya me habían llegado los ru-
mores de que concederían
la explotación de la Playa
a quien la concedieron
porque representa un grupo

de Presión en Calas. No se
olvide que hay contencio-
sos en el aire, por lo que es-
ta concesión podría de algu-
na manera "aplacar" su
furia o "compensar" las
cuentas personales que tie-
nen pendientes entre ellos.

Francamente yo no po-
día creer esta versión, pero
el hecho de estar asesorado
por el Secretario y seguida-
mente ser rechazada mi pe-
tición por no ofrecer canti-
dad me indigna, francamen-
te. Si el Ayuntamiento que-
ría un concurso-subasta po-
día haberlo convocado, o
lógicamente "debía" de ha-
berlo convocado cuando
vio que había cuatro
peticiones.

Van de escandalo en
escándalo.

Lo cierto (y el Pueblo
ya lo sabe) es que van de
escándalo en escándalo
cuando hay asunto de dine-
ro por enmedio y han de-
mostrado en más de una
ocasión que se saltan cual-
quier norma lógica o ética
para mangonear a su con-
veniencia y aplicar la Ley
que, en todos los casos es
su Ley, la que creen que les
conviene.

AP y PSOE parecen una
Sociedad Anónima.

El Ayuntamiento y
concretamente esta especie
de asociación para temas
económico-urbanístico de
Calas que parecen tener
AP y PSOE tienen políti-
camente derecho a votar lo
que crean conveniente, pe-
ro tienen el deber de justi-
ficar públicamente el por
qué de sus decisiones,
que muchas veces son arbi-
trarias y discutibles. Por mi
parte yo denuncio un juego
de conveniencias y una vo-
luntad determinada de otor-
gar la explotación de Cala
Domingos a un determina-
do beneficiario o a un gru-
po de presión, aunque se
que a quien proceda no le
caerá la cara de vergüenza
y las cosas seguirán igual en
Manacor si alguien no reac-
ciona a fin de eliminar po-
líticamente los elementos
corruptos. Los dos cla- '

nes de CALAS van a lo
mismo y cuando llega el
momento se reparten el bo-
tín. No hay otra explica-
ción.

Miguel Estelrich Sureda.

PS..- Creo conveniente pu-
bliquen, si ello es posible,
la copia de la instancia que
en su día dirigí al Sr. Alcal-
de.

Sobre el Sr. Entrena i
"Calas de Mallorca".

Una vegada més, i pel
qué veig això anirà per llarg,
ens tornam trobar amb unes
declaracions del Sr. Entre-
na "Don Manuel de Calas".

Es curiós com aquest
personatge que fa uns pocs
mesos declarava davant el
jutge esser simplement un
oficinista oficial de segona
i que per aquest motiu no
podia parlar o contestar a
les preguntes que al judi-
ci li feren sobre qüestions
urbanístiques, ni tampoc
responsabilitzar-se del que-
fer de l'empresa "Calas
S.A.". Ara s'ha permès dos
luxes que evidentment no
corresponen a un oficinis-
ta:

-En primer lloc el 15
de Desembre de 1984 núme-
ro 26 d'aquest setmanari,

desafià als grups polítics
de l'Ajuntament a una tau-
la rodona sobre la proble-
mática de "Calas de Mallor-
ca".

—Després el dia 11 de
Maig, setmanari número
227, que és més fresc, fa
declaracions en nom seu
i de l'empresa mostrant-se
d'acord amb l'acció come-
sa per l'Ajuntament, de pre-
sentar una querella contra
els possibles falsificadors
de documents públics, però
protestant al mateix temps
per l'abogat que la Corpo-
raçió Municipal ha triat.
1•' Es evident que o bé
aquest Sr. va dir mentides
(perdó, volia dir s'equivo-
cà) davant el jutge o bé
es un llestarró d'aquells que
passen la mesura i es creu
que en aquest poble tothom
es xucla el dit.

Segurament la majoria
dels lectors recordaran la
resposta del Batle de Palma
quan fou interpel.lat pels
representants d'Aliança
Popular, protestant aquest
que es gastassin tants de di-
ners amb la redacció del
Pla General, contractació
de tècnics urbanístics etc,
la resposta fou prompte: -

Els beneficis de l'Ajunta-
ment obtenia entre apro-
fitament mig, espais pú-
blics i zones d'equipa-



El Batle Homar i el regidor Rafel Muntaner presentaren l'a-
vanç del programa de Fires i Festes.

Salvador Grimalt Llull, au-
tor del cartell anunciador
de les Fires Festes de Pri-
mavera 1.985

ment, representaven_ una
xifra que multiplicava per
30 el cost de les despeses.

Dintre el terme de
Manacor la urbanització
més gran amb extensió és la
de Calas de Mallorca, i cal
filar prim d'una vegada per-
qué no representi una em-
blanquinada més per aquest
poble: Cal lluitar amb
totes les armes possibles
perquè els promotors en-
treguin a la col.lectivitat
el que per llei u pertany...
No será per ventura aixó
el que vol evitar el Sr. En-
trena...? I més tenint en
compte que ell estava pre-
sent a la sessió del plenari
quan el Secretari puntualit-
za, si bé fora de temps,
que no era possible utilit-
zar un advocat d'estat per
a la presentació d'una que-
rella criminal.

Pel qué a la solució a
la problemática urbanís-
tica del Centre de Calas
respecte, he intentat cer-
car una solució que al meu

entendre podrá beneficiar
encara als propietaris de
terrenys, als promotors ofi-
cials, als qui ja han inver-
tit al centre d'interés turís-
tic i a l'Ajuntament. Crec
que encara és possible! I ho
dic després d'una visita a
Madrid en la que vaig te-
nir l'oportunitat de parlar
amb el conseller delegat de
l'empresa Calas S.A.

¡Encara és possible per-
qué hi ha molt a guanyar
per tots!... Sempre que es
tengui clar que dintre el
terme municipal de Mana-
cor, l'autoritat l'exerciran
els representants del poble.
¡Si no servim ja ens can-

viaran els qui ens han ele-
git!.

Antoni Sureda Parera.

Muy Sr. mío

Le agradecería que pu-
blicara este escrito en el
próximo número de esta
revista en la sección Car-

tas al Director.
Quisiera hacer un co-

mentario y al mismo tiem-
po dar a conocer mi punto
de vista que creo que es
el de la mayoría de la
gente de Manacor y sobre-
todo de la juventud respec-
to al escrito sobre la aper-
tura de un nuevo bingo en
esta ciudad que aparecía
en una revista local.

Para empezar no creo
que un nuevo bingo vaya
a ser rentable, sino todo
lo contrario, pienso que en
caso de que se abra se
van a ver perjudicadas
ambas salas. En segundo lu-
gar considero que pudiendo
disponer de tantos millo-
nes, porque se necesitan

bastantes para poder montar
un bingo, más valdría em-
plearlo en preocuparse un
poco de la juventud, por-
que es una vergüenza que
una "Ciudad" con 30.000
habitantes no tenga nada en
absoluto para los jóvenes,

cuando pueblos más peque-
ños cuentan con - instala-
ciones deportivas, cines en
condiciones etc.

Respecto a que los
cines no son renta-
bles creo que es una idea
muy equivocada y si nues-
tros cines están vacíos no
se debe ni al vídeo ni
a la televisión, sino a la ma-
la calidad de las películas
que se proyectan, cor-
tadas a cada momento y de
baja calidad en todos los
sentidos y por si esto
fuera poco ir al cine aquí
es todo un martirio de
incomodidad ya que en vez
de salir relajado sales con
todo el cuerpo molido. Por
lo tanto creo que mejor
negocio para estos seño-
res y mejor para el pueblo
sería renovar por completo
nuestros cines y proyectar
mejores películas y así todos
saldríamos ganando.

Nieves Costa
Manacor

Va fin* lloc dImarts passat, a la Sala de Sesslons de l'Aiuntament

Acte protocolari de la presentació de l'avanç
del programa de Fires Festes

Dimarts passat a les
8 h. de l'horabaixa va te-
nir lloc a la Sala de Ses-
sions de l'Ajuntament
l'acte protocolari de
presentació de l'avanç del
programa de Fires i Festes
de Primavera 1.985 i d'en-
trega del taló de seixanta-
mil pessetes a Salvador Gri-
malt Llull, autor del cartel l
guanyador del concurs.

	

L'acte	 fou	 presen-

tat pel Batle Gabriel
Homar i pel president de
la Comissió organitzadora
de les Fires i Festes, Ra-
fel Muntaner. Hi assistiren
també un bon nombre de
regidors.

L'acte va ser senzill
i breu i consistí en una alo-

cució d'en Rafel Muntaner,
introduïda pel Batle
Homar, qui manifesta el seu
desig de què les Festes
siguin del gust de tots
els sectors del públic. A
continuació féu entrega
del premi a en Salvador
Grimalt, que va ser aplau-

dit pel públic, i després
entregá un avanç del
programa de Fires i Fes- 1.7;
tes als representants dels
distints mitjans de comu-
nicació. El programa ofi-
cial va sortir al carrer ahir
divendres.



Hl viuen trenta-vuit persones n'hi ha dotze en ¡lista d'espera

El Centre Assistencial, una llar per als
nostres ancians

Fa anys, molts dels ancians que havien de recórrer a
l'assistència social per a la Tercera Edat, a "l'hospici", que
en deien, es sentien humiliats i avergonyits per aquest fet,
perquè era com fer públic alió de "no tenir on anar". Però
això ha desaparegut, i consideram que amb raó després de
la visita que férem recentment al Centre Assistencial de Ma-
nacor, en el qual hi han trobat una llar trenta-vuit persones
i esperen trobar-n'hi unes dotze més, de moment.

Que Manacor está mancat d'infraestructura de serveis
és quelcom gairebé inqüestionable,  però també és cert que
n'hi ha alguns que funcionen i que sovint no són gaire cone-
guts: un d'aquests és el Centre Assistencial. La nostra inten-
ció és dones donar a conèixer un servei que sí tenen els
manacorins, com és la residència per a ancians, coneguda
com el Centre Assistencial.

Per qué decideix un
ancià, arribat un mo-
ment donat, hostatjar-se en
un centre creat especialment
per a la Tercera Edat?. Els
motius, naturalment, són
varis: m •ltes vegades és
degut a la manca d'assistèn-
cia familiar —fadrins i fadri-
nes que amb els anys s'han
quedat sense família, matri-
monis xorcs, matrimonis
amb fills que ja fa temps
que s'han ?mancipat i als
qui podria resultar excessiu
haver d'assistir els seus an-
cians a més de la seva
professió i de la seva famí-
lia, etc. etc. Altres vegades
els mateixos ancians prefe-
reixen l'assistència profes-
sional que els pugui oferir
un centre públic que no
la familiar. També hi ha
casos, molt itenys fre-
qüents, de persones invá-
lides que no tenen on ro-
mandre.

El fet és que les perso-
nes que estan en la tercera

edat	 sovint	 necessiten
d'una atenció especial, ja
sigui de les persones que
amb qui conviuen, ja sigui
dels serveis d'assisténcia
social. Alguns ancians no te-
nen aquesta atenció per
part de la família i altres,
malgrat la tenguin, preferei-
xen la que els ofereix l'ad-
ministració pública, que, en
el cas de Manacor, és
probablement millor que la
que puguin donar els fami-
liars.

Situació actual del
Centre Amistencial.

El Centre Assistencial
está situat a l'ala dreta, se-
gons s'entra de l'edifici co-
negut com "l'Hospital", i
ocupa les dues plantes
d'aquesta ala. La seva cabu-
da és de trenta-vuit perso-
nes, repartides en habita-
cions individuals, dobles i
triples. La planta superior
és de construLció més re-

cent, i per això les seves ha-
bitacions estan millor equi-
pades: són individuals o do-
bles i totes tenen servici
propi. A la planta baixa hi
ha habitacions triples i no
tenen servicis particulars. A
més de les habitacions, a
cada planta hi ha sales d'es-
tar i un menjador, i la
cuina está situada a la
planta baixa.

Aquesta diferència de

qualitai entre les dues plan-
tes ha creat certs rancors
entre la població —no en-
tre els inquilins—, segons
ens ha informat la Superio-
ra: "Hi ha gent que se
pensa que aquí servim mi-
llor els rics que els pobres,
i això és completament fals:
tots paguen igual (el 65 o/o
de la seva pensió) i els que
no poden, no paguen. Tots
mengen el mateix i tenen el

Sala d'estar . E7 menjador de la planta baixa



Els residents paguen el 65%
de la seva pensió, i si no en

tenen, no paguen

Una de les habitacions individuals.

mateix servei. La planta
baixa no está tan ben acon-
dicionada com la de d'alt,
per?) no és cert que a
n'aquesta duguem els pri-
vilegiats, sinó que la per-
sona que entra, sigui qui si-
gui, ocupa la plaça que
tenim vacant, tant si está a
d'ah com si está abaix. 1 el
servei, .com Che dit, és igual
per a tothom.

El personal del Centre
Assistencial está format per
una comunitat de nou
monges, sis de les quals es-
tan al servei dels residents
mentre que les tres restants
es dediquen a fer la bugada
i altres ajudes. Hi ha també
dues dones que s'ocupen de
la neteja i una cuinera.

L'administració del
Centre corre a càrrec de
l'Ajuntament: "no ens po-
dem queixar de l'Ajunta-
ment —diu la Superiora—.
Tota la part económica fun-
ciona molt bé, encara que
quan necessitam que s'ar-
regli qualque desperfecte
els ho hem de repetir unes
guantes vegades".

La finançació depèn
de l'Ajuntament i dels
mateixos residents, que pa-
guen el 65 per cent de la
seva pensió, i si no en te-
nen, no paguen res.

Com se viu al Centre
Assistencial?

Tres dels residents del
Centre ens explicaren les
condicions amb qué viuen.
Es tracta d'En Toni Valles-
pir Fullana i en Tomeu Mas
Caldentey "Figuera" ("po-
sa'm s'álies i abrí tothom me
conteixerá") i la seva esposa
Antònia Ensenyat Alemany.

En Toro Vallespir fa
nou anys que resideix al
Centre Assistencial i n'es-
tà encantat, com veurem.

Va ingressar abans de jubi-
lar-se, juntament amb la se-
va esposa, que havia sofert
una greu lesió, i que després
va morir. El matrimoni Mas-
Vallespir fa sis mesos que hi
resideix i está completa-
ment integrat en la vida del
Centre.

-Mira, aquí estarn molt
bé —diu en Toni Vallespir—.
Estam tots molt units i sols
tenim qualque disputa quan
parlam de futbol i coses
així, penó l'endemà ja no
ho recordam. Estam molt
ben servits, les monges són
uns àngels. Tenim llibertat:
podem sortir sempre que

volem i l'únic que hem de
fer és avisar. Jo surt molt
perquè m'envien a molts
de llocs i hl vaig amb la
bicicleta. Ah! i també cant
amb la Capella.

-Estar aquí és igual
d'estar en un hotel de tres
estrelles, —sentencia en To-
meu Mas—. Ens aixecam a
les 7,30 del matí i els que
volen van a missa a les
8 h. Després, a les 9, bere-
nam. En haver berenat,
molts se queden aquí a fer
un poc de tertúlia i altres
surten a fer un café fins
a migdia. Dinam a les 12,30
i després descansam una
mica a la sala d'estar o feim
un poc de sesta, i llavors so-
lem anar a fer una volta, i
fins a l'hora de sopar.

-Jo tenc televisió i
música dins la meya habi-
tació —ens explica en Toni
Vallespir— i normalment pas
les vetlades mirant la
tele (amb el volum baix, na-
turalment, a fi de no moles-
tar).

-Pensau que encara hi
ha aquesta especie de por
a ingressar a un Centre
Assistencial?

-(Parla En Tomeu). No,
ara ja no. Primer, quan ve-
nir aquí era "anar a l'hospi-
tal", sí que n'hi havia, però
les coses han canviat. De fet,
si fessin vint-i-cinc o trenta
habitacions més, crec que
les omplirien. Noltros, la
meya dona i jo, feia catorze
mesos que demanàvem per
entrar.

Continua en Toni Va-
llespir: —P'entura n'hi ha
que tenen una mica de
desconfiança quan entren,
però aviat s'hi acostumen
i s'hi troben bé. Mira, jo
vaig sortir de vacances
per un mes i no les vaig po-
der aguantar. Als vint-i-
quatre dies ja tornava ser
aquí.

-Jo tenia un bon pis
—diu en Tomeu—, un pis
que estava la mar de bé.
I si ara me diguéssin:
"Vols deu milions i hi
tornes?" , diria que no.

Quan estàvem a punt de
sortir ens topàrem amb En
Jaume, un home de Son
Macià que fa una tempora-
da que resideix al Centre
Assistencial. Les seves
paraules varen ser ben il-
lustratives del senti-
ment d'alguns dels ancians
que entren al Centre:
"Jo no hi podia consen-
tir, me pensava que era
com entrar a una presó.
En canvi ara, molts de
dissabtes de matí me'n
vaig a Son Maca a veure
la familia i avís de que
no tornaré fins l'endemà,
però normalment torn
el mateix dissabte a ves-
pre, perquè en haver
vist la familia, per Son
Macia ja no hi tenc
pus feines".

Projectes d'ampliació

El principal problema

del Centre Assistencial és
que no pot atendre tota la
demanda de places; ara
mateix hi ha dotze per-
sones en lista d'espera.
Aquest problema, però,
es veurà solucionat quan
es realitzi 1' ampliació que
l'Ajuntament té projec-
tada. En Rafel Muntaner,
president de la Comissió
de Serveis Socials, que és la
que s'ocupa del Centre,
ens ha informat so-
bre aquest projecte, que
actualment está en mans de
l'arquitecte municipal.

En principi está pre-
vista una modificació de les
actuals instal.lacions: s'eli-
minará el menjador de la
planta alta, que será con-
vertit en habitacions, i s'am-
pliarà el de la planta baixa.
Una vegada ampliat, a
rirs dels residents hi po-
dran menjar totes aque-
lles persones que es vegin
impossíbilitades de fer-se el
seu propi menjar. Les
habitacions de la planta
baixa seran transformades
de manera que cada una
tengui servicis particulars.
També s'instal.larà un
ascensor.

Quant a l'ampliació del
Centre, esta projectat
un Club per a la Tercera
Edat a la planta baixa i
una serie d'habitacions a
la planta alta. El Club
de la Tercera Edat no será
exclussiu per a les perso-
nes que viuen al Centre,
sinó que hi podrá acu-
dir qualsevol ancià. Cons-
tará d'un bar-sala d'estar,
una biblioteca, una sala
de jocs i una sala de projec-
cions i televisió. Amb les
habitacions que es cons-
truiran a la planta alta,
está previst que se guanyin
més de vint places. També
s'arreglarà el pati i es
farà una zona de repòs on
es puguin prendre banys
i on es pugui jugar a pe-
tanca i altres activitats.

El pressupost aproxi-
mat de les obres d'amplia-
ció és de quinze a vint
milions de pessetes, i
possiblement la Conse-
lleria de Sanitat ho sub-
vencionará en un 70 ó
80 o/o, a més de qualque
aportació del CIM. Se-
gons ens va dir en Rafel
Muntaner, l'ampliació po-
dria estar acabada l'any
1987.

Joan Gayá
Fotos: Forteza Hnos.



El cartell anunciador de la "I Mostra de Vins Mallorquins i
Andalusos", obra d'En Jaume Ramis.

ANDALUSOS.

"CONDADO
DE HUELVA"

La «1 Mostra de vins mallorquins
andalusos» s'inaugurarà

el proper dissabte

Dissabte que ve s'inau-
gurará la "I Mostra de
Vins Mallorquins i Andalu-
sos", que vendrá a formar
part de la "I Mostra del Co-
merç i la Indústria de Ma-
nacor 1985", que s'instal.la-
rá a l'edifici del Parc Muni-
cipal. La "I Mostra de Vins
Mallorquins i Andalusos" ha
estat organitzada pel depar-
tament d'Agricultura i Pesca
de la Junta d'Andalusia,
l'Ajuntament de Manacor,
la Confraria dels Tastavins
de Manacor i el Consell In-
sular de Mallorca.

Amb motiu de la mos-
tra de vins es celebraran
unes jornades tècniques el
dijous dia 30 i el divendres
dia 31 de Maig, al saló d'ac-
tes del col.legi de La Salle,
consistents en una serie de
conferencies a càrrec de dis-
tintes personalitats destaca-
des de l'activitat vinícola an-
dalusa.

El programa d'aquestes
dues jornades tècniques és el
següent:

Dijous dia 30.

A les 20,00 h.- Inaugu-
ració de les Jornades pel
senyor Emilio Díaz Beren-
guer, Director General de
Política Agroalimentária i
Agricultura Associativa de la
Junta d'Andalusia.

A les 20,15 h.- Confe-
rència sobre les caracterís-
tiques fonamentals de la vi-
ticultura andalusa a càrrec
del senyor Alberto García
de Luján y Gil de Bernabé,
del Servei d'Investigació
Agraria del departament
d'Agricultura i Pesca de la

o . Junta d'Andalusia.
A les 21,00 h.- Confe-

rència sobre els Vins Ge-
nerosos i les Noves tendèn-
cies de Vinificació en Blanc

u., a Andalusia, per don
Eduardo Freyre Nieto, de
l'estació de Viticultura i
Enologia del departament

d'Agricultura i Pesca de la
Junta d'Andalusia.

A les 21,45 h.- Tast de
Vins Generosos dirigit per
don José María Quirós Car-
rasco, de l'Estació de Viti-
cultura i Enologia del depar-
tament d'Agricultura i Pes-
ca de la Junta d'Andalusia.

A continuació s'oferi-
rà una degustació de Vins
Generosos Andalusos.

Dia 31 de Maig.

A les 21,15.- Conferèn-
cia sobre les característiques
dels Vins Andalusos i el seu
futur, per don Manuel San-
taolalla Lacalle, president
del Consell Regulador de la

Denominació d'Origen Mon-

A les 21,00 h.- Confe-
rència sobre la Taula i el Vi
a càrrec de don José Carlos
Capel Rivas, membre de
l'Acadèmia Espanyola de
Gastronomia.

A les 21,45 h.- Tast de
vins de Taula Andalusos i
Balears dirigit per don
Pascual Herrera Gracía, En-
ginyer Agrònom dels Ser-
veis Tècnics del I.N.D.O.

A continuació s'oferi-
rà una degustació de vins de
taula andalusos i balears.

LES QUATRE
DENOMINACIONS
D'ORIGEN DELS VINS

La Denominació d'Ori-
gen "Condado de Huelva"
comprèn desset municipis,
que es reparteixen una su-
perfície de vinya d'unes
18.000 hectàrees. La tem-
peratura mitja anual
d'aquesta zona és de 15 a
16 graus C.

Amb les varietats de
raim com Palomino, Listán,
Garrido Fino i Moscatel
s'elaboren vins blancs de
taula o generosos, pels quals
el sistema de changa pot és-
ser el de criaderes i sole-
res o bé el d'anyades. En
el procés de criança, que
mai ha d'ésser inferior als
dos anys naturals, s'em-
pren botes de roure de capa-
citat inferior als 650 litres,
essent aquesta túnica mane-
ra de reconèixer un vi am-
parat en la Denominació
d'Origen.

Hi ha dues qualitats
diferenciades de vins gene-
rosos: el "Condado pálido",
sotmès a criança biológica i
amb una graduació alcohóli-
ca entre 14 i 17 graus, i el
"Condado Viejo", resultant
d'un procés de criança
oxidativa i amb una gradua-
ció alcohólica compresa en-
tre els 14 i els 23 graus. Dins
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d'aquesta categoria hi con-
viuen els secs, semisecs, se-
midolços i dolços.

"JEREZ-XÉRÉS-SHERRY"
y "MANZANILLA-

SANLUCAR DE
BARRAMEDA"

El Consell Regulador
d'ambdues denominacions
d'Origen considera aptes per
a pertànyer a la zona de
producció determinats paga-
ments ubicats en els termes
municipals de Jerez de la
Frontera, Puerto de Santa
María, Sanlúcar de Barrame-
da, Trebujena, Chipiona,
Rota, Puerto Real i Chi-
clana de la Frontera,
tots de la província de
Cádiz, i el de Lebrija, de
la província de Sevilla. No
obstant, la zona de criança
ha de cenyir-se en qualsevol
cas a les tres primeres pobla-
cions, dins les quals han
d'estar necessàriament les
bodegues de criança.

Els factors principals
de la supervivència d'aquest
imperi vinícola són en pri-
mer lloc el clima, d'estius i
hiverns suaus i d'una
humitat alta que repercu-
teix en els procesos de crian-
ça, i en segon lloc el ter-
reny, que és molt absor-
bent i no deixa escapar una
gota de les capes inferiors
del sol.

De la tradicional crian-
ça én botes de roure, pel sis-
tema de criaderes i soleres,
en surten tres tipus de vins:
el Fino, d'aroma delicat i
lleuger, amb una graduació
alcohólica entre els 15,5 i
17 graus, el Amontillado,
d'aroma avellanat i suau,
amb una graduació alcohóli-
ca entre els 16 jets 18 graus,
i el Oloroso, molt aromà-
tic, sec i de molt de cos,
amb una graduació alcohò-

lica de 18 a 20 graus.
El darrer gran grup de

vins de Jerez l'integren els
dolços de Pedro Ximénez,
Moscatel i Cream.

"MALAGA"

La majoria de vi de
Málaga procedeix de la
varietat que en la terra en
diuen Pedro Ximénez, i es
recolleix a les terres del
nord de la província.

Les elaboracions més
importants de Málaga són
les conegudes comercial-
ment com Lágrima, Mosca-
tel i Pedro Ximénez.

El Lágrima, de gran fi-
nura i suavitat, es el resul-
tat de deixar que la natu-
ral presió d'uns raims con-
tra els altres, sense mitjans
mecànics, deixi fluir el most
net.

El Moscatel és, per ex-
cel.lència i tradició, el típic
vi de postres, i canvia de co-
lor segons el temps de crian-
ça.

El Pedro Ximénez és un
altre vi dok, molt aromàtic
i elaborat al cent per cent
amb el raim que li dóna el
nom.

•'MONTILLA-MORILES"

La Denominació d'Ori-
gen Montilla-Montes extén
els seus dominis per tot el
sud de la província de Cór-
doba. La varietat principal
i quasi l'única és la Pedro
Ximénez, d'origen cen-
treeuropeu justificat a Mon-
tilla per una llegenda bas-
tant creible. Juntament amb

la de Pedro Ximénez, per?)
en escasa quantia, aparei-
xen altres varietats com
Moscatel, Airén i Baladí.

Les terres de la comar-
ca són de composició cal-
cárea i els seus mèrits són
reconeguts a l'hora de culti-

var-hi vins de qualitat. El
clima és de tipus Mediterra-
ni amb un cert grau de con-
tinentalitat.

Per la seva elaboració,
els tipus de vins més signi-
ficatius de la Denominació
d'Origen Montilla-Moriles
són els següens: El fino,
de color pálid, sec, lleuge-
rament amarg i amb una gra-
duació entre els 14 i els
17,5 graus, el Oloroso, molt
aromàtic, amb una gra-
duació dels 16 als 18 graus,
encara que si és molt vell
pot arribar als 20, el
Palo Cortado, de 16 a 18
graus, el Raya, molt pares-
cut al Oloroso però amb
menys paladar i aroma, el
Pedro Ximénez, dolç, i els
Ruedos, que són els vins
de Montilla-Montes sense
criança, secs i lleugers, amb
una graduació alcohólica
mínima de 14 graus.



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
eco nómetro
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.

Citroen X2 PM-M
Citroen GS Palas PM-J
Citroen Vesa II PM-V
Citroen 2 CV-6 PM- N y F
Citroen Dyane 6 PM-J y H
AKS-400 PM-0
Seat 133 PM-G
Renault 4L PM-H

Seat Fura PM-Y
Seat Panda PM-W
Seat Spider Descapotable
Furgoneta 4-F PM-I
Ford Fiesta 1300 PM-0
Ford Fiesta 1.100 PM-L
Ford Fiesta PM-Y

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

	
Tel. 55 01 61

LUIS ENRIQUE ARBULU CROUSILLAT

ESPECIALISTA 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.
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Cocina Mallorquina y Nacional
Servido de.

BODAS • COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES

(II

Cra. Porto Cristo — Cala Millor

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

Por una Sociedad Universal de paz y libertad en defensa
de los Derechos Humanos más elementales de la

Sociedad Humana
En el transcurso de este

ario 1985, se cumplen unas
efemérides de trascenden-
cia histórica para toda la hu-
manidad, es la celebración
del 40 aniversario de la de-
rrota del fascismo Hitleria-
no; el poder más feroz e
inhumano que ha existi-
do a través de todos los
tiempos. Ante el recuerdo
de lo que fueron aquellos
trágicos acontecimientos,
parece que la humanidad
no se ha percibido de que
la historia del pasado sea
una prevención para el fu-
turo, ya que aquel apoca-
líptico desastre fue la
causa de más de 50 millo-
nes de muertos y el hun-
dimiento de la economía
de muchos paises. Sir-
viéndonos de ejemplo
aquel triste episodio en
el cual fueron pisoteados
los derechos más ele-
mentales de la sociedad
humana; ante tales he-
chos una de las tareas pri-
mordiales más elevadas
que podemos tener cada
ser humano es poner to-
dos los medios pacíficos
a nuestro alcance a fin
de poder conseguir termi-
nar con la carrera de arma-
mentos bélicos hasta llegar
al desarme total en la tie-
rra y en el espacio.

Desde que terminó la
segunda guerra mundial ha
habido muchas conferen-
cias, en las naciones unidas
y entre las grandes poten-
cias para intentar hallar una
solución a este espinoso
problema y prácticamente
nada se ha avanzado en es-

te camino, en la labor em-
prendida durante muchos
arios que sea beneficiosa pa-
ra los pueblos.

Es hora ya que los res-
ponsables que le pueden
dar solución .se pongan
de acuerdo para terminar
con todo este poder des-
tructivo belicoso que es
equivalente a más de 600
mil bombas atómicas como
las que se arrojaron sobre
Hiroshima y Nagaski. Se-
ría ventajoso para todos
los pobladores del plane-
ta que las negociaciones que
han emprendido las grandes
potencias en Ginebra
lleguen a buen término y
que los acuerdos que se
adoptan sean ventajosos
para todos, a fin de que la
humanidad se pueda ver li-
bre de toda esta amenaza,
ya que si se producía una
guerra nuclear en los mo-
mentos actuales sería prác-
ticamente el exterminio de
todo el género humano.

Ante este terrible po-
der destructivo es requeri-
ble que se tenga el más ele-
vado buen sentido común,
serenidad, sentido de res-
ponsabilidad y mesura para
que todos los que amamos
la PAZ superemos todas las
diferencias ideológicas y
nos encaminemos a trans-
formar a nuestro planeta en
un campo de progreso en to-
dos los niveles de la vida
social. Si todo lo que se in-
vierte y se ha invertido en
armamentos bélicos se
hubiera gastado en bene-
fico de la humanidad sería
suficiente para unir los

continentes de Europa,
Africa, Asia y América por
carretera y ferrocarril y po-
ner en cultivo todos los
terrenos que son fértiles y
que reunen cualidades para
su explotación, una vez rea-
lizado este proyecto no ha-
bría ningún ser humano que
muriera de hambre ni que
la padeciera. También se
podrían construir todas las
clínicas de la Seguridad So-
cial que fueran precisas
para atender a. todos los
enfermos y Centros Resi-
denciales para pensionistas
y jubilados y Universida-
des para que no hubiera
ningún ser humano que
tenga que carecer de cultu-
ra.

Todas estas elevadas ta-
reas son realizables si ha-
bía buena voluntad, unidad
y mutuo amor fraternal en-
tre toda la humanidad.

Todas las fuerzas so-
ciales democráticas que a ni-
vel mundial luchamos in-
cansablemente en aras de
una PAZ justa y duradera
universal caminamos auda-
ces y llenos de confianza
de que cambiaremos el
rumbo de esta sociedad ca-
pitalista reaccionaria, malé-
vola, opresora de los pue-
blos por una sociedad más
perfecta, más justa y más
igualitaria.

Todos los que ama-
mos la PAZ lamentamos
profundamente que esta
transición histórica que en
nuestro planeta se está pro-
duciendo en beneficio del
bien común de toda la hu-
manidad tenga que costar

tantos millones de muer-
tos. Pero no dudamos en
ningún momento que todos
los que actualmente hace-
mos esfuerzos mancomuna-
dos no son estériles en el
avance que de cada día es
más progresivo y exitoso
en el camino que hemos
emprendido, porque la evo-
lución de los aconteci-
mientos que universalmen-
te se están desarrollando
están de nuestra parte y que
la RAZON, LA PAZ Y LA
JUSTICIA será lo que preva-
lecerá y nos llevará con
decisil,n y tesón hacia un fi-
nal ieliz en el que las fuer-
zas que protagonizamos el
bienestar social, el mutuo
entendimiento, la PAZ y la
plena igualdad social de
clase, seremos los que
triunfaremos en beneficio
del bien común de todos
los pueblos por encima de
todas las fuerzas reaccio-
narias del mal.

Cuando llegue este
momento será cuando ha-
bremos alcanzado la autén-
tica PAZ, la democracia y la
libertad. Una vez que haya-
mos realizado estos objeti-
vos habremos superado to-
do lo viejo anacrónico y
caduco y habremos apren-
dido a vivir en un mundo
mejor en plena concordia,
sin odios ni venganzas, ni
egoismos, ni explotación
bajo ningún concepto ni
causa de ningún ser hu-
mano por otro ser huma-
no.

El Secretario del
P.C. de Manacor

Juan Rosselló Galmés.

Instalaciones eléctricas y
sanitarias

Instalador autorizado por D.I.B.

CA.'N PEDRO

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

El míldiu
Cada any quan arriba

la primavera compareix a
tots els horts una malal-
tia que toca plantes com
vinyes, melons; tomáti-
gues, etc. i que tots els
pagesos coneixen. Fa molt
de mal als cultius i si no
se tracta deixa la planta
sense producció. Es el
m íld i u.

Aquesta malaltia és
produïda per un bolet que
surt a la part de darrera de
les fulles baixes. Després
d'una pluja o si fa molta
humitat degut a les boires,
junt amb unes temperatu-
res que oscil.len entre els
15oC. i els 25oC., que són
les temperatures Optimes
perquè se desenvolupi la
malaltia. A les fulles baixes
primer surt com una taca
d'oli que després es farà una
pols blanca que passarà a les
altres fulles atacant tota la
planta.

Quan ataca els grans
de raïm aquests s'arrufen.
Per saber quin és el millor
moment per tractar-la el pa-
gés haurà d'observar el
grau d'humitat de la terra.

Com que la malaltia
se	 conserva d'un any
per l'altre cal que es-
tem preparats. Hi ha dos
tipus de tractaments: cu-
ratiu i preventiu. Per fer
el tractament preventiu es
tendran en compte tres
circumstàncies: 1.-Forta hu-
mitat en l'ambient degut
a les pluges boires, etc.
2.-Temperatures compre-
ses entre els 15 y 25 graus.
3.-Forta i abundant vege-
tació de la planta.

TRACTAMENTS

Tomatigueres. En hi-
vernacles es pot utilitzar el
Mancoceb quan les plantes
són petites, quan són gros- .

ses se pot utilitzar Metala-
xil, Mancoceb i Cimoxalino,
etc. A més dels brous
cúprics (coure) de l'aire
lliure.

Vinya. Es podran usar
tots els brous cúprics,
oxiclorur de coure més
zineb, etc. A més se po-
den utilitzar tots els dits
per les tomatigueres.

Meloneres. Al plantar

se pot usar el Mencoceb.
Llavors s'aplicaran els pro-
ductes de les tomatigueres
menys els brous cúprics.

Mai s'usarà en els me-
lons el coure. Per a més
informació anau a les
cases comercials o a la Coo-
perativa; ells coneixen els
productes anomenats i són
molt fàcils de trobar.

Teniu en compte que
el primer tractament, el
preventiu és el més in-
teressant.

Enric Manclús

Información precios agrarios
FRUTOS SECOS. LEGUMINOSAS.	 GANADERIA. Bueyes 280 a 300 

	Pts. Kg.	 Habas 	 50	 Corderos 	 250 a 260
Almendras 	 450 a 460	 Trigo 	 27	 Cabritos 	 260 a 270
Algarrobas 	 35 a 37	 Cebada 	 27 a 28	 Cerdos 	 230 a 240

	

Albaricoque . . . .180 a 200	 Avena 	 27 a 30	 Lechonas 	 250 a 260

GRUAS MANACOR
cf. Diana, 12

SERVICIO PERMANENTE
Diario Tels. 5510 86 - 581385

Festivos y Nocturnos Tel. 554506

c/. Músico Antonio Pont, 2	 MANACOR

HORTALIZAS.

Pimientos verdes 	 140 a 180
Tomates 	 120 a 140
Tomates de "ramallet" . . . .
	  180 a 200

Patatas 	 15 a 20
Guisantes 	 50 a 80
Habas verdes. . . .100 a 120

NOTA: Estos precios no son
diarios sino término medio
por semana.

OCASION
Vendo Barca Madera
25 palmos (exenta

impuestos) Motor MWM
11,5 H.P. Nuevo

Precio: 325.000 pts.
TI. 55 02 86
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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.  

VieVeS ManaCC2.,
BILLETES AVION
BILLETES BARCO
VUELOS CHARTER
RESERVAS DE HOTEL
VIAJES DE LUNA DE MIEL
VIAJES DE ESTUDIOS
VIAJES ORGANIZADOS
VIAJES NACIONALES E
INTERNACIONALES
CRUCEROS
FERIAS Y CONGRESOS

Avda. d'Es Torrent,
Tel. 55 06 50 MA Ì4eják' 
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Sanidad y consumo

Las toxi - infecciones de verano ( 3)
Recientemente se ha

llamado la atención al pú-
blico en general al peligro
sobre la carne picada, se
han publicado en la prensa
sobre unos análisis efec-
tuados en cierta población
asegurando haber encon-
trado gérmenes patóge-
nos en la misma. Creo
conveniente una vez más
poner las cosas en su punto,
como venimos observando y
aclarando en los escritos
anteriores en cuestión
de alimentación la lim-
pieza, los cuidados en
los medios de conservación
deben extremarse ya que
nunca sobran por exceso
antes bien al contrario, a
los excesos se le debe lla-
mar prudencia, este es el
caso en cuestión, la falta
de control en la limpieza
de máquinas de picar carne,
tabla de troceado de la mis-
ma y utilización de reta-
jos que han entrado y sali-
do varias veces de la cáma-
ra y por lo tanto pue-
den tener ya un grado
avanzado de descomposi-
ción, han sido la causa y lo
serán siempre que no se
corrijan las medidas ya ci-
tadas.

Entrando en otro tema,

llamaremos la atención
a las aguas de bebida,
éstas deben ser de una
reconocida potabilidad, lo
que se demuestra a través
de los análisis químicos y
bacteriológicos cu-
yos límites en más o menos
están completamente defi-
nidos para su uso de bebi-
da ya directamente como tal
agua o para disolvente de
otras materias industriales
comestibles, como refres-
cos, purés, salsas, etc. Las
aguas destinadas a la bebi-
da directamente se expen-
derán en frascos cerrados
y precintados con etique-
tas que indiquen su com-
posición química y bacte-
riológica, fecha límite
para su uso a la alimenta-
ción y nombre y registro
sanitario del envasador. No
es prudente beber cual-
quier agua que uno en-
cuentre por allí, es una
soberana imprudencia,
puede contener venenos
minerales pesados, conta-
minaciones bacterianas,
como Bacilos de Tifus,
Paratifus Colibacilos y
un largo etc. Al no dis-
poner de otra se aconse-
ja una pasterización de la
misma, hervir y enfriar tres

o cuatro veces, y filtrándo-
la con filtros aren ísticos an-
tes de consumirla, ESTO
ES APLICABLE A LAS
CISTERNAS, el agua que
contenga la más mínima
sospecha se aconseja ana-
lizarla antes de su consu-
mo y desinfectar con lejía
de cloro al dos por mil
cada vez que deje entrar
el agua en ella, y de no
dejarla entrar hacer análisis
cada cuatro o cinco meses.

SALSAS: Es la causa
más frecuente de toxi-infec-
ciones, principalmente
las que en su composición
entra como materia prima
huevo o leche y sus de-
rivados. NO SE PUEDEN
GUARDAR DE UN DIA
PARA OTRO, es conve-
niente Consumir y Tirar
lo que sobra, salvo
que vayan esterilizadas y
con garantía de fabrica-
ción, en envases con precin-
to de garantía, empresa fa-
bricante, fecha de
consumo y límite y
una vez abierta conservar
en nevera cerca de los ce-
ro grados centígrados y
solamente durante cua-
renta y och.o horas para su
límite de consumo sin
ser sacadas de la nevera ya

que cuando se sacan deben
consumir o tirarse.

Natas, pasteles y re-
postería en general, se con-
servarán en nevera constan-
temente y cuando se saquen
deben consumirse, su
conservación salvo congela-
ción no puede alargarse
más de 62 horas desde
su fabricación, también
son como las salsas_ que
ocasionan más toxi-infec-
ciones, todo cuidado es
poco, principalmente las
natas y quesos frescos,
que deben consumirse con
garantía de haber sido
higienizados por este-
rilización o bien por Pasteu-
rización, como siempre con
precintos de garan-
tía, que indique composi-
ción, fabricante y lími-
te de consumo, rechazar
la venta a granel, está ter-
minantemente prohibida
por su peligrosidad.

NOTA: La sección Sani-
dad y Consumo contesta-
rá públicamente todas las
consultas que le hagan
los lectores, siempre que se
realizen por escrito y
sean remitidas a la
sección "Cartas al direc-
tor".



Necrològiques

El dimarts dia 30 del passat mes d'abril, havent-li
arribat la darrera hora de la seva vida terrena, deixà en les
mans de Déu provident, la seva ánima, perquè Ell en la
seva infinita misericòrdia Pagombolás, en MELSION
FULLANA FRAU (a) "Figuereta", el que en el moment
de la seva transició a la vida de l'esperit, tenia 81 anys.

Rebin els seus afligits fills Isabel i Sión Fullana; fills
polítics, germans, germans polítics, néts i demés familiars,
es nostro més viu condol.

El dimecres dia 1 de maig, va rendir tribut a la mort,
després de llarga malaltia i a l'edat de 65 anys, en FRAN-
CESC BONN IN FORTEZA, havent rebut els darrers Au-
xilis Espirituals.

Descansi en pau la seva ánima.
A la seva desconsolada esposa Magdalena Valls Salas;

fills Pere, Antoni i Ma. Magdalena Bonnín; filies polí-
tiques, germans, germans polítics, nebots i demés parents,
les acompanyam en el dolor que els afligeix per tan sensi-
ble pèrdua.

Amb la fermesa de la fe en Crist nostro Senyor i
amb l'esperança de la resurrecció, en la tarda del diumen-
ge dia 5, va morir a la nostra ciutat, n'ANTONIA GRI-
MALT FULLANA, viuda d'en Miguel Llabrés.

La nostra conve'ina quan mos va deixar tenia 88 anys
d'edat.

Testimoniam la nostra més profunda condolença
als seus fills Maria i Gabriel Llabrés Grimalt; fills polí-
tics, germana Maria, germans polítics, fillol, néts i demés
familiars.

El dimarts dia 7, a l'edat de 61 anys, va acabar en la
Pau del Senyor els anys del temps i va començar a viure
els eterns, ISABEL LOPEZ VAQZQUEZ (venedora del
Cupó dels Cecs).

Transmetem a n'els seus fills Ma. Soledad, Manuel,
Ma. Antbnia, Ma. Isabel i Joan Torres; fills polítics y
demés família, el nostro condol.

El dijous dia 9, confortada amb la Santa Unció i re-
but el Pa de Vida, mos va deixar a l'edat de 70
anys, na MAGDALENA POMAR ROIG.

Rebi el seu afligit espòs Vicenç Serrano Romanillos;
fillols Gabriel Roca i Consuelo Sanz; germans, germans po-
lítics, nebots i demés parents, la nostra més sentida condo-
lença.

Es va dormir en el somni de la pau, el dissabte dia 11,
a l'edat de 82 anys, JOAN PARERA RIERA (a)"En Joan
Ganxo".

Al donar notícia del seu óbit testimoniam el nostro
sentiment a les seves germanes Margalida i Maria Parera;
germà polític, nebots i demés parents.

Acabat el seu peregrinatge per aquest món, va esser
cridat pel Senyor el diumenge dia 11 del corrent i a l'edat
de 52 anys, en BARTOMEU GELABERT CALDENTEY.
Descansi en pau.

A la seva desconsolada esposa Catalina Gomila Lli-
nás; filies Maria i Antònia Gelabert Gomila; fill polític,
germans, fillols, neta, nebots i demés parents propins, el
nostro condol.

Pompas Fúneb res
de Manacor S.A.

- Tel. 55 18 84 -

Paseo Ferrocarril, 14	 Manacor
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Una espasa de dos talls
Avui ningú posa en

dubte la gran forca i poder
d'influència que tenen els
mitjans de comunicació so-
cial. Un fet ocorregut a mils
de kilómetres de distancia
té o pot tenir repercusions
quasi simultànies a l'altre
extrem del planeta gra-
des a la rapidesa amb que
són transmeses les notí-
cies.

Jo diria que els mit-
jans de comunicació són,
però, com una espasa de
doble tall. Per una banda
poden actuar de catalitza-
dor a favor de la unitat i
germanor entre els homes.
Sovint davant dramàtiques
escenes presenciades per
televisió o descrites per la
radio, els homes s'han unit
en una mateixa causa, s'han
sentit solidaris
germans de tota la
família humana i han donat
solució a aquel l problema
o a la causa que l'ha origi-
nat.

Quantes vegades grades
als mitjans de comunicació
s'han salvat vides humanes
o ens hem pogut ale-
grar davant un triunf, un
descobriment, o una gesta
de la Humanitat. Recent-
ment l'atenció del món
s'ha centrada sobre la
trágica situació de les
víctimes de la fam a certs
Països d'Africa i aquest
fet, l'ha mogut la genero-
sitat de mils de persones
que conmogudes davant la
necessitat dels germans, han
col.laborat per paliar
al manco aquella situació.

Quantes vegades un ma-
lalt ha escapat de la mort
per aquella medicina dema-
nada urgentment per la ra-
dio. Quantes vegades la
veritat ha estat coneguda
grades als mitjans de co-
municació i s'han evitat au-
tèntics disbarats i atemptats
degut a la ventilació de les
not ícies.

Hem de reconèixer em-
però que hi ha l'altra cara
de la moneda en la que hi
estan tots els perills i in-
convenients quan aquests
mateixos mitjans de co-
municació són emprats ma-
lament.

Tots sabem que les
imatges projectades per la
televisió poden incitar a la

violencia. No és cap secret
dir que certes pel.lícules
han ensenyat la manera de
robar, inclús d'assassinar.

L'altre dia un amic
em comentava que hi ha
certs diaris i revistes que
estan fets no per donar no-
tícies sinó per a vendre
notícies i a vegades en
fabriquen o magnifiquen
certs detalls només amb
el desig de la morbositat
i per a treurer-ne uns do-
blers.

Per desgracia és veritat
que certs mitjans de comu-
nicació són mitjans de
manipulació i control
fins i tot sobre les idees
de les persones. Totes aques-
tes coses no són cap nove-
tat, encara que per ventu-
ra ara més que mai és
quan més es veuen.

L'Església conscient
del paper que juguen les
comunicacions dins el món,
des del concili Vaticà II ha
dedicat una gran atenció
al camp de les comunica-
cions, per això va instituir
fa anys —denou anys— La
Jornada mundial de les co-
municacions socials que ce-
lebrarem diumenge que
vé, dernà per esser més
exactes. Amb aquesta jorna-
da es pretén que els mitjans
de comunicació estiguin al
servei de la veritat i que fo-
mentin la unitat entre els
homes.

Enguany que estam
celebrant l'Any internacio-
nal de la joventut, el Papa
ha volgut que aquesta jor-
nada mundial tengués
alguna relació amb els jo-
ves per això aquest dia
se celebra baix el lema
de "Les comunicacions
socials per a una formació
cristiana de la joventut".
No hi ha dubte que si els
medis de comunicació
s'emprassin bé, els joves ten-
drien més cultura, no serien
violents i creurien més
en l'home, especialment en
l'adult que és el que sovint
maneja per no dir manipu-
la els medis de comunica-
ció.

En front d'un model
i estil determinat de vida,
d'uns "valors" que es van
introduint i poc a poc
imposant, d'una ideologia
cada vegada de signe

més materialista, els mitjans
de comunicació poden ju-
gar un paper important
de tal manera que el nostre
món pot agafar una direcció
o l'altra segons la manera
com aquests mitjans en-
foquin les coses.

Aquest és el mo-
tiu pel qual l'Església en
aquesta diada vol dedicar la
seva atenció d'una manera
especial als joves.

Andreu Genovart



Tractor Benach (fabricat a Sant Sadurní d'Anoia per "Ma-
quinaria Moderna para Construcciones y Obras Públicas"
l'any 1932. Servien també pel transport de l'artilleria. Se
feien amb oruga metal.lica i de cautxú.

Automòbil OKW (1935).

de	 8'07	 (1), 8'3 (1), 8'8
(2) 9'6	 (2) 9'7 (1), 10'2
(1), 10'8 (2), 10'9 (3),
11'3 (5), 11'6 (1), 12'2
(1), 12'8 (2), 14'3 (1),
16 . 5 (1), 16'3 (2) 16'5
(1), 16'8 (2), 17'2 (1),
17'3 (1), 17'4	 (1), 17'9
(1), 18'4 (1), 20'5 (1),
206 (1), 25'3 (1) cavalls.

Com veirn, tot un com-

SU REGALO Y ENCARGO DE
COMUNIONES EN

JUGUETERIA

Els automóbils de Manacor l'any 1935
Com dèiem anterior-

ment. la patent d'auto-
mObils va aparéixer per
Reial Decret del 29
d'abril de 1927, si bé el
Reelament per la seva apli-
cació, signa: pel Rei a l'Am-
babada de Londres, data de
28 de juny.

Indoia tots els arbitres,
taxes, impostos munici-
pals i provincials que sta-
v-ien anat creant així com
[es necessitats i les possibi-
litats ha havien anat acon-
sellant, per tal, totes elles
i els impostos estatals pre-
existents sobre la trac-
ció mecánica desaparei-

Nogensmenys, l'impost
sobre els ballets dels viat-
gers i mercaderies i el mig
cèntim o un cèntim per To-
na i quilómetre restaven
vazen ts

La -Patente" establia
quatre tarifes: A) automó-
vils de hrte o de turisme
B) automOmils de lloguer.
C) camions de transports, í
d) motocicletes amb o sen-
se sidecar.

**0**
L'any - 1935. ara fa 50

anys redons, hl havia a nos-
tra ciutat 167 vehicles de
la clame A. 10 de la B, 18
de la C. i 8 de la D.

No pedem donar la llis-
ta amb eh noms dels 203
propietaris ni les quanti-
tats que pagaya cada un per
cada cencepte. peró sí
aprofundir una mica més del
que t'Iris aquí hem fet.

Així. automóvils de lu-
xe nti havia 5 cavalls (10),
6 f8). (4), 8 110), 9(2),
10 133), 11(12), 12 (12),
14 11), 15 (4), 16 (12), 17
(9). 18(5), 20 (1), 24 (2),
25 41). 27 (1).29 (n.

Ara bé, si els sumam
a tots sols en surten 128
i hem dit que n'hi havia 167
i es que, a més, n'hi havia

plet mostruari de la infini-
ta gamma llavors existent.

Citaré ara algunes de les
marques, en concret les que
no anomenaré en parlar de
les altres tarifes: Presto,
Fiat, Mathis, Erskine, Lo-
ryc, Cottin, Peugeot, Buik,
Renault, Chenard, Studeba-
cker, Hotchicinss, Rugby,
Genesteina, B. Salmson,
Hispano, Gardner, España,
Oberland, Essex, Brassier,
C. •Star, Oakland, Gray,

Donnet, Zedel i Geoge
Els qui tenien cotxes

de lloguer eren Joan Ferrari
Mas (5 vehicles), Antoni
Massanet Juan, Miguel Na-
dal Vaquer, Bernat Riera
Sureda (2 cotxes), i Antoni
Sureda Fullana. Eren de la
casa Citroen (3 vehicles),
Wippet (2), Talbot, Over-
laxí, Chevrolet, Dodge i
Opel.

Els camions tenien una
potència des de 16 ca-
valls (un sol) fins a 24,9
(també només un), de 16,4
n'hi havia 5 i de 20,6 al-
tres 4. D'ells eren 12 de la
Casa Chevrolet, 3 Ford, 1
Dodge, 1 Berliet i 1 Fisher.

Els seus propietaris
eren 17 persones, ja que
un d'ells, N'Antoni Bosch
Martí, en tenia dos. També
destaca el fet de que dos
"propietaris" eren propie-
tàries: Na Catalina Forteza
Cortés i Na Margalida Pe-
relló Nadal.

Quant a les motocicle-
tes anaven des de 2 a 3 ca-
valls passant per 2,5 i 2,75.
Eren de les marques D.K.W.
Alcyon, New Hudson, La-
pize, Indian, Furan, Mont-
peo i Delage.

La importància
d'aquest parc mòbil apa-
reix augmentada si la com-
param amb el de la 3a. ciu-
tat de l'Illa, Inca, que comp-
tava pel mateix any 150 ve-
hicles de la classe A, 5 de la
B, 27 de la C, i 4 de la D.

Josep Segura i Salado.

Informacions tretes dels Ar-
xius Municipals de Manacor
i Inca. Serveis Estatals,
Contribucions Directes,
"Impuesto de Patente Na-
cional de Circulación de
Automóviles", 1935.

Instalaciones eléctricas y
sanitarias

Instalador autorizado por D.I.B.

C.A.'N PEDRO

Alvaro de Bazán, 9- Manacor
Esq. Sta. Catalina) - Tel. 55 01 82
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Nuevo PUNTO de venta de
nuestras en Manacor.
Ven y hazte tu moda en
Punto. Te ayudaremos a

crearb con nuestras
orientaciones y consejos

sobre las últimas novedades
de Primavera - Verano

Sa madona de Ca'n Mascaró
Un diumenge dematí

anàrem a Can Mascaró amb
intenció d'entrevistar a la
madona de la casa. A pesar
que estaven de partida per
anar al mercat de Felanitx,
fórem ben rebuts. Des del
primer moment ens adonà-
rem que se tractava
d'una dona instruida, com-
parant-la amb les de la se-
va edat. Ja era dia 31 d'oc-
tubre de 1924, quan va
néixer en Es Cebaiar, lloc
d'on són originaris tots els
seus germans. En Mateu és
el seu padrí jove, i Na
Francisca, també major que
ella. Els seus pares eren En
Nadal des Puig d'Alanar
i Na Magdalena de la Torre.
Es Cebaiar, perteneixia an-
tigament el loe des Rafal.
El seu nom li donen les ce-
bes marines que eren molt
abundants per aquella zona.

De nina era molt atre-
vida; tenia molta juguera i
poques pepes. En una oca-
sió sa mare va demanar a
una veinada com se porta-
va la seva filla quan hi
anava a jugar a ca seva; ella
encara recorda amb acritud
la resposta d'aquella vetna-
da: "Es molt cabra". La ni-
na que va presenciar aque-
lla contesta no va poder,
més que recordar aque-
lla veinada per aquelles pa-
raules. La va avorri per
sempre. Tota la vida ha vis-
cut a foravila; de nina en
Es Cebaiar i de casada a
Can Mascaró de Son Macià.
En general les nines page-
ses d'aquell temps no en va-
ren perdre massa per l'esco-
la: Molt prest a feinetjar.
A pesar d'aquella costum,
ella ja va anar a l'escola de
l'Espinagar fins a l'edat de
14 anys. Era molt aprenent,
penó diu que la juguera
guanyava. Cosa d'al.lots.

Tenia 11 anys quan de-
sembarcaren els "Rotjos" al
Port de Manacor. Per por
que se feren els veinats es-
pinaguers, ells abandonaren
les cases d'es Cebaiar per
anar juntament amb altre
gent a la seva finca de
Son Banús, més reguardada
i mala de veure que l'ante-
rior, ja que Es Cebaiar se
veu inclús del mateix Port

de Manacor. Els 22 espina-
guers que empraven tot el
trispol, abandonaren aque-
lla vivenda quan passen els
primers dies. Des Cebaiar
sentien els trons de Son Co-
letes, que provocaren un re-
vulsiu a tota aquella gent.
Tots els familiars tengue-
ren la panxa desbaratada i
de llavors ençà temen a la
guerra.

Malgrat que el barri de
s'Espinagar és del terme de
Manacor, durant molts
d'anys han tengut a Fela-
nitx com a vila. Allá coneix
En Jaume Mascaró Gal-

vany, prest se casen i venen
a viure a un lloquet de Son
Macià que coneixem per
Can Mascará, lloc originari
de la família de l'Amo En
Jaume. D'aquell matrimoni
jovençà neixen fins a quatre
fills. Moren el primer i el
darrer. Son vius i casats En
Guillem i Na Maria. Men-
tres el primer és pare de
quatre al.lots, Na Maria té
una colla. Tant mare com
filla está d'acord que els
al.lots ara costen més.

Fa devers 16 anys que
els metges li pronosticaren
"un fibló". Per tot Son Ma-
cià se va córrer la veu que
aquell mal era incurable.
Fins i tot els metges l'en-
comanaren a la Mare de Déu
de Sant Salvador, envers de
deixar-la en mans de la me-
dicina, com pareix que ho
han de fer els metges.

De quan va néixer, fora-
vila ha fet molts de canvis.
La major part tots han es-
tat per empitjorar. Mentres
abans plovia setmanes sence-
res, ara está mesos sense
ploure. Malgrat els seus
coneixements de moltes co-
ses són mlt considerables,
en quan al Mercat Comú,
ens confessa que no hi en-
tén, però per les informa-

cions que té, tem que en
lloc de millorar empitjori.

Tocam un tema preo-
cupant per l'illa de Mallor-
ca. Se tracta de la venda de
les cases dels nostres padrins
als estrangers. De poc ençà
aquella costum s'ha estesa
per tot Son Macià. A ella
com a molts de nosaltres
preocupa aquest extrem.
Respon com el seu germà
Mateu a una passada entre-
vista: "Els mallorquins,
d'aquest pas, perillam esser
externs a ca nostra".

SOPAR DEL CENTRE
CULTURAL.

El passat divendres dia
10 de maig va tenir lloc un
sopar organitzat pel Centre
Cultural, tot en vistes de
convidar els futbolistes, co-
mediants i sonadors el dia
de Les Sales.

Tiá Sureda.

VENDO SOLAR
con

cochera - Barrio La Torre
Facilidades de Pago

Inf: 55 20 19 - noches



D. Bartolomé Femenías, nuevo presidente de la Asociación
Hotelera de la Bahía de CA la Millor.

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

MARISCOS Y PESCADO FRESCO
CARNES FRESCAS.

BODAS - COMUNIONES-FIESTAS SOCIALES

Bartolomé Femenías, nuevo presidente de la
Asociación Hotelera de la Bahía de C. Millor

El pasado sábado día
4 del mes en curso fue
elegido por unanimidad Pre-
sidente de la Asociación Ho-
telera de la Bahía de Cala
Millor D. Bartolomé Feme-
nías. Hombre que conoce
muy bien la problemática
de la zona turística y por
haber estado siempre vin-
culado con ,el turismo y
haber ostentado con an-
terioridad el cargo. Es co-
nocedor que el momento es
sumamante difícil ya que la
desocupación y en cierto
modo crisis turística está en
el orden del día pero se
trabajará y luchará para
conseguir lo mejor para la
zona.

El Sr. Servera hasta
ahora Presidente de la
Asociación ha tenido que
abandonar el cargo por ha-
ber finalizado el tiempo re-
glamentario de permanen-

cia en la "poltrona". Su
labor al frente de la misma
ha sido muy fructífera y
eficaz. Reciban ambos
nuestra más cordial feli-
citación, el saliente por
la magnífica labor reali-
zada por y para Cala Mi-
llor y el segundo por su
elección y con la esperan-
za que consiga lo mejor
para la zona como el desea.

La excursión de la
Tercera Edad aplazada.

La excursión que tenía
que realizar la Tercera Edad
de Son Servera, el día 25
de Mayo, en la cual se visi-
taría Porto Colom, Cala
d'Or, Cala Santanyí, Co-
mida en la Colonia Sant Jor-
di, Vista a Sa Vall —supedi-
tada en un permiso que
se espera conseguir— visi-
ta a Continente y re-

torno a Son Servera, se rea-
lizará el viernes 7 de Ju-
nio por causas ajenas a la

voluntad de los organizado-
res.

ACADEMIA
DE INGLES

Manac or
CQS,

Curso intensivo en Junio para
principiantes.

Para más información pueden
pasar por la Academia por
las tardes o llamar al Tel.

o
U
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SE PRECISA DEPENDIENTA
para cargo de responsabilidad
con conocimientos de idiomas

Zona de Cala Millor
Informes: Tel. 58 05 39

de 2 a 3 Mediodía.



El Manacor, depende de terceros para salvar la categoría.

CAMPO 5]
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DIVISION B
A las

1800
Horas 

HOSPITALET
MANACOR
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A la espera del milagro
El Manacor depende de otros resultados

Mañana en el último
partido de liga, en donde
el Manacor se juega la per-
manencia en Segunda B. El
conjunto rojiblanco recibe
la visita del Hospitalet de
Barcelona.

Después de la mínima
derrota en Jerez, la situa-
ción del Manacor se ha
visto empeorada con
los resultados a favor ob-
tenidos por el Marbella y
Badajoz. El equipo que en-
trena Juan Company jugó
uno de los peores encuen-
tros de la temporada fuera
de Na Capellera. Quizás de-
bido a la trascendencia de
los puntos que se disputa-
ban los jugadores rojiblan-
cos no dieron la medida de
sus posibilidades, jugaron
nerviosos y agarrotados, y
además fallaron en bastantes
ocasiones jugadas claras, en
especial en dos o tres de
gol y en la consecución del
gol del Jerez que vino de
una pérdida de balón tonta
nada más sacar de centro pa-
ra iniciar la segunda parte.
Con tanto nerviosismo,
fallos y facilidades es
muy difícil que se pue-
da lograr un resultado po-
sitivo, y esto es lo que su-
cedió en Jerez, ante un
equipo que se limitó a cu-
brir el expediente.

Pero vayamos al parti-
do de mañana frente al
Hospitalet, que el Manacor
debe ganar a la espera de
lo que ocurra en los en-
cuentros Ceuta-Marbella,
Parla-Antequerano y Levan-
te-Badajoz, que son en de-
finitiva, según los resulta-
dos que se den, los que pue-
dan dar la permanencia al
equipo manacorense. Per-
manencia que sin duda al-
guna se merece por la
gran segunda vuelta que ha
realizado. El Manacor tie-
ne que jugar frente al Hos-
pitalet con tranquilidad, sin
precipitación, ganar el parti-
do, para luego esperar los
resultados de los otros equi-

pos implicados en la zona
de descenso.

Aunque en franca me-
joría siguen siendo baja
Sebastián y Company y
está algo tocado Mesquida
que sufrió un tirón el pa-
sado domingo en Jerez, pe-
ro se espera que el capitán
rojiblanco esté en condi-
ciones de jugar frente al
Hospitalet. Los otros com-
ponentes de la plantilla es-
tán en perfectas condicio-
nes, han entrenado con nor-
malidad y todo parece indi-
car que Juan Company ya
tiene decidido el once ini-
cial que se enfrente al Hos-
pitalet, que será el for-
mado por Moltó en la
puerta; Mesquida, Matías,
Patino y Lima en la de-
fensa; Varela, M.A. Na-
dal y Zurdo en la medular;
X. Riera, Seminario y Llull
en la línea de ataque. Es-
tando en el banquillo para
posibles sustituciones Toni
Pascual, Loren, Torreblan-
ca y Alcover o Ramos.

Por su parte Martín
Esperanza entrenador del
Hospitalet vendrá a Mana-
cor para ver si puede conse-
guir clasificar al equipo en la
Copa del Rey e intentar lle-
varse algún positivo. En el
encuentro de la primera
vuelta el Hospitalet venció
1-0 al Manacor.

El once que se oponga

al Manacor no variará mu-
cho del que jugó el pasa-
do domingo frente al Rayo,
es decir: Manchón en la
portería; Paquito, Mar-
sal, Ruiz y Trillo en la
defensa; Longhi, Hans y
Juan Carlos en el centro

del campo; Rier, Ros y Lo-
zano en el ataque.

Este	 partido	 dará
comienzo a las seis de la
tarde, y será arbitrado por
el Sr. Pino Casado del Cole-
gio Castellano.

Felip Barba.

Domingo

115
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SA PELAIA
RADIOFONICA

Sa famosa pelaia radio-
fónica que si pogués mar-
caria gols a favor del Po-
blenc i contra el Manacor,
mos va fer un "tanto"
d'aquells que se recorden:
Va dir que el Manacor
havia comprat el Jerez.

Per fer una acusació
tan greu com aquesta
s'han de tenir proves i la
millor prova que té el Ma-
nacor en contra de tal in-
júrie és que dins Jerez,
per desgracia nostra i de
Sa Pobla (que si baixam
perdrà una taquilla) va-
rem perdre. Ara, será
capaç de dir que el Mana-
cor se va deixar gonyar
per fer-lo quedar com un
pedaç brut?

BALEARES I
ULTIMA HORA

Aquests diaris publi-
quen habitualment cròni-
ques esportives de l'Agèn-
cia (lo que sigui) Men-
cheta o tenen bo de
fer tergiversar ses coses
que han passat al Ilarg
d'es "partit i, aquesta
darrera vegada, tergiversaren
ses declaracions d'En
Company-Venables de
forma que li posaven en bo-
ca seva que ets jugadors
del Manacor no havien vol-
gut lluitar, quan Ell va dir
només que havien jugat
agarrotats.

JUGADA D'ES
POTO ROIG

Es sector ultra-sud de
sa Directiva, aquells qui
volen que el Manacor baixi
a Tercera per tenir futbol

cada diumenge, presionaren
a's President perquè en-
viás Es Potó-Roig a Jerez.
Saben que rada vegada que
hi va de delegat el Mana-
cor perd.

XISCO RIERA I SA
TROPA...

En Xisco va fallar dos
gols cantats quan era totsol
davant es porter i tots
sabem que Ell no perdona.
Com és?

-Perquè anava presionat
p'En Ramos i En Varelón,
es seus socis de botiga
que l'hay íen amenaçat en
expulsar-lo si marcava cap
gol: Es vera, a Tercera
tant en Ratón Ramos con
en Vari Varela podrien
jugar de titulars l'any
qui ve i m'han promès
part an es puticlub. Això
mos va declarar sa saeta
rubia...

N'HUERTOS,
TAMBE SATISFET

Es	 quefe	 d'instal.la-
cions	 esportives,	 Señor
Huertos diu això de jugar
a Segona-B és una hurte-
rada. Si el Manacor baixa
no será necessari fer un
camp d'herba ni ampliar
ses grades.

Es Faraó també se mos-
trava satisfet de poder
baixar a Tercera: Noltros
tan triomfalistes, volem anar
davant, no mos va bé ser
des darrers.

En Raffi Munareum
(lo de um per U.M.) va par-
lar clar: si es lo que deim,
es nostro grup ja va
dir que amb aquest Batle
i aquest delegat d'esports
el Manacor no podia anar a
Segona.

ALTRES POLITICS

Seguint sa roda d'o-
pinions en Tonny Coman-
do va opinar així del
Manacor: El Manacor? no
l'he vist mai, jo es diumen-
ges m'engat llegint en Gar-
cía Lorca i recitant amb
En Felipe Pou.

CDI també tenia clar
que sa cupa és d'es Batle.
Ciar, com que tot es
cronistes són d'AP, és
lògic que mos marquin gols.

I finalment, En Roman,
va ser s'únic que va demos-
trar lucidesa: m'han dit
que dins Jerez pareixien em-
porrats, es jugadors. Está
bé això d'es futbol.

PITER: VA
D'EXHIBICIONS

En Piter fa una tem-
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porada va d'exhibicions. Re-
sulta que vol fer bona po-
se per ses fans i p'En Con-
testí mon amour. Es seu
fixatge pel Mallorca és un
fet	 (si	 el	 Manacor
dóna sa baixa) i diuen que
jugará an es primer equip.
Lo cert és que s'altra ves-
pre el vérem que jugava
dins	 un	 cotxe vermell

serietat, que
mos jugam sa Iliga aquesta
setmana.

LA IRRESISTIBLE
ASCENSIO DE DON
MATEU

Don Mateu s'ha arri-
bat a convertir en una
espècie de Cor-de-Jesús que
en Venables adora. Ara se
diu que si s'alineació de
don Mateu pot suposar
s'irressistible ascensió del
Manacor i sa confirmació
que som un equip de Se-
gona B.

Segons se comenta el
Cor-de-Mateu será sa mas-
cota del Manacor regnant
des de les altures. Mettheus
for President!



VIAJES - CONCURSO

con V. ANKAIRE y EDICIONS MANACOR

PUENTE 6 DE JUNIO y

*Salida 5 de Junio
*Regreso 9 de Junio
*CIRCUITO-MEDIA PENSION
*EXCURSION PAS DE LA CASA
*HOTEL "*

Sorteo a celebrarse el
25 de Mayo a las 12,00 h.     

Ill.em•n••     ...n•••n•n          

Viajes Ankaire

Nombre 	

Domicilio 	

Ciudad 	 Tel 	

Para los Clientes de V. ANKAIRE el DIA
27 DE JULIO se sorteará ante notario a
las 12,00 hrs. el viaje de larga distancia
(en próximas ediciones seguiremos in-
formando).

Feliz viaje via TURAVIA
n•••n

Viajes ANKAIRE
SA BASSA, 5-B - Tel. 55 19 50 MANACOR

CONOZCA ROMA
"OCASION UNICA"

VUELO DIRECTO

SALIDA DIA 28 MAYO 1100H

REGRESO DIA 30 MAYO 2100H
AVION + HOTEL 3* + TRASLADOS
VISITA CIUDAD, CON POSIBILIDAD ASISTIR

• A LA AUDIENCIA PAPAL 	  14 . 500
"NO DEJE PASAR LA OPORTUNIDAD"
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DESDE PALMA

'

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



Interviu fantástica

Alió que mal ens

ha declarat En. . .

Pere Parera

President
del C.D. Manacor

L'ANY QUE VE,
A SEGONA B

Fa no gaire menys
d'un any, Na Capellera es
fonia en un sol crit, ani-
mant als jugadors del
C.D. Manacor, empe-
nyent-lo cap a l'ascens
de categoria: "L'any que
ve a Segona B". L'afi-
ció repetia una i altra
vegada, aquestes parau-
les d'ànim i al final, tots
junts, afició, directiva, ju-
gadors i entrenador aconse-
guien una fita històrica per
a l'esport manacorí: la
pujada de categoria que
ningú havia somniat i
que el Manacor va meréi-
xer dins el camp més que
cap altre equip.

Quedaren enrera les
injustícies 	 sorgides	 de
l'arbitratge nefast d'En
Cuenca Cano, els partis
de càstig que el Mana-
cor va haver de jugar
dins camp foraster i
moltes hores de treball;
però la meta s'havia aconse-
guit amb escreix. El
Manacor entrava dins el que
podrien denominar élit
del futbol espanyol, i per
això, tot el que l'envol-
tava començava a tenir una
nova dimensió. Per
exemple, el nom del Mana-
cor sonava un diumenge

sí i un altra també als
programes esportius de
radio i televisió, fins i
tot ha entrat tres vega-
des dins la travessa. Tot
això ha donat una nova
categoria no tan sois al fut-
bol i l'esport manacorí,
sinó també a tota la
ciutat.

Demà, a les sis del
capvespre, el Manacor ju-
ga amb l'equip català de
l'Hospitalet. No és un par-
tit qualsevol. El Manacor
s'hi juga el ser o no
ser dins aquesta nova
categoria que molts
d'anys d'espera havia cos-
tat aconseguir. Es cert
que el Manacor necessita no
només guanyar , sinó tam-
bé que no guanyin tres
equips més. Però si no hi
ha coses rares, com hi va
haver fa quinze dies a
Jaén i Ceuta, el Manacor
ha de mantenir aquesta
categoria deSegona B.

Molta gent pensa no-
més en els partits de Parla,
Levante i Ceuta i s'obli-
den una mica del que es
juga a Na Capellera. No
hi hauria res més ridícul,
que el Manacor no es
mantengués dins Se-
gona B per la pèrdua de
punts demà capvespre dins
el seu propi camp, davant
el seu públic feel que l'ha

seguit arnb interés cada
diumenge, tot el campio-
nat. Amb fred, amb n ent
i amb aigua, el Manacor
ha tengut sempre al seu
costat el públic més feel i
nombrós —proporcio-
nalment— de Mallorca. De -
ma, davant aquest públic,
no pot fallar.

Si passen coses rares per
Ceuta i Levante res hi po-
dem fer. El que sí es pot
fer és intentar guan‘ ar
aquí i esperar no el mira-
cle, sinó que irnperi l'es-
portivitat dins els altres
camps. Si això succeeix
i el Manacor surt a resol-
dre , amb treball humili-
tat el seu comes, el nos-
tre equip, qué és l'equip
de tots, de tots aquells qui
volen esser manacorins,
com diu el nostre him-
ne, el Manacor seguira, al-
menys un altre an, dins
una categoria que dona pres-
tigi a tota la ciutat.

Dema, tots al camp.
Liaos ors, a passar pena a
ten ir el transistoret afer-
rat a l'orella i esperar. Pe-
ro que per crits d' anirns
de l'afició, que no
estigui l'equíp. I que l'afi-
ció, no estigui per n cure
l'entrega ais col ors del
club dels iugadors manaco-
rins que botin al camp.

Amb tot el seny

-President,	 teniu	 fa-
ma de ser molt diplomà-
tic, és aixb un mèrit?

-Es merit és que pa-
gam puntualment a tota sa
premsa i ràdio. Malgrat ai-
xò n'hi ha que encara volen
cobrar més i tergiversen ses
meves declaracions.

-Deveu estar content
amb aquesta secció, o no?

-Sí, estic molt con-
tent perquè no surt quasi
mai, com també estic
content amb Ràdio Mallor-
ca perquè apenes se sent i
si ses ondes arriben en-
cara duim sa sort
que no parlen de noltros.

-Res, President, anem
a lo que interessa.

-Qué vols, que vos
regali més carnets per l'any
qui ve?

-També; però vos volia
demanar una cosa: Com és
que enviareu en Felip Barba
amb es maletí a comprar
el Jerez, si sabíeu que en
Felip s'ho gastaria amb
femelles p'es camí?

-Un fallo ho té tothom.
En realitat vàrem comprar
es gerent del Jerez, que
és manacorí, perb més
que manacorí mos va sortir
manaricó, res, un joc de
paraules, perb que va acabar
amb un 1-0.

-Es cert que En Ra-
vanetto ha duplicat sa
prima?

-Lo que és cert és que
En Ravanetto aquest diu-
menge no podrá veure el
Manacor perquè viatjarà a
Ceuta amb dotze txecs de
200.000 pts. cada un; ara,
en lloc de donar prima an
es manacorins, la donaran
an es Ceuters.

perquè no comprau
el Marbella i ho tendreu més
segur?

-Está comprat, es
guapo de sa Bassa, que
és molt moro, se'n cui-
da.

-I l'Hospitalet?
-També está com-

prat i també hem comprat
En Pelayo perquè es-
tàvem cansats que mos
marcás gols quan mos des-
cu idás. em.

-President, per dur un
Club s'ha de ser més nego-
ciant que esportista...

-Sí, sa me‘a directK a
está composada per ne-
gociants. Si el Manacor
no té un duro no és cupa
nostra. Noltros mos retira-
rem amb ses butxaques

plenes:
-Presi, no parlem no-

més de duros parlern de
classificacions. Baixarà el
Manacor?

-Tu ets curtet. N o he
dit sempre que no baixa-
r 1 a? Mentre  es ron Istes
no rnanacorins insisteixer
a que baixarern o que si no 11..
baixam és pequé ol- 371,
guérern comprar el Je-ez Z-,
n ol tr os de mostrare rn que t
els ten im ben posats.

-P resi den t: ser íeu un ---
bon Bati e.
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En el nou camp de Inca

Constancia - Badía Cala Millor
En el Nou Camp de In-

ca mañana domingo y en
el último partido de liga
de la Tercera División se
enfrentarán el titular del
terreno de juego y el Badía
Cala Millor.

El encuentro que otro-
ra hubiera disputado un
inusitado interés, hoy
pasará sin pena ni gloria,
sin aliciente alguno por
la situación de ambos
equipos en la tabla clasi-
ficatoria —ti Constancia
en 8a. posición y el
Badía en 10a. con pocas
posibilidades que cambien
sus posiciones— y por la
poca importancia de los
puntos, lo único que pue-
da deleitar a los aficiona-
dos que acudan a presen-
ciar el encuentro es que
ambos equipos se dediquen
a jugar al fútbol y que por
lo menos intenten dar espec-
táculo.

El Constancia que el pa-
sado domingo fue vapulea-

LOPEZ

do en Alaró, ante el Badía
querrá congraciarse con su
parroquia y ofrecerles, en
este último encuentro, una
victoria. En los últimos en-
cuentros el equipo de Inca,
especialmente en sus des-
plazamientos no ha dado

la talla aunque en casa ha-
ya Cumplido. Para enfrentar-
se al Badía parece ser que
la alineación no diferirá mu-
cho de la que fue goleada
en Alaró: Bennassar, Cla-
dera, Quetglas, Ballester,
Massip, Planas o Crespí,
Oscar o Comas, Gual,
Mut, Bauzá y Vaquer.

El Badía Cala Millor
que el pasado domingo
sucumbió ante el Porreras
por 0-1, en el recinto de
Cala Millor, acudirá a In-
ca a enfrentarse al Cons-
tancia con el fin de inten-
tar conseguir algo positi-
vo y dejar un mínimo sa-
bor de boca a su afición,

VENDO PISO
sin estrenar en Manacor

(zona campo fútbol),
acabado total - 4 dorm.

cocina, s. comedor, 2 barios
2 trasteros.

Tel. 58 05 13- Felanitx.

a la que ha dado una de cal
y otra de arena en su irre-
gularísima liga 84-85.
Para este match han sido
convocados: Quetglas, Mes-
quida, López, Llull, Munar,
Jaime, Mateo, J. Barceló,
M. Angel, Servera, Iñaki,
Sansó, Frau y Onofre.

Sólo recordar que el
encuentro dará comienzo
a las 18 horas. A pesar de
la poca importancia de los
puntos en litigio serán bas-
tantes los aficionados que
acudan al Nou Camp de In-
ca para presenciar el parti-
do.

Bernardo Galmés.

EMPLEADA DE HOGAR
busca trabajo, por

horas
Ofertas: 55 40 28

LA MEJOR CENA ESPECTACULO DE MALLORCA
SADADO 25 MAYO

Precio: 2.350 Ptas.

ESPECTACULOS:
Ballet Fantasía Español, Los Monos pati-

nadores, Romeo Rey del Rulo (espectácu-
lo humorístico), Show de las Suprins, Or-

questa y Baile para el público.

MENU:
Consomé, Cocktail de Gambas - Pavo

Trufado con guarnición - Soufle Alaska -

Vino blanco y tinto y Champagne.

SALIDAS:
Manacor: Plaça Es Mercat (frente Perlas

Orquídea) 19,00 h.
San Lorenzo:

Plaza Ayuntamiento, 18,45 h.



Ultimo partido de liga para el Porto Cristo
Mañana por la tarde,

el Porto Cristo se despla-
zará a Selva, para cumplir
la papeleta frente al
X ilvar.

Partido éste, sin nin-
guna clase de intéres por
parte de ninguno de los
dos contrincantes, ya que
tanto uno como otro,
tienen decidido su des-
censo a categoría regio-
nal, pues solo un mila-
gro podría enderezar
la fatal trayectoria de este
final de liga.

Para que este milagro
se consume, el Porto Cris-
to debe ganar en Selva; en-
tonces quedaría con 27
puntos y 11 negativos.
Por otra parte, el Porre-
res; debe perder en pro-

pio campo frente al Port-
many que al sumar dos ne-
gativos, quedaría empa-
tado con 27 puntos con
el equipo porteño y en
caso de empate, cabe recor-
dar que en golaveraje di-
recto, éste está a favor de
los del Porto Cristo ya que
en el partido de ida este
ganó por 1-0 y en el de
vuelta, empató a cero goles
en Porreres.

Pero, a pesar de que
todo esto sucediera, en-
tonces se ha de consu-
mar el milagro, y es que el
Manacor salve la categoría,
para no tener que ocupar
la plaza en tercera y en
lugar de tres, serían cuatro
los equipos destinados al

descenso, o sea que ni se
salvaría el Porto Cristo
ni el Porreres.

Mañana, pues a ganar;
a ganar sea como sea.
Creo que no es pedir peras
al olmo, si pedimos una
victoria, frente a un equi-
po que con 37 parti-
dos dispu tados única-
mente ha conseguido cua-
tro victorias.

Partido por lo tanto in-
teresante, en donde el espec-
tador deberá tener la mi-
rada fija al terreno de jue-
go y el oido atento al
transistor para estar al co-
rriente de cuanto acontezca
en Porreras y en Na Cape-
l'era, sin olvidar resultados
de terceros que pueden in-
fluir en el ser o no ser del

Manacor.
Así que mañana, jor-

nada trascendental para
los equipos manacorenses
de categoría nacional:
Los dos pueden descender
y los dos pueden conser-
var la categoría, e incluso
el Manacor se puede sal-
var y el Porto Cristo
puede descender.

El partido será dirigi-
do por el Sr. Trilla, un ár-
bitro con mucha seriedad y
con sobrados conocimien-
tos para no defraudar con su
labor ni a unos ni a otros
pues tiene personalidad,
reput:ción y autoridad,
para aplicar con toda jus-
ticia el reglamento.

Nicolau

«Y ahora, a esperar»
Parece ser que ha con-

sumado la tragedia futbolís-
tica en Porto Cristo, sola-
mente una cadena de mi-
lagros puede evitar el final
desastroso de una campaña
plegada de errores, que se
pagarán caros. iCaso visto
para sentencia!, quisiera
equivocarme, lo último que
se pierde es la esperanza,
pero en este caso ¿qué
esperanza? en fin, en bre-
ves líneas analicemos las
causas que han motivado es-
tre triste fin.

¿Se ha logrado formar
un equipo? rotundamente
NO.

¿Tenía el Porto Cris-
to plantilla suficientemen-
te definida en todas sus
líneas para afrontar una
campaña en la 3a. división
nacional con un mínimo
de garantía y al mismo
tiempo garantizar su per-
manencia? francamente SI.

¿El tandem Piña-Juani-
to, funcionó? NO

¿Juanito Martínez?
isolo ante el peligro! Acu-
muló más desaciertos que
aciertos, pese a su buena
disposición y gran volun-
tad, le faltó la experiencia
que dan los años y acusó de
forma clara que la volun-
tad SOLA no basta.

¿Piña? en sus primeros

partidos 1/2 de cal y 1 1/2
de arena, pese a su gran
EXPERIENCIA, no se
puede poner en duda su sa-
ber futbolístico, pero acu-
só también una gran falta
de ILUSION y esto se
PAGA.

En esta última singla-
dura en que dirige la nave,
de cuatro "MILLAS" ine-
ludibles para la arribada a
buen puerto, solamente pue-
de ya navegar 3 y esto si
el próximo domingo
"la nave" es capaz de ha-

cer	 estas	 "dos	 últi-
mas millas", que faltan
para	 llegar	 al	 puerto,
y éste,	 no está eriza-
do	 de	 minas,	 léase
Manacor, Porreras,	 Port-
many, X ilvar y otros
imponderables que se pre-
sentarán. Tampoco pode-
mos ponerle APROBADO,
tanto si se produce la
concatenación de milagros
apuntada al principio,
como si no.

¿Jugadores? ¿han pues-
to de su parte TODO. lo

que obligatoriamente te-
nían que PONER?. Salvo
honrísimas excepciones.
NO, les ha faltado,
ILUSION, AMOR PRO-
PIO, VOLUNTAD, GA-
NAS DE DEMOSTRAR
QUE PODIAN, en fin su
campaña ha sido más que
MEDIOCRE, jugando como
lo han hecho no es raro
que el nombre que tenían la
obligación de defender,
esté donde ESTA.

AFICION al final ha
acusado la MEDIOCRIDAD
del equipo y se ha visto
INCAPACITADA de REAC-
cion, aunque a pesar de
TODO, ha sido lo UNICO
que se ha SALVADO en es-
ta desdichada campaña fut-
bolística 84-85.

Esperemos que suceda
lo que suceda, la próxima
sea más augurante y pro-
metedora y esta sufrida
afición pueda volver a vi-
brar con sus colore s y que
éstos sean tanto en su
feudo como en los cam-
pos, a visitar objeto de res-
peto y admiración.

Directiva NO HA 2
EXISTIDO. Han hecho
cuanto podían... §

Deseo al Porto Cris-
to Club de Futbol, mucha 2
suerte y que se levantc...

Un aficion¿do



p>1
131WL 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 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

, LA JUNTA GESTORA DE LA
ASOCIACION DE COMERCIANTES

DE PORTO CRISTO.
Invita a todos los comerciantes, a la Asam-

blea Constituyente, que tendrá lugar el 21 de
Mayo a las 21,30 en el Colegio Mitjà de Mar,
junto cuartel Guardia Civil.

ORDEN DEL DIA

1.- Presentación de estatutos.
2.- Admisión de socios.
3.- Presentación candidaturas para Presiden-

te, Secretario, Tesorero y vocales.
4.- Elección de la junta.
5.- Ruegos y preguntas.

¡Por el interés de Porto Cristo, asiste!!.

III Trial Fires Festes
de Manacor 85

El próximo domingo
día 26 de Mayo a las 10
horas y dentro del programa
de las Fires i Festes se
va a celebrar en Manacor
una nueva prueba del cam-
peonato de Baleares de
trial.

La cual tendrá lugar
en los alrededores de
S'Ermita. Una competición
de trial consta de un
recorrido de varios kilóme-
tros que se denomina "In-
terzona", en el que se in-
tercalan un número determi-
nado de "zonas". Una
"zona" consiste en un espa-
cio de varios metros deli-
mitado por una cinta entre
la cual el piloto debe supe-
rar unos obstáculos penali-
zando lo menos posible.

Cada piloto lleva una
tarjeta en la que se le va
anotando la puntuación
realizada en cada zona,
siendo el vencedor quien
obtenga un menor número
de puntos de penalización.

La partida se realiza-
rá en S'Ermita en la que
se han marcado varias de

las doce zonas de que cons-
tará el trial, después si-
gue la "Interzona" ha-
cia "Sa Roca" continuando
hasta "Sa Cabana" y de
regreso a S'Ermita hasta
completar las dos vueltas
de que consta el trial.

En cuanto a la parti-
cipación está asegurada
la de los mejores pilotos
de Mallorca e Ibiza así
como la de un piloto lo-
cal Guillermo Matamalas,
uno de los mejores en la
categoría Junior.

Existen tres catego-
rías, Super, Senior y
Junior. Esperamos que
todos los aficionados a la
moto de Manacor acudan
a presenciar esta apasio-
nante y espectacular
especialidad motociclista
que tan pocas veces tene-
mos ocasión de ver en nues-
tra ciudad.

Queremos agradecer la
colaboración recibida por
parte del Ilmo. Ayunta-
miento y de las demás
firmas comerciales.

M. Vanrell

OCASION
Vendería ORGANO electrónico sin estrenar

marca YAMAHA CN-70.
Informes: TI. 55 18 82 o en calle José López, 34

(a) de Manacor



Doble celebració al
Dolo Muratore

Avui dissabte tindrà
lloc en els locals del Dojo
Muratore que dirigeixen en
Pons Gelabert i en Lluc
Mas, l'acte de la inaugura-
ció oficial de les noves ins-
tal.lacions, acte al que s'han
convidat les primeres auto-
ritats locals i els represen-
tants de les entitats espor-
tives i culturals de la nostra
ciutat.

Les instal.lacions que
s'inauguren es troben entre
les millors del nostre país
en el . seu genere, ja que
consten d'un total de 1.000
m2 distribuides en tres plan-
tes que comprenen recep-
ció - sala d'espera, oficina,
una sala de 90 m2 emmo-
quetada dedicada a loga,
Dansa i a sala d'actes. Un
gimnàs de 170 m2 també
emmoquetat i equipat amb
peses, bancs de
musculació, poliges, espatle-
res, escales horitzontals, mà-
quines dede musculació
específica i 50 m2 de mi-
ralls. Un tatami elevat
provist d'un sistema especial
d'amortiguació de 270 m2
útils seilse columnes que

permet la práctica de qual-
sevol Art Marcial amb un
màxim de seguretat. Tres
vestidors que totalitzen
100 m2 i 19 dutxes amb
aigua calenta i freda. To-
tes les dependències tenen
una ampla ventilació direc-
ta i disposen de calefacció
central, sistema molt ade-
quat per a un gimnàs per
no consumir oxigen.

A continuació de la
inauguració oficial es ce-
lebrará el Xé aniversari
del Dojo Muratore, club que
amb el nom de Judo Mana-
cor va introduir el Judo
a la nostra Ciutat, i al
llarg de la seva trajectò-
ria ha aconseguit trenta-
cinc campionats de Ba-
lears, vint-i-un subcam-
pionats i tretze medalles
de bronze, un campionat de
Balears infantil per Clubs
(Púnic realitzat fins ara),
una medalla de bronze en
el Campionat d'Espanya
Militar, un 4rt. lloc en
el Campionat d'Espanya
Junior i vuit cints negres,
ad emés d'innombrables
trofeus extra-oficials.

Mañana,

Tiro Pichón
en Manacor

Gran tirada de palomos
zuritos, lanzados con bra-
zo mecánico; tirada número
cuatro, puntuable para el
Campeonato de Baleares,
que tendrá lugar en el
Campo de Tiro Ca Na
Biela.

Organiza la Sociedad
de Cazadores "La Caza"
con la colaboración de
Luís Llull, Armería Mon-
serrat y Luís Aristondo.

100.000 pesetas en
metálico en premios y 35
trofeos (algunos de plata)
para los ganadores, valora-
dos en más de 150.000 pts.

La tirada será de seis
pichones y el precio de
inscripción de 4.900 pts.,
con rebaja de 400 pts. para
los socios, o sea 4.500 pts.

Empezará la tirada a las
15 horas y a las 17 termi-
nará el plazo de inscrip-
ción.

Hasta el 15o. clasifica-
do, tendrá premio y tro-
feo. El director de la tira-
da, será D. Guillem Pou.

Información
del Barracar

Así como van pasando
las semanas se está acer-
cando el final de tempora-
da para el club Deportivo
Barracar. Temporada ésta
que pase lo que pase de
aquí al final, ha sido la me-
jor de la historia de este
club que de cada día va
atrayendo más gente y así
se va reforzando paulati-
namente , a medida que pa-
sa el tiempo. Pero vamos
a lo nuestro y digamos
que al igual que la semana
pasada el Barracar sólo ten-
drá que luchar en dos fren-
tes y ambos en su feudo.

El sábado los alevines
de Ginard y Mascaró se en-
frentarán a un difícil rival
como es el Campos quinto
clasificado. Creemos que
el Barracar lo intentará y
por poco que le salga bien
la cosa se llevará los puntos.

En juveniles Santandreu
volverá con su grito de gue-
rra ,a poner en vilo a toda
la afición. Esta semana nos
visita el Sflorta equipo
éste muy incómodo pero
perfectamente accesible
a las posibilidades del juve-
nil Barracar.

A. R ijo.

Finalizó el Torneo Comarcal de Peñas

El «Can Simó», campeón
Tras una perfecta or-

ganización y un ejemplar
comportamiento de cuan-
tos equipos han participado
a lo largo de este Torneo,
el pasado sábado, tuvo lugar
la jornada especial, para que
se dilucidasen los cuatro
primeros puestos. Para ello
tomaron parte en dos parti-
dos, los finalistas, "Can Si-
mó " y "Es Forat", dis-
putándose el primero y se-
gundo clasificado. Tras 90
minutos de un juego muy
brillante y de gran calidad,
venció "Can Simó" procla-
mándose campeón absoluto,
mientras "Es Forat" conse-
guía el título de sub-
campeón; extraordinario
partido fabulosamente di-
rigido por el Sr. Llodrá con
resultado final de 2-0.

Seguidamente, se en-
frentaron "Perlas Orquí-
dea" y "Cardassar", con
un partido muy parecido al
primero, bajo la dirección
del Sr. Lozano que estuvo

magníficamente bien, ven-
ciendo los perleros a los de
San Lorenzo por el mínimo
resultado de 2-1. Por con-
siguiente, Perlas Orquídea
en tercer lugar y Cardassar

en cuarta posición.
Repetimos, que lo más

destacable de este torneo
y de un modo especial de
esta gran final, fue la depor-
tividad, ya que los triunfa-
dores fueron felicitados por
los vencidos en prueba y
reconocimiento, al título
conseguido y demostrando
la importancia que tiene el
saber perder.

Para el viernes, cuan-
do este número estaba en
máquinas, estaba anuncia-
da la tradicional cena
de compañerismo, y entre-
ga de trofeos, que debía
celebrarse en Es Sol Nai-
xent, de cuyo acto les in-
formaremos en el próxi-
mo número.

Nicolau
Foto: M. Llodrá.



ORGANIZACION INMOBILIARIA

MADE

J.L. Roses - APIC

OPORTUNIDAD!
Ultima fase solares en Sa Coma,

3a. fase. Usted puede adquirir
una parcela a partir de

1.325.000 pts.

También últimos solares
en 2a. fase

Información: Local núm. 1 de
la misma Urbanización

Tel. 57 05 14

Psj. 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
MALAGA 	 6 450
TENERIFE 	 14.475
CORDOBA 	 7 250
GRANADA 	 7 900
SANTIAGO 	 7 250
BARCELONA 	 3 100

Mañana, VII semi - marathon La Salle
Con salida de Porto

Cristo, frente a la Dele-
gación de "SA NOSTRA"
a las 10,30 para recorrer
12 kilómetros con llega-
da en el patio del Colegio
de La Salle tendrá lugar es-
ta interesante prueba que
año tras año va cobrando fa-
ma, categoría y solera.

Mientras tanto, a las
9,30, habrá empezado el Mi-
ni-Marathon en circuito ur-
bano, en el que tomaran
parte, Benjamines (500
metros) Alevines A. (800
metros) Alevines B (1.200
metros) Infantiles (2.500
metros) y Cadetes (5.500
metros).

Todos los trofeos y
medallas son costeadas por
"So Nostra" a excepción
del Trofeo al primer clasifi-

cado que ha sido donado
por el Ayuntamiento.

A última hora, nos po-
nemos en contacto con la
comisión organizadora, la
cual se muestra optimista
al cien por cien, pues inclu-
so se piensa superar el
número de participantes de
la pasada edición, siempre
sin olvidar que este núme-
ro fue superior a 650 atle-
tas.

Mañana gran diada de
atletismo en nuestra ciudad,
algo que es representativo
del alto grado y cantidad
con que cuenta Manacor y
además el fruto y el traba-
jo de la junta organizado-
ra.

Nicolau
Fotos: Forteza Hnos.
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INTENTE LOCALIZAR EN ESTA SOPA
DE LETRAS —15— TERMINOS RELACIO-
NADOS CON EL DERECHO MERCANTIL.
TENGA EN CUENTA QUE PUEDEN ES-
TAR DE ARRIBA A ABAJO, DE ABAJO
ARRIBA, DE DERECHA A IZQUIERDA
Y DE IZQUIERDA A DERECHA. ASI-
MISMO TENGA EN CUENTA QUE UNA
MISMA LETRA PUEDE FORMAR PARTE
DE VARIAS PALABRAS.

mòdul
FORMES TAPISSADES

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

Estil clàssic, modern i informal.

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

Recordi: MÒDUL a Manacor,
tot en tapisseria.
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HORIZONTALES: 1) Obrero
	

VERTICALES: 1)Vehículo de

del metal. 2)Drama musical.	 dos ruedas. Famosa película

Partícula con carga eléctrica.	 dirigida por Roman	 Polans-

Cincuenta. 3)Regi6n del 1-lima-
	 ki	 e	 interpretada	 por

aya. Difícil, trabajosa. 4)Fru-
	

Sharon Tate. 2)Propio de la

tas maduras. Gorro militar.	 epopeya. Rotura Interna. Vo-

5)Nativo de la tierra del Fuego.	 cal repetida. 3)Naturales de Te-

Bisonte del Caucaso. Diptongo.
	 bas. Nombre de varón. 4)Ro-

6)Roetgen. En plural, conjunto
	

tú relas, lábrelas. Entregas. Seis

de huesos. 7)V ocal en plural.	 en mallorquín. 5 )PalPita. Anual.

Venir al mundo. Vocal. 8)Proac-
	

Herido, dolorido. 6)U ranio. Adi-

tinio. Entregaros. Consonante
	

tarales,	 añadiérales.	 Azufre.

doble. 9)Engrásalas,	 acéitalas.	 7)Desembocadura de un río.

Abreviatura	 de	 Compañía.	 Vueltos a coser. 8)Familiarmen-

10)En redos. Cítrico. 11)Abre-	 te, aprovechados, sinvergüenzas.

viatura	 de	 Samuel.	 Imbé-
	

Parte de la ética. 9)Río de la
ciles, idiotas. Mil 12) Uno.	 India. Tabaco rublo. Cuerpo

Consejero. Murcia. 13) Vege-	 en mallorquín. Lugo. 10)Cien.

tación en el desierto. Poned
	

Usted, Río centroeuropeo. Ad-
en sal. 14) Sodio. Señal interna-	 verbio de cantidad. 11)M ovi-

cional de socorro. Portugués.	 miento del mar. Se atreverá.

Que no puedo hablar.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
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Tratamiento
integral de la piel
para prevenir los
efectos del verano

Método reafirmante
embellecedor del Busto

Método Anticelulítico
1.-Reduce centímetros en
zonas específicas —nalgas,
barriga, muslos etc. de 1/2
cm. a 2 por sesión-
2.-Da firmeza y elasticidad

VIERNES 17 DE MAYO.

Primera cadena:
Carta de ajuste.

Programación regional.

14.55.- Programación nacional.

15.00.- Telediario.

15.35.- Extraños.

16,30.- IVIval

17.25.- Así es la opera.

18.25.- !Hola chicos!

18.30.- Barrio sesamo.

19.00.- Scooby Doo.

19.25.- Informativo juvenil.

Nosotros.

19.55.- Arabella.

20.25.- Al galope.

21.00.- Telediario.

21.35.- Parques Nacionales.

22.05.- Como Pedro por su casa

23.15.- La huella del crimen.

"El crimen de la Calla Fuenca-

rral".

0.15.- Telediario,

0.35.- Teledeporte
0.45.- Barenbolm.

0.55.- Despedida y cierre.

1.00.- Carta de ajuste.

1.05.- Cine de Medianoche.

"Defensa".

Segunda calma:

18.45.- Carta de ajuste.

18.59.- Apertura y presentación.

19.00.- Agenda

19.10.- Curso de Inglés.

19,30.- La clave.

0.30,- Resumen informativo.

1.00,- Despedida y cierre.

SABADO 18 Mayo

la. Cadena
15,00.-Telediario

15,35,-Lucky Luke

16,15.-Primera sesión

18,05.-Los sabios

19,00.-De película

19,30.-"V"
20,30.-Ayer y hoy de la

aviación

21,00.-Telediario

21,35.-Informe semanal

00,55.-Despedida y cierre

22,30.-Sábado Cine

N ickelodeo

2a. Cadena
15,45.-Carta de ajuste

15,59.-Presentación

16,00.-Estadio 2
19,00.-En paralelo

Los jóvenes

20,00.-Candilejas

21,00„-La ventana electrónica

22,55.-Concierto 2

2,00.-Despedida y cierre

DOMINGO 19 Mayo

la. Cadena
15,00.-Teleeiario

15,35.-Automovilismo
15,55.-HeatchclIff y

Marmaduk•
16,20.-Fama

17,10.-Automovilismo

17,35.-El mundo

18,10.-Esto es lo que hay
19,00.-Grand Prix, así

es la fórmula 1

20,00.-Más vale prevenir

20,05.-Carrera de caballos

21,00.-Tel ed iario-2

21,35.-Mike Hammer
22,35.-Estudio Estadio

23,40.-Autorretrato

0,35.-Despedida y cierre

2a. Cadena
11,45.-Carta de ajuste

11,59.-Apertura y presentación

12,00.-La buena música

13,00.-Ruy, el pequeño Cid

13,25.-El nuevo Pacífico

14,15.-El padre Murphy

15,05.-Dibujos animados

15,15.-Motociclismo
Automovilismo

17,30.-El entrenador d el

año

19,20.-Tao-Tao
20,00.-Baloncesto

Torneo Internacional

21,30.-El dominical

22,30.-Largometraje

Los días del agua

0,20.-Metrópolis

0,50.-Despedida y cierre

¡MUJER! Para que este verano
puedas lucir al máximo tu belleza
Nosotros podemos hacer mucho por tu silueta.

Sí NOVA DONA pone a tu alcance los méto-

dos más revolucionarios y eficaces.

1.-Método Anticelulítico. Para que USTED
recobre y mantenga su línea sin esfuerzos,

alegremente. Si a las 15 ó 20 sesiones no ha
notado ningún avance positivo se le devolverá el
importe de sus sesiones. Puede perder 1/2 a

2 cm. por sesión.
2.-Tratamiento reafirmante y embellecedor del
seno
3.-Prevención de Arrugas y Manchas (Tratamien-

to Integral facial)
Tenemos - los últimos avances en la técnica y la
materia y sobretodo con la garantía de 8 años de

experiencia. Visítenos.
El más alto nivel en línea y belleza lo encontrará

en NOVA DONA. Exclusivamente Femenino.

Asesoramiento Médico

Nov4
dona

Instituto de Belleza y Peluquería
cl Amargura, 1-2-2 para pedir hora al
TeL 55 36 18



CINE EN MANACOR:

CHUPA, CHUPA...
PALOMITAS

Local de proyección:
Cine Goya.

Dirigida por F.J. Got-
tliebg.

	

Pel ícula	 alemana
cómico-erótica, dirigida por
F. U. Cottliebg. El argu-
mento cuenta las peripe-
cias y aventuras amoro-
sas de un grupo de chicas,
guapas, aficionadas al de-
porte y al ligue. Ningún
valor cinematográfico tiene
que ofrecernos esta produc-
ción germána ya que está
filmada siguiendo los mol-
des clásicos de las comedias
eróticas alemanas de esca-
so presupuesto y con un
humor poco consistente,
con abundante sal gorda.
Innumerables secuencias
eróticas se presentan en
este "film" apto, solamente,
para los seguidores de la re-

cién desaparecida "S".

MAUSOLEUM

Con Majore Gonner y
Bobbie Dreese.

Dirigida por Michael
Dugan.

Local de proyección:
Cine Goya.

Película	 de	 :error,
que centra su acción en una
antigua cripta funeraria: en
este determinado lugar
ocurren sucesos espantosos,
entre sus n isitantes, ¡as
apariciones fantasmagóri-
cas van en aumento y
siembran el terror ente
los habitantes de la villa
pr'ox ima al panteón.
Película	 sencilla	 y	 sh
demasiadas	 pretensiones,
dirigida por Michael
Bugan, que a pesar de su
bajo presupuesto, en la rea-
lización, ha conseguido un
producto mas que acepta-
ble para los seguidores del
cine fantástico y de terror.

LUNES 20 Mayo

la. Cadena
15,00.-Telediario 1

15,35.-Extraños

16,30.- ¡Viva!

17,25.-H í pica

18,20.-1Hola, chicos!

18,25.-Barrio sésamo

18,55.-Toros

21,00.-Telediario 2

21,35.-El superagente 86

22,05.-Goya

23,05.-Vivir cada día

24,00.-Telediario 3

0,20.-Teledeporte

0,30.-Despedida y cierre

2a. Cadena
18,45.-Carta de ajuste

18,59.-Apertura Y presentación

19,00.-Agenda

19,10.-Especial informativo

Cannes: Punto final

19,55.-Curso de inglés

20,10.-En marcha

20,05.-Arco Iris

20,40.-La noche del cine

esPañor
22,05.-Don Juan

23,30.-Música y músicos

24,00.-Ultimas preguntas

0,30.-Resumen informativo

1,00.-Despedida y cierre

MARTES 21 Mayo

la. Cadena
15,00.-Telediario 1

15,35.-Extraños

16,30.- ¡Viva!

17,30.-H (Pica

18,25.- ¡Hola, chicos!

18,30.-Barrio sésamo

18,55.-Los electroduendes
19,15.-Informativo juvenil

19,30.-Baloncesto

21,00.-Telediario 2

21,35.-EI hombre y la tierra

22,05.-El pájaro Espino

23,,05.-Especial musical

24,00.-Telediario 3

0,20.-Teledeporte

0,30.-Despedida y cierre

2a. Cadena
18,45.-Carta de ajuste

18,59.-Apertura y presentación

19,00.-Agenda

19,10.-Curso de inglés

19,25.-En marcha

19,45.-Arco Iris

20,00.-Tiempos modernos

21,00.-Los vecinos

21,30.-sr yo fuera Presidente

23,05.-El quinto jinete

24,00.-Mujeres para una época

0,30.-Resumen informativo

1,00.-Despedida y cierre

MI ERCOLES 22 Mayo

la. Cadena
15,00.-Telediario 1

15,35.-Extraños

16,30.- ¡Viva!

17,30.-De aquí para allá

18,00.-Letra pequeña

18,25.- ¡hola, chicos!

18,30.-Barrio sésamo

18,55.-La cueva de los cerrojos

19,15.-Objetivo 82

20,15.-Informativo juvenil

20,30.-Dentro de un orden

21,00.-Telediario 2

21,45.-Sesión de noche

El milagro de Morgan's

Creek

23,30.-Las cuentas claras

24,00.-Telediario 3

0,20.-Teledeporte

0,30.-Testimonio

2a. Cadena
18,45.-Carta de ajuste

18,59.-Apertura y Presentación

19,00.-Agenda

19,10.-Curso de inglés

19,25.-En marcha

19,45.-Arco Iris

20,00.-Tablón de anuncios

23,00.-Con las manos en la masa

21,00.-Estudio abierto

23,00.-Tatuaje

24,00.-Enredo

0,30.-Resumen informativo

1,00.-Despedida y cierre

JUEVES 23 Mayo

la. Cadena
15,00.-Telediario 1

15,35.-Ex traños

16,30; ¡Viva!

17,25.-Generación 800

18,15.-1H ola, chicos!

18,20.-Barrio sésamo

18,45.-El kiosko

19,50.-Informativo juvenil

20,05.-El arte de vivir

21 .00.-Telediario 2
21,35.-El cuerpo humano

22,05.-Ah í te quiero ver

23,05.-En portada

24,00.-Telediario 3

00.-Teledeporte
0,30.-Despedida y cierre

2a. Cadena
18,45.-Carta de ajuste

18,59.-Apertura y Presentación

19,10.-Curso de inglés

19,25.-En marcha

19,45.-Arco Iris
20,00.-A uan-ba-buluba-balam-

bambu

21,00.-Fila 7

22,05.-La estrella da Río

23,50.-Jazz entre amigos

0,20.-Resumen informativo

0,50.-Despedida y cierre

VIERNES 24 Mayo

la. Cadena
15,00. Telediario 1

15,35.-Ex traños

16,30.-1Viva!

17.25.-Así es la ópera

18,25.- IH ola, chicos!

18,30.-Barrio sésamo

18,55.-Scooby Doo

19,20.-Informativo juvenil

Nosotros

19,45.-Los amigos del

Valle Verde

20,05.-Al galope

21,0(1-Telediario 2

21,35.-Parques nacionales

22,10.-Como Pedro por su casa

23,05.-La huella de! crimen

0,05.-Telediario 3

0,25.-Teledeporte

0,35.-Barenboim

1,00.-Desoedida y cierre

2a. Cadena
18,45.-Carta de ajuste

18,59.-Presentación

19,00.-Agenda

19,10.-Curso de inglés

19,30.-La clave

0,30,-Reaumen iniorrnativo

1,00.-Despedida y cierre
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Reparación y venta:
VIDEO
TV
HI-FI
MICRO-ORDENADORES

IDEO lODO
DE

SETELMA THOMSON
Plaza Arquitecto Bennazar, 2 - Teléfono 55 13 92 Manacor •••n•

-



CINE FELANITX
Viernes 17 y sábado 18 a las 9.30 noche

Domingo 19 desde las 3    

Varios hombres se cruzaron en la vida de María

LOS AMANTES DE MARIA
...Pero ella deseaba al único que le producía
inquietud y desasosiego

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

OFICIAL Y CABALLERO
¡Le entusiasmará volver a verla!

Central: Amargura,N! 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MÁXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	

Llull 	 9
Varela 	 6
X. Riera 	 5
Torreblanca 	 3
Company 	 3
Matías 	 3
M. Angel Nadal. . 	 2
Loren 	 1
Ramos 	 1
Seminario 	 1

Farmacias

Día 18, Ldo. Llodrá,
C/ Juan Segura.

Día 19, Lda. Mestre,
Av. Mossen Alcover.

Día 20, Ldo. Pérez, C/
Nueva.

Día 21, Lda. Planas, Pl.
Abrevadero.

Día 22, Ldo. L. Ldaria,
C/ Major.

Día 23, Ldo. Servera,
Sa Bassa.

Día 24, Ldo. Muntaner,
Aya. Salvador Juan.

Estaciones
de Servicio

SERVICIO DOMINICIAL.
Es Fortí (Palma), Son Oliva
(Palma), Agama (Palma), El
Molinar (Palma), Palma
Nova (Calvià), Campanet,
Estellenchs, Llucmajor, E.S.
VIÑAS (MANACOR), Po-
Ilensa, Sóller, Felanitx (El
Bosque).

SERVICIO NOCTURNO:
Es Rafal (Palma), Eusebio
Estada (Palma), Marivent
(Palma), Gral Luque (Inca),
E.S. FEBRER (MANACOR)

Urgencias

55 40 75 - 20 03 62: Am-
bulancias
55 39 30: Averías Aguas
Manacor

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 02 20: 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 7 núm. 9016
Día 8 núm. 5789
Día 9 núm. 1060

Día 10 núm. 9253
Día 11 núm. 1814
Día 13 núm. 6445
Día 14 núm. 0594

Dietari 

ELECTRICIDAD
FONTANERIA

ect' n cEotti
Instalador autorizado por la Delegación de.

Industria.

VIDEO CLUB
Alquile películas sin ser Socio

ULTIMAS NOVEDADES
EN NACIONALES Y MULTINACIONALES,

*Dos mulas y una mujer *La próxima estación
*El Pico II *Símbolo de fuerza
*Emmanuelle (Sylvia Kristel)
*Fanny "Pelopaja".
*Búfalo Blanco (Charles Bronson)

	
*Ben-Hur

*Monseñor
	 *Tootsie

*Los diez Mandamientos *Lawrence de Arabia
*Los Santos Inocentes
	

*Tootsie
*Joe Kid
	

*Ledy L.

Santo Cristo, 6 - Tel. 552279 MANACOR
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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 monoguias, 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

RENAULT
MANACOR



Distribuidores de:

PRODUCTORA

AZULEJERA%
Pavimentos Cerámicos, Rústicos y de Gres

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

FABRICA, EXPOSICION Y OFICINAS: Ctra, Palma, Teléfonos 550997 - 551269 MANACOR (Mallorca)

EXPOSICION Y VENTA: Calle General Riera, 150 - Teléfono 293085 - PALMA DE MALLORCA

PORCELANOSA
CERAMICA DE PASTA BLANCA

ES BELLA.
ES PARA SIEMPRE.




