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MOLTS D'ANYS

1, DIVENDRES

Així mateix devers l'una menys
quart del migdia és dirigí mitjan-
sant les ones del 93.2 F.M. de
Ràdio Son Servera-85 Sr. Francesc
Barrachina i Llaneras batle de Son
Servera, que en nom de tot el con-
sistori donà el "MoIt d'anys" a
tot el poble.

El dia de Cap d'Any a les dotze
del migdia es và emetre des de 1'
Església Parroquial de Sant Joan
Baptista Ia Santa Missa. Aquest
fou el tercer any consecutiu com-
plint els desitjós dels malalts
i persones majors de Son Servera.

5, DIMARTS

A les set de l'horabaixa arriba-
ren al port de CaIa Bona els tres
Reis Mags d'Orient. Sortiren al
seu encontre quatre vaixells carre-
gats d'al·lotea els quals els donà-
ren escolta. Un cop arribats a te-
rra fóren rebuts amb tots els ho-
nors per Ia ßanda de Música local

i acompanyats a les carrosses per
el Sr.Antoni Penafort, des d'on
es dirigiren a l'Ajuntament de Son
Servera percomplimentara les Auto-
ritats. Tot seguit • s'encaminàren
a l'Església per adorar al Messies.

Un cop acabat es dirigiren a to-
tes les cases a repartir els regals
entre els petits i grans que cada
any els esperen amb il·lusió. EIs
seus noms són Melsión, Gaspar i
Baltasar, ara bé a Son Servera són
coneguts com el Rei Negre, el Rei
Jove i el Rei VeIl.
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6, DIMECRES

Concert Nadalenc a càrrec de Ia
Coral de Son Servera que deleità
al públic assistent sota Ia direc-
ció d'En Josep Ros, aixecant al
públic amb les nadales "Joia en
el Món" i "Cu Cu". Tancaren aquest
concert el grup Cor de Cambra Ars
Antiqua, dirigits per En Martí Sa-
ez. Patrocinà i organitzà el con-
cert l'Ajuntament de Son Servera.

8, DIVENDRES

Tengué lloc a CaIa Millor un so-
par-homenatge als jugadors del Ba-
dia de CaIa Millor-Son Servera per
part dels components de Ia Penya
Playa Verde. Dita penya tengué Ia
primera animació pública al Badia
en el partit de Copa del Rei dispu-
tat contra el Castelló a CaIa Mil-
lor. Està formada per 36 socis a-
dults i 25 nins. Al sopar es reu-
niren unes 90 persones entre juga-
dors i directius. Haguent sopat,
el capità de l'equip, Sr.Sansó ob-
sequià a Ia Penya amb un banderí
amb les signatures de tots els com-
ponents de l'equip.

9, DISSABTE

El Sr.José Maria Fernández Pirla,
President del Tribunal de Comptes
de l'Estat, visità juntament amb
Ia seva esposa l'Ajuntament de Son
Servera. El motiu fou l'entrega

de Ia Medalla de Bronze del Tribu-
nal de Comptes al Sr. Francesc Bar-
rachina el qual Ii agraï Ia distin-
ció fent-li entrega d'una escultura
commemorativa de Ia V Trobada de
Dimonis de l'autor Pere Pujol.

10, DIUMENGE

El segon Diumenge de Gener sens

dubte serà recordat, ja que es ce-
lebrà Ia V Dimoniada al nostre po-
ble.

Ben dematinet els homes de Ia
brigada de S'Ajuntament adornaren
el cadafal colocat a Ia olaca de
Sant Joan a on havian de fer els balls
corresponents tots els dimonis que
ens visitassin, els carres per on
havien de discórrer les comparses
amb una catifa de brots de murta.
• Al mateix temps a les Escoles
Velles començaren els preparatius
per rebre als components de les
distintes comparses que s'esperaven
de tots els indrets dél'Illa. ̂
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EIs més dematiners a las nou i
mitja fixaren les seves posicions
a Ia plaça de Sant Joan, un bon
grapat d'estrangers començaren a
arribar a peu des de CaIa Millor
i devers les deu per Ia plaça del
Mercat i estació camiones i cotxes
deixaven veure les primeres banyes.
L'alegria desbordant dels més de
300 dimonions del nostre poble que
engabiats a Ia pista de bàsquet
se destapaven sa cara per estar
segurs que el del seu costat era
el company que cercaven.

La policia Municipal cuidava d'a-
tendre tots els visitants facili-
tant els oportuns aparcaments, per
una major eficàcia foren ajudants
excepcionals joves de Son Servera
que amb el seu corresponent dis-
tintiu al braç aidaven als Muni-
cipals.

A las 10'15 recepció a les pri-
meres autoritats convidades que
anaven arribant a L'Ajuntament i
tot seguit a fixar posicions al lloc
destinat per presenciar Ia V Tro-
bada de Dimonis.

A las 10 del mati Ràdio Artà co-
mençà 3 horas de Ràdio en directe,
colocats al costat del catafal en
Bernat Mayol i en Lluis GiIi conta-
ren a tots els oients les incidèn-
cies d'aquesta Dimoniada, abans
de que començàs Ia desfilada Mag-
dalena Ordinas de Ràdio Son Serve-
ra-85 ^eIs ajudà i entrevistaren
gairebé a totes les autoritats mès
representatives assistents a l'acte
tambe destacar Ia presència infor-
mativa de Ia premsa comarcal.

A les ontze en punt na Catalina
Ma Penyafort llegir el pregó amb
molt d'encert i soltesa, i dedicà
una glosa que llegí al pas de cada
comparsa.

Tot seguit començà Ia desfilada,
cuidaren de Ia comitiva Sa Revetla
APA de Son Servera, APA -CaIa Mi-
llor, Policia Municipal, Brigada
de S'Ajuntament, Joventut de Son
Servera, Ambulàncies de Ia Creu
Rotja, serveis mèdics • qual-
quns particulars, Comissió de Cul-
tura, Col·lectiu Ràdio Son Servera
aidats per amics de sa Ràdio, Obre-
ria de Sant Antoni al front de Ia
mateixa l'obrer major adornat amb
una vistosa capa anava rebent les
comparses a Ia Plaça de Sant Joan
i agraí a tots els partcipants
Ia seva presència-
EIs 3 Cavallers de Sant Antoni

i els abanderats obrien Ia desfi-
lada, seguits dels abanderats por-
tant les senveres de Mallorca,
ComunitatAutònomai Espanyola.
Sa banda de tambors i cornetes

de Capdepera desfilà per primera
vegada a una Dimoniada,. La segui-
ren 30 comparses intercalades amb
8 bandes de música.
Seria molt llargarut esmentar-les

a totes, si dir que qualcuns pobles
i llogarets i barriades estrenaven
dimonis per primera vegada.
Presidí Ia V trobada el mclt

Honorable President del Govern
Balear, Gabriel Canellas, a qui
acompanyaren els consellers Jeróni
Saiz, Pio Tur i Gabriel Oliver,
no així Ia consellera de cultura
que delegà Ia seva representeció
a Sr. Jaume Martorel].
El President del Consell Insular

de Mallorca, Honorable Joan Verger
el delegat del govern central Car-
los Martín Plasència, el batle
Francesc Barrachina, Obreries de
Sant Antoni de tots els pobles
participants a més d'una llarga
llista de convidats.
Sens dubte el mèrit de Ia V Dimo-

niada quant a participació
és del poble de Son Servera que
animat per les associacions de
pares contribuïren de manera fes-
tosa i multitudinària, essent ver-
taderes obres d'art les pintures
dibuixades a qualquns dels vestits
de dimoni participants. El Serverí
més petit participant prop de 3
mesos. Triumfal l'entrada a Ia Pla-
ça de Sant Joan dels dimonis Ser-
verins, més de 300 que desfilaren.
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A Ia primera volta s'entregà a

totes les comparses i bandes parti-
cipants una figura conmemorativa
de Ia V Dimoniada reatlizada per
l'artista Pere Pujol.
Per primera vegada ballada con-

junta del dimoni gros de cada com-
parsa participant al cadafal is-
taiat a tal a tal efecta i tocat
,aauest doble per totes les bandes
de musica participants dirigides
pel Sr. Silverio Duato director
de Ia banda de música local.
El dimoni de Son Serveraexpressà

Ia seva alegria amb uns bots que
feren calfreds al rector, que no
deixà Ia torre del campanar fins
passada l'una quan acabà Ia festa
a Son Servera, i.els dimonis escam-
paren capa Port<p Cristo a seguir
Ia bauxa i omplir-se Ia panxa.

A les dues s'oferí el dinar al
restaurant "los Dragones" essent
mil dussentes-setanta personas
convidades.

Presidi el Sr. Gabriel Canellas
acompanyant de diferentes autori-
tas, cal destacar a el Rvd. Mateu
Galmés fundador d'aquestes dimonia-
des.

Abans de Ia cloenda el President
felicità a tot Son Servera, i anun-
cià el nom del poble designat per
Ia VI Dimoniada que serà a Alcúdia,
"si Déu vol".

12, DIMARTS

A Ia Galeria d'Art Dau al Set
de Barcelona exposà el pintor Gui-
llem Nadal, nascut a Sant Llorenç
l'any 1.957, que viu a CaIa Bona
i està casat amb Na Maria Marí,
serverina. Des de fà dos anys .es
dedica a Ia pintura i té el seu
estudi a Son Servera.

Fins ara ha fet les següents ex-
posicions :

1.985 - Sa Pleta Freda, Son Ser-
vera.

1.986 - ARCO 86 - Feria Interna-
cional de Arte Contemporàneo-Madrid

1.986 - En torno al cubismo-Gale-
ría Rafael Ortiz - Sevilla.

1.986 - 10 anys Sa Pleta - Sa
Pleta Freda - Son Servera.
1.987 - Paisatges ara i aquí -

Col·legi d'Arquitectes de Ciutat.
1.987 - Set artistes mallorquins

- Govern Balear - Generalitat"de
Catalunya (Palau Moja) Barcelona.

16, DISSABTE

A les quatre del capvespre es
dónen per començades les festes
de Sant Antoni amb Ia sortida de
l'Església de Ia carrossa acompa-
nyada dels dimonis i les banderes
del Patronat de Sant Antoni. L'ob-
jecte és passar per totes les cases
comercials a recollir les joies
que l'endemà es donaran als parti-
cipants a les Beneïdes.

EIs alumnes de 8è. s'han encarre-
gat de organitzar el fogueró de
Sant Antoni.
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16, DISSABTE

Revetla de Sant Antoni. Vint-i-
un foguerons fóren inscrits a Son
Servera, dels quals nou cremaren
al poble i els demés a CaIa Millor,
CaIa Bona i Costa del Pins.
Acompanyats de Ia banda de músi-

ca, els dimonis a partir de les
vuit i mitja del vespre procediren
a l'encesa dels fogüerojas i féren
una ballada arrandfelfcc. EIs fogue-
rons premiats fóren els següents:

ler.- APA Col·legi Jaume Fornaris
amb 5.000 pessetes.
2on.- Sr.Llorenç Ferragut (Sa

Punteta) amb 3.000 pessetes.
3er.- Sr.Antoni "Bosco" amb 2.000

pessetes.

17, DIUMENGE

A les nou del mati es ballà el
primer ball de Sant Antoni a Ia
Plaça de Sant Joan i seguidament
es començà Ia Capta pels carrers
amb els dimonis, banda de música
i obreria.Començaren com cada any
fent un ball a cada cantó però a-
rribant al carrer Major es vàren
haver de arraconar per mor de sa
brusca.

A sa^Missa Major d'aquecta Festa,
predicà les Glòries del Sant el Rvd.
Jaume Cabrer Lliteres, Canonge de
Ia Seu de Ciutat, Ia funció gaudi
de molta assistència. Es capvespre,
després de Ia Visita de Sant Anto-
ni a Sant Pau i de ses Beneïdes,
es cantà un Te Deum per acabar Ia
Festa.

Després d'un mati plujós i un
cel ben ennigulat, a les tres i
mitja del capvespre començà com
cada any l'escenificació de Ia vi-
sita de Sant Antoni a Sant Pau,
tradició molt típica de Son Servera
Tot seguit començaren les Beneï-

des i com es fa sempre davant Ia
Banda de Música local. Hi hagué
una gran animació, amb molts d'ani-
mals, tan de pel com de ploma.

S'encarregà de beneir-los el Rvd.
Joan Servera.
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L'arribada de les primeres car-

rosses fou acompanyada d'un bon
ruixat, però Ia gent obrí els pa-
raigües i animà a les 21 carrosses
participants, així com els dimoni-
ons i dimoni gros. En darrer lloc
desfilaren els cavalls.
Es và obsequiar per part de l'A-

juntament amb una figura de Ia V
Dimoniada al pintor Miquel Vives,
autor del cartell anunciador; a
l'amo Antoni Cuiné, dimoni gros
temps enrera; a n'En Joan Solleric,
que ha estat durant 30 anys Sant
Antoni i a n'En Joan Siulo per Ia
seva col·laboració a gairebé totes
les festes del poble.

18, DILLUNS

El Delegat de Cultura Sr. Ferra-
gut, el Regidor Sr.Baudil, Ia Di-
rectora del Col·legi de CaIa Millor
i el Sr.Salas en representació de
I1APA fóren rebuts pel Director
d'Educació, Sr.Crespí. El motiu
és Ia manca de professors i aules.
El Sr. Crespí els prometé que pel
mes de Setembre hi hauria 2 aules
més a Son Servera i 2 més a CaIa
Millor, així com un professor tot-
d'una que hi hagués un aula provi-
sional a CaIa Millor.

19, DIMARTS

La Unión ciclista Son Servera
celebrà L'assemblea General per
aprovar el calendari de Ia present
temporada. S'acordaren les carreres
següents :
a cala Millor

Dia 1-4-88, categories Veterans
i Fèmines. Dia 21-8-88, categories
Veterans, Alevins i infantils

a Son Servera

Dia 4-1-88 Alevins, Infantils,
Cadets i Fèmines. 4-9-88, Alevins,
infantils, cadets, i Fèmines.
Especial festes de Sant Joan,

sense determinar el dia. •**'•/
La junta encarregada de l'orga-

nització està composta per: Presi-
dent, Ramón Manzano Hernández,
Vice-president 1̂ : Reyes Rubio Ru-
bio, Vice-president 22: Diógenes
Rodríguez Amador, Secretari: Barto-
meu Femenías Mesquida, Tresorer:
Pedro Sanchez Martínez, Relacions
Públiques: Teodoro Fresneda Fres-
neda.

23, DISSABTE
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Gràcies a Ia gentilesa de l'amo

Miquel Morey reproduïm Ia dedicató-
ria que els ha dedicat el seu fill
al darrer llibre que ha publicat,
per a Ia Conselleria d'Obres Públi-
ques i Ordenació del Territori.
El present llibre ha suposat dos
anys d'esforç d'un equip de 20 per-
sones dirigit per En Miquel Morey
Andreu, nascut a Son Servera el
27 de novembre de 1.934 i Catedrà-
tic d'Ecologia de Ia Universitat
de les Illes Balears. Es titula
" Espacios naturales de Baleares
( Avaluació de 73 àrees per a Ia
seva protecció ).

25, DILLUNS

A les 12 del migdia es reuniren
els membres del consistori per re-
bre Ia visita del President de Ia
Comunitat Autònoma, Sr.Gabriel Ca-
nellas acompanyat dels Consellers
de Turisme, Sr.Jaume Cladera, Sani-
tat i Seguretat Social, Sr.Gabriel
Oliver i Obres públiques i Ordena-
ció del Territori Sr.Jeroni Saiz.
El motiu fou informar del temes

d'interés pel municipi i ajudar
a resoldre els dubtes que poguessin
tenir els regidors referent als
temes següents: Centre Social Ter-
cera Edat, Centre de Salut, Via
de Cintura,zones verdes, costes,
platja artificial, carretera de
Sant Llorenç a Son Servera, neteja
carretera, poliesportiu, torrents,
peatonització de CaIa Millor a CaIa
Bona, depuradora, abocador de fems
i preguntes d'informació referents
a GESA.
Acabà prop de les 3 del capves-

pre i foren convidats a dita reu-
nió els mitjans locals de comunica-
ció .

El Conseller d'Obres Públiques
i Ordenació del Territori Sr.Jeroni
Saiz ocupà Ia meitat del temps de
Ia reunió de feina, ja que fou el
més consultat. Esmentarem alguns
dels temes tractats:

1 - Via de cintura per restar
trànsit al carrers del poble. Es
competència d'Obres Públiques, Con-
sell Insular i Ajuntament, segons
sembla dels informes tramesos es
contemplava l'estació i vies com
a zones mortes i el Sr.Sàiz informà
que s'han de fer les gestions opor-
tunes amb Ia companyia del Ferro-
carri1.
2 - Ampliació de Ia carretera

de Son Servera a Sant Llorenç. La
Conselleria té altres prioritats
i en podràn parlar a partir de
1.989 ò 1.990.

3 - EIs torrents no són competèn-
cia de Ia C.A. Es convenient obrir
una investigació per tal de saber
si els veinats han entrat dins el
marges dels mateixos i al mateix
temps saber ei són públics o pri-
vats. Segons explicacions del regi-
dors sembla que un dels torrents
sofrí una desviació ara fà més de
80 anys.
4 - Dragat i neteja del Port de

CaIa Bona i Ia conveniència d'am-
pliar en 20 els amarres actuals.

5 - Nova platja artificial. Es
limita a dir que és competència
directa i assumpte del Ministeri.

6 - Peatonització del Passeig
Marítim que và dels taxis de CaIa
Millor fins a CaIa Bona. Saber a-
bans si és factible obrir una nova
via de circulació, ja solsament
una no seria convenient; fer un
projecte amb Obres de Port i Ia
conveniència de consultar abans
amb els veinats afectats i saber
Ia seva opinió.

7 - Depuradora. Quan es và i:r
es preveia una segona fase. Deixar
ben clar que era tasca de l'Ajunta-
ment persentar el projecte si es
volia acometre.

8 - Poliesportiu. Que es presenti
el projecte. Aquí demanà Ia paraula
el Sr. Gabriel Canellas i informà
que si es presenta el projecte amb
una sola fase de construcció, difi-
cilment Ia C.A. el podrà aprovar
ja que ell totsol s'enduria quasi
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tot el pressupost de que disposa
Ia C.A. referent a aquest capítol.
Aconsellà que s'acometi per fases
amb un termini, al manco de 4 ò
5 anys i es sol·licitin de moment
els dobler per a Ia primera fase.

Un cop acabada Ia reunió, el Con-
seller ens informà ,que un cop Ia
seva Conselleria dispos.i de més
competències, podranserells matei-
xos que disposin quines obres tenen
prioritat per a les Balears i no
el Govern Central.

El Conseller de Turisme, Sr.Jaume
Cladera informà als regidors de
l'ajut de que disposa Ia Conselle-
ria pels municipis turístics per
a Ia millora de zones verdes; Ia
conveniència de presentar un a-
vant-projecte i valoració dins el
mes de Febrer.

Aconsellà que, en demanar permi-
sos per noves urbanitzacions, exi-
geixin dins el projecte als pro-
motors l'entrega de les zones ver-
des ja sembrades i especificar Ia
quantitat d'arbres i diversitat,
no tan sols els terrenys. Així ma-
teix pregar no permetin més cons-
truccions " monstruo " , fóren les
seves paraules de gran altura a
Ia zona turística.
El regidor Sr. Servera requerí

informació de Ia manca de potència
elèctrica que es preveu aquest es-
tiu davant les noves construccions
sense ampliació de línies per part
de GESA; respongué que és competèn-
cia directa de GESA, però que faria
les gestions pertinents i recabaria
informació del tema.

Acabada Ia reunió de feina, ex-
plicà pels oients de Ràdio Son Ser-
vera - 85 i Recull Informatiu, que
a llarg termini totes les noves
construccions hoteleres s'adaptaran
al Decret Cladera - 2 , que exigeix
60 m2. per plaça hotelera.

El Conseller de Sanitat i Seguri-
tat Social Sr. Gabriel Oliver reca-
bà en primer lloc, informació so-
bre on estava ubicat el solar per
edificar l'edifici de Ia Tercera
Edat, se Ii ensenyaren els plànols
i com es pensava fer, lapJLaJttaba-
ixa destinada a magatzem d'obres
per l'Ajuntament, Ia primera planta
a.1 local de Ia Tercera Edat i més
endavant poder dedicar Ia planta
alta per Ia joventut, recomanà que
en el projecte es pensàs a destinar
un dispensari i per serveis prima-
ris com posar injeccions i mirar
Ia tensio,a més un menjador social.
Passà tot seguit a informar que

l'Ajuntament, que dedicà un 6% del
pressuposttotal a serveis socials,
té prioritat a l'hora de recabar
ajudes per part de Ia seva Conse-
lleria.
Sobre el centre de Salut que ha

d'acollir als malalts de pobles
veïns, és competència exclusiva de
l'Insalud,ja que de poc serviria
el local si Insalud no enviàs el
personal sanitari i metges especia-
listes .
Escombres, Ia conselleria d'In-

dustria te* depositat 89 milions
de pessetesper l'abocador mancomu»
nat de Llevant que inclou Arta,
Capdepera, Sant Llorenç, Manacor,
i Son Servera, i per mança de opi-
nions conjuntes de moment no se
pot dur a terme, ~~*
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Recull informatiu, acabada Ia

reunió Ii demanà Ia seva opinió
personal del nou director de Insa-
lud Sr. Francisco Sevilla, que ha-
via assumit el càrrec el mateix dia
ja que mesos passats estava en con-
tra de Ia construcció d'Hospital
Comarcal. Digué que el mateix De-
legat del Gobern Ii pregà al Sr.
Sevilla que informàs que ja es tre-
ballava de manera regular en el
projecte del mateix

27, DIMECRES

EIs alumnes del nou Patronat de
Música fóren convidats per Na Nati-
vidad Rosselló a una xocolatada
amb ensaïmades ja que complia 24
anys. Tots disfrutaren de Ia festa
i mostraren el seu agraïment a Na
Nati, ja que des de fa més de dos
anys lluita en solitari i ja comen-
ça a ser hora de que es posin els
fonaments i fer les gestions perti-
nents a fí d'aconseguir els esta-
tuts del Patronat de Música.

29, DIVENDRES

EIs alumnes de preescolar i cicle
inicial varen anar d'excursió a
l'Auto Safari i a Ia Platja de Ca-
nyamel. En total eren uns 120 nins
acompanyats de les quatre professo-
res tutores i dues mares que s'ofe-
riren per ajudar. La tornada es
va haver d'anticipar per mor del
mal temps.

30, DISSABTE

El Col·lectiu Ràdio Son Servera
85 presentà en societat el NQ

0 del Recull Informatiu. Gràcies
al Sr. Ventura Rubí es pogué fer
a les cases de Ca S'Hereu.

Hi assistiren particulars i enti-
tats representatives del nostre
poble; tembé convé destacar Ia pre-
sència dels mitjans d'informació
locals i comarcals.
La publicació del No 0 correspo-

nent als mesos d'Octubre, Novem-
bre i Desembre fou distribuït de
manera gratuïta a tots els inte-
ressats .

_J

En Gabriel Blanquer en nom del
Col·lectiu presentà Ia publicació
i va agraïr a l'Ajuntament Ia sub-
venció per l'esmentat No 0.

Acabada Ia presentació En Pep
Garcia al temps que agraïa Ia pre-
sència als assistens pregà a tot-
hom Ia col·laboració en Io referent
a informació.
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30, DISSABTE

Concert a càrrec de Ia Coral Uni-
versitària de Palma de Mallorca
a l'Església de Sant Joan Baptista
de Son Servera. Dita Coral fou fun-
dada el curs 1.976-77 pel seu Di-
rector Joan Company i un grup de
professors i estudiants de Ia Uni-
versitat de les Illes Balears.

Interpretaren: Vexila Regis, Ave
Maria, Os Justi, Virga Jesse, Sur
Ie Pont d'Avignon i Una Dona Llarga
i Prima.
A Ia segona part, acompanyats

de l'organista Margalida Furió,
Funeral Music of Queen Mary de Hen-
ry Purcell.
El seu Director Sr.Joan Company,

davant Ia insistència del públic
assistent, decidí repetir l'Ave
Maria.

31,"DIUMENGE

A les 8 del mati sortiren de Ia
Plaça Nova 51 persones d'excursió;
anaren per Ia banda de Sóller, con-
cretament al barranc de Biniaraitx.
Encara que sovint el GOB de Son
Servera organitza caminades, poques
com aquesta han estat tan animades;
Ia persona més gran passava el sei-
xanta anys i Ia més jove només en
tenia quatre.

PARROQUIA DE SON SERVERA

MOVIMENT PARROQUIAL DE L'ANY 1987

Baptismes: Nins 13, Nines 14,
Defuncions: Homes 17, Dones 2o,
Matrimonis: 17,

BALANÇ ECONOMIC DE L'ANY 1987

Entrades: 1.944.697.-
Sortides: 1.922.710.-
Saldo positiu 1987: 21.986.-
Saldo negatiu 1986: 21.986.-
Saldo positiu actual: 702.-

COL·LECTES EXTRAORDINÀRIES:

Fam, Seminari, Caritas, Domund,
etc...- 474.458.-

CASAMENTS

9-1-88 Antonio-Luis Vazquez Mon-
tes i Franciscà Garrido Ramos.
16-1-88 Jaime Sureda Nebot i

Franciscà Tous Servera.
23-1-88 Onofre Ballester Veny

i Bàrbara Sureda Servera.
24-1-88 Isidro Ortega González

i Ana Moreno Ortega.

NAIXEMENTS

31-12-87 BarbaraBover Moragues,
filla de Ramón i Catalina.
1-1-88 Miriam Linero ViIa, filla

de Francisco Luis i Basilia.
8-1-88 Salvador Massanet Sanchez

fill de Salvador i Julia.
18-1-88 Agustin Risco Larios,

fill de Manuel i Patricia.

DEFUNCIONS

8-1-88 Catalina Gual Esteva.
8-1-88 Catalina Valens Estelrich

19-1-88 Francisca Ana Riera Servera
27-1-88 Jerónimo Massanet Andreu.
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Resum des serveis de sa policia

Municipal.
7-atestats, 2-incendis, l-rescat

de naufragis, 4-urgències mèdiques,
21-urgències de farmàcia, lOO-denúi
cies de tràfic, ll-avisos d'infrac-
ció d'obres, a més des serveis
habituals.

BASQUET

3-1-88 Son Servera 61, Buenos Aires
71,
10-1-88 Campanet 68, Son Servera67
17-1-88 Son Servera 73, PIa de na
Tesa 40,
24-1-88 Costa de Calvia 92, Son
Servera 47,
31-l-88Puigpunyent42, Son Servera
51,

..::.:..:*; /;..... ¿J

ESPORT ESCOLAR

Col·legi Jaume Fornaris.
Bàsquet Masculí.
13-1-88 Sant Llorenç, 28, Son

Servera,21.
15-1-88 Son Servera, 23, Son

Bonaventura, 38.
22-1-88 CaIa Millor, 21, Son

Servera, 26.
29-1-88 S'Alzinar 23, Son Ser-

vera, 21.

Col·legi de CaIa Millor.
Bàsquet Masculí.
13-1-88 Son Bonaventura, 54,

CaIa Millor, 5.
15-1-88 CaIa Millor, 15, S'Alzi-

nar, 35.
22-1-88 CaIa Millor, 21, Son

Servera, 26.
29-1-88 S'Auba, 38, CaIa Millor,

21.

Bàsquet Infantil Femení
13-1-88 Caia Millor, 10, Sant

Francesc, 10.
20-1-88 La Puresa , 4, CaIa Mi-

llor, 21.
27-1-88 Ses Comes, 6, CaIa Mi-

llor, 8.

CROSS ESCOLAR

16-1-88 Competició a Son Servera
30-1-88 Competició a Artà.

aj

INFANTILS

9-1-88 Badia 0, Poblense 1,
16-1-88 Bat R.Llull 2 Badia 4,
23-1-88 Badia 2, Campos 2,
30-1-88 Felanixt 1, Badia 2,

ALEVINS

9-1-88 Badia 2, Campos 3,
16-1-88 Badia 4, Bat R.Llull 2,
23-1-88 Poblense 2, Badia 0,
30-1-88 Badia 2, Juv. Sallista 1,

33 REGIONAL

10-1-88 Son Servera l,Buger 1,
17-1-88 Sant Joan l,Son Servera 1,
24-1-88 Son Servera 5,Santa Maria 1
31-1-88 5antanyi5,Son Servera 1,

JUVENILS

10-1-88 AT-Llubí 3,Son Servera 2,
17-1-88 Son Servera 3,Algada 2,
24-1-88 Montu"iri 0, Son Servera 4,
31-1-88 Son Servera 5, Colònia 1,

Benjamins

9-1-88 Son Servera l,Montu'iri 1,
1^-1-88 Porreras 3, Son Servera 0,

2_a niVISIón B;

3-l-oo Arnedo 3, Badia 1,
10-1-88 Badia l,Constancia 3,
16-1-88 Badia 1, Gimnàstic 2,
24-1-88 Barcelona at 3, Badia 0,
31-1-88 Badia 0, Hospitalet 0,

JUVENILS
3-1-88 San Cayetano 1, Badia 2,
10-1-88 Badia 1, Manacor 3,
17-1-88 At.Baleares 0, Badia 2,
24-1-88 Bat R.Llull 0, Badia 0,
31-1-88 Badia 1, Patronato 0,



—SETMANA SANTA-88
MEMORIA COL·LECTIVA D1UN POBLE

Encara no fà una mesada que enterràrem sa panada i es nostro poble
ja es prepara per viure sa Setmana Santa. I no trobau que d'ençà que
han llevat sa " Butla " sa corema sembla de cada any més curta ?.

Enguany, com s'any passat i s'altre, Ràdio Son Servera - 85 aju-
dada per ses persones que de qualque manera col·laboren o han col·labo-
rat en aquestes festes religioses, ha volgut que tots es serverins co-
neguin Io que és o ha estat aquesta Setmana Santa serverina. Un cop
per setmana han passat per s'emisora antics centurions, obrers, confra-
res, carapunats, etc. i cadascú ens ha contat Io que n'ha sabut, des
més vell an es més jove.

PROMESES

Ses promeses i sa Setmana Santa estàn fortament lligades i difi-
cilment podrien conviure una sensa s'altra. Avui volem parlar d'una
persona i una promesa que potser està encara a sa memòria de molts de
serverins: En Rafel Capirró, que dugué trenta-cinc anys sa Creu an es
Dotze Sermons i a sa Processó d'es Dijous Sant.

Segons ens và contar sa seva filla, ell es trobava a Africa fent
es servei militar quan "estallà es Moviment". Passaren mesos i més me-
sos i quan ja feia un any, es seu germà Miquel duit per sa fe i s'espe-
rança de tornar a veure an En Rafel decidí dur sa Creu a aquella Set-
mana Santa que ja s'acostava.

Passaren tres anys sense saber noticies seves, a ca seva ja el
donaven per mort.

Acabada sa guerra, quan pogué tornar a Mallorca i sabent sa pro-
mesa que havia feta es seu germà, ell và voler fer de Simó Cireneu tots
ets anys que En Miquel dugué sa Creu.

Quan es seu germà Miquel deixà sa promesa feta, ell l'agafà com
a propia i dugué sa Creu fins que, un any abans de morir i amb gran
disgust per part seva, ho và haver de deixar anar.

Sa darrera persona que và fer de Simó Cireneu amb ell fóu en Joan
Siulo.

DAVALLAMENT

Des de fà uns vuit anys s'escenificació d'es Davallament es fà
a l'Església Nova i creiem que seria mal de fer trobar un lloc tan a-
deqüat com aquest. Sa música, sa coreografia, ses Lectures,... fan que
ara per ara sigui uns des més vistosos de Mallorca.

Aiximateix volem ressenyar que antigament es Davallament es feia
a l'Església i es posava sa Creu a davant s'Altar Major; i també que
que en aquell temps no hi havia tantes d'empentes per ajudar a_la Pa-
rròquia en sos quefers de sa Setmana Santa i molts d'anys hagueren de
ser ets escolanets es qui davallaren el Sant Crist de sa Creu.

EIs qui fan el Davallament des de vuit anys ençà són: Antoni Pe-
nafort, Llorenç Ferragut i Miquel Vives.

En Llorenç Ferragut ens declarà no fà massa temps que no ho ténen
en exclussiva i que si qualcú està interessat en col·laborar o ha fet
quelque promesa els ho poden comunicar.
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BENDICIO DE SES NOVES IMATGES

12 d'Abril de 1.987

Ràdio Son Servera - 85 fou convidada per sa Junta Directiva de
sa confraria a s'entrega de sa nova imatge de Ia Mare de Déu dels Do-
lors es dia 12 de Març de 1.987. Ets acompanyàrem a Esporles on té s'
estudi s'escultora Remigia Caubet, reconeguda sa seva fama amb talles
d'escultures religioses. D'aquesta gravació d'arxiu podem contar avui
i recordar ses seves paraules i s'emoció que l'embargà, malgrat segons
digué, és u procés constant a sa seva vida desprenir-se de ses obres
creades, segueix amb s'emoció de sempre quan s'acosta l'hora de deixar
Ia darrera obra.

Pensant ja en sa creació de Recull Informatiu, Ii demanàrem que
expressàs per escrit Io que sentia en aquells moments: UNA IMAGEN VALE
MAS QUE CIEN PALABRAS; CON MUCHO CARINO I SIMPATIA. REMIGIA CA^JBET -
DOCE DE MARZO DE 1.987.

El 24 des mateix mes de Març, aquesta vegada també convidats visi-
tàrem s'estudi d'En Pere Pujol a Artà, contant que era sa primera vega-
da que esculpia una obra de ses característiques de La Pietat i que
quan Ii féren s'encàrrec Ii demanaren una cosa semblant a Ia Pietat
d'En Miquel Angel; ell els informà que mai havia copiat i que volia
crear una obra que tengués entitat pròpia destinada a sa Setmana Santa
serverina. Intentà més que en l'expresió de Ia cara reflectir tot es
dol d'una mare i es seu pati amb es mocador estret dins es puny i l'ú-
nica nota característica que Ia fés mallorquina fou es rebosillo que
1'incorporà.

En quan a expressar en unes paraules Io que sentia en aquells mo-
ments en que s'havia de desprender de sa seva obra: SA IL·LUSIÓ DE TOTA
UNA VIDA - MARÇ DIA 24 DE 1.987. PERE PUJOL.

A Ia fí es dia 12 d'Abril de 1.987 ses noves imatges amb que comp-
te es poble fóren beneïdes per el Rv. Pere Pou i Ia presència com a
convidats des seus autors i tot es poble de Son Servera, que deixà pe-
tita l'Esglèsia. Tot seguit i organitzat per ses tres confraries es
servi un berenar mallorqui a tothom.

CENTURIONS

Segons contà a Ràdio Son Servera - 85 l'amo Antoni Jan, entre ets
anys 1.923 i 1.929, es joves des poble que representaren es Centurions
fóren: Jaume Brunet, Salvador Rosa, Gabriel Tous - tots ells ja són
morts - i En Miquel Brunet com a soldats rasos i ell mateix com a cap.

L'any 1.980 es féren es cinc vestits nous, ja que s'antiga cuiras-
sa estava feta de moltes de peces de llauna i cada vegada que s'havien
de pintar de bell nou duien molta
de feina.

Enguany, un animós grup de
joves decidiren augmentar es nom-
bre de components i per a Nadal
féren unes rifes per fer-se càrrec
de ses despeses. Per primera ve-
gada hi haurà onze components.
ElIs són: Com a cap, En Joan Siulo
i com a soldats En Pedro Balles-
ter, Joan Nebot, Toni Lluis, Jaume
Ferragut, Jaume Servera, Gabriel
Domenge, Guillem Galmés, Barto-
meu Pasta, Antoni de Matos i Edu-
ardo Cano.



SETMANA SANTA-88
CONFRARIA DE LA MARE DE DEU DELS DOLORS

Sa confraria de Ia Mare de Déu dels Dolors fou fundada l'any 1.985
amb un grup de 20 confrares, totes elles dones; fita curiosa però no
estranya, ja que en principi sa idea fou fundar una confraria per Ia
nova imatge del Sant Crist en vista de Io espenyats que es trobaven
es vestits de carapunats de sa Parròquia; es a dir, fer dues confraries

per acompanyar a ses dues imatges
principals de sa passió.

S'acolli s'idea de sufragar
cadascú ses despeses des propi
vestit.

Així fou s'inici de ses dues
confraries que es primer any com-
ptaren amb tan sols dones sa de
Ia Mare de Deu i homes sa del
Sant Crist.

L'any 1.986 sa confraria
tengué un augment de 7 membres,
així idò amb un total de 27 con-
frares es constituí sa Junta Di-
rectiva:

Presidenta: Manuela Gómez
Secretària: Bàrbara Tous
Vocals: Antònia Blanquer

i Catalina Sureda.
Es seus colors són: túnica

i caraputxa blanca, capa verda,
cordó cenyit a sa cintura de seda
verda fet a mà i guants i sabates

blanques.
Dins es mateix any 1.986 sa confraria estrena es seu escut que

fou brodat per Na Sebastiana de sa botiga Dames; ella i sa seva filla
cuiden de sa confecció des vestits, ja que sa confraria segueix oberta
a tots es qui s'hi vulguin incorporar. S'escut duu un cor verd traspas-
sat per una espasa.

S'ànim anà en augment i es pas de Ia Mare de Deu s'adornà amb cla-
vells i gladiols blancs i també s'il·luminà, amb tot Io qual es và fer
molt feixuc per dur-lo ses al·lotes que fins ara l'havien duit; es Di-
vendres Sant ja el duguúeren ets homes, passant a ser es primers homes
confrares.

Passada sa Setmana Sant es fitxà una quota amb s'idea de fer una
nova imetge. Es decidí encarregar-la a Na Remigia Caubet, escultora
i autora del Sant Crist. S'intentà una Mare de Deu Io més a prop pos-
sible a l'Evangeli, sa seva terra i es seu esperit; que sa seva cara
reflectís un dolor profund i serè, amb sa mirada pendent des seu fill
a sa Creu.

L'any 1.987 comptaren amb 55 confrares. Es somni de sa nova imatge
era ja una realitat, ja tenien nou pas. Es manto fou confeccionat per
sa família Horrach de Ciutat i es vestit per Sor Manuela Gómez apro-
fitant unes casulles velles de sa Parròquia.

Per ajudar-se amb ses despeses s'han realitzat rifes i es manto
ha estat sufragat per una donació de Io qual tots es component estàn
molt agraïts.

Enguany compten amb 66 confrares.



SETMANA SANTA-88
CONFRARIA DEL SANT CRIST

En motiu de fer-se una nova imatge del Sant Crist i per animar
i donar vida a sa Setmana Sant es féren un parell de confraries noves,
entre elles sa del Sant Crist. Era l'any 1.985.

Es nombre de confrares es
primer any fou de vint-i-dos,
tots ells homes.

Es colors que triaren fóren:
túnica blanca, cinturó morat,
capa i caputxa morada.

L'any 1.986 es nombre de
components augmentà en quatre,
dels quals tres eren dones i tam-
bé es decidí fer s'estandart

L'any passat se incorpora-
cions fóren més nombroses, 18
més, essent un total de 44 con-
frares.

Enguany s'espera superar
Ia xifra, ja que està oberta a
totes ses persones que hi vul-
guin participar.

La Junta Directiva actual
és Ia següent:

President: Miquel Marin
Vice-Président i Tresorer: Cristòfol Servera
Confrare Major: Josep Servera
Secretaria: Maria Antònia Servera
Vocals: Maria Ballester, Antoni Servera, Amador Ser-
vera i Gabriel Fullana.

CONFRARIA DE LA PIETAT

En es mes de Febrer de 1.986 sorgeix d'un grup de persones s'idea
de formar una confraria per assistir a ses processons de sa Setmana
Santa serverina. Així idò, després de ses primeres reunions ho posaren
en coneixement des Consell Parroquial i comptant amb sa seva aprovació
es constituí sa confraria de La Pietat.

Es vestit el·legit és es se-
güent : túnica de color blanc amb
sa capa, caraputxa i faixa de
color vermell. Aiximateix es dis-
senyà s'escut i s'estandart.

Es redactaren uns Estatuts
i es nomenà una Junta Directiva.

Es Dijous Sant de l'any 86
sortiren per primera vegada comp-
tant amb 47 confrares i acompa-
nyant s'imatge de Ia Verònica,
trobant molt bona acollida per
part des altres penitents.
Passat sa Setmana Sant i després

de vàries reunions, decidiren
encarregar una imatge represen-
tant La Pietat. I decidiren que
fos En Pere Pujol qui Ia fés.
S'imatge fou sufragada per ses
quotes des confrares i rifes.
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L'any 1.987 sorti per primera vegada s'imatge de La Pietat acompa-

nyada per 87 confrares. Al llarg de l'any passat s'han incorporat 5
nous membres fent en aquests moments un total de 92 penitents.

L'any passat en agraïment a l'escultor Pere Pujol per Ia seva a-
juda, decidiren nomenar-lo Confrare d'Honor i Ii regalaren un vestit;
persona de delicada salut, acollí Ia iniciativa molt emocionat i desfi-
là com un confrare més.

ALTRES CURIOSITATS DE SA SETMANA SANTA SERVERINA

-S'Associació d'Amics de sa Tercera Edat de Son Servera es passat
any 1.987 desfilaren per primera vegada acompanyant i duguent l'imatge
de Ia Verònica; fou per molts sa nota més emotiva de sa processó, veure
amb quines forces i quina il·lusió es canviaven per poder dur l'imatge
es gran nombre de socis.

-Ses persones des Consell Parroquial són gairabé ses encarregades
d'ajudar en tots ets actes que, any a any es venen cel·lebrant des de
temps enrera.

-Ses monjes, des de fà més de cent anys sempre s'en han cuidat de
sa part més feixuga i menys coneguda, sempre dins s'anomimat. També
demanant s'ajut de nins i nines pe confeccionar se tulipes que es re-
parteixen a sa porta de l'Església.

-Es Cor Parroquial que de manera especial preparen ses seves veus
i es Càntics, sa Banda de Música, ets escolanets i de manera especial
s'escolà major. I no oblidem es Rector i demés capellans, que coordinen
amb il·lusió totes aquestes ajudes i que cada any s'esmenen més perque
no es perdi aquest esperit de sa nostra Setmana Santa.

Moltes de gràcies a tothom ! IÎ
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FUTBITO A SON SERVERA

Organitzat per Ia joventut de
Son Servera i patrocinat per l'Ajun

tament, tingué lloc amb èxit el
I Torneig de Futbito "Vila de Son
Servera".
El dia 6 de gener d'aquest any,

en el Restaurant "Ca S'Hereu",
s'oferí un sopar a tots el quipar
ticiparen en dit torneig. Hi assis-
tiren també el Sr. Batle, el Dele-
gat de Cultura i el Sr. Jerónimo
Vives, a titol personal, per haver
contribuït amb el seu camió-grua
a Ia instal.lació de les porteries
i Ràdio Son Servera.
Després del sopar, en Raimundo

Penyafort, portaveu de Ia Joventut
de Son Servera, donà les gràcies
a tots els participants, al Direc-
tor de l'Hotel Levante, per haver
deixat les porteries i destacà el
suport rebut per part de l'Ajunta-
ment, sense el qual no hagués estat
possible l'esmentat torneig.

CLASSIFICACIÓ

Ir. Retuts

2n. Trispis

3r. Prebetong

4rt. Big Foot

5è. Hotel Levante.
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ARCO

1, DILLUNS

A les 11 del matí, Ofici solemne
amb assistència de les Autoritats.
Noltros volem destacar Ia nombrosa
assistència de gent del poble que
així respectà Ia promesa feta pels
nostros avantpassats. Per part del
Consistori hi assistiren els següe-
nts Regidors: Sr.Luis Baudil, Bar-
tomeu Más, Llorenç Ferragut, Joan
Reynés, Miquel Servera, Jeroni Vi-
ves, Antoni Servera i el Batle Sr.
Francesc Barrachina acompanyats
pel Jutge de Pau, Sr.Miquel Servera
i el Sargent de Ia Policia Muni-
cipal amb 8 Policies.
Ràdio Son Servera - 85 no pogué

donar tota Ia Missa en directe de-
gut a que Ia llum romangué aturada
a tot el poble uns 35 minuts.

Volem recordar que Ia festa d'a-
vui es cel·lebra complint una solem-
na promesa feta el 5 de Juny de
l'any 1.819 pel poble de Son
Servera de commemorar el dia en
que es llevàs el cordó sanitari
d'aquella pesta que assolà el nos-
tre poble. El dia fou el primer
de febrer de l'any 1.820, festivi-
tat de Sant Ignasi d'Antioquia.

Patrocinat per L'Exc. Ajuntament
de Son Servera i organitzat per
Ràdio Son Servera-85, tingué lloc
l'entrega de guardons al primer
classificat de cada categoria del
III Certamen de dibuix Vila de Son
Servera.
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425 participants dels Col·legi
Jaume Fornaris, Escoles Velles i
Sant Francesc de Asis, tots els
quals rebran un diploma en record
d'aquest III Certamen, organitzat
amb motiu de Ia festivitat de Sant
Ignasi, que concidí enguany en diu-
menge i festa .
EIs dies d'exposició foren bastan-

tes les persones que visitaren Ia
mateixa.

A Ia clausura assistí en repre-
sentació del Col·legi Jauma Forna-
ris el seu director Sr. José Luis
Perez i per part de Ca Ses Monjes
Na PiIi.
Aixi mateix alguns regidors i

el Sr. Batle que posaren amb els
guanyadors presents a l'acte.
Enguany han estat els sigüents:

Categoria A. Elizabet Garcia.
'"" B. Tomàs Rincón.

" •••««•••• c> MS Magdatena Vives
1111 D. Mateu Vives.

En Joan Llull - Siulo - , conegut
per Ia seva vinculació a les festes
del poble decidí cercar doblers
per ampliar Ia plantilla de centu-
rions i el passat Nadal rifaren
un equip de música, duguent tanta
de sort que vengueren tots els bit-
llets i no sortí el guanyador. Ve-
gent que tot havia anat tan bé,
decidí subhastar-lo recollint Ia
quantitat de 32.000 pts. més.
El poble comptarà enguany amb

10 centurions que baix de Ia direc-
ció d'En Joan vénen assatjant a
l'Església Nova preparant Ia seva
participació a Ia Setmana Santa.

Ses Tradicionals Quaranta hores
en honor de Sant Ignasi d'Antioquia
i com a conmemoració del final de
Ia Pesta de l'any 1820, se celebra-
ren els 31 de Gener, 1 i 2 de Fe-
brer. Predicà el Pare Antoni Miró,
Dominic de Manacor.

2, DIMARTS

Abans^de començar el ple, el Batle
demanà als regidors si estaven d'a-
cord en que se fes el ple, ja que,
per error de màquina, el ple estava
convocat per les 9 hores, quan
tocava posar les 21 hores. Tots
hi estaven d'acord.

PUNT, 2
Després d'aprovar l'acta de l'an-

terior, se passa al punt de subven-
ció per les festes de Reis i Sant
Antoni, i s'acordà donar al Sr.
Antoni Penyafort i Santandreu una
subvenció de 135.000 pts i de 250.
000 pts perl'organització de les
festes.

PUNT, 3
El Sr. Ferragut proposà les fes-

tes de carnaval pels dies 13 i 16
pels més petits, amb un pressupost
de 250.000 pts aproximadament.

PUNT, 4
S'acordà donar una subvenció de

360.000 pts a l'A.S.P. de Son Ser-
vera per contractar un mestre de
música pel cOl·legi, a raó de 15
hores setmanals i a l.OOOpts l'hora
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PUNT, 5
Per unanimitat s'acordà demanar

a l'Inserso "Assistència Domicili-
ària per Ia tercera edat" per 10
mesos més, després de l'experièn-
cia de l'any 1987, que va esser
po^i^iva.

P''NT, 6
S'acordà donar al Sr. Silvestre

Duato, com a director de Ia banda
de música, 980.000 pts desubvenció
per l'any 1988.

PUNT, 10
Sobre les zones de jardí de CaIa

Bona davant el Bar Montana, es de-
cidí proposar a Ia Jefatura d'O
bres de Port que dites obres tornin
a quedar com estaven abans.

PUNT, 11
En aquest punt, toca el torn de

les obres, es demanà que fos inclós
dins les normes subsidiàries que
a partir del 15 de Maig fins al
15 d'Octubre de cada any quedàs
prohibit fer obres grosses ni obrir
síquies dins les zones costaneres.

PUNT, 12
Renovar el contracte per sis me-

sos al Sr. Miquel Vives i Febrer,
Sr. Pau Llaneras i Llopis, Sr.
Lluïs Carles Marcos i Ordóñez, Sr.
Joan Carles Sureda i Mas, Sr.Joan
Llorente i Brígido, Sr. Jolià Muri-
llo i Andrés, com a Auxiliars de
Ia Policia Municipal.

PUNT, 13
S'exposà Ia modificació de circu-

lació dins el casc urbà de Son Ser-
vera, modificar disc de circulació,
un semàfor intermitent a l'encre-
uament dels carrers Na Llambias
i Tramuntana de CaIa Bona, i Gómez
UlIa i Inmaculada de Son Servera,
Ia qual cosa fou aprovada per ma-
joria.

PUNT, 14
Proposta d'adquirir dos vehicles

a motor per Ia Policia Municipal.

PUNT, 15
Al final el Sr. Batle digué als

regidors que com que no se Ii ha-
via comunicat que hi hagués cap
pregunta, bé de paraula o per es-
crit, segons l'article 48-2 del
Reglament Municipal, decidí donar
per acabat el ple.

El Sr. Pedro J. Servera i Oliver
manifestà al Batle que l'article
97 del Reglament d'Organització
Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, din que sf;
poden fer precs i preguntes.

Després d'un descans proposat
pel Sr. Batle, es donà per acabat
el ple i es diqué que dins poctemps
s'en faria un altre d'extraordinari
on s'inclourien precs i preguntes.

6, DISSABTE

A les Escoles Ve.!es, tingué llcc
les votacions per elegir el nou pre-
sident dels Amics ue Ia Tercera
Edat. Participaren 379 socis d'un
total aproximat de 585.

A les segones eleccions de dita
entitat concurriren 4 candidats,
si bé els darrers dies previs a les
eleccions restaren tan sols el Sr.
Pedro Juan Servera President n*
Ia mateixa i el nou candidat Sr.
Pedro Gual.
Les urnes es decantaren pel nou

candidat Sr. Pedro Gual amb 208
vots i amb 171 el Sr. Servera.

Mitjançant els micros de Ràdio
Son Servera-85 el nou president
agraí a Sr. Pedro Juan Servera el
gran esforç realitzat al llarg del
seu mandat al front de L'associació
Explicà que volia ser l'amic més

que el president i esperava l'a-
juda de tots els socis i l'aporta-
ció de noves idees per dur a terme
entre tots. Agraí aixi mateix a
Ia directiva passada el treball
fet i els convidà a prendre part
dins comissions de feina.
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8, DILLUNS

EIs alunmnes de 3er. i 4rt. de
CaIa Millor varen anar d'excursió
i visitaren Ia fàbrica Quely de
galletes d'Inca, Ia fàbrica Yanko
de sabates i Ia fàbrica Majòrica
de perles de Manacor.

9, DIMARTS

A les Escolas Vellas els dimarts
i dijous de les 3 a las 5 del cap-
vespre, es ve impartint un curs
de Decoració, contant amb 14 alum-
nes matriculats.

10, DIMECRES

Alarmant fou Ia segona setmana
de Febrer a Son Servera, degut a
Ia gran quantitat de malalts amb
els mateixos símptomes, més de 2oo
al final de setmana.
El dia crític fou el dimecres

quan vistala gran quantitat d'es-
colars del Col·legi Jaume Fornaris
afectats, el Sr. Gabriel Pons, met-
ge titular d'aquest poble decidí
molt encertadament el tancament
de l'escola mentres s'avisava a
Sanitat per l'esclariment de les
possibles causes.

S'obrí una investigació que donà
com a resultat un virus benigne,
seguint en aquests moments les
investigacions als laboratoris de
Majadahonda de Madrid.

S'ha descartat per complet que
fossin les agües com es deia en
principi.

El mateix dimecres Ràdio Son Ser-
vera-85 oferí un progama informa-
tiu per Ia població col·laborant
el Sr. Jeroni Vives regidor de Sa-
nitat, ( " director del Col·legi Sr.
José Luis Pérez i el metge Sr.
Gabriel Pons, que explicà les mesu-
res oportunes de prevenció.
Destacar Ia gran tasca i eficacja

amb Ia recollida de mostres per
enviar urgentment a Madrid d'A.T.S.
Maria i Sor Maria, que col·laboraran
de manera efectiva amb el Dr. Pons
així com Ia Policia Minicipal.
S'espera, als 21 dies dels pri-

mers anàlisis co-prològics, repa-
tír els mateixos a qualcuns dels
afectats, per determinar el virus
causant.

10, DIMECRES

Començà un Curs de Cuina per
adults al Col·legi Jaume Fornaris,
es preveu una durada de 2 mesos
i es ve impartint 3 dies a Ia set-
mana pel cuiner Sr.Joan Brunet San
cho. EIs alumnes matriculats són
22, si bé assisteixen a les classes
regularment uns 18 alumnes.
Recull informatiu, assistí a una

de les classes comprovant Ia* gran
animació de tots els participants
que acaben tastant els plats prepa
rats .

11, DIJOUS

L'Assosiasió de pares del Col·legi
de CaIa Millor, davant Ia mança
de cap acté programat a CaIa Millor
especial pels al·lots nadius, deci-
dí organitzar une festa de disfres-
ses el dijous Larder, començant
Ia mateixa amb un recorregut a peu
pels carrers de CaIa Millor i aca-
bant a l'escola-amb una barena,
comtat amb Ia presència d'un
animador.

12, DIVENDRES

EIs alumnes de 5 è, de CaIa Millor
han realitzat una visita al "Pla-
netari Viatger" instal·lat al Parc
Municipal de Manacor. El capves-
pre visitaren el Museu de Costix
"Fauna Ibero Balear".
Anaren acompanyats de dues pro-

fessores .

Amb Ia col.laboració de l'Ajun-
tament i l'Escola Jaume Fornaris,
el G.O.B. organitzà una p-rojecció
de diapositives amb Ia temàtica de
"L' Excursionisme a Mallorca".
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13, DISSABTE

Un any més es cel·lebrà el Carna-
val. La concentració tengué lloc
a Ia Plaça de Sant Joan per a des-
prés, travessant el poble, anar
a Ia Plaça del Mercat on hi và ha-
ver coca i cava a voler pels parti-
cipants .

"1988~

13, DISSABTE

A Madrid, al Palacio de Cristal
es cel·lebrà del dia 10 al 16 Ia
Fira Internacional ARCO - 88; El
Col·lectiu Ràdio Son Servera - 85
degut a que enguany exposaven els
pintors Miquel Vives i Guillem Na-
dal, decidí visitar-la.
Han participat 86 galeries es-

trangeres i 80 nacionals a més 45
entitats públiques i privades rela-
cionades amb Ia cultura; 55 revis-
tes especialitzades en art de les
quals 25 són estrangeres; 13 Comu-
nitat's Autònomes i 15 Païssos d'Eu-
ropa, Asia i Amèrica.
El valor de les obres exposades

es calcula en 2.300 milions de pes-
setes aproximadament.
Aquest any s'espera sobrepassar

Ia xifra de 114.997 persones que
visitaren Ia fira l'any passat.

Comentarista d'excepció per Ràdio
Son Servera - 85 fou el pintor ma-
nacorí Joan Riera Ferrari; ens ofe-
rí Ia seva visió com a bon conei-
xedor que és de les fires d'ARCO.
Destacà Ia qualitat d''obra- exposada
i Ia oromoció a nivell internacio-

La Galeria d'Art Dau al Set de
Barcelona presentà a Guillem Nadal
pintor nascut a Sant Llorenç i que
té el seu estudi a Son Servera,
visquent a CaIa Bona.

Salvador Riera, Director de Ia
galeria contà l'èxit que està acon-
seguint en Guillem, paraules textu-
als seves són: En Guillem és un
creador. A Barcelona té un èxit
bestial. Tots els col·leccionistes
clients nostros han comprat pintura
seva de Ia darrera exposició. Feia
anys que no es produïa una venda
com a n'aquesta exposició. En pocs
dies s'han venut 62 quadres d'ell.
Ara l'hem portat a ARCO i duim

venuts 14 ò 15 obres seves més que
de cap altre pintor que portam a-
quí. A més, una galeria de San
Francisco, que a més és museu, l'ha
contractat per fer una exposició
a Amèrica, per Io qual comença Ia
seva projecció internacional. A-
questa projecció he de confessar
que és possible gràcies a n'En Mi-
quel Servera i a n'Antoni Esteva
de Sa Pleta Freda de Son Servera,
que són els que han pogut montar
tot això a favor d'En Guillem.
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Manolo Escobar, el conegut can-
tant, és un dels millors col·lec-
cionistes des de fa més de 25 anys
en pintura moderna. Segons el gale-
rista Salvador Riera, és un home
amb més visió del que és bó corr
poca gent de Ia seva generació a
Espanya. Es un precursor dins de
Ia pintura moderna. El fet és que
ja fa més de dos anys que comprà
quadros d'En Guillem Nadal, el qual
descobrí a Son Servera.

La casualitat ens và fer coinci-
dir amb el cantant a l'estand d'En
Guillem, i en declaracions fetes
a Ràdio Son Servera - 85 diu que,
l'opinio' que té d'En Guillem és
sempre positiva i que és una perso-
na a Ia que jo estim, no perque
l'aprecii sino perquè crec que com
a pintor és un valor francament
contrastat que ja sap el que fà
i crec que és un pintor al qual
Ia gent hauria de tenir en compte;
dic Ia gent perque jo ja fà temps
que Ii tenc en compte.
La Galeria Bennassar de Pollença

presentà obres de Miquel Vives,
En Toni Dionís, Director, explicà
l'èxit que ha suposat pel pintor
i que com l'any 84 i 85 que ja
el presentaren ha venut tota l'o-
bra, encara que declarà que Ia seva
finalitat és Ia promoció i no Ia
venda.

El temps que estarem a l'estand
d'En Miquel fou com estar al nos-
tro poble; gran quantitat de perso-
nes que estivetgen a Ia Costa dels
Pins venien a saludar a n'En Mi-
quel, gran ambaixador de Mallorca.
Es mostrà molt satisfet de Ia nos-
tra visita i en declarà "no m'inte-
ressa Ia venda a ARCO, més aue res

és Ia possibilitat de que tanti-
ssimes de persones puguin veure
en aquests"*6 dies Ia teva obra;
només de veure Ia gent que admira
les obres els pintors ens donam
per satisfets, i no deixa de ser
una propaganda que feim per Mallor-
ca tots els pintors mallorquins
que aquí exposam".
Aquest any no es vol comprometre

en noves exposicions, desitja fer
coses noves com és de suposar, que
fà estona que duu dins el cap; nous
matissos, nous colors i que per
les presses que sempre ha tengut
s'ha hagut d'amotlar a les seves
temàtiques.
També saludàrem i entrevistàrem

a n'En Toni Esteva de Sa Pleta Fre-
da qui expressà Ia satisfacció per
l'èxit d'En Guillem i desitjà Io
millor p'En Miquel.

13, DISSABTE

Els estatuts de Ia Tercera Edat
de Son Servera contemplau eleccions
cada dos anys, a on els socis ele-
geixen president, el qual un cop
anomenat confontà Ia seva directiva
els nous components són els següents.
President, Sr. Pedr>o GualvJorda,

Vice-president, Sr. Antonio Sard
Sureda. Secretari, Sr. Onofre Martí
Vidal. Vice-tesore, Sr. Mateo Llado
Miralles. Tresorer, Sr. Bartolomé
GiIi Tous. Vie-tresorer. Sr. José
Servera Sureda. Vocal, Sr. Luis Ba-
llester Surada. Vocal, Sr Serafin
Nebot Riutort. Vocal, SraAntonia
Jaume Sansd. Vocal, Sra.Maria Alza-
mora Brunet. Vocal, Sr-Antonio Ba-
llester Rigo.Vocal, Sr3. Catalina
Vives To.us. Vocal, Sr.Miguel Nebot
Sard. Vocal, Sr. Francisco Andreu
SnI f*r -
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14, DIUMENGE

L'Associació de Ia tercera Edat
celebrà amb bauxa el carnestoltes,
es preparà per 350 persones Ia se-
güent barena, greixonera dolça i
salada, truita, ensaimada amb sobra
sada, vi i pinya a rompre.

La festa començà a las 5 del cap-
vespre i abans repartiren menjar
pels socis malalts que no podian
acudir a Ia Plaça del Mercat.
Per desconexeiment en deixaren

qualcuns als qui demanen disculpes.
La^ banda de música local els

oferí un concert de prop d'una hora
i acabà Ia festa amb una ximbombada

1988—
19, DIVENDRES

A les Escoles Velles es donà per
acabat el Curset d'Anglès, Alemany,
Recepcionista i Informàtica, inclo-
sos dins el Centre d'Adults.
A les 12 del migdia es và . fer

entrega dels diplomes als qui apro-
varen els cursos i un certificat
d'haver fet el curset als altres.
El nombre de perticipants fou el
de 60 alumnes.

A^ l'acte hi assistiren el Sr.
Jesús de Ia Fuente,- Promotor de
l'INEM a Ia zona,-el Sr.Barrachina
i el Delegat de Cultura Sr. Ferra-
gut.

16, DIMARTS

A les 3 d'el capvespre tengué
lloc a l'urbanització de Ca S'Hereu
Ia concentració dels joves i al·lo-
tes de les escoles de Son Servera
desfressats per a participar a una
Rua Escolar. N'hi và haver de tota
casta de desfressats i també grups
que tots anaven iguals. La partici-
pació fou nombrosa per part dels
alumnes i també per part dels pro-
fessors i moltes de mares.

COMENÇAMENT DE LA QUARESMA

Es dimecres dia 11 de Febrer
començà Ia Quaresma amb L'imposició
de Ia Cendra.

21, DIUMENGE

Membres de Ia confraria del Sant
Crist, assistiren a Sa Pobla a Ia
III Trobada de Confraries.

A Ia mateixa els regalaren unes
rajoles de ceràmica commemoratives
de Ia trobada, una de las quals
decidiren donar-la a Ia Parròquia.

Nove excursió del G.O.B. de Son
Servera, aquesta vegada per asso-
lir el cim del Puig Massanella.
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CASAMENTS

17-2-88. José Guindo Castro
Janet Mary Yaxley.

NAIXAMENTS

2-2-88. Julián Barceló Muñoz,
fillr. de Juan i Francisca.
9-2-88. Francisco José Moreno

Navarro, fill de Francisco i Encar-
nación.
9-2-88. Clara Mangas Dominguez

filla de José Antonio i Magdalena.
10-2-88. José Mas Brunet, fill

de José i Magdalena.
11-2-88. Estefanía Muñoz Cabello

filla de José i Ana.
22-2-88. Antoni Sureda Llull,

fill de Jaime i Sebastiana.

DEFUNCIONS

4-2-88. Bárbara Jaume Andreu.
11-2-88. María Josefa Domínguez

Domínguez.
22-2-88. Catalina Galmés Carrió.

umjïuiïUJïUJïumi
CROSS ESCOLAR

13-2-88 Competició a Manacor.

ESPORT ESCOLAR

Col·legi Jaume Fornaris.
Bàsquet Masculi.
19-2-88 Son Bonaventura, 60, Son

Servera, 25.
Infantil Femení Futbito.
23-2-88 Mitja de Mar, 1, Son Ser-

vera, 9.

COL·LEGI DE CALA MILLOR

Bàsquet Masculi.
5-2-88 Cala Millor, 48, Sant

Llorenç, 31.
12-2-88 Cala Millor, 28, Son

Bonaventura, 27.

19-2-88 S'Alzinar, 27, Cala Mi-
llor, 26.
26-2-88 Son Servera, 15, Cala

Millor, 16.
Bàsquet Infantil Femení.
10-2-88 Sant Vicenç, 12, Cala

Millor, 6.
17-2-88 Sant Francesc, 8, Cala

Millor, 4.

COMPETICIÓ D1ESCACS

18-2-88 Diada a Cala Millor.
25-2-88 Diada a Sant Llorenç.

BENJAMINS

13-2-88 Algaida 1, Son Servera 4,
20-2-88 Son Servera 7,Portocristol
27-2-88 Sant Joan 0, Son Serveral4

JUVENILS

7-2-88 Pto Polleca 2 Son Servera 0
14-2-88 Son Servera 2,BatR.Llull 0
21-2-88 D.S'Horta, Son Servera, Sp
28-2-88 Son Servera, Campanet, Sp

3a REGIONAL

7-2-88 Son Servera 3, Llosetense 2
14-2-88 Esporting 0, Son Servera 8
21-2-88 Son Servera, At Llubí, Sp,
28-2-88 Lloret 2, Son Servera 3,

23 DIVISIÓN B;

7-2-88 Sanse 5, Badia 1,
14-2-88 Badia 1, Jupiter 1,
21-2-88 Terrasa 1, Badia 1,
28-2-88 Badia 1 Aragcín 4,

JUVENILS

21-2-88 Badia 2, Rt Victoria 1,
24-2-88 Badia 2 Cide B 0,
28-2-88 San Francisco 2, Badia 5,

INFANTILS

6-2-88 Badia 1, Jv Sallista 1,
13-2-88 Badia 3 Alcudia o,
20-2-88 La Salle Manacor 2,Badia 2
27-2-88 Badia 6, Jv Dp Inca 4,

ALEVINS

6-2-88 At C. Redo 3, Badia 1,
13-2-88 Petra 0, Badia 3,
20-2-88 Badia 7, Múrense 0,
27-2-88 Jv Dp Inca 2, Badia 5,



'FEBRER- 1988 —

22, DILLUNS

EIs alumnes del cicle superior
han visitat l'exposició de Cabrera
instal·lada a Ia Biblioteca d'Artà.

A càrrec del Sr. José Campins,
s'oferí une conferència de Segure-
tat Vial al Col·legi de CaIa Millor,
organitzada per l'A.P.A. de dit
Col·legî

23, DIMARTS

Al Col·legi públic Jaume Fornaris
es reuniren representants de les
Associacions de pares de Sant Llo-
renç, Artà, Capdepera i Son Servera

El motius recaptar informació
de Ia nova reforma de l'ensenya-
ment que es prepara.

27, DISSABTE

'•A les 6del capvespre a les Esco-^
les Velias tingué lloc l'elecció
de l'Associació de Ia Joventut de
Son Servera.
Presidí Ia mateixa el regidor

de cultura Llorenç Ferragut.
Prop de 60 joves i al·lotes proce-

diren a designar per majoria el
sistema i forma de votació.
Cada un dels assistents Votà 9

Companys, el més votats formaren
Ia junta directiva i Ia mateixa
procedí a Ia votació del president
i vice-president.
Junta directiva! Pere Jaume- 13

vots, Lorenç Bauçà- 13 vots, Ga-
briel Domenge- 14 vots, Pedro Ba-
llester- 14 vots, Miquel Ballester
18 vots, Antoni M^ Penyafort- 18
vots, Llorenç Ferragut- 18 vots,
Reimundo Penyafort- 23 vots, Joan
Llull- 29 vots.

President: Joan Llull- 5 vots
Vice-Président: Pedro Ballester-
4 vots. CaI destacar el sentit mas
cliste dels joves, ja que no daren
prou vots a cap de les sevas com-
panyes femenines queespresentaren.

27, DISSABTE

Recull Informatiu fou convidat
a l'inauguració a CaIa Millor d'un
nou comerç dedicat a sa venda de
rajoles i material per l'acaba-
de ses cases.

RECULL INFORMATIU SON SERVERA

No 1

GENER, FEBRER,

EDITA: COL·LECTIU R. SON SERVERA

ADREÇA: CARRER ARTIGUES NQ 14 12

TELÈFON:567860

DIPÒSIT LEGAL: 123-1987

HAN COL·LABORAT EN LES FOTOGRAFIES

GARCIA LIZ
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Serveis Efectuats per Ia Policia

Municipal.
16- Urgències Farmacèutiques.
5- Urgències Mèdiques amb tras-
llats de malalts o ferits.
11- Atestats o informes tramesos
al Jutjat amb dos detenguts.
5- Informes o denúncies per in-
fracció d'ordenances municipals,
recuperant 4 vehicles sostrets.
130- Denuncies per infraccions al
codi de circulació ( 12 anul·lades
i 8 cobrades a l'acte per l'agent)
5- Accidents, en els que no s'han
instruït diligències per no pro-
cedir.

havia donat mort a varies d'elles
i mossegat a uns 35 animals més,
fugint tot seguit l'esmentat ca.
Davers les 13 hores del dia 18,
fou agafat i fermat a un arbre per
tot seguit esser traslladat a Ia
canera municipal fins que apareixes
el seu legítim propietari. Perso-
nada aquesta, s'acordà amb Ia ma-
teixa, que^ el ca restaria sota Ia
seva custòdia a Ia seva adreça,
però no podria circular lliurement
pel carrer. Extrem aquest que no
es complí segons l'atestat ins-
truit per danys a Ia propietat
amb data 26 de Gener 1.988.

El dia 16 de Gener devers les
7'30 del matí, es trobava fent una
ronda de control el Guarda Jurat
Rural, que presta el servei a
L'Ajuntament de Son Servera, acom-
panyat per un agent de Ia Policia
Municipal, al arribar a l'altura
de l'anomenada possessió de PuIa
confrontant amb Sant Jordi, s'ado-
naren d'un ca de raça pastor ale-
many, el qual es llançava damunt
un ramat d'ovelles, comprovant que

El 28 de Febrer a las 22' 55 ten-
gué lloc un accident de circula_
ció a CaIa Millor, carrer Na Llam-

bies, cantonada carrer Es Rafal,
entre dos vehicles, colisionaren
frontal i de costat. De resultes
del mateix restaren ferits de dis-
tinta consideració, traslladats
a Ia Residència Sanitària de Son
Dureta, quedaren qualquns inter-
nats, tornant els altres.:a ca se-
va, sense precisar internament.
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