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RECULL... a INTERARTE -88
1. DIUMENGE

INTERARTE-88

Recull es desplaçà a Ia 4a Fira
Internacional d'Art Modern i Contem-
porani de València, que es celebrà
del 28 d'Abril al 2 de Maig.

La Fira comptà amb 20.000 m2. d'ex
posició, 10.000 m2. destinats a les
galeries: 35 d'estrangeres i 100
de nacionals, que han participat
a aquesta 4a Fira. Amb un pressupost
inicial de 30 milions de pessetes,
ha organitzat un ampli programa d'a£
tivitats culturals i exposicionïï
d'obra gràfica, llibres, revistes
d'art, etc.
Mallorca comptà amb gran participa

ció d'artistes, prop de 60, si be
no tots són mallorquins, emperò pin-
ten i desenrotllen Ia seva tasca
pictòrica.a l'Illa.

La galeria Bennassar de Pollença
presentà el pintor serverí sr. Mi-
quel Vives i el sr. Joan March en
pintura, quant a ceràmica, sra. Mari.
sa Erron i sra. Mercedes Sebastian7
conegudes del públic serverí aficio-
nat a l'art, ja que l'any passat
exposaren a Ia galeria Ses Fragates
de CaIa Bona.
Miquel Vives disposà de Ia meitat

de l'eatant per ell, presentant gran
quantitat d'obres, dins el seu estil
tradicional, si bé es nota una dife-
rència amb els darrers quadres, sem-
bla que desprenen més lluminositat
que mai. Parlam amb en Miquel per
comentar aquesta opinió i respon:

- Si, de fet els quadres, com sem-
pre passa, reflecten l'estat d'ànim
del que els pinta. En aquest moment
Ia meva família ha superat els pro-
blemes de salut que tenia. Em trob
molt tranquil i content, els meus
fills, ja majors, a'iden en el negoci
familiar, dispòs de més temps per
dedicar a Ia pintura i aquest estat
d'ànim supòs que es reflecta en els
meus quadres.
El pintor manacorí Joan Duran expo

sà per primera vegada a una Fira.
La seva primera exposició es remunta
a l'any 1971, a una col·lectiva de
Manacor. Te 36 anys, casat, amb dos
fills, treballa d'administratiu en
un banc, feina que Ii agradaria dei-
xar per poder dedicar-se plenament
a Ia pintura.
Poques novedats a Ia Fira, gairebé

es presentaren les mateixes galeries
participants a Arco-88.

3. DIMARTS

L'OFICINA TURISTICA

L'oficina d'Informació Turística
llostrejà pintada de blanc el di-
marts dia 3.

Al front de Ia mateixa treballa
des de l'any 1.983, que s'inaugurà,
Ia Sra. Isabel Servera i Sagrera.

La qual ens informà que Ia neteja
i l'arranjament exterior s'han duit
a terme gràcies al regidor Sr.Agusti
Vives.
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El local és compartit des del pas-
sat any, de manera provisional, per
Ia Policia Municipal.
L'horari de servei al públic és

de 8'30 a 12 h. Si bé Ia Sra.Servera
té demanat dedicació exclusiva, fet
que, fins el moment, no Ii ha estat
concedit.

6. DIVENDRES

Aproximadement a les 14'15 hores
se demanà Ia presència de Ia Policia
Municipal a l'Hotel Levante de CaIa
Bona, ja que a les habitacions del
personal se produí un incendi.
El mateix personal i Policies pogué

sofocar l'incendi.
No hi hagué cap ferit, només danys

de material.

PREMSA FORANA

El Grup Parlamentari Socialista
es reuní a un restaurant d'Algaida
a un sopar amb representants de Ia
Premsa Forana, per tal d'explicar-
los les esmenes i Ia Proposició de
Llei d'ajudes a Ia Premsa Forana
de Balears.

La idea socialista és potenciar
una realitat viva com és Ia Premsa
Local i Comarcal, sense deixar de
caire Ia nostra realitat, dins un
procés llarg tenen l'esperanca,matit^
zaren, d'ajudar èl màxim, el seu in-
tent és bàsicament d'ajuda, no de
controlar.
El portaveu del Grup Parlamentari

Socialista, Sr. Francesc Triay, ha-
vent exposats els motius de Ia
reunió, passà Ia paraula al Sr. Damià
Pons membre de Ia comissió permanent
del G.P.S. i assignat al seguiment
de l'àrea de Cultura, després d'unes
aclaridores informacions, començaren
els precs i preguntes.

O.T.M.

El 6 de Maig tingué lloc a CaIa
Millor una reunió de Turisme, per
tractar de Ia importància de les
Oficines Turístiques Municipals.

A tal efecte es reuniren els Presi
dents de les Comissions de Turisme
de tres ajuntament, Agustí Vives,

per Son Servera; Ignasi Umbert, per
Sant Llorenç, i Bernat Amer, per
Portocristo; aixímateix les respecti,
ves responsables d'aquestes oficines.

Hi assistí també, a aquesta reunió,
Mercedes Truyols, Directora de l'Of_i
cina Turistica de Ia Conselleria
de Turisme.
Es tractà de Ia gran importància

de com donar, canalitzar i aporta
tota Ia informació turística i de
Ia validesa d'aquestes oficines,
les quals marquen importants pautes
d'ajuda al turista, sobre tot els
mesos d'estiu.
Es gestionaren diversos temes i

es quedà amb fermesa d'acord amb
Ia pròxima distribució de material.
Aiximateix es va saber ja amb exa£

titud que, el proper mes de Juny,
estaria ja acabat el fullet zonal
de CaIa Millor, que, baix un estudi
conscienciós realitzat per les Ofici,
nes Turístiques, editarà Ia Consell^
ria de Turisme.

7. DISSABTE

CONCURS DE FLORS I COSSIOLS

Gran participació al Concurs de
Flors i Cossiols, organitzat per
l'Associació de Ia Tercera Edat de
Son Servera, amb 150 ^participants,
a més d'una exposició de prop de
100 plantes, a càrrec d'Es Cornellà
Fondo.
L'acte d'entrega de premis als

guardonats començà amb un concert
ofert per Ia Banda de Música Local
al nombrós públic assistent.
Seguí amb l'entrega d'un ram de

flors a l'associada assistent de
més edat, sra. Ma Angela LLiteras,
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declamació de poesies i entrega de
premis a Ia categoria de Flors, Cac-
tus i Cossiols.
El President, sr. P. Gual Jordà,

agraí emocionadament, en nom de Ia
directiva, el detall per part dels
premiats d'oferir l'import dels pre-
mis a l'Associació.
Acabà l'acte entonant tots plegats

per primera vegada l'Himne de l'Ass£
ciació de Ia Tercera Edat, compost
pel seu president.

7. DISSABTE

TALLADA D1UN PI

A les 8'30 aproximadament es tallà
un pi deJ. carrer na Llambies, canto-
nada amb J.Servera Camps. El motiu
fou el perill que suposava per Ia
seva altura i Io tombat que es troba
va da munt el carrer, fins al punt
de que els autocars no podien passar
arribant a Ia façana de l'edifici
"de l'altra cantonada.

8. DIUMENGE

A Ia Parròquia de Sant Joan Baptis
ta de Son Servera el dia IQ i 8 de
Maig, celebraren Ia io Comunió un
grup de nins i nines.

10. DIMARTS

TERCERA EDAT

L'associació de Ia Tercera Edat
tenia previst una excursió a Lluc.
A l'entrega de premis del Cc-ncurs

de Flors i Cossiols s'informà per
Ia megafonia que oferien una rosa
a tots els associats per tal de rea-
litzar una ofrenda a Ia Verge de
Lluc.

11. DIMECRES

EXPOSICIO A "SA NOSTRA"

De l'onze al desset, a l'oficina
de "Sa Nostra", s'han exposat foto-
grafies d'en Pere CoIl. Amb motiu
de Ia Festa del Llibre, "Sa Nostra"
regalà llibres, on es parlad'Oficis
artesans. L'Exposició mostrà fotogra
fies il·lustrades en el llibre.

12. DIJOUS

PRESENTACIÓ DUN LLIBRE

A Ia Casa de Cultura de "Sa Nostra"
a Manacor, tingué lloclapresentació
del llibre "LA SALLE A MANACOR",
escrit per Maria Muntaner, a un acte
molt ben presentat pel vicari epis-
copal Mn. Joan Bauçà, amb Ia inter-
venció de l'autora, que agraí l'as-
sistència a tots els presents.
El volum té 118 pàgines, il·lustra-

des amb fotografies d'èpocaiactuals.
Resumeix Ia trascendència de Ia tas-
ca formadora i educativa que ha fet
Ia institució lassaliana durant a-
quests 75 anys dins Manacor.

13. DIVENDRES

El Sr. Joaquín Martinez, informà
a Recull... de Ia participació del
partit Socialista local al V Congrés
de Ia F.S.B.- P.S.O.E. a celebrar
els dies 13T14 i 15 a l'Auditòrium
de Ciutat, i Ia seva esperança de
que el partit aconseguesqui el : .
consens unànim de les diferentes
tendències socialistes.
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14. DISSABTE

COLOMBOFILA SERVERENSE

El Sr. Antoni Peñafort, gran segui,
dor i aficionat a Ia Colombofila
ens informà de l'acabament de Ia
temporada competitiva i un sopar
de companyonia de dita associació
per tal de procedir a l'entrega de
premis.

Agraïm - Ia noticia facilitada pel
Sr. Antoni Peñafort i sentim no ofe-
rir als aficionats el resumen de
Ia temporada, ja que no ens ha estat
facilitada per Ia junta directiva
de Ia "Colombofila Serverense".

16. DILLUNS

MANCA D'INFORMACld

PIe extraordinari a les Escoles
Velles, amb 19 punts a l'ordre del
dia.
Recull tingué notícies d'aquest

ple per Ia Premsa Comarcal. Gairebé:
les reitarades peticions d' informació
per part de Recull... s'ens ve dene-
gada l'informació ó Ia majoria dels
casos ens arriba amb un cert retard
0 quant ja ha estat publicada a d'aJ_
tres mitjans d'informació.
Malgrat aquestes traves, seguirem

intentant oferir als nostres lectors
Ia major infomació possible.
Dins un ambient carregat de fum,

el qual es podria tallar amb un gani.
vet, començà el ple extraordinari
i, degut a una manca de megafonia,
per una part, i l'altre, que en arri.
bar els punts conflitius dos discu-
teixen fort i els altres xerren entre
ells, de poc s'enterà el públic as-
sistent, unes 15 personas. Tant sols
quan el regidor de l'oposició Sr.
Pera J. Servera expresà el seu punt
de vista tots els regidors escolten
1 no obrin boca.
El punt no 10, solicitut Subvenció

al Plan Territorial d'Equipaments
Esportius (Poliesportiu), decantà
Ia sorpresa del vespre.
En disposar d'informació oficial

de dit plenari, els oferirem més
fites.

17. DIMARTS

EL CIRC

Ni els de més 6O anys recorden
que a Son Servera hagi vengut cap
circ.

El Circ del Japon visità el nostre
poble per un sol dia, aquesta data
serà de recordar, ja que no es recor
da els anys que fa que Son Servera
no compta amb Ia presència d'un es-
pectacle per a totes les edats, com
és el circ.
L'explanada de ca s'Hereu serví

de lloc per donar cabuda a aquesta
caravana de camions que fan moure
334 persones entre artistes, tècnics,
i empleats. L'espectacle comptàamb
30 atraccions, en les quals hi hagué
lleons, caballs, ponis, i tota mena
de atraccions, on no podien faltar
els pallassos.

El- circ de Japon fa una gira per
tota Espanya, visitant Eivissa, Me-
norca, i Mallorca, per després anar
a Saragossa, i finalizant a Madrid
amb el novè festival delcircMundial.

rmmuiujïUJîi
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17. DIMARTS

CELEBRACIÓ

Turistes Noruecs de vacances a
CaIa Millor celebraren Ia Festa Nac_i
onal Noruega,manifestant-se pels ca-
rres de CaIa Millor i CaIa Bona amb
senyeres del seu Pais i Càntics des-
pertant simpaties al seu pas.

18. DIMECRES

MARBELLA A SON SERVERA

La nostra companya BeI Servera
està d'enhorabona, no us malpenseu.
Com tots els oients de Ràdio Son
Servera-85 recordareu, per espai
de més d'un any realitzà un programa
on muntava les bauxes i mogudes que
es realitzaven a les nits marbelli-
nes. Al parèixer, el contar aquestes
bauxes l'han induïda a esser Ia pro-
motora del "Club 7", que s'ha inaugu
rat a PuIa.

A aquesta primera bauxa foren con-
vidats d'honor: Mona Jiménez i Anto-
nio Jiménez Blanco. Els convidats
seran seleccionats. A més dels promo
tors de "Club 7" hi assistiren: eT
President del Parlament Balear, sr.
Jeroni Albertí; el sr. Josep Melià,
i varis ex-militants d'UCD -ara de
l'actual CDS-; també, els batles
de Son Servera i Sant Llorenç des
Cardassar, srs. Francesc Barrachina
i Bartomeu Pont, respectivament;
entre altres convidats.

Ràdio Son Servera-85 i Recull In-
forjnatiu desitja molts d'èxits als
promotors del "Club 7".

20. Divendres

CONFERÈNCIA

Al col·legi Jaume Fornaris tengué
•lloc una conferència amb mostra de
video i diapositives amb el tema
el "VELL MARI".
La conferència corregué a càrrec

del Sr. Xisco Avellà.

LE.

INSPECCIÓ

Recull recabà informació al Presi-
dent de Ia Comissió de Sanitat, sr.
Jeroni Vives, de Ia inspecció efec-
tuada al nou abocador de fems per
tècnics del Medi Ambient.

A l'espera de l'abocador comarcal
mancomunat, es venia abocant al muni^
cipi de Sant Llorenç, però el mateix
s'oposà i no ha quedat més remei
que cercar un emplaçament al terme
de Son Servera.

"Fa 10 dies -ens informa el sr.
Vives- que abocam els fems dins Ia
finca d'en Pere Cloves, en Es Si-
pells, Ia part de ponent de Son Ser-
vera. Està controlat, avui mateix
hem tengut Ia inspecció i procedim
a cobrir-lo, per tal de no donar
mals olors ni perjudicis a ningú. Re
conec que és massa prop del poble,
si qualcú té una solució millor que
sigui factible, amb molt de gust
escoltarem Ia seva solució. De mo-
ment, Ia inspecció ha donat resul-
tat positiu, tot és correcte."

21. dissabte

PINTADES

Darrerament està de moda en el
nostre municipi les pintades a les
façanes de les cases.
Es una forma de demostrar Ia des-

conformitat en coses que no són co-
rrectes o sepensi aixi.
El que si éscertésquen'hihad'al

tres sistemes de denunciar les irre"
gularitats i les infraccions, i no
pintant les façanes, donant mala
imatge del municipi.

21. DISSABTE

ORFEÓ DE LES CORTS

Com un veí ja havia informat a
Ràdio Son Servera-85, a las 20'30
hores tingué lloc l'actuació de I1Or
feó de les Corts, de Mora d'Ebre
(Tarragona), a l'Església de CaIa
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Millor. El programa del concert era
extens i força variat, dividit en
tres parts: caramelles infantils,
temes clàssics i temes tradicionals.

21. DISSABTE

SITGES FEBRER A "SES FRAGATES"

DeI 21 de Maig al 9 de Juny exposà
a Ia Galeria "Ses Fragates" de CaIa
Bona el pintor Manacorí Sitges Fe-
brer, que presentà una col·lecció
de 43 pintures de tendència impressi,
onista, amb temes de paisatges, figu
res, natures mortes i marines, on
es pot observar una gran seguretat
en els seus traços, molta correcció
en el dibuix i riquesa en colorit
i textures.
Ha participat a les següents expo-

sicions :
1985.- Exposició Colectiva Galeria
"Bearn" (Palma).
1986.- Exposició Colectiva Galeria
"Santa Maria del Mar" (CaIa D1Or).
1986.- Donació d'una obra al Museu
d ' art Contemporani (Porreres).

1986.- Exposició
"L'Auba" (Palma)^
1987.- Exposició
(Inca).
1987.- Exposició
(Palma).

Colectiva

Galeria

Galeria

Galeria

"Cunium"

"L'Auba"

23. DILLUNS

DISCS NOUS

A mitjà del mati foren destapats
els discs nous de senyals de circula
ció, que al llarg de Ia setmana fo~
ren col·locats pels carrers. El dia
no acompanyà, ja que va plóure i
es formaren embotellaments.

La Comissió de Policia estudia
com va Ia nova regulació de Ia circu
lació, per si ha de baratar cap disc:.

24. DIMARTS

LESIÓ

El Regidor d'Hisenda i Turisme
sofrí una lesió quan practicava a
tenis per Ia qual cosa va haver d'e-
sser hospitalitzat iatès cirúrgica-
ment. Li desitjam una pròspera recu-
peració.

El 28 d'abril al Bulleti Oficial
de Ia Comunitat Autònoma es publicà
el decret que regula els nous topò-
nims, que regeixen a les Balears.
En el cas del nostre poble el nou

nom oficial és el de "SON CERVERA".

El 22 Juliol a CaIa Millor
Elecció de MISS BALEARS 1988
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28.DISSABTE

Recull fou convidat a l'exposició
del pintor manacori Joan Duran, que
restarà exposada a Manacor, a Ia
SaIa d'Exposicions de Ia Banca March
fins el 9 de juny. Són 42 obres expo
sades, que inclouen obres dels da-
rres 3 anys.

Josep Lluís Aguiló ens diu: "Joan
Duran és l'artista meditatiu que,
coneixent Ia seva obra fins a Ia
darrera pinzellada, Ia fa avançar
per camins cada vegada més difícils.
Convençut de l'aridesa i freqüent
desencís al camí més dur, el més
profitós alhora, porta com a bagatge
un seguici d'anys dedicats al pa-
cient estudi i a Ia introspecció".
En Joan Duran té 37 anys, casat,

pare de 2 fills i Ia seva professió
oficial és d'empleat de banca, si
bé no cab dubte de que serà per poc
temps, ja que poc a poc es va impo-
sant dins el món de Ia pintura i
una de les seves il·lusions seria
dedicar-se professionalment a Ia
pintura.

29. DISSABTE

La directiva del badia oferí als
jugadors Ia recaptació d'un partir
amistós entre el Badia i el Murense.
EIs jugadors decidiren retre un home
natge a l'afició i el partit, grà-
cies a Ia gentilesa dels jugadors,
fou gratuït.

VIATGE

Alumnes del Col·legi Jaume Forna-
ris, acompanyats de pares i dos pro-
fessors, visitaren Barcelona.
Per gentilesa de Ma Cristina Nebot

els oferim Ia fotografia del viatge
esmentat.

ACLARIMENT

L'acord adoptat pel plenari de
l'Ajuntament de Son Servera el 20-
4-88 en contra del decret del canvi
de nom de Son Servera per "Son Cerve
ra". Consta als documents presentat^
per Sr. Francesc Barrachina, per
tal d'aclarir amb Recull... una pre-
gunta plantejada a l'entrevista que
els oferim.
El 25-4-88 .registre d'entrada a

Ia Conselleria de Cultura del l'a-
cord del ple.
El 28-4-88 el recurs presentat

el mateix dia de Ia publicació al
Bolleti Oficial de Ia C.A. per tant
per decret en aquests moments Ia
nova grafia del nostre poble es "Son
Cervera".
Recull. . . se sumà al sentir popu-

lar i al sentir oficial de l'Ajunta-
ment en contra delanovadenominació.

RECOLLIDA DE FEMS

A Son Servera: els dimarts, dijo
us i dissabtes, a.partir de les
19 hores.

A CaIa Millor: CaIa Bona i Costa
dels Pins: els dilluns, dimecres
i divendres, a partir de les 20
hores. AIs hotels i restaurants
d'aquesta zona: tots els dies de
Ia setmana, excepte diumenges.
A CaIa Millor i CaIa Bona, del

20 de Juny al 20 de Setembre: tots
els dies, diumenges inclosos.
Es recomana que no es treguin

els fems abans de les 19 hores
i que es retirin els poals abans
de les 9 hores.

Es un deure de tots millorar
l'imatge del municipi.

PREMI PER A L'HOTEL BAHIA DEL ESTE

Durant l'hivern ha estat de refor-
ma, amb millores tant a lesfaçanes
com als interiors. Actualment té
una cabuda de 347 clients i compta
amb una plantilla de 60 treballadors.
L'Hotel s'inaugurà Ia temporada

1964-65 i des defa 9 anys té obert
to't l'any. El "Bahia del Este" ha
estat guardonat amb el premi "Arco
de Oro "EUROPA", que atorga "IMATGE
I ART DE MADRID". Només 3 hotels
han aconseguit aquest premi a Ma-
llorca.
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SERVEI D'AMBULÀNCIES A SON SERVERA

El Regidor de Sanitat, Sr. Jeroni
Vives, ens informà del nou servei
d'ambulàncies amb que compta el nos-
tre terme. Està a càrrec de "Ambulàn
cias Insulares, S.A., amb seu social
a Palma de Mallorca, C/ Gabriel Roca
Nu 16, i, des del 15 d'Abril, amb
delegació a Son Servera, C/ Lepanto,
NQ 45, amb un servei de dues ambulàri
cies permanent, per a tots els possT
bles usuaris d'aquest Municipi.
Per a qualsevol servei, aquesta

empresa té una central en funciona-
ment les 24 hores i, mitjançant els
seus equips de radio-telèfon, es
pot contactar amb qualsevol dels
16 vehicles-ambulància de que dispo-
sa en aquesta comarca.
EIs telèfons a disposició dels

clients són: 20-41-11, 20-65-65-
i 20-03-62.

DE LES NOVES SOL·LICITUDS PRESENTADES
PEL CURS 88-89. AL COL·LEGI NA PENYAL
DE 130- S'HAN ADMESES 65-.

RELACIÓ DEL CURS 1.988-89

COL·LEGI JAUME FORNARIS

1Q Preescolar 1 =

2 Q Preescolar 1 =

12

2°

32
AQ

5è
6è
7è
8è

E
E
E
E
E
E
E
E

.G

.G

.G

.G

.G

.G

.G

.G

.B

.B

.B

.B

.B

.B

.B

.B

.=2 =

.=2 =

.=2 =

.=2 =

.=2 =

.=2 =

.=2 =

.=2 =

30 ==

30 ==

70 ==

70 ==

70 ==

70 ==

70 ==

70 ==

70 ==

70 ==

15 ==

31 ==

60 ==

77 ==

68 ==

65 ==

78 ==

90 ==

66 ==

55 ==

15
0

10
0
2
5
0
0
A

15

== 0

== 3

== 0

== 2

== 0

== 0

== 1

== 0

== 0

== 0

= :

=:

-

-
= :

= :

= ••

=

=

=

1- CURS. 2- NOMBRE UNITATS. 3- CAPA-
CITAT TOTAL AUTORITZADA. 4- ALUMNES
QUE PREVISIBLEMENT TENDRÀ ELS CURS.
5- VACANTS:. 6- SOL. NO ADMESES:

EL CRUCE
BAR-RESTAURANT

Especialitat
cuina

mallorquina

Berenars
Noces
Comunions

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

- 30-4-88 Antonio Perez-Gil Galvez
y Ana Ortega Moreno.

30-4-88 Pedro Obrador Fontanet
y Amparo Cano Rodriguez. •

14-5-88 Sebastián Roig Barcelo
y Barbara Servera Suau.
- 21-5-88 Guillermo Adrover Sitges
y María Correas Sierra.

NAIXEMENTS

18-3-88 Antonio-José Castañeda
Gelabert. Fill de Juan i Catalina.

25-3-88 Carmen García Blazquez
Filla de José Luis i Carmen

30-4-88 Barbara Lladó Artigues
Filla de Miguel i Barbara.
- 6-5-88 Carmen Nebot Rios. Filla
de Serafín i Carmen.

DEFUNCIONS

- 8-5-88 George Mulcahy.
- 23-5-88 María Sart Nebot.
- 28-5-88 Jaime Morey GiIi.

ffonHtu.cclon.ti

Son J>etvet&, S.£.
.PROMOTORA • CONSTRUCTORA - INMOBILIARIA

Información y ventas directas

C/. Juana Roca, 55 -1.° Izquierda
Edificio Ca S'Hereu - SON SERVERA

CONSTRUCTOR:

Lorenzo Mas Bauzá
TeI. Particular: 567867

TeIs. Oficina:568075
56 80 61

VENTAS:

Juan J. Sánchez Mérída
TeI. Particular: 585837

CONSTRUCaONS SON SERVERA S.A

EIs comunica Ia propera
construcció d'un edifici

d'habitatges amb aparcament i
locals comercials a sa Plaça

d'Antoni Maura

Autoventa

Jareño
******

RENAULT FUEGO GTX 2 litros
Varios RENAULT 5 GTL
FORDESCORT
Varios FORD FffiSTAS

********

Sant Joan, 50
Cantonada

Antoni Maura

TeIf. 55 01 57

MANACOR

POLICIA MUNICIPAL

El passat mes i l'actual, per man-
ca d'informació, no els poguérem
oferir els servéis prestats per Ia
Policia Municipal.
Posats en contacte amb el Regidor

Encarregat de Ia Policia Municipal,
informà que havia passat ordes al
respecte a l'encarregat de recollir
els comunicats municipals.

¿QUI COMANDA A L1AJUNTAMENT?, ¿PER
QUE SERA QUE ELS REGIDORS SON INCAPA
COS DE FER CUMPLIR LES ORDES?.

IV CARRERA VILA DE SON SERVERA

L'Associació de Pares d'Alumnes
del Col.legi "Jaume Fornaris i Talta_
vull vos informa que el proper dia
26 de juny a les 9 hores es celebra-
rà Ia "IV Carrera Popular Vila de
Son Servera".

Vos convidam a tots i esperam Ia
vostra participacio i assistència.
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IV CARRERA VILA DE SON SERVERA

El 29 de maig al PIa dels Romanins
amb escasa participació popular es
celebrà el IV Cross. Diferents cate-
gories foren suspeses, les quals
es faran el proper dia 26 de juny,
coincidint amb les festes de Sant
Joan.
A les carreres disputades, els

guanyadors foren els següents:
- Mini masculí: José M^ Cervantes.
- Benjamí masculí: Miguel Angel Gue-

rrero .
- Aleví masculí: Miquel Vicens.

Infantil femení: Ma del Mar de
Arriba.

-Infantil masculí: JaumePirisSansó
Tant l'Ajuntament com I1APA del

Col·legi Jaume Fornaris havien cuidat
al màxim l'organització, havent mun-
tat serveis de bar, 2 ambulàncies,
serveis mèdics, policia municipal,
etc. Ràdio Son Servera-85 col·laborà
amb Ia megafonia.
En representació del President

del C.I.M. es desplaçà a Son Servera
el Conseller Sr. Cosme Adrover, acom
panyat de Ia seva senyora. Degut
a Ia suspensió d'll carreres per
mança de participants, noesdesplaçà
el circuit, tal com estava previst
es reuní amb les autoritats i col·la-
boradors a un dinar a CaIa Bona.
Al final del mateix el batle Sr.

Barrachina encetà un coloqui per
tal d'analitzar les circustàncies
d'aquesta mancade participació a
Ia IV Carrera Popular de Cross ViIa
de Son Servera.
El conseller que, a méseselbatle

de Santanyí, animà els presents
i exposà Ia problemàtica que també
tenen a vegades a l'hora de l'orga-
nització d'actes esportius.

CONFIRMACIÓ

Dissabte 28 a les 8 de l'horabaixa
a Ia Parròquia Nostra Senyora dels
Àngels de CaIa Millor, reberen Ia
Confirmació de mans del Sr. Bisbe
de Mallorca, Excel. Teodoro Úbeda,
36 joves i al·lotes, essent Ia prime-
ra vegada que es celebrava. Fa dos
anys a CaIa Millor s ' inaugurà Ia
nova església i es convertí en Parr£
quia.
Acabada Ia cerimònia religiosa,

els pares dels confirmats convidaren
a Ia comunitat assistent a un bere-
nar, servit a Ia porxada de l'esglé-
sia pels joves i al·lotes.
El Sr. Bisbe declarà a Recull Ia

seva satisfació per Ia força que
ha cobrat Ia jove parròquia. Aixíma-
teix el Prevere, Sr. Antoni Lliteras,
expressà Ia seva emoció, ja que per
primera vegada els joves i al·lotes
de vora mar han estat confirmats
a CaIa Millor. El Rector, Pare Nadal
Caldentey agraí als familiars dels
confirmats Ia seva col·laboració.

TeI. 58 56 06

Paseo Marítimo, 21
CALA MEXOR

MALLORCA

PEZAS-LASAGNE-HELADOS
COCDSÍA DSTTERNAQONAL
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ESPORT
Miquel Angel Martínez Ruiz
Naixement: 9 Febrer 1.977

- De sis germans
que som, nomes
n'hi ha un altre
d'esportista.
- M'estim més
escoltar música
de Na Sabrina
que estudiar.

No tenc cap
equip de futbol
que m'agradi
més que l'altre,
tots els que ho
fan bé.
- A casa nostra
fer feines.
- No m'agrada molt xerrar per a l'en
trevista, em fa vergonya.

a vegades ajud a

Joaquín Martínez Sanchez
Naixement: 9 Juliol 1.978

- Som l'únic es-
portista de casa
nostra, a mon pare
tampoc Ii agrada
l'esport.
- Les nines, men-
tres no siguin
lletges, m'agra-
den totes.

Na Rita és Ia
meva mestra, empe-
rons no m'agrada
estudiar.

- Dins Ia música na Sabrina ho fa
molt bé.
- El meu perruquer és en Pepe, m'a-
grada molt dur elscabellsmoderns.

JOSE C**ttPTNS

Autoescuela
SON SERVERA

c/. Mayor, 1
TeI. 567112
SON SERVERA

Avda. J. Servera Camps. na 39
TeI. 585859
CALAMILLOR
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BENJAMINS SON SERVERA

Regularitat trofeu
"BOUTIQUE DON DIEGO"

12 Mateu Andreu.======= 64 punts
22 José Miquel Servera. 62 Punts
32 Sanchez ====== 53 Punts

golejadors trofeu
"CONSTRUCCIONS boN SERVERA S.A."

12 José Miquel Servera. 21 GoIs
22 Joaquín Martinez.=== 22 GoIs
32 Martínez ======== 18 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

3o REGIONAL SON SERVERA

Regularitat Trofeu
"DISCOTECA Q"

12 Bauza I.============ 43 Punts
22 Melis.============== 41 Punts
32 Mariano.============ 39 Punts

golejadors Trofeu
"SUPERMERCADO SON SERVERA"

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

====== 10 GoIs
====== 7 GoIs
====== 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 1.=
22 Cervantes II
32 Vicente.====^

21
15
10

GoIs
GoIs
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.============ 9 GoIs

JUVENILS BADIA

Regularitat Trofeu
"ELECTRICA FULLANA"

12 cota.============== 60 Punts
22 Peftafort.========== 51 Punts
32 Servera I.========= 46 Punts

golejadors Trofeu
"ELECTRODOM. SEVERIANO QUEVEDO "

12 Domenge.=========== 14 GoIs
22 juanito.=========== 10 GoIs
32 Servera I.========= 8 GoIs

23 Division Badia

Regularitat Trofeu
"DISCOTECA Q"

12 Mesquida.=====
22 salvuri.======
32 Obrador==- . = = =

====== 84 Punts
====== 81 Punts
=== = = = 79 Punts

golejadors Trofeu
"JOIERIA UNIVERSAL III"

12 Femenias.======
22 Salvuri. ======
32 Oi>rador. = = = = = = =

===== 8 GoIs
===== y GoIs
= = = = = .4 GoIs

PlZ2ERln SIMBRD

J. VIVES - E HIJOS

SERVICE TOURS
JOlEfílES KfìTIfì

AMB L'ESPORT
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CONSTÂNCIA 1 - BADIA 1

El darrer partit de lliga en Ia
2a Divisió B, enfrontant a dos
equips mallorquins, el Constància
i el Badia CaIa Millor, estant en
disputa el descens de categoria,
per a l'equip perdedor i en cas d'em
pat, perdut pel Constància.

El diumenge, .25 de maig de 1988,
serà recordat durant molt de temps,
sens dubte. Per una part, Ia perma-
nència per segon any consecutiu
a Ia Segona Divisió B, i, per d'al-
tra, els incidents produïts al mar-
car el Constància al minut 96 el
gol de l'empat. Femenias havia mar-
cat abans pel Badia. Amb l'empat
es produiren greus incidents, que
feren que tots els mitjans d'informa
nió del país s'hi interessassin i
donassin àmplia ressonància dels
mateixos.
Al marcar el Constància, en Julio,

porter del Badia, recollí Ia pilota
i fou agredit per jugadors del Cons-
tància. Arrel d'aquest fet, comença-
ren tots els incidents, amb Ia inva-
sió del camp per part dels seguidors
de l'equip inquenc, agredint als
jugadors del Badia, cobrant Ia pit-
jor part el jugador Sebastià Nebot,
el qual sofrí pèrdua de coneixement
per espai de 20 minuts, producte
de Ia forta pallisa que Ii propina-

• ren, segons el certificat mèdic expe
dit.

UN ANY MES EN LA 23 DIVISIÓ B

El Badia començà a Ia nova catego-
ria de manera molt regular, arribant
a estar situat en Ia part alta de
Ia classificació, degut a lesions
i targetes. A Ia segona volta tingué
una baixada que el portà a les da-
rreres posicions i a les portes del
descens de categoria.
El primer gol que es marcà dins

l'esmentada categoria l'aconseguí
el jugador Llull, al partit que en-
fronta el Badia contra l'Hospitalet;
i el de Ia permanència, al darrer
partit de lliga, el jugador Femenias
contra el Cosntància.
Recull Informatiu se sumà a les

nombroses felicitacions rebudes per
Ia plantilla del Badia, i, com no,
felicità a Ia directiva i a l'animo-
sa Penya del Badia "Platja Verde".

ALUMNES COL·LEGI JAUME FORNARIS

CAMPIONES DE BALEARS

El director, sr. José Luis Pérez,
ens informà amb satisfacció del Cam-
pionat de Futbet Escolar de Balears,
obtingut per les alumnes de l'Escola,
per segon any consecutiu.

La final, a doble partit, fou dis-
putada contra el Muro, guanyant el
partit d'anada per 11-4 i Ia volta
per 4-1.
Enhorabona a totes elles i els

seus professors-entrenadors, sra.
Joana Galmés, sr. Santiago Barrado
i sr. Pere Jaume.

••M«A
VENDA DE VrVENDES

APARCAMENTS I TRASTERS
A L^DIFICI

SAVOY III
(Davant Hotel Talayot)

*****

Informació a
Construcciones BADIA CALA MILLOR.

S.A.
AVDA. JOAN SERVERA CAMPS, 41

CALA MILLOR. v ssssao
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RECULL... A S'ERA DE PULA
Francesc Triay i Llopis

Divendres dia 13 de Maig al V Congrés de Ia Federació Socialista Bale-
ar - PSOE cel.lebrat a Ciutat fou elegit President el Sr.Francesc Triay i
Llopis. Recull Informatiu ha tengut Ia primicia d'entrevistar-lo a s'Era
de PuIa i conneixer de primera ma Ia realitat actual del partit que ell re-
presenta .

Convé destacar Ia franquesa i claretat de les seves respostes que han
fet possible que l'entrevista es dugués a terma amb una cordialitat dificil-
ment imaginable, al temps que es deixava entreveurà una personalitat amable
i de una gran senzillesa.

Nascut a Ciutadella el 21 de Maig de 1.9^4, segon de sis germans, fill
de un comerciant de sabates. Bon estudiant. Enginyer de Camins. Casat. Entrà
al món de Ia politica motivat per l'urbanisme que es feia als ajuntaments
del darrers anys del franquisme i que mitjançant Ia seva carrera Ii permeté
conneixer les mancances de infraestructures bàsiques com eren les aigües
i el sanejament, les escoles, etc. i el dugué a prendre part en favor dels
ajuntaments democràtics, inclinant-se cap a una ideologia socialdemòcrata
o un socialisme semblant al dels PaÏssos Escandinaus, cap a una societat
de serveis avançada.

-Vostè que ha viscut de dins el V
Congrés de Ia Federació Socialista
Balear, quina és Ia seva impressió?

El resultat és plenament satisfac-
tori. M'han elegit President, cosa
que jo he acceptat. No és que m'in-
teressàs esser el sucessor d'En Fe-
lix Pons, però no podia dir que no,
quan tota Ia Federació m'havia estat
demanant que fós el Secretari Gene-
ral, per manca d'acord de uns grups
minoritaris Ia cosa no arribà a bona
fi. Com a responsable del Grup Par-
lamentari Socialista havia de conti-
nuar i si era per un lloc de tan
d'honor com esser President, doncs
amb molta més raó. Realment aquest
Congrés s'únic grau d'insatisfacció
q u e p o t t e n i r e s n o h a v e r p o g u t j u n -
tar un 90 ò un 95 per cent de totes
les perspectives que a Ia Federació
Socialista hi ha, però això és una
cosa que s'ha d'intentar sempre.
En Io que no hi và haver diferències
é s e n 1 o q u e e r a 1 a p o n e n c i a p"b 1 î -
tica, Io qual mostra que esteim en
una línia completament compartida
i que no hi ha projectes polftics
diferenciats, però a vegades hi ha
uns certs graus de personalismes
absolutament legítims i que no sem-
pre s'els hi pot donar satisfacció.

-Quin poder de decisió té el seu
partit a nivell balear ? Es consulta
tot a Madrid ?.

-Be, es consulten moltes de coses
perque hi ha que acceptar un fet
i és que els partits que ténen una
implantació estrictament a Mallorca
ho consideren negatiu, però noltros
ho creim molt positiu, som el PSOE
que té des d'un Comisari Europeu
fins a regidors a entitats menors.
Per tant té càrrecs institucionals
executius. Som solidaris amb tot
l'Estat. Ara també puc dir que es
consulten moltes menys coses de les
que es creuen els nostres adversa-
ris. A vegades ens empenedim, perque
ens dónen una visió de les coses
que des .d'aquldificilment tenim.
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EL GOVERN HA V ETAT LA LLEI DE

PREMSA FORANA lí'ER PODER SEGUIR

FENT PARTS I QUARTS

-El parlamentari que deixa el seu
partit no perd el seu escon i el
seu vot el converteix en l'amo i
Senyor del Parlament; creu que és
ètic decepcionar als votants del
seu partit ? .

Hi ha que reconèixer que des d'el
punt de vista legal i constitucio-
n a 1 n o e s p o t d e s p o e e Î r d e 1 s e u e s -
con a un parlamentari ò ,a un regi-
dor d'un ajuntament que es dóna de
baixa del seu partit. Aquests escons
corresponen al partit i èticament
s'hauria de renunciar a ells. EIs
trànsfugues polítics no afavoreixen
el funcionament de Ia democràcia.

-Dins, de Ia primera etapa socialista
uns dels millors èxits fou l'Ense-
nyament Públic; perquè s'ha arribat
al fracàs actual ?.

-Crec que no es pot parlar d'un fra-
càs. Precisament un dels reptes mà-
xims dels vuit anys socialistes -
quatre primers i quatre actuals

és donar una volta a tot Io que
és l'educació pública i també Io
que és l'educació privada des d'el
moment que mitjançant Ia LODE s'ar-
ticulen els mecanismes de participa-
ció de pares i alumnes a tot el sis-
tema educatiu.
Hi ha unes ganes de millorar les
seves retribucions econòmiques per
part del professorat. Hi ha una llu-
ita ideològica per part de Ia dreta
que voldria veura destruít l'ense-
nyament públic i voldria veura que
l'ensenyament privat fós hegemònic.

Crec que en fer balanç del mandat
socialista, un dels elements més
positius serà el canvi sustancial
del sistema educatiu.

-Ha estat, tal vegada , el Ministre
d'Economia, vists els resultats de
Ia inflació el qui ha fet Ia millor
feina ?.

-Es Ia feina de tot un govern. Així
i tot s'han rebut crítiques no sol-
sament per part de Ia dreta - que
està satisfeta encara que ho hagi
de reconèixer d'un govern socialista

sino també sindicals, demanant
un millor repartiment, que hi hagi
una participació més intensa dels
treballadors a aquestes millores
econòmiques; que hi hagi una major
seguretat a l'ocupació, ... Però
Ia part econòmica del Govern ha ten-
gut uns resultats que ningú posa
en dubta i que una vegada estabilit-
zats aquests resultats i tota vegada
que ja ens hem posats a nivells de
creixements bons en relació a país-
sos de Ia nostra àrea econòmica,
arriba a ser hora de millorar les
condicions socials i salarials; de
repartir els resultats econòmics.

-Ha seguit de prop Ia reivindicació
sanitària de Ia Comarca de Llevant?.

-Si. Això ja està decidit en el sen-
tit de que Ia prioritat es per 1'
Hospital de Ia Comarca de Llevant.
Jo vaig estar a favor des d'el co-
mençament d'aquesta postura. Se que
hi và haver moltes crítiques o mol-

tes posicions mèdiques, tècniques
i de persones a favor de que es do-
nàs prioritat a un hospital a Palma.
En aquests moments Io que ham de
dir es que tot això està en fase
d'execució. S'està redactant el PIa
Director i els projectes tècnics
per que el 89 es puguin fer realitat
les inversions directes.

com a cap
Sa Punta de del Govern-Sa Canova, Es Trenc,

n'Amer; que Ii diuen ?.

Jo hi he dedicat molt de temps
a totes aquestes batalles...perdu-
des, qualcuna de guanyada. Darrera-
ment perdudes quasi totes perque
a aquesta nova legislatura de Ia
Comunitat Autònoma estan molt més
endurida malgrat tots els verbalis-
mes, Ia lluita per Ia defensa dels
espais naturals i Ia dreta i els
interessos que representa estan molt
més decidits a urbanitzar parcial-
ment els espais naturals. Per tan
aquelles situacions una mica idil.-
liques des d'el punt de vista d'ara
de Ia protecció d'Es Trenc i Sa Pun-
ta de n'Amer, ja són història. Tot
això no s'està reproduint, Sa Canova
và esser derrotada Ia proposta de
protecció integral i està a punt
de ser autoderrotada per Ia propia
dreta Ia seva proposta de urbanitza-
ció parcial per anar cap a una urba-
nització generalitzada. CaIa Mondra-
gó ha patit per primera vegada el
fet de manera que no es pot ni tra-
mitar amb l'escusa de que podria
suposar un increment de despeses -
no es sab quant - s'ha impedit in-

clús Ia discussió parlamentària so-
bre Ia seva protecció integral.
Es presenten uns anys difícils pels

espais naturals a les Illes Balears
per que l'esperit proteccionista
ja només hi és a les declaracions
públiques.

-Creu que tornarem veure En Fraga
com a cap de llista per president

- No és descartable, és una hipò-
tesi i té molts de partidaris dins
el seu partit, igual que en té En
Matutes igual que en té qualsevol
exceptuant l'actual President d'AP.
Ara jo crec que En Fraga té una pri-
mera feina que és Ia que haurà de
solventar amb èxit per poder obrir
qualsevol altra perspectiva, que
és Galicia; per tan no crec que en
aquests moments es plantegi ell ma-
teix res més que aquesta victòria
a Galicia i que noltros, els socia-
listes, ferem tot Io possible per
que no hoaconsegueixi, naturalment.

-Dia 6 de Maig serà recordat per
Ia Premsa Forana ja que tenguérem
l'oportunitat de que vostè presen-
tàs Ia seva proposició d'ajuda; per-
què no passà Ia Comissió Informati-
va ? .

-No. Això no và esser així. Lo que
và passar es que el Govern Ia và
vetar, per tan no Ia vàrem poder
discutir, i això és Io més greu.
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Tenim un article del Reglament de.1

Parlament que permet al Govern impe-
dir Ia tramitació de proposicions
de Llei que puguin suposar un incre-
ment de despeses i això és un arti-
cle que ténen tots els reglaments
de parlaments, però que els governs
en fan un ús raonable en el sentit
de que efectivament vetin aquelles
coses que no puguin assumir en els
pressuposts aprovats per l'any en
curs. Realment aquesta proposició
de Llei per ajudar a Ia premsa co-
maroal i premsa local no suposa cap
increment de despesa pública. Es
una Llei que estableix uns criteris
per distribuir les ajudes, per tant
serveix per impedir que hi hagi par-
tidisme, favoritisme en el repar-
timent d'ajudes, que es miri Io que
s'escriu, el contingut polítics dels
escrits com un criteri per ajudar
d'una manera o altra i a Ia vegada
que es faci un foment de Ia Norma-
lització Lingüística mitjançant Ia
Premsa Forana. Ha estada vetada pel
Govern perque realment no vol que
existeixin aquests criteris objec-
tius i Io que vol es poder anualment
fer parts i quarts. Creim que ha
e s t a t u n a b u s i q u e 1 a s e v a m a n c a
de raons per poder argumentar contra

ha estat el motiu d'ha-
la seva discussió, a-
estava garantitzat que
teniem Ia majoria asse-

perque ens consta que tan
com el PSM estaven a favor.

aquesta Llei
ver impedit
part de que
prosperaria,
gurada
el CDS

AgraÍn sincerament Ia seva presen-
cia ja que és molt mal de fer acon-
seguir que membres de l'oposició
visitin Ia nostra zona, llevat del
temps de campanya electoral i també
agraÏr a n'En Pere Serra, parlamen-
tari, les gestions fetes per a que
aquesta entrevista es pogués dur a
terma.

BAR RESTAURANTE
S1ERA DE
PULA

Li recomana GaII a Ia
Mallorquina
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ENTREGA DE TROFEUS ALS MAXIMS GOLEJADORS I A LA REGULARITAT

El dissabte 28 al restaurant Ses
Roques de CaIa Bona, Ràdio Son Serve
ra-85 procedí a l'entrega de guar-
dons als màxims golejadors i a Ia
regularitat, per tal de recolzar
i fomentar el futbol de base.
Es començà agraint l'assistència

i sortejant tres camisetes de Ràdio
Son Servera-85, a més es rifà una
pilota amb les firmes de tots els
jugadors guardonats.
Ràdio Son Servera-85 entregà un

banderi de l'emissora i de Ia revis-
ta Recull, bordat a ma, a totes les
cases comercials que al llarg de
tot l'any venen col·laborant i patro-
cinant els trofeus.
Acabada l'entrega, es recabà Ia

presència del President del Club
Badia de CaIa Millor-Son Servera,
Sr. Miquel Meca, el qual dirigí unes
paraules a tots els assistents, a
més de referir-se per darrera vegada
a les tensions que ha sofert el club;

agraí Ia solidaritat mostrada pels
socis i afició; felicità als guardo-
nats i, de manera molt efusiva, donà
les gràcies a Ràdio Son Servera-85
pel suport informatiu que ve donant
al futbol.

Per gentilesa d'en José, de Foto-
grafia Garcia Liz, tots els guardo-
nats seran obsequiats amb una foto
de l'entrega dels trofeus.

Î ANO DE GARANTIA
SIM LIMITE DE KILOMETRAJE

ANOSDESEGURIDAD
'A L MECAMICAQ 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.

Servicio Oficial

, AÑOSDEGARAMTIA
S) AMTICORROSIOM

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

ARAMTIADEPORVIDA
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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BRITT-MARIE ERICSON
HOSTELERÍA
CALA MILLOR

Es presenta normal,
ara bé, no s'om-
pliran els hotels
com antigament,
degut a les noves
places que es cons_
trueixen.

ENQUESTA
CGM ES PRESENTA

LA TEMPORADA TURISTICA
MAGÍN DURÂN

COMERÇ
CALA BONA

Amb un mes de re-
tard, de vora als
altres anys, però
s'espera que serà
bona.

J.M.SÁNCHEZ LÓPEZ
HOSTELERÍA
CALA MILLOR

Ha començat bé
i les perspectives
pareixen bones,
ara tot depen de
Ia clientela, si
hi ha qualitat
o només quantitat.

ANTONIA LLITERES
COMERC

CALA BONA

Serà fluixa, degut
a que el client
ve de vacances,
no de compra i,
a més, a Cala Bona
Ia majoria dels
turistes repeteixen
cada any.

Les darreres
novetats en:

"bolsos"

complements
de pell

Avda, Cristóbal Colón, 70
Teléfono 58 52 24

Cala Millor
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iES DONES DEL SEGLE XX
Cada vegada són més dones les que diuen
BASTA DE TOCS, dones que ja estan cansades
d'esser víctimes del seu marit o company.

Es una dona casada des de fa devuit anys,
i que ja no se'n recorda quan el seu espós
Ii pegà per primera vegada, una dona que
de petita veia com el seu pare pegava a
Ia se'va mare, i que fins fa poc, pensava
que els tocs anaven implícits amb el matri-
moni, una dona que vol saber quins són els
seus drets davant les agressions.

La llei prohibeix qualsevol maltractament,
sigui de paraula com d'obra, i condemna
als agressors.

Per a poder erradicar els maltractament,
és necessari que les dones denunciin i que
les persones properes Ia recolzin, ja que
Ia violència no té justificació mai.

El procediment és el següent: Ia dona
que és maltractada pel seu marit o company
ha d'anar al metge o a urgències, i demanar
un certificat. Amb el certificat ha d'anar,
0 bé a Comisaria, a Ia Guardia Civil, o
bé al Jutjat, a on farà Ia denúncia corres-
ponent. Després el Jutjat ja s'encarregarà
de fer les gestions fins al moment del jud^
ci,a on Ia denunciant s'ha de presentar.
Hi ha una qüestió que és molt important

conèixer, i aquesta no és altra més que,
Ia dona que ha sofert maltractaments i les
ha denunciat, si té ingressos de menys de
84.000 ptes. mensuals pot demanar un advo-
cat ^.^ d'ofici, que Ii dugui el seu cas
davant els tribunals sense despeses.

Les raons de perque els homes peguen a
les dones, no són els típics de perquè són
alcohòlics o sectors molt marginals, estan
comprovades dues qüestions;
1- EIs homes que agradeixen a les dones
pertanyen a diferents estrats, treballadors
empresaris, i altres que tenen professions
més lliberals.

2- Tots ells pensen que Ia seva dona és
com una "cosa" seva, amb Ia que poden espa:L
ar Ia seva agressivitat, el que no faran
amb amics o companys de treball.

La lluita que duim les dones per a Ia
nostra dignitat d'essers humans, és arida
1 només a Ia voluntat de totes les dones
i homes deurem que es pugui resoldre, no
oblidam que només fa sis anys que les do-
nes hem destapat els maltractaments dins
ca nostra.

No totes les dones que sofreixen maltrac-
tes ho denuncien, entre altres motius no
ho fan, per por del que els hi passarà si
ho denuncien, només cal recordar que dins
l'any 198? trenta-vuit dones varen ser mor-
tes violentament a mans dels seus homes.

Altres dones no ho denuncien per Ia depen
dència econòmica, per no tenir de què viure
ni a on anar si se'n van de casa seva, al-
tres per dependència afectiva o por a Ia
soletat.

El temor a les crítiques del medi ambient
i el determinisme de què ja ho han vist
a casa de Ia seva mare, són causes que co-
harten fer públiques les agressions.

Tampoc oblidem que hi ha un article de
Ia Constitució que sota Ia suposada "pro-
tección de Ia intimidad familiar", encobre-
ix moltes situacions injustes per a les
dones, que qualque dia sortiran a llum.

Hi ha associacions com Ia nostra que un
dia a Ia setmana -dimarts de 7 a 9 del cap-
vespre-, al seu local -carrer Nou, núm.39
de Manacor- atenen a les dones que vulguin
consultar o denunciar Ia manca de drets-

També el Centre d'Imformació dels Drets
de Ia Dona de Palma dóna informació tele-
fonant al num.722551.

Esperam que aquesta col.laboració serves-
qui perquè les dones no callin més i deixin
de plorar dins ca seva.

ASSEMBLEA DE DONES DE MANACOR

RECULL INFORMATIU SON SERVERA

NQ 4

MAIG 1.988

EDITA: RÀDIO SON SERVERA - 85

ADREÇA: CARRER ARTIGUES NQ 14 IQ

TELÈFON: 567860

DIPÒSIT LEGAL: 123- 1.987

HAN COL·LABORAT

FOTOGRAFIES: GARCIA LIZ

PEDRO MONINO

ASSEMBLEA DE DONES DE MANACOR

O.T.M.
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SILVERIO DUATO

Silverio Duato nasqué el 14 de desembre
de 1945 al Puig de Santa Maria (València),
on viven els seus pares, Josep i Vicenta,
els quals regenten un tÍpic merender valen-
lencià i estan especialitzats en Ia paella.
Te una germana. EIs primers estudis musi-
cals els fé al seu poble, on existeix una
Societat Musical i una Banda de Música.
Més tard seguí al Conservatori de València,
on cursà durant 3 anys Ia carrera de saxo-
fon. AIs 22 anys canvià Ia seva trajectòria
musical a petició del sr. Julio Rivelles,
aleshores director de Ia Banda de Música
de Palma, que l'envià a demanar; durant
un any es desplaçà setmanalment des de Va-
lència i s'especialitzà en el fagot, oposi-
tà i guanyar Ia plaça en propietat.

L'any 1969 celebrà les seves noces a Va-
lència, amb Ia srta. Maria Castillo, una
granadina criada a València, i el 17d'abril
del mateix any s'aveinaren a Palma. Tenen
dos fills mallorquins, Silverio i Ricardo,
que encaminen els seus estudis, al igual
que son pare, dins el món de Ia música.

- Sr. Silverio, com és Ia seva jornada
laboral?.

- Depen,_ quant més festa fan els
altres, més treballen els músics,
de fe t , des de que som casat, no
he passat mai unes festes de Nadal
sense _treballar. EIs dies feiners,
el matí, assaig en Ia Banda de MÚsi-
ca de Palma; el capvespre, amb I1Or-
questa Sinfònica, i el vespre, Ia
Banda de Musica de Son Servera. I
els dissabtes, l'Escola de Música
de Son Servera.

- A casa seva, no deven voler sentir par-
lar de música?.

- Al contrari, a Ia meva dona Ii
agrada molt sentir parlar de música,
és Ia meva millor crítica, és molt
objectiva, als meus fills els agrada
també Ia música i estan incorporats
a diferents agrupacions musicals.
M'agrada que sabin música, però no
he volgut mai influir-los, Ia música
no es pot imposar a ningú, ha de
sortir d 'un mateix. Al major, Silve-
rio, Ii agrada l'oboe; al petit,
Ricardo, el violí.

- Practica qualque esport?.

- Si, m'agrada molt el tenis, em
distreu molt, el sol practicar amb
els meus fills,- fins l'any passat
els deixava guanyar, ara ja m'han
passat davant i em costa molt seguir
-los el ritme.

- Qui va facilitar Ia seva incorporació
a Ia direcció de Ia Banda de Música de Son
Servera?.

- La persona que influí de manera
decisiva va esser en ToIo Jaume,
serverí, solista d'oboe a Ia Banda
de Palma. A Ia Banda de Son Servera
em vaig incorporà i Ia vaig agafar
amb molta d'il·lusió el 14 de febrer
de 1987. Abans vaig venir a fer un
concert a CaIa Millor, amb un quin-
tet del qual som fundador, que es
formà l'any 1975. Fent el concert,
sorti Ia problemàtica que m'explicà
el sr. Serra, el seu director, i
uns quants músics majors. Vaig tor-
nar a Son Servera, amb tres compo-
nents del quintet, per actuar junta-
ment amb ^la Banda, al Concert de
Santa Cecília; una vegada més m'ex-
plicaren que volien un director més
jove, ja que tenien Ia il·lusió de
formar l'Escola de Música.
A .Son Servera l'equipar molt amb

el meu pqble, ja que també és petit.
Quan em varen dir per fer-me càrrec
de Ia Banda i l'Escola que es volia
muntar, vaig veure que es podia fer
molt bona llavor. M'ho vaig pensar
un poc, ja que és molt enfora de
Palma; en aquests moments estic molt
content, Ia passada setmana vàrem
matricular al Conservatori 46 alum-
nes de l'Escola de Música.
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- Es difícil dirigir l'Escola de Música?.

- No, és maravellós treballar amb
infants, tots tenen una il·lusió molt
gran, estan molt atents. Dels 46
que tenim matriculats, crec que en-
tre juny i setembre aprovaran Ia
meitat, llavors els donarem instru-
ments i començarem a incorporar-los
a Ia Banda. EIs músics majors ajuden
molt amb els nins nous que ja hem
incorporat. Ens falta moltissima
de gent per aconseguir una bona ban-
da i l'Escola ha d'esser fonamental
per assortir-nos de músics.

Es un esforç molt gros que han
fet els músics majors i el director
anterior per conservar Ia banda,
que anava minvant de dia adia; grà-
cies al seu esforç, que no ho deixa-
ren, podrà seguir endevant.

- Quants de components comptava, quan
vostè s'en va fer càrrec?.

- He fet un historial des que Ia
tenc jo: al primer assaig que férem,
érem 17 músics, em faltaven totes
les cordes; trompetes, no en teniem;
friscorns, només en teniem un; me-
talls, n'hi havia molt^ pocs, i me
faltaven flautes, només en tenia
una; en fi, Ia situació estava molt
deteriorada, quant a Ia familiadMns_
truments. No he pogut desenrotllar
el que volia, per això hem de cuidar
i mimar els nins, ells han d'anar
completant les cordes, ja que estan
incompletes; em referesc, per exem-
ple: em fa falta una tuba, un altre
trombó, algunes trompes, dues trompe
tes, etc. Tot això ha de sortir de
Ia gent jove.

- Vostè té alumnes de 7 anys, no s6n molt
joves per a aquests instruments que ha ano-
menat? .

- Sempre que me fan aquesta pregun
ta m'agrada explicar que, a partir
dels 7 anys, és Ia millor edat per
començar, a .aquesta edat l'inici
a Ia música és fonamental, els jove-
nets tenen un gran sentit de Ia cap-
tació. Comencen el solfeig i als
8 ó 9 anys, segon de solfeig i pri-

Amb els nous mètodes d'ensenyament
no es fa servir Ia capacitat toràci-
ca de l'alumne, avui Ia tècnica no
és bufar fort, és a base de pressió
del diafracma, un nin o una nina
amb poca^ força pot sonar molt bé
un trombó. Són els mateixos infants
que escollen l'instrument que volen.
Duguérem una banda de música juve-

nil, perquè vessin com al·lots com
ells toquen qualsevol instrument.
Tan sols, si un al·lot té dificultats
tècniques per Ia forma del llabis
o altres deficiències, se Ii aconse-
lla el millor instrument per a ell.
A València tenen nins de 8 anys que
toquen tubes més grosses que l'in-
fant, trompes de vares, etc, i ho
fan molt bé; de fet, nosaltres tenim
un al·lot de 9 anys que està enamorat
de Ia tuba, segurament l'any vinent
esprepararà per esser el futur tuba
de laBanda de Son Servera.

- Es Ia família de Ia percussió el parent
pobre de Ia Banda?.

- Antigament era així, el que no
servia, a Ia percussió; puc assegu-
rar que avui no és veritat. Un percu
ssionista ha d'esser molt viu i s'ha
d'especialitzar en 7 ó 8 instruments,
mentres que els altres músics, tan
sols en un. El percussionista ha
d'estudiar 3 anys i estar molt prepa
rat; Ia percussió és molt sofistica-
da, per exemple, toquen: timbals,
bombo, caixa, plats, campanes, vibrà
fon, gongs, xilofon, etc.

- Quina ha estat Ia part més problemàtica,
com a director?.

- No m'agrada Ia paraula director,
preferesc conductor; un director
el que fa és conduir i coordinar
les distintes opinions dels compo-
nents. En primer lloc, s'ha de consi.
derar Ia persona individualment i
esser amics de cada un d'ells, acon-
seguir una familia de músics, que
es respectin els petits i els majors,
no fer callar als més joves i aprofi
tar !'«xperiència dels majors, que
exposin Ia seva opinió. El més pro-
blemàtic fins ara ha estat aconse-
guir que te mirin a l'hora de diri-
gir. . . a vegades els agradava anar
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- Te vostè una forma pausada i alegre
a l'hora de dirigir Ia Banda, sembla que
disfruta...

- De fet és així, si no te sents
bé a l'hora de dirigir Ia Banda,
no disfrutes, el públic capta tot
d 'una l'ambient i no presta atenció.
La gent ha de veure els músics dis-
frutar amb el concert i Ia seva ten-
sió; Ia manera de seure a Ia cadira
ja diu si el músic passa gust o està
despreocupat. Es fonamental que els
músics sabin transmetre energia,
vida... perquè Ia música digui algu-
na cosa.

- Es respecten els músics entre ells?.

- Precisament estic lluitant per-
què es solidaritzin uns amb altres
i recolzin al company, si s'equivoca
en el moment del concert. Poc a poc
ho aconseguim. Estic molt content
de tots ells.

SESFRAGATES
Galeria d'art

ANDREU LLODRA
De111 al 30 de Juny

Horari de 11 a 13 í de 18 a 21
DIUMENGES I FESTIUS
Deles 19a21h.

AVDA. INGI .NILRO A N T O N I O G A R A U
Ti:L.56 7847 - 5 8 5 2 80

CALA BONA - SON SF,RVi:RA - MALLORCA

h.

~ Sr. Silverio, gràcies per Ia seva amaM
litat, queprestpoguem veure nous músics
a Ia Banda.

- Moltes gràcies a vosaltres, per
Ia divulgació que dels concerts feis
a Ia ràdio. Aprofit l'oportunitat
per agrair al poble Ia seva acollida,
demanar als pares dels alumnes que
animin als seus fills, i, als pa-
drins i amics, que assistesquin als
concerts. Així, poc a poc, es podrà
formar Ia família musical que m'agra
daria. Finalment vull convidar a
tots els qui vulguin incorporar-se
a Ia Banda de MÚaica, seran molt
ben rebuts.

Rellotgeria
Fotografia

GRRClH LlS

Reportatges i videos

Pl. Sant Ignasi 3 -TeI. 567165
Son Servera
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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
JUNIO 1988

Durante el presente mes deben
formalizarse las siguientes
DECLARAQONES:

*Renta, Patrimonio 1987.
-Fecha tope presentación rentas
POSITIVAS: 20 Junio

-Fecha tope presentación rentas con
derecho a devolución: 30 Junio

*Presentación Balances 1987.
SOCIEDADES

gESïCm

AUTOMÓVILES
Malriculaciones.
Transferencias
Tarjetas transporte y visados.
Cambio de Residencia
Baias Vehículos

ASESORIA LABORAL
Obtención DC.E.
Alta empresas en Seg Social
Alta Autónomos en cualquier régimen
Seguros Sociales (TC-2, TC-1, etc)
Contratos trabap y prórrogas.
Exptes jubilación, invalidez, viudedad y orfandad
Descargos y Recursos ante Ia Organización.
Laboral Competente.

TRAMITACIONES VARIAS
Altas y Bajas ucencia 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 1

A través de Informática Llevant, lEmpresa del Grupo)

Balance mensual de Sumas y Saldos.

Programa especial para E.O.S., IN. y Sl

Especificación del I.V.A. (Repercutido, soportado)

Balance de Sociedades

Contabilidad de Sociedades.

Confección declaración de I.V.A - RF

Confección declaración Renta IN. y Sl y
Patrimonio con precios especiales a colectivos de
Hoteles-Empresas que sean clientes habituales

SEGUROS

>

GESTORlA 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.)
Y SANITAS (Seg. Enfermedad)

• ALIANZA

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

*&
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Peus davall taula, atesos en tot moment
agradablement pel personal de Ia Pizzeria
Simbad, al nou emplaçament, des d 'on comtem
plam tota Ia Badia de Llevant. Anam donant
un repàs al darrer any de gestió al front
de l 'Ajuntament amb el batle Barrachina
i arribat al café començam directament les
preguntes.

-A les passades eleccions A . P . no aconse-
guí majoria, havent de pactar per aconse-
guir Ia batlia.

Avui en dia tornaria decantar-se pel mate-
ix pacte?-

- En aquests moments, després de
prop d ' u n any de legislatura, torna-
ria al mateix lloc i faria el mateix
pacte que férem en principi.

- C o m a cap de personal, està aicorrent
del quefer de tots i cada un dels treballa-
dors municipals?

- Me pas poc temps dins el despatx
i m'agrada anar de dependència en
dependència.. . estic al corrent.

- S'acaben ja les obres a l 'Ajuntament

- Com és sabut, l 'Ajun tament nece-
ssitava de Ia reforma, començàrem
per les oficines en una primera fase
i hem seguit pel saló d'actes, pels
quals motius venim celebrant els
plenaris a les Escoles Velles, crec
que dins un mes estaran acabades
les obres.

- L'abocador de fems, com està en aquests
moments ?

- El tema de l'abocador... jo vol-
dria que tots els serverins sabessen
que ningú vol els fems dins casa
seva. Una vegada que no s'ha duit
a terme l'abocador de Son Ribot/Son
Barba, el regidor de Sanitathaassi£
tit a unes 27 reunions i s'ha ha-
gut de pagar el projecte en parts
proporcionals amb els 5 ajuntaments
amb que intentam mancomunar-nos i
no hi ha hagut enteniment sobre l'em
plaçament. Esperam que no ens falli
el de Son Reus, com ens ha fallat
el de Son Ribot/Son Barba, i poguem
arribar a un acord.
El Conseller de Sanitat, Sr. Oli-

ver i Capó, i el d'Indústria, Sr.
Oliver i Mut, em varen dir fa quinze
dies que hi hauria un decret que
ho regularà; ara que jo, fins que
no ho veuré, no ho creuré. VuIl dir
que el que hem cercat ara en el po-
ble no és que sigui un "ram de flors"
hem intentat cercar el que danyi
manco. Pens convidar un dia els nins
de l'escola dels cursos 6è, 7è i
8è d'EGB, perquè vegin com el duen
i com es tapa.

TELE TAXI
CALA MILLOR - SA COMA - S'ILLOT

Y

586969
« * * *

24 HORES AL SEU
SERVEI
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- Perquè els veïns particulars de Ia zona
costera paguen més per Ia recollida de fems
que els de Son Servera ?

- Es paga en forma proporcional
als dies de servei.

- Sap vostè que els particulars tenen
els mateixos ?

- Fa dos anys hi havia més diferèri
cia, avui ja no és tanta. . . intenta"
rem que es vagi equiparant.

- Quines relacions té* l 'Ajuntament amb
l'escoles ?

- Puc dir que són cordials, s'està
demostrant que, quant a les necessi-
tats que ells tenen, sempre els hem
ajudat en allò que podem, dins l*s
nostres possibilitats. A CaIa Millor,
el pati estava molt malament i l 'hem
adecentat.

- Local de Tercera Edat, quan està pre-
vist l'inici d'obres ?

Ja tenim el projecte aprovat,
per tant , quan tenguem el pressupost,
Ia .qual cosa crec que serà a finals
de mes o principis de juny. Llavors
ja serà qüestió de donar pliques
i el que el tregui, començarà tot
seguit les obres.

La planta baixa es destinarà al
magatzem, per a vies i obres; Ia
primera planta, per a Ia Tercera
Edat, i a dalt, un pis de 18O m2,
previst per cedir-lo a Ia Juventut.
Es d'esperar que les obres comença-
ran dins aquest any.

- Quina és Ia situació de lesArquesMuni-
cipals ?

- Es bastant bona, podria esser
millor, ja que voldria tenir entre
50 i 7O milions més del que tenim,
per poder atendre totes les necessi-
tats que el poble necessita.

- Es Ia recaptació l'assignatura pendent
de l 'Ajuntament ?

- En aquests moments funciona bas-
tant bé, voldria dir al poble que
només som uns administradors i que
volem que tothom pagui equitativa-
ment, si tothom paga, amb molt manco
en sortirem.

- Enaquestalegis la tura han augmentat
el controlurbaníst ic o segueix com a Ia
passada ?

- Amb les normes subsidiàries i
el decret Cladera, tot anirà millo—
rant.

- EIs jardins públics de CaIa Millor com
estan ?

- En aquests moments n'estic vei-
ent un i pens que no estan tan mala-
ment. En aquesta legislatura volem
arreglar totes les zones verdes,
dins aquest any se n'arreglaran 3,
dues devora l 'Oficina Turística.

- En aquests moments per decrets'ha can-
viat el nom del poble. Abans que es publi-
càs, vostè convocà un ple per impugnar el
decret. Perquè esperà 8 dies a presentar-
lo a Ia Comunitat Autònoma ?

- Jo vos puc demostrar amb papers
oficials que no és així. La Conselle^
ra de Cultura ens va dir que aprova-
ssin a un ple Ia impugnació, el més
aviat possible, demanant que Ia topo
nímia de SON SERVERA seguís essent
SON SERVERA. Això va tenir entrada
dins Ia Conselleria el 25 d'abril,
després, dia 27, ens telefonaren
de Cultura i ens demanaren a més
del ple, que ja havien rebut, que
féssim un recurs, el qual férem dia
27 i tingué entrada dia 28.

perquè no ha *arribat Ia normalització lin-
güística a l 'Ajuntament de Son Servera ?

- Hauríem de mirar de fer un cur-
set, per poder conèixer Ia nostra
llengua.
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MIQUEL MOREY I ANDREU

Miquel Morey i Andreu és Catedràtic d'Eco
logia de Ia Universitat de les Illes Bale-
ars, nascut el 2? de novembre de 193^, fill
de Miquel i serverins; casat, pare de dos
fills. Està molt agrait als seus pares,
per l 'esforç que feren donant-li estudis.
Li agradava molt estudiar, avui en dia pen-
sa que Ii agradaria haver ajudat més els
seus pares, els quals sempre desitjaren
que ell dedicàs tot el seu esforç als estu-
dis.

Ha conegut l'ambient de pobresa... molt
digna, però una pobresa de sanitat, incultu
ra i injusticies politiques, per tal motiu
no pot esser mai partidari d ' un ecologisme
radical, que comporti un nivell de pobresa
molt fort .

- Com va esser que es va decidí a estu-
.diar Biologia?.

Jo vaig esser de les primeres
persones que, per qüestions d 'edat ,
va estudiar Biologia. Un canvi de
plans d'estudis separaren Ia carrera
anterior, que era Ciències Naturales,
les quals agafaven Geologia i Biolo-
gia. També he estat de les primeres
persones que s 'ha dedicat professio-
nalment a l'Ecologia, com a profe-
ssor universitari i investigador.

- Depen de Ia Universitat en què
estiguis, jo tenc Ia sort d 'estar
a una universitat on hi ha pocs alum
nes i l 'ensenyament resulta molt
senzill.

- Quins valors morals Ii agradarien per
als seus fills?.

r.
- Som^molt poc modern en aquest

punt, són els valors tradicionals
de sempre, per al meu gust: Ia bon-
dat, l'educació, són un valors que
no manquen mai, per moltes modes
que hi hagi. Mai hem donat Ia lata
als nostres fills perquè estudiin,
ni que tirin endavant d'una manera
que hagin de sortir damunt els altces.
EIs hem demanat que siguin responsa-
bles i bona gent i que procurin dur
una vida feliç, res més.

- El problema de l'atur per a Ia joventut,
creu que és el que no estimula a l'estudi?.

- Avui en dia per estudiar s'ha
de tenir una gran vocació, un títol
no significa res, antigament, sí.
Hi ha moltes maneres de tenir un
benestar, sense necessitat d'estu-
diar, ni tenir una carrera universi-
tària. Quant al que nosaltres hem
exigit als nostres fills... que ten-
guessin I1EGB i, a ser possible,
el batxiller; una vegada que són
aficionats a llegir - que ho són
molt - i tenen una cultura, han de
seguir una linea, però mai s'els
ha de forçar a l'estudi, un pot ser
molt inteligent i agradar-li els
negocis o una altra cosa, en aquest
sentit som partidari de l'extrema
llibertat, dins una responsabilitat.

- Al darrer llibre que vostè ha treballat
hem vist fotografies fetes l'any 1959, de
Ia Badia de Llevant, què pensa vostè del
canvi d'aquest entorn?.

- Ai, què pens d'aquest canvi?...
Jo, encara que a vegades disgusti
als meus amics ecologistes, també
ho som. Em fa molta pena, en uns
certs aspectes que estan dins Ia
mentalitat de tothom, el canvi que
hi ha hagut. Aquestes fotos testimo-
nien un altre entorn, que jo vaig
viure de petit, un entorn on hi ha-
via molta de misèria, incultura i
injustícia social. No sé si avui
en dia encara som a temps en aquesta
Badia de LLevant, però hauríem de
poder compaginar les dues coses:
benestar i ecologia.
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- Què motiven les barbaritats urbaaisti-
ques?.

- Crec que l'economia sol dominar-
ho tot, una economia mal entesa,
a curt termini, perquè a llarg termi
ni ni tan sols és una bona economiaT
També moltes vegades es fa per igno-
rància... si, Ia ignorància és una
cosa molt generalitzada.

- EIs polítics s'interessen molt per
l'ecologia l'any d'eleccions, creu que n'hi
hauria d'haver més?.

- Me pareix una pregunta molt bona,
s'interessen per tot i, sobre tot,
per l'ecologia els anys d'eleccions,
n 'h i hauria d'haver eleccions cada
dos dies, així no farien tants de
disbarats.

- Les autoritats i els hotelers, són con£
cients de que hem de cuidar i protegir
aquest entorn?.

Alguns hotelers, dels quals
ja n 'hem parlat i que són amics meus,
són conscients, d'altres no ho són.
Quant a les autoritats locals, no
he tengut molta d'ocasió de parüar-
ne amb ells. ElIs diven que són con£
cients, idò, si ells ho diven, els
creurem.

- La gent, està sensibilitzada amb els
temes ecològics?.

- Actualment està molt sensibilit-
zada, bastant. . . però crec que l'eva^
luació que hem de fer ara és que
estigui ben sensibilitzada. Perquè
no sempre tots els que se creuen
estar ben sensibilitzats per l'ecolo-
gia tenen els coneixements prous
per poder distingir allò que és co-
rrecte, ni quan s 'ha de fer força
i pressió pública o no val Ia pena
fer-ne.

- Què opina dels ports esportius?.

- El problema dels ports esportius
és un problema a nivell de tot Bale-
ars, crec que es poden fer ports
esportius, però sempre que vagin
precedits d'uns estudis molt pro-
funds i ben fets, d'impacte ambien-
tal, agafant sobre tot l'impacte
sobre les platges pròximes, que po-
den desaparèixer o sofrir grans modi.
ficacions, i agafant també l'impacte
paisatgístic.

- I quant als camps de golf?.

- EIs camps de golf, sempre que
es facin amb mesura i no com un truc
per abandonar-ho i urbanitzar el
que no era urbanitzable. Si se fan
com pertoca, és una de les coses
més positives, ja que tenen dues
aventatges: milloren Ia qualitat
del turisme i poden tenir bellesa
paisatgística, i encara n'hi afegi-
ria una altra: poden constituir un
refugi de fauna interessant. ***

BAR RESTAURANTE
S'ERA DE
PULA

38z*r&
Ctra. Son Servera - CaIa Ratjada y Cuevas Artà - TeI. 56 79 40

ELRESTAURANTDE
SON SERVERA

LA SEVA ESPECL*JJTAT :

ELCLTFNT
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- Què ens diu de Sa Canova, tan discutida
darrerament?.

- M'he manifestat públicament en
aquest sentit. Sa Canpva està situa-
da a un estudi que vàrem fer nosal-
tres i que jo vaig dirigir; és un
estudi que Ia qualifica com una de
les 4 zones de més valor ambiental
de Mallorca, per tant crec que no
s'hauria de fer aquesta urbanització.
En tot cas, si és necessari fer més
coses, hi ha Ia zona de Son Serra
que ja està urbanitzada, però no
espenyar més enllà del torrent de
Na Borges, que deixassen fer des
de l'esmentat torrent fins Sa Colò-
nia d'Artà i, en tot cas, tocassen
Ia zona del torrent de Son Real.

- Fa projectes o més bé viu Ia realitat
quotidiana?.

- M'agrada un poc massa fer projec
tes de cara al futur, Ia qual cosa
sempre és una font d'angúnia per
mi, perquè no sempre es veu el futur
amb mn1 bons ulls.

Una xerrada de tres hores amb el senyor
Miquel Morey es convertf per nosaltres en
tota una classe d'ecologia, que aprofitarem
al màxim. Esperam comptar amb altres oca-
sions , per seguir contant-vos més coses,
amics lectors.

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 MnXOR

Joieries CaIa Millor

KATlA
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PROTAGONISTA: MAGDALENA MASSOT SERVERA

Campiona de Balears de Judo sub-15, de
menys de 42 kilos.

Na Magdalena pertany a Ia nova generació
de joves i al.lotes que el primer que te
diven és: "Som de CaIa Millor (o CaIa Bona) ,
si bé estudii a l'escola de Son Servera,
on tenc molts d'amics".

Simpàtica i molt espabilada ens diu: "Mon
pare nom Joan Massot, nasqué a Gènova i
s'enamorà de N 'Antòn ia Servera, una.al.lota
nascuda a CaIa Bona, i fruit d'aquest enamo
rament avui vivim a CaIa Bona Ia meva germa
na Francesca, de 15 anys, n 'Antònia, de
7, i jo, que tenc 13.

Na Magdalena és protagonista en el Recull
de maig per propis mèrits, ja que ha aconse_
guit el Campionat de Judo sub-15 de Balears,
de menys de 42 kilos.

- Quin temps fa que practiques el Judo?.

- Vaig començar fa 3 anys, arrel
d ' u n anunci, una amiga en broma em
va dir que no seria capaç. . . i Ja
no ho vaig ^<Mxar.

- Amb quin club vas?.

-' Abans tenia un altre nom, ara
es diu "Renshinkan", i el meu entre-
nador és Pep Mascaró Adrover. Aquest
club està a Son Servera.

- Quantes hores entrenes habitualment?.

- Dues hores a Ia setmana, si bé
les setmanes prèvies al Campionat
de Balears faig unes 4 hores setma-
nals, que seguirem fins el mes de
juny, ja que els dies 11 i 12 de
juny hem d'anar a disputar el Cam-
pionat d'Espanya a Madrid.

- Et va esser difícil aconseguir el cam-
pionat? .

Sempre t'imposa un campionat,
emperons el passat any ja el vaig
aconseguir a Ia categoria de menys
de 38 kilos.

- Qui admires dins el judo?.

La veritat és que no conec a
les esportistes de judo a nivell
nacional; aquí, a CaIa Millor, sem-
pre m'agradava molt veure Na Maria
Vives, emperons ja ho ha deixat anar.

- Què diven a casa teva?, te recolzen?.

- Si, molt, mon pare sempre m'ha
de fer de taxista, ja que com he
dit, vivim a CaIa Bona i el club
està a Son Servera; Ia meva germana
petita aviat em passarà davant, ja
que ha començat molt jove, als 6
anys, jo en tenia 10 quan vaig comen
çar.

- Quin cinturó tens?.

- El passat dimecres em vaig exami_
nar i en aquests moments tenc el
verd-blau.

- Magdalena a l'escola te fan es contes?.

- .No sa veritat
es que no, pero
no m'agrada sa
violència.
- I estud.iar,
grada?.

t ' f l -

Si, m'agrada
molt , l ' any pas-
sat per haver
aconseguit bones
notes, em varen
comprar un orde-
nador.

- Enhorabona i sort
al Campionat d 'Des-
panya.

- Gràcies, m 'a -
gradaria que
m'acompanyàs.




