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EDITORIAL
SON XERVERA, així và bé ?

Suposam que tots els serverins
haureu sentit parlar del trui que
hi ha hagut aquestes darreres set-
manes referent a que si el Govern
Balear ens vol canviar el nom, que
si ho haurem d'escriure amb "C",
que si jo sempre ho he escrit amb
"S", etc.
A les pàgines interiors hi troba-

reu comentaris, recerques, acords,
que potser vos donaran una mica
de llum referent a com convendria
escriure el nom del nostre poble.

I, com que Ia nostra intenció
no és repetir-ho, prescindirem a
aquesta Editorial dels aspectes
tècnics i passarem a fer un anali
si global del fet, Io que l'ha pro~
duït i en quina situació es troba
actualment.

Primerament, creiem que l'origen
del llinatge Servera i, conseqüent-
ment el nom de Son Servera, és clar
i que els assessors ténen tota Ia
raó proposant que s'escrigués Son
Cervera.

Per altra banda, ens trobam amb
Ia tradició. No es troben documents
de menys de dos-cents anys que no
estiguin escrits amb "S", sense
comptar amb els altres, nombrosos,
que es remunten a pocs anys després
de Ia conquesta de Mallorca pel
Rei En Jaume.

A Io que ja no podem estar-hi
d'acord, és que el Govern Balear
no hagi comptat amb l'opinió del
nostre poble o del nostre Ajunta-
ment en un tema tan trascendental
i s'hagi estimat més dur a terme
Ia politica de fets consumats que
comporta el Decret-Llei.Creiem sin-
cerament que no ens mereixiem haver
de conneixer Ia noticia mitjançant
Ia premsa de Ciutat.
I finalment, ara resulta que no

n'hi ha prou en que l'Ajuntament
al Plenari fet el passat 20 d'Abril
decidís per unanimitat que es man-
tengués el nom tal i com sempre

l'hem escrit; Ia Comunitat Autòno-
ma vol que es rebutgi oficialment
dit nom i l'Ajuntament creu que
no es pot rebutjar una cosa que
encara no ha estat comunicada ofi-
cialment

A veure si a Io darrer no ens
servirà de res haver-ho mogut i
per "qüestions tècniques" ens tro-
barem, com diuen, amb "s'almud p'es
cap ".
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INFORMACIO DEL PLE

Resum del ple celebrat el passat
28-3-88r a les Escoles Velles.

Punt 1- Lectura i aprovació de
l'acte de Ia sessió anterior.
Punt 2- El secretari donà compte

de Ia rectificació anual del Padró
Municipal d'habitants.

Població de Dret al 1-1-1.988
Homes- 3.269, Dones- 3.123,= 6.392.

Punt 3- Es donà compte en compli-
ment al disposat a l'article 21-7
del Reglament Orgànic, de les certi-
ficacions aprovades per Ia Comissió
de Govern. - Projecte de dotació
d'una capa de rodadura a un tros
del carrer Son Corp, 1.200.000 pts.
Al carrer Sipells, 570.000 pts. Al
carrer Es Rafalet, 1.050.000 pts.
Al carrer Es Molins, 670.000 pts.

Projecte de pavimentació asfàltica
al carrer Sant Antoni , 832.000 pts.

Punt 4- S'acordà facultar al Sr.
Batle, prèvies les gestions amb el
Delegat del Govern, sobre Ia consti-
tució, composició i funcionament
de Ia junta local de seguretat, per
a Ia firma de quants documents fosen
precisos.

Punt 5- La Conselleria d'Economia
i Hisenda en escrit del 12 de Febrer
de 1.988, proposà Ia revisió parcial
del conveni de recaptació suscrit
entre l'Ajuntament i Ia Comunitat
Autònoma, actualment en vigor.

S'acordà acceptaria revisió, subs-
tituir el pàrraf segon de Ia seva
Base 3 pel següent texte: Ditperiode
de cobrança voluntària podrà esser
modificat per acord de Ia Comunitat
Autònoma,, a Ia que s'atendran els
ajuntaments, per Ia Disposició Adici.
onal Decimotercera delallei9/1.983"
de Juliol, de Presuposts Generals
de l'Estat per a 1.983 per al senya-
lament dels plaços de pagament i
procediment de recaptació.

Punt 6- Projecte d'obres presentat
pel Sr. Enginyer Ricardo Collado
a petició de l'Ajuntement.
- Dotació duna capa de rodadura de
Ia carretera Ses Planes, carretera
Es Cornellà Fondo, carrer GÓmez UlIa,
carrer Cos. I per majoria i 5 vots
en contra s'acordà aprovar: Pavimen-
tació del camí vell de Palma.

Punt 7- S'acordà per unanimitat
sol·licitar al Consell Insular Ia in-
clusió en el PIa d'Obres i Serveis
del present exercici els següents
projectes d'obres: Pavimentació del
carrer Canonge Sancho, 1.354.524pts
Al carrer Camp de Mar de CaIa Millor
856.292 Pts. Al carrer Ses Planes
857.025 pts. La carretera des Corne-
llà Fondo, 13.812013 pts. Dotació
de clavagueram sanitari al carrer
Cos, 3.394.013 pts. Dotació d'una
capa de rodadura en tram del carrer
Cos s/n. 1.368.381 pts. Al carrer
Gómez UlIa, 633.368 pts. Al cami
antic de Palma,
Es sol·licità subvenció a fons perdut

ó, en cada un dels casos, l'Ajunta-
ment aportaria un 25%.

Punt 8- S'aprovà el plec de condic_i
ons per adquirir 2 semàfors intermi-
tents, un cotxe fúnebre i un cotxe
per a Ia Policia Municipal.

Punt 9- S'acordà accedirà Ia soli_
citut i reconèixer a efectes de tri-
enni com serveis prestats inclosos
en Ia llei 70/78 per al personal
següent :
Miquel Bauzà, 3 anys 7 mesos 17 dies
Bartomeu Mas, 3 ==== 7 ===== 17 ====
Joan Nebot, 5 ==== 5 ===== 18 ====
Joan Rotger, 5 ==== 7 ===== 18 ====
Miquel Vives, 7 ==== 5 ===== 18 ====
B. Servera, 7 ==== 2 ===== 18 ====
Braulio Sanz, 2 ==== 8 ===== 10 ====
A. Garcias, 2 ==== 8 ===== 10 ====
A. Planiol, 3 ==== 7 ===== 10 ====
J. Rodriguez, 2 ==== 8 ===== ====
L. M. Novega, 2 ==== 8 ===== ====
Mateo Lladó, 3 ==== 6 ===== 23 ====
Mateo Riera, 1 ==== ===== 16 ====
J. Luis Soler,l ==== ===== 16 ====
A. Palmer, 1 ==== 8 ===== 16 ====
D. Andrés, 2 ==== 8 ===== ====
Punt 10- Ratificar Ia cessió efec-

tuada a aquest Ajuntament per Promo-
cions Son Servera S.A. amb escritura
autoritzada pel Notari de Son Serve-
ra, Sr. Pau Cerdà, de 2 terrenys
anomenats Es Pinaró d'una extensió
de 14.090 m2.

Punt 11- Aprovar 4 trimestre comp-
te de Tresoreria.

Punt 12- S'aprovà el compte de
valors de 1.987.
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Punt 13- Se deixa damunt taula
el programa de c^tura per procedir
a un millor estuc .

Punt 14- Per millor estudi, es
deixà damunt Ia taula el programa
de les Festes Patronals de 1.988.

Punt 15- Per unanimitat s'acordà
aceptar el nom de NA PENYAL per al
Col·legi Públic de CaIa Millor.
Punt 16- S'aprovà millores als

centres escolars.
Punt 17- A 2 pronectes es sol·licità

Ia col·laboració i subvenció de L1I-
NEM, un a Ia col·laboració social
d'un treballador familiar del 1 d'A-
bril al 31 Desembre amb un presupost
1.170.000 pts, i l'altre alfabetitza
ció i formació d'adults delld'Abril
al 31 Desembre amb un presupost de
6.480.000 pts.
Punt 18- Proiecte de Compensació

de dels trasts 152-153 i part de
la^l51 del Plan General de l'Ordena-
ció de Ia zona Costera de Son Servera
S'aprovà Ia cessió gratuïta dels

Terrenys destinats a serveis de dits
trasts corresponents 10.343 m2
otorgats amb escriturapúblicadavant
el Notari de Son Servera.
S'accepta l'oferta econòmica, en

compensació a Ia cessió del 10% de
aprofitament mig de terrenys a l'A-
juntament de 1.232'50 m2 valorats
a 15.000 pts m2 devent pagarl'import
de 18.487.500 pts a l'Ajuntament.

Punt 19- Sotmetre a informació pú-
blica, les modificacions de les Nor-
mes Subsidiàries de Planejament de
Son Servera.
^Punt 20- Aprovar bases i convoca-

tòria per cubrir unaplaçad'auxiliar
administratiu amb caràcter interí.
EIs regidors del C.D.S. i P.S.O.E.

estimaren que ja hi ha massa personaL
Punt 21- S'acordà deixar damunt

taula per procedir a millor estud^.
les tarifes d'aigua.

Punt 22- S'acordà prorrogar o con-
tractar, segons el cas, els contrac-
tes de personal per una duració de
6 mesos i amb les mateixes condici-
ons actuals a: Antonio Sanchez, Jésus
Montes, Jaume Rosselló, JosepCampins
Jaume Gomila, Antoni Llinas, Bàrbara
Servera, Magdalena Brunet, Lidia
Salom, Catalina Bauzá, Francisca
Massanet, i Jaume Bassa.

Punt 23- Amb càrrec al presupost
de 1.988, se reconegué el crèdit
a favor de Sra Joana-Aina Lliteres,
corresponent L'IVA de Ia compra del
solar destinat a Ia Tercera Edat
per l'import de 1.440.000 pts.

Punt 24- L'assumpte de les subven-
cions econòmiques restà damunt Ia
taula per un millorestudi. Acte se-
guit, s'acordà sol·licitar de l'Exc.
Ministre d'Obres PÚbliquesi Urbanis-
me Ia firma de l'oportú conveni amb
aquesta Comunitat Autònoma a efectes
de Ia financiació dels habitatges
de protecció oficial.

Punt 25- Precs i preguntes.
Començà aquest ple en sessió extra-

ordinària a les 20 hores i 30 minuts
per acabar a les 24 h i 20 minuts.

"UN INVIERNO EN MALLORCA"

Des d'el mes de Novembre fins al
mes de Març, s'ha vengut celebrant
a CaIa Millor un pograma de concerts
i activitats populars dedicades als
turistes que ens visiten.
El Sr. Antoni Penafort,>coordinador

d'aquests actes, informà a Recull
que, un any més, han tingut gran
aceptació tots els actes programats,
destacant de tots ells, Ia granassi£
tència a Ia V Trobada de Dimonis
de Son Servera.
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Acabat el Davallament, començà
Ia processó des de L'Església Nova
i, com el dj_a abans, amb gran parti-
cipació popular.
Totes les confraries superaren

el passat any en Ia decoració dels
pasos i no escatimaren esforços.

1. DIVENDRES

A l'incomparable marcdeL'Església
Nova tingué lloc per cinquè any con-
secutiu, Ia lectura de Ia Passió
i Davallament, que revestí gran so-
lemnitat, exceptuant Ia part musicaX.
molt pobre, comparant amb l'any pas-
sat, que gaudi de música en directe
composta especialment pel Sr. Josep
Ros i interpretada per Ia coral i
Ia banda de música.
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1. DIVENDRES

Fa prop de 3 anys Ràdio Son Serve-
ra-85 compta amb grans col·laboradors
i amics, un d'ells, Sr. Joan Buades.
Es noticia aquest mes, per l'ina-

guració d'una nova Joieria a l'Avin-
guda Cristòfol Colom de CaIa Millor,
que sumada a l'antiga Joieria Katia
de Ia mateixa avinguda, ofereix al
públic les seves especialitats en
trofeus esportius, reparacions en
taller propi i les darreres novetats
en joieria.
EIs millors desitjós des d'aques-

tes pàgines.

2. DISSABTE

La pluja impedí el Dissabte Sant
que Ia tradicional benedicció del
FOC NOU es celebràs a L'Església
Nova,^malgrat el temps, que impedí
als més menuts de Ca Ses Monjes po-
der dansar voltant el foc, no restà
fervor entre els assistens i es cele
brà dins L'Església de Sant Joan
Baptista.

3. DIUMENGE

L'Església de Sant Joan Baptista
restà petita, el dia de Pasqua, per
donar cabuda a totes les persones
que seguiren Ia Missa Solemna que
es celebrà tot seguit de Ia processó
de L'Encontre.
Es graciós comtemplar les empentes

que es donen petits i grans, quan
encara ressonen les notes de l'Himne
Nacional, cametes me valguin, cap
a L'Església manca gent, a veura
entrar Ia processó i seguir Ia Missa
quan acaba, tots els caps dels bancs
s'omplen de menuts que, embadalits,
contemplen Ia instrucció i retirada
de Ia Centúria Romana, a les ordes
del seu cap acompanyats dels aplau-
diments de tots els presents.

TORNEIG DE BILLAR AMERICÀ

Amb un sopar de companyonia i en-
trega de trofeus, finalitzà el "III
Torneig de Billar Americà H.Marisol",
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que compta amb 16 participants, els
quals jugaren tots contra tots,tipus
lliguilla, disputant dues partides
cada parella i jugant-se dos punts
per partida.

El torneig es sol jugar a l'hivern
i dura aproximadament un mes i mig,
a raó de quatre dies a Ia setmana.

Tots han tengut trofeu, quedant

Lloc Jugador Punts

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

José Aguilera,======== 48
Martin Riera, ======== 44
Miguel "el maño", ==== 44
Julián "Quijote", ==== 36
Juan Roig, =========== 34
Tomeu Estanco, ======= 34
Cati Mas, 30
Juan, del Stop, ====== 24
José Moreno, ========= 24
Toni Peralvarez, ===== 20
Juan Rodríguez, ====== 20
Javier Yagua, ======== 16
Domingo Beltran, ===== 16
Pascual, ============= 10
Toni, de Ia Pèrgola, = 10
Pedro, =============== 8

punts
punts
punts
punts
punts
punts
punts
punts
punts
punts
punts
punts
punts
punts
punts
punts

8. DIVENDRES

Reunits en assemblea Ia Premsa
Forana, s'acceptà l'inclussió a Ia
mateixa de Ia revista Recull Informa
tiu Son Servera.

Segons rumors recollits al carrer,
es celebrà Ia cloenda d'un torneig
de futbet i una xocolatada per l'As-
sociació de Ia Joventut de S.Servera

9. DISSABTE

EXCURSIÓ

EIs al·lots de segona etapa de cate
quesis vàrem fer una sortida a Palma
per anar al ram, acompanyats dels
catequistes.
Vàrem tenir una sortida un poc

passada per aigua, ja que feia un
poc de brusca, però després el dia
es va anar aclarint.

Férem una aturada a ca'n Guardiola,
per veura com es fà el vidre, apro-
fitant per berenar.

Una vegada a Palma, visitàrem Ia
Catedral i Santa Catalina^Thomàs,
després, per acabar el matí, vàrem
anar a Galerias.

y,na vegada " haguent dinat (de pa
taleca ) vàrem anar al ram, era un
poc prest i no estava en marxa, però,
quan veren arrivar el grup, ens
anaven obrint cotxes de xoc, xurri-
aques, tren de terror ect.

Desprès l'horabaixa tornàrem cap
a Son Servera, donant per acabada
1'excursió.

10. DIUMENGE

Aiximateix. l'Associació de Ia
Joventut de Son Servera, tenia con-
vocada una excursió a peu a Sa Punta
den'Amer.per manca d'informació no
els oferim més dades.

LA TERCERA EDAT I EL PANCARITAT

En un capvespre assolellat, els
Amics de Ia Tercera Edat es reuniren
en el dia de l'Àngel.
El dia abans un grup d'ells comen-

çà els preparatius, per fer panades,
roviols i dolços, per a més de 300
socis, que es reuniren a Ia Plaça
del Mercat.

Passades les 6 de l'horabaixa,
el seu president començà l'acte do-
nant les gràcies a tots els presents
per Ia seva presència i participació,
després donà a conèixer el número
guanyador del sorteigd'una canastra,
a més anuncià que se'n ferien més,
de sortejos. Va resultar premiat
el número 074, que pertenexia a Ia
sra. Margalida Barceló.
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Després, el president llegí unes
paraules dedicades a Ia panada, a
manera de recital, i entre elsap2au-
diments, donà el "sus i que no ens
facen mal".
Per acabar Ia festa, membres de

l'Associació repartiren panades a
casa dels socis malalts. "¡Que molts
d'anys i que l'any qui ve tots en
poguem menjar!".

10. DIUMENGE

La confraria de Ia Pietat tenia
previst reatlizar una excursió el
Diumenge de l'Angel, amb acció de
gràcies per una promesa feta per
un dels seus components.
Estava previst que els que pogue-

sin, pujasin a Lluc a peu.

11. DILLUNS

PLENARI DEL 11 D 'ABRIL

En sessió extraordinària a les
20 hores i 30 minuts es reuní el
Plenari de l'Ajuntament amb l'assis-
tència d'unes 30 persones amb gran
representació de Ia Tercera Edat.

Punt 1- Llectura de l'esborrany
de l'acta de Ia sessió anterior,
del 28-3-88, Ia qual es corregida
directament a l'esborrany de l'es-
crit NQ 17.
Punt 2- S'aprovà el programa de

cultura de 1.988.

Punt 3- S'acordà aprovar elprogra
ma de les Festes Patronals.

Punt 4- Quedà damunt Ia taula el
tema de les subvencions econòmiques
per a l'any 1.988.

Punt 5- Per no haver passat per
cap comissió informativa, es deixà
damunt Ia taula Ia previsió de les
tarifes de les aigües Son Servera.

Punt 6- També es deixà Ia revisió
de les tarifes d'aigües Son Sard.

Punt 7- S'anrovà amb caràcter ini-
cial l'estud^ de Detall del Solar
Municipal, situat al costat de Ia
zona verda de Ia Creu dels Caiguts
isotmetrea informació l'expedient.

Punt 8- Aprova el projecta d'obres
de un local social (al costat de
Ia zona verda de Ia Creu dels Caiguts
i anomenar una comissió especial
de seguiment de dita obra.

Punt 9- S'acordà facultar al Sr.
Batle perquè dugui a bon terme el
contracte i quants de documents si-
guin precisos amb L'INSALUD, relati-
us a les contra-prestacions que s'a-
bonaran a l'Ajuntament per mantenir
l'Unitat Sanitària i el sosteniment
de les despeses que de Ia mateixa
es derivin.

Punt 10- Es procedí a Ia devolució
de les fiances definitives consti-
tuides pel Sr. Joan Gomila i Sureda,
davant aquest Ajuntament.

Amb caràcter d'urgència s'acordà
facultar al Sr. Joan Reynes, Presi-
dent de Ia Comissió Informativa de
Transports i a Ia mateixa, perque
procedeixi a gestionar Io més conve
nient referent a:
IQ. Reglamentació sobre "Taxis" de
Son Servera.
2Q. Segona fase de Ia depuradora.
3Q. Projectes a tractar amb Ia Dele-
gació de Costes de Balears.



ABfHL 1988-

Punt 11- Precs i preguntes.
En Ia darrera pregunta del Sr.

Pere J. Servera i Oliver, demanà
si es ferà torn de consultes al pú-
blic assistent, el Sr. Batle contes-
tà que es durà a terme.
Amb Preguntes del públic i respos-

tes del consistori, acabà aquesta
sessió a les 24 hores i 20 minuts.

11. DILLUNS

A CaIa Millor, dins el terme de
Sant LLorenç des Cardassar, es pro-
cedí a fer el canvi de règim de cir-
culació per l'Avinguda Cristòfol
Colom, que passà de doble sentit
a un únic sentit autoritzat:venguent
de l'Hotel Bahía del Este fins a
l'acabament del terme, quedant per
tant prohibit el sentit contrari,
per Ia qual cosa, al final del ca-
rrer SoI s'acaba el doble sentit
de circulació, quedant el trànsit
desviat per Ia segona avinguda.

12. DIMARTS

EL CARNET DE CONDUIR

Recull Informatiu i Ràdio Son Ser-
vera-85 foren convidats a una Taula
Redona, organitzada per Manacor Co-
marcal al Centre Social de Manacor.

Tema: El carnet de conduir a Ia
nostra Comarca.
Actuà de moderador el Sr. Gabriel

Veny i assistiren el batles de Mana-
cor Petra i Son Servera Sr. Jaume
Llull, Marti Santandreu i Francesc
Barrachina. Representant l'Ajunta-
ment de Vilafranca el regidor Sr.
Sebastià Barceló, el Sr. Francesc
Adrover representant Felanitx i Sr.
Joan Obrador per part de l'Ajunta-
ment d'Artà. EIs secretaris de C.C.
O.O.i U.G.T. EIs presidents de les
patronals de Ia Fusta Sr. Llorenç
Frau, del Metall, Gabriel Parera
i de Ia construcció, Bartomeu Riera.
Per part de Ia PIMEN Sr. Antoni

Gomila, en representació dels profe-
ssors d'autoescoles raonaren les
exposicions Srs. Joan Pont i Antoni
Cànoves.
Tots els presents esmostraren d'a-

cord en Ia nesessitat de descentra-
litzar els serveis i Ia dependència
de Ciutat.

El batle de Manacor Sr. Llull,
demanà el recolzament dels altres consis
toris, per tal d'actuar conjuntament7
Explicà que no hi havia cap interès

percentralitzar el servei a Manacor
però si que es dugués a Ia comarca
de Llevant. Tots els assistents expo
saren Ia seva opinió i es decidï
adoptar mesures conjuntes i organit-
zar una comissió de seguiment, tal
com s'havia fet per Ia consecució
d'Hospital Comarcal.
Es fixà Ia primera reunió per al

21 del mateix mes.
Bastant de públic assistent, que

al final participà a un col·loqui con-
junt. Destacar Ia presència del Sr.
ToIo Güell, vengut expressament de1

Ciutat per recolzar a Ia part forana
en les seves justes reivindicacions.

14. DIJOUS

HOTEL LEVANTE

El 14 d'Abril de 1.963 s'inaugurà
l'Hotel Levante de CaIa Bona.

Alegria a Ia celebració del 25
aniversari. A l'esdeveniment es reu-
niren nombrosos convidats, qüasi
tots relacionats amb el món turístic.
Foren atesos per l'actual director,
Sr. Joan Vaquer, el primer director
que tingué l'hotel el Sr. Martí Amen
gual i el Sr. Pep Llinàs, ànima T
Director durant molts d'anys
El convidat d'honor a Ia celebració

d'aquest 25 aniversari fou el Conse-
ller de Turisme, HbIe. Jaume Cladera
Recull informatiu, es sumà a les

nombroses felicitacions.

17. DIUMENGE

A Ia competició de moto cilindra-
da 600 c.c. .vàlida pel campionat
d'Espanya celebrada a Barcelona,
participaren en Miquel Alcina i en
Pere Ventosa de CaIa Millor.

En Miquel no dugué sort, ja que
s'hagué de retirar. No així en Pere
Ventosa que, estrenant moto, quedà
en quinzena posició. En Pere fà uns
3 anys que pren part a competicions
amb el Moto-club Mitja-Milla de Pal-
ma, si bé en aquests moments està
fent els tràmits legals, juntament
amb un grup de gent de CaIa Millor,
per fundar, el Moto-club Llevant.



—10 ABRIL '| 988-
***

Al Juny anirà a preparar-se inten-
sament a Calafat i més endavant,
al Setembre, una nova competició
al circuit del Jarama de Madrid.

17. DIUMENGE

Diumenge d'alegria al camp de fut-
bol del Badia de CaIa Millor.
Al partit disputat contra l'actual

líder, el Mollerussa, guanyàelBadia
1-0, Ia sortfé que en els dos encon-
tres disputats el resultat fos favo-
rable al Badia.

Rosa Maria Andrés, actual campiona
de Balears de tenis aleví, tengué
l'honor de posar Ia pilota en movi-
ment .

19. DIMARTS

Una nova tenda s'inaugurà a CaIa
Millor a l'Avinguda Joan Servera
Camps^ NQ 35, dedicada a Ia venda
d'articles esportius, motos, motoci-
cletes, bicicletes ect.
^Sr. José Campins iSr. PereVentosa

són els propietaris, els quals han
aconseguit amb exclusiva primeres
marques com Honda, Yamaha, Suzuki,
Kawasaki, B.M.W. ect.

No hi ha dubte de que a CaIa Millor
van proliferant els establiments
dedicats al client nadiu.

Sort a aquest nou comerç els desit
jam des de Recull Informatiu.

21. DIJOUS

Amb un sopar de companyonia cele-
brat a Ia Granja Servera, tingué
lloc Ia cloenda i entrega de Trofeus
del VII Campionat d'Escacs Vila de
Son Servera.

Com molts d'esports a Son Servera,
el campionat es disputa els mesos
d'hivern. Començà el passat Octubre,
fins les primeres setmanes del mes
d'Abril.

Preguntats els assistents, quina
qualitat consideraven millor, inte-
ligència ó paciència, respongueren
sens dubte Ia paciència, comentat
en broma que s'alegraven d'un com-
pany que enguany no ha participat,
ja que és partidari de les partides
llargarudes.
PeI primer lloc fe"ren taules el

Sr. Manolo Serrano i Sr. Joan Valca-
neras, prova del bon ambient reinant
és que es jugaren a sorts el primer
lloc.
Enguany el campionat ha estat pa-

trocinat per Banca March, Sa Nostra,
La Caixa, Granja Servera, Joieria
Mar i l'Ajuntament. Assistiren al
sopar i l'entrega de trofeus, repre-
sentants de les cases patrocinadores
i, per part de l'Ajuntament, el Sr.
Batle.

Les classificacions finals han
estat les següents:
12 els Srs. Serrano i Valcaneres.
32 Sr. Antonio Armenteros.
4Q Sr. Antoni Servera.
52 Sr. Manuel Alfaro.
62 Sr. Joan Lliteras.
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21. DIJOUS

Recull Informatiu es posà amb con-
tacte amb el batle de Sant Llorenç
des Cardassar, Sr. Bartomeu Pont,
per a recabar informació de l'esperi
ència duita a terme a l'Avinguda
Cristòfol Colóm deCalaMillor, quant
a limitar Ia circulació a un sol
sentit.
L'experiència ha estat molt positi

va, no hem tengut cap queixa, aï
contrari, ja s'ha notat una disminu-
ció del renou.
Vists els resultats, l'Ajuntament

per unanimitat, ha decidit fer el
mateix a Sa Coma, i s'està procedint
a Ia col·locació dels corresponents
discs.

22. DIVENDRES

Amb motiu de Ia celebració del
I Centenari de Porto Cristo, Magda-
lena Ordinas entrevistà per a Ràdio
Son Servera -85 al rector Josep CaI-
dentey. El qual aprofità per convidar
a tots el oients a l'escenificació
de l'arribada del Sant Crist del
Dissabte 23 - a Ia misa concelebrada
en presencia de Ia venerada imatge
del Sant Crist al Port duita en
processó el mateix diumenge des
de Manacor.

A l'esmentada missa actuà Ia co-
ral de Son Servera, juntament amb
Ia de Petra i Manacor dirigides
per En Josep Ros.

23. DISSABTE

Per̂  tractar de les festes de Sant Joan
tingué lloc una reunió de ia Joventut de
Son Servera, a ̂ i mateixa assitíren el Regi
dor de Cultura, Sr. Uorenç Ferragut, ï
el Batle, Sr. Francesc Barrachina.
EIs artistes que pensen dur per les fes-

tes vinents són:

LUZ CASAL, LOQUILLO, MOCEDADES,
I ORQUESTA ALCATRAZ.

23. DISSABTE

La poesia a les escoles del Llevant
de Mallorca.

En commemoració del dia del llibre
els ajuntaments d'Artà, Capdepera,
Sant Llorenç i Son Servera han publi
cat un llibre de poesies fet pel¥
al·lumnes de les escoles dels respec-
tius ajuntaments, han coordinat Ia
selecció els SMOES.
Presentació: Gabriel Janer Manila.
"El llenguatge no és mai una inven

ció, sino una descoberta. Es tracta
d'una exploració de Ia realitat lin-
güísticaa través del joc, a través
de l'emoció que aquest joc produeix
i provoca, pels camins del plaer
de sentir inesperadament activitat
en Ia intel·ligència, un complex siste
ma associatiu que dificilment és
estimulat per l'ús normal de Ia
llengua".

Gabriel Janer Manila

25. DILLUNS

ENTREGA DIPLOMES

En el Col·legi Jaume Fornaris s'en-
tregàren els diplomes de Socorrista,
d'un curset celebrat a l'hivern.
Participaren al mateix 33 persones

aprovant 29 d'elles. Entregàren els
diplomes i escuts el regidor de Sani
tat, Sr. Jeroni Vives, i el direc"
tor del Col·legi, Sr. José Luis Pérez
El curset fou organitzat per Ia

Comissió de Sanitat de l'Ajuntament,
a petició de l'A.P.A. del Col·legi
Jaume Fornaris, Ia qual es fé càrrec
de les despeses.
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25. DILLUNS

DIMISSIÓ

Convocada una nova reunió de l'A-
ssociació de Ia Joventut de Son Ser-
vera. El tema de l'ordre del dia, les
activitats a desenvolupar per l'Asso
ciació a les festes de Sant Joan.
Al final de Ia mateixa l'actual

president en Joan Llull Más, més
conegut, per "Siulo", ha presentat
Ia dimissió irrevocable com a presi-
dent.

26. DIMARTS

CONTENTS I FOTUTS

Contents quedaren els de Ia comarca
de Llevant" amb l'adjudicació per
part del Govern Central, quan el
director General de INSALUD, Sr.
Eduardo Arrojo, vengué de Madrid
a confirmar Ia notícia. Fotuts amb
els 150 llits, que sembla que tendrà
L1HOSPITAL COMARCAL, insuficients
per Ia Comarca de Llevant que veu
incrementada Ia seva població durant
quasi mig any, amb Ia gran quantitat
de turistes que ens visiten.

Posats en contacte amb el Batle
de Manacor Sr. Jaume Llull, confirmà
que les gestions per adquirir els
terrenys que manquen, han entrat
dins un compàs d'espera, degut a
Ia gran especulació soferta.

26. DIMARTS

VISITA OFICIAL

Visita oficial del President del
Consell Insular de Mallorca, acom-
panyat del vice-president i dos con-
sellers .
La recepció .per part dels membres

del consistori a les Escoles Velles.
Motius, informar a l'Ajuntament

dels següents punts.
-PROGRAMA CULTURAL-TANQUETA BOMBERS
- POLIESPORTIU - VIA DE CINTURA -
CARRETERA CALA MILLOR - TROS CARRE-
TERA DE SON SARD - CARRETERA DE CA
S'HEREU.
Primer punt, programa d'actes cul-

turals el Sr. Ferragut informà del
pressupostpresentat a Ia C.A. i al
C.I.M. 21 milions de pessetes.

L'OPINIÓ DEL PRESIDENT SR. VERGER

Un pressupost un tant exagerat,
tenguent en compte les caracterís-
tiques de Son Servera.

TANQUETA DE BOMBERS.

Tanqueta de bombers, el C.I.M.
ha ds decidir si construeix un parc
auxiliarde bombers a Artà, personal-
ment creu que no es construirà.
D'esser així, es comptarà amb una

Tanqueta compartida pels municipis
de Sant Llorenç i Son Servera aquest
estiu, un altre es destinaria a Cap-
depera. A més l'auxili dels parcs
de bombers de Santa Margalida i Mana
cor.

POLIESPORTIU

- Poliesportiu, per a ajudar a ins-
talacions pspnrtives el pressupost
de 1.988 a repartir entre 51 municipis
és de: l63 milions, 61 milions són
aportats pel C.I., igual quantitat
han d'aportar Ia C.A. i els respec-
tius municipis. Per tant no tots
els ajuntaments es podran beneficiar
del pressupost , tant sols els qui 6StO1
guin dins el plà d'inversió'.

Es una quantitatinsignificant dins
el total de pressupost. La tallada
més grossa és pel manten'iment dels
Hospitals que administrà el Consell
Insular. Però hemd'essergenerosos
mentres L·INSALUD no solucioní el
problema de llits hospitalaris.

VIA DE CINTURA

- Via de cintura. Sembla que és Ia
millor solució per restar el trànsit
dins el poble; enllaçar Ia carretera
de Sant Llorenç a l'entrada delpoble
amb Ia de Capdepera i sortir a Ia
que va a CaIa Millor. L'escoll més
greu són LES VIES DEL TREN.
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CARRETERA DE CALA MILLOR

- Carretera de CaIa Millor, elpressu
post està aprovat, el primer lloc
en sortir Ia maquinaria del C.I.M.,
serà Ia carretera de CaIa Millor.

CANVI TROS CARRETERA DE SON SARD
PER CARRETERA CA S1HEREU.

- Canvi tros carretera de Son Sard
per carretera ca S'Hereu, Ia carre-
tera de Son Sard és propietat en
aquest moments de l'Ajuntament, es
proposa l'acceptació per part del
C.I.M., en compensació l'Ajuntament
s'encarregaria de Ia carretera de
Ca S'Hereu, que és pràcticament part
del poble.

Fins aquí els puns tractats.
Acabada Ia reunió, Recull dialogà

amb el President i va prometé Ia
seva presència a l'entregadetrofeus
del Cross a celebrar el mes de Maig
a Son Servera.

29. DIVENDRES

VISITA: DELEGAT DEL GOVERN,

L'Excel. Sr. Carles Martín Plasèn-
cia, Delegat del Govern, visità ofi-
cialment l'Ajuntament de Son Servera
acompanyat del Sargent Comandant
de lloc de Porto Cristo, Sr. Diego
Caballero Garcia, Cap Ir Comandant
de lloc de Son Servera, Sr. Enrique
Martínez, per procedir a Ia firma
de L'acta de Constitució de Ia Junta
Local de Seguretat de Son Servera.

El Delegat del Govern, Sr. Carles
Martín Plasència, acabada Ia reunió
donà resposta amablement a les nos-
tres preguntes:

SR. CARLES MARTIN PLASENCIA

Les juntes de seguretat locals
estàn pensades per a tots el munici-
pis de més de 5.000 habitants, que
tenguin cos de policia Municipal
propi. - La junta no és provisional,
és per tot l'any.
-Dins els mesos d'estíu rebràn re-
forces. La Guàrdia Civil de Son Ser-
vera s ' incrementerà en 4 persones més .

Les juntes locals de seguretat
estàn pensades per coordinar millor
totes les forces. - Elaborar plans
d'acció conjunta per lluitar millor
contra Ia inseguretat ciutadana.
- Senmpre tendràn una doble presidèn
cia amb aquest cas el Batle i un
servidor. - Habitualment presidirà
les reunions el Batle. Excepcional-
ment sempre que el tema ho requeres-
qui me desplaçaré a presidir les reu-
nions .

SR. FRANCESC BARRACHINA

"Batle" - Avui ha quedat constituïda
oficialment Ia junta. De fet les
relacions entre les forçes del poble
sempre han estat molt bones. Esper
seguir amb les mateixes relacions.

A més dels componens de Ia junta,
assistiren a Ia reunio, com a obser-
vadors, el capità de Línea de Mana-
cor, Rs. Jaume Sansó Capó i els regi_
dors Sr. Baudil, Sr. Servera,iSr,
VlVeEA JUNTA QUEDÀ COMPOSTA PER:

Sr. Carles Martin PIa-
Francesc Barrachina i

President :
sencia,• Sr.
Llaneras.
Vocals: Sr. Diego Caballero.
Sr. Enrique Martínez,
Sr. Miquel Massanet

Secretari: Antoni Gual i Sureda.
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GESTORIA GIL
GESTORIA A. GIL

Avda. Juan Servera Camps, 46
Tels.: 58 58 80 - 60

CaIa Millor - Sucursal Son Servera
MALLORCA

20 Años de GESTION

CALENDARIO DEL CONTRIBUYENTE
MAYO 1988

Durante el presente mes deben
formalizarse las siguientes
DECLARAQONES:

-RENTA Y PATRIMONIO DE 1987
-PAGO FRACCIONADO RENTA 1988
DEL 1o TRIMESTRE (Hassta el 5 de
Mayo)

QESTOWA

AUTOMÓVILES
Matriculaciones
Transferencias
Tarjetas transporte v visados
Cambio de Residencia
Ba|3s Vehículos

ASESORIA LABORAL
Obtención DCE.
Alta empresas en Seg. Social.
Alta Autónomos en cualquier régimen
Seguras Sociales (TC-2, TC-I, etc.l
Contratos trabap y prórrogas.
Exptes. |ubilacion, invalidez, viudedad v orfandad.
Descargos y Recursos ante Ia Organización.
Laboral Competente.

TRAMrTACIONES VARIAS
Altas y Baps Licencia Fiscal.
Liquidación Escrituras.
Liquidación plusvalías.
Registro de Ia Propiedad.
CERTIFICADOS: Nacimiento, Defunción,
Matrimonio, Ultimas Voluntades, Penales,
Sociedades, Patentes y Marcas
Licencia de caza.
Permiso de Armas

ASESORIA FISCAL Y
pONTABLE

gEGUROS Z^

A través de Informática Llevant, (Empresa del Grupo)

Balance mensual de Sumas y Saldos.

Programa especial para E.O.S., (N. y S.)

Especificación del IVA. (Repercutido, soportadol.

Balance de Sociedades.

Contabilidad de Sociedades.

Confección declaración de I.V.A - PF.

Confección declaración Renta (N. y S.) y
Patrimonio con precios especiales a colectivos de
Hoteles-Empresas que sean clientes habituales.

F
A

GESTORIA GIL

20 Años de GESTION

Operamos con cualquier Compañía, de modo que las
cuotas y las coberturas ofertadas sean siempre las
más convenientes para nuestros clientes.

De forma habitual se contratan las pólizas con.

• MUTUA GENERAL DE SEGUROS

• BALEAR DE SEGUROS

• LA PREVISIÓN MALLORQUÍNA
(Enfermedad y Acetes profes.l
Y SANITAS ISeg Enfermedad)

• ALIANZA

Vehículos • Multirriesgos (Hogar, Industria y/o
Comerciol • Comunidad de Propietarios •
Responsabilidad Civil General • Asistencia Sanitaria <
Vida y Combinado • Accidentes Individual y
Colectivos (Colegios) • Planes de Jubilación.

*N*l)>*$t-
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ESPORT
ALEVINS BADIA

Sub-campions del seu grup seguint
al Poblense.

Pels joves jugadors del Badia s'ha
acabat Ia present lliga; no així
Ia temporada, han de disputar el
campionat de Mallorca d'Alevins.
Dues persones han lluitat, junta-

ment amb els joves jugadors, per
aconseguir aquest sub-campionat.
El seu entrenador Sr. Antoni Fernán-
dez i el delegat de l'equip Sr. Joan
Riera i Perelló.
Al llarg del campionat, han marcat

91 gols i encaixat 17. El resultat
més destacat a fora del Badia, Con-
sell 0- Badia 9 i a casa Badia 14-
Consell 0. El Màxim golejador a un
sol partit, Cervantes II, amb 5 gols

JUVENILS DEL BADIA

El 7 d'Abril acabà Ia lliga a Ia
categoria de I Regional de Juvenils,
quedant classificats en quart lloc.
Essent Ia plantilla molt curta,

l'entrenador Sr. Miquel s'hagué de
servir dels jugadors infantils,
degut a Ia manca de jugadors.
DeIs partits jugats fora de casa,

destacar Ia victòria en el camp del
San Francesc, (3 classificat a Ia
lliga) pel resultat de 2-5 a favor
del Badia..
El jugador Domenge amb 11 gols

ha estat el màxim golejador. Per
tant, és el guanyador del trofeu
i a Ia regularitat, Cota, amb 60
punts.

III REGIONAL-JUVENILS SON SERVERA

EIs Juvenils de Son Servera, que
milita a III Regional, acabaren Ia
temporada abans de finalitzar Ia
competició, en esser descalificats.
Motius:; una vegada no disposaren

de medis de transport i l'altra no
es presentaren a jugar el partit,
per no aconseguir els onze jugadors
precisos.

Aquesta temporada l'encarregat
de Ia preparació i de les funcions
de delegat es el Sr. Joan Colorru

Al llarg del 20 partits disputats
han marcat 38 gols i encaixat 47.
El màxim golejador, Nieto, amb un
total de 10 gols. El premi a Ia Regu
laritat, del Toro amb 32 punts.

NOU FIXATGE DEL BADIA

Joan Valderrama, nasqué el dia
11 de Juny de l'any 1,963 a Torvical
(Sevilla).
La principal qualitat d'aquest

nou jugador del Badia és Ia de gole-
jador, dexant patent Ia seva catego-
ria a tots els equips en què ha mili
tat. La temporada 1.986-87, defensa
els colors de I1ANTONIANOS, pujant
de Ia categoria preferent a tercera
divisió, marcant, al llarg de Ia
temporada, 24 gols.
Dins Ia present temporada 87-88,

començà a jugar amb l'equip Los PaIa
cios, que milita a Ia categoria de"
Ia preferent, marcant 21 gols en
Io que va de temporada.

Aquest mes d'Abril ha estat tras-
passatal Badia de CaIa Millor - Son
Servera, debutant al final de Ia
segona part al partit celebrat dia
17 contra el Mollerussa.
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JOSE MIQUEL SERVERA LENO
Naixement: 13 Desembre 1.976

"SUPER PEP"
EIs seus companys,
l'anomenen així
gràcies a les seves
habilitats futbo-
listiques i les
bones notes.
M'agrada molt estu
diar, no tenc pere
sa a l'hora d'es-
tudiar.
Fins ara he marcat 26 gols, peró
no sé si guanyaré el Trofeu.
El meu qermà toca en Ia Banda de
Música, mi m'agrada més el futbol.
El bàsket és l'altre esport que m'a-
grada. Ma mare fa Ia paella molt
bona, mon pare no en sap gens de
fer menjar. Menys mal que ma mare
no és moderna i no ens fa fer feines
a Ia casa.

MATEU JULIAN ANDREU NIEVES
Naixement: 24 Novembre 1.976

M'agraden totsels
sports, feim molta
preparació física
l'estiu és el tem-
ps que preferesc,
anam molt al Port
Verd i CaIa Millor
a nedar. Ma mare
cuina el pollastre
amb patates molt
bé.
Tenc una germana més petite, te 9
anys i jo Ia comand sempre Ii faig
posar Ia taula.
Na Sabrina està molt bona. Estudi
a l'escola Jaume Fornaris.
El Real Madrid é's mol bo, i no en
parlem d'Hugo Sanchez i en Butra
gueno. Nosaltres apreciam molt l'en-
trenador en Toni Monjo, el president
no sabem qui és, no ha vengut mai
a veure'ns.

Les darreres
novetats en:

"bolsos"

complements
de pell

Avda, Cristóbal Colón, 70
Teléfono 58 52 24

CaIa Millor
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III REGIONAL SON SERVERA

10-4-88 Ariany 1 Son Servera 1

BENJAMINBr.

9-4-88 S.Serve.l España 2
16-4-88 Barracarl Son Servera 3
23-4-88 S.Server3 Barracar 1
30-4-88 Campos 3 Son Servera 0

23 DIVISIO B

1-4-88 Badia 1 Fraga 0
10-4-88 S.Mahon.O Badia 0
17-4-88 Badia 1 Mollerussa 0
24-4-88 Andorra 0 Badia 0

JUVENILS

10-4-88 Badia 2 La Salle 1
17-4-88 CIDE 4 Badia 2
24-4-88 Badia 2 R.Calvo 0
30-4-88 R.Calvo 1 Badia 4

INFANTILS COPA PRESIDENT

9-4-88 La Victo2 Badia 0
16-4-88 Badia 1 La Victoria 0

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 ESPECULITAT :

ELCLENT

rtuíovenía

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

CASAMENTS

- 9-4-88 José Anjel Duró de Figue-
roa i Margarita Fuster Adrover.

27-4-88 Antonio Calvo Macías
i Veronika-Juliana Vigh.

NAIXEMENTS

4-4-88 Ana Andreu Carrascosa
Filla de Miquel i Gema.
- 7-4-88 Consuelo-Rita Molina
Galan. Filla de Julio i Consuelo.
- 11-4-88 Antonio Alzamora Bover.
Fill de Guillermo i María.
- 22-4-88 José Arias LÓpez. FiIl
de Desiderio i Aurora.
- 23-4-88 Carmen Sard Sancho.Filla
de Demetrio i Margarita.
- 25-4-88 David Silva Flores. FiIl
de Emilio i Isabel.
- 30-4-88 Ruben Fernandez Lucena
Fill de Benito i Yolanda.

DEFUNCIONS

- 5-4-88 Jaime Soler Andreu.
- 15-4-88 Miquel Tous Andreu.
- 16-4-88 Jerónimo Sancho Vives.
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BENJAMINS SON SERVERA

Regularitat trofeu
"BOUTIQUE DON DIEGO"

12 Mateu Andreu.======= 57 punts
22 José Miquel Servera. 55 Punts
32 Joaquin ====== 46 Punts

golejadors trofeu
"CONSTRUCCIONS buN SERVERA S.A."

12 José Miquel Servera. 26 GoIs
22 Joaquin Martinez.=== 20 GoIs
32 Juan Brunet.======== 14 GoIs

JUVENILS SON SERVERA

Regularitat trofeu
"AUTOESCOLA CANOVAS"

IQ J.Servera=========== 34 punts
22 capo.=============== 33 Punts
32 DeI Toro============ 32 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 l.============ 43 pUnts
22 Melis.============== 41 Punts
32 Mariano.============ 39 Punts

golejadors Trofeu
"SURPERMERCADO SON SERVERA"

12 vives.============== 10 GoIs
22 canovas.============ 7 GoIs
32 planisi.============ 7 GoIs

ALEVINS BADIA

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

12 Joama.============== 53 Punts
22 Juanito============= 49 Punts
32 Tomeu ============ 49 Punts

golejadors Trofeu
"SERVL·lS INSULARS S.A."

12 Cervantes I.======= 26 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.========== 51 Punts
32 Servera l.========= 46 Punts

golejadors Trofeu
"ELECTRODOM. SEVERIANO QUEVEDO "

12 Domenge.=========== 11 GoIs
22 juanito.=========== 10 GoIs
32 Servera l.========= 8 GoIs

23 Division Badia

Regularitat Trofeu
"DISCOTECA Q"

12 Mesquida.=========== 75 Punts
22 salvuri.============ 12 Punts
32 Salas. = = = - . = = = = = = = = = 60 Punts

golejadors Trofeu
"JOIREIA UNIVERSAL III"

12 Salvuri.============ 6 GoIs
22 Femenias.=========== 6 GoIs
32 Nadal.============== 3 GoIs
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Dia 14 d'Abril el Govern Balear, per de-
cret, decidí els nous topònims que regiran
a les Illes Balears.
En el cas de Son Servera es deci ' el

canví de Ia lletra "S" per Ia "C" quedant
SON CERVERA .

L'equip de Recull Informatiu i Ràdio Son
Servera-85 començà les consultes el mateix
divendres de 15. Degut a una ruptura en
Ia comunicació telefònica amb Palma, dessis
tírem i esperàrem el dilluns per recaptar
informació oficial.

El dissabte tinguérem l'oportunitat de
parlar amb el Sr. Miquel Servera i Blanes
Director de Ia Fundació Pilar i Joan Miró.

El diumenge 17, el pintor Miquel Vives
ens manifestà Ia seva repulsa i que, si
s'organitzava una marxa de protesta, volia
encapçalar i pintar Ia pancarta.

Repetides opinions de gent que ens anaven
expresant Ia seva protesta, poc a poc tot
Son Servera se n'adonava de Ia notícia.

El dilluns, dia, 18, a les 9 del matí,
l'equip de Recull i Ràdio Son Servera, co-
mençà Ia primera consulta, amb el Vice-Rec-
tor de Ia Universitat el qual ens atengué
amablement. Anàrem a Ia Conselleria de Cul-
tura de Ia Comunitat Autònoma ens explica-
ren el que sabíem, que s'havia aprovat
el canvi per decret. A les 10 un poc desi-
llisionats amb aque$t decret, decidírem
contactar amb una persona, que ens semblava
Ia més adequada par a assessora-nos. No
ens equivocàrem, de seguida assolí el pro-
blema com a propl, Sr. GABRIEL BARCELO Di-
rector de l'Escola Municipal de Mallorquí
i encarregat de l'Assessoria Lingüística
de l'Ajuntament de Manacor.
Ens demanà un temps per consultar els

arxius, Ia Universitat etc. A les 11.30
ens telefona i explicà les gestions, que,
contrastades amb les nostres, coincidiren.
Arribats a aquest punt, eren les 12 del

migdia telefonarem al batle Sr. Barrachina,
demanant quines gestions a nivell oficial
havia fet l'Ajuntament, ens contestà que
cap Recabant el que nosaltres sabíem,
adonant-se de Ia gravetat del Decret, comen
çà tot seguit les gestions. Demanà ajuda
al batle de Manacor Sr. Jaume Llull, per
tal d'aconseguir l'assessorament del Sr.
Barceló'.

Amb les gravacions efectuades fins aquest
moments, incloses les del batle, preparàrem
un programa informatiu per emetre a les
8 del vespre per a tots els oients de Ràdio

Son Servera-85. A més de les gravacions
contàrem amb Ia coÜlaboració telefònica,
des de Sancellas, del Sr. Ventura Rubí.

Dimarts dia 19 es desplaçà al Govern Bale_
ar una delegació encapçalada pel batle,
foren rebuts pel President i Ia Consellera
de Cultura, Ma Antònia Munar, escoltant
les raons històriques i sentimentals del
POBLE de SON SERVERA. Es recomanà una impug_
nació mitjançant plenari. Ja es convocà
el mateix pel dimecres 20 a l'unadelmigdia
El dimecres dia 20 d'Abril, ple històric

per al poble de Son Servera, un sols punt
a l'ordre del dia.

ESTUDI, CANVI DE NOM DE LA POBLACIO

Amb l'assistència de tots el membres de
l'Ajuntament, es proposà impugnar el nom
de SON CERVERA per seguir amb el nostre

"SON SERVERA"
Abans df> començar el PIe, el Batle donà

les gràcies a totes les persones que havien
ajudat amb les gestions, i es procedí a
Ia votació.
Acabada Ia mateixa, el tinent de batle

Sr. Luis Baudil, demanà que constàs en acta
l'agraïment a les persones que havien co-
l.laborat amb les gestions, a Io que es
negà el Batle Sr. Francesc Barrachina

i Llaneres, alegant que eren moltes de per-
sones .

S^
LUGAR B SON SERVERA

C'.acfrLncK** 1 i. >~



—ESPECIAL ABRIL 1988-

SR. VENTURE RUBI

A les declaracions fetes a Ràdio Son Ser-
vera-85, expreeeà la seva indignació pel
Decret -, content per Ia resolució adoptada?

SÍ, estic molt content, quan ahir
Ia Presidència de Govern, Ia Conse-
llera de Cultura M^ Antònia Munar,
i el President escoltaren les raons
exposades, demanaren si el PIe seria
respaldat conjuntament.

Quan assegurarem que no teniem
cap dubte del bon seny dels nostres
polítics i que respetarien Ia volun-
tat del poble que vol "SERVERA" i
no "CERVERA".

VuIl donar les gràcies per Ia "mo-
guda" que organitzà Ia Ràdio, vaig
estar content de poder dir Ia meva.

Dins l'oposició, entre vos<es mateixos,
han tengut dubtes ó s'acordat per majoria
recolsar aquesta votació.?-

No, totalment d'acord per majoria.
Nosaltres l'oposició en les coses

que ens pereixen bé pel poble, no
feim oposició, sinó que ho recolzam
total ment. I aques taeraunad 'e l les .

MIQUEL VIVES, pintor.

La meva dona i jo esteim molt con-
tents de que tot l 'Ajuntament en
ple hagi impugnat el canvi de nom.

PRESIDENT JOVENTUT DE SON SERVERS

He expressat Ia meva alegria, apla
udint Ia decisió que ha pres l 'A jun -
tament .

CAP DE L'OPOSICIO SR. ANTONI VIVES

Que sentí vosté ahir quan el convocaren
a aquest plenari.?-

Alegria, perquè consider que Ia
majoria del poble pensa que s 'ha
de mantenir amb "S" de Sevilla, és
una tradició que tots coneixem i
hem rebut dels nostres avantpassats
trob que no s 'ha de canviar per "C"
de Castilla, ja que els nos t res_ma-
jors Ia desconeixien. Don les gràci-
es tots els que s 'han mogut i a l 'A-
juntament , pel bé de que es pugui
mantenir 1'"S".

Abans que l 'Ajuntament assolis cap mesura
oficialment, Ràdio Son Servera-85 recaptà
informació de Ia Universitat, Sr.Gabriel
Barceló, Sr. Miquel Servera, Sr. Ventura
Rubí, e tc . . . En quin moment l 'oposició aco-
Ui mesures.?-

Nosaltres l'oposició, pensàvem
i mantenim que aixó s'havia de deci-
dir peró consideràvem que Ia inicia-
tiva l'havia de prendre el Batle.

Però esteim enterats que Ràdio
Son Servera ha fet una gran labor
en a quest especte, el meu agraiment
i el del meu grup que represent.

ïUiïUJiUJîurïUJiurïi

SR. MIQUEL SERVERA I BLANES

15. DISSABTE

Quan ahir a Ciutat un amic meu
hem parlà del canví del nom de Son
Servera em fugiren les ganes de fer
feina, em sabria molt de greu, ja
que Son Servera fà 500 anys s'escriu
amb "S", si Ia canviasin ens duria
molts de problemes d'heraldica,jaque
l'escut que porta una Servera l'ha-
uriem de canviar, per tres cers cre-
uats. Me sabria molt de greu, jo
no canviaré mai el meu nom, que és
Servera, no l'escriuré mai amb C,
seria renegar de mon pare, els meus
padrins, en una paraula, seria clau-
dicar.
Quant a que estigui ben escrit

o mal escrit, jo tenc documents de
fa 500 any i ja ho escrivien amb
"S", el Català es ve estructurar
fà 700 anys amb en Ramón Llull.

Tant sols s'ha escrit 200 anys
amb C a Mallorca, suposem. Són 500
anys que s'escriu amb "S".

Hem d'estar molt alerta en canviar
coses que es qui barate es cap sa,
grata.

Les rondaies Mallorquines ja ens
diven, "nodeixis ses carreres velles
per ses novelles". VuIl que es conti
nui amb "S", perquè l'hi he vist
sempre, no tant sols jo, sino les
persones que jo he estimat i ja s'han-
mort.
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EIs responsables d'aqueta Revista m'han
demanat que hi expressi algunes de les raons
que serviren al vostra Batle, Francesc Ba-
rrachina, per convèncer el Govern Balear
perquè el topònim Son Servera no canviàs
Ia seva grafia. Amb molt de gust les vos
expòs tot seguit:
Quan se'm demanà l'assessorament, estau

segurs que vaig quedar ben sorprès: tenia
poquissimes hores per donar una resposta
prou raonada i coherent perquè es pogués
tenir en compte. L'estratègia s'hagué de
pensar i preparar en manco de 12 hores.
Per tant, tot el que vaig aportar no deixa
de ser d'una senzillesa extrema i és, possi^
blement, el que hauria fet qualsevol perso-
na amb una mica d'afecció a Ia tradició
i a Ia història. No vos ha d'estranyar,
així, que vós mateix, lector, exclameu:
"això és el que jo hauriafet, exactament".
I tindreu tota Ia raó del món.
Vaig indagar Ia procedència del topònim

i, com sospitava, va ser Ia mateixa del
llinatge Cervera. Sense proposar-s'ho, ho
demostra, a diferents paràgrafs, Mn. Llo-
renç Lliteras, a Ia seva història "Artà
en el siglo XIII. Estudio y documentos'.'
Ara bé, no sé si per error de transcripció,
ja hi apareix Ia grafia Servera (Cases den
Servera) al document datat el 17 d'octubre
de 1268 i quan parla del terme de Son Ser-
vera, també apareix el nom de "Jaime Serve-
ra" com a adjudicatari de dos rafals: Rafa-
let i el Rafal de Cervera.
Quant a l'etimologia, a una nota de Ia

pàg. 137 al "Viaje a las Villas de Mallor-
ca" (1789), Llorenç Pérez afirma, amb pa-
raules de Joaquim M^ Bover: "tomó su nombre
de unos de losprimeros pobladores de Ma-
llorca que era oriundo de Cervera en Cata-
luña".
Per altra part, Francesc de Borja Moll'a

"EIs llinatges Catalans" (pàg. 136) diu:
"Cervera. Servera. Nom de Ia població prin-
cipal de Ia Segarra, d'una vila de l'alt
Maestrat i d'una altra del Vallespir. DeIl
llatí cervaria, "lloc de cérvols". La gra-
fia Servera, usada a les Balears, respon
a l'analogia de "serva", nom de fruita.".

Be, fins ara no hem fet més que donar
Ia raó -perquè Ia té i és ben seva!- a l'in
forme de Ia Universitat de les Illes Bale-
ars i de l'Institut d'Estudis Catalans.
L'etimologia del llinatge que originà el
topònim és cervaria Cervera. El topònim,
en bona lògica evolutiva, hauria d'haver
donat Son Cervera.

Quan Son Servera encara era llogaret d'Ar
tà, en Jeroni Berard, al seu llibre "Viaje
a las villas de Mallorca" (1789), inclou
un gravat on hi apareix el pla i per tres
vegades el topònim Son Servera. Amb Ia mate-
ixa representació apareix al mapa de Mallor
ca del Cardenal Despuig, publicat l'any
1784.
Es cosa sabuda que Ia vila de Son Servera

tingué tal categoria i el seu primer ajun-
tament, separat d'artà, l'any !836. EIs
llibres d'actes que em mostraren el Batle
i Ia sra. Rosa Ballester confirmen que Ia
grafia adoptada pels qui les escrigueren
fou sempre Son Servera, amb S.
L'important llibre dels historiadors Pau

Piferrer i Josep M3 Quadrado, Islas Balea-
res, publicat al s. XIX, confirma Ia grafia
Son Servera, quan comenta "Era demasiado
para una sola villa (Artà) tan dilatado
territorio, y dentro de él viene de muy
atrás preparada Ia formación de otras dos,
llevada a cabo en esta centuria, Son Serve-
ra y Capdepera."

El diccionari Català-Valencià-Balear de
Mn. Alcover i del Dr. MoIl, referint-se
al topònim que ens ocupa només té l'entrada
SERVERA on diu, entre altres coses: "Son
Servera: poble situat entre Manacor i Artà
(MaIl.)."
Podríem afegir molts altres testimonis

que donen suport a aquesta grafia, com són
l'Atlas de les Illes Balears (Diafora) o
el mateix Mapa de Mallorca, del prestigiós
Mascaró Passarius, que l'inclou de les dues
maneres, però creim que ja n'hi ha més que
suficient perquè qui vulgui se pugui convèn
cer de Ia llarga tradició de segles que
curulla Ia grafia que vol el poble serverí.
I he dit que vol perquè aixi ho demostra

Ia unanimitat que tingué el Plenari que
acordà demanar al Govern Balear que revisàs
el Decret que donava per oficial Son Cerve-
ra. Rectificar és de savis i acceptar el
parer dels tècnics i Ia voluntat d'un poble
és de prudents. El bon seny sembla haver-
se imposat, malgrat els orígens i les etimo
logies hagin aconsellat el possible canvi.

De no haver-se fet aix*, segurament s'hau
ria produ"t una llarga polèmica d'unes con-
seqüències imprevisibles que haurien pogut
afectar des de l'heràldica, que decid" I'es_
cut del poble, fins a actituds socio-lin-
güistiques, totalment negatives per a Ia
normalització linguistica per Ia qual ens
esforçam.

TUíïum·myïum·fi·
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Altrament, Ia Llei 3/1986 sobre La Norma-

lització Linguistica, és ben clara:
Article 2.5: Les modalitats insulars de

Ia llengua catalana seran objecte d'estudi
i protecció, sense perjudici de Ia unitat
de l'idioma.

¿No és Son Servera digne d'estudi, de
protecció i, sobretot, no és el seu nom,
un topònim popular i tradicional?
Si heu tengut Ia paciència de seguir-me,

segur que teniu Ia vostra resposta.

Article l4.2;Correspon al Govern de Ia Comu
nitat Autònoma d'acord amb l'assessorament
de Ia Universitat de les Illes Balears de-
terminar els noms oficials dels municipis,
nuclis de població... donant preferència
a Ia toponimia popular tradicional i als
elements culturals autòctons.

^J( 4̂roL>'

AGRAIMENT
RECULL INFORMATIU I RADIO SON SERVERA-85
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RECULL... A S1ERA DE PULA
Miguel Servera i Blanes

Prop de tres horas de conversa amb el
sr. Miquel Servera donen una sensació mará-
vellosa, el temps sembla que no té impor-
tancia, les presses quotidianes es deixen
de caire. Entre plat i plat, servits ama-
blement per n'Aurelio, va donant un repàs
als seus records. Home de parla pausada,
tan sols interrumpuda quan parlam del nou
Decret que regula els topònims.

- Jo vaig néixer el 10 de setembre
de 1937, en varen néixer moltsaquéLl
any. Encara que no hagués acabat
Ia guerra, per a Mallorca sí que
s'havia acabat, hi havia hagut el
desembarcament l'any 36 i els vaixells
ja se n'havien tornat, Ia qual cosa
deixà una certa alegria, que es re-
flectí en nombrosos naixements.

- Quins són els primers records?.

- Són molts, mon pare era l'apoteca-
ri i el meu padrí, metge i escriptor.
De mon pare en tenc pocs records,
morí quan jo tenia cinc anys, Ia
meva germana, vuit, i el germà petit,
dos; no ens deixaven veure'l molt,
ja que estava malalt.

Ma mare nom Margarida, nasqué a
Artà, emperò , en quedar viuda,
decidí seguir a Son Servera, fent-
nos un gran bé, ja que ens ensenyà
a arrelar-nos i estimar el nostre
poble, tenir seguretat en nosaltres
mateixos, estimar Mallorca i tenir
un criteri propi. Crec que tot això

ho he d'agrair a ma mare. Mon pare,
abans de morir, sempre Ii deia: "No
et moguis de ca teva, que ses parets
sempre et faran companyia".

- ..otudià al poble?.

- Fins als 17 anys, el mestre era
l'apotecari sr. Bartomeu Servera,
que m'ajudà moltíssim. Després vaig
estudiar Ia carrera de misser a Bar-
celona, no m'agradava gens, però
a casa nostra pagaven i considerava
que havia d'aprofitar el temps.

- De petit, quina part del poble l'impres-
sionava més?... l'Església Nova?.

-^ Sí, l'Església Nova em semblava
més grossa del que és, sempre vaig
quedar amb les ganes de poder en-
trar-hi, ja que el rector Miquel
Cifre feia d'hortolà i hi sembrava
freses i arbres fruitals, però no
deixava mai entrar l'al.lotea.
També em va marcar. . . perquè més

que impressionar, diria que em va
marcar, els actes litúrgics que es
celebraven en aquell temps a Son
Servera. Jo feia d'escolanet i veure
aquelles estovalles sempre tan netes,
Ia cera sempre nova...; en aquell
temps no anàvem a Ciutat al teatre,
a penes havia cinema, Ia cosa que
et^marcava era Ia litúrgia, l'Es-
glésia em creà un sentit de l'estè-
tica, això juntament amb Ia natura-
lesa. Aquelles poesies que ma mare
ens llegia, de'n Costa i LLobera,
de na Maria^ Antònia Salvà ... jo
no sabia què deien, però, amb el
temps, em crearen un sentit de l'es-
tètica i Ia bellesa, que s'inculcà
dins jo i és el que ha creat Ia meva
sensibilitat.

- Quan acabà els estudis, a què es dedicà?.

- Quan vaigacabar Ia carrera, jun-
tament amb uns amics, fa uns 23 anys,
construí dos hotels a CaIa Millor.
Avui en dia en podríem tenir prop
de quinze, però no estaria satisfet.
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Tot d'una que vaig trobar una petita
manera de viure, em vaig saber atu-
rar. Visc d'acord amb les meves ide-
es i avui som menys ric, però més
feliç.

Possessió de Massana, Pleta Freda,
Fundació. M'agradaria que ens parlàs
de 1 e s tre s .

- La Galeria d'Art "Sa Pleta Freda".
Com ja he contat, vaig estudiar a
Barcelona, on vaig tenir Ia sort
de conèixer, entre d'altres, en Miró.
Era molt amic d'una gent a casa del
sr. Llorenç Artigues, un ceramista
que col.laborava molt amb en Miró.
En aquell temps féren un mural

per a I1UNESCO, que es diu "Morado
sobre Ia luna". Vivien a un poble
que es diu Gallifa, jo hi anavamolts
caps de setmana , allà vaig entrar
en contacte amb molts d'altres ar-
tistes; tothom que visitava per Bar-
celona, interessat en l'art, passava
per can'Artigues, era una casa molt
acollidora, on hi cabia tothom.

Jo no me n'adonava de Ia importàn-
cia d'aquella gent que ja era famosa
Però, amb el temps, allò m'aportà
unes vivències que em dugueren a
crear, amb un grup d'amics, "Sa Ple-
ta Freda". No m'agrada parlar del
passat de "Sa Pleta Freda", sinó
del present, i, en aquests moments,
en Guillem Nadal ha estat el nostre
present. En Guillem se'n surtirà,
anirà molt lluny, s'ho mereix pel
seu talent i el gran esforç que està
fent.

La Possessió de Massana. . . és el
meu relax, Ia meva manera de viure
i agafar forces per tornar-me al
contacte amb Ia realitat.

Fundació Pilar i Joan Miró. En
Miró estimava molt Mallorca, per
part de mare els seus padrins eren
mallorquins. Es va casar amb una
dona mallorquina, sra. Pilar. Varen
viure molts d'anys a Mallorca, tenia
un^gran interès en crear una funda-
ció a Mallorca. Una casa molt gran,
Son Boteo, del segle XVII, està vora
el que fou el seu taller, volia que
uns terrenys col.lindants fossen

per a Ia fundació "Pilar i Joan Miró"
a Mallorca. Fa dos anys Ia fundació
no tenia director, quan m'ho varen
oferir, em va fer molta d'il.lusió,
m'han ofert càrrecs polítics, però
mai els he acceptat, en canvi, trac-
tant-se d'una fundació que tant de
bé pot fer a Mallorca, tot d'una
vaig dir que si.

Quan vaig arribar a Ia Fundació,
ara fa dos anys, vaig trobar que
hi havia uns edificis, S'Estudi Sert,
que és una maravella, jo sempre dic
que tots els mallorquins l'haurien
de visitar, és de les coses més be-
lles que hi ha a Mallorca. A més
hi havia un taller de gravats, un
altre de litografies i Ia casa dels
posseïdors, però hi faltava un edi-
fici que els agrupàs a tots i donàs
un sentit al que seria Ia fundació,
un edifici on poder fer exposicions,
on es poguessin veure les obres de'n
Miró. Vàrem projectar aquest edific^
parlàrem amb l'Ajuntament i no te-
nien doblers, llavors Ia sra. Pilar
và esser molt generosa và donar unes
obres seves, es subhastaren a Madrid
i aconseguirem uns 500 milions de
pessetes. A més, altre vegada Ia
família va esser generosa i ens va
cedir 7.000 m2. de terreny, vora
l'Estudi Sert.
El pas següent era trobar l'arqui-

tecte, Ia sort d'aquells anys d'es-
tudiant, quan vaig conèixer a un
gran amic meu!... en Rafael Moneo,
un gran arquitecte, degà d'una de
les millors escoles d'arquitectura
del món, Ia de Harvard Tot d'una
Ii va entusiasmar Ia idea i l'altre
dia, parlant amb ell, em va dir que,
de tots els projectes que té, aquest
de Ia Fundació és el que més il.lu-
sió Ii fà.
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Aquest projecte Moneo és un fet,
el mes passat el vàrem presentar
a Ia premsa. Moneo, en el moment
de planificar aquest edifici, ha
tengut molt en compte en Miró i Ia
seva obra.
Després de molts de tràmits buro-

cràtics, ja tenim el permís d'obra
i d'aquí a dos mesos ja podrem co-
mençar Ia construcció, que voldriem
inaugurar de Sant Joan a dos anys.
Serà una fita molt important per
a Mallorca, perquè serà un dels edi-
ficis més importants que tendrà.
A més no serà tan sols l'edifici,
serà el contingut, crec que un edi-
fici com el de'n Moneo, amb obres
de'n Miró, molts pocs països el po-
den tenir.

ESCOLA DEPINTURA
Desde fa 4 anys els al.lots aficionats

a I a pintura gaudeixen a l'escola de CaIa
Millor Son Servera de les ensenyances d'una
dona que estima Ia pintura. Sap transmetre
Ia seva experiència, I a seva sensibilitat.
Al mateix temps deixa als. seus al.lumnes
Ia llibertat peralasevapropiacreat ivi tat .

ANTONIA TOUS I PERELLO

Filla de Francesc i Antònia nasqué a Sant
Llorenç del Cardassar el 10 de Marçde 1.9^8
està casada i té un fill de 16 anys.

Estudià pintura a Manacor, n 'Aleix Munta-
ner fou el seu mestre, si bé, després de
les bases clàssiques esdevengué ben aviat
en una pintura autodidacta.

Antònia, el teu primer contacte amb el
mon de Ia pintura?-

La meva primera entrada dins el
món de Ia pintura fou als 13 anys
amb el cap ple de grins i il·lusions.

El ser una gran pintora era Ia
curolla dels meus primers anys d'ad£
lescència... tot ho veia facil...co-
lor de rosa.

No em vaig aturar, seguí Ia curolla
vaig començar a fer còpies d'encà-
rrec i de tant en quan qualque orig_i
nal, emperò no estava satisfeta d'e-
lles. La còpia m'havia donatmanya
per jugar amb els colors, volums,
dimensions. Arrel de pintarelquadre
que vaig titular "Sant Llorenç",
vaig descobrir el que per a mi repr£
senta i ambició de Ia pintura.

Pintora, mare, esposa, en quin ordre?-

Aquesta impressió, tal volta un
poc massa idealitzada, que em causa
aquest món tan meu i de tants de
records.

La meva vida te dos mons, aquí
a baix (viu a una casa antiga Mallor
quina) som l'esposa, Ia mare, Ia
mestressa de casa. A dalt, al sotil,
som Ia pintora.

La meva família em respecta i
això es reflecta amb las meves pintu
ras expressa les meves vivències.
Are bé, abans que pintora som esposa
i mare.
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T'admir , com a professora, Ia teva paga

es quasi simbòlica. Ets persona de poques
necessitats materials?-

Me conform en molt poc, sompersona
conformista, en tenir per als meus
llibres i discs, no deman gaire més.
M ' h a agrada ensenyar, necessit el
contacte amb Ia gent jove, encara
que a CaIa Millor també hi ha tres
alumnes adults.

Com d e f i n i r i e s ia teva pintura?-

Depen de l ' e s t a t d ' à n i m CERC MOLT
L 1 A U R A DE LES COSES LLIURADES, som
bastant mistica.

L'ESCOLA

ENTREVISTA: JOAN VIVES

Quan và començar vostè dins
l'hosteleria?.
- Ara fa 25 anys.
- Com estava l'hosteleria en aqueH

temps?.
- Be, en comparació amb Ia situa-

ció actual, no estava tan desenrot-
llada, però hi havia un bon servei
i bons professionals, i els clients
estaven realment contents.

- Li agrada aquest ofici?.
- Si, perquè realment no he cone-

gut casi res més. Tota Ia meva vida
l'he passada dins els hotels; vaig
començar de "botones", després vaig
començar a escalar les diferents
categories dins el menjador, fins
arribar a l'actual.

- Te moltes responsabilitats amb
el seu càrrec?.

- Si, bastants, m'agrada conservar
les coses ben netes, que el personal
sigui responsable i que els clients
estiguin contents.

- Quins són els canvis que ha vist
d'ençà que va començar?.

Be, realment Ia cosa ha anat
evolucionant... Trob que n'hi hauria
d'haver més, de zones verdes, i més
serveis, en tots els aspectes; crec
que encara es podria millorar un
poc més.

- Quines són les coses més impor-
tants i imprescindibles per a l'hos-
teleria? .

- Principalment que l' hotel esti-
gui més o manco en condicions, que
el personal sigui responsable, qui
hi hagi un bon servei, i, en defini-
tiva, que els clients estiguin con-
tents amb tot.
- Pensa seguir en aquest ofici?.
- Si, de moment no m'he plantejat

cap res, estic content amb Ia meva
feina, com diuen "val més Io dolent
conegut que Io bo desconegut".
- Quina es l'època de més feina

per a vostè?.
Normalment Ia temporada alta,

és a dir, els mesos de juny i juliol·
crec que, quan més calor fà, més
ple està l'hotel.

Juana M^ Servera, Mateu Servera,
C. Marcos, M.C. Sanchez, Cati Tous.

Col·legi na Penyal

Relotgería
Fotografia

GRRClR LlS

Reportatges i videos

Pl. Sant Ignasi, 3 -TeI. 567165
Son Servera
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JERONIMO UIUES E HIJOS S.fl.

MATERIALS

DE CONSTRUCCIÓ

MAGATZEM I VENDA: Pl. General Goded, 2- TeI. 567195 - Son Servera

EXPOSICIO I VENDA: Avda. Joan Servera Camps. TeI. 586369 - CaIa Millor

********

VENDA DE PRIMERES MARQUES

^GRES
UAMANTE

cerúmicas.

apafci
a
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N'AURELIOoE s'ERA DEPULA

Gran èxit de S'Era de PuIa el dia 11 d'abril
a Ia demostració celebrada a S'Hostal des
PIa. El sr. Aurelio Ucendo anava acompanyat
del seu cuiner, sr. José Martín Serrano.

Un any més el restaurant serverÍ prendrà
part a Ia IV Mostra de Cuina Mallorquina,
a celebrar els dies 3 al 12 de Maig, al
Passeig des Born de Ciutat.

Aurelio Ucendo s'ha aveïnat fà uns 12
anys a Ia Badia de LLevant, i, per Ia seva
professionalitat, compta amb molts d'amics
i clients. Anam a conversar amb ell, perquè
ens conti el camf que l 'ha duit a ser un
veí més de Ia zona de LLevant.

- El meu nom és Aurelio Ucendo Gran-
de, vaig néixer a Alcázar de San
Juan (Ciudad Real) el 15 de desembre
de l 'any 1948; vaig venir a Mallorca
per primera vegada farà uns 20 anys
i el meu primer contacte amb el món
de Ia restauració và esser a l'hotel
Marqués de Palmer. D'aquí vaig anar
a treballar a Canàries i uns anys
a l'estranger, a Anglaterra concre-
tament , on vaig conèixer Ia que avui
és Ia meva dona. Sentia anyorança
de Ia Badia de LLevant, que coi eixia
d'haver treballat a l'hotel Said,
pensava que, després de l'experièn-
cia aconseguida, el millor lloc per
arrelar-me era __ CaIa Millor, prop
de Ia mar, emperb fora del bullici,
i^ el millor lloc que vaig trobar
và esser S'Era de PuIa. En aquell
temps ningú en donava res, a mi pre-
cisament em va agradar per l'aire
que es respira a aquesta muntanya
i pensava que el client, de tant
en tant , Ii agrada estar tranquil
i, sense fer-se molt enfora del bu-
llici, disfrutar de tranquilitat.
El temps m'ha donat Ia raó.

- Te vostè antecedents familiars dins
Ia restauració?.

- No, Ia meva afició començà al po-
ble, veient el taverner, ell fou
el meu primer mestre, senyor Marceli,
no Ortiz, tenc molts bons records
d'ell i Ia seva dona, que era molt
bona cuinera; ell fou qui em va im-
pulsar a sortir del poble, ja que
deia que tendria més camp i més pos-
sibilitats, em va animar molt i jo
Ii estic molt agraït.

- Es difícil combinar una clientela inter-
nacional, com Ia que teniu a S'Era de PuIa?

- No, allò que importa és saber què
Ii agrada a cada client, per exem-
ple: el client anglès és un expert
en carn, Ii agrada molt Ia bona carn,
en canvi, l'espanyol prefereix un
bon marisc.

- Quina qualitat ha de tenir un bon direc-
tor de restaurant?.

- Esser un bon relacions públiques
i no destorbar mai el client, fer-
li un bon servei i donar-li conversa
quan ho requereix... i no contar
mai el que veu dins el seu restau-
rant, en una paraula: tenir Ia boca
tancada.

- En Ia seva experiència, quin ha estat
el client més fàcil d'atendre i quin el
més difícil?.

- Per jo, tots els clients sónigoals,
tant si es tracta de mon pare com
d'un ministre, a l'hora de servir
no en faig de distincions.

- Xerrant de ministres.. . , a l'entrada hem
vist retrats, entre ells, el del que fou
President de Govern, sr. Calvo Sotelo.. . ,
el posava nirviós haver de servir-lo?.
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- Quan feren Ia reserva per telèfon,
em vaig quedar molt intranquil, em
preocupava, si he de dir Ia veritat,
però una vegada que arribà i es se-
gué a Ia taula, per a mi và esser
un client més, i ja và passar total-
ment desapercebut, era un home molt
senzill.

- Quina cosa agraeix més un cambrer?.

- La propina, sí, sí, sens dubte,
Ia propina.

- Quines s6n les seves aficions?.

- El client més simpàtic que ha passat...?

- SOn molts, però record un senyor
que en aquell temps era Governador
de Mallorca, un senyor molt gras,
sr. Jaeinto... no record el seu lli-
natge, però va esser molt simpàtic-.

- Quin nom Ii agrada més: "jefe" de menja-
dor, relacions públiques, cambrer...?.

- Cambrer, cambrer, sens dubtes és
Ia paraula que m'agrada més.

- M'agrada passar el meu temps lliu-
re amb Ia meva família i dedic les
vacances sempre a informar-me del
món de Ia meva professió, anant a
fires i exposicions, amb altres com-
panys. La darrera ha estat aquest
hivern mateix, amb el meu cuiner
i un senyor que Ii diven "El Sevi-

lla" , assistírem a una exposició
a Londres i ens va agradar molt.
Quan a l'esport, m'agrada el món
del pedal, als 3 anys mon pare em
và fermar els peus a una bicicleta,
i de sempre m'ha agradat molt.

JOSE C8AnPlNS

Autoescuela
SON SERVERA

c/. Mayor. 1
TeI. 567112
SON SERVERA

Avda. J. Servera Camps, n9 39
TeI. 585859
r.Ai A Mii i no
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PROTAGONISTA

ROSA MARIA ANDRES RODRIGUEZ

CAMPIONA INDIVIDUAL ALEVI DE TENNIS
DE BALEARS.

Na Rosa Maria va néixer a Son Ser-
vera el 29 de maig de 1977 i cursa
cinquè d'E.G.B. al col.legi "Jaume
Fornaris"
i Antoni,
EIs seus
coneguts
que són

col.legi
EIs seus pares , Bàrbara
treballen a CaIa Millor,
padrins i tios són molt
d i n s e 1 m 6 n e s p o r t i u , j a
els propietaris del Tenis

"Ca'n Simó". Des de ben petita ha
estat sempre en contacte amb el món
del tennis, ja que tot el seu temps

passa amb els padrins,
tennis.
conversar amb ella, per
conèixer ale nostres lec-

tors. L'acompanya el seu tio i en-
trenador, Simó.

lliure el
al club de

Anam a
donar-la a

- HoIa, Rosa Maria, enhorabona!

- Gràcies.

esportiu ha d'esser per a ells com
un d'infantil... consider que no
s'els ha d'esforçar en cap esport.

Tres dies a Ia setmana, és prou
temps d'entrenament?.

- No, però ella és una jugadora nata,
ho du dedins, no és que Ii agradi
molt jugar atennis... de fet, veus
al.lots que vénen i es passen hores
al "fronton", ella no ho ha fet mai,
Ii agrada més jugar.

- Com a entrenador seu, quina quali-
tat destacaries?.

- La força que té el seu cop de dre-
ta, ella, dins Ia categoria d'aleví,
no pot entrenar amb nines d'aquí,
té l'avantge que entrena amb nins,
Ia qual cosa fà que s'hagi d'esfor-
çar més.

- Estàs contenta amb aquest campio-
nat de Balears?,

- Si.

Demanam al
que ens conti
va de na Rosa

seu tio i entrenador
Ia trajectòria esportjL
Maria.

- L'any passat participà per primera
vegada a una competició, quedant
sub-campiona de Balears, i enguany
ha aconseguit el campionat de Bale-
ars, guanyant per 6-3, 6-4, - --
Margarida Perelló, d'Inca.

a na

- Quin temps fa que practica el ten-
nis na Rosa Maria?.

Te possibilitats de
campionat d'Espanya?.

guanyar el

petita, als 5 anys els
i jo, quan teniem una
Ia fèiem jugar i, sens
ha anat practicant poc

a poc. L'any passat començàrem tres
rHi*s a Ia setmana, una hora, més

- Des de ben
meus germans
estona buida,
adonar-se'n,

- Es molt difícil, depèn de l'estat
d'ànim a aquesta edat; ella és molt
tranquila i ho té per un joc (infan-
til), a altres categories ja posen
més interès i se n'adonen, del que
és un campionat.
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- Quan s'ha de celebrar el campionat
d'Espanya?.

- DeI 19 al 24 de juny, a Tenerife.

- Com sera Ia seva preparació?.

- Ha de viatjar a Barcelona dos caps
de setmana, becada per Ia Federació
Balear, monitors nacionals els en
trenaran, Ia resta ho faré jo mateix
aqui.

Rosa Maria, és punyeter el teu
tio, com a entrenador?.

- Si, de vegades me renya, quan no
faig allò que em diu, i no em deixa
menjar xocolata.

Et fa il.lusió anar a entrenar
a Barcelona?.

Si, mon pare és català i també
m'acompanyarà... a més, tenc una
cosina a Barcelona.

- Quins altres esports t'agraden?.

- M'agrada molt jugar "futbito" a
l'escola, ... i també bàsquet.

- Te pareix que guanyaràs el campio-
nat a Tenerife?.

- No ho sé, totes les que hi van
en saben molt, però, si pas a Ia
final, el tio diu que vendrà a Tene-
rife gent de CaIa Millor a animar-
nos.

- Gràcies, Simó, per atendre'ns,
enhorabona com a entrenador per
aquest campionat de Balears, que
ha aconseguit Ia teva neboda, i a
tu, Rosa Maria, sort al Campionat
d'Espanya.

Joan Buades Gost

TALLER PROPI

Trofeus Esportius

Fotografia i Gravats

Cristóbal Colon, 15
TeIf. 58 54 69

Cristóbal Colon, 64
TeIf. 58 51 15

CALA NflLLOR

Joieries CaIa Millor

KATlA
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L'onze de juny de 1932 s'obrí la
primera llibreta d'estalvis a "La
Caixa de Pensions" de Son Servera.
El primer serverí que ocupà el

càrrer de delegat a l'oficina de
Son Servera fou el sr. Antoni Llull,
ja jubilat; i aquests darrers anys,
fins el passat mes, ha estat el sr.
Emili Nadal, serverí d'arrels, cone-
gut per n'Emili de Son Jordi.
Aquest mes d'abril ha estat desig-

nat un nou delegat, el sr. Xerafí
Pons Lliteras, serverí, que començà

a treballar de manera eventual el
4 d'agost de 1972, pensant, en aca-
bar l'estiu, seguir els estudis de
Biològiques, que havia començat a
Barcelona, però Ii agradà tant Ia
feina, que tan sols deixà de treba-
llar-hi per fer el servei militar
a Marina, de llavors ençà ha vengut
treballant a "La Caixa".
Xerafí Pons fou un al.lot més,

que es beneficià de l'obra cultural
que Ia biblioteca và complint a Son
Servera; aleshores recorda Ia seva
primera llibreta d'estalvis que Ii
varen regalar, produint-li un bene-
fici de 29 cèntims.
Es destapà dient que és tímid,

Ii agrada pescar, caçar, jugar a
truc, i va practicar el futbol de
petit fins a juvenil; gairabé no
recorda haver destacat en res, fora
d'un campionat local de tir a colo-
mí, del qual guarda el trofeu.

A Ia seva feina Ii agrada el con-
tacte directe que suposa treballar
amb el públic i Ia companyonia de
l'oficina.

EL CRUCE
BAR-RESTAURANT

Especialitat
cuina

mallorquina

Berenars
Noces
Comunions

Ctra. Palma Artà km. 41
TeI. 560073. VILAFRANCA

TEL. 567008
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LES DONES DEL SEGLE XX

LES PREGUNTES QUE LES DONES VOLEN
L'assemblea de dones de Manacor

i comarca obri amb aquest número
una col·laboració d'assessorament
a les preguntes legals que facin
les dones d'aquesta zona.
La qüestió plantejadaeldiad'avui

és el cas d'aquell matrimoni en que
un dels dos cònjuges tè un negoci
i l'altre no, si els béns del qui
no té el negoci es veuen afectats
pel negoci o dit d'altra manera,
de quina forma afecta a un dels espo
sos els deutes de l'altre.
A les Illes i a Catalunya regeix

Ia SEPARACIO DE BENS dins del ma-
trimoni, Ia dona i l'home són cada
un d'ells propietaris exclusius dels
seus propis béns i dels que es posin
a nom seu durant el matrimoni.

13.- Tant l'home com Ia dona han
de contribuir a les càrregues de
Ia familia proporcionalment a les
seves rendes, per tant quanund'ells
compra un objecte que previsiblement
tindrà ús domèstic s'entendrà que
ho compren ambdós, i si el comprador
no ho paga ho haurà de pagar l'altre

23.- Per protegir a d'altres perso
nes davant les possibles defraudaci-
ons que pugui fer un matrimoni,
l'home endeutat posa a nom de Ia
dona, o viceversa, els seus béns
per no pagar els deutes, Ia llei
entén que en tal cas les vendes o
donacions d'un cònjuge a l'altre
fetes un any abans no són vàlides
i per tant s'en poden fer pagament.
Aquestes són les dues excepcions

que posa Ia llei a Ia separeció de
bens, així CADA UN DELS CÒNJUGES
RESPON ALS CREDITORS EXCLUSIVAMENT
AMB ELS SEUS BENS PROPIS.

No tothom que viu a les I13es està
sotmès al règim de separació Ie bens
perquè:
Es poden haver signat capitulaci-

ons matrimonials i en tal cas estar
sotmesos a altre règims econòmics
com és el de béns ganancials on cada
un dels esposos és propietari exclu-
siu dels béns que tenia abans del
matrimoni i tot allò que adquereixen

duran el matrimoni és dels dos, per
tant aquests bens si responen dels
deutes que tenguin l'home i Ia dona.
PeI fet d'haver nascut a les Illes

o per haver viscut 10 anys abans
del matrimoni aquí, si no hi ha manJL
festació en contra s'aplicarà eï
règim de separació de bens que aca-
bam d'exposar breument.

Esperam que aquesta resposta hagi
aclarit els dubtes que plantejava
Ia consultant.
Ben cordialment

Assemblea de Dones de Manacor i co-
.marca A.D.M. 21.04.88

TELE TAXI
CALA MILLOR - SA COMA - S'ILLOT

TeI.

586969

* * * •

24 HORES AL SEU
SERVEI
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UN NOU IMPOS1I: EL RELIGIÓS?

En el moment d'aparéixer el pre-
sent número de Ia nostra revista,
gaudirem de Ia primavera, serem dins
maig florit; molts faran ja plans
vacacionals, i és llavors precisa-
ment, no sé si amb afany maquiavèlic,
quan ve Hisenda i ens esclafa Ia
festa: amb amables i a Ia vegada
terrorífiques amenaces ens conmina
a complimentar el complicat imprés
de Ia declaració de Ia renda.
Es costum ja establert que els

esmentats impresos apareguin cada
any més "simplificats", és a dir,
segons l'ordinari llenguatge d'Hi-
senda, més complicats, més difícils.
En el present any, entre altres no-
vedats, ens van a demanar si volem
contribuir, amb un 0'5 % del total
de Ia nostra aportació, al sosteni-
ment de l'Esglssia.

Com sospitàvem, no sé si amb fona-
ment, aquest senyal, que ens convi-
den a gravar en el lloc oportú del
document imprés, pot afegir confusió
en els declarants, i, en alguns pot-
ser qualque cosa més que confusió.
Intentarem en va aclarir en Ia mida
del possible aquesta sempre possible
complicació.

Una de les més peremptòries veri-
tats és que l'Església necessita
doblers per subsistir i poder rea-
litzar uns fins que, encara que sien
espirituals, incideixen també en
les tangibles realitats de Ia cosa
material. Temps era temps que l'Es-
glésia posseia bens econòmics, que
pogueren arribar a ser excessius
i que, si per una banda Ia deixaven
a cobert de les seves necessitats,
per altra podien entorpir els seus
fins, Ia seva missió espiritual.
I arribà l'anomenada desamortitza-

ció. Juan Alvarez Mendizabal fou
l'esforçat mascle que, essent minis-
tre d'Hijsenda d'Isabel II, per l'any
1836, fé votar Ia desamortització,
paraula amb Ia qual es significava
que els bens, que en finques rústi-
ques, sobre tot, posseis l'Església,
havien d'esser confiscats, és a dir,
robats, i allò amb el lloable propò-
sit de posar remei a Ia depauperada
Hisenda Pública, una maca i original
manera de recaptar doblers, no és
vere?.

Ja uns anys enrera, el Comte d'Aran
da havia donat exemple en tal sentit
confiscant les propietats de Ia Com-
panyia de Jesús, en esser aquesta
dissolta, crec que per l'any 1787.
El polígraf espanyol Menéndez y

Pelayo anomenà a Ia desamortització
"inmens latrocini". Amb Ia desamor-
tització hi va haver senyors influ-
ents que varen adquirir centenars
d'hectàrees de terres feraces i re-
gadius, monnestir inclòs, pel mòdic
preu producte de Ia venda de les
teules del mateix monestir. I fou
Ia cosa més curiosa de tan cèlebre
gesta el fet que, mentres moltes
famílies engrossaven enormement les
seves fortunes, Ia pobra Hisenda
Pública quedava tan miserable com
abans. Quan un contempla certs acon-
teixements actuals, no és gens rar
que exclami -si sap llatí, natural-
ment-: "Nihil novum sub sole", és
a dir, "Res de nou baix el sol".

En esser-li arrabassades a l'Esglé
sia les seves principals fonts d'in-
gresos, el Govern hagué de comprome-
tre's, mogut per una ètica elemental
i encara per un mínim sentit comú,
a subvencionar les necessitats més
peremptòries de Ia mateixa Església,
entregant-li, en concepte d'ajuda
derivada de l'expoliació, unes deter
minades quantitats.

En implantar-se Ia Republica,foren
suprimides les esmentades ajudes
i, crec recordar que, en eis inicis
de Ia Dictadura del General Franco,
essent ministre de Justícia el Comte
de Rodezno es disposà passar a l'Es_
glésia unes determinades quantitats,
Ia qual cosa s'ha vengut fent fins
als nostres dies. Crec que és fàcil
comprendre, per tot allò que hem
exposat, que aquesta aportació esta-
tal no és cap regal, sinó una elemeri
tal obra de justícia.

Conforme es va fer públic, Ia dota
ció pressupostària assignada a l'Es~
glésia per l'Estat, a l'any 1987,
alcança Ia xifra de 13.354 milions
de pessetes, quantitat que a penes
cobreix una tercera part de les se-
ves necessitats.
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La novetat, quant a Ia financiació
de l'Església, radica en què, a par-
tir de 1988 s'implanta un sistema
d'aportació tributària de caràcter
voluntari, aportant l'Estat Ia quan-
titat que es necessiti fins arribar
al total actual que percep l'Esglé-
sia, en cas que resulti insuficient
l'aportació voluntària dels contri-
buents. Això continuarà així per
espai de tres anys, transcorreguts
els quals, l'Església percebrà única
ment el que els espanyols entreguin
per a tal fi, segons consti en les
seves declaracions de renda. Però
allò que es desitja com ideal, és
que arribi un moment en què l'Esglé-
sia rebi directament dels fidels
l'ajuda que necessita, renunciant
a tota ajuda estatal.

Molts potser creguin que aquesta
assignació econòmica a l'Església
signifiqui un nou impost a afegir
als molts que ha de suportar el so-
fert contribuent espanyol. Però no
és així en absolut; com reiterada-
ment s'ha estat dient i s'haurà
de repetir, no es tracta d'un nou
impost. El contribuent no haurà de
pagar ni un cèntim més, sinó que,
senzillament, del que haurà d'entre-
gar a Hisenda, es retreurà una quan-
titat -concretament, el 0'5 %-, que
anirà destinada al sosteniment de
l'Església, si bé ara es farà amb
el seu consentiment.

La diferència amb el règim de fi-
nanciació anterior radica en que,
fins ara, els doblers que percibia
l'Església procedia de forma indis-
criminada de tots els espanyols.
A partir del present any, només con-
tribuiran a l'ajuda de l'Església
els qui voluntàriament vulguin fer-
ho, siguin o no catòlics, sense que
allò signifiqui que ningú s'hagi
de declarar creient o agnòstic. Es
cert que amb aquest model de finan-
ciació es pot tenir Ia impressió
d'obligatorietat o dependència de
l'Església respecte de l'Estat, però
no és així. En tal cas, l'Estat el
que fa és recaptar uns doblers en
favor de l'Església, valent-se, per
a tal fi, del seu aparell adminis-
tratiu, que és Hisenda.

Certament, aquest estat de coses
podrà esser una prova de foc per
a l'Església. Hem d'admetre que els
catòlics espanyols, en general, te-
nim poca conciència de Ia nostra
obligació, com a creients, d'ajudar
econòmicament a l'Església. S'ha
d'afirmar que, per desgràcia, els
catòlics espanyols estam convençuts
de que l'Església és un servei gra-
tuït, com si els temples no necessi-
tassin llum elèctrica, calefacció, -
neteja, reparacions freqüents i cos-
toses... a més de l'edificació de
nous temples, i com si els sacerdots,
religioses i altres servidors de
l'Església s'alimentassin d'aire,
ben igual que els camaleons. Per
altra banda, són moltes les obres
benèfiques que l'Església sosté,
en bé dels necessitats, minusvàlids,
drogadictes, aturats, vellets, ma-
lalts, i un llarg etcètera. I tot
allò suposa ingents quantitats de
doblers.

Fdo: Juan Servera. (Prevere).

BAR RESTAURANTE
S'ERA DE
PULA

Li recomana Bacallà als alls
confitats
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ESCOLA DE MÚSICA
BANDA DE MUSICA

La Banda és constituida per instru
ments que pertanyen a les families
de VENT i PERCUSSIO.

La familia dels INSTRUMENTS DE
VENT Ia subdividim en dos grups:
VENT FUSTA I METALL.

Quan vegeu els instruments de Ia
Banda, observareu que alguns instru-
ments classificats dins el subconjunt
dels de fusta, són de metall; això
és perquè antigament instruments
com Ia flauta travesera, es constru-
ien de fusta, i encara que avui es
construeixin de metall, hom continua
Ia tradició d'integrar-los amb els
de fusta.
EIs instruments de metall donen

a Ia Banda Ia seva potència gràcies
a ells una Banda pot escoitar-se
molt bé a l'aire lliure.
EIs instruments de fusta enriquei-

xen enormement les possibilitats
de variar el timbre de Ia Banda:
Io íifiuta té un sb màgic, encantador
l'óboe un tò nassal ben caracteris-
tic; el fagot pot resultar serios
o humorístic, etc.
EIs tècnics diuen que els instru-

ments de vent dónen als conjunts
musicals Ia força i el "color".

La família de Ia PERCUSSIO presen-
ta dos subconjunts: els instruments
de so determinat i els instruments
de so indeterminat. I què vol dir
això? VoI dir que els instruments
de so determinat, com el xilòfon,
dónen notes de l'escala musical;
"do", "re", "mi",...; contrariement,
els de so indeterminat, com una pan-
dereta, quan els percudim fan un
renou que no és cap nota de l'escala
Amb altresparaules: amb el xilòfon
(sodeterminat) podem interpretar
una cançó; es a dir, tocar melodies;
amb Ia pandereta (so indeterminat)
tan sols podem marcar ritmes.
La familia de Ia PERCURSSIO es

l'encarregada de fer-nos sentir amb
més relleu l'element fonamental de
Ia música: el ritme.

VOCABULARI

ESCALA: Disposició per ordre d'altu-
ra dels sons que constituexen una
tonalitat.

MELODIA: Seqüència de sons de distin
ta altura, duració i accentuació
que expressa una idea musical.

RITME: L'element imprescindible en
tota música. Ve establert per Ia
distinta durada i accentuació dels
sons .

POSIBLE DISPOSICIÓ DELS
DISTINTS INTRUMENTS DE UNA

BANDA

G>..̂ v M;V>;^on íU\i
X>l.f"r, ClmctMl DodloGkiilTlmkil

ttElAU.

Tf>w>jlVv Tfumboni TvA>ti

VV'iCBíni Tr>n<pti C>omV>ifiim

FUVi*

SES FRAGATES
Galeria d'art

PROXIMA OBERTURA
Dia 21-5-1988 - A les 19'30 h,

OBRES DEL PINTOR
MATEU SITGES FEBRER

Horari de 11 a 13 i de 18 a 21h.
Del21-5al9-6de 1988
DIUMENGES I FESTIUS
De les 19 a 21h.

AVDA. INGIÍNILRO ANTONIO G A R A U
TIX. 56 7847 -58 52 80

CALA BONA - SON S I - R V I R A - MALLORCA
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Carme Andreu,17
anys Son Servera.

Manacor perquè es
perden massa hores
anant a Palma.

ENQUESTA
EXAMEN A CIUTAT O MANACOR

Francisco Garcia
12 anys CaIa Mi-
llor.

A Manacor que
està mès aprop,
m'agradaria exemi.
nar-míhi.

Rodolfo Hernandez
16 anys Son Ser-
ra.

A Manacor, és un
"rollo" haver de
fer tants de viat
ges a Palma.

José Miquel del
Toro, 17 anys
CaIa Millor.

Manacor, no hau-
riem d'aixecar-
nos tan prest
eldia de ltexamen

doñ¿

Servicio Oficial

í ANODEGARANTIA
SIN LIMITE DE KILOMETRAJE

/q ANOSDESEGURlDAD
/A L MECANICA
^ r̂ Recuerde que Ia Seguridad Mecánica Ford, Ie cubre Ia mayoría

de las reparaciones de mano de obra y piezas. Muestre Ia copia
amarilla del contrato para su validación.

AÑOSDEGARANTIA
*) ANTICORROSION

Los vehículos Ford están cubiertos por una garantía contra Ia
perforación por corrosión de seis años.

ARANTIADEPORVIDA
Solicite información relativa a Ia "Garantía de por Vida" de nuestras
reparaciones.

Limpiauto Son Servera, S.A.
AVDA. CONSTITUCIÓN, 19 -SON SERVERA TEL. 567008
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SOPAR AJUDA AL BADIA DE CALA MILLOR

El progama de Ia nit fou el següent: Sopar
amenitzat per Xeraf í i J. Fons, benvinguda
del president del Badia als assistents,
Melodias de Oro, desfilada de Ia Boutic
Don Diego, Tomeu Penya, subhasta de quadres
rifa a carrec d'en Antoni Penafort, presen-
tat per Na SILVIA TORTOSA.

L'anunciada actuació de Guia del Ocio,
no s'efectuà, degut a Ia prolongació de
Ia subhasta i rifa.

EIs pintors Srs. Vives i Alzamora, dona-
ren desinteresadament les seves obres a
benefici del club.

600.000 Ptes. Benefic ' de Ia subhasta.
104.000 Ptes. Benefici de Ia rifa.

L'obra de n'Alzamora adquirida pel Sr.
Angel Conesa per 130.000 Ptes.

L'obra d 'en Vives adquirida pel Sr.Miquel
Meca per 300.000 Ptes.

Sr. Joan Llull, adquiri l'abra més cara
litografia d 'en MIRO per 480.000 Ptes.

EIs artistes participants co$Labora-ren
desinteresadament, al igual que el represen
tant artístic ToIo Pomar.

El passat any Ràdio Son Servera-85 comença
unacampanyad'ajuda al futbol local a totes
les categories amb dos programes setmanals
d'informació futbolTstica, a més quan fora
no s'interessaven pel Badia començà a tran£
metre els partits de futbol per fomentar
l'afició local, fet que ha seguit fent-se
fins avui en dia
gràcies a Ia dedicació de l 'equipde tècnics
de Ràdio Son Servera-85 i l 'esforç d 'en
Ramón Manzano.

Exit de públic al sopar proajuda al Badia
Recollim qualcunes de les preguntes que

férem al llarg de Ia vetlada.

SR. MIQUEL FUSTER. RELACIONS PUBLIQUES

Content de l 'èxit de públic?-

Si tenim una assistència de públic
total, està a "tope", de moment tot
và benissim.

Si passen de 450 les persones que
ens acompanyen a darrera hora ha
vengut gent que hi volia assistir
i ha estat imposible, ja que no voli.
em estrènyer més Ia gent. Desitjàvem
que es trobassin còmodes.

Sra. KARIM BASELER, delegada Costa Este
de TUI. La seva opinió d'aquest sopar pro-
ajuda al Badia?-.

Està molt ben organitzat, estupen-
dament organitzat, elsoparexcel·lent
les actuacions també i esper queJ-CO dV- LUdU'_LWIlO LCUUUC J-

lasubhasta sigui animada.

La seva filla Vicky co^tLabora amb Ia des-
filada, contenta com a mare.?-

Si, estic molt contenta, ha vengut
aposta de Madrid, on treballa com
a model, arrel d'esser el·leqida el
passat any Miss Balears. Lioferiren
un contracte i s'obri pas dins el
món de Ia moda a Madrid.

Són molt bones, aquesta és una
zone realment privilegiada i apreci-
ada pel turisme, Ia TUI ha venut
totes les plaçes per a quest estiu,
a més hem tengut un increment d 'un
25% en relació a l 'any passat.

S R . - P E D R O GONZALEZ, entrenedor del Badia.

La seva trajectòria dins el Badia. ?-

Vaig arribar com a jugador al Badia
el mateix any que se fundà, jugant
a Preferent, Ia segona temporada
ja jugàrem a 3a Divisió. El quart
any de estàr en el Badia, vaig comen
çàr jugant , per, al 6darrerspartit¥
dirigir l 'equip. Ja que tenc el tí-
tol d'entrenador. Quan acabà Ia tem-
porada Ia directiva decidí nomerar-
me entrenador i vaig deixar de jugar
aquest tres darrers anys som tan
sols l'entrenador.
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SR. MIQUEL MECA, President del Badia.

La gent ha respost amb l'assistènc^a,
content. ?-

Estíc molt content perquè hem comp
tat amb Ia col·laboració de tota l'a-
fició. Crec que serà un èxit en Io
econòmic.
VuIl agraïr Ia col·laboració de

dos artistes com són en Vives i
n'Alzamora, que han aportat gratuï-
tament els quadres en benefici del
club.

PRIMICJA INFORMATIVA PER A "RECULL".

El President ens comunica:

Abans d'acabàr Ia temporada, farem
una junta General de Socis per....
esportivament crec que no baxarem
però per a decidir entre tots Io
que hem de fer, si continuam dins
Ia Segona Divisió B, o no, perquè
jo estim que el club és dels socis,
no dels directius i pens que són
els socis els que han de decidir
Ia continuitat, nosaltres estam deci.
dits, peró esperam el suport de tots"
els aficionats.

PENYA DEL BADIA "PLAYA VERDE"

- EIs motius de fundar aqueta penya
fou recolzar a l'equipdeCalaMillor.
- El darrer fitxatge és maravellós,
és un xaval estupend.

Al partits contra el Constància
i el At. Baleares anirem tota Ia
penya a animar al nostre equip.

wi^^^^^*^r*^

SR. MIQUEL VIVES, pintor.

S'acaba de subhastar el quadre regalat
pen Miquel Vives per 300.000 Ptes. , Satis-
fet Miquel.?-

Sí, estic sat isfet , ja que Ia su-
bhasta del meu quadre ha estat molt
emocionant.

TOMEU PENYA

DeI 20 al 25 de Maig, sortirà el darrer
disc, que, segons contà en TOMEU serà una
"BOMBA":

TOMEU PENYA

Totes les cançons han quedat així
com jo volia, en aquest 7 è Disc
de llarga duració, pens que pot ha-
ver-hi dues cançons que destaquin,
una es "HABANERA" i l'altre "FUMA,
JOAN, I TORNARAS GRAN".
Tenc 19 gales firmades afora, per

a l'estiu; Mallorca, 5, delasquals
una per actuar amb en Luis Eduardo
Aute a CaIa Ratjada.
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SILVIA TORTOSA

Som mig Mallorquina, Ia meva padri_
na era de Genova.

Conec bastant bé tota l'Illa, vaig
estar un pareli de vegades per Ia
Badia de Llevant quan feiem el rodat^
ge de Ia pel·lícula LA SENYORA.

La gent m'associa més a Mallorca
des d'el rodatge, cosa que m'encanta,
trob que Mallorca és maravellosa.

PROJECTES

Vaig a E.E.U.U, ja quelapel·lícula
La Senyora, ha estat sel·leccionada
a un Festival de Cinema Europeu,
té lloc a Washington, Indianapolis
i Los Angeles, a Washington comença
el 5 de Maig i s'inaugura el Festi-
val precisament amb Ia pel·licula
LA SENYORA.

RECULL... a INTERARTE -88
4 Fira Internacional D1ArI Modern i Contemporani
Valencia, 28 Abril - 2 Maig 1988

Miguel Vives a INTERARTE -88




