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Carta als lectors—

Aigües de Manacor:
Una solució difícil però no impossible

La setmana passada, d'una forma ben alarmant, els
manacorins ens adonàrem que l'aigua, que fins ara no ens
havia mancat, podria arribar a significar un problema per
a la nostra població. El pou de Sa Moladora, que no era
inacable, ens oferí el darrer que li quedava: el llot. La
manca de previsió d'un fet similar va representar que la
nostra població resta uns dies sense aigua potable cana-
litzada. Alguna gent es va alarmar; potser hi hagués motiu;
però els treballs de posada a punt del nou pou d'Es Camí
de Son Moix foren ràpids i avui, el nostre poble torna te-
nir aigua potable i roman, altra volta tranquil.

Aquesta publicació ja va parlar suficientment, al seu
dia, sobre el tema de la concessió de les aigües. Una con-
cessió que es va fer botant la legislació vigent i que va al-
gar —una vegada més— la polémica. S'ha de dir, en honor
a la veritat, que la decisió fou presa per majoria absoluta
en temps de la Ballia d'en Jaume Llull. La justícia,
—lenta com sempre— anys després va dictaminar que la
concessió no es va fer correctament i, al plenari de dijous
passat, s'havia de procedir, altra volta, a l'adjudicació
de la concessió, a la qual tan sols hi podien optar dues
companyies, de fora. Les d'aquí tenien totes defectes
formals quan es va fer la concessió.

L'Ajuntament, davant aquest embull, no toca trobar
dificultats per a donar amb la solució més idònia per la
ciutat. En primer lloc d'assumir que la concessió fe-
ta fa uns anys no va ser correcta. Hem de pensar que l'A-
juntament va obrar llavors de bona fe, donant la concessió
a una companyia manacorina, escaldats tots de les expe-
riències amb Dragados. La solució, com deim, no sembla
massa difícil: declarar desert el nou concurs de les dues
companyies externes, donar la concessió, per via directa,
temporalment, a Aguas Manacor , S.A. —actual conces-
sionària— i convocar un nou concurs. Un concurs que,
d'antuvi, pareix ha de ser quasi exclussivament per a
aquesta companyia d'aigües manacorina. I dic aixob sense
la més mínima voluntat de posar en dubte la capacitat
d'altres companyies, com la mateixa Aigües Son Tovell,

S.A., que té guanyada de sobres una bona fama pel seu
bon servei i pels preus ben ajustats que aplica als llocs del
nostre municipi .)n hi té la concessió. Aigües Son Tovell,
companyia perfectament acreditada, podria optar a la no-
va adjudicació de les aigües, però, el més possible, és que
fins i tot no s'hi presenti, ja que coneix a la perfecció la
voluntat política d'uns quans grups de tornar donar les
aigües de la ciutat a Aguas Manacor S.A. I podria pren-
dre aquesta postura, per dues raons bàsiques: per no per-
dre el temps, si ja sap el resultat de la votació abans que es
celebri, i perquè també sap que dins el nostre municipi
hi ha altres concessions a fer i que una postura elegant
per la seva part podria ser perfectament compensada amb
altres adjudicacions, dins un futur més o menys pròxim.

S'ha de dir, en honor a la veritat, que potser cap com-
panyia tengui a l'actualitat el nombre de pous legalitzats
davant sanitat i registrats, com Aigües Son Tovell. Si no
record malament en té tretze dins aquesta comarca, d'un
total que no sobrepassa els trenta. Penó també s'ha d'afe-
gir que l'altra companyia manacorina, Aguas Manacor,
ha fet una fortíssima inversió per tal d'oferir un bon ser-
vei al poble i fer retent aquest negoci, que d'aixó es
tracta quan parlam de companyies privades. Pocs, molts
pocs manacorins tenien el més mínim de confiança davant
la posada en marxa de la xerxa d'aigues. I res greu ha pas-
sat. Hi ha hagut petits problemes, problemes més greus,
però tots s'han anat paliant, grades, en bona part, al bon
quefer d'aquesta companyia concessionària. I això ho
reconeixen fins i tot els seus competidors. El servei
sempre tendrá que desitjar, peró Manacor no es pot quei-
xar: l'aigua funciona.

Així que l'Ajuntament, en principi, i si no té massa
ganes de complicar-se l'existencia, no ho té massa difí-
cil. La solució final pareix ben ximple i ben anunciada.
I potser que fins i tot la major part de la població estás
d'acord i satisfeta amb aquesta decisió.

Antoni Tugores
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En Toni Sureda opina que les obres de restauració del Claus-
tre de Sant Vicenç Ferrer són negatives perquè mesclen es •
tus arquitectònics,

A partir de l'any QUO ve

Manacor podría beneficiar-se del canon sobre
la producció d'energia eléctrica

Cánon sobre la producció
d'energia eléctrica

Segons ha fet públic
dies passats la premsa re-
gional i la Televisió Balear,
dotze municipis de munici-
pis de Mallorca se reparti-
ran un total de dos-cents
deu milions de pessetes en
compensació per l'impacte
ecològic que causa la
producció i transport de la
energia eléctrica que ab as-
teix tota lilia. Aquests mu :

nicipis són productors d'e-
nergia eléctrica, i per tant
estan perjudicats per l'im-
pacte ecològic que tal pro-
ducció ocasiona, o bé per les
molèsties dels camions de
transport. Aquesta quanti-
tat s'obté mitjançant les
quotes que els abonats pa-
guen a CESA, de qui pas-
sa a l'Administració Central
i aquesta la transpassa al
CIM, entitat que s'encarre-
ga de distribuir-los entre els
municipis afectats.

Manacor, malgrat té
dues subestacions producto-
res d'energia eléctrica, no
s'ha vist beneficiada per la
distribució que ha elaborat
el CIM, i per això, en la
Permanent de la setmana
pasada, en Muntaner va
demanar un informe al se-
cretari sobre les possibili-
tats de beneficiar-se'n els
anys vinents. L'informe sol-
licitat p'en Muntaner va ser
presentat en la sessió que
ens ocupa, i entén que Ma-
nacor té dret a beneficiar-
se del cánon sobre la
producció d'energia eléctri-
ca. En base a aquest infor-
me, l'Ajuntament sol.licita-
rà al Consell Insular que,
pels anys vinents, Manacor
sigui inclòs dins la llista
de municipis beneficiats.

Hi ha pobles que re-
bran una quantitat molt
considerable, com Alcú-
dia, per exemple, que rebrà
53 milions. De totes mane-
res aquest és un altre cas:

Manacor just podria optar a
uns tres o quatre milions.

Subvencions a la Capella i
a l'Orquestra de Cambra

S'aprovaren per una-
nimitat dues subvencions de
la Comissió de Cultura, una
d'elles, de cent mil pesse-
tes a la Capella de Manacor
i l'altra, de dos-cents mil,
a l'Orquestra de Cambra. En
Toni Sureda va demanar per
qué ambdues subvencions
no eren d'igual quantitat, i
na Maria Antònia Vadell
contestà que era perquè la
Capella anteriorment ja
havia rebut una altra sub-
venció per adquisició de ves-
tuari.

En Toni Sureda se queixa de
les obres de restauració del
Claustre

A l'hora d'aprovar la
certificació número 1 de les
obres de restauració del
Claustre de Manacor, en
Toni Sureda va recordar que
el seu grup havia sol.licitat
que s'aporti un informe
d'arquitectes de la Conselle-
ria de Cultura, especialit-
zats en restauració de mo-
numents del Patrimoni
Artístic Nacional. Segons en
Sureda, les obres que s'estan
fent ara infringeixen la llei
del Patrimoni Artístic
perquè no compten amb
aquest informe, i afegí que
s'estan mesclant estils per-
qué s'està fent una paret gó-
tica dins un claustre barroc.

En Sebastià Riera li
contestà que el que s'es-
tà fent és recuperar l'aspec-
te del Claustre tal com esta-
va abans i que, si bé no hi
havia informes per escrit,
s'havia demanat l'opinió a
uns • quants experts i tots
s'havien mostrat d'acord
amb la manera en qué s'es-
tan fent les obres. Final-
ment, s'acordà que es de-
manará assessorament als ar-

quitectes especialitzats de la
Conselleria de Cultura.

Desestimat uni recurs contra
la concessió de les platges de
Cala Antena i Cala
Domingos Gran

Amb els vots a favor
d'AP i PSOE i les abs-
tencions d'UM i CDI se va
desestimar un recurs de re-
posició sobre la concessió
de l'explotació de les plat-
ges de Cala Antena i Cala
Domingos Gran a José Gon-
zález Repiso. El recurs,
interposat per Miguel Es-
telrich Sureda, considerava
que el procediment de con-
cessió que s'havia seguit no
era el legalment establert.

L'informe emes pel
Secretari sobre l'esmentat
recurs deia que, en con-
tra de l'opinió del recur-
rent, els serveis temporals
de les platges no són ser-
veis públics, sinó, segons la
jurisprudencia, serveis pri-
vats d'interés públic.

En Toni Sureda va de-
manar si el senyor Gonzá-
lez Repiso era el que havia
oferit més doblers per l'ad-
judicació; el secretari li con-

testà afirmativament i en
Sureda anuncià que votaria
a favor. Tant en Muntaner
com en Sebastià Riera argu-
mentaren la seva absten-
ció dient que es tractava
de ser congruents amb la se-
va postura a l'hora de la
concessió, que va ser
contrària.

Precs i Preguntes

En Rafel Muntaner, res-
pecte a la queixa formula-
da en la sessió anterior so-
bre la manera i el moment
en qué s'han fet les gavetes
de Telefónica a Porto Cris-
to, va dir que havia enviat
tècnics per tal que estu-
diassin les conseqüències
que pels pins podria tenir
el fet que se'ls hagin tallat
unes guantes arrels, i que
l'opinió d'aquests tècnics
és que possiblements el pins
no ' moriran, però que hi
ha el perill de qué, durant
aquest hivern,mentre les
arrels no s'hagin recuperat,
si se produeix un vendaval
de tramuntana, els pins po-
drien tombar, amb el con-
seqüent perill pels veïns
i vianants.

(De la nostra redacció, J. Gayá).-Quaranta-quatre
temes, molts d'ells de simple tràmit, varen ser debatuts
en la sessió que la Comissió Municipal Permanent va cele-
brar dimecres passat a les 12,20, en la qual hi foren ab-
sents els regidors Jaume Llodrá i Sebastià Sureda.
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"Aguas Manacor" va obtenir la concessió provisional du.
rant un any, men tres se resol el nou concurs.

Aprovat el projecte d'urbanització
del Polígon Industrial

A cc ntinuació, i sense
cap inte.venció per part de
cada grup , es va aprovar
nefinitivament, per unani-
mitat, el projecte d'urbanit-
zació del Polígon Indus-
trial. Abans,havien abando-
nat la sala el regidor socia-
lista Antoni Sureda i el re-
gionalista Rafel Sureda,
per incompatibilitats.

El projecte d'urbanitza-
ció s'havia aprovat inicial-
ment el passat 19 d'Abril
i només s'havia presentat
una al.legació particular,
que no va suposar cap in-
convenient per a l'aprova-
ció definitiva.

En Rafel Sureda i en Toni Sureda abandonaren la sala per
incompatibilitats amb el tema del Poligon Industrial.

PROFESORA EGB
DA CLASES DE

REPASO intensivas en
Agosto en Porto Cristo

Lengua Castellana
Inglés y Catalán

Te/. 55 4 7 59

NOVETAT
LLIBRES
RECUPERACIÓ
CATALÀ
INSTITUT

LLIBRERIA
BEARN
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u
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Adjudicada la concessió per via directa a «Aguas Manacor», durant un any

Declarat desert el concurs per l'adjudicad()
del servei d'aigües

Tots els grups demanen un seguiment  econòmic de l'empresa

(De la nostra redacció, J. Gavà).-El tema de l'adjudi-
cació de la concessió del servei d'abastiment i sanejament
d'aigües del nucli urbà va ser la primera proposta que es va
debatre en el ple ordinari de juliol celebrat la nit del pas-
sat dijous, amb l'abséncia dels regidors Tomeu Ferrer, de
COI, i Jesús Hernández, del PSOE.

El problema que la set-
mana passada va pa-
tir Manacor degut a la
manca d'aigua, sense cap
dubte ha accelerat els trà-
mits per Padjudicació de la
concessió d'aquest servei.
Com se recordará, la con-
cessió la tenia "Aguas Ma-
nacor" fins que a l'abril
passat l'Audiencia Terri-
torial la va anular perquè
l'oferta presentada no s'a-
daptava al plec de condi-
cions que va regir el con-
curs convocat l'any 1.981.
Acatant la sentencia de
l' Audiencia Territorial,
el concurs es va retrotreu-
re al moment de l'obertu-
ra de les pliques (sobres d'o-
fertes), resultant que només
dues, la de Sogesur i Sera-
gua, es varen poder adme-
tre a concurs. Així dones,

Ajuntament havia d' e s-
collir entre concedir el ser-
vei a una d'aquestes dues
empreses o declarar desert
el concurs i convocar-ne un
de nou. S'optá per la se-

gona possibilitat: la propos-
ta presentada per la Comis-
sió de Govern, Serveis i
Personal consistia en decla-
rar el concurs desert, acor-
dar la convocatòria d'un
nou concurs que es trami-
tará pel procés d'urgencia,
i d'adjudicar directament la
concessió del servei a
"Aguas Manacor" fins que
s'hagi resolt el nou concurs.

La proposta va ser
aprovada per unanimitat:
tots els grups manifesta-
ren estar d'acord amb la
proposta i coincidiren en as-
senyalar que el servei ofe-
rt per "Aguas Manacor
S.A."havia estat millor del
que en un principi s'espera-
va. Igualment coincidiren en
demanar un seguiment
econòmic de l'empresa:
així, en Toni Sureda va
dir que l'Ajuntament hau-
ria d'exercir una auditoria
constant sobre la conces-
sionària, cosa que pro-
bablement hagués evitat que
se cobrasssin certs rebuts.

També va exigir un estat
de comptes ciar en el qual
quedassen ben justificats
els quaranta milions que
l'Ajuntament deu a "Aguas
Manacor" i, a l'apartat
de precs i preguntes, en
Josep Barrull afegí que el
seu grup no aprovaria el
pressupost ordinari si no
s'havia eclarit el tema d'a-
quest deute. En Joan Mas,
de la CDI, en Rafel Mun-
taner, d'UM, i en Guillem
Roman, del PSM, tam-
bé exigiren aquest segui-

ment econòmic. Per altra
banda, en Muntaner exigí
també que la concessió
administrativa que es dóna
provisionalment a "Aguas
Manacor" ha de dur implí-
cit el cumpliment per part
de l'empresa de les clàu-
sules de la concessió.

Se va decidir, final-
ment, que aquesta conces-
sió provisional será d'un mà-
xim d'un any, temps més
que suficient per a resol-
dre el nou concurs.



A rel d'unes llicéncles d'obres que nawa concean a (-atas ae manorcd

Damunt la taula el contenciós - administratiu
contra la Conselleria de Turisme

En el Ple celebrat el
passat dia 7 de febrer,
l'Ajuntament va acordar in-
terposar dos recursos de re-
posició contra dues llicèn-
cies atorgades per la Con-
selleria de Turisme a "Ad-
calas S.A.", propietat de
Jesús Ayala. Un d'aquests
recursos, el que afecta a
la llicència per a la reno-
vació i millora de les façanes
de Pedifici Sevilla II, va
ser desestimat i l'altre, el
que afecta a la llicèn-
cia per a la construcció
d'una caseta auxiliar al res-
taurant "La Carreta",
va ser estimat acordant que
se retrotreuria la decisió
fins en el moment de sol-
licitar el corresponent in-
forme de l'Ajuntament de
Manacor.

	

L'informe	 del	 Se-
cretari aconsellava interpo-
sar un recurs contenciós-

administratiu perquè les
resolucions de la Comu-
njtat Autónoma no con-
templaven l'esperit del pri-
mer recurs, que és que
la donació de llicències
dins el terme municipal de
Manacor és competència de
l'Ajuntament.

La proposta presen-
tada per la Comissió d'Ur-
banisme consistia en pre-
sentar dos recursos conten-
ciosos-administratius, un
per a cada cas.

En Sebastià Riera, por-
taveu de CDI, va anun-
ciar l'abstenció del seu
grup dient que, si bé
considerava lògic que PA-
juntament reividinqui les se-
ves competències, si aques-
tes llicències no s'haguessin
donat a Calas l'Ajuntament
no hagués fet res. En Mun-
taner també anuncià l'abs-
tenció d'UM, però sense ex-

plicar els motius. A conti-
nuació en Toni Sureda va
dir que recolzava el
que l'Ajuntament reivindi-
qui les seves competèn-
cies, pea) que no conside-
raya lògic ni adeqtrat que es
fes mitjançant un conten-
ciós amb la Comunitat Au-
tónoma, sinó que el que
s'hauria de fer s mante-
nir unes converses amb el
titular de la Cr nselleria de
Turisme. Per això dema-
nà que la proposta quedas
damunt la taula i que es
concertás aquesta reunió
amb el conseller Cladera. En
Guillem Roman, del PSM
recolzà la sol.licitud d'en
Sureda i va afegir que
no creia que Púnic que
pretenia el recurs fos defen-
sar els drets de l'Ajunta-
ment, sinó que també s'ha-
via tengut en compte el
personatge a qui s'havien

donat les llicències.
A rel de la petició d'en

Sureda, en Rafel Muntaner
va voler explicar el per qué
de la seva abstenció: va dir
que la reunió amb el Con-
seller Cladera ja s'havia
feta, però que, en con-
tra de les previsions del
mateix Conseller no s'ha-
via avisat als grups de l'o-
posició i només hi havien
assistit tres membres d'AP.
El Batle Ii contestà que
això s'havia fet perquè
com que la reunió podria
resultar polémica,
essent que la polémica
seria entre membres d'AP,
havien decidit només anar-
hi ells per tal de no aixe-
car susceptibilitats.

Finalment es va deci-
dir deixar la proposta da-
munt la taula i concertar
l'esmentada reunió.

PossibIlltará l'obertura d'uns finestrals als nous jutjats

L'Ajuntament comprará una casa del carrer
de Muntaner

El darrer punt de l'or-
dre del dia, excep-
te l'apartat de precs i
preguntes era la propos-
ta de la Comissió d'Ur-
banisme sobre acceptar
l'oferta de compra de
dues finques que confor-
men la casa no. 12 del car-
rer de Muntaner, adosada
als nous jutjats, i que pos-
sibilitarà l'obertura d'uns fi-
nestrals. Més envant, PA-
juntament estudiará la possi-

bilitat de dedicar aquesta ca-
sa a local per a les distin-
tes entitats ciutadanes que
no en tenen. El preu de
compra és de 7.700.000
pessetes, dels quals se'n pa-
garen 3.500.000 a l'hora de
firmar el contracte i la
resta durant un any, de-
vengant un interés del
vuit per cent.

Abans de debatre la
proposta, va sortir de
la Sala en Sebastià Riera.

per incompatibilitats Na
Maria Antonia V adell,
de la CDI, va dir que
considerava molt im-
portant l'adquisició d'a-
questa casa perquè
l'Ajuntament está necessi-
tat de locals. En Josep
Barrull va dir que
compartia que l'Ajun-
tament necessita locals per
a les entitats ciutadanes,
però se queixà de qué no
hi ha planificació i va de-

manar de quina manera es
pensava incloure el cost d'a-
questa casa dins el pres-
supost ordinari del 85. En
Martí Alcover, president
de la Comissió ponent,
li contesta que d'una
modificatió en el sistema
de pagament de l'equip
d'informática. Així doncs,
la proposta va ser aprova-
da per unanimitat.

Precs preguntes
L'apartat de precs i preguntes va ser sustanciós i

n'hi va haver per part de tots els grups. En Toni Sureda
va demanar que s'agilitzi d'una vegada per totes l'assump-
te del Pla General i que l'avant-projecte s'exposi al públic
abans del setembre. En Martí Alcover Ii contesta que, si
bé era cert que fins al moment s'han incumplit les dades
establertes, segurament l'avant-projecte podria estar llest
pel mes de setembre. En Rafel Muntaner va dir que no
ho creia possible perquè el seu grup havia de suggerir una
sèrie de modificacions substancials.

Seguidament en Guillem Roman s'interessà per la
situació de le tendes del nou centre comercial a Calas:
va dir que la majoria d'elles han acceptat que l'Ajunta-
ment els negás el perm ís d'obertura, però que altres han
obert. En Guillem Roman no va voler entrar a discutir si •
havien de donar les llicències d'obertura o no, sinó que tan
sols considera que o han d'estar totes tancadeç o totes

obertes. El Batle ti contesta que ja havia emes un decret
de tancament de les que estaven obertes, i en Roman
exigí que el posas en práctica. Després, en Roman s'interes-
sá pel tema de l'abocador de fems, del qual no se n'ha tor-
nat a sentir parlar des que l'oposició es nega a acceptar el
lloguer de Son Ribot. En Jaume Llodrá li contesta que
aquesta (el lloguer) era l'única solució viable i que a més
a més era una bona oferta ja que el propietari oferia
40.000 m2 més sense cap increment de preu. Després en
Rafel Muntaner incidí en el tema dient que en Jaume
drá no s'havia referit en cap móment a la cláusula del
contracte que es refereix a l'augment progessiu d'un 10
o/o anual sobre el preu inicial de lloguer, aconseguit ai-
xí, l'únic enfrontament de la sessió. En Llodrá li con-
testa en repetides ocasions, però sense fer cap referèn-

cia a la cláusula del 10 o/o d'increment. La darrera pre-

gunta d'en Roman va ser si el Batle havia intentat
negociar l'obertura del camí de la platja de Cala Varques,
a la qual cosa en Gabriel Homar Ii contesta que estava pen-
dent de tenir una entrevista amb la propietaria.
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ESPECIALIDAD ÉN:
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Bon profit

L'Audléncla de Palma va demanar l'ampllack de les dllIgéncles

El cas del poliesportiu del Castell del Hams,
a judici

(Redacció, J. Gaya).-
El cas del jove manacbrí
Miqtlel Angel Alzamora, que
va morir electrocutat dia
11 de juny de Pany passat
a la pista poliesportiva de
l'Hotel Castell dels Hams,
s'està tractant en el Jutjat
de Primera Instancia de Ma-
nacor.

Com se recordará, en
Miguel Angel Alzamora, de
setze anys, va pujar a la
teulada d'aquesta pista, on
li havia caigut la pilota,
amb la mala sort que
va tocar un fil d'alta tensió
que hi passava per damunt,
cosa que li procura la mort
instantánea. La pista po-
liesportiva era il.legal —no
tenia permís municipal—, i
a més a més era perillosa
per quant s'havia construït
davall d'aquesta línia d'al-
ta tensió.

Les obres de la pista
poliesportiva de l'Hotel
Castell dels Hams varen ser
començades sense haver sol-
licitat el corresponent per-
mís municipal. El dia 17 de
gener de l'any passat, la
Conselleria de Comerç i
Indústria comunica per
escrit a l'Ajuntament de Ma-
nacor la perillositat d'aques-
tes obres perquè s'estaven
construint davall d'una línia
d'alta tensió, i va sol.lici-
tar que se decretas la seva
paralització. El Batle
va decretar la paralització,
per?) les obres continuaren
endavant. Posteriorment, i
estant ja quasi acabades, se
sol.licita el permís, per?)
l'Ajuntament el denega en
la sessió de la Permanent
celebrada dia 28 de Marc

de 1.984. Encara així, les
obres se varen acabar i
començaren a ser utilitza-
des.

El dia 9 de juny hi
va morir electrocutat
en Miguel Angel Alzamora,
i el dos de juliol següent
la Conselleria de Comerç
i Indústria ordenava a l'Al-
caldia que procedís
a la demolició de les ins-
tal.lacions ja que el perill
persistia. El Batle no va de-
cretar la demolició, sinó
que dona un plaç de set
dies al promotor de les
obres perquè presentas a
l'Ajuntament un projecte
per a la desviació de la lí-
nia d'alta tensió, fent que
no passás per damunt de la
pista poliesportiva, i avisa
que, de no ter-se així, es
procediria a la demolició
de les obres. La cosa, com
se sap, s'arregla desviant la
línia eléctrica.

Se firma el sobreseïment de
l'expedient

Com que la mort de
Miguel Angel Alzamora no
havia estat per causes na-
turals sinó per electrocu-
tament, se va obrir una in-
vestigació: s'obriren les
diligències prèvies i decla-
raren els amics d'en Miguel
Angel que estaven amb ell
en el moment de la seva
mort, i el propietari de les
instal.lacions. Però, sorpre-
nentment, l'anterior Jutge
d'Instrucció de Manacor
així com el Fiscal, reco-
manaren el sobreseïment de
l'expedient, en el qual no
hi figurava en cap mo-
ment l'historial de les obres
i, en conseqüència, cap re-
ferència a la seva condi-
ció d'il.legals i perilloses.

Intervé l'audiència de Palma

Per?) més envant l'Au-

diència de Palma es va
estranyar del sobreseiment
d'un cas com aquest, i va
demanar l'ampliació de les
diligències. I ara s'està en
aquesta fase: Pacusasió
ha requerit les declaracions
del Batle Homar i dels
regidors Antoni Sureda i
Tomeu Ferrer, que en el seu
moment denunciaren la
perillositat de la pista po-
liesportiva de l'Hotel
Castell dels Hams. L'a-
cusació ha demanat tam-
bé un "careo" entre en To-
ni Sureda i el Batle Homar,
que podria tenir lloc dins
poc temps. Naturalment,
l'ampliació de diligències ve
donada pel fet que les obres
fossin il.legals i perilloses,
amb Pagravant de qué el
propietari n'era ben cons-
cient de tal il.legalitat i
perillositat per quant,
com hem assenyalat, se l'ha-
via avisat en reiterades oca-
sions.
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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



PIANO BAR	 CALA MILLOR
PRESENTA

LOS VIERNES

HOMENAJE
A

CARLOS GARDEL
Coincidiendo con el 50 aniversario de su muerte

Dovil., celebra este emotivo homenaje invitando
a todos los aficionados del tango que se sumen
algún viernes de este mes de Julio interpretando
algún tango.

DE LAS 0,30 HORAS A LAS 1,30 HORAS
INTERPRETACION DE TANGOS A CARGO
DE TONI ACOMPAÑADO DE  SERÁ FIN Y

TECLAS

LOS SÁBADOS:

MARGALUZ, SERAFIN, TECLAS
Lo mejor, de lo mejor

LOS DOMINGOS:
Canta: GABRIEL FUSTER
Al piano: CESAR OLIVER

Canciones melódicas, de ayer, de hoy, de siempre.
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Calas de Mallorca, cap a un diàleg amb l'Ajuntament

L'Associació de Propietaris de Calas de
Mallorca intentará entregar la urbanització
Dissabte passat, el pre-

sident de la nova Junta Di-
rectiva de l'Associació de
Propietaris de Calas de Ma-
llorca, Evagri Sánchez, i el
vicepresident Pedro Vaquer
es varen reunir, a l'hotel

Chihuahuas, amb els cor-
responsals de premsa per

tal de donar a conèixer el

que seran els nous criteris
d'actuació de la Junta

Directiva, que ha estat re-

novada recentment.
L'actual Junta Direc-

tiva considera que la ges-
tió de la seva antecesora va
ser encertada quant a polí-

tica interior, però no quant
a política exterior, sobre-

tot pel que fa a les relacions
amb l'Ajuntament. Per
això, la política interior i
els seus responsables

seguiran essent els mateixos,
i per altra banda s'intentarà
fer un canvi quant a rela-
cions exteriors. "Amb
l'Ajuntament	 hem	 ten-
gut i tenim problemes —ens

deien n'Evagri Sánchez i en

Pere Vaquer—, i la manera

de solucinar-los és, o bé
l'enfrontament o bé el dià-

leg. Fins ara les coses

s'han duites mitjançant l'en-

frontament, paró a partir

d 'ara procurarem un.

diàleg amb l'Ajuntament".
I la primera passa per a

aquest diàleg seria aconse-

guir una col.laboració amb
els qui governen el munici-

pi. Es tracta, en definitiva,

d'integrar Calas de Mallorca

dins el municipi de Manacor

i de donar-la a conèixer als
manacorins.

La nova Junta Direc-

tiva entén que Calas de

Mallorca és un polígon in-

dustrial turístic, i per tant
un generador de riquesa,
i per això pretén que re-

bi el tractament adequat
per part de l'Ajuntament,
ja que fins ara no ha re-

but el recolzament que per

la seva importancia eco-

nómica es mereix.

Entrega de la urbanització.

La Junta Directiva ja
s'ha plantejat una serie

d'objectius a aconseguir:
el primer seria reconvertir-

se en una Entitat Urbanís-

tica Col.laboradora, figura

que té com a principal fina-

litat el manteniment i con-

servació de les urbanitza-
cions amb col.laboració amb
els Ajuntaments. Normal-

ment aquestes Entitats
es solen crear quan ja s'ha
entregat la urbanització

a l'Ajuntament, cosa que

també pretén la nova Jun-

ta Directiva. Però, en

aquest cas, l'Entitat Urba-

nística Col.laboradora po-
dria crear-se mentres es

gestiona tal entrega, sobre-

tot parqué se preveu que la

urbanitzadora "Calas de Ma-

llorca" podria desaparéixer
a mitjá termini, abans que

s'hagi entregat la urbanit-

zació. Aixó fa aconsellable
la creació de la Entitat
Urbanística Col.laboradora.

Però aquests no són els
únics objectius: també es

pretén aconseguir la conces-
sió de la zona marítimo-te-

rrestre, la qual cosa suposa-
ria uns ingressos que rever-

tiñen en millores d'infraes-

tructura turística. Final-

ment, un altre dels objec-
tius seria instal.lar una de-

puradora.

Integrar tots els sectors
de Calas.

Ja a un altre nivell, la
nova Junta Directiva de

l'Associació de Propieta-
ris té la intenció d'inte-

grar dins l'Associació tots
els sectors de Calas, des dels
comerciants als residents, a

fi que l'Associació no estigui
composada tan sols per

hotelers.
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SISTEMA Hi-Fi PISCIS 145

Formado por:

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

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

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

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

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

PHILIPS
Cadenas de Sonido Philips de Alta Calidad

Precios Competitivos

Gr
SUMINISTROS ELECTRICÉIS

EritÍMÁTÁriff< s. A.

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

Teléfono 55 08 27 - Apartado 112 - MANACOR (Mallorca.,  

145 PISCIS       
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MÁS RUMORES

Xapó 8, cia.
CRONICA
MONISIPAL

S'acaba	 s'aigo,
però no vos preo-
cupeu, com que tots
es consekals son con-
sumidors habituals
d'esperit, no s'atura-
ran per ara de fer des-
barats! si vos deshi-

1
 dratau, no passeu pe-

na, que tenim una clí-
nica monisipal on se
fan miracles, i segur
que tenen "sueros"
per evitar sa deshi-
dratació.

Es xiringuitos se-
gueixen proliferant, es

	

teatre produeix alér-	 Si se confirman los
gia a la Sala, es ci- ,_--_, mores que circulan por
nes esdevenen bin-zz—~.--- ahí, se va a abrir una
gos, es qui fan cultu-sucursal del xiringui-
ra són maricas, i es pu- -_-_-_-_ to junto al edificio de 

Ha-

~DO

ru-

terio i sa prostitució
han aferrat fort, però
és igual, segur que un
dia d'aquests tots tan-
caran sa barraca i se'n
aniran a jeure per
damunt qualque plat-
ja.

I el poble? que el
bombin!

a por parte de la
mafialocal,	 si	 l'amo
del xiringuito lo autorisa

— claro.
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Sí, senyors! s'ha aca-
bat sa tranquil.litat: sabem
de cert que els terribles ins-
pectors d'hisenda van dar-
rera sa pista d'un senyor
de la vila que donà llagosta

com a plat més senzill a
un refresc de comunió.
Si lo cogen no le dejarán
ni un pedasito sano.

En Toni Psureda sigue
un' curso de detective priva-
do por correspondencia.

L'amo en Toni Duro
sol anar p'es Trenc a tor-
rar-se es cul enpilotes.
iDiven que !liga!

** *

En Taverneta vol cór-
rer a ses carreres hípiques
(per perdre quilos, clar).
No mos han aclarit si es-
tirant es carretó o qual-
cant.

** *

En Marit, a instàncies
d'es regidors, posará un
Top-less.

Aquí no passa ná!
• • • • • • •
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Ve 't ací unes mames. Perqué un estiu sense ma-
1 mes és com un Nadal sense torró.
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AGRADECIMIENTO

Juana Rebassa, de la bodega de Ca'n Jordi, quiere
hacer público su agradecimiento a los bomberos del par-
que de Manacor por su eficaz intervención en el incendio
al cual nos hemos referido.

CLASES DE REPASO EGB
durante el verano en Manacor y Pto. Cristo
Informes:

cl Dr. Fleming no. 7 -A, tel. 55 04 29 (Manacor)
ci Tramuntana no, 55 (Pto. Cristo, a partir del 3
de julio)

CieN 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.

Algunes entitats ciutadanes, sensibilitzades amb
la naturalesa, demanen la reobertura de les platges tancades

El passat dia 20, algu-
nes entitats ciutadanes, en-
tre les que es podien comp-
tar el Grupo Ornitológic
Balear —GOB—, el Grup
d'Esplai de Crist Rei, el
Grup d'Esplai Jordi d'Es
Racó, Els Rodamons de
Son Macià, Els Escorpins

i el Grup Excursionista de
Mallorca —GEM—, ten-
gueren una reunió a la
Biblioteca Municipal, per
tal d'oferir la seva col.la-
boració a l'Ajuntament de
Manacor, un any després
de la diada de neteja de les
platges verges, i de dema-
nar que s'encarregui ais
técnics municipals l'ela-

boració d'un estudi jurí-
dic sobre els accessos a
les platges, així com que es
posi remei a una situació
que de cap manera poder
admetre.

Després de la reunió,
totes les entitats assistents
firmaren una carta dirigida
al Batle en la qual exposen
que un dels temes princi-
pals que es tractaren en ella

és el de "l'actual situació
dels camins d'accés a les
platges verges del nostre
litoral, i d'una manera espe-
cial el de Cala Varques,
que tradicionalment és una
platja molt estimada i con-
correguda per part dels ma-

nacorins",
Referent al motiu pel

qual la propietaria dels
terrenys de Cala Varques va
al.legar que havia decidit
tancar el camí de la platja,
la carta continua: "som
conscients i lamen tam pro-
fundament que s'hagin do-
nat abusos per part de
gent irresponsable que no
respecta la natura ni la pro-
pietat dels altres, perd
també pro testam enérgi-
cament que n'hagin de pa-
gar les conseqüències els
qui sempre han actuat de
manera molt distinta. Així
ho demostraren aquestes
entitats i molts d'altres ciu-

tadans que participaren a la
campanya de neteja de plat-
ges duita a terme a l'inici de
l'estiu passat, promoguda
conjuntament amb l'Ajun-
tament".

Després d'oferir la se-
va col.laboració de l'Ajunta-
ment, els signants de la car-
ta demanen al Batle "que
urgeixi dels serveis tècnics
l'elaboració de l'informe a
qué ens hem referit (un es-
tudi sobre la situació legal
dels accessos a les platges
verges i del seu ús per part
del poble) faci les ges-
tions necessàries per a la
solució d'aqueixa lamen-
table situació".

Un incendio destruye un taller de barnizado
y fabricación de muebles

Sobre las cinco de la
tarde del pasado jueves, un
incendio producido por
causas hasta el momento
desconocidas devastó el pri-
mer piso de un taller de
fabricación y barniza-
do de muebles sito en la ca-
lle del Rosario.

Inmediatamente acudie-
ron los bomberos del parque
de Manacor, así como la Po-
licía Municipal y Nacional,
además de los bomberos
de Felanitx, personal de
"Aguas Manacor S.A." y
soldados del cuartel de

Caballería, próximo al edi-
ficio siniestrado. Se requirió
también la presencia de una
ambulancia como medida
preventiva, aunque por
suerte no fueron necesarios
sus servicios.

El valor de los daños
producidos por el
incendio en el popularmente
conocido "taller de Ca'n Re-
nou" no se nos han podi-
do ser facilitados.

Los trabajos de extin-
ción finalizaron sobre las
siete y cuarto de la tarde.

SE DAN CLASES
MATEMÁTICAS

BUP y COU
Informes: 55 21 88

ESTUDIANTE
UNIVERSITARIO
***************
daría clases de griego

Informes Tel, 55 03 98

L SE ALQUILAN
APARTAMENTOS EN

CALA MANDIA
Informes: 57 02 79



Pou de Sa Moludora

Pou del comí de Son Moix.

Cocina Mallorquina y Nacional
Servido de:

BODAS • COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES

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

SOL NAIXENT
Cra. Porto Cristo — Cala Millor

1BAR - RESTAURAN-TE

Segons el Batía Homar

Manacor no tendrá més problemes d'aigua
en tot l'estiu

(Redacció, S. Carbo-
nell).-Com vareu poder
llegir al no. de la setmana
passada d'aquesta mateixa
revista, Manacor va tenir
greus problemes d'aigua,
el pou de Sa Moladora que
donava aigua al poble
s'havia secat, l'aigua sortia
d'un color marronós, i la Po-
licia Municipal es passeja-
va pels carrers del poble
avisant a la gent perquè no
utilitzás l'aigua corrent,
ja que hi havia perill
d'infeccions.

Pareix esser però, que el
problema s'ha solucionat, ja
que dimecres passat es podia
veure pels carrers de Ma-
nacor diversos cotxes de la
Policia Municipal, avisant
a la gent que l'aigua
corrent ja es podria uti-
litzar, que el problema
s'havia solucionat.

Posats en contacte amb
el Batle Homar, ens va ex-
plicar que el problema está
pràcticament solucionat, i
que ara com ara, els dos
polis. el de Sa Moladora i
el de Son Moix, funcionen,
i que els tècnics suposen
que no s'interromprà el seu
funcionament. El Batle
va afegir, que si no hi
havia novetats, tendrem
aigua durant tot l'estiu,
i que després amb la
pluja no hi haurà proble-
Irles de manca d'aigua du-
rant tot l'hivern, va remar-
car que aquest ha estat
un problema d'una setmana
i prou, i que ja s'ha solu-
cionat, a més ens va ex-
plicar, que quan varen con-
nectar l'aigua al pou de Son
Moix, va pujar el nivell
del de Sa Moladora, fet, que

sempre segons el batle, ens
dóna esperances de cara al
futur d'aquest pou, perquè
això significa, que a
Sa Moladora, encara hi ha
aigua pér molt de temps.

En principi id?) el pro-
blema s'ha solucionat a nivell
pràctic, ara cal una solu-
ció a nivell legal, ja que
com tothom sap, "Aguas
Manacor S.A. - encara no
compta amb la concessió
del servei i es veu
a més que hi ha un
problema de seguiment per
part dels responsables de
l'Ajuntament sobre aquest
tema, perquè si s'hagués
fet un seguiment, suposam
que sí haurien donat
compte del problema molt
més abans, i s'hauria pogut
estalviar el problema a la po-
blació de Manacor.

Fotos: Forteza Hnos

VENDEMOS PISOS EN
PORTO CRISTO
Magnífica panorámica,

3 habitaciones, 2 baños, sala
estar comedor, cocina y 	 o

extensa terraza.	 o

Facilidades de pago
	 3

Informes Tels. 57 03 68 y 21 12 47
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Tel. 55 01 61

Peugeot 505 diesel metalizado radio casset PM-V
Renault 5 Copa Turbo todos los extras PM-AC
Talbot Samba LS PM-W
Ford Fiesta Sport 1.1 PM-L
Ford fiesta PM-Y
Seat 131-1.600 A.A. PM-Y
Seat Panda 35 PM-W
Seat 127 4 puertas PM-G
Seat Spider descapotable PM-A
Renault 4 TL PM-H

Uno Diesel

Renault 8 TS llantas PM-A económico.
Citroen mehari PM-N
Citroen GS Palas PM-)
Citroen 2 CV-6 PM-N
Citroen 2 CV PM-F
Citroen Dyane PM-J
Citroen fugoneta meseta PM-0
Renault F-6 PM-Y
Renault 7 PM-I

Uno 70S
La versión Super del Fiat Uno.
Un lujo superior en los detalles interiores.

Este es el Fiat Uno Diesel. El Diesel de 4 cilindros mas
pequeno del mundo. Capaz de llevar a cinco personas
cómodamente instaladas a cualquier sitio, por lejos
que este.

Caracteristicas tecnicas:
— 1.301 c.c.
— 45 Cv a 5.000 r.p.m.
—5 velocidades
— Vel. Max.: 140 Km h.
— 4,7 I 100 Km. (a 90 Km h.)
— Cabeza de cilindros encapsulada.
— Servofreno a depresion
— Capo fonoabsorbente

— 305  puertas.	 Precio: 909.000 F.F.

Caractensticas técnicas UNO 70S:
— 1.301 c.c.
— 70 Cv a 5.700 r.p.m.
—5 velocidades.
— 5,0 i. cada 100 Kms.(a 90 Km/h.)
— 3 ó 5 puertas.
— Check-Panel.
— Cuentavueltas.
— Cristales atermicos.
— Cinturones automáticos.
— Luneta termica.
— Parabrisas laminado.

— Limpialavalunetas posterior.
— Reloj digital.
— Elevalunas eléctrico.
— Blocapuertas electrico.
— Computadora de viaje.

Fr-ecio: 841.000 F.F.

CARRERAS DI CABALLOS AL TROTE ENGANCHADO 



BORGES:
Los Conjurados, el somni i el Llunari

Els dies 4, 5 i 6 de

juny va passar per Barcelo-

na l'universal escriptor ar-
gentí Jorge Luís Borges.

L'excusa —i motiu— era la

presentació del seu darrer
I libre de poemes Los con-
jurados. Borges, un lúcid
ven de 86 anys que des

de l'any 56 veu el món a
través de les ombres de la

ceguesa, es va trobar en tot
moment assetjat per perio-
distes, fotògrafs i gent del

món cultural -. Cansat com
venia de Madrid, on hagué
de resistir un feixuc progra-

ma d'actes, la seva estada a

Barcelona hagués pogut pas-
sar desapercebuda pel públic
si no fos per la multitud que

perseguí una signatura seva
a la Fira del Llibre del

Passeig de Gracia.

LOS CONJURADOS.

La presentació del nou
'libre de poemes fou un acte
oficial i solemne, de manera

que els que poguérem entrar

d'estraperlo al Palau de la

Generalitat agrairem les ca-
dires buides dels convidats
que no arribaren. En els
breus parlaments de presen-
tació Jaime Gil de Biedma
i Joaquim Marco destaca-

ren el retorn del poeta a la

lírica com a fórmula de

concentració i com a tanca-

ment del cercle obert amb
la poesia de joventut. Foren
recordades unes paraules del

propi autor: "Tots hem es-

tat un poc Borges, encara

que no sabem quan". J.L
Borges va cloure l'acte amb
una anécdota: "una vegada
vaig demanar a Alfonso Re-

yes per qué publicàvem els
nostres llibres, i ell em con-

testa que publicàvem per a
no passar-nos la vida corre-

gint esborranys".
Los conjurados.- publi-

cat per Alianza Editorial- és
una recopilació de poemes
en la qual "cada página ha

estat escrita no en funció
d'un llibre sinó per una

necessitat íntima d'expres-

sió". Es un 'libre que no

ens aporta un nou-Borges
—ja seria estrany a la se-

va edat— sinó que reinci-
deix en els temes de sem-
pre: el somni, la histò-

ria —real i fictícia—, la
pradoxa, les ombres que

es projecten en el present,

la biografia, l'escriptor
com a transcriptor... El

vers i la prosa es fonen en

una relativització dels gè-
neres. A estones Borges

ens presenta —com el Cole-
ridge que somnià el poema

Kubla Khan— una realitat
i una ficció indetermina-
des, a Las hojas del ciprés
per exemple. Amb parau-

les de Borges mateix: "En

aquest Ilibre hi ha molts
de somnis. Vull aclarir que

foren dons de la nit o, més
exactament, de l'alba, no

ficcions deliberades".

BORGES I EL LLUNARI.

No es podia perdre
l'ocasió —ben segur que és

la darrera— que Borges re-

bés el monogràfic del

LLUNAR I dedicat a ell. Ben
cert és que sabíem la im-

possibilitat de Borges per

veure els seus contes en di-

buixos, però pels qui feim
LLUNARI era molt impor-
tant que ell sabés l'existèn-

cia ~la mar d'una gent
que a partir de la seva pro-

sa reinterpreta les paraules
en imatges i crea fantasia
sobre fantasia. Ell rebé els
LLUNARI agraït i explica

que la seva secretaria i
també escriptora, Maria Ko-
dama, li n'explicaria el con-

tingut.

BORGES; la seva paraula.
D'una entrevista que

l'escriptor Vicenç Villatoro
va fer a Jorge Luís Borges

per a la TV3 catalana n'hem
recollit un grapat de fra-

ses, aquelles que ens han

semblat més significatives
del pensament borgesia.

"Dels contes l'únic que

en sé és el seu principi i

el seu final. El contingut
central es va fent ell ma-
teix".

"Vaig començar essent

barroc per timidesa. Si em
disfressava de Quevedo o

Leopoldo Lugones podia en-

ganar el lector, cosa que no

aconseguiria essent simple-

ment jo mateix".

"Les meves opinions
són meves. I també efíme-

res".

"Intent esser un home
ètic, però a vegades, com
tothom, he estat un cana-

lla".
"El color local a la li-

teratura és molt perillós. A
l'Argentina ningú diu
pampa al camp, ni gaucho

a un home de la regió. No
he Ilegit l'Alcorá, però hom
assegura que no hi apareix
un sol camell".

"Pot ser que tota la
meya vida i la meya obra
no siguin més que el camí
que em permet trobar-me
avui amb vosaltres i la
vostra amistat".

"Cada setmana o deu z
dies tenc malsons, a més so-

vint em visita l'insomni. I 2
és que no es viven 86 anys

oimpunement".	 3
Jaume Capó Frau.

u,



Ton! Barceló, fotògraf

«M'agrada molt la fotografía publicitària
perque és més creativa. . .»

En Tm-1i Barceló, és un jove felanitxer que des de fa
algun temps, té muntat un estudi  fotogràfic a Manacor, co-
negut com a "Foto-Estudi Toni Barceló". A En Toni
agrada molt el món de la fotografia publicitaria, ha estu-
diat a Barcelona, a on ha viscut més de sis anys, allá es va
especialitzar en fotografia  publicitària i va treballar en diver-
sos camps del món fotogràfic. Les entrevistes no li agraden
gaire, i s'estima molt més agafar una cámara o senzillament
fer de "cavaller exhibidor", i oblidar-se per un moment de
les preguntes que li poguem fer.

El motiu d'aquesta entrevista, si és que  necessària-
ment ha de tenir un motiu, és la darrera exposició que En

Toni ha fet de les seves obres a Ciutat, concretament a "Es
Fonoll" i que han estat exposades al palie durant el mes
de juny. Hem parlat amb eV idó, un poc de tot, principal-
met de la fotografia i d'aquesta exposició,  però també, del
seu treball a l'estudi, de les seves aficions, dels seus hob-
bies.., de la vida.

Hem de dir, per fixar-lo un poc més dins l'enquadre
de la fotografia, que li agrada treballar a Manacor, encara
que viu a Felanitx, la música dels "modernos", llegir i anar
per Xarop o els Esperits. Aquesta és la imatge d'En Toni
Barceló, tot i esperant que la fotografia ens hagi sortit
encertada.

-Toni, per començar
l'entrevista, per qué no

ens fas un poc d'història,

vull dir, per qué no ens
contes quins estudis has

fet, treballs, a on has vis-

cut, etc...?
-He estudiat a Barce-

lona, bé, primer et diré

que som de Felanitx, a on
visc encara ara, després del

batxiller he estudiat a Bar-

celona, concretament al

Centre d'Ensenyament de la

Imatge, a on em vaig espe-
cialitzar en publicitat. A
Barcelona vaig treballar en

una agencia de models, fent
"book" í "Composits"...

-Explique'ns que vo-
len dir aquestes paraules...

-Bé, "Book" vol dir, o
millor dir, és, l'album per-

sonal de maniquí, i "Com-
posit" és diríem la tarja de

prsentació de la "modelo".

Després, i seguint amb el

que et deia abans, vaig fer

de "Cavaller Exhibidor" o

sigui de model, és que als
homes els anomenen amb
aquest títol. He sortit per

la TV, a anuncis i coses

d'aquestes, pero:, de veritat
el que a mi m'agrada, és la
fotografia publicitària, tam-
bé he fet de reporter grà-

fic per l'equip "Z"...
-Pel que veig has fet

un caramull de coses...,

però ara, per qué no ens
parles un poc de l'exposi-
ció que has fet a "Es fo-

noll" de Ciutat?
-L'exposició ha ten-

gut bastant d'èxit, he ve-

- nut moltes obres, no to-

To tes, perqué ja saps, això

no sol succeir mai, els qua-

dres eren d'un tamany de

24x30, un total de quinze
obres, ha estat interessant
exposar a Ciutat.

2	 -I la temática de les

fotos quina era?

-La temática era el Fes-

tival de teatre de l'any pas-
sat, i es basava amb l'obra

que va representar "Lind-
say Kemp" que a mi perso-
nalment m'apassiona.

-Parlant	 de	 teatre,
t'agrada... quin tipus de

teatre...?
-M'interessa	 molt	 el

teatre, i hi vaig sempre
que puc, veig totes les obres

de "Lindsay Kemp" que

com t'he dit abans m'apas-
siona, aquesta setmana pens
anar a veure a "Els Joglars",
procur anar al teatre sempre

que puc i m'és possible.
-I	 llegir, t'agrada Ile-

gir...? Quins generes literaris
Ilegeixes?

-M'encanta llegir, i

Ilegesc de tot, des de llibres
trets pel grup que fa "El

país", fins a Kafka o n'Hi-
lari de Cara, per posar un

exemple d'un autor novell
arrelat a Manacor. Vaig aga-
fant de per tot i Ilegesc, hi
ha coses que m'agraden i

coses que no...

-Es Manacor un bon
lloc per muntar un estudi
fotogràfic? o per qué has

triat Manacor per a treba-

llar i no Felanitx...?
-He triat Manacor per

a treballar, perquè m'inte-
ressa el mercat publicita-

ri i industrial, m'interessa
dedicar-me a aquest tipus
de fotografia, i pens que ara

començ a arrelar dins Ma-
nacor, la gent em coneix
més...

-S'Estudi, com et va...?

Tens molta gent?
-Hi ha genteta, a s'Estu-

di hi faig bastanta feina, i
m'agrada, mentres la gent
no em comenci a donar

ordres i dir-me si volen la
fotografia així o aixà, vull
dir, mentres no em posin
traves...

-I que t'agrada més,
treballar dins l'estudi o fo-
ra?

-Sens dubte dins l'es-
tudi, m'agrada més la foto-

grafia d'estudi, interior que

els exteriors.
-Quina semblança veus

tu entre la fotografia i la
pintura?

-La fotografia és una
imatge que tu tens davant,
ji pots donar els tons que
tu vols, però sempre es res-
pecta la imatge, la pintura
és totalment diferent, tal



volta molt més creativa.
-I la pregunta obligada

parlant de pintura, t'agra-

da la pintura?

-M'agrada, clar que si.

sobretot la corrent sur-

realista, el figurinisme mo-

dern. Per exemple, l'expo-

sició d'En Gomis em va

agradar. Un pintor qué

m'entusiasma és En Miguel

Barceló, m'agrada també En

Pere Bennassar de Felanitx

o En Julio Balaguer, supbs

que coneixeràs les seves

obres, estan exposades pel
"Bongo" del Port, o pel

"Pub" de S'Illot...

-Si, ja sé de qui em

parles, parlant d'una altra
cosa, per quin ambient et

mous, vull dir, per on

vas...?
-Normalment vaig a

Xarop i pels Esperits...

-Toni, com et defini-

ries ideològicament...?

-Ideològicament no em

vull definir, tampoc sé si
estic definit, no m'interessa.

de l'Ajuntament de

Manacor...?

-Terrible!!! Es * Púnica
cosa que es pot dir...

-Una altra cosa, com

és que enguany no expo-

sares per les "Fires i Fes-

tes" com l'any passat?
-Mira l'any passat vaig

exposar perquè m'interessa-

va a nivell de poble, no vaig

rebre cap tipus de sub-

venció i a més a més, el

darrer dia vaig haver de pin-

tar les parets de blanc de la
sala a on exposava, aix I

que enguany vaig decidir ex-

posar a Ciutat, que no

m'ha costat ni un "duro"

i encara m'ha donat alguna

cosa a guanyar...

amb aquestes paraules

acabam l'entrevista d'En

Toni Barceló, tot desitjant-
li que en el futur seguesqui 11;
fent exposicions amb tant

d'éxit com aquesta, i que

es decidesqui d'una vegada

a col.laborar amb la prem- 5

sa local...

Sebastiana Carbonell

Algunes de les fotografies exposades a "Es Fonoll"



President de l'Associació de propietaris
de Cales de Mallorca Segretari
d'Organització d'Unió Mallorquina

-Es imprescindible ini-
ciar la conversa amb el tema
turisme. N'Evagri —a qui
nomenarem Evagrio a ple-
na consciència— és un pro-
fessional integre i en
aquests mateixos moments
está patint la crisi turística.

-Els	 hotels	 tenen
poques places ocupades i
nosaltres també. Hi ha un
problema d'oferta, d'orga-
nització, de paisatge, etc...

-Encertarem aviat idó
amb el tema paisatge. Está
irreversiblement deteriora-
da Mallorca i més en con-
cret el Sudest que afecta a
Manacor?

-Jo crec que sí, que
-R s'ha abusat i que a partir

d'ara	 s'ha	 d'anar	 molt
E alerta, particularment creco
L) que tota nova urbanització

a la costa ja hi sobra, enca-
ra que estic parlant en5

• abstracte. Mira, hi ha sol-

lucions encara per a evitar
que els turistes trobin una
Mallorca massa edificada,
massificada... Ells —els
turistes— venen a cercar sol
i paisatge i això darrer no
el troben en molts de
casos, però queden llocs
hermosos i la iniciativa ofi-
cial podria resoldre en part
el problema.

-Com? dona`ns
cions.

-Creant Parcs naturals.
Comprant terrenys de plat-
ges verges a un justipreu.
Per exemple Cala Varques
mateix, se podria comprar,
dotar-la d'una petita edifi-
cació destinada a serveis:
atenció sanitaria, dut-
xes, llocs comuns, etc...
i seguirla essent una plat-
ja verge, però neta i her-
mosa. Els turistes se'n re-
corden perfectament de tot
alió hermós que veuen i

quan	 arriben a ca seva ho	 qualitat?	 estructures	 no
conten.	 Probablement	 no	 competitives?
tots hi anirien	 a Cala Var- -Seria complexe contes-
ques,	 ni	 tan	 sols,	 els	 que	 tar això perquè tot incideix,
hi	 anassin	 ho	 farien	 dià- pero 	 particularment	 crec
riament,	perla	 almanco	 que tenim un problema que
molts	 veurien	 aquella	 Ma- denomin d'etiqueta i m'ex-
llorca	 idíl.lica	 que	 s'anun- plicaré:	 tot	 producte	 de
cia,	 sabrien	 que	 existeix	 qualitat cuida que es vegi la
a part dels blocs de ciment. seva etiqueta i que aquesta

sigui	 respectada	 i	 per	 tant
coneguda.	 Noltros no hem
aconseguit	 aquesta	 etique-Els nostres fills

veuran una
Europa unida

ta,	 però	 la	 culpa	 la	 tenim
tots perqué es tracta d'una
actitud general de tothom i

1 poderosa per tant és un problema de
consciència col.lectiva.

TURISTICAMENT TENIM
UN PROBLEMA
D'ETIQUETA.

-Qué és alió, que mos
falla en matèria turística?
excès d'oferta? manca de

-Potser les autoritats
haurien de ser les primeres
sensibilitzades davant la
problemática turística?

-Evidentment ja que
gairebé tothom hi viu direc-
ta o indirectament. Però
fitxa't en el nostre Ajunta-
ment: no disposa de



Evagrio Sánchez va néixer a Ciutat, al barri de Santa Catalina, on hi va viure fins a l'adolescència, primer com
estudiant, després com professional de l'hosteleria. Va venir a fer feina a Calas de Mallorca l'any 74 i

posteriorment es va establir com a hoteler; des de fa un bon grapat d'anys alterna entre Calas de Mallorca a
l'estiu i Ciutat a l'hivern. Com que Calas pertany a Manacor, Ell es considera mig manacorí.

Al marge de la seva experiència en el sector turístic i hosteler, que comentam  àmpliament, el personatge
ens interessa pel fet de ser un alt dirigent del Partit Unió Mallorquina del que és Secretari

d'Organització. Naturalment la seva militància política el converteix en persona hábil per comentar aspectes
generals i particulars de la vida pública del País i també de la nostra Ciutat.

Recentment ha estat elegit President de l'Associació de Propietaris de Calas de Mallorca i té ganes d'iniciar una
nova etapa, a ser possible basada en la negociació i en una major cordialitat amb l'Administració.

Es casat, amb dos infants, i té 37 anys. Reuneix les característiques elementals per a dedicar-se a la política:
té inquietud, vocació, cree que honestedat i creu que existeix  l'eròtica del poder.

Ens trobam a Calas de Mallorca, un poc acalorats, el dia que comença l'estiu de bon de veres. Regenta
l'hotel Balmoral, d'un parell de centenars de places i just el té mig ple; comentam la crisi turística d'enguany i

creu que no minorará massa els mesos de juliol i agost. Ens esperava (a En Toni Tugores i a mi) amb les
armes preparades: un "gazpacho" suau i aromàtic, adequat pel moment i el dia i una serviola al forn,

preparada sense pell i companyada de trampó, també passat pel forn. Tot això regat amb un deliciós vi que,
ho hem d'admetre, va condicionar la conversa per la via de la més clara cordialitat: qui sap triar un bon

menjar, per força ha de ser un bon conversador.
En el transcurs de l'entrevista parlarem, naturalment, de política, d'aspiracions d'uns i altres, etc... n'Evagrio

ho té dar, de moment: no desitja cap càrrec institucional, passa gust fent política a nivell de partit,
agrada ser Secretari d'Organització i se sent plenament compensat quan veu que a un poble on abans

Unió Mallorquina no tenia estructura, avui hi ha un comité que es reuneix i els temes són sotmesos a debat. Té
raó quan diu que si els partits funcionen els dirigents no poden fer el que volen, sinó el que vol la base...
però fer funcionar els partits polítics no és fácil en aquest embrollador d'interessos que és avui el món.

Evagrio Sánchez:
ni dretes ni esquerres,
un polític moderat i nacionalista

partides pressupostàries des-

tinades directament al Turis-

me i això que som un mu-
nicipi turístic. Com tam-

bé és cert (com diu En To-

ni Tugores) que el pressu-

post de Cultura és franca-

ment ridícul. Però ja que

hem parlat de pressupostos

vull matitzar que el proble-

ma, al meu entendre, és

més d'actitud que no d'in-

versió. Mira sinó el ram de

la fusta: han adaptat tallers

dins cases particulars i de

qualsevol manera i no els

han perseguit, mentre que

el turisme no ha trobat

massa conscienciació de la

importància que té. Així i
tot també s'ha de dir que

els industrials han sabut do-
nar una passa important

anant a crear el polígon

Industrial.

La Comunitat
Autónoma
podria comprar
Cala Varques
I fer-ne un
parc natural

CALAS DE MALLORCA
ES UN LLOC
DESCONEGUT PER A
MOLTS DE MANACORINS

-Ha arribat el moment
de parlar un poc de Calas de
Mallorca. Fa poc temps va-
res ser elegit President de
la Junta o Associació de
Propietaris. Es, aquesta, una
especie d'Associació de
Veïns?

-Es jurídicament una

cosa diferent però aquí, a

Calas, sí, substitueix les

Associacions de Veinats per-
que pretenim gairebé el ma-

teix: millorar Calas. Feim

tot lo que podem per a

lograr que la nostra sigui

una zona més agradable i
amb manco problemes.

-D'on neixen els pro-
blemes de Calas de Mallor-
ca?

-Del fet que la urba-
nització no está entregada

encara a l'Ajuntament, en-

cara que jo crec que el pro-

blema número ú és que la

gent de Manacor no conegui
Calas com coneix el Port

o s'Illot. La nostra zona

és desconeguda per milers

de manacorins i abob és una

!lastima.

-Quin és el primer ob-
jectiu de la Junta de Pro-
pietaris?

-Dins el contexte de

Iluita per Calas crec que se-

ria molt important que l'As-

sociació es convertís en una

Entitat Urbanística Col.la-

boradora.

LA POLITICA DE
CENTRE ES L'UNICA
REALISTA QUE ES POT
FER.

-Passarem ara a ence-

tar la vessant política del
nostre entrevistat. Quan i
com et convertires en pro-
tagonista de la cosa públi-

9

-Va ser a les eleccions

del 82, quan es veia clar el
desmembrament de la UCD;
en aquell moment vaig

creure que era molt dolent

que desaparegués el centre 2
com a força política. Som
de centre perquè crec que --

és l'única política realista



que es pot fer a aquest País
i me n'he acabat de conven-
cer quan he vist la política
que duu a terme el PSOE.

-Eres militant de la
UCD?

-No, no hi vaig estar
mai aficat, va ser després.
Vaig estar contant que
s'organitzás una força polí-
tica de tendencia modera-
da i nacionalista o regiona-
lista i me vaig afiliar de ba-
se a UM sense més aspira-
cions que la de participar.

-Fa una partida de
mesos vares ser dessignat
Secretari d'Organització
d'Unió Mallorquina. En
qué consisteix el teu que-
fer?

-Cuidar-me de la in-
fraestructura de l'aparell
del Partit. Organitzar, coor-
dinar, intentar que tot rodi
bé i que funcioni tal com
cal. He de visitar pobles
per a reunir els Comités
Locals perquè és vital que
la base estigui ben organit-
zada, és l'única forma que
els Partits funcionin i siguin
representatius.

-En poques paraules,
que ets una especie d'Alfon-
so Guerra d'UM...

-No fotis, crec que la
cosa és molt diferent i a més
no crec que la comparació
sigui molt escaient.

El grup
d'alcaldia va
cometre una
irresponsabilitat
quan no va
acceptar un
pacte amb UM
per fer un
ajuntament
estable

M'AGRADA MOURE'M
DINS EL MON DE LA
IDEOLOGIA POLITICA.

-La Secretaria d'Orga-
nització és un arree im-
portantíssim dins qualse-
vol partit. Significa això
que un dia et podem ven-

•1 re en un canee públic
rel.levant?

u
-No tenc la més mí-

nima ambició ni tampoc cap
vocació —avui per avui— de
posseir càrrecs institucio-
nals. Simplement, no m'in-
tressen. Jo me moc dins el

món de la ideologia. Em
sent a gust amb la meya
funció i com a militant de
base crec important que
aquesta —la base— trans-
meti el que sent a aquelles
persones que ostenten
càrrecs institucionals.

-Quins càrrecs de Par-
tits havies tengut abans?

-Vaig esser President
de la Comissió de Disci-
plina, una funció no sem-
pre agradable, però vital
perquè la gent no tiri pel
seu vent, perquè els que te-
nen càrrecs compleixin amb
alló que realment vol la ba-
se i no tenguin actuacions
personalistes o en base a
interessos.

-Per ventura és la polí-
tica una dedicació on priva
el sentit altruista i ètic de
la vida o, pel contrari, és
un joc d'interessos? o, tal
volta, hi ha moltes classes
de polítics?

-Els polítics més ètics
són aquelles qui estan moti-
vats per una vanitat sana
amb ansíes de defensar una
comunitat; aquesta casta
són millors que els altres
que defensen interessos con-
crets i moltes de vegades
individuals.

-En xifres, estadísti-
ques o almanco amb dades
fiables, és cert que Unió Ma-
llorquina está progressant?

-Sí, és evident, ha pas-
sat quasi del no-res a tenir
molta de gent.

EL PARTIT REFORMISTA
I EUROPA.

-Puja UM perquè baixa
AP, o a costa d'AP?

-Es natural que la gent
de cada dia sigui més cons-
cient i vegi que se necessita
una política autonomista a
fi de que de lo que se'n
duen a Madrid resti qualque
cosa per a nosaltres. També
crec que AP, els vots que
va tenir no foren vots de
partit, perquè tengueren
molts de vots de centre,
vots "deixats", no socialis-
tes, però tampoc de dreta-
dreta.

-N'Evagrio se mostra
com un europeista recalci-
trant; té fe en el futur i
creu que Europa pot arri-
bar a ser la gran alterna-
tiva als dos blocs, Amé-
rica i Rússia, però assegu-
ra que...

-Europa és com el Par-

tit Reformista, que ni a
uns ni a altres interessa
que prosperi perquè és
una alternativa real a les
forces que controlen el
poder.

-El projecte d'una Eu-
ropa unida sembla llunyà,
al marge que els Estats
Units duen un gran avan-
tatge tecnològic.

-Europa está tecno-
lògicament atrassada res-
pecte als USA, però no
tant! Jo no som pessi-
mista, els nostres fills veu-
ran una Europa unida,
quan cada país hagi resolt
els propis problemes i
se pugui estructurar una
gran comunitat conce-
buda a nivell cantonal,
federal etc...

-Com - és que Unió
Mallorquina, a Ciutat, sois
no va tenir vots?

-Per manca de temps i
per l'extracte sociològic de
Palma. La Part Forana va
absorbir el missatge molt
més aviat.

-El President Alberti,
es incombustible?

-N'Albertí és el líder
que ha tret els resultats més
positius de tots aquells
qui estaven dins la UCD.

Som de centre
perquè és la
única política
realista que es
pot fer en
aquest País

POLITICA DE
COMUNITAT
AUTONOMA.

-A les properes elec-
cions, disposareu de majo-
ria per governar la Comu-
nitat Autónoma?

-Jo estic plenament
convençut de que noltros
—Unió Mallorquina— puja-
rem a costa de A.P. i
un poc del PSOE, però el
resultat final és imprevi-

sible.
-Hi ha pacte "secret"

entre U.M. i A.P. a
nivell balear?

-No, no és massa
secret. Unió Mallorquina
dóna recolzament parla-
mentari a A.P. El PSOE
no acceptava aquest re-
colzament sense que UM



entras en el Govern, men-
tre que U.M. volia un
Govern "estable" penó no
hi volia formar part per-

qué els programes
dels altres partits no
coincideixen amb el nos-
tre.

-I l'experiència obtin-
guda respecte al pacte de le-
gislatura, és positiva o ne-
gativa?

-Crec que per part nos-
tra ha estat un pacte molt
responsable i bo per a la
societat mallorquina. En el
futur seguirem disposats
a fer pactes similars pel
bé de les Illes, perol) de
moment no ens plantejam
a qui recolzarem.

L'Ajuntament
no disposa de
pressupost per
dedicar a
tu&me

El primer
problema de
«Calas» és que
els manacorins
no la coneixen

MANACOR, POLMC A
MUNICIPAL I
L'ALCALDIA, COM A
PUNT DE MIRA

-Passem per cloure l'en-
trevista, a analitzar el tema
"Manacor" i comencem
per una pregunta elemen-
tal, però important: és
cert que En Rafel Mun-
taner no vol esser número
un de la propera lista a
caldia?

-Sí, en Rafel mos va
comunicar que no se vol
presentar com a cap de llista
i és una llàstima perquè
Ell té vertadera vocació de
gestor i ara per ara és el
millor que podria tenir Ma-
nacor. D'aquí a les elec-
cions no sé si haurà can-
viat res, però Jo esper que
En Rafel estigui dins
alguna área de geitió per-
que la seva experiencia
s'hauria d'aprofitar.

-Suposant ideo que En
Rafel no se presenta, tenia
una alternativa dins la recá-
mara, o encara s'ha d'es-
tudiar?

-Es un poc prest per a
donar sol.lucions definitives.
El Partit está sopesant
diferentes alternatives i et
puc assegurar que no ten-

drem manca de número
u, sense descartar tampoc
l'alternativa d'una persona
nova.

-Tu, personalment, tens
cap candidat?

-Sí, jo personalment
vull deixar ciar que no re-
present el Partit— crec que
En Pere Gonzal Agulló,
Vicepresident del Parla-
ment, reuneix unes quali-
tats excepcionals per a ser el
millor Batle de Manacor,
això sempre que En Mun-
taner no reconsideri la seva
decisió.

-Per qué , a nivell ma-
nacorí, no teniu un pacte
de govern amb A.P.?

-Unió Mallorquina va
oferir aquest pacte que puc
explicar de forma clara i
senzilla: sense questionar
l'alcaldia que havia de ser
per A.P. hi havia d'haver,
al nostre entendre, un
repartiment de funcions
en la proporció de 7-4 i crec
que el grup d'alcaldia va
caure en una greu irrespon-
sabilitat quan no va accep-
tar el nostre oferiment,
perquè ara tendríem un
Ajuntament estable i seria
molt més coherent.

-Per finalitzar: quants
d'afiliats té U.M. a Mana-
cor?

-Cent trenta de forma

activa i darrerament se

n'han afegits uns quant? més
molt significatius.

Mirau, idb, d'entre tots,
aconseguir un Manacor mi-
llor.



MERCAT DE
WANTIGOR
GRANDES OFERTAS

Durante to -da la semana

Phorizo casero 	  300 pts. kg.
Queso La Cabaña 	 695 pts kg.
Lenguados 	  350 pts. kg.
Barra pan pequeña 	  25 pts.

****
Salchichas Purlom TIC 	  126 pts.
Tomate pera La Chula 1 kg. 	  67 pts.
Tomate pera La Chula 1/2 kg . . . 	  40 pts.
Galletas tostadas Dalia 400 grs.. . 	  68 pts.
Coñac Terry 1 litro 	  386 pts.
Insecticida Kaid perfumado 1000 185 pts.

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

I
LEGUMBRES COCIDAS

;EXPLOSION DE PRECIOS!	 LEGUMBRES SECAS
FRUTAS Y VERDURAS

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



El humor de «Gilo»



-La administración de la Justicia en Manacor, en unos locales obsoletos.

El Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial,
señalados como culpables

El Colegio de Abogados de Baleares denuncia
la situación caótica de los Juzgados

Los abogados afirman que existe una casi paralización total
de la actividad judicial, así como situaciones de corrupción

(Redacción).-	 El pa-
sado viernes, día 28 de ju-
nio, el Colegio de Aboga-

dos de Baleares denunció
ante la prensa de las islas
el continuo deterioro de la
administración de la justi-
cia, la casi paralización de la
actividad judicial, así como
situaciones de corrupción
existentes. Los abogados re-
claman, al mismo tiempo
"el ejercicio, sin reparos,
de las facultades discipli-
narias de orden funciona-
rial para controlar la deja-
ción de ineficacia en el de-
sempeño de la función pú-
blica. En una nota fecha-
da el día 27 de junio, el
Colegio hace un repaso ge-

" neral a la situación de la
-1 justicia en las islas. De la
u .
k, misma vamos a entresacar

g algunos párrafos, algunos
(-) de ellos muy duros, que po-
1, nen muy a las claras cual
5 es la situación, lamenta-

ble, en que se halla sumi-

da la justicia.

"No es la primera vez
—comenta la nota— que la
Junta de Gobierno de es-
te Ilustre Colegio deja oir
su voz mostrando su preo-
cupación por el continuo
deterioro existente en el
funcionamiento de la Ad-
ministración de Justicia y,
en especial, por lo que res-
pecta a la lentitud y de-
mora con que se consu-
man los trámites y resolu-
ciones judiciales..." "Pero
sí es ésta, —prosigue la no-
ta— la primera vez que nues-
tra voz se levanta con to-
no de mayor firmeza e in-
flexible rigor para denun-
ciar la caótica situación en
que se hallan sumidos ac-
tualmente los juzgados de
nuestro territorio y que
ha promovido un estado
de inquietud en la con-
ciencia de nuestro colecti-
vo..

Alertar.

El Colegio de Aboga-
dos cree que no le corres-
ponde analizar o enjuiciar
las causas de este estado de
cosas, ni señalar los culpa-
bles con nombres y apelli-
dos, pero sí cree que es
su obligación alertar a las
Autoridades Judiciales y los
órganos de la Administra-
ción, de los gravísimos e
irreparables perjuicios que,
con el mantenimiento de es-
ta anómala situación, se le
están irrogando a quien.
en definitiva, es el primor-
dial destinatario de la Ad-
ministración de Justicia: el
ciudadano.

La causa principal de
esta situación es el desen-
tendimiento de la normati-
va imperante, ya que la ley
actual está colmada de pre-
ceptos en los que se fijan
plazos y términos de carác-
ter perentorio, a los que de-

ben acomodarse los actos y
resoluciones judiciales en la
tramitación de todo tipo de
juicios. Y a continuación
se señala, abundando en el
tema, la propia Constitu-
ción Española, que en su
art. 121 proclama que "los
daños causados como con-
secuencia del funcionamien-
to anormal de la Adminis-
tración de Justicia darán de-
recho a una indemnización
a cargo del Estado, confor-
me a la Ley".

El Colegio de Abogados
cree que la situación ac-
tual no sólo no produce sa-
tisfacción al ciudadano, sinó
más bien desasosiego, al
comprobar que sus de-
mandas de justicia se ven
postergadas de forma siste-
mática en las mesas de los
juzgados por una falta de
medios de comunicación. Y
ésto en unos momentos en
que la tecnología informati-
va ha resuelto práctica-
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COOPERATIVA TROT, DE MANACOR



PRIMERA CARRERA - PREMIO FOMENTO - TROFEO TALLERES MASVI.
AL TROTE ENGANCHADO	 2.100 mts. AUTOSTART

Para productos nacionales de 3, 4 y 5 años que no hayan ganado 45.000 pts.

A las 9,00 h.

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

F. Solivellas 1 EPHENDRA S. 2.100 F. Colom Cc5 Eaque Grandchamp - Unica M.

R. Gomila 2 HAMOR DE RETZ 2.100 J. Rosselló Yc3 Galant de Retz - Amour de U.

J. Miguel 3 HAYRES SENATOR 2.100 G. Suller Cc3 Ole Senator - Miss Kid

Hnos. D. Santa. 4 HADOL DE AMOR 2.100 P. Rosselló Yn3 Ego - Uganda

J. Mesquida 5 FAISAL 2.100 J. Mesquida h. Cc4 Brio Grandchamp - Zoraida

Hnos. Riera R. 6 HELSIKA R. 2.100 J.A. Riera Ya3 Giato - Ganga

SEGUNDO PELOTON
Gelabert - Duran 7 HELOS TRELLO 2.100 M. Adrover F. Cc3 Sam Frisco - Quintana

P. Fay Fay 8 FAY FAY N. 2.100 .1. Cabrer Cc4 Sam Frisco - Nena II

Torre Florida 9 FORT MORA 2.100 G. Jaume Cc4 Aneto - Palomina

Fca. Seguí 10 FANILOUKA 2.100 S. Crespí Yc4 Elido - Zambrana

J. Matas 11 HISTORY 2.100 G. Coll Yc3 lquelon - Ninoska D'Or

J. Mora 12 HELIOS MORA 2.100 A. Solivellas Cc3 Helios CH - Sahara Mc.

Primero 	 Tiempo 	 Ganador 	

Segundo 	 Tiempo 	 Ouiniela 	

Tercero 	 Tiempo 	 Trío 	

SEGUNDA CARRERA - PREMIO FOMENTO BIS -TROFEO VIDEO CLUB MONUMENTO - PORTO CRISTC
AL TROTE ENGANCHADO 2.100 mts. HANDICAP A las 9,25 h.

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

P. Alazán 1 HART TO WIN SM 2.125 M. Bauzá Cc3 Gamin d'Isigny - Petisa

Can Estela 2 FIDALIUM R. 2.125 J. Riera J. Cc4 Dagay C - Harta

A. Galmés Q. 3 ESCUDERO 2.125 J. Juan F. Cc5 Brio Grandchamp - Sarioka

Son Sureda 4 HOSSANNA KHAN 2.125 N. Adrover Yc3 Monet - Tania Khan

A. Suñer 5 HARITA 2.125 A. Artigues Yc3 Horsepower - Unita

Hnas. Galmés 6 HISTER 2.125 J. Galmés P. Yc3 Ego - Pimpinela II

Hnos. Riera B. 7 FRANCOISE 2.125 G. Mas Cc4 Aneto - Vadera

Son Llunes 8 EVEREST 2.150 P. Mesquida Ca5 Eaque Grandchamp - R imaya

B. Esteva B. 9 FOPHI 2.150 M. Sirer Ya4 Brio Grandchamp - Sophi

F. Pascual 10 HURACAN QUITO 2.150 J. Vich Cc3 Giato - Sabina II

M. Esteva 11 FARAON RS 2.150 Propietario Cc4 Aneto - Sara R.

Primero 	 Tiempo 	 Ganador 	

Segundo 	  Tiempo  	 Ouiniela 	

Tercero 	 Tiempo 	 Trío 	

TERCERA CARRERA - PREMIO POTROS 2 AÑOS - TROFEO PEPSI-COLA
AL TROTE ENGANCHADO 1.600 mts. HANDICAP	 A las 9,50 h.

Para productos nacionales de 2 años admitidos a correr.

Propietario N. Caballo Dist Conductor s.c.e. Origen
D.Cabrer 1 JONOTOP 1.600 M. Matamalas Cc2 Intrepide Begonia - Trianera
J. Torres G. 2 JORIM 1.600 J. Mas Cc2 Galant de Retz - Quedalina
A. Vadell 3 JUDDY 1.600 B. Barceló Yc2 Galant de Retz - Ramona Y.

Hnos. Sansó 4 JUMBO S. 1.625 J.A. Riera Ca2 lquelon - Vinga

C. Nivell 5 JOGLAR 1.625 A. Pou Cc2 Jorim Assa - Zeta

Hnos. Pocoví 6 JABUL SF 1.650 M. Bauzá Cc2 Haricot des Groix - Urana

Primero 	 Tiempo 	 Ganador 	

Segundo 	  Tiempo  	 Ouiniela 	

Tercero 	 Tiempo 	 Trío 	



CUARTA CARRERA - PREMIO APRENDICES - TROFEO CERVEZAS SAN MIGUEL
AL TROTE ENGANCHADO	 2.100 mts. HANDICAP

Para Productos de todo país admitidos a correr .

A las 10,20 h

Propietario N. Caballo D ist. Conductor s.c.e. Origen

B. Fem en ías 1 FARAON 2.100 B. Llobet R (a) Cc4 Monet - Petisa

A. Julia 2 AZORINI JM 2.125 G. Riera (a) Cc9 Tenderloin - Nika Julia

M. Adrover 3 ROQUEP1NA 2.125 R. Binimelis (a) Ycl6 Hourvari - Calmarina

Hnos. Bassa 4 BOCA RATON 2.150 J. Santandreu (a) Cc8 Sam Frisco - S. Montiel

S. Ruiz 5 DRIVES TWIST 2.200 A. Sureda (a) Cc6 Twist S - Oh Piroska

P. Alazán 6 GAMIN D'ISIGNY 2.225 J. Villalonga (a) Cal3 Queronville LB - Villanelle

Primero 	 .T iempo 	 Ganador 	

Segundo 	 Tiempo 	 Quiniela 	

Tercero 	 Tiempo 	 Trío 	

QUINTA CARRERA - PREMIO VESTA - TROFEO JUAN "COTA".
AL TROTE ENGANCHADO	 2.100 mts. HANDICAP	 A las 10,50 h.

Para productos nacionales de 6 o más años que desde el 1-4-84 hayan ganado 90.000 pts. o 180.000 desde el 1-1-83.

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

C. S'espital 1 E. POMPONIUS 2.100 S. Rosselló Cc5 Radar - Turista Fox.

C. Santueri 2 DALILA SF 2.125 G. Mora Ya6 Oscar CI I - Jaminosa

M. Cerdá 3 BUFALO 2.125 A. Pou Ca8 Jamin du Pont - Ursa

G. Coll 4 BENVENGUDA 2.125 Propietario Yc8 Nathan - Fata Morgana

Adrover	 Riera 5 ZYAN POWER 2.125 M. Adrover F. Cc10 Horserpower - Mica

Primero
	 Tiempo 

	
Ganador 	

Segundo 	  Tiempo  
	

Quinieln .	 .

Tercero 	  Tiempo 
	

Trío

SEXTA CARRERA - PREMIO REMORA - TROFEO FELIP RIERA, SILLERIA
AL TROTE ENGANCHADO 	 2.100 mts. HANDICAP

Para productos nacionales de 6 y más años, que desde el 1-4-84 no hayan ganado 90,000 pts ni 180,000 desde el 1

A las 11,20 h.
183 .

•

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

A. Ripoll 1 CONSELL 2.100 J. Bauzá Cc7 Urus G - Picara

A. Moll 2 BALALAYKA 2.100 A. Mitchell Yc8 Stia - Kupey

C. Es Molí 3 CRACK D'ORGUE II 2.125 J. Riera J. Cc7 Crack D'Or - Gabina

Hnos. Melis 4 TORTOLO 2.125 J. Melis Cc13 Vestjiden - Hortensia

M. Adrover J. 5 VADERA 2.125 J.A. Riera Ycl 1 Ornifle - Amiga

S. Llodrá 6 D. IRIS 2.125 Propietario Yc6 Stia - Jordilla

S. Riera M. 7 BAULA 2.125 Propietario Yc8 Poker - Narquilla

Bmé. Morey 8 BELLA LEY 2.125 M. Matamalas Yc8 Prince de Figuier - Ley

M. Adrover 9 DIVINA A. 2.125 M. Adrover F. Yc6 Monet - S'nina

Primero 	 Tiempo 	 Ganador 	

Segundo 	 Tiempo 	 Quiniela 	

Tercero 	 Tiempo 	 Trío 	

SEPTIMA CARRERA - PREMIO REMORA BIS - TROFEO THOMPSON , VIDEOS Y TELEVISORES
AL TROTE ENGANCHADO	 2.100 mts. AUTOSTART	 A las 11,50 h.

Propietario N. Caballo ist	 Conductor s.c.e. Origen
PRIMER PELOTON 	

Torre Florida 1 BIENVENIDO 2.150 G. Jaume Ca8 Nathan - Ramira II

Perlas Manacor 2 CRETA 2.150	 M. Fluxá S. Yc7 Nathan - Miss Piroska

Sra. de Moll 3 BEVERLY 2.150	 A. Moll Yc8 Volcan Joly - Salomé

D. Cabrer 4 DIVINA DE PRINS 2.150 M. Bauzá Yc6 Prins Orneberg - Trianera

B. Femenías 5 DARIOCA 2.150	 B. Llobet Cc6 Stia - Nisomulga

Hnos. Riera B. 6 ZAINA G. 2.150	 M. Durán S. Ycl0 Renaldo B - Olga Y.

SEGUNDO PELOTON
Son Llulls 7 VARCOLINA P. 2.150	 A. Pou Ycl 1 Ornifle - Laria

Hnos. Jaume 8 BEN D'OR	 • 2.150	 J. Jaume Cc8 Greco - Flor de Loto.



Primero 	 Tiempo 	 Ganador 	

Segundo	 • 	Tiempo  	 Ouiniela 	

Tercero 	 Tiempo 	 Trío 	

OCTAVA CARRERA - PREMIO IMPORTADOS - TROFEO C.D. MANACOR.
AL TROTE ENGANCHADO 	 2.100 mts. HANDICAP

	
A las 12,20 h.

Para productos de Importación retrasos según sumas ganadas desde el 1-10-84.

Propietario Al. Caballo Dist. Conductor s.c.e. Origen
Son Moragues 1 ODYSEE DE TILLARD 2.125 B. Llobet Ya5 Hippy Quermorvan - Kacha de Tillar

A. Gomila 2 HERMITE 2.125 J. Llull Cc12 Quel Ramier - Ossa

J. Gelabert 3 HABEO 2.125 J. Riera J. Ca 12 Paleo - Panamá III

A. Galmés Q. 4 GALVANO 2.125 M. Adrover F Cc13 Raskolnikof Z - Quenotte

S. Sementales 5 JORIM ASSA 2.150 S. Rosselló Cc10 Cotentin - Tarassa

S. Sementales 6 KAOLIN PELO 2.175 M. Sastre Cc9 Carlos Pelo - Brodera

C. Sol Naixent 7 HOTE DE RAMPAN 2.225 M. Galmés Ca 12 Scherzo - Myrtue.

Primero 	 Tiempo 	 Ganador 	

Segundo 	  Tiempo  	 OuMiela 	

Tercero 	 Tiempo 	 Trío 	

FONDO TRIO: 23.700
NOVENA CARRERA - PREMIO QUO VADIS - TROFEO OLIVART S.A.
AL TROTE ENGANCHADO	 2.100 mts. HANDICAP

	
A las 12,50 h.

Para productos Nacionales de 3, 4 y 5 años que hayan ganado entre 45.000 pts y 225.000 pts.

Propietario N. Caballo Dist Conductor s.c.e. Origen
A. Garau 1 HIVERN 2.100 B. Garau Cc3 Horsepower - V. Pamela

Hnos. Ginard 2 FOX 2.100 P. Rosselló Cn4 Monet - Uganda

J. Torres G. 3 EVA 2.125 J. Mas Ya5 Elido - Quedalina

A. Binimelis 4 HEROS DE MAI 2.125 A. Binimelis Ca3 Dior II - Ufana Julia I

C. Nivell 5 FINURA 2.125 A. Pou Yc4 Galant de Retz	 Vera SM

M. Caldentey 6 ELEAZAR 2.125 B. Llobet Cc5 Monet - Flicka

S. Llabrés 7 ETRUSKO 2.125 J. Bauzá Cc5 Rousko - Judi

G. Barceló 8 EL JHAZAIR 2.150 S. Riera Cc5 Oscar CII - Zinnia SF

A. Roig 9 ELMA 2.150 M. Bauzá Ya5 Brio Grandchamp - Sara R.

Primero 	 Tiempo 	 Ganador 	

Segundo 	  Tiempo  	 Ouiniela 	

Tercero 	 Tiempo 	 Trío 	

BOTELLAS DE CHAMPAN AL SEGUNDO Y TERCER CLASIFICADO DE CADA CARRERA
DONADAS POR LA U.D. BARRACAR Y SOCIEDAD COOPERATIVA TROT



mente los problemas exis-
tentes en el ámbito de las
comunicaciones. Por ello,
el Colegio rechaza cualquier
intento de paliar o justifi-
car la imposibilidad de en-
mendar esta absurda situa-
ción so pretexto de que las
medidas correctoras ade-
cuadas sólo pueden producir
su efecto a medio o a lar-
go plazo.

En busca de soluciones
precisas.

Tras esta visión de
conjunto, los abogados ins-
tan a los Poderes Públicos
para que, con carácter
general y urgente, se adop-
ten las soluciones precisas,
ya sean de orden funcio-
nal o estructural, para erra-

dicar de inmediato las
anomalías, deficiencias e
irregularidades que impiden
el correcto funcionamiento
de la Administración de
Justicia y de manera parti-
cular, en una serie de puntos
que pasa a enumerar.

Peticiones concretas de
los Abogados.

Las peticiones, las con-
cretan los abogados en cinco
puntos:

1.- La desaparición de
las situaciones de corrup-
ción, inclusive la incentiva-
ción al margen de la Ley,
de los funcionarios.

2.- El ejercicio, sin re-
paros, de las facultades dis-
ciplinarias de orden funcio-
narial para controlar la deja-

ción e ineficacia en el de-
sempeño de la función pú-
blica.

3.- La articulación de
un sistema de retribuciones
adecuadas a la suprema fun-
ción judicial, así como la
aportación de los medios
materiales	 y	 personales
necesarios para el cumpli-
miento de dicha función.

4.- La preparación y se-
lección de los funcionarios
que han de desempeñar, en
el orden judicial, trabajos de
cualquier índole.

5.- Realización de un ri-
guroso estudio tendente a la
modificación, en aras a la
eficacia, de las funciones ju-
diciales y del sistema de
estructuración y organiza-
ción de las oficinas judicia-
les.

Acuerdos finales.

El Colegio de Aboga-
dos, tras estas peticiones,
acaba su dura nota con
los siguientes acuerdos,
adoptados por unanimidad:

1.- Denunciar ante la
opinión pública la profun-
da preocupación de la Abo-
gacía Balear, así como su to-
tal repulsa por el colapso
que se ha producido en el
funcionamiento de la Ad-
ministración de la Justicia.

2.- Recabar de los Po-
deres del Estado la inme-
diata adopción de las me-
didas que resulten necesa-

rias y precisas para poner
fin a esta anómala situa-
ción.

3.- Dar cuenta de los
precedentes acuerdos a la
Junta General de este Ilus-
tre Colegio.

4.- Elevar estos acuer-
dos, así como su preceden-
te exposición al Excmo.
Sr. Presidente del Consejo
del Poder Judicial y Exc-
mo. Ministerio de Justicia
y al Excmo. Sr. Fiscal Ge-
neral del Estado.

Asimismo se acordó
comunicar lo que antece-
de a los restantes colegios
de abogados de España.

Rueda de prensa.

En una rueda de pren-
sa celebrada en el local de
este Colegio, el decano del
mismo, D. Juan López Gayá

responsabilizó del actual
estado de cosas al Ministe-
rio de Justicia y al Consejo
General del Poder Judicial,
afirmando que su inten-
ción era dar a conocer to-
dos estos puntos a la opi-
nión pública balear.

Por lo que respecta
a Manacor, a los juzgados
de Manacor, nada se dijo
en concreto, puesto que se
habló a nivel general de la
caótica situación de los juz-
gados de la provincia, entre
los que, sin duda, el de Ma-
nacor no es de los más dota-
dos ni personal ni material-

Juan López Gayá, decano
del Colegio de Abogados de
Palma.

mente. No obstante, entre
los abogados de Manacor
existe la esperanza que con
la inauguración del nuevo
Palacio de Justicia, actual-
mente en construcción en la
Plaza Creus i Fontirroig, po-
dría paliarse en buena me-
dida la deficiente y lamenta-
ble situación actual.

Fotos: Forteza Hnos.

El nuevo Pa/a'-/o de lustici, , en construcción, lbre nuevas Perspectivas de esperanza.



Calas de
Mallorca

••n•

Todas las noches a partir
de las 20 horas

Precios normales.

PIANO BAR
HOTEL LOS MASTINES SOL

Conozca nuestro local con jardines interiores y el
ambiente más agradable de la zona

;AUTOMOVILISTA!
Limpiauto RIERA

Gabriel Riera Martorell
C/Mossén Alcover, 90 - Tel. 55 29 29

EXCLUSIVA PARA MANACOR

Centro de Grabación en exclusiva para Manacor "MATRILUNAS".
Le grabará en todos los critales la matrícula de su vehículo, en pocos minutos, incluído el

seguro de robo, pagándole el 100 o/o de su valor venal, a los 61 días de la fecha de su desa-
parición todo por 4.000 pts.

Hoy es obligatorio en los coches de alquiler, en breve lo será para todos los coches.
B.O.E. núm. 216, 8 Septiembre 1984.
B.O.E. núm. 260, 30 Octubre 1984.



UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACION A DISTANCIA

FACULTAD DE DERECHO
DERECHO

SEGUNDA PRUEBA PERSONAL

CAu.sc

Expte. T. , 523532
Exámenes parciales

ASIGNATURAZeRECHO

D. LLITERA S _

ha obtenido la calificación

del curso 1984-85.

,

4081'3 NA, Alve-ez
NOTA.— Esta papalina no bono otro vo .- 'Al si <ir , a eirnpla notificación al intorouno

La uhilliceción do III. pnt,.	 AV, o NO APTO

CURSO 1984-85

PUM 	

lasegundaPr Da Perso-a

adrid, Juri de 1985
Por EL EQUIPO DOCENTE

Salvador Ferrer i An-
dreu, pintor català afincat
al Port de Manacor des de
fa uns anys, autor d'una
exposició a Manacor fa dos
anys, tornará a exposar al
nostre municipi, però aques-
ta vegada al PORT i de pas
innaugurará la Sala d'Ex-
posicions de la Casa del
Mar. A aquesta exposició
mostrará una col.lecció
lis la majoria dels quals
han estat realitzats a Ma-
llorca i alguns a París.

En Joan Miguel,
és notícia perquè al marge
de ser considerat el "bar-
quer major" de s'Illot se
mostra molt preocupat per
l'urbanisme d'aquella coló-
nia i duu entre cella i ce-
lia el projecte d'arreglar
degudament la Plaga d'es
Llop. No estaria malament,
no...

En Jaume Santandreu,
és notícia perquè acaba
d'arribar de totes les
Afriques. En Jaume s'ho
monta d'allò millor i com
a catedràtic en margi-
nació va decidir anar a
fer el doctorat al Marroc.

Ha tornat bo i sá i nol-
tros Ii donam la benvin-
guda al mateix temps
que li recordam que els
lectors suspiren per tornar
llegir les seves paràboles.

En Gabriel Homar, qui
per la seva funció de Bat-
le del nostre Poble hauria
de donar una explicació
en públic de per qué si la
Clínica MUNICIPAL té
sang per a transfusions, no
ho havien comunicat al Ser-
vei d'Urgències.

Aquesta informació
amb temps suficient ha-
gués pogut evitar una
trista polémica i no volem
entrar en detalls sobre si era
possible o no salvar una
vida perquè noltros no som
qui per analitzar
Allò que és cert és que les
autoritats han de vetllar
perquè els ciutadans esti-
guin ben atesos, màxim
quan es tracta d'urgències
mèdiques. I demanam:
ši tenim, o álgú té, un ac-
cident per culpa del qual
s'hagi perduda molta sang,
on ens hem de dirigir?
Recordau4 , Sr. Batle o Sr.
President de la Comissió
de Sanitat, que un minut
pot esser vital.

En Tia Riera, és notí-
cia perquè fa uns dies va
proposar a l'Ajuntament
que compras el darrer tom
del diccionari Espasa-Cal-
pe. Però això, que no
té gran importancia dóna
peu a uns comentaris sobre
la biblioteca Municipal:
Descomposta, amb lli-
bres acaramullats, amb una
política de compres to-
talment insuficient i amb
un horari també insu-
ficient. Per curull i sum-
mum no hi ha
placa de bibliotecari/a. Per
què no es fa un planteja-
ment més útil i es fomenta
més que la gent hi vagi?
Fins ara la biblioteca
s'ha duita amb pegats i
Manacor necessita un bon
centre de lectura i
de consulta, més dotat i
organitzat.

Toni Puigros, ex-presi-
dent del Manacor és notí-
cia perquè ha contret se-

gones nupcies. El ser hu-
mà no va ser fet per viure
en solitud. Que siguin
tacos..

En Miguel Brunet.
Degà dels pintors mana-
corins i artista de fama en-
llà de les nostres fronte-
res és notícia perquè els seus
dibuixos —sembla que
inaccessibles per la via nor-
mal, en opinió de certes
persones— han arribat (els
dibuixos) a l'extrem de
ser robats d'una exposició.

Concretament va ser a
Ciutat, la setmana pas-
sada, al Palau Solleric, on hi
havia una exposició d'obra
donada per diferents artis-
tes en favor d'Amnistia In-
ternacional a fi de donar
recolzament als presos de
consciència de tot el món.
Allí, malgrat la vigilancia,
varen robar un dibuix d'En
Brunet, rompent el vi-
dre i deixant el marc.

Lluís Ladária Caldentey
veterinari titular de l'Ajun-
tament de Manacor, és notí-
cia perquè, després de
tants d'anys de dedicar-se
a la professió, se jubila,: aca-
ba aquest mes. Però Don
Lluís Ladária no ha vol-
gut retirar-se sense tenir un
detall amb l'Ajuntament,
detall que aquest li ha
agralt: li ha regalat un
triquinoscopi. Resulta que
el que s'utilitza a l'Escor-
xador no és propietat mu-
nicipal, sinó del mateix

Lluís Ladária, 1, com que
és a l'Escorxador on se l'ha
de mester, ha decidit rega-
lar-lo a l'Ajuntament. Ara li
toca disfrutar d'un bon des-
cans, cosa que li desitjam,

En Pep Boix, está que
no s'atura: a més de prepa-
rar l'edició del seu nou Ili-
bre, aquesta vegada de poe-
mes, que se titulará "La Na-
turaleza Humana", ara está
tot embarullat en un altre
projecte: ha de muntar una
llibreria, que podria estar
llesta dins uns quants me-
sos. La llibreria se dirá Exca-
libur, igual que la seva
col.lecció-editorial de Ili-
bres.

En Pere Lliteres, que
és un dels empleats de
Contribucions (encara que
no en té aspecte ) és no-
tícia perquè está ma-
triculat a la Universitat
Nacional d'Educació a
Distància (Madrid) i estudia
Dret. Res, idb l'home, com
si no-res , en l'assienatura
de Dret Civil-II s'ha
despenjat un Sobresalien-
te y Honor. Enhorabona i
que seguesqui la bona rat-
xa!



Ojo con los timos!

En Porto Cristo, unos
desaprensivos timan a
algunos ciudadanos cues-
tando para el Colegio Joan
Mesquida.

No hace muchos días
la prensa nacional recogía
la noticia de que en la ac-
tualidad, el timo de la es-
tampista, tan archiconoci-
do, estaba terriblemente de
moda. En tiempos de paro y
de necesidades, la picaresca
hace estragos y se agudiza
el ingenio para tratar de en-
gañar al prójimo y hacerse,
con relativa facilidad, con
un dinerillo que nunca cae
mal.

Nos hemos enterado
que en estos días, y cuando
ya son muchos los mana-
corenses que están pasando
sus vacaciones en Porto Cris-
to, algunas personas —al
menos alguna de ellas es de

habla catalana— se es-
tán paseando por los domi-
cilios en busca de ayu-
das para las obras del Cole-
gio de Minusválidos de Mana.
cor Joan Mesquida. Ante es-
te timo, queremos hacer
una aclaración: La junta
Directiva de Aproscom, nos
ha confirmado que nadie
está autorizada para rea-
lizar estas cuestaciones. En
segundo lugar nos ha afir-
mado que las obras, pró-
ximas a concluir están per-
fectamente financiadas por
el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia, el Ajunta-
ment de Manacor, el Govern
Balear y el mismo Apros-
com. Y que en ningún mo-
mento se ha realizado cues-
tación alguna para este
fin. Atención pues al ti-
mo.

Voltor-3 está fent preves durant
aquests dies

La TV-3 ja ha arribat a les
illes

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCIO DE CONTRATACION.

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada
el día 14 de Mayo de 1985, adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo:

Aprobar las memorias descriptivas y presu-
puestos de las obras de "asfaltado calles Manacor
3a. fase (reasfaltado calles)", por importe de
QUINCE MILLONES TRESCIENTAS TREIN-
TA Y OCHO MIL NOVECIENTAS DOCE
PESETAS. "asfaltado calles Manacor 3a. fase
(calles primer asfalto fase B)", por importe de
DOCE MILLONES SEISCIENTAS CUARENTA
Y SIETE MIL NOVECIENTAS SESENTA PE-
SETAS.

También en la misma sesión plenaria se acor-
dó contratar directamente la ejecución de las
precitadas obras y aprobar los Pliegos de Condi-
ciones Económico-Administrativas que han de
regirlas facultando a la Alcaldía para la firma de
la documentación precisa a tal fin.

Las empresas interesadas en la realización de
alguna o todas las obras de referencia pueden
presentar sus ofertas (tantas como fueran las
obras que soliciten realizar) en sobre cerrado en
el Registro General de esta Corporación durante
las horas de oficina, en el plazo de quince días
contados desde la publicación del último de los
anuncios inclusive. Acompañarán a la oferta: de-
claración jurada en la que se manifieste bajo su
responsabilidad no hallarse incursas en ninguno
de los casos de incapacidad o incompatibilidad
señalados en los Artículos 4 y 5 del vigente Re-
glamento de Contratación de las Corporaciones
Locales, copia del Documento Nacional de
Identidad o cuando se trate de persona jurídi-
ca escritura de su constitución, Documento de
Calificación Empresarial y recibo justificativo
de haber efectuado el pago de la cuota de Licen-
cia Fiscal en el Municipio de Manacor.

Manacor a 20 de Junio de 1985.
EL ALCALDE.

El Barracar Infantil,
ascendió a primera

Lo que no pudo conse-
guirse mediante los pun-
tos obtenidos en la Liga,
lo acaba de conseguir
ahora el Barracar mer-
ced a la renuncia de dos
clubes: El Porreres y el
Ses Salines, que se han
retirado de la competi-

ción de primera catego-
ría Infantil. El Barracar, que
quedd tercero en la Liga,
tiene ahora su portuni-
dad, que a buen seguro
aprovechará, de subir	 a
la	 Primera Infantil de
Fútbol. Enhorabuena por
el ascenso.

El canal català de tele-
visió, TV-3, ja ha arribat a
les Illes: Voltor-3 S.A., la
societat anónima que es va
crear expressament per a
aconseguir —vista la poca
disposició del Govern
Autònom— que l'emissió del
tercer canal català de tele-
visió es pogués rebre a les
Balears, va instal.lar el repe-
tidor dimecres passat i a par-

tir dede dijous i fins demà diu-
menge está fent proves, re-
produtnt l'emissió sencera
(a partir de les 13,30) per
tal de comprovar !Vea de
cobertura a les Illes. Si bé
pareix ésser que la TV-3
arribará fins on arriben els
dos canals de Televisió Es-
panyola, sembla que algu-
nes zones, per les seves ca-

racterístiques geogràfiques,

tendran dificultats de re-
cepció: així, possiblement

no es podrá veure a
Sóller i p'entura tampoc a
la zona de Manacor. Si
aquests casos es confirmen,
Voltor-3 S.A. pretén nego-
ciar amb els ajuntaments
afectats la instal.lació d'uns
mini-repetidors, com ja
s'ha hagut de fer en altres
ocasions amb Televisió Es-
panyola.

De totes maneres, tot
això es comprovarà el pro-
per dilluns, una vegada aca-
bades aquestes proves pre-
liminars. La recepció, però,
no s'interromprà en cap mo-
ment, de tal manera que po-
dem afirmar que ja tenim
la TV-3 amb nosaltres. I
recordau que, encara
que no podem assegurar si a
Manacor es reb o no, val la
pena intentar-ho i compro-
var-ho personalment.

SE ALQUILAN APARCAMIENTOS
Y DESPACHOS

en la finca C/ Amargura, 14

Informes: Tel. 55 17 78



Tercera edat

GABINETE DE GINECOLOGIA Y TOCOLOGIA 

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

Ayudante: Magdalena Febrer Adrover

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

(HORARIO 1
Lunes, martes y miercoles (16,30 h - 20h.)

Horas convenidas

1 TELEFONOSI (servicio contestador automático)

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

I AREAS QUIRURGICAS.

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

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

NOVETAT
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LLIBRERIA
BEARN

Vivim d'eufemismes.
Les generacions actuals sem-
bla que no tenen coratge
per afrontar-se amb la rea-
litat de les coses i dels acon-
teixements i acudeixen als
eufemismes per tal de des-
fressar-la. Davant l'impossi-
bilitat de canviar el curs
dels esdeveniments no tenim
altre acudit que canviar-los
el nom. Feim lo que els
allots petits que es tapen
el cap amb el llençol per
protegir-se d'una amenaça,
més imaginaria que reial,
entrellucada en un somni
d'opressió o en un desvet-
lament d'infant aveciat.

Els anys corren i no hi
ha qui els aturi. Ara que en-
lloc d'acceptar la realitat
tal com és, haurem inven-

tat un de tants eufemismes
que avui en dia s'han posat
de moda. Ara ja no hi ha
vells. Hi ha només tercera
edat. I amb aquest invent
ja ho haurem arreglat
tot i tenim la Seu plena
d'ous, com es sol dir.

¿Está ben fet? ¿Está
mal fet? Sí i no. Sí, en
quant dona una injecció
d'optimisme a tantes per-
sones que, en tombar l'edat
de jubilació, es retraurien
dins ca seva, tot sols a un
racó, sens altre dèria que
la d'un que vaig conèixer,
que ja en els quaranta
anys, responia a tot qui li
demanava de noves: "espe-
rant la mort".

Perquè la mort, tret de
desgracies	 —avui,	 per

dissort ben freqüents, ami:
això de motos, cotxes i al-
tres herbes —no sol fer-se
present fins que s'entra
a les decenes que acaben
en "anta", quaranta, cin-
quanta, seixanta... i és co-
mençant aquí quan la sega-
dora ja té més en compte
els cavaions que es duen da-
munt les espatles de cada
un.

I encara diguem gra-
des, que un temps eren
ben pocs els qui romanien
vius i coa dreta amb seixan-
ta anys a n'el coll (el pare
seixantí motiu per l'excep-
ció del servei militar). Avui
les persones que pasturen
amb un feix de setanta i
de vuitanta ja no són res
de l'altre món, i més con-
drets o més xerecs, en
veim per tot arreu.

Ara passa a se'n revés
d'un temps. Abans la roba
—calçons, jacs— les sersien
i apedaçaven fins que ja no
s'aguantaven de per lloc. En
canvi eren contades les per-
sones que, passats els sei-
xanta o seixanta-cinc, roma-
nien a n'aquesta vall de llà-
grimes. Durava la roba, la
feien durar, més ben dit, i
no duraven les persones.
Avui ja s'ha girada sa trui-
ta. Sa roba se tira en
començar espellissar-se i en
canvi —beneit canvi— s'ape-
dacen les persones i avui els
metges es cuiden prou de la
salut dels de la tercera edat,
com a cosa normal i fins hi
ha una especialitat d'això,
que es diu gerontologia.

Els anys de vida s'allar-
guen fins a un límit que
abans ni es somniava, això
sí, amb greu preocupació
de la Seguretat Social i tam-
bé amb greu disgut dels
pressumptes hereus qui, no
mitjançant una donació
"inter vivos", veuen
molt llunyana l'hora de
gaudir de l'herència d'uns
parents que duren més que
mànec de cullera.

Ara que els metges
no se n'empatxes de la S.S.
ni de la pressa dels hereus.
Ells van fent lo seu i peu
rossec, peu rossec, amb pas-
ses llargues o curtes, amb el
cap clar o fent cadufos, de
cada dia va en augment els
qui es diuen o en deim de
la tercera edat. Fins al punt
que ja es pensa amb una
"quarta edat" que co-
mençaria a n'els vuit cava-
llons complits. Llavors sí,
s'haurà de tenir en
compte alió de "caldera ve-
lla, bony o forat - o l'al-
tre variant un poc més pes-
simista peró més realista
"bony o forat".

Preguntava un al.lot de
deu anys al n'el padrí seu
de vuitanta. Padrí. que pa-
garíeu de tornar a la meya
edat?. El padrí, tot rabent,
Ii respongué: i tú, fill meu,
qué pagaries d'arribar a la
meva?

DEDICATORIA. A
tots els de la tercera edat.
Déu que les conservi la vi-
da, la salut i l'humor. I
fins que Ell vulgui.

Joan Bonnín.



El bot d'una escola a l'altre, difícil de superar per als nos-
tres alumnes.

Son Cardó

Qué els hi passa en els al.lots de Son Carrió
quan deixen s'escola del poble i comencen

les classes a l'Institut de Manacor?
comentat moltes

vegades que els al.lots de
Son Carrió, quan surten
d'aquí i se'n van a escola a
Manacor, tenen greus pro-
blemes amb les notes, amb
superar els cursos favorable-
ment, amb adaptar-se a la
nova situació. Aquests són
problemes reals i evidents;
les seves conseqüències? "els
suspensos"; les seves cau-
ses?. Aquest és un tema
més delicat i que en tot cas
no me toca a mi comentar-
lo, sinó a les persones rela-
cionades directament amb
aquesta qüestió.

Per això hem entrevis-
tat a tres parts fonamen-
tals: els al.lots de Son
Carrió que han viscut aques-
ta situació, el mestre de
l'escola del poble i el di-
rector de l'institut de Mana-
cor.

A la pregunta "qué
passa amb els joves de Son
Carrió que quan surten
d'aquesta escola comen-
cen a suspendre?" varen
contestar:

ELS AL.LOTS DIVEN:

"No és només una co-
sa, són moltes o millor ho
és tot. Començam amb un
canvi d'ambient total, pas-
sam d'un poble petit a una
ciutat i ja ses coses més
senzilles canvien, per exem-
ple aquí, a Son Carrió, no
hi ha semàfors; quants d'al-
lots de Son Carrió hi ha que
en es 14 anys sàpiguen cir-
cular per dins una ciutat,
encara que sigui petita?.
Molts pocs, noltros estam
acostumats a anar de ca nos-
tra a s'escola així com vo-
lem i a trobar-mos en Pe-
dro que mos diu quan po-
dem passar a s`únic punt
una mica conflictiu d'es
poble que realment tam-
poc ho és. A més a més
aquí, a Son Carrió, tothom
te coneix i tu coneixes a

g totes ses persones que
te topes, però a Manacor no
coneixes a ningú, té sents

5 una mica totsol, saps que
2 si tenguessis un problema no

trobaries ajuda annb tanta
facilitat, no ho sé, és dife-
rent...

Llavores te trobes amb
un canvi d'es sistema edu-
catiu. Lo primer que te
sorpren en arribar a s'ins-
titut és sa manera de trac-
tar en es professors: a s'ins-
titut els pots dir: "tu" i
a Don Pedro l'havies de
tractar sempre de "Don";
just aquest vincle de con-
fiança fa que ses coses can-
viin, hi ha al.lots que
se senten més còmodes, més
tranquils, que seis lleva
aquella por a fer pregun-
tes i en hi ha d'altres que
se pensen que ja no deven
respecte en aquest profes-
sor i comencen a fer s`án-
nera. De totes maneres ens
produeix una reacció.

També te trobes amb
Ims sistemes d'ensenyança
més moderns i molt dife-
rents en es de Son Carrió.
Perquè es vulgui acceptar o
no es sistema d'ensenyan-
ça de Son Carrió és anti-
quat i s'ha quedat estan-
cat, Don Pedro era un
mestre molt bo en es temps
de N'Antérnia Esperança i
tota aquesta gent, però de
llavors ençà segueix es ma-
teix sistema de fer classes
i ara aquest sistema ja no
val, ens deixa amb inferio-
ritat de condicions en
competir amb al.lots d'al-
tres escoles.

I el fet de tenir tres
cursos en una sola aula
tampoc me pareix bé, és
molt avorrit, te lleva s'il-
lusió perquè, per exemple,

des de 6é. curs saps per-
fectament tot lo que faràs
es pròxims tres cursos. Prin-
cipi de curs no té aquella
il.lusió que hi ha en altres
loes perquè ja saps quin
professor tendrás, quins
companys tendrás i tot lo
que te tocará estudiar.

A Manacor és més mo-
dern, més lliure; ni es pa-
res, ni Don Pedro restan
tot lo dia damunt, a Mana-
cor no te coneix tothom
perfectament com a Son
Cardó i això té sa seva part
bona i sa seva part dolenta;
lo bo és que ets més lliure i
si vols fer sa pòlissa i anar
a s'Olímpic ho pots fer,
ningú te diu res si fas s'en-
diot i no fa falta que duguis
es deures fets i lo dolent
és que, a Son Carné, un cop
havies tret un parell
d'excel.lents ja t'havies
guanyat sa fama i no feia
falta que resforçassis gaire
més i això a Manacor no
passa perquè Chas de tornar
guanyar sa fama cada curs.

Es tercer problema i
més greu és es de sa base de
coneixements. Noltros anam
a Manacor mal preparats,
ens passa que: Primer ens
trobam amb un bot en es
nivell de coneixement molt
gros. Tota sa materia que
veim és completament nova,
a Son Carrió vèiem coses
noves i repassàvem ses que
ja havíem estudiat, però
a s'institut de repassos com
es que mos feia Don Pedro,
res.

Segon, com que tot és
tan nou hem de realitzar
un esforç molt gros per
nivellar-mos, hem d'estudiar
molt més cada dia que lo
que estudiàvem a• Son
Carrió i llavores ses notes
són molt més dolentes.

Tot això junt fa que:
-O t'has d'esforçar molt,
has d'estudiar molt, has
d'intentar adaptar-te en es
nou ambient de s'institut
i t'has de conformar amb
unes notes mitges o baixes.
-O passes de tot, no superes
s'adaptació i comences a
suspendre, a deixar



d'estudiar cada ala, a dei-
xar d'anar a classe perquè
tanmateix no entens res i
t'avorreixes, a desanimar-te
i acabes a S'Olímpic.

Es que són moltes de
coses juntes, totes tan
noves, començant per s'am-
bient i acabant per sa ma-
tèria que veus a dins classe;
són tantes coses juntes que
mai havíem vist abans en
es nostro poble que en
aquest primer curs te trau-
matitzen un poc i te deso-
rienten.

DON MIQUEL BOSCH,
DIRECTOR DE
L'INSTITUT MN.
ALCOVER DIU:

(Recordem la pregunta:
Qué passa amb els joves de
Son Carrió que quan surten
de l'escola del poble comen-
cen a suspendre?)

"Qui t'ha dit que es
al.lots de Son Carrió quan
venen aquí comencin a sus-
pendrer-ho tot?. Qui t'ha
donat aquesta mala infor-
mació?

Noltros hem tengut
aquí molts bons alumnes de
Son Carrió; ara mateix que
jo recordi...ses germanes
Servera Domenge, tant Na
Catalina com Na Maria i
ses Blanquer, per exemple.
Tú no, tú eres un desastre.

-Ah no guapo!! jo
també aprovava.

-Quan te vares passar a
lletres.

I per lo demés no cree
que es alumnes de Son Car-
rió estiguin especialment
mal preparats.. Crec que en
hl ha alguns de Manacor que
venen pitjor.

Mira, es percentatges
totals d'aprovats per juny
dels alumnes de s'institut
són els següents:

D'un 20 a un 30 o/o
d'al.lots que ho duen
tot aprovat en es juny.

D'un 70 a un 80 o/o
d'al.lots duen una o và-
ries assignatures suspeses.
Es motius? Possiblement
l'augment del nivell d'ense-
nyança que ?ha fet aquests
darrers 5 anys. pujat
es nivell una barbaritat.

I es al.lots de Son
Carrió entren més o menys
dins es nivell normal de sus-
pesos; del() al.lots que es-
tudien ler. de BUP en hi
ha hagut 2 que ho han apro-
vat tot i 8 que han suspès
una o vàries assignatures.
3 hagués estat lo normal,
4 un poc millor, 2 un poc

pitjor.
(Hi ha, però, un detall

que se li va escapar al direc-
tor de l'institut quan
parlàvem d'això: Hi havia
entre aquets 10 alumnes de
primer curs alguns al.lots
que repetien i encara així
han suspès alguna cosa).

I si parlam dels demés
al.lots que segueixen BUP
i que després fan COU són
gent completament normal.
En hi ha molt pocs de
COU que suspenguin selecti-
vitat, per exemple, dels
que s'examinen venint
d'aquest Institut. Aquest
any cree que només han
estat 2. (Aixó vol dir que
van ben preparats).

No, no crec que es
al.lots de Son Carrió sus-
penguin més que es altres.
Ara, és diferent suspendre
2 ó 3 assignatures que
6 ó 7.

-Sí, el problema és que
hl ha, cree, dues persones

amb tot aprovat, unes 2 ó 3
més amb pocs suspesos i
totes les demés amb una
alta quantitat d'assignatures
suspeses.

-Bé així és diferent...

I DON PEDRO, EL
PROFESSOR DE
L'ESCOLA DE SON
CARRIO, DIU:

A Son Carrió se fa el
que es pot. Hi ha un pro-
blema evident i difícil de su-
perar que és el de ses au-
les. No hi ha prou al.lots
com per crear aules
noves i ses que hi ha resul-
ten insuficients.

També passa que es al-
lots fan poca feina. No
duen mai es deures fets
i per això no em queda
més reimei que donar un
temps, abans de començar
sa classe, perquè facin tot
això que havien d'haver
fet a ca seva. I sí, aixe,
representa perdre un poc
de temps però és neces-
sari fer-ho. I sobre això que
me dius de s'estanca-
ment no és cert que a
Son Carrió no hi hagi re-
novació. Jo mateix vaig
fent uns cursets per posar-
me al dia, sobretot en aque-
lles assignatures que domín
pitjor.

Es altres mestres, a ses
altres escoles, tenen una
especialització. Saben molt
sobre el tema que tracten
i disfruten amb el seu
treball perquè donen classes
exclussivament sobre es

tema que han triat. Però
noltros, aquí, hem de fer
classses de totes ses assig-
natures, mos agradi o no,
estiguem preparats o no;
per això moltes vegades
hem de fer cursets per po-
sar-mos al dia i preparar-
mos bé en totes aquelles
assignatures que hem
d'ensenyar, sobretot en
aquelles que anam més
fluixos.

Crec que això de que
estam estancats no és cert,
tenim els tests més moderns
i com ja t'he dit anam re-
novant ses classes i es sis-
temes d'ensenyança així
com es va fent necessari.

A més et diré una cosa,
no crec que cap mestre d'a-
quests joves que ha acabat
ara sa carrera sigui capaç
de donar classes aquí per-
qué has de ser més o menys
expert en totes ses assig-
natures, no només en aque-
lles que tu has triat.

I no mos queda més re-
mei que tenir-ho així perquè
és impossible posar un
professor per cada assig-
natura de cada curs a uns
cursos que no tenen més
que 15 ó 16 alumnes. Per
crear una aula nova i dur
nous professors es requereix
tenir uns 40 alumnes per
aula i Son Carrió no les té.

(Cree que resulta
oportú comentar, ara, que
a més a més dels problemes
que pugui tenir l'escola per
la qüestió de les aules, hi
ha una altra cosa que,
diríem, "afegeix en es
banyat": A Son Carrió
se li assigna, cada any, un
pressupost, són doblers en
metálic; i a més d'aquest
pressupost li corresponen
una certa quantitat de ma-
terial didàctic que se
pot dir que mai hem vist
per aquí; per això mos hem
d'anar arreglant amb els
doblers que mos dóna el Mi-
nisteri, que per cert són
ben pocs (insuficients per
comprar una enciclopèdia).
De tot aixó no en té culpa
cap de les persones que
donen classe a l'escola i si
tenim uns mapes vells, si ens
fa falta una enciclopèdia
i més llibres d'aquest tipus

com puguin ser un atles, si
no tenim materials per
fer treballs manuals, si no
hi ha cap gimnàs, si no te-
nim laboratori, si mos fal-
ten moltes d'aquelles coses
que tenen tots els altres
col.legis i els al.lots de
Son Carrió surten, teórica-
ment mal preparats; crec
que seria injust donar la cul-
pa als professors de l'escola
que encara que volguessin
no podrien fer res més).

-I parlant d'un altra
cosa, no és cert que a
vostè els al.lots li han de
dir "Don Pedro" mentres
que a s'institut tracten als
professors de "tu"?

-Sí. Però no és p'es
tractament de "Don", sim-
plement és per una dis-
ciplina, un respecte, un
ordre dins sa classe. A jo
m'és igual si a defora
hi ha qualque al.lotet d'a-
quests petits que me diu:
Hola Pedro!. I tampoc
m'importa si es al.lots me
fan qualque broma. Perol)
a dins sa classe trob que
hi ha d'haver un respecte
i una disciplina; jo no
acceptaria que es al.lots me
tractassin de tu. I es grans
ja ni s'atreveixen. Però és
simplement per això.

-Vol dir que no está
traçat una mica a l'antiga?

-Potser que amb això
sí.

-I amb lo de fer apren-
dre sa 110 de membria
en es al.lots?

-Sí, els hi faig aprendre
certes coses de memòria pe-
rò són coses bàsiques i fona-
mentals, petits resums o
coses destacades de sa lli-
çó que és necessari que re-
cordin.

-Per?) és necessari que
ho sàpiguen recitar?

-No, que va!! Qué m'és
a jo si me diven:

"Va sortir per sa porta"
o "Va atravessar es portal
i va anar cap a defora".

CONCLUSIO:
Tal vegada no sigui ni

tant, ni tan poc. I crec que
lo millor és deixar que cada
un tregui les seves pròpies
conclusions.

Carme Llinàs

SE DAN CLASES DE REPASO
de EGB y lengua inglesa

Informes C/ Vela, 25- Cerca Club Náutico
Tel. 57 09 70- Porto Cristo
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MaliaCCZ
AVDA. D'ES TORRENT, 1 TELEFONO 55 06 50

LES RECOMIENDA

Manacor, 19,00 h., Plaza d'Es Mercat
San Lorenzo, 18,45 h. Pl. Ayuntamiento.
Porto Cristo, 18,30 h. Monumento.

Sopar del personal y col.laboradors d'Edicions
Manacor S.A.

I com que diuen que
"la unión hace la fuerza"
i que ja no hi ha com tre-
ballar en equip. la direcció
d*aqüesta empresa. fent
gala del seny i bon criteri
que la caracteritza. consi-
dera convenient una presa
de contacte anual entre
"tots els que feim possi-
ble la publicació de les
dues revistes d'Edicions
Manacor" —que diria lo
president de l'empresa. en
Pere Llinàs—.

Així que. dlvendres pas-
sat (En Pere Llinás davant-
davant i tots noltros darrere-
darrere. xino-xano). anà-
rem a sopar al restaurant
de Can Pep Noguera. Allá.
asseguts a la fresca. férem
una taulada d'unes vui-
tanta persones i. a dir la
veritat, enlloc de prendre
contacte uns amb altres i
fer un canvi d'impresions
d'aquells que diuen que re-
sulten tan positius, amb qui
ens posàrem en contacte
va ser amb Parrós i la

parrillada de carn que ens va
preparar en Pep Noguera.
Cosa fina.

Es clar que també hi
va haver sermons: en Pere
Llinàs se va aixecar i no
sé qué va dir (segurament
allò de "tots els que amb el
nostre esforç feim possible
la publicació de les dues
revistes"). En Toni Tugo-
res també se va aixecar,
però només va dir "salut!"

(santa paraula). En Biel
Veny també se va aixe-
car i va dir una cosa si-
milar. I després en Ma-
teu Llodrá (que per una
vegada en la vida no duia
la mariconera penjada del
braç) va dir que ell és
el relacions públiques de
l'empresa i que per tant la
seva misió e5 relacionar-se
amb el personal. I, fet i
fet, va fer aixecar en Tiá

Nicolau perquè ens reci-
tás "Sa mala sort". En
Tiá se va emocionar i
després també va recitar
"Sa bona sort". I en Pep
Noguera va tenir la bona
sort de qué ens anássem a
fer copes pel món —una
vegada haver sopat—, perquè
amb tant de vi i tanta co-
sa començàvem a fer un es-
candol esfereidor.

LA MEJOR CENA ESPECTACULO DE MALLORCA

I SABADO 20 JULIO I
ESPECTACULOS: Precio: 2-350 Pan.
Ballet Fantasía Español, Los Monos patinadores,
Romeo del Rulo (espectáculo humorístico),
Show de las Suprins, Orquesta y Baile para el pú-
blico.

MENU:
Aperitivo (patatilla, champagne, cocktail, etc),
Consomé, cocktail de langostinos, Pavo Trufado
con guarnición, Soufle Alaska, Vino blanco y
tinto y champagne.

INFORMES PLAZAS:
En Manacor, Viajes Manacor - Tel. 55 06 50.
En San Lorenzo: Isabel Ordinas (C/Mayor, 58).
En Porto Cristo: C/ Muntaner, 29, 2, dcha.
LAS SALIDAS DE ARTA? SON SERVERA? SON
CARRIO Y V1LLAFRANCA, consultar al hacer las

reservas.
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Oficina Turística Municipal de San Lorenzo
en Cala Millor, en marcha

Oficina Turística Municipal de San Lorenzo en Culo Millor,
junto a la Plaza del Mar (Foto: M. Llodr0.

Hace dos semanas fun-
ciona ya la Oficina Turís-
tica Municipal de San
Lorenzo, ubicada cerca de la
Plaza del Parque del
Mar, o sea en la Delegación
del Ayuntamiento de Sant
Llorenç des Cardessar; don-
de también está Correos y
las Oficinas de la Unidad
Especial de la Policía Muni-
cipal.

La responsable de esta
oficina es la simpática Jua-
na Caldentey, con anterior
experiencia en el ramo de
la Hostelería y quien está
dispuesta a trabajar mu-
cho y bien. Le deseamos
pues una buena labor infor-

mativa.
Esta oficina y la del

Ayuntamiento de Son Ser-
vera se han puesto ya
en contacto, para además de
conocerse y ayudarse, reali-
zar una labor de equipo,
que es lo más positivo y

loable que pueda suceder
entre estas dos oficinas.

De hecho, la responsa-
ble de la Oficina Turística
de Son Servera, en un via-
je a Palma realizado hace

pocos días, se trajo pa-
ra las dos oficinas un buen
paquete de folletos infor-
mativos para promocionar
la isla, e información sufi-
ciente para atender a los

tu ristas. Este material

fue dado por la Directora
de la Oficina Turística
de la Consellería de Tu-

rismo, Mercedes Truyols.

LOCALES COMERCIALES
EN CALA MILLOR

Ubaniza~ Set Mánina
(Frente Cafetería Mercedes)

Teléfonos: 58 56 63 - 58 51 82



BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN: 

COCINA MALLORQUINA
y gran surtido de Carnes a la Brasa.

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

Esperar per a res
L'altre dia hi havia tres

persones esperant damunt la
plaça el mateix autobús,

però just quan anaren a

prendre els billets els infor-

maren que l'autobús, o ca-
miona com l'anomenam al-
guns, no passava quan no

era temps d'escola. Per?) la

cosa no acaba aquí, sinó
que dues persones més es

trobaren un poc més tard
amb el mateix problema.

El fet és que si aguas-

tes persones no haguessin
trobat un cotxe que partia
en aquells moments, hau-

rien pogut perdre la feina,
o la convocatòria d'uns
exámens molt importants,
pel simple fet que una gent
no havia complit amb uns
contractes o perquè s'havien

oblidat, que hi ha un poble
anomenat Son Macià on hi
viu un cert nombre de per-

sones tan necessitades
com els estrangers que ve-

nen a visitar la nostra illa.
I, si no és aquest el cas,
al manco no se'ns ya do-

nar cap explicació, i clar
la tendencia de la gent és
la d'imaginar-se els fets
cap al propi interés, que

en aquest cas, és comú a

tot el poble.
Hi ha moltes perso-

nes que voldrien estar

informades, i tenir les co-

ses clares, amb una segure-
tat i una constancia que se-

gur que la gent agralria.
A més a més, segur que la

companyia, que duu aques-
ta Unja tendria més
"clients" per a dir-ho de

qualque manera, perquè la

gent hi confiaria, sabria que

a tal hora passa un autocar

i que si vol el pot agafar,
tant per anar a Cales, tant
per anar a Manacor. I en-

cara que alguns no ho sa-
bin, hi ha tanta gent que

va a Manacor a l'hivern, com
gent que va a Cales a l'es-

tiu.
També potser que a la

gent II agradaria saber el

parque anar de Manacor a
Son Macià (6 km.) costa

60 pts. que és exactament
el mateix que anar del Port

a Manacor (13 km.) I per

ventura si les raons fossin
suficientment justificati-
ves no hi hauria res a dir
en aquest aspecte.

Realment com es deia
en el passat setmanari no

és això el que ens va sem-

blar sentir, ja fa uns quants
anys de boca de governa-
dor. I que a la companyia
Ii proporcioni quebres o no

la Unja, no és problema

nostre, ja que se'ns va
prometre i s'ha de complir,
i sinó se'ns han d'explicar

les raons del parque no es

compleix.

Festes d'estiu.

Tal com ja anunciàrem

la setmana passada, diumen-
ge dia 30 de juny va tenir
lloc la primera reunió de les

festes d'estiu d'enguany.
S'ha de dir que el clima
de distensió fou total. La

nombrosa assistència, joves
la major part, va demos-

trar les ganes de prender-hi
part. Tal com va passar
l'any passat continuaran or-
ganitzant-se a nivell de tot el

poble. Podem dir que ja
en la primera reunió se va-

ren produir els segUents
acords:

1.- Dies de festes: 12,
13, 14, 15, 16, 17 i 18

d'agost.
2.- Per primera vegada

tendran lloc dues con-

ferencies.	 Una sobre el

Mercat Comú, algun aspec-
te de la història de Mallorca.

Aquesta darrera per part de

Ramon Rosselló.

3.- El pregoner d'en-
guany será En Gabriel Juan
Galmés i el tema "Les
Costums a Mallorca".

4.- La comèdia será
"Molta feina i pocs do-
blers",

5.- L'associació de
veins fará un concurs ex-

posició d'ovelles i mostra
d'animals.

6.- La verbena será dis-
sabte dia 17, i els conjunts
seran Color i Estel d'Or.

També hi ha la possi-
bilitat d'organitzar un acte
sonat.

Cristalería La Estrella
Acristalamientos en general

Todo tipo de cristales
También le ofrecemos todo lo

que necesite en aluminio

Presupuestos sin compromiso
General Barceló, 42 - Manacor

Teléfonos: 55 08 67- 55 07 38



El Super Tobogán, más
largo y atractivo de Mallorca

92 mts. de pista

O, el •
2 Drops	 . Vs*t

; SENSACIONAL! 	- 	 TREPIDANTE!
; EMOCIONANTE !

12 mts. de túnel

En el tramo de carretera de Ses Barraquetes
urge una inmediata señalización

La foto de M. Llodrá muestra el perfecto estado del firme
pero la falta total de señalización en el mismo.

La famosísima y al mis-
mo tiempo peligrosísima
Curva de Ses Barraque-
tes que a través de los
arios tantos y tantos ac-
cidentes viera, el año
pasado por estas fechas
desapareció y se dio con su
supresión una mayor flui-
dez y facilidad a la circula-
eón rodada, evitando al
mismo tiempo los acci-
dentes que se venían dan-
do ario tras año.

Todo esto está muy
bien, pues como he indi-
cado ha dado mucha más
fluidez y facilidades a la
circulación rodada que en
estos tiempos es mucha
por estar en plena tempora-
da turística, pero también
ha surgido el problema que
ya ha causado varios roces
o choques sin demasiada
importancia, ya que no
se han tenido que lamentar
desgracias personales, sólo

materiales —que a veces
también duelen—, las cuales
podrían haberse evitado si
el cruce que une la carre-
tera de Cala Millor —Son
Servera— Cala Bona (como
muestra la Foto de M. Llo-
drá) estuviera debidamen-
te señalizado, no sólo con
las señales de tráfico que
fueron colocadas en su día,
sino que se hubiera señali-

zado el firme —léase asfal-
to— como lo han hecho en
el recién inaugurado tramo
de la carretera de Porto
Cristo a Manacor conocido
como Es Pont de Na Llebro-
na, junto a las Cuevas d'Els
Hams.

La petición que hace-
mos desde estas páginas
del Semanario Manacor
Comarcal, creemos que es

de vital importancia, lo
cual daría mucha más faci-
lidad a la circulación roda-
da, que al tener una zona
Turística como Cala Millor
y Cala Bona, tener un Auto-
Safari tan cerca y unas Cue-
vas del Drach o Artá a pocos
kms, es mucha y muchos
no conocen el tramo en
cuestión y es en estos ca-
sos que surge el problema
que debemos intentar evi
tar.

Sinceramente creemos
que es un bien para todos,
una necesidad para los
que por ahí circulamos y
en general un bien y una
mejora para para todos
los que nos visitan. Espe-
remos que este problema se
solucione antes que ocurra
una desgracia que posible-
mente hoy podemos evi-
tar y no tangamos que
lamentarnos después.

Bernardo Galmés

SUPER TOBOGAN ACUATICO
Recorte este anuncio: le vale para 1 viaje en el Super Tobogán  



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

CLASES DE REPASO
EGB- BUP - COU y Selectividad

Dadas por licenciados en Ciencias y Letras
Te 1s. 55 28 07 - 55 15 56

LICENCIADO EN CIENCIAS FISICAS
da clase particular de Matemáticas, física y química

BUP y COU

UNIVERSITARIA DA CLASES
particulares EGB

Informes: Tels, 55 02 38 - 57 01 80

Noticias del Manacor

Gerardo firmó el pasado martes
Emilio firmará la semana próxima

El pasado martes día
2 de Julio Pedro Quet-
glas componente de la Co-
misión Deportiva del C.D.
Manacor se desplazó a Va-
lencia con motivo de for-
malizar la ficha y el con-
trato con el "líbero" del Le-
vante Gerardo, que a partir
de esta fecha es a todos
los efectos jugador del C.D.
M anacor.

En el transcurso de la
próxima semana Pedro
Quetglas viajará a Tarrago-
na para formalizar en
contrato con el extremo
derecho del Linares Emi-
lio, que además del con-
junto andaluz ha jugado

en el Celta de Vigo y en
el Barcelona Atco.

De fuentes fidedignas
sabemos que el C.D. Mana-
cor va a realizar dos o tres
fichajes más en vistas a re-
forzar el equipo, que van a
ser dos jugadores , un cen-
trocampista y posiblemen-
te un defensa y si Toni
Pascual no queda en la plan-
tilla se va a fichar a un
portero que puede ser
Armin del Barcelona Atco.
Los jugadores de campo
puede ser uno Roberto
Ruíz y el otro del que
no sabemos el nombre sa-
bemos que es un jugador
que al menos habrá juga-

GERARDO

do en Segunda B. Lo que sí
es cierto es que la Comi-
sión Deportiva del Club
rojiblanco integrada por
Toni Marcó y Pedro Quet-
glas está trabajando con
seriedad, sin lanzar las cam-
panas al vuelo, sin hacer os-
tentaciones y conscientes de
la responsabilidad que
supone el trabajo que están
realizando, un trabajo di-
fícil ya que a veces a pe-
sar de querer hacerlo lo
mejor posible no se acier-
ta en todo. También hay
que resaltar que para el
fichaje de nuevos juga-
dores hay que ir con pies de
plomo debido a la nueva

normativa del Derecho de
Formación, por lo cual el
equipo de procedencia puede
pedir una cantidad por
dicho concepto y en el caso
del C.D. Manacor éste no
puede permitirse el lujo
económico de pagar ninguna
cantidad.

Faltan sólo nueve días
para la presentación e inicio
de los entrenamientos del
Manacor 85-86 en una
temporada que se presenta
difícil ya que con la nue-
va reestructuración sólo van
a quedar en la categoría
ocho equipos, pero lo que es
cierto es que el Club roji-
blanco no va a regatear es-
fuerzos para intentar

la permanencia si cuenta
con el respaldo económico
de los socios, cosa que no
dudamos tendrá el Club que
preside Pedro Parera.

Además del III Trofeo
"M anacor Comarcal" el
C.D. Manacor participará en
el Torneo organiza-
do por la Comunidad Autó-
noma, Torneo de la Agri-
cultura y en el "Nicolás
Brondo" a jugar en el es-
tadio Balear frente al
Atco. Baleares.

Rojiblanco



notará que no juga. Noltros
sí, l'enyorarem.

***
Un que será jugador

de segona-segona será en Mi-

ES DONARAN CLASSES
********************
de matemàtiques, física

i d'informàtica
a s'Illot i Manacor

Tel. 55 46 97

quel Angel Nadal qui,
segons ses nostres notícies
fitxarà com a PROFESSIO.
NAL amb el Manacor. Qua•
si res, tic.

VENDO SOLAR
EN

CALA MANDIA
Informes: Tel 570279

CALA MILLO
PRESENTA:

Un líbero i un extrem
dret és el bagatge que
havia incorporat el Mana-
cor a la plantilla fa un
parell de dies.

***

De moment dos fit-
xatges més que necessa-
ris, perqué per la dreta el
Manacor no profunditzava
massa a no ser que En Xis-
co duques en dia loco.

***
Ara bé, En Xisco pot

jugar de fals mig, o de fals
davanter, o de centreda-
vanter, perquè quan vol
és titular a qualsevol 'loc.

***
Això mos causará pro-

blemes perquè será difícil
alinear	 Llull,	 Seminario,
Xisco, Company i es
nou que encara no ha arri-
bat, però que jugará en el
Torneig MANACOR CO-
MARCAL.

***
Lo des líbero va bé,

era urgent, perquè donat
es passaport a En Lima
s'havia de cobrir el lloc.

***
I per qué refotres s'ha

fitxat un líbero si tenim En
Sebastià? Perquè En Se-
bastià (la nueva Fronte-

ra) pot jugar i en Company
vol que jugui en mig del
camp.

***
Lo que s( necessitam

vitalment és un defensa
esquerrà. Que sí, que ser-
veix En Maties, però fa més
bona feina enmig del camp
que no de lateral esquerrá.
Vendrá En Pastor?

***
No, no vendrá En Pas-

tor, está totalment descar-
tat perquè Ell no vol venir
ja que prefereix jugar a Se-
gona-A. També está descar-
tat perqué sa Directiva no
ha pensat mai en sol.licitar-
lo.

***
I En Varela, qui el su-

plirá?
Diuen que en fitxaran

un de molt bo, tipo zurdo,
peró dretá, i que ningú no

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

2 cuartos trasteros.
Informes horas oficina: 55 31 51

NIGHT CLUBR
	PIANO BAR 

R 	

Sábados y vísperas

-GINA
-MARTI
-JOSEP ROS

Cada noche

Damián

Rafael
Xavier

LE ESPERAMOS
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Viajes ANKAIRE
SA BASSA - 5B

Tel. 55 19 50
'MANACOR

PRIMER SORTEO
SEMESTRAL PARA

2 PERSONAS

Feliz via'e via TURAVIA 9 días
-en línea regular** /IWRIA Era

Sábado: PALMA - MALAGA - TORREMOLINOS.
Salida de Palma en avión de la compañía IBERIA. A las 09.00, llegada a Málaga, asistencia en Aeropuerto y traslado al Hotel*"*.

Cena y Alojamiento.

Domingo: TORREMOLINOS - FEZ.
Desayuno en el Hotel. Seguidamente salida en autocar hacia Algeciras, embargue a CEUTA y continuación hasta FEZ. Cena y Alo-
jamiento en Hotel ***** /****.

Lunes: FEZ.
Desayuno en el Hotel. Visita a la ciudad. Cena y Alojamiento.

Martes: FEZ - NIARRAKECH.
Desayuno en el Hotel. Seguidamente salida en autocar con destino Marrakech Acomodación en el Hotel ***** /•"''. Cena y Aloja-
miento.

Miércoles: MARRAKECH.
Desayuno en el Hotel. Por la mañana realizaremos una visita a esta bella ciudad. Tarde libre. Cena y Alojamiento.

Jueves: MARRAKECH - CASABLANCA.
Desayuno en el Hotel. Salida en autocar hacia
Casablanca. Visita de la ciudad. Cena y Aloja-
miento en Hotel ***** /••• • .

Viernes: CASABLANCA - RABAT - TANGER.
Desayimo en el Hotel. Salida en autocar hacia
Rabat, donde nos detendremos para efectuar
una visita. Prosecución hacia Tánger. Llegada
visita de la ciudad, acomodación en el Hotel.
Cena y Alojamiento.

Sanado: TANGER -CEUTA - TORREMOLINOS
Desayuno en el Hotel. Salida en autocar hacia
Ceuta. Embargue con destino Algeciras, conti-
nuación hacia Torremolinos donde llegaremos
a media tarde. Acomodación en el Hotel '• •
Cena y Alojamiento.

Domingo: TORREMOLINOS-MALAGA-PALMA
Desayuno en el Hotel. Seguidamente, traslado
al Aeropuerto de Málaga. Trámites de embar-
gue y salida en avión hacia Palma. FIN DEL
VIAJE.

*EL CIRCUITO MARRUECOS IMPERIAL SE REALIZARA EN HOTELES DE ****
*EL SORTEO SE REALIZARA DIA 27 DE JULIO A LAS 12,00 h. ANTE NOTARIO EN LOS LO-
CALES DE V. ANKAIRE.

PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO ESI,SUFICIENTE:

*Ser cliente de V. Ankaire. Al adquirir cualquier tipo de servicio se les entregará un cupón para partici-
par en el primer sorteo semestral.



HELADOS SA BASSA
Cortes - Polos - Cucuruchos y

bloques de helado
Helados la Jijonenca, el buen helado

SE ALQUILA
FORN DE "CAN LLIRO"
250 m2., maquinaria y despacho

Informes: CI luan L'iteras, 42

AJUNTAMENT
DE MANACOR

ANUNCI

Aprovada per	 Ajuntament en Ple la
creació de la fundació pública del Teatre Muni-
cipal de Manacor, es convoca a les Entitats re-
lacionades amb les activitats que llavors es cita-
ran perquè participin, si ho desitgen, en les elec-
cions de la Junta Rectora de l'esmentada Funda-
ció Pública.

Podran prendre part a la citada elecció les
Associacions o Entitats següents:

1.- Els grups de dansa i teatre.
2.- Les agrupacions folklòriques
3.- Les Associacions de la Tercera Edat.
4.- Les Associacions de Pares de Centres Do-

cents.
5.- Els clubs de cinema.
6.- Els grups o entitats musicals.
7.- Els grups o entitats dedicades a temps

lliure i activitats similars.
A fi d'exercir el seu dret de vot podran les ci-

tades Associacions o Entitats presentar en el re-
gistre general de l'Ajuntament de Manacor fins
el dia 31 de Juliol de 1985 la corresponent sol-
licitud, en la que hauran de fer constar:

-Nom de l'entitat o Associació i domicili a
efectes de notificacions.

-Número i nom complet dels socis o afiliats
a la mateixa. En el cas d'Associacions de Pares
d'alumnes, s'entendrà que ostenten l'esmentada
condició exclussivament els membres de les seves
Juntes Directives.

Oportunament s'anunciarà la data en que es
celebrará les eleccions a que fa referencia el pre-
sent Anunci.

Manacor a 26 de Juny de 1985
EL BATLE,

Felanitx - Manacor, partido Inaugural del Torneo «Manacor Comarcak»

El próximo día 16, presentación de los
magníficos trofeos

Los tres clubs ya han firmado las Bases del Torneo
Ya se celebró, en los

locales de Edicions Mana-
cor, el sorteo que empare-
jó a los equipos participan-
tes en el III Torneo de
Fútbol Manacor Comarcal;
la fortuna dispuso que Fela-
nitx y Manacor abrieran el
Torneo, el día de la festi-
vidad de San Jaime, Patro-
no de Manacor. Los parti-
dos, pues, quedaron dis-
puestos así: día 25 de ju-
lio, a las 6,30 de la tarde:
Manacor-Felanitx. Sábado,
día 27, a la misma hora,
Mallorca-Felanitx y el do-
mingo día 28, también a las
6,30, Mallorca-Manacor;
un partido este último,
que bien pudiera ser una
auténtica final, con el tí-
tulo de campeón en jue-
go, ya que en buena lógi-
ca, pueden llegar a este
partido en igualdad de
condiciones. El aficiona-
do piensa que el Felanitx
es el equipo "cenicienta"
del torneo, pero no con-
viene infravalorar a este
equipo que, aún con toda la
modestia bien podría dar
un susto a sus dos poten-
tes oponentes. Conviene,
tal vez, recordar que el Por-

to Cristo, en la primera
edición de este Torneo,
se proclamó campeón,
por delante de Constancia
y Manacor, que habían si-
do campeón y sub-cam-
peón respectivamente del
grupo balear de Tercera
División.

Las bases, aceptadas.

No vamos a repasar,
ahora, todos los puntos de
las Bases, que ya fueron
aceptadas y firmadas por
los representantes legales
de los tres clubes partici-
pantes. Pero sí vamos a
comentar los puntos más
interesantes y que puedan
dar pie, en su momento a
la polémica, algo que que-
remos evitar desde el prin-
cipio. El primer punto, y
tal vez el más delicado es
el que se refiere a los ca-
sos de empate, que van
a resolverse de la siguiente
forma: Caso de empate
entre dos o los tres equipos,
es ganador el equipo que
más diferencia de goles ten-
ga entre los conseguidos y
los encajados. Si persis-
te el empate, va a contem-

plarse los lanzamientos de
penalties, que se habrán
efectuado después de cada
partido, sea cual sea su
resultado. Si aún así, cosa
poco probable, siguieran
empatados, sería ganado el
equipo que al f,nalizar la

pasada liga, hubiera que-
dado más bajo en la tabla
o en categoría inferior. En
este caso, si el empate fue-
ra tripe, el ganador sería
el Felanitx, seguido del
Mallorca Atco. y el Ma-
nacor.



Asamblea del Porto Cristo
Tuvo lugar la pasada

semana en Agua Marina, con
masiva asistencia y tras
una suculenta cena de com-
pañerismo donde no faltó
la expectación de cara a
los acontecimientos que se
avecinaban para un cambio
radical en la nueva singla-
dura del club porteño.

Dimisión de la Comi-
sión Gestora y paso por la
vía rápida —no había
otro candidato— al nuevo
presidente Mateo Mas, quien
tras detenidos estudios y
basándose en su ya
veterana experiencia y
la de sus colaboradores,
parece quiere imprimir
nuevos aires de cara al fu-
turo.

Entrega del trofeo a la
regularidad donado por Ca'n
Tasco al jugador Francisco
Munar y al máximo golea-
dor donado por Alfonso
Lorente, Jaime Mut.

Ruegos y preguntas, es-

tado actual de cuentas y
muchas felicitaciones y en-
horabuenas, entre salientes
y entrantes y el visto bueno
del delegado de deportes
del Ilmo. Ayuntamiento Sr.
Mascaró, quien puso de
manifiesto que a pesar
del descenso, el Porto
Cristo merecía su aplauso y
su felicitación, por el em-
peño y voluntad puesta en
evidencia para evitar lo
sucedido.

UN TORNEO
VERANIEGO?

A pesar de este signo
de interrogación, podemos
adelantar que se trata de
una realidad: realidad que
podría ser de doble efecto,
pues podrían ser dos los par-
tidos o torneos a celebrar
cada año, uno en homenaje
al mejor presidente del
Porto Cristo, "l'amo En

Joan Tauleta" y otro,
en homenaje al mejor de-
portista a escala mundial
de Porto Cristo, Joan
Gomis.

Por razones fáciles de
comprender: la falta de
tiempo, posiblemente este
año se reduciría a un par-
tido, en lugar de un torneo
como está planeado, pero
que para el próximo vera-
no se planeará y organi-
zará con tiempo suficiente.

PRESENTAC ION OFICIAL
DE LA NUEVA
DIRECTIVA

No está aún asignada
la fecha en la que
tendrá lugar una cena de
compañerismo para efectuar
la presentación oficial de los
miembros de la nueva direc-
tiva con sus correspon-
dientes cargos y ya posi-
blemente, los nombres de
los jugadores que vestirán

los colores porteños la pró-
xima temporada.

Fantástica idea la del
nuevo presidente de ofre-
cer actos informativos
acompañados de una cena,
alguien dijo hace tiempo
que junto a los manteles,
las ideas son más claras y
las personas se entienden
mejor.

UN EQUIPO DE TERCERA

Y no seamos mal pen-
sados, pero la realidad es
que según nos dice el
nuevo presidente, en
lugar de un equipo de
tercera, tendremos dos,
uno de tercera regional
y otro de tercera nacional
que jugará un solo año
en preferente, para re-
tornar a la categoría que
moral y materialmente
pertenece.

Nicolau

El Bulla Cala Millar S.S.

Cosas y casos, dimes y diretes
En el Badía, que ofi-

cialmente, la Comisión de-
portiva no suelta prenda de
lo que va realizando y
de los cabos que se
van atando con respecto
a las nuevas adquisicio-
nes para la temporada
85-86, hemos podido ave-
riguar que se ha fichado
un ex juvenil de un equi-
po de Palma y faltan pocas
fechas para que se llegue a
un acuerdo con el jugador
asturiano del Siero, ade-
más de las adquisiciones de
otro centrocampista y de
las ya sabidas de Mut y
Vives del Porto Cristo.

En el capítulo de bajas
y traspasos podemos señalar
que el guardameta Mesqui-
da además del Escolar de
Capdepera ha recibido pro-
posiciones del Soller con
una muy sustanciosa canti-

Mateo Servera que parece
ser va a fichar por el Murense.

(Foto: Forteza Hnos.)

dad de ficha, pero el juga-
dor al parecer ha rechaza-
do por tener el trabajo en
Cala Millor y el desplaza-
miento a Soller es muy lar-
go e incómodo. El que es
muy posible estampe su

firma con el equipo del "Va-
lle de los naranjos" es
López, el lateral que re-
cibió la carta de libertad.
El destino del guardame-
ta Quetglas que pertenece
a la disciplina del equipo
de Cala Millor tiene muchas
posibilidades de ir cedido
al Porto Cristo. En cambio
el que va a ser traspasado
al Murense —según nuestro
confidente— es Mateo Ser-
vera.

En	 los	 mentideros

	

futbolísticos	 se especula
si Javier Artabe se va, se
queda, es traspasado o no,
de momento podemos afir-
mar que tiene muchas posi-
bilidades de invernar un año
más en el-equipo de Cala
Millor.

II TORNEO BADIA
CALA MILLOR

El II Torneo Badía
Cala Millor que se celebra-
rá el próximo mes de Agos-
to pocas fechas después
de haber iniciado los en-
trenamientos el Badía, tie-
ne de momento contrata-
do, además del Badía, a un
solo equipo, éste el Atco.
Baleares, el otro equipo
en cuestión, según un
portavoz del club, será
un conjunto de Preferen-
te y muy bien podría ser
el Cardessar de Sant Llo-
renç o bien el Escolar de
Capdepera. De momento lo
cierto es que no hay fe-
chas ni tercer equipo, se
supone que todo saldrá
de la famosa reunión que
tienen que celebrar en
breves fechas la directiva
del equipo de Cala Mi-
llor.

Bernardo Galmés

DE PARTICULAR A PARTICULAR
vendo cuarterón con agua zona molí d'en Sopa

situación muy bonita con buena vista

Precio muy interesante
Tels. 55 32 16 y 55 42 86

PIENSE LO BIEN ANTES PARA
VERLO MEJOR DESPUES.

FOTO -VIDEO A. LORENTE
CI Amargura, núm. 1 - Tel. 55 37 63



Odysse de Tillard, yegua que podremos ver con asiduidad en Manacor

Carreras de caballos

Hoy, segunda reunión Pro - Vídeo
La reunión programada

para esta noche cuenta con
una participación sensible-
mente superior a la de se-
manas anteriores y esto es
de elogiar puesto que en es-
ta ocasión los ganadores de
las distintas pruebas no
van a percibir sus premios
en metálico, destinándose
éstos a sufragar los gastos
del equipo de vídeo que re-
cientemente se instaló en el
hipódromo. Para compen-
sar un poco esto, diferentes
casas comerciales y
entidades deportivas han do-
nado unos trofeos y obse-
quios para los ganadores de
cada una de las carreras.
Los Trofeos han sido do-
nados por: Talleres Masvi,
Vídeo Club Monumento
(Porto Cristo), Pepsi Cola,
Cervezas San Miguel, Juan
"Cotá", Felip Riera (Sille-
ría), Thompson (videos y
televisores), C.D. Manacor,
Olivart S.A., así como bote-
llas de champan al segundo
y tercer clasificados dona-
dos por la U.D. Barracar y
la Sociedad Cooperativa
Trot.

Dará comienzo la sesión
a las nueve de la noche con
el lanzamiento de la prime-
ra carrera, premio Fomen-
to, que inscribe a doce pro-
ductos nacionales de 3, 4 y
5 años que no han ganado
en su vida deportiva 45.000
pts, Vamos a destacar, entre
ellos, a Helios Mora, History
y Fanilouka, que salen tras
el segundo pelotón del
autostart.

En la segunda carrera al
ya clásico duelo entre Hart
to Win SM e Hister se de-
berá añadir Huracán Quito
que, suponemos, no debe
tener ningún problema para
alzarse con la victoria ya
que su superioridad frente
a los rivales está demostra-
da. Cualquier de los dos pri-
meros —Hart to Win e His-
ter— podría seguirle en la
meta.

La tercera está reserva-
da a los dos años y seis pro-
ductos tomarán la salida.
Los favoritos de la prue-
ba son Joglar y Jabul SF,
ateniéndonos a sus últimas
carreras, pero tampoco se
pueden descartar a Jumbo S
ni a los demás participantes
ya que los progresos que van

realizando estos animales
son motivo para alguna sor-
presa.

Tras esta prueba está
convocada una para apren-
dices, un tipo de pruebas
muy poco habituales en la
programación normal y que
son importantes para que
aprendices con pocas opor-
tunidades de conducir pue-
dan demostrar su valía en
competición. Seis son los
caballos que van a tomar
la salida y las categorías
de los mismos son diversas
puesto que se pasa de
Faraón, Azorín, Roquepi-
na o Boca Ratón, a pro-
ductos como Drives Twist
y Gamin d'Isigny pero el
problema se ve resuelto me-
diante los hándicaps. Más
que fiarnos de los caballos
en esta prueba debemos
confiar en la experiencia de
los conductores, destacando
el buen hacer de G. Riera
que de "aprendiz" sólo tie-
ne el carnet y las buenas ac-
tuaciones del más joven B.
Llobet R que en el corto
espacio de tiempo que lleva
en competición ya ha sido
ganador en dos ocasiones.
El pronóstico, es difícil,
inclinándose hacia los ca-
ballos de categoría como
son Drives o Gamin.

Con cinco nacionales
va a lanzarse el premio Ves-

ta, E. Pomponius, Dalila
SF, en buen momento de
forma, Búfalo, vencedor el
pasado sábado, Benvenguda,
y Zyan Power, que es el fa-
vorito para lograr el triun-
fo en dicha carrera.

En el premio Remora
de los nueve inscritos dos sa-
len sobre los 2.100 metros
y siete sobre los 2.125.
Las mayores probabilidades
son para D. Iris, Baula o
Bella Ley, sin descartar
alguna posible sorpresa.

Tras su victoria la pá-
sada semana Creta se ha
visto obligada a dejar a sus
contrincantes habituales pa-
ra pasar a correr en el Pre-
mio Remora Bis, en donde
todavía es favorita dado que
ocupa un excelente número
tras el autostart a la hora
de salida. Naturalmente sus
adversarios, Zaina G, Ben
d'Or, Varcolina, etc. no le
van a poner las cosas nada
fáciles.

En el premio Importa-
dos siete productos están
inscritos y con el número
uno sale la yegua Odyssee
de Tillard, que a partir
de esta semana pasa
a engrosar la plantilla del
hipódromo de Manacor,
puésto que ha sido adqui-
rida por un aficionado ma-
nacorense. Habeo y Galvano
vuelven a salir a la pista y

Flote de Rampan, tras dos
semanas de descanso, reapa-
rece, aunque con una situa-
ción de handicap que le
pone muy difícil cualquier
intento de victoria. Kaolin
Pelo y Jorim Assa podrían
ser los que se repartieran
los primeros puestos la ye-
gua Odysse de Tillard

podría formar parte del
trío.

Para finalizar va a dis-
putarse el premio Quo Va-
dis en el que como favori-
to tenemos que apuntar
a Hivern, que el pasado do-
mingo en Son Pardo venció
de manera clara. No debe
olvidarse a Heros de Mai
que podría darle un susto
al primero puesto que su es-
tado de forma es óptimo. Y
ya sobre los cincuenta me-
tros salen dos productos
El Jhazair y Elma, con
categoría suficiente para lle-
gar en los lugares de honor
en la llegada.

La distancia sobre la
que van a correrse las prue-
bas es de 2.100 metros,
exceptuando la especial para
los dos años que lo hará
sobre 1.600 metros. En
cuanto a las apuestas, recor-
dar que en la novena carre-
ra el trío se inicia con un
fondo de 23.700 pesetas.



AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCIO.

Los industriales y comerciantes de Manacor
que contrataron con Ediciones Analber la impre-
sion de publicidad en las guías callejeros de Ma-
nacor a confeccionar por dicha empresa pueden
aportar a este Ayuntamiento (Oficialía Mayor)
los documentos acreditativos de dichos
contratos y de la cuantía abonada como precio
por los mismos, a fin de elevar dicha documen-
tación al Juzgado de Instrucción de Manacor en
la causa penal que se sigue contra dicha empre-
sa.

La citada documentación deberá ser entre-
gada antes del 31 de agosto de 1985.

Manacor a 25 de Junio de 1985
EL ALCALDE

Gabriel Homar Sureda.

11.14j*ei)or

PORTO - CRISTO

Joguines,
articles de regal i

festa

També tenim banderins i
paperins per adornar

les barques

Passeig Es Rivet	 Porto Cristo.

VENDERIA CASA NUEVA EN S'ILLOT
completamente amueblada

FACILIDADES
Tel. 55 46 95

I Trofeo de fútbol peñas - Bar Toni

Campeón la Peña Bar Toni
El pasado fin de sema-

na se disputó en el campo
de deportes "Andrés Pascual
Frau", el primer trofeo
de Peñas que organizado por
el "Bar Toni" tuvo como
principal objetivo, el tener
un poco más de conti-
nuidad en el deporte afi-
ción.

Tras los sorteos corres-
pondientes, los encuentros
para la fase clasificatoria
quedaron de la siguiente for-
ma, P. Mallorca - B. Ca's
Fraus y P. San Jaime -
P. Bar Toni, los encuen-
tros de clasificación queda-
ron de tal manera que mu-
chos preveían finales dobles
y anticipados, quedando re-
flejados como era de espe-
rar en los marcadores, así
la P. Mallorca venciendo
por un apurado 4-3 a su
rival B. Ca's Fraus, que
tuvo la poca caballerosi-
dad por parte de sus juga-
dores de presentarse nue-
ve jugadores Otro tanto
de lo mismo le ocurrió a
la P. Bar Toni que tuvo
que luchar en el tiempo
de prórroga, para que el
resultado le fuera favora-
ble por un gol de diferen-
cia al B. San Jaime, que-

daron para 3r. y 4o. pues-
to B. Cas Fraus - P. San
Jaime y para la final P.
Mallorca - B. Toni. Tarde
un poco oscura para una
afición que lo único que
intentó en todo momen-
to reflejar una sana afi-
ción a un gran depor-
te, decimos tarde un poco
oscura porque habiendo
transcurrido el primer par-
tido con toda normalidad
y quedando como 3r. clasi-
ficado el B. Ca's Fraus y
40. el B. San Jaime,
vino lo que casi nadie espe-
raba, el rechazo por parte
de un señor que intenta ser
Presidente en la próxima
temporada del Torneo Co-
marcal de Peñas, decimos
rechazo porque después
de tener un resultado a su
favor de un 0-2 sobre el
B. Toni, cuando este a
pocos minutos del final
empató el partido, con
toda la entrega y el ma-
yor sacrificio que demos-
traron una vez más de
lo que es capaz una peña
al 100 o/o de compañeris-
mo. Este señor no supo
aceptar el resultado y retiró
a su equipo del terreno de
juego, añadiendo de esta

manera la nota negra de un
Torneo	 que	 había
transcurrido con toda
normalidad y buena acep-
tación. Dejando cosas apar-
te, llegó la entrega de tro-
feos, que tuvo lugar en el
B. Toni quedando de la si-
guiente manera; 40. clasifi-
cado P. San Jaime, 30.
B. Cas Fraus, 20. no
merecido por parte de su
presidente la P. Mallorca,
lo. y ganado no gustosa-
mente, porque de esta for-
ma no se gana un trofeo,
se quedó para la P. Bar
Toni, el de la regula-
ridad	 fue concedido a
Juan	 Beltrán, de la P.
San Jaime.

Damos	 las	 gracias
a toda la gente que nos

ha aceptado tan gustosa-
mente aunque el trofeo
tuviera sus pequeños
fallos de organización, no
así de preparación pues
fue motivo para reflejar-
lo en cualquier club de
peñas, que tengan en su se-
no un equipo de ami-
gos, de compañeros,
bravo por todos los juga-
dores que asistieron al
mismo. Damos las gracias
especialmente a Sa Botiga
des Moble - Cas Fuste-
ret por el apoyo desinte-
resado que han ofrecido
a la P. Bar Toni, esperamos
también que lo ocurrido sea
motivo de reflexión para
un futuro Presidente de un
Torneo Comarcal de Peñas.
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CINE GOYA SÁBADO:
A las 9'30 noche

DOMINGO desde las 2'45 sesión continua

Consultorio 
Sexológico

Bacanal en directo

Secció a càrrec de Gas r Forteza Villar
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/ VENDO
DERBI TODO

TERRENO -74 cc.
Tel. 57 32 98

partir de las 8 tard

ALQUILO PISO EN
Manacor - amueblado o

sin amueblar. Zona Plaza
San Jaime

Tel. 55 33 73

Al ir o volver de la playa, a cualquier hora
Recuerde

BAR NA CAMEL.LA
Pollos al ast - Tel. 55 45 86

SE DONEN CLASSES DE REPAS
. Matemàtiques, física, química

BUP, COU i FP
Informació: CI Colon, 23- Tel. 55 32 79

HORIZONTALES: 1) Cabe-
llos blancos. Nombre de va-
rón. 2) Al revés, cubre. Mu-
leta, bastón. 3) Mil. Figu-
ras geométricas. Tantalo. 4)
Canción canaria. Roturada.
España. 5) Estara. Adquirir
cordura. 6) Partícula pri-
vativa inseparable. Macha-
ques. Calcio. 7) Repita. Re-
sonancias. 8) Husmeare.
Alabas. 9) Pirenaico. Hogar.
10) Ayudante de campo.
Lugar por donde se puede
atravesar un río a pié. 11)
Dios del sol. Gritos. 12)
Río italiano en la región
de Lombardía. Mes. Vo-
cal. 13) Cincuenta. Case-
río, casa grande. Artículo
neutro. 14) Agujero para
el boton. Persona muy
parecida a otra.

VERTICALES: 1)
Prenda de vestir. Intervenlo
quirúrgicamente. 2) Alian-
za Popular. Característica de
la vejez. Jaen. 3) Sustancia
que se encuentra en el inte-
rior de algunas conchas. Fa-
miliarmente, Teresa. Aquí.
4) Uno, coso. Continente.
Contracción. 5) Azufre. So-
dio. Bancales de arena. 6)
Valor, intrepidez. Hombres
pequeños. 7) Alisase,

aplanase. Logroño. Cér-
vido de las regiones borea-
les. 8) Exclamación de
dolor. Anhelo, aspiración.
Giras, das la vuelta. 9)
Quitas la vida. Distancia de
la quilla hasta la linea
de flotación. Yodo. 10)
Poesía. Perseguido sin des-
canso. Sexta nota musi-
cal. 11) Negación. Perío-
dos de tiempo. Rosados.
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El CINE EN MANACOR.

Los estrenos
cinematográficos de este
fin de semana:

Consultorio sexológico.

Local de proyección:
Cine Goya.

Con Lidia Zuazo, Mai-
ka Lelsley, Andrea Guzón,
Luciano Provicini, Satur-
no Cerra, Fabián Conde y
Don Barry.

Dirigida por José An-
tonio Villalba.

"Consultorio sexológi-

co", como su nombre indi-

ca, es una película erótica,

y española además, desti-

nada a satisfacer a los ero-
tómanos y "voyeurs" del

cine. Como es de suponer

la . película fue clasificada

"S" por el ministerio de

Cultura.

El argumento cuenta

una serie de problemas y

de vivencias, más o menos

eróticas, que se dan en un

consultorio sexológico, des-

de el problema en sí hasta
la terapia. El director de

semejante bodrio es J.A. Vi-

llalba	 introducido en el

submundillo de las pelícu-

las "S". Sólo para devora-

dores de películas "verdes".

Bacanal en directo.

Local de proyección:

Cine Goya.
Con Azucena Hernán-

dez, Fernando Martín, Vic-
tor Petit, Fabián Conde,

Carla Celis, Teresa Herrera,
Emilia Rubio y Pepe

Ruiz.
Dirigida por Miguel Ma-

drid Ortega.

Lo anteriormente dicho

para la película "Consulto-
rio sexológico", puede
aplicarse perfectamente a es-

ta producción hispana, que

fue "galardonada" con la ya

desaparecida "S".

Chicas guapas, orgías y

bacanales romanas, sexo

"mucho sexo" forman los

ingredientes de esta pelí-

cula que prácticamente cae
en el ridículo durante toda

la proyección. Como el

anterior largometraje, "sólo
para aficionados a este sub-
género".

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

SABADO -6 JULIO.

Primera cadena:
12,55.- Lotería nacional.

13,05.- Gente Joven,

14,30.- Las cortes de Espa-

ña.

15,00.- Telediario.

15,35.- Lucky Luke.

16.05.- Primera sesión.

18.00,- Los sabios.

19.00.- De película.

19,30.- "V".

20.30.- Un País de Sagitario,

21,00.- Telediario.

21,35.- Informe Semanal.

22.40.- Sábado Cine.

Segunda cadena:
15,00.- Estadio 2.

19,00.- En paralelo, los Jóve-

nes.

20.00.- Candileías.

21.00.- La ventana electró-

nica.

22.55.- Opera.

DOMINGO -7 JULIO.

Primera cadena:
10,25.- Concierto

11,00 . . El día del señor, Santa

Misa

12.00,- El pueblo de Dios

12,30.- Estudio Estadio.

15,00.- Telediario.

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

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

Novg
dona

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



RESTAURANTE
LOS DRAGONES

Porto Cristo - Tel. 57 00 94
**********************

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

15,35.- Heathcliff y Dingbat.

16.05.- Fama.

16.55 - El mundo.

17,30 . - De 7 en 7.

18.00.- Gran Prix, así es la Fór-

mula 1.

18,30.- M,A.S,H.

18.00.- Más vale prevenir.

19,30.- Punto de encuentro.

20,30.- Carreras de caballos.

21.00.- Telediario.

21.35.- Mike Hammer.

"Cartas a la muerte".

22.30.- De la mano de_

23.00.- Estudio estadio.

23.30,- Autorretrato.

0.30,- Despedida y cierre.

11.40.- La buena música.

12,40.- Ruy el pequeño Cid.

13,10,- El nuevo Pacífico

14,10.- El Padre MurPhY,

15,00.- Transmisión deportiva.

17,30.- Estrenos TV.

19,20.- Tao Tao.

20,10.- El año en que nacimos.

21.00.- El legado del mundo

árabe.

21.30,- El dominical.

22.30.- Largometraje "Clnde-

rella, la historia de Cenicien-

ta".

LUNES 8 Julio

la. Cadena
3,00.-Telediario

3,35.-El gran héroe

americano

4,30.-Pista libre

5,25.- iHola, chicosl

5,30.-El planeta imaginario

6,00.-Barrio Sésamo

6,30.-De aquí para allá

7,00.- Viva la tarde!

8,00.-Consumo

8,30.-Verano 8,30 P.M.

Magazine

9,00.-Telediario

9,35.-El superagente 86

10,05.-El baile

11,05.-Capitales culturales

de Europa

12,00.-Telediario

00,20.-Teledeporte

00,30.-Despedida y cierre

MARTES 9 Julio

la. Cadena
3,00.-Telediario

3,35.-El gran heroe americano

4,30.-Tocata

5,25.- iHola, chicos!

5,30.-Electroduendes

6,00.-Barrio Sésamo

6,30.-Nuestras islas

7,00,- i Viva la tarde!

8,00.-Al mil por mil

8,30.-verano 8,30 P.M.

Magazine

9,00,-Telediario

9,35.-El hombre y la tierra

10,05.-La joya de la corona

12,00,-Telediario

00,20.-Teledeporte

00,30.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste

6,59.-Apertura Y presentación

7,00,-Agenda

7,15.-En marcha

7,30.-Niels Olgersson

8,10.-Tiempos modernos

9,10.-Brass (nueva serie)

9,35.-Suspiros de España

10,00.-La duna móvil

11,00.-Mozart

00,25.-Telediario

00,55.-Despedida y cierre

MIERCOLES 10 Julio

la. Cadena
3,00.-Telediario

3,35.-El gran heroe americano

4,30.-Objetivo -92

5,25.- 'Hola, chicos!

6,00.-Barrio Sésamo

6,30.-Letra pequeña

7,00.-Viva la tarde!

8;00.-Dentro de un orden

8,30.-Verano 8,30 P.M.

Magazine

9,00.-Telediario

9,35.-Sesión de noche

11,35,-Las cuentas claras

12,00.-Telediario

00,20.-Teledeporte

00,30.-Testimonio

00,35.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste

6,59,-Apertura y presentación

7,00.-Agenda •

7,15.-En marcha

7,30,-Niels Olgersson

8,00.-Tablón de anuncios

8,30.-Con las manos en la masa

9,00.-Programa especial

10,00.-Jazz entre amigos

11,05.-Tat.aje

00,05,-Enredo

00,30.-Telediario 4

01,00.-Despedida y cierre

JUEVES 11 Julio

la. Cadena

3,00,-Telediario

3,35.-El gran heroe americano

4,25.- iEl kiosko!

5,15.- Hola , chicos!

5,20.-Los amigos del valle verde

6,00.-Barrio Sésamo

6,25.-Toros

8,30.-Verano 8,30 P.M.

Magazine

9,00.-Telediario

9,35.-El cuerpo humano

10,05.-Si lo se no vengo

11,05.-En portada

12,00.-Telediario

00,20.-Teledeporte

00,35.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste

6,59.-Apertura y prsesentacion

7,00,-Agenda

7,15,-En marcha

7,30.-Niels Olrgerson

8,00.-A-uan-ba-buluba-balam-

bambu

9,00.-Fila 7

10,05.-Cine Club

12,00.-Seis clases de luz

00,30,-Telediario

01,00.-Tiempo de creer

01,15.-Despedida y cierre

VIERNES 12 Julio

la. Cadena
3,00.-Telediario

3,35.-Sesión de tarde

5,25.- !Hola, chicos!

5,30.-Scooby Doo

6,00.-Barrio Sésamo

6,30.-Nosotros

7,00.-V iva la tarde

8,00.-Al galope

8,30,-Verano 8,30 P.M.

Magazine

9,00.-Telediario

9,35,-Entre amigos

11,00.-Las aventuras del

Bravo soldado Schweik

12,00.-Telediario

00,20,-Teledeporte

00,35.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste

6,59.-Apertura y presentación

7,00.-Agenda

7,15,-En marcha

7,30.-La clave

00,30,-Telediario 4

01,00.-Despedida y cierre

Segunda cadena:	 2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste

6,59.-Apertura y presentación

7,00.-Atletismo

8,30.-La noche del cine español

11,30.-Música y músicos

00,05.-Ultimas preguntas

00,35.-Telediario -4

01,05.-Despedida y cierre

MULTI -TELEVISORES
Reparación y venta:
VIDEO
TV	 DEHI-FI
MICRO-ORDENADORES SETELMA

Plaza Arquitecto Bennazar, 2 - Teléfono 55 13 92 Manacor

IDEO lODO

THOMSON



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

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

Dietare 

Urgencias

55'40 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias.
55 0080: Bomberos.
55 00 50:Clínica Municipal
55 23 93:Ambulatorio.
55 00 63: Policía Municipal.
55 00 44: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de Po-
licía.
55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxi) Pto. Cristo
57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.

Gruas Pou-Vaquer:55 03 44
55 29 64 - Servicio Perma-
nente.
55 10 86(diurno)-55 45 06
(nocturno y festivos):Gruas
Manacor.
55 39 30: Averías Aguas
Manacor.
55 18 84: Pompas fúnebres

55 33 12: Oficinas Ayunta-
miento.

ESTACIONES DE
SERVICIO

SERVICIO DOMINICAL
Progreso (Palma), Ensanche
(Palma), S. Juan de Dios
(Palma), Es Secar de la Real
(Palma), Algaida, Santanyí,
Sa Pobla, Santa María, E.S.
FEBRER	 (MANACOR),

Costa de la Calma (Calvià),

Artá-Amorós (Arta).

SERVICIO NOCTURNO:
Eusebio Estada (Palma), Ma-
rivent (Palma), Es Rafal
(Palma), General Luque (In-
ca), E.S. Febrer (Manacor)

ESTANCOS.

Día 7, expendiduría
núm. 2, PI. d'Es Cos.

CUPON PRO CIEGOS.

Día 26 núm. 7977
Día 27 núm. 3609
Día 28 núm. 7580
Día 29 núm. 4539
Día 1 núm. 9450
Día 2 núm. 9765

FARMACIAS.

Día 6, Ldo. L. Ladaria,
C/ Major.

Día 7, Ldo. Servera, Sa
Bassa.

Día 8, Ldo. Muntaner,
Av. Salvador Juan.

Día 9, Ldo. P. Ladaria,
C/ Bosch.

Dia 10, Ldo. Llull, Av.
Antonio Maura.

Día 11, Ldo Llodrá,
C/ Juan Segura.

Día 12, Lda. Mestre,
Av. Mossèn Alcover.

Pompas Fúnebres
de Manacor S.A.

- Tel. 55 18 84 -

o
u	

Paseo Ferrocarril, 14	 Manacor



OFERTA CODEMA
DEL 1 DE JULIO 

Soberano	 .	 .	 .	 .	 368
Viña del Mar	 .	 .	 .	 83
Rondel Extra	 .	 .	 .	 212
Foigras Apis 115 gm.	 .	 .	 26
Tomate triturado Maximino Moreno 1\2 k. 42

Tomate Fruco 1 k. .	 .	 .	 86
Tomate frito Starlux 420 gm.	 .	 67
Café Marcilla Superior 250 gm.	 .	 295

Compresa Famosette 20 Unidades .	 121

Estropajos Spontex .	 .	 .	 48
LUCIL Concentrado 4 k. Montado VARIO plis.)	 745

COMPRE en ESTABLECIMIENTOS DE

A_PRECIOS_ DE MAYORISTA


