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EDITORIAL
Quan sortí el número " 0 " d'a-

quest Recull Informatiu les Inten-
cions del Col.lectiu eren, com ja
diguérem a l'Editorial, informar;
donar a conèixer les noticies del
nostre poble tal i com havien suc-
celt. Voliem que arribas a tothom
Ia informació i deixàvem les opi-
nions a les altres revistes.

Ara bé, creguent fer Io millor
per a tothom i des de el primer
dia de Ia presentació, hem anat
escoltant les opinions del públic
en general i molt especialment dels
nostres suscriptors en Io que es
refereix a tipus de informació,
periodicitat de sortida del Recull,
publicar opinió, etc. Ido a tot
això ho hem posat dins un garbell,
ho hem porgat i ens ha quedat un
tipus de revista una mica més dinà-
mica, actual i serverina.

Primerament i per acostar-mos
més a les noticies el Recull sorti-
rà cada mes.

Hi haurà entrevistes, que procu-
rarem que siguin a personatges d'ac.
tualitat.

Tendrem uns col.laboradors fixos
que, cada mes i des d'el seu quali-
ficat punt de vista, ens aniran
acostant a Ia realitat del món ac-
tual.

TaI i com ja véreu el mes passat,
a quasi cada número hi inclourem
un suplement especial monogràfic

dedicat a fets que per Ia seva mag-
nitut no es poden resumir en un
sol article.

Seguirem donant totes les noti-
cies tal i com ho hem anat fent
fins ara, ja que això és Ia histò-
ria del nostre poble.

I finalment, opinarem quan tro-
bem que ho hem de fer; els qui pa-
guen ( suscriptors i lectors ) aixr
ho volen. Ara bé, no entrarem en
el joc de Ia provocació que des
d'altres mitjans de informació ens
estan fent. Creim que el Recull
està molt part damunt les xafarde-
ries i els insults i seguim ten-
guent fe en les revistes locals
com a font de cultura i no com a
instrument de discòrdia i enemis-
tat.
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3. DIJOUS

De Son Servera, complint una pro-
mesa, partiren ben dematinet a Lluc
a peu Gabriel Perelló i Joan "Cerol"
els acompayaren 4 joves de Son Ca-
rrió en tot moment cuidà d'ells
i els acompanyà amb cotxe Miquel
Morey, per tal de poder arribar
s'entrenaren uns quinze dies abans.
La casualitat fé que es despis-

tassen un poc i pensant adreçar
feren el camí més llarg, uns 76
Km. que suposà unes 14 hores de
cami.

6, DIUMENGE

Un grup de al·lots assistents regu
larment a catequesis a Ia Pàrroquia
de Sant Joan Baptista, anaren a
Palma de excursió acompanyats dels
pares i dels seus catequistes.

Prop de 80 persones assistiren
al concert cel·lebrat Ia Parròquia
de Sant Joan Baptista pel quartet
"LIED" patrocinat per l'Ajuntament.
Interpretaren obres de Joseph

Haydn, Franz Schubert, Robert Schu-
mann i Ludwig van Beethoven.

EL quartet "Lied" està format per
Ma Antonià Riutort, soprano. M^ Llu_
ïsa Roca, contralt. Jaume Roca, te-
nor. Pere M. Deyà, baix. L'acompanyà
al piano Margalida Furió.

7, DILLUNS

Prossegueixen a Madrid les inves-
tigacions per tal d'aclarir el
virus causant de Ia malaltia, que
afectà de forma lleugera a gran
quantitat de al·lots i grans del
nostre poble. S'han recabat 25 mos-
tres de sang, als mateixos que ja
els realitzaren els anàlisis copo-
rològics el passat mes. S'ha confir
mat que és un virus molt benigne
d'etiologia descuneguda en aquests
moments.

8. DIMARTS

El 21 de Setembre de l'any 1.897,
nasqué al poble veí de Sant Llorenç
Guillem Puigrós, que passaraal'his_
tória del nostre poble com l.'amo
en "JAQUES" de Sa Revetla, un dels
pioners i fundadors, que encisà
a nadius i estrangers amb Ia dolça
música del seu fabiolet.
Essent ellpe_

tit, Ia seva
familia s'arra
Ia a Son Serve
ra, cel·lebrà les
seves noces als
25 anys amb na-
Francesca Bru-
net, neixent
tres fills, Mi.
quel, Joan i
Francesca, 7-
nets i 3 renets

A Ia edat de 8 anys, començà a
traballar de pastor a Sa Torre Nova
seguint a Poca Farina, Son Xerubí,
Ca S'Hereu per retornar als seus
darrers anys a Poca Farina.
^Home de caràcter xalest es guan-

yà l'estíma de quants el conegueren.
Descansi en Pau.

12, DISSABTE

Abans de començar Ia temporada
turística i les presses de Ia feina,
un grup de persones demanaren a Sor
María Bibiloni si els acompanyava
a Lluc; dit i fet, ompliren dos au-
tocars, un dells amb gent de CaIa
Bona i CaIa Millor.
A les 9 del mati partiren de Son

Servera 92 persones, al arribar,
els donà Ia benvinguda el pare Llo-
renç Caldentey i el serverí pare
Ramón Ballester, concel·lebrant una
missa especialment per ells,cantant
a Ia mateixa els Blavets de Lluc.
Prop de Ia una compartiren el men

jar que havia portat cadascú, feren
un foqueró a l'esplanada per torrar
sobrassades i butifarrons, el dia
solejat te que més de dos cercassín
l'ombra de les aglaneres a l'hora
de dinar.

Sa tornada 'và esser per Pollença,
Alcudia i Can Picafort, arribant
a Son Servera a les sis i mitja
de l'horabaixa.
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12, DISSABTE
A ïes Escoles Velleses-^el·lebrà

una. reunió de l'associació de la
Joventut.L'ordredel día:
- Presentació dels nous membres.
- Elecció de tresorer i secretari.
- Propostes de diverses activitats.

Escursió, estatuts, informació,
precs i preguntes.

A proposta del president, confor-
men Ia junta directiva 4 nous mem-
bres, Damià Ripoll, Ma Jpsé Perez,
Catalina Servera i M3 José Serrano.
Amb Ia incorporació dels nous mem

bres, Ia junta directiva estarà for_
madaper 13 membres.

17, DIJOUS

EIs alumnes del Col·legi de CaIa
Millor deixaren sentir les seves
veus a un nou progama de Radio,del
qual són responsables ells mateixos.
S'emetrà els dijous de 18.30 a

19.30 al 93.2 F.M. de manera quin-
zenal en principi, aportaren grava-
cions efectuades al Col·legi de mane_
ra conjunta, entrevistes i a més
se desplaçaren als estudis de Ràdio
Son Servera-85 i realitzaren infor-
matius i un concurs en directe. Tot
aquest esforç està coordinat pels
mestres i gran esforç personal de
tots ells, ja que 9 joves i al·lotes
de vuitè D'E.G.B. pujaren a peu des_
de CaIa Millor als estudis per par-
ticipar al programa.

18. DIVENDRES
Concert en el bar Nou, Ia coral

de Son Servera oferi un concert
al seu Director Josep Ros, homenat-
ge al esforç i temps que dedica
a dita coral.

19. DISSABTE
Ràdio Son Servera-85 amb Ia col·la

boració dels oiens, realitzà \in
programa especial de 9 h* • ̂ s inín-
terrompudes d'emissió. Començà Ia
primera horadedicada als mespetits
els quals felicitaren als seus ami-
guets Joseps i, als pares.

Seguint amb música dels anys 60,
actuació en directe d'en Miquel
Cano. Música per als joves i conexi.
ón en directe des de Ia plaça del
Mercat, donant en directe els parla
ments i noticies de Ia xocolatada
de l'Associació de Ia Tercera Edat.
Passades les 7 del capvespre,

noves conexions, aqueta vegada Ia
veu del President del Consell Insu-
lar de Malloca, HbIe. Joan Verger
i Pocovi, felicità a tots els oients
i els dirigí unes paraules des del
saló social de La Caixa, on es tro-
bava de visita convidat pels amics
de Ia Tercera Edat.
Acabà l'emissió especial Dia del

Pare, passades les vuit i mitja
del vespre.
Col·laboraren tots els components

de Ràdio Son Servera i , com no,
el poble, que amb les seves crida-
des telefòniques donà sentit a Ia
emissió.

Uns 30 joves de l'associació de
Ia Joventut de Son Servera, anaren
d'excursió a Menorca.

El motiu, mantenir contactes i
intercanviar idees i opinions amb
Ia joventut de L1IlIa germana.
Foren molt ben rebuts i els acom-

payaren en tots els recorreguts
i visites que realitzaren, tornaren
a Son Servera el dia següent diu-
menge dia 20.

21 Ex-alumnes del col·legi Jaume
Forneris que el curs 85-86 acabaren
l'E.G.B. es reuniren a un sopar
de companyonia, al mateix convida-
ren els professors Srs. Lluis i
Salvador, tutors seus els darrers
3 anys d'E.G.B.
Recordaren temps passats i es plan

tejaren Ia possibilitat de que es
poguès fer anualment amb tots els
alumnes que cursaren estudis plegats.

L'Associació de Ia Tercera Edat,
cel·lebrà a Ia Plaça del Mercat una
xocolatada,comptant amb gran parti-
cipació per part dels socis. A les
16.30h. en un capvespreassoleiat
començà Ia festa, Ia Banda de Músi-
ca Local essumà a Ia mateixa, in-
terpretant les seves millors peces.
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A les 17 h, amb una mica de re-

tard arribà Ia Directora General
de L1INSERSO, Sra. Angela Thomas,
Ii donà Ia benvinguda, en nom de
tots els presents, el President,
Sr. P. Gual i Jordà, i aqrai' les
atencions i gestions de Ia Sra.
Thomas amb l'associacióde Son Ser-
vera, fent entrega d'un ramdeflors
i un obsequi. La Directora General
començà demanant disculpes per Ia
seva tardança i expressà Ia seva
preocupació pels jubilats i els
objectius, que arribin tots a co-
brar une pensió digna, pregà perquè
Ia col·laboració de Son Servera amb
L1INSERSO siguí cada any millor.

A Ia taula presidencial es reser-
varen llocs per tot el consistori,
restaren buits uns quants d'ells,
ja que tan . sols hi assistiren el
Batle, Sr. Barrachiria, Tinents de
Batle, Srs. Llorenç Férragut, Lluis
Baudil, Agusti Viveí. ^ Miquel Serve
ra, els regidors Srs. Jeroní Vives7
Joan Reynes i Antoni Serra. Per
altre banda, compartiren Ia taula
presidencial Sor Maria Bibiloni,
Sra. Antònia Pallicer Sra. Isabel
Servera i l'assistenta social,Lydia
Salom.
Ràdio Son Servera-85 oferi en

directe part del concert i els res-
pectius parlaments, dins el progra-
ma "Especial Dia del Pare", fent
possible que els associats malalts
i tots els oients seguissin Ia ba-
uxa des de casa seva mitjançant
les ones del 93.2 F.M.
Abans de que es servis Ia xocola-

ta als socis i convidats, es v%i

retre homenatge a 3 de les col·la-
boradores de Ia tercera edat: Sor.
Maria Bibiloni, Sra. Antònia Palli-
cer iSra. Isabel Servera, s'els
entregà un ram de flors i un obsequi

Correspongueren amb un llibre,
a ón pogués quedar constància del
quefer de l'associació, segons para
ulesde na Isabel Servera. ~~

19. DISSABTE

El President del Consell Insular
de Mallorca, HbIe. Joan Verger,
visità l'Associació de Ia Tercera
Edat, al seu local social, arribant
a Son Servera, devers les 7 de l'ho
rabaixa. Es reuniren amb Ia Junta
Directiva i autoritats locals, al
Qentre Social de Ia Caixa, interes-
sant-se el President pels projectes
que Ii anava exposant el Sr. Gual.
Aprofitaren l'ocasió per estrenar

el llibre d'honor i el President
Sr. Verger desitjà que es fés prest
una realitat el local propi de Ia
Tercera Edat, fent entrega de dos
llibres per l'Associació.
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20, DIUMENGE

Exit de públic al concert oferit
per Ia Banda de Musica local a Ia
Parròquia de Sant Joan Baptista.
El duo d'oboe i violí a càrrec

d'en Silverio i Ricardo Duato de
17 i 13 anys, fou acollit amb entu-
siasme pel públic assistent, igual-
ment totes les obres interpretades,
acabat el concert el públic comen-
tava el gran canvi experimentat
per Ia Banda de Música local i l'a-
graïment per les noves obres que
dia a dia van incorporant al seu
repertori.
El Col·lectiu Ràdio Son Servera

-85 vol agrair les atencions del
seu Director Sr. Silverio Duato
a l'hora d'efectuar Ia gravació
en directe del concert, així mateix
a Ia Parròquia per totes les faci-
litats que sempre hem trobat.

25. DIVENDRES

Al campionat de Truc celebrat
a^ Balears, foren molts els serve-
rins que hi participaren.

Restaren campions del Bar "La
Granja" els Sr. Antoni Ferragut i
Bestard i Sr. Miguel Alzamora i
Morey. La casualitat fé que anassen
emparellats, ja que es decidí a
sort entre un grup de companys.
Le primera eliminatòria a Ciutat

Ia guanyaren, no així Ia segona,
a on foren eliminats.
El divendres 25 assistiren, acom-

panyats per 49 serverins més, a
l'entrega de medalles i diplomes
al Fogueró. L'acte, presidit pel
president del Consell Insular de
Mallorca Sr. Joan Verger i pocoví,
fou de Io més animat.

Miquel Alzamora ens informà que
tant sols juguen els mesos d'hi-
vern, per passar una estona agrada-
ble, i que e's un joc a on es sol
començar tard a jugar, als 20 ó 23
anys, ja que un bon jugador de Truç
ha de esser "MENTIDER" i, sobre
tot, saber-se "TIRAR UN BON FAROL

26. DISSABTE

Excursió de Ia Nova Assosiació
De Joves Borregos de Son Servera,
visitant el Palau Reial, Teatre
Principal i el Ram.

27. Diumenge

Per primera vegada es celebrà
a Ciutat una concentració de cara-
punats per participar a Ia processó
de "L'Entrada triomfal de Jesús
a Jerusalem".
^DeI poble de Son Servera hi assis

tiren representants de les tres"
confraries, els quals tingueren
l'honor de encapçalar Ia processó
dels prop de 3.000 carapunats assis
tents de tots elsindretsdel'Illa:"

Tradicional benedicció de palmes
i rams a l'Esglésía Nova, seguit
de p^rocessd i Missa Solemne a Ia
Parròquia de Sant Joan Baptista.

Il·lusío a les cares dels més me-
nuts i fred per als qui estrenaren,
vestits nous', ja que el temps no
acompanyà.
A Ia mateixa Parròquia a las 19.30

Via Crucis penitencial i els "Dotze
Sermons".
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27. DIUMENGE

.Componetsdel G.O.B. reatlizaren
una excursió a Ia Trapa.

28. DILLUNS

PIe historie a Son Servera, per
primera vegada es celebrà a les
Escoles Vellas; motius: les obres
que es venen fent a l'Ajuntament.

Degut a no disposar de còpia,
dels punts aprovats, esperam poder
oferír més informació al proxím
Recull Informatiu del mes d'Abril.
Assistiren al mateix prop de 30

persones, de les quals, quasi Ia
meitat eren policies municipals.

29. DIMARTS

EIs alumnes de 1er. i 2on. de
Preescolar del Col·legi Públic de
CaIa Millor - Son Servera han estat
tres dies fent crespells com a e-
xemple de menjar típic de les fes-
tes de Pasqua. Comeflçaren el diven-
dres dia 25 i han estat treballant
en grups de 5 alumnes cada un.

A l'Auditorium de Palma participà
a Ia III Setmana de Musica Clàssica
Ia Coral Universitària. A Son Serve
ra gaudírem de Ia seva actuació
el passat 30 de Gener.

Sebastià Servera i Francisca Más,
serverins, són components de Ia
mateixa.

30. DIMECRES

L'Associació de Ia tercera edat,
estan confeccionant una llista actu
alitzada d'afiliats per tal de po~
der reatlizar rifes, el soci dis-
posarà del seu no, corresponent,
que restarà exposat al Local Social
per tal d'informar-se cadascú del
no que Ii correspon, sempre dispo-
sarà del mateix per les rifes que
es pensen fer, i d'altres activitats
Estrenaren rifa, amb un Me, queen

elsorteigcel·lebratpassà a mans del
socí nC 051

. Sr. Damià Ripoll, "enhorabona".

Relotgeria
Fotografia

GRRCin LlS
Reportatges i videos

Pl. Sant Ignasi, 3 -TeI. 567165
Son Servera

CASAMENTS

Sureda3-3-88. Antonio Fons
Catalina Pastor Fons.

5-3-88 Juan José Guirado Bueno
i Juana Moreno GiI.
26-3-88 Juan Fustel Ruiz i

Isabel Rosa Sard Sard.

NAIXEMENTS

2-3-88 Natalio Vargas Montano
fill de Lucas i Antònia.

8-3-88 Jenifer Benítez Verdugo
filla de Antonio i Ana.
13-3-88 Sara Andreu Pirrie fill

de Jerónimo i Cristina.
15-3-88 María González Llull

filla de Agustín i María.
25-3-88 María Isabel Murillo

Ballester filla de Eugenio i María.
26-3-88 Pedro Manuel Garcías

Vazquez fill de Antonio i Clara.

DEFUNCIONS

DEFUNCIONS

8-3-88 Guillermo Puigrós Planisi
24- 3-88 Miguel Vives Massanet.
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Resum dels serveis de Ia Policia
Municipal;
- 11 urgencies de farmàcia.

5 urgències mèdiques amb 3 tras-
llats de malalts.
- Assistència a 2 incendis.

Recuperació de 4 vehicles sos-
trets, tornant 2 als seus corres-
ponents propietaris.

8 atestats trasmesos al Jutjat
de Manacor.
-182 denúncies per infraccions de
circulació, 19 anul.lades, 5 cobra-
des a l'acte i 3 trasmeses a Tràfic.
- Tot allò, a més dels serveis ha-
bituals .

ESPORT

Després de l'èxit obtingut a ARCO
88, Ia Galeria Bennassar dePolleça,
participarà del 28 d'Abril al 2
de Maig a Ia " Esposició Internacio-
nal Art Modern i Contemporani a Va-
lència. "
Presentarà obres d'en Joan March
i del serveri Miquel Vives, en Pintu
ra i obres de Marisa Erron i Mer-
cedes Sebastián en ceràmica.

Dia 22 D'Abril a les 21'15, a
l'Hotel "Castell de mar", sopar-
espectacle pro "BADIA".

Amb l'actuació de "GUIA DEL OCIO"
"MELODIAS DE ORO" "XERAFÍ I JOAN
FONS" "TOMEU PENYA" presentats per
Sílvia Tortosa. Preu per persona,
"6.000 PTS".

PizzERiflSIMBflT
J. VlVES - E HIJOS

SERVICE TOURS

yov&iA umvmsy*jL ^^^
AMB L'ESPORT

BENJAMINS SON SERVERA

6-3-88 Son Servera 5 Cardassar == 0
12-3-88 Avance Artà 2 Son Servera 4
19-3-88 Son Servera 8 Escolar === 0

JUVENILS SON SERVERA

16-3-88 Son Servera 5 Campanet =
20-3-88 Son Servera 3 Alqueria =

33 REGIONAL SON SERVERA

= 1
= 2

7-3-88 Son Servera 2 Can Picafort 1
20-3-88 Binisalem = 3 Son Servera 0
27-3-88 Son Servera 4 Escolar === 1

ALEVINS BADIA

6-3-88 Badia = = = = 14 Consell === 0
12-3-88 Olimpic === 0 Badia ===== 1
19-3-88 Badia ===== 2 Rinissallem 0
26-3-88 Escolar === o Badia ===== 3

INFANTILS BADIA

6-3-88 España ==== 1 Badia ===== 6
12-3-88 Badia ===== 7 Petra ===== 1

JUVENILS BADIA

7-3-88 Badia ===== 0 Mallorca B 0
13-3-88 Poblense == 2 Badia ===== 3
20-3-88 Badia ===== 5 España ==== 1
27-3-88 R. Calvo AS 2 Badia ===== 1

23 DIVISlON B. BADIA

6-3-88 Osasunas P. 3 Badia ===== 0
13-3-88 Badia ===== 0 Andorra 1
20-3-88 Mirandés=== 2 Badia 1
26-3-88 Gerona ==== 1 Badia 0
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BENJAMINS SON SERVERA

Regularitat trofeu
"BOUTIQUE DON DIEGO"

Io Mateu Andreu.======= 49 punts
22 José Miquel Servera. 47 Punts
32 Pedro Antonio.====== 41 Punts

golejadors trofeu
"CONSTRUCCIONS buN SERVERA S.A."

12 José Miquel Servera. 25 GoIs
22 Joaquin Martinez.=== 17 GoIs
32 Juan Brunet.======== 14 GoIs

JUVENILS SON SERVERA

Regularitat trofeu
"AUTOESCOLA CANOVAS"

12 DeI Toro.=========== 32 Punts
22 capo.=============== 31 Punts
32 Carlos.============= 30 Punts

golejadors Trofeu
"ELECTRODOM. JOAN COLON"

12 Nieto.============== 10 GoIs
22 Marc.=============== 8 GoIs
32 Nebot.============== 7 GoIs

33 REGIONAL SON SERVERA

Regularitat Trofeu
"DISCOTECA Q"

12 Bauza i.============ 40 Punts
22 Melis.============== 38 Punts
32 Mariano.============ 36 Punts

golejadors Trofeu
"SURPERMERCADO SON SERVERA"

12 vives.========
22 Canovas.======
32 Planisi.======

====== 10 GoIs
====== 7 GoIs
====== v GoIs

ALEVINS BADIA

Regularitat Trofeu
"JOCS AUTOM. PASCUAL S.A."

12 Joama.============== 47 Punts
22 odulio.============= 46 Punts
32 vicente.============ 44 Punts

golejadors Trofeu
"SERVElS INSULARS S.A."

12 Cervantes i.======= 22 GoIs
22 Cervantes ii.====== 15 GoIs
32 vicente.=========== 10 GoIs

INFANTILS BADIA

Regularitat trofeu
"MERCERIA CUPIDO"

12 Colau=============== 58 punts
22 Manzano.============ 58 Punts
32 Mellado.=-========== 58 Punts

golejadors Trofeu
"RESTAURANT SES ROQUES"

12 Mellado.============ 37 GoIs
22 Calani.============= 10 GoIs
32 Manzano.============ 7 GoIs

JUVENILS BADIA

Regularitat Trofeu
"ELECTRICA FULLANA"

12 cota.============== 60 Punts
22 Penafort.========== 48 Punts
32 Servera l.========= 41 Punts

golejadors Trofeu
"ELECTRODOM. SEVERIANO QUEVEDO "

12 Domenge.=========== 10 GoIs
22 Juanito.=========== 8 GoIs
32 Servera l.========= 7 GoIs

23 Division Badia

Regularitat Trofeu
"DISCOTECA Q"

12 Mesquida.=====
22 Salvuri.======
32 Jaime.===-===

====== 65 Punts
====== 62 Punts
====== 52 Punts

golejadors Trofeu
1JOIREIA UNIVERSAL III"

12 Salvuri.=======
22 Femenias.======
32 Nadal.=========

===== 6 GoIs
===== 6 GoIs
===== 3 GoIs
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EN TRE VIS TA - PRESIDEN T DEL CONSEL L

El President del Consell Insular
de Mallorca, HbIe. Joan Verger i
Pocoví, nasqué a Montuïri el 22 de
novembre de l'any 1.944, dia de
Santa Cecília, patrona dels músics
i dels enginyers industrials, com
Ii agrada recordar. Fill de Miquel
i Joana-Aina, té una germana i està
casat amb M^ Dolors, té dos fills:
Miquel i Antònia-Iolanda, de 15 i
13 anys, respectivament. Estudià
Ia carrera d'Enginyer Industrial
a Barcelona.
-EIs seus records d'infància...?
-Les corregudes pels carrers de

Montuïri, jugant a baldufes i una
bicicleta que me regalaren el dia
de Ia Primera Comunió, em va fer
molta il.lusió, jo Ia somniava des
de feia molts d'anys, i per jo és
un record molt agradable i estimat;
i l'altre record és Ia primera be-
sada que em donà una al.lota, que
va esser a les tres de Ia nit a una
costa, i que recordaré tota Ia vi-
da; no és Ia meva dona, però supós
que, qui més qui menys, moltes ve-
gades ha tingut qualque novio o no-
via que no són les nostres parelles
avui en dia; ho recordaré sempre
amb molta d'il.lusió.

-Quants d'anys tenia?.
-16 anys.
-Com varen ser els seus primers

anys d'estudiant?.
Aleshores, pels anys 60, Ia Uni-

versitat estava molt remoguda, hi
havia cursos que realment feien 3
ó 4 mesos de classes, per tant era
una situació un tant difícil, esta-
va tot molt polititzat, sempre vaig
procurar mirar de Ia finestra i no
posar-me davant, però un dia em va
tocar córrer de granat, així i tot
són els millors anys, l'època d'es-
tudiant és geniosa i extraordinaria_
duu els sacrificis que duu en sí
treure una carrera endavant, però
en conjunt és molt agradable, per
jo són dels anys més agradables.
La meva preocupació més gran era
que els doblers M'arribassin a fi-
nal de mes i a partir d'aquí passar
-ho el més bé possible.

-A casa seva són gent rica?.
-Jo, el primer dia que arribava

de Barcelona, ja que tenia Ia sort

d'aprovar en juny, m'esperava un
camió ple d'albercocs a descarregar
perquè feiem l'oregó (l'albercoc
sec), per tant no sé si som ric o
pobre, és a dir, Ia veritat és que
jo crec que era de classe mitja,
el que sí sé és que havia de fer
molta de feina, perquè mon pare en
feia molta, per pagar-me sa carrera

-Com va conèixer Ia seva dona?.-
-Quan estava a punt d'acabar Ia

carrera, unes festes de Nadal, jo
estava decidit a passar-ho bé, ju^
gar al truc pels cafès amb els amics
i disfrutar, llavors vaig conèixer
Ia que ara és Ia meva dona, i ja
no Ia m'he pogut desferrar de da-
munt... ni ella a jo.

-El seus gusts musicals?.
-M'agrada tota Ia música, i en

música moderna Ia dels Beatles,
crec que cap conjunt ha superat
aquella música, i quant a Ia clàs-
sica, Ia sarsuela, crec que davant
en Verdi s'han de llevar el capell,
i pel que fa a l'òpera, n'hi ha
que m'agrada i n'hi ha que no.

-Es vostè esportista?.
-M'agradava molt jugar a futbol,

fins i tot vaig estar pre-seleccio-
nat de juvenil, però mon pare me
va agafar per l'orella i em va dir:
"0 jugues a futbol o estudies",
i vaig decidir estudiar. Avui en
dia juc a tenis, quan tenc temps,
i m'agrada caçar, que per jo és
un esport, i caminar un poc, i aquí
s'aturen les meves aventures espor-
tives .
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-El vàrem conèixer a vostè les

passades eleccions autonòmiques
com a no 3 a Ia llista, avui han
passat 9 mesos i xerram amb el nQ
1 del Consell Insular. Com ha can-
viat en aquest temps?.
-Ha canviat bastant. El que està

davant té ia responsabilitat d'ha-
ver^ de decidir allò que és bo i
allò que és dolent; quan tot va
bé, els diferents responsables de
les diverses àrees no te consulten
res, fan alló que creuen que han
de fer; quan Ia cosa es complica,
automàticament és el President qui
ha de decidir, aquest punt és el
que ha canviat i, francament, les
solucions als problemes difícils
no són bones d'endivinar, però jo
crec que són les que enriqueixen
a una persona i te fan obrir més
els ulls.
-Article 42, els Consells Insu-

lars podran dictar normes reglamen-
tàries organitzatives del seu fun-
cionament... ¿li ha donat temps
de dictar cap norma en 9 mesos?.

-Si, ja... ja hem fet el regla-
ment orgànic del Consell, o, millor
dit, l'esborrall, perquè ara s'està
discutint. La veritat és que no
som persona que m'agradi fer massa
reglaments, ni estar fermat massa
a ells, crec que les institucions
tenen un reglament de funcionament,
una llei general, que hauria de
ser suficient, i crec que tot allò
que sigui fermar-se és dolent.

-Part d'un article diu: "La Comu
nitat Autònoma podrà suspendre
qualsevol acte emanat d'unConsell,
a l'hora de prendre decisions."
¿Es sent presionat per aquest arti-
cle?.

-No, en absolut, perquè crec que
estam entrant en una fase decisiva
en les relacions de Ia ' Comunitat
Autònoma i els Consells Insulars;
Ia meva opinió es que fins ara no
hi hagut relacions, pràcticament,
no hi hagut necessitat d'aplicar
aquest article, però sí puc dir
que no anam bé, que les institu-
cions no van per bon camí i que
hem d'adreçar Ia situació emanada
d'un Estatut, en part, inaplicable;
vull dir que ha arribat l'hora de
que cada institució tengui unes

determinades competències que si-
guin d'aplicació exclusiva, ja que
en aquest^moment tots feim de tot
i amb això resulta que quasi ningú
fa res, per tant serà el moment
de discutir el repart de competèn-
cies, per tal que altres institu-
cions, com ara Ajuntaments, Asso-
ciacions, etc, sàpiguen a on s'han
de dirigir per resoldre cada un
dels seus problemes; això en aquest
moment no està resolt.

-De les competències que corres-
ponen al Consell Insular, quina
ha estat Ia més difícil?.

-La més difícil en aquests mo-
ments és sens dubte Ia de Sanitat,
Hospital General, Hospital Psiquià-
tric i Acció Social.
-La més polèmica?.
-Afortunadament no hem tengut

cap qüestió tremendament polèmica,
potser Ia més polèmica és Ia ja
esmentada, i, dins les diverses
àrees, Sanitat i Acció Social, és
un "sac foradat" i, per qualsevol
decisió que prenguis, t'exposes
a que sigui discutida i criticada.
-La més fàcil?.
-No n'hi ha cap, perquè ningú

es sent satisfet i jo comprenc que
les altres institucions que venen
darrera nosaltres tenen moltes ne-
cessitats que haver de cubrir; de
totes maneres jo diria que Ia més
fàcil es Ia de Cooperació MunicipaL
-La més agradable?.
-La de Relacions Públiques, que

ens permeten tenir satisfaccions
com Ia d'esser avui aquí, a Son
Servera, i està entre els ciutadans
ja siguin Ajuntament, oposició o
Presidents d'Associacions de Terce-
ra Edat, i conèixer nous amics.
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que en fas molts mitjançant una
Presidència d'un Consell Insular.

-La més agraïda?.
-No n'hi ha cap, d'agraïda, en

política.
-Com va començar a ficar-se en

política?.
-A poc a poc em varen dur a es-

coltar el sermó... no sé, Ia veri-
tat és que ens agrada, si no, no
ens hi ficaríem.
-Sobre Ia compra de Ia Dragonera,

què en pensa fer?.
-Da compra de Ia Dragonera s'ha

d'encaminar cap a dos sentits: un,
cap a Ia protecció de Ia Dragonera
i Ia repoblació, i, per un altre,
que pugui ser visitada pels ciuta-
dans, d'una manera controlada; si
haguessin de comprar Ia Dragonera
just per tenir-la nosaltres i no
haver-la de mostrar a Ia gent, no
l'hagués comprada; jo crec que és
possible fer compatible una protec-
ció amb unes visites, més controla-
des a Sa Dragonera, que desprès
haurem de fer convenis amb d'altres
institucions perquè no hem de ser
nosoltres tots sols que l'hem de
tenie, S'Ajuntament d'Andratx haurà
de participar-hi, Ia C.A. també
hi participarà, en una paraula:
que serà una Illa exemplar per allà
a on els nostres ciutadans i els
nostres al·lots puguin aprendre
que és Ia naturalesa i un espai
protegit.
-La Punta de n'Amer, quina part

de decisió va tenir el Consell Insu-
lar? El Consell no va tenir cap
desició, va esser el Parlament qui
Ia va declarar àrea d'especial in-
terès i se va discutir fins i tot
una esmena sobre un polígon que
s'havia de fer, un pla parcial,
de totes maneres Ia Punta de n'Amer
està declarada àrea d'especial int£
rès i poca cosa es podrà ferdamunt.
-Sí he de dir que el Consell Insu-
lar de moment no hi tè cap competència.
-Ràdios Locals?-
Arreglau d'una vegada els esta-

tuts i després tendrem l'oportuni-
tat de xerrar-ne més en sèrío i
poder donar les ajudes que necessitau

-Admira a qualque politïc ?-
-Si, a moltes persones admir, en

Biel Canellas, per posar un exemple
a nivell local i he d'admirar a

una persona que no és del nostre
partit, però que m'agradaria tenir-
ne un, per exemple en Felipe Gonzá-
lez, per Ia seva capacitat de dur
les rierides estretes en el seu par-
tit.
-Humanament, què capta Ie seva

atenció ?-
«-Molta de gent, en especialaquells
sectors marginats, m'impressiona
molt anar pel carrer i veure que
un minusvàlid ha de demanar una
almoina per poder viure.
-Des de que és President, Ii han

deixat de fer qualque pregunta que
Ii hagues agradat que Ii fessen ?-
-Six qualque vegada que te'n surt

una de bé, te demanen Ia que t'ha
sortit malament, no és el vostre
cas, però moltes vegades sí que
és així.
-Ens agraderia que es vés aque£

ta preguntal-
-Quan serà que els politics es

voldran posar d'acord per fer una
descentralització real de l'Estat
Espanyol cap a les autonomies, de
les autonomies cap als Consells
i dels Consells, cap alsAjuntamens.

-I Ia resposta?-
-La resposta és tan difícil, que,
en aquests moments, no m'atrevesc
a dir-la.
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D I J O U S
P o r t a d a p e r q u a t r e d o n e s m a j o r s
Ia Verònica tarnbé sortí
en tot moment Ii donà escolta
l'Associació més garrida que tenim

1988

EIs confrares del Sant Crist
un any més Ii feren costat
començant de ben petits
amb 18 mesos qualcuns desfilant

Mare de Déu, Verge Hermosa
quan vos vaig veure sortir
a espatlles dels penitents
el meu cor se và engrandir.
Quina imatge més hermosa !
acompanyada de quatre
innocents xerubins.
Que molts d'anys vos poguem veure
portada pels meus amics serverins

Calfrets em fé Ia Pietat
amb el seu dolorós patiment
al compàs dels tamborers
en silenci impresionant
desfilaren nombrosos penitents



•MARÇ-

MARE

L A

VERONICA

DEU



'MARÇ

\
SANT

CRIST

LA PIETAT



-MARÇ-

31. DIJOUS SANT

A les deu de Ia nit, tal com esta-
va establert, començà Ia processó
del Dijous Sant 1988. Al capdavant,
2 policies municipals, , 3 escolans
portant Creu i Vexil·lies, seguit
de dos homes portant els antics
fanals, al llarg de Ia processó
en desfilarien 8. Ales 22'05 La
Verònica, portada per 4 dones de
l'Associació de Ia Tercera Edat,
acompanyades per homes de Ia mateixa,
s'anirien rellevant fins ales23'35,
que foren els homes que tingueren
l'honor de tornar-la a l'Esglesia.

La Pietat Ia seguí a les 22'10
primorosament adornada amb ciris
i una cenefa de clavells blancs
i centres de flors de tots els co-
lors. A meitat de Ia confraria acom
pànyaren per primera vegada 8 tambo
rers, donant solemnitatalaprocesso.

Pas Viu del Bon Jesús, escoltat
per Ia Centurial Romana. Enguany
el Dijous Sant coincidí amb l'ani-
versarí de Ia mort de l'amo Jaume
Ballester "Boto". EIs seus fills,
d'ençà que va morir, l'any 1.981,
s'han vestit de centurions o cara-
punats de Ia Parròquia. EIs seus
companys guardaren un minut de si-
lenci, abans de sortir, i portaren
un floc negre, quan acabà Ia proce-
ssó l'entregaren al seu fill Lluis.
El portal major de L'Església

semblava més petit que mai, quan
s'acostà l'hora de treure Ia Mare
de Déu del Dolors, es necesitarèn
17 portadors que s'alternaren en
grups de 8 per portar l'imatge com-
plementada enguany amb 4 angelets,
4 fanals de vidre blanc, baiards
noves i gran quantitat de flors.
Desfilaren nous penitents, el

més petit Andreu Sancho de 21 mesos
ajudat per sa mare en qualcuns mo-
ments, acabà Ia processó, un tambo-
rer major. irigí a 6 nins de Ia
mateixa confraria, que en tot mo-
ment, marcaren el pas.

Devers les deu i mitja, 3 confra-
res del Sant Crist, portant l'es-
tendard començaren a desfilar, se-
guits de 3 penitents que s'alter-
naven per portàr el Sant Crist,
escoiLtat per tota Ia confraria que
comptà en nous membres, el més menut
Lluis Miquel Lliteras, de 18 mesos.

Si els confidents no menten, prop
de 3.000 tulipes s'han preparat
enguany per al Dijous i Divendres
Sant, moltissima de gent recollí
Ia seva, per anar a fér llum.

A escolans, cleracia obreria i
autoritats locals, seguí Ia banda
de música de Son Servera, que posà
Ia cloenda a Ia processó del Dijous
Sant quasi a les dotze de Ia nit.
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LES DONES DEL SEGLE XX
El dia 8 de Març de 1.908 a Fila-

dèlfia, un grup nombrós de dones
morien cremades per reivindicar
els seus drets. Aquestes dones s'ha
vien tancat dins Ia fàbrica per
aconseguir millores salarials i
reducció d'hores de treball.
No se sap si, intencionat o nq,

a Ia fàbrica es va pegar foc i les
sortides quedaren bloquejades i
per Ia qual cosa les donas no varen
poder sortir.

Aquest es un fet, entre d'altres,
que les dones han lluitat per acon-
seguir els seus drets i, degut a
Ia seva envergadura no s'ha pogut
"disoldre" dins l'oblid de Ia història
Cada any les dones d'arreu del

món celebren aquest dia com un home
natge a aquelles lluitadores. A
Espaya es comença a celebrar ofi-
cialment el 8 de Març, L'any 1.980
malgrat les diverses associacions
de dones arreu de l'Estat ho venien
celebrant abans.
Les associacions i l'Institut

de Ia Dona volen que aquest dia
tengui una doble finalitat:Unmotiu
de festa, que cada vegada siguin
més les dones que celebren aquest
dia. Arribarà un 8 de Març quetotes
les dones ens regalarem una flor
les unes a les altres i sortirem
als carrers a fer festa. La segona
finalitat és de denúncia de les
situacions de marginació que patim:
les discriminacions que tenim per
optar a un treball quan tenim o
podem tenir infants, Ia manca de
serveis sanitaris dedicats a l'unic
sector de població que precisa aten
ció mèdica sense estar malalt, les~
agressions i maltractes que, a fi-
nals del segle 20, no hi ha cap
raó per no estar totalment erradi-
cades, i tantes d'altres situacions
que, si bé no son tan primàries,
estan aqui fent el seu efecte de
dissuadir Ia participació de les
dones dins Ia societat civil.

L'Assemblea de Dones de Manacor
(entenguem comarca de Manacor) des
de fa 2 anys s'ha volgut sumar a
aquesta celebració i va organitzar
el 8 de Març passat una festa amb
concursos de dibuixos pels infants
i de pastisseria per les persones

grans on hi va haver una participa-
ció molt entretenguda. Al mateix
temps va organitzar un video sobre
coeducació cedit per L'Institut
de Ia Dona i una posterior conferèri
cia a càrrec de Na Catalina Gornals
responsable de Coeducació al C.E.P.
de Palma. També afrontant l'espinós
i malvist tema de les agressions
es projectà Ia pel·lícula "Ia Madre
de Ana" que tracta d'un fet real
on Ia mare mata l'assassíiviolador
de Ia seva filla, després de Ia
pel·licula es va debatre el tema
dels maltractes, essent les ponents
del debat: Franciscà Thomas (direc-
tora del Centre de Informació del
Drets de Ia Dona a Palma), Rosa
Montiel (psicòlega i membre de l'A-
ssemblea de Dones a Palma), Teresa
Nieto (de l'U.G.T.).
Des de l'Assemblea de Dones volem

fer una crida a totes les dones
que vulguin participar de Ia nostra
tasca; dins aquest any tenim el
projecte de treballar per a aconse-
guir un Centre de Planificació fami
liar, estudiar i debatre Ia Coeduca
ció a les escoles, instituts i dins"
Ia família, seguir lluitant contre
les agressions a les dones, fer
cursets d'expressió corporal per
integrar-nos millor dins el nostre
cos i, altres activitats que aniran
sortint.
Per tot això necessitam esser

moltes més de les que som i que
no hi hagi cap dona que ens necessi
ti que no ens trobi.
Ara mateix no tenim local social,

pero a mitjans del mes d'Abril ten-
drem local (cedit per l'Ajuntament
de Manacor) a onreunir-nosiatendre
les consultes que ens facin. En
cas de maltractes hi ha dos telè-
fons atesos per dones de l'Assemblea
i so'n el 555391 i el 553423.
L'Assemblea de Dones és una asso-

ciació oberta a tothom , pn, a més
de desenvolupar -temes seriosos,
ens divertim i acompanyam les unes
a les altres.

Maria Duran i Febrer

Assemblea de Dones de Manacor
i comarca.



-15- MA R Ç

ESCOLA DE MÙSICA

1988—

UN DIA D'EXCURSIÓ

Són les 9 del matí. Acabam de
partir, tots els alumnes de l'Esco-
la de Música, cap a Ciutat.
Si. Ens anam d'excursió.
El motiu més important d'aquesta

excursió ha estat anar a escoltar
Ia Banda Municipal de Ciutat.
Durant els mesos de febrer i març

Ia Banda Municipal ha anat oferint
unes sessions als estudiants de
les escoles de Ciutat, gràcies a
Ia influència d'en Silverio Duato,
director de Ia Banda de Música del
nostre poble, hem aconseguit poder
anar a una d'aquestes sessions,
juntament amb una de les escoles
de Ciutat, i també hem aprofitat
Ia vaga que hi ha a les escoles
i així els al.lots no han hagut
de deixar les classes.

Abans de res, volem agrair a Ia
Banda Municipal el que ens hagin
rebut tan bé, a més a més tenint
en compte que a causa de Ia vaga,
Ia sessió s'havia de suspendre,
però ens l'han oferta igual i només
per a nosaltres.

Però anem per parts.
Com he dit abans, son les 9 del

matí i estam tots dins l'autocar
que, per cert, és fabulós, fins
i tot hi ha una televisió, i no
ens aturam de cantar. Estam tots
molt animats.

Ja arribam a l'edifici de Ia Po-
licia Municipal, que és allà on
assaja Ia Banda.

Són les 10:3O i acaba de començar
Ia sessió amb Ia Banda Municipal.
Des d'aquí vull agrair a tots els
al.lots Io bé que es portaren i
Io atents que hi estaren en tot
moment, fent preguntes i interes-
sant-se per tot allò que explicava
el director de Ia Banda, Sr. Angel
Martínez, el qual va donar a co-
néixer totes les famílies i classes
d'instruments que componen una ban-
da de música.

Després d'haver explicat tots
els instruments, els al.lots han
fet preguntes i Ia Banda ens ha
ofert un concert, on han interpre-
tat: "Rosamunda", "El Danubio Azul"
(Vals), i "La Pantera Rosa", que

ha estat interpretada per un quin-
tet format per dos trombons de va-
res, dues tubes i un bateria. EIs
al.lots estaven amb Ia boca abadada
i més quan, per acabar, Ia Banda
ha interpretat Ia música de Ia pe-
lícula "Superman".
Això ha estat només Ia primera

hora i mitja que hem passat per
Ciutat.

Són les 12 i ens estam dirigint
cap al Castell de Bellver, on més
tard dinarem.

Ja hem arribat i estam per dins
el Castell, visitant el Museu i
l'exposició que hi ha. A estones
he de cridar un poc, perquè els
al.lots s'escampen per tot arreu
i cpsta un poc reunir-los a tots,
però, en sentir cridar, no tarden
a acudir.

Ja sortim del Castell i com que
Ia panxa ja comença a demanar men-
jar, tots asseguts en terra o
en els bancs de pedra, hem començat
a treure els nostres entrepans i
hem dinat. Quan hém acabat, junta-
ment amb dos fills d'en Silverio,
que han vengut a dinar amb nosal-
tres, hem anat a recórrer el cir-
cuit d'esports que hi ha per entre
els pins, al voltant del Castell.
A les 15 hem anat cap a l'autocar

i hem partit cap aquí, però, com
que no estàvem gens cansats, ens
hem aturat al Foro de Mallorca.
EIs al.lots disfrutaven, uns damunt
els altres, al castell de goma i
als llits elàstics. Alguns han ca-
valcat en un "poney". _*
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"lNati, pareix que ens miren de

dever!". Això era el que més deien
els al.lots, quan hem entrat al
Museu de Cera.

Llavors a vengut Io trist. L'ex-
cursió s'acabava i habíem de tornar
cap a Son Servera.

Hem arribat un poc cansats, però
cantant.
Crec que els al.lots s'ho han

passat molt bé, i no només ells,
tant n'Antònia (s'altra professora
de Solfa) com jo, també ens ho hem
passat molt bé.

Agraïm també Ia col.laboració
de l'Ajuntament, i també Ia con-
fiança que han posat les mares i
pares dels al.lots en nosaltres,
confiant-nos els seus fills durant
tot el dia.

Fins ben prest.
Nati.

HIMNE DE SO1N SERVERA

Res te manca per sè hermosa,
tot en tú agrada i sonriu,
desde Ia vall deleitosa
fins dalt el puig més altiu.
DeI ivern en el rigor

es el camp florit verger,
tremolen, en Ia frador,
inmenses flors d'amatler.
Terra encantada de So'n Servera,

llar estimada qu'el cor venera,
tos fills te miren amb dolçor
l'Art hi respira, Deu,Patria, Amor

Si sents qu'es pert, en Ia nit,
eco de dolça cansó,
escolta, poble: es el crit
qu'alza, per tu l'Orfeó.
EIl, per donarte alegria,

melodies ya aplagant,
¿en a quin cor no estasin
les armonies d'un Cant?
L'Art y bellesa son un tresor,

més que riqueça umplen el cor.
¡Pàtria, ma vida, mon espirit!
'Art te convida, escolta'l crit!

Caterina Juan i Galmés

RESPOSTA A UNA INVITACIÓ

Dia 17 d'aquest mes de març vàrem
sostenir una llarga conversa amb
els responsables de Ia nova revista
"Recull", de Ia que recentment ha
vist Ia llum pública el primer nú-
mero. Me convidaren a col.laborar
de tant en tant en l'esmentada pu-
publicació. Poc podré fer, certa-
ment, però allò que me sigui possi-
ble estic resolt a fer-ho, ja que
consider un motiu de llegítim or-
gull Ia publicació de dues revistes
en el nostre poble. Son Servera
ja no és Io que ara fa anys; ha
assolit en poc temps major impor-
tància, el creixement ha estat ex-
traordinari i el desenvolupament
hauria d'esser no sols econòmic,
social o numèric, sino també i prin
cipalment cultural i espiritualT
La publicació d'una revista seriosa
i responsable és sempre un signe
positiu, i els qui puguin, crec
que tenen un deure de solidaritat
i d'ajut.
També me digueren que, essent

jo sacerdot, podria escriure arti-
cles en relació al meu estament,
cosa que intentaré fer amb molt
de gust, si bé consider que avui,
pel que fa referència a Ia cosa
espiritual, aquesta no té massa
de seguidors, però alguns sí que
en té, i devem pensar que, dins
un futur no llunyà, aquest nombrè
augmenti, no sols numèricament,
sino també qualitativament.
Una publicació mensual difícil-

ment podrà presentar temes d'actua-
litat rabiosa, ni tan sols temes
de senzilla actualitat. Al moment
de repartir Ia revista, nous esde-
veniments, noves notícies apaguer
les que foren actualitat uns dies
abans, però, així i tot, per esser
aconteixements locals, tenen Ia
seva^importància i, sobre tot, fan
història, des del moment que roma-
nen escrits i arxivats. Quan més
envant s'escrigui Ia història local
no se podrà prescindir d'unes
revistes que retrataven els acon-
teixements contemporanis.
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En el present número de "Recull"

del mes de març, per celebrar-se
el dia 20 d'aquest mes Ia diada
de les vocacions sacerdotals, in-
tentaré presentar una breu panorà-
mica de l'estat de les vocacions
al sacerdoci dins Ia nostra pàtria
(o país, com es diu ara). Es molt
possible que qualcú ho trobi es-
trany, però no podem oblidar que
també aquelles persones que normal-
ment viven d'esquena a l'Església
al manco algunes vegades tenen ne-
cessitat d'acudir a Ia Parròquia.
Així, amb motiu d'un baptisme, tal
volta d'un casament i, sobre tot,
d'una defunció. Per tant, també
als indiferents, si bé un poquet
de rebot, els interessa el problema
vocacional.

Primera realitat, molt positiva
i esperançadora: els seminaristes
actuals han experimentat un profund
canvi des de fa uns vint anys. Avui
els seminaristes són molt distints
dels que estudiaven inmediatament
després del Concili Vaticà II, són
joves estables, madurs, que ja no
fluctuen enmig de dues aigües; al
contrari, saben molt bé allò que
volen.

Segons un estudi sociològic rea-
litzat per l'Oficina d'Estadística
de l'Església, Ia panoràmica és
Ia següent :
1} S'ingressa avui al Seminari
amb un nivell d'estudis elevat.
Són nombrosos els joves que tenen
estudis universitaris i, Ia major
part, duen aprovat el COU.
2) Al revés dels meus anys d'estu-
di, en que predominaven els semina-
ristes vinguts dels medis rurals,
ara les vocacions s'han desplegades
als medis ciutadans.
3) Han augmentat nombrosament els
estudiants de Ia classe obrera i
més bé baixa. Han minvat els semi-
naristes de classe mitja i ha aug-
mentat lleugerament el nombre dels
qui pertanyen a classes altes.
4) Quant a l'edat, Ia mitja és de
22-23 anys.
5 ) Sorpre'n agradablement Ia ferme-
sa i seguretat que tenen avui els
seminaristes, afirmant ^la major
part d'ells que Ia decisió d'entrar
al Seminari l'han presa d'una mane-

ra racional, meditada, lliure i
conscient. No obren moguts per cap
mena de presió.
6) Sí, també és veritat que exis-
teixen les clàssiques motivacions
d'abandonament vocacional, com són:
l'ambient general de Ia nostra so-
cietat, molt poc favorable; Ia por
a un compromís de tota Ia vida que
comporta el sacerdoci; el celibat,
dins una societat que té declarada
Ia guerra a tot allò que suposi
castedat i puresa, i que ha fet
del sexe un ídol i, igualment, el
temor a Ia soledat que, normalment,
acompanya al sacerdoci.

Una cosa sí que és ben certa:
l'imatge que dóna dels sacerdots
Ia televisió, el cinema i una de-
terminada literatura, molt poc té
que veure amb l'imatge que del sa-
cerdoci tenen avui Ia pràctica to-
talitat dels joves que, amb una
serietat i profunditat impresio-
nants, se preparen pel mateix sa-
cerdoci. Esperem que, a Ia fí, ci-
neastes, responsables de Ia televi-
sió i d'altres medis de comunicació
cauran de l'ase, com vulgarment
se diu, i començaran a donar-nos
una visió més propera a Ia realitat
del sacerdoci. O...¿potser Ia rea-
litat no els interessa massa?.
Sigui com sigui, Ia realitat

actual dins Ia nostra Espanya és
que, any rera any, augmenten les
vocacions sacerdotals, de manera
pausada, però segura, i que les
motivacions que porten els joves
per assolir l'estat sacerdotal són
molt positives, com és ara: sentir-
se seriosament cridats per Déu,
viure una vida cristiana de major
entrega a l'Evangeli i Ia creença
de que el sacerdot és molt útil
a Ia societat, malgrat molts en
siguin indiferents o ignorants.
Per tant, i com no podia ser

manco, tenim motius d'esperança.

Firmat: Juan Servera (Prevere).
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Joan
i Gost.

Buades

"Cala Millor"

Si fessen una
vaga que no
perjudicàs els
al·lots estaría
d'acord. No
comprenc com
T,'Estat arriba
a provocar les
vages, si de totes
maneres sempre ha
de cedir.

ENQUESTA

QUE TROBA DE LA VAGA DE MESTRES?-

Miquel Morey
i Servera.

"Son Servera"

Que els perju-
dicats són els
al·lots.

Catalina Nebot
i Morey.

"Son Servera"

S'ho han pres
molt en sèrio
i ens perjudi-
quen als estu-
diants .

CatalinaPascual
i Fuster.

"CaIa Millor"

Trob que, quant
a responsabili-
tat civil, està
bé Io que els
mestres demanen.
Referent a Ia
puja, crec que
és molt grossa.

CELLER
MARITIM

********

CUttJA TIPICA
MALLORQUESTA

PREUS
ECONOMICS

fDG@frOMre><D

PROPERA OBERTURA

1 - 5 - 88
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LA TERCERA EDAT INFORMA

El DIUMENGE DE L1ANGEL, dia 10
d'Abril, celebrarem el PANCARITAT,
a Ia plaça del Mercat, devers les
6 del capvespre. Per fer aquesta
reunió i per totes les que facem
d'aquest estil, és a dir, sempre
que hihaguiqualque cosa de menjar,
és necessari que els qui hi vulguin
assistir, passin pel Local Social
per apuntar-se. Sé que hi ha que
diven que no importa apuntar-se.

Convé que vos apunteu per que
poden passar dues coses, que a nin-
gú agradaria a ca seva; una: supo-
sau que no sabem quants serem, i
facem menjar per 200 i en venguin
400; cóm ens hem d'arreglar?; un
altre cas: que en facem per 400
i només en venguin 200; qué feim
de tot Io que ens sobra? Feis el
favor, idò, d'apuntar-vos cada vega
da que facem reunions d'aquesta
classe. Sabriau dir-me vosaltres
quantes panades hem de fer, si no
sabem quants de Socis compareixeran

Per dia 14 d'Abril, que cau en
dijous, preparam una excurs:ó al
poble de COSTITX; allà farejti una
volta pel poble, ens mostraran un
Museu, dinarem allà mateix, i balla
ran es qui en tenguin ganes. Quan
sapiguem totes les dades, Ja vos
donarem més detalls al Local Social

Fina*lment, dins el mes de Maig,
celebrarem un CONCURS DE FLORS I
DE COSSIOLS, amb importants premis
que concediran un JURAT competent
que s'anomenarà quan ,sigui l'hora.
Una cosa sí que vull avisar: no

hi valdran trampes; no podran pren-
dre part en el concurs cossiols
ni flors que s'haguin comprat el
dia abans en el Mercat del divendres
anterior I» amb aquesta broma, acab
que estigueu bons i que sigueu molt
felices.

El President Sr. Pedro Gual.

INFANTILS

BADIA CALA MILLOR-SON SERVERA

Per als jugadors de l'esmentada
categoria, Ia present temporada
ha conclosa. EIs resultats aconse-
guits es poden clasificar de bons.

El seu entrenador, Sr. Biel Ser-
vera, ha comptat amb 20 jugadors,
dins Ia present temporada, encomia-
ble el gran esforç col·lectiu i Ia
gran actuació d'Antoni Garrido,
l'únic jugador que ha jugat tots
els partits.
CaI destacar a Diego Mellado,

pre-seleccionat Balear.
En tot moment els infantils han

comptat amb Ia tasca d'un bon dele-
gat dins l'equip Sr. Bernat Roman,
i, com no, un grup de pares que
en tot mpment han donat el seu su-
port moral i efectiu als futurs
jugadors de Ia primera plantilla,
ja que, a Ia temporada vinent, po-
dran demostrar Ia seva vàlua a Ia
categoria juvenil.
El Badia infantil es classificà

en quarta posició al acabar Ia lli-
ga, amb 82 gols a favor per 36 en
contra, el màxim golejador Diego
Mellado amb 37 gols, tant sols el
dia 5-9-87 amb un resultat de Badia
11- At. Alaró 2, aconsegui 6 gols.

BAR RESTAURANTE
S'ERA DE
PULA

Ctra. Son Servera - CaIa Ratjada y Cuevas Artà - TeI. 56 79 40

EL RESTAURANT DE
SON SERVERA

LA SEVA ESPECLALITAT

ELCLJENT
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ENTREVISTA

Entrevista a Ia directora de L'es
cola de Cala Millor Margalida Mora^
gues.

1- Que suposa ser la directora
d'un col·legi?.-
Una gran responsabilita' molta

dedicació.
2- Es molt difícil assumir aquest

càrrec?.-
Es molt difícil, però amb l'ajuda

i Ia col·laboració de tots, pares,
alumnes i companys/ es fa més .fàcil

3- Li agrada ser Ia directora?.-
No, no m'agrada.
4- Te més inconvenients ö més

aventatges?.-
Te més inconvenients.
5- Com seria l'escola ideal?.-
L'escola ideal seria una escola

amb menys nins, 25 ó 30 per aula,
amb bones instalacions, amb el pro-
fessorat necessari, amb un bon mate
rial pedagògic, amb un equip psi^
co-pedagògic que en tot moment aju-
dàs i orientàs el professorat, una
escola amb molta col·laboració entre
pares i professors, i, sobretot,
l'escola ideal per jo és aquella
en què els alumnes, pares i profe-
ssors es senten com a ca seva i po-
der traballar dins un clima de bona
armonia.

6- Hi ha alguns projectes per mi-
llorar l'escola?.-
Si, prest començaran les obres

de les aules de pre-escolar, un pro-
jecte és arreglar el pati, una pis-
ta esportiva, un gimnàstic, un ma-
gatzem i jocs pels petits; pensam
demanar un psicòleg a l'Ajuntament,
seria molt bo ampliar Ia biblioteca,
crec que l'A.P.A. també té projec-
tes,com ara un professor de música
que ens fa falta i també un dels
projectes, nod'aquestaescola, sinó
del municipi és Ia construcció d'un
altre edifici escolar, així nosal-
tres podrem millorar Ia qualitat
de l'ensenyança, perquè tendriem
menys nins dins les aules.

7- Quantes reunions feis a Ia set-
mana? . -
Feim una reunió de cicle cada quin-

ze dies, un claustre cada mes, una
reunió de departament cada setmana,

de coordinadors una o dues per ti-
mestre, també els pares, alumnes
i mestres del consell escolar ens
reunim cada setmana per elaborar
el regim intern del centre i sempre
que sigui necessari.

8- Canviaria el càrrec de direc-
tora per algun altre?.-
Sí, per exemple peldecóordinadora
9- Fa comptes seguir com a directora?.
No, pens dimitir aquest any a fi-

nal de curs, pens que fa dos anys
i no és bo que sempre sigui Ia mate-
ixa persona.

10- Hi ha moltes places buides?.-
En aquest moment no n'hi ha cap.
11- Li agrada el nom de "NA PE-

NYAL" per aquesta escola?.-
M'agrada molt, pens que Ia nostra

escola està girada cap a Na Penyal
i que a més m'agrada, perquè han
estat els alumnes els que han triat
aquest nom.

Ana Belén Gomez, Antonio Riera,
Juana M3. Servera, Jordi Castillo,
Pedro Pettite, Marco A. Moreno.

NOTÍCIES
EIs alumnes de 8è d'E.G.B. de
l'Escola de CaIa Millor faran el

seu viatge d'estudis el dia 23 ó
24 _d'Abril i estaran aproximadament
7 ó 8 dies. Sortiran del port de
Palma i arribaran al de Barcelona.
Després aniran a Viella "VaIl d'A-
ran" per estar-hi 3 dies, despre's
aniran a Lourdes o a Jaca a on també
estaran 3 dies. El darrer dia tor-
naran a Barcelona i aniran al Tibi-
dabo i a Ia Fundació Miró si hi ha
temps.
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TRAVALLENGÜES

Un carro carregat de terra rotja
per sa carretera de Porreres i ses
rodas van fent ric rac.
Plou poc, pero per Io poc que

plou, plou prou.
Tenc una fam, una set i una son

que auan meng, quan bec i quan dorm
seme'nva Ia fam, Ia set i Ia son.
Pepa tonta: tanta tintatotatunta.

AULES DE PREESCOLAR

Fa unes tres setmanes a l'Escola
de CaIa Millor va esser firmada
l'acta per Ia construcio de les au-
les de pre-escolar. Segons el repré-
sentant del M.E.C. i l'arquitecte
les obres começaran a final de curs,
més o menys.

LA VAGA

Com tots ja sabeu, hi ha vaga con-
vocada a tot L'Estat, als centres
publics i també ja han començat els
privats. Si el Govern no vol nego-
ciar amb els representants sindicals
del mestres, els pròxims dies, des-
prés de vacances, hi haurà vaga,
serà un dia a Ia setmana i pel Maig
serà vaga indefinida.
EIs sindicats que han convocat

Ia vaga demanen: aue l'Administra-
ció obri negociacions amb els re-
presentants sindicals.

Les darreres
novetats en:

"bolsos"

complements
de pell

Avda, Cristóbal Colón, 70
Teléfono 58 52 24

CaIa Millor
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EL NOM DE L1ESCOLA

Us voldríem informar de com es
va triar el nom del Col·legi, per
part dels alumnes de segona etapa
del C.P. de CaIa Millor.

En primer lloc. els alumnes anà-
rem dient noms i després votàrem per
eliminar els noms que no ens pare-
ixien indicats per a Ia nostra es-
cola. Després, amb els noms més vo-
tats, féremuna altravotació, per
agafar el nom que ens agradava més,
va ser el de "NA PENYAL".

Aquest nom també fou elegit per
part del Consell Escolar, perquè
va agradar molt i a més trobàrem
que s'havia de respectar l'opinió
dels alumnes.
Ara, demanam a L'Excel·lentíssim

Ajuntament de Son Servera que ens
escolti i faci seu el nom que hem
triat, ja que per estar a gust a
l'escola, hem de participar amb les
seves decisions. I una d'elles és
triar el nom.

Toni Alemany, Xisco Bibiloni, Jorge
Layunta, Ana Maria Camacho, Cati
Pascual.

JOffiRIES
CALA MILLOR

KATIA

Joan Buades Gost

TALLER PROPI

Fotografia - Trofeus Esportius
i Gravats

Cristóbal Colon, 15 - Cristóbal Colon, 64
TeIf. 58 54 69 TeIf. 58 51 15

CALA MELLOR

EXCURSIÓ A PALMA

Ens vàrem trobar a les 14'30 da-
vant de l'hotel Millor 9ol i parti-
rem cap a Palma amb en Pep Lluí«,
el nostre professor de matemàtiques,
i amb casi tota Ia clase. Vàrem a-
rribar a les 15'30, aproximadament.
Una vegada a Palma, anàrem al ta-

ller d'Experiments de Ia Caixa, que
era l'objectiu de Ia nostra excur-
sió. Una seyora molt amable ens va
explicar cada un dels experiments
i, amb Ia nostra ajuda, al finalit-
zar aquest curset, tots vàrem enten-
dre molt bé el perquè de Ia pressió
atmosfèrica•

Quan ja érem al carrer, en Pep
Lluis ens va sorprendre amb Ia idea
d'anar a Ia fira del Ram i tots a-
cceptàrem alegrement.
Allà estarem més o manco una hora

mentres esperàvem que començàs Ia
sessió cip cinema que voliem veure:
"El últimoEmperador".
La pel·lícula va ser molt llarga,

però bona i hermosa.
Tornàrem a CaIa Millor a les 23'15

de Ia nit, ens ho passàrem molt bé.

Ma Carmen Quesada, Antònia Riera,
Ana Belén GÓmez, Marco Antonio Ledo
Sergio Castillo.

MATRICULES

S'ha oherf el plaç de sol·licitud
de matrícules que acaba el día 30
d'Abril.- Documentació.
A. Imprés de sol·licitud (el poden

recollir al mateix centre a les ho-
res de secreteria o direrriói
B. Fotocòpia de Ia declareció de

renta de l'any 1.986 compulsada per
l'oficina d'Hisenda.
C. Certificat del cens.
D. Fotocòpia de Ia pàgina de lli-

bre de família corresponent a l'a-
lumne; Ia documenteció s'entregarà
desprès de les vacances de Setmana
Santa, dins l'horari de direcció
i secretaria.

HORARI
Dimarts: de 9 a 10 i de 16 a 17h.

Divendres: de 16 a 18 h. Direcció.
Dijous: de 15 a 17 h. Secretaria.

Angel, Jordi, Manoli, Manolo.
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MILLORES

1- NECESSITAT DE PISTES A L1ESCOLA:

a) Només hi ha una pista per deu
cursos, per tant és casi impossible
jugàr-hi tots.
b) El material esportiu ha estat
destrossat en molt poc temps, degut
a que els Dissabtes i els Diumenges
ve Ia gent a jugar de forma incon-
trolada, i quan es romp una cosa
no es sap mai qui ha estat i només
se culpa als alumnes de L'Ecola de
CaIa Millor.
d) Aixó és degut a que les mesures
de seguretat de l'Escola no sónprou
bones i Ia gent hi té molt fàcil
accés. 2- ELS BANYS:
EIs banys estan en mal estat, de-

gut a que estan oberts i quan els
dissabtes i diumenges venen a jugar
els al·lots empreen els banys i no
tenen gens de miraments.
Quan el cap de setmana venen els

xicots més grans, en acabar de ju-
gar es dutxen als banys i no tenen
gens d'esment.

Quan els alumnes, els dies d'esco
Ia surten al pati a jugar i van ã
beure als banys, "com que encara
jio tenim ni fonts", tot s'embruta
*molt.
3- APARCAMENTS PER LES BICICLETES:
Quan arriben els nins, deixen acâ

ramullades ses bicicletes devora
Ia paret, nosoltres pemsam que l'A-
juntament podria millorar el lloc
a on deixar les, posant uns ferros,
Aixó milloraria l'escola i Ia se-

va imatge ia méss'evitarien molts
de problemes de "robatori".
4- L'ENLLUMENAT DE LES PISTES.
Quan hi ha un equip inscrit a al-

gún esport escolar, no tenen lloc
a on entrenar ò jugar els partits,
perquè a l'hivern fa fosca molt
prest i no hi ha llum.

Nosaltres creim necessari que
l'Ajuntament posi llums a les pis-
tes, per millorar l'esports.

Serafin, Miquel, A. Miquel, S.
Karim, Juan.

CAFETERIA MARBELLA
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Passeig Joan Llinàs, 1
CALA MKXOR
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I Torneig de Truc Granja Servera"
Prop d'una mesada ha durat el

torneig local celebrat a Ia Granja,
l'ambient en tot moment fou de com-
panyonia i guanyaren els més SORTATS
I MENTIDERS.
Per participa-hi foren sortejades

les parelles i Ia classificació
final, els hi oferim tot seguit:
1- Xerafí "Busco" iMonserrate "Seba"
2- Amador "Xesc" i Toni "Cuine II".
3- Julià " Florete " i Toni "Caragol"
4- Toni Mascaró i Joan "Mado".
5- "Ros" Moreyi.Miquel Sart.
6- Llorenç Ferragut i Miquel "Cüpa"
7- Joan "Xinet" i Xerafí Pons.
8- Toni Ferragut i Miquel Alzamora.
9- Toni "Taret" i Sebastía "Juast".
10- Miquel "Corema"iXisco"D'esCafe"
11- Joan "Moliner" i Joan "Capdú".

EL TRUC

Joc de cartes que sol jugar-se
entre quatre persones que van dues
contra les altres dues, cadascuna
de les quals rep tres cartes, i
cada bàndol fa punts guanyant dues
bases (guanyar el Truc) matant^.se
les cartes segons un orde establert
(que sol esser el tres, el dós,
l'as, el rei, el cavall, etc) i
fent objecte d'envit el guanyar
el truc (trucar) o el nombre de
punts que sumen .el valors de dues
cartes del mateix coll acoblades
en una mà (envidar).

» » » » ̂  ̂

Al Campionat de Truc de Balears,
també hi participà el bar "Ca'n
Xoroi". Els srs. Pedro Servera i
Llorenç Perelló restaren campions.

Per tal de jugar les semifinals,
es desplaçaren a Ciutat, on foren
retuts a Ia primera eliminatòria.

A l'esmentat bar de Son Servera
disputaren el campionat 10 parelles.

tiutoventa

lareno
******

RENAULT FUEGO GTX 2 litros
CORSA l-3SROPEL
Varios RENAULT 5 GTL
FORTESCORT
Varios FORT FIESTAS

********

Sant Joan, 50
Cantonada

Antoni Maura

TeIf. 55 01 57

MANACOR




