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"Només hi ha tres coses
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DIA 2, DIJOUS.

A les 8 de l'horabaixa començava
a l'Església de Sant Joan Baptista
Ia missa solemne del Dia del Corpus
amb assistència de molta gent; una
vegada acaba Ia missa, començà Ia
processó, amb Ia participació d'un
grup bastant gros de nins i nines
de Primera Comunió, no així per
part de Ia gent, ja que n'hi havia
molt poca, si comparam amb Ia que
hi havia a missa.

MOSTRA DE BALLS.

Els Ajuntaments de Sant LLorenç
i de Son Servera, conjuntament, fe-
ren possible el poder veure Ia "Mos
tra de Balls del País Valencià", ~a
càrrec del grup SARAU de Xàtiva.

L1AMO EN LLUIS "BOTO" ENS DEIXA.

El 2 de juny,
dia del Corpus,
Ràdio Son Servera
perdé un bon amic
l'amo en Lluis
Ballester, més
conegut per l'amo
en Lluis "Boto".
Tenguérem Ia

sort de conèixer
l'amo en Lluis
un grapat d'anys
enrera. Des del
començament de
Ràdio Son Servera fou un seguidor
nostre, fins i tot participà en 2
ocasions a converses i entrevistes,
en qualitat de vocal de Ia Junta Di.
rectiva de l'Associació de Ia Terce
ra Edat de Son Servera.
No fa gaire temps, a una de les

xerradetes que solíem fer, me conta
va Ia seva satisfacció al poder veu
re tots els seus nets convertits en
joves de profit, i que hem de pren-
dre Ia vida així com ve.

Demostrà una vegada més Ia seva
resignació cristiana i Ia bondesa
del seu caràcter. Sempre el tendrem
al nostre record. Descansi en pau!.
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DIA 11, DISSABTE.

Patrocinat per l'Ajuntament, con-
cert de l'Orquestra Sinfònica de
Palma, Ia Coral "Fra Juniper" de Pe
tra i Ia Coral de Son Servera, baix
Ia direcció d'en Josep Ros.
A Ia primera part oferiren "Impro

periae" d'en Josep Ros, amb en Mi-
chael Fetbke com a baix solista.
A Ia segona part interpretaren

"El Mesias" de G.F. Haendel, on ac-
tuaren com a solistes Ia soprano M^
Antònia Gomila i el tenor Jurgen
Westerbarkey.

DIA 11, DISSABTE.

A Ia Galeria d'Art "Ses Fragates"
de CaIa Bona fou inaugurada l'expo-
sició del pintor manacorí Andreu
LLodrà.
El mestre de Ia premsa forana, Sr

Rafael Ferrer i Massanet, inspi-
rant-se en l'obra de n'Andreu, ha
publicat un deliciós conte titulat
"El rei que volia Io impossible".
Andreu Llodrà va néixer al 1933

a Manacor, cursà els estudis a I1Es^
cola d'Arts i Oficis de Palma i a
l'Escuela Superior de Bellas Artes
de San Fernando (Madrid).
De Ia seva pintura diu en Rafael

Ferrer: "Es important que l'obra su
peri l'anècdota i el símbol defugi
del mite per convertir-se únicament
gloriosament, en vida. La bolla ver
mella, present tantes vegades a Ia
pintura d'en Llodrà, no és el foc,
ni l'ideal, ni mol menys Ia il·lusió
és Ia vida mateixa com a equidis-
tant perfecció d'un centre invisi-

ble. Gràcies a Déu, dins Andreu LIo
drà, el professorat no ha mort
l'autodidaxia, ni Ia lògica ha assa
ssinat Ia fantasia".

16, DIJOUS.

INCENDI

Aproximadament a les 15:30 hores
s'avisà a Ia Policia Municipal d'un
incendi a Ia finca de Son Xerubi
una vegada vista Ia importància del
foc i Ia força que aquest agafava
per mor del vent, es demanà Ia pre-
sència dels bombers; els primers
en arribar foren els d'Artà, també
col·laboraren els de manacor, Alcú-
dia, SECONA i personal de Ia finca.

Degut a Ia força de l'incendi i
que, a Ia finca veïna de Ses Vinyo-
tes, començava un nou foc, fou re-
querida l'ajuda de l'avió contra-
incendis, el qual realitzà vàries
passades, aconseguint dominar el
foc devers les 19 hores.
Després es revisà el terreny, cal.

culant-se en 3'5 Hectàries Ia super
fície de garriga afectada.
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DIA 18, DISSABTE.

A l'Església de Sant Joan Baptis-
ta, a les 12 del migdia, Missa so-
lemne per a Ia Tercera Edat de Son
Servera.
Tot seguit a Ca S'Hereu, Assem-

blea General Extraordinària de so-
cis, acabant amb una dinada de ger-
manor amb una Paella Gegant.

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

DE L1ASSOCIACIO DE LA TERCERA EDAT

DE SON SERVERA

Convidats personalment pel Presi-
dent, Sr. Pere J. Gual, asssistírem
a l'Assemblea General Extraordinà-
ria. EIs punts de l'orde del dia
foren aprovats per unanimitat.
Amb bon humor i bona veu el Presd.

dent anava proposant, per aquest
orde:

1) Canviar el nom d'Amics de Ia
Tercera Edat pel d'Associació de
Ia Tercera Edat de Son Servera.
Dins l'exposició d'aquest punt,
agraí a totes quantes persones aju-
daren a Ia fundació de l'Associació
i, de manera especial, a na BeI Ser
vera, que, segons paraules del Pre-
sident, havia estat peça fonamental
per a Ia creació de l'Associació.

2) Canvi del domicili social, que
fins ara era l'Ajuntament. Es deci-
dí que, de manera provisional, si-
gui el local social al carrer P.
A. Servera, nQ 34.

3) Pujar el límit del pressupost
anual fins als 4 milions de pesse-
tes, que abans estava en mig milió.
Tot seguit es donà per acabada

l'Assemblea i començà Ia bauxa.

PAELLA GEGANT

L'explanada de les cases de Ca
S'Hereu amballie de cares amables
i alegres, esperant Ia paella que
mestre Biel Salleras de Porreras
anava cuinant. Ens arrambàrem com
molts en curiositat a prop de Ia
paella i feia una oloreta de Io mi-
llor.
- "Mestre Biel, com va Ia paella?".
- "MoIt bé, l'Associació m'ha des-
bordat, m'han duit més del que ha-
via demanat, tot de Io milloret.
Esperem que el tems ens acompanyi,
ja que el secret d'una bona paella
està en cuidar el brou i no passar-
se amb l'aigua."

L'aigua respectà mestre Biel i
deixà acabar Ia paella, mentres aca
baven d'empesolar-nos el primer
plat, aparegué l'aigua, començant
en broma a caure quatre gotes, amb
bon humor, tots els assistents que
volgueren ^repetien de paella, que
estava boníssima; poc a poc les qua
tre gotes anaren a més i els mocado
rets que les dones s'havien posaT
al cap no serviren de res.
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S'escampà a davall Ia porxada i
dins les cases, amb més bon humor
que mai; qualcuns comentaren que
mai és demés collir una bona brusca
Ens anaren servint un gelat de Io
més bo que hem llepat mai, acompa-
nyat d'ensaimada i tarta.
Prop de les quatre ens despedírem

del President, agraïnt-li Ia convi-
dada i desitjant que no sigui Ia
darrera.

DIA 18, DISSABTE.

Amb motiu de les Festes Patronals
l'Associació de Ia Tercera Edat de
Son Servera organitzà diferents ac-
tes, un d'ells fou l'exposició de
treballs manuals d'artesania, fets
per dones de l'A«sociació, l'hivern
passat a un curset, Ia monitora del
qual fou n'Olga.

19, DIUMENGE.

El nombrós públic que volia assi£
tir al recital del grup Coa Negra
i Ma del Mar Bonet s'impancientà e£
perant que obrissin el portal de
l'Església Nova. Segons les explica
cions oferides, una manca de potèn-
cia elèctrica impedia que pogués co
mençar l'actuació.
El retard no engegà ningú i a les

22:3O s'omplia de gom a gom.
El grup de Santa Maria, Coa Negra

començà Ia seva actuació de música
mallorquina amb arranjaments innova
dors.

Rafel, Jordi, Magdalena, Emili,
un altre Rafel, Teodor i Gori Negre
són el components, provinents tots
de diferents agrupacions folklòri-
ques, formen elm grup Coa Negra.
El responsable del grup, fundat

fa dos anys, és en Gori Negre, ell
fa quasi tots els arranjaments de
les seves cançons.
El passat any gravaren un disc i

presentaren una maqueta en un con-
curs a nivell nacional, dins Ia mo-
dalitat de Folklore Evolucionat,
competint amb grups de tots els in-
drets d'Espanya, han estat elegits
per actuar a Santiago de Compostela
a principis de juliol.
Després de l'actuació del grup Coa

Negra, començà l'actuació de M^ del
Mar Bonet, de Ia qual els oferim am
plia informació en entrevista apart

DIA 19, DIUMENGE.

ESPORTS.

Amb motiu de les festes, es cele-
braren dos partits de futbol, el
primer fou de Ia categoria d'al·le-
vins, entre el Badia de CaIa Millor
i La Salle de Manacor, essent el re
sultat de 6 a 3, a favor del local.
Després, a Ia categoria de juve-

nils, s'enfrontà l'equip del badia
amb una selecció de l'equip de Ter-
cera Regional de Son Servera, mar-
cant un sol gol, en els darrers mi-
nuts, els juvenils del Badia.

uïUJïUJïUfïmïuj

23, DIJOUS.

ACTUACIO DE CUCORBA

Un poc abans de les 6 del capves-
pre a Ia plaça de Sant Joan comença
va el cercaviles que havia de recó-
rrer uns quants carrers del poble
amb el grup Cucorba.
Quan començava no hi havia massa

al·lots, però per les cantonadas els
anaven replegant, donant a cada
al·lot un xiulet i un capell fet de
paper.

Una vegada a Ia Plaça del Mercat
començaren Ia seva actuació, aqui
sí que Ia cosa estava ja ben anima-
deta.
EIs al·lots, juntament amb Cucorba

cantaven i ballaven, se passaren
una estona del milloret.
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Després d'haver acabat el cant
i el ball, hi havia per a tots els
al·lots entrepans i taronjada, ja
vos podeu imaginar el que allà es
va disfrutar, grans i petits.

Una vegada acabada Ia seva actua-
ció, el grup Cucorba ens contà que
duen uns 11 anys dedicant-se a en-
tretenir els infants; que comença-
ren un poc en broma, fent teatre
per als nins, llavors ja més en se-
rio varen anar deixant el teatre
per fer més aquest espectacle d'ani.
mació; que són de Muro, i que el
grup està format per 6 membres: 3
es dediquen més a Ia part musical,
i els altres 3, a Ia part animadora
i humorística.
També ens confessaren perquè no

cantaren cançons tan conegudes com
"En Joan Petit", "La dança del mi-
nuet", "La mosca", etc, i és que
han tret un nou disc i ens cantaren
les noves cançons.

23, DIJOUS.

COTXE NO NORMALITZAT.

Ni amb cotxe, ni sense cotxe,
arriba Ia normalització lingüística
al nostre Ajuntament, tal com es
pot observar a Ia fotografia feta
al nou cotxe estrenat pels munici-
pals de Son Servera el passat di-
jous, 23 de juny.

24, DIVENDRES.

PEP GARCIA, ACCIDENTAT.

El dia de -Sant Joan el nostre com
pany sofrí un accidente de circula~
ció; segons versions facilitades
per testimonis presencials, un co-
txe colisionà amb en Pep, que anava
en moto, donant-se a Ia fuga. L'ac-
didentat fou traslladat a Son Dure-
ta, on quedà ingressat.
EIs familiars d'en Pep i tots els

seus companys de Ràdios Son Servera
i Recull Informatiu volen agrair
l'interès mostrat per nombrosos par
ticulars i entitats, interesant-se
per Ia salut d'en Pep.
Aprofitam per informar que provi-

sionalment Ràdio Son Servera deixa-
rà d'emetre, al mateix temps que
desitjam a en Pep una ràpida recupe
ració.

26, DIUMENGE.

CONSTITUÏDA LA

FEDERACIO DE RÀDIOS LOCALS

El diumenge dia 26 se celebrà a
Sòller l'acte de constitució de Ia
Federació d'Emissores de Ràdio Lo-
cals, que neix per defensar de mane
ra coordinada els interesos comuns
de les emissores locals.
Altres objectius de Ia Federació

són: intentar una major divulgació
de l'activitat social, cultural i
esportiva dels pobles, i ajudar a
les institucions i associacions a
donar major divulgació i prestar
un servei social.
S'espera que d'altres emissores

aniran incorporant-se a Ia Federa-
ció, els membres fundadors són els
següents :
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- Call Vermell Radio, Campos
- Felanitx Radio
- Porreres Ràdio
- Ràdio La ViIa, Vilafranca
- Ràdio Murta, Montuïri
- Ràdio Maria, Maria de Ia Salut
- Ràdio Petra
- Ràdio Envit i Truc, Slller
- Titoieta Ràdio, Algaida
- Ràdio Artà Municipal
- Ràdio Son Servera-85
L'Informatiu Balear donà informa-

ció de l'acte, aprofitant les ima-
tges d'arxiu
a Ràdio Son
any.

de Ia filmació feta
Servera-85 el passat

ESCOLA DE MÚSICA.

EXAMENS EN EL CONSERVATORI DE MU-
SICA DE PALMA DE MALLORCA.

Gran activitat dels professors de
l'Escola de Música de Son Servera,
que hagueren de desplaçar-se a Ciu-
tat, per tal d'acompanyar als alum-
nes els dia 31 de maig i dies 1, 3,
6, 7, 9 i 10 de juny.
En total aquest any s'han exami-

nat 24 alumnes de solfeig i els re-
sultats dels exàmens han estat molt
possitius: dels 24, 17 han aprovat
i 7 han suspès (aquests hi tornaran
el mes de setembre).
També s'han examinat 3 alumnes

d'instrument, aprovant totes 3.
Està previst presentar al setem-

bre 28 alumnes més, entre els quals
estan inclosos els que han suspès
al juny.
Degut a Ia gran quantitat d'alum-

nes presentats del nostre poble, es^
tà previst que l'any vinent els pro
fessors del Conservatori es despla-
cin a Son Servera, fet que sens dub
te seria molt positiu per als alum-
nes, ja que els dies d'examen és
una incomoditat els desplaçaments
i l'espera que es produeix.

TROBADA MUSICAL.

El diumenge, dia 26 de juny, ten-
gué lloc Ia "VIII Trobada de Baudes
de Música de Mallorca" a Montuïri.

Va esser un dia un poc fosc, que
va deixar caure, de tant en tant,
qualque gota, però que no feren
gens de por a ningú.

La Trobada va seguir el seu curs
normal, participant 26 Baudes de
Música: Algaida, Alcúdia, Almudaina
Artà, Felanitx, Capdepera, Petra,
Esporlas, Pollença, Ses Salines,
Llucmajor, Comunitat Evangèlica,
Inca^,Sgn Seryera^Santanyi-. CalviàSon Claoera, SantLlorençf Porreres
Muro, Santa Maria, Son Rapinya, Cam
pos, Sa Pobla, Banda Militar i,Mon"
tuïri.
Després de Ia desfilada de baudes

tots els músics i acompanyants ana-
ren a dinar a l'escola de Montuïri,
on s'ens va oferir costelles, buti-
farrons, sobrassada, etc, i, men-
tres tant, un grup de ball de bot
ens acompanyava amb les seves can-
çons i els seus balls.
Des d'aquí vagi l'enhorabona als

organitzadors d'aquesta "VIII Troba
da de Baudes de Música de Mallorca"

TeI. 58 56 06.;

Paseo Marítimo, 21
CALA MnXOR

MALLORCA

PIZZAS-LASAGNE-HELADOS
COCttíA WTERNACIONAL
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INFORMACIO DE LA

POLICIA LOCAL DE SON SERVERA

El passat mes de maig Recull dedi
cà una crítica a Ia manca d'informa
ció per part del responsable de lã
Policia Local, el Regidor Sr. Lluis
Baudil. Aquest mes pertoca una feli.
citació, ja que el mateig regidor
ens facilità l'informació que els
oferim tot seguit:
Serveis prestats per Ia Policia

Local de Son Servera del dia 1 al
24 de juny:
- 11 urgències mèdiques.
- 7 comunicacions o avisos per ano-
malies al'enllumenat.
- 26 denúncies o avisos per infrac-
ció de les Ordenances Municipals.
-7 viatges a d'altres municipis per
assumptes oficials.
- 23 atestats, oficis o notifica-
cions .
- 17 inspeccions oculars per avisos
de robatori, baralles, danys, etc.
- 17 urgències farmacèutiques.

- 34 serveis especials (col·locació
de closes, retirada senyals via pú-
blica, control del trànsit per fes-
tes, etc ).
- 11 col·laboracions per requeriment
d'altres cosos de seguretat.
- 8 trasllats d'engatats al seu do-
micili.
- 23 actes de decomís per venda am-
bulant .
- 15 assistències en accidents de
trànsit.
- 4 recuperacions i entrega d'objec
tes.
- 2 assistències en defuncions.
- 5 recerques de persones extravia-
des.
- 3 retirades de vehicles de Ia via
pública.
- 3 assistències en incendis ( 1
falsa alarma).
- 167 boletins de denúncia per in-
fraccions de trànsit.

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 MEULOR

Joieries CaIa Millor

KATlA
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TARDOR.
t

Una nova publicació ha estat pre-
sentada al nostre poble: "Tardor",
de l'Associació de Ia Tercera Edat
de Son Servera. Al front de Ia ma-
teixa està el seu dinàmic president
sr. Pere J. Gual.
Es donà compte del que s'ha fet

els passats mesos de maig i juny i
s'informà dels projectes per al mes
de juliol. Es prepara un homenatge
a tots els associaciats majors de
80 anys, per al dia 25 de Juliol,
dia de Sant Jaume. Sort i èxits!.

INAUGURACIÓ.

Un nou Hiper ampliarà les possibi.
litats d'elecció als consumidors _de
Ia nostra zona. Hiper manacor obri
un nou local a CaIa Millor el dia
1 de juliol. Al front del mateix
compartiran responsabilitats en
Joan Aguiló i n'Antoni Font, de 2O
i 21 anys, respectivament.

Ens comentaven Ia seva il·lusió i
que principalment anirà dedicat al
client nadiu, comptant amb els ma-
teixos serveis que el que ja funcio
na a ̂ Manacor. Tans sols l'horari se
rà més limitat: de 9 a 13:30 i de
16:30 a 21 hores.

PRESENTACIÓ.

EIs dies 24, 25 i 26 tengué lloc
Ia presentació d'un nou model de Ia
marca Ford de cotxes, que es pot
trobar a Son Servera, Avinguda de
Ia Constitució, n2 19.
La estrella de Ia presentació fou

el model Sierra Cosworth-88, a més
de tota Ia gama de Ia mateixa marca
L'exposició fou bastant visitada

pels aficionats al motor, que, en
tot moment, foren amablement atesos
pels srs. Antoni Motserrat i Joan
Gelabert.

FOTO
ESTUDIO

]atme Eurdn

REPORTAJES

BODAS - BAUTEOS - COMUNIONES

Plaza Justicia, 9
Teléfono 553505

07500 MANACOR

tiutoventa

lareho
******

CITROEN BX GASCflL
RENAULT-9 GTL
FORDESCORT
Varios FORD FIESTAS

********

Sant Joan, 50
Cantonada

Antoni Maura

TeIf. 55 01 57

MANACOR
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Un mite,
una dona
Maria del
Mar Bonet

NIT MAGICA, NIT D1ENCIS, LA
DEL DIUMENGE, 19 DE JUNY,
SENS DUBTE SERA RECORDADA
PER TOTS ELS PRESENTS AL RE-
CITAL DE MARIA DEL MAR BONET
AL MARAVELLOS MARC DE L1ES-
GLESIA NOVA, SABIAMENT IL·LU-
MINADA AMB ELS JOCS DE LLUM,
ANAVA CANTANT M3 DEL MAR AMB
VEU CLARA, TENDRA, SENSIBLE,
PRECISA, ROMANTICA, EN AL-
GUNS MOMENTS, DESGARRADORA,
POSA ELS PELS DE PUNTA A MES
DE DOS. EL PUBLIC, VOLCAT EN
TOT MOMENT. L1ESGLESIA, DE
GOM A GOM, NO TENIM RECORD
D1HAVER-LA VISTA TAN VIBRANT
EN MOLT DE TEMPS.
EL PUBLIC, POSAT EN PEU,
EXIGINT LA BALANGUERA, PER
TANCAR AQUESTA NIT MAGICA,
FOU AGRADABLEMENT SORPRES
AMB UNA CANCO QUE NO SOL PRO
DIGAR MASSA L1ARTISTA, "LA
MORT DE NA MARGALIDA SERVERÀ"
I FINALMENT, "LA BALANGUERA"
QUE CANTA UN BON GRAPAT DEL
PUBLIC ASSISTENT I EL SEU ES
TRIBILLO, "LA BALANGUERA FI-
LA, FILA, LA BALANGUERA FILA
RA...", QUASI TOTHOM.
TOTA AMABILITAT I GENTILESA
PARLA TOT SEGUIT, ACABADA
L1ACTUACIO, PER ALS OIENTS
DE RADIO SON SERVERA-85 I RE
CULL.

- ¿COM S1HA TROBAT EN AQUEST
MARC DE L1ESGLESIA NOVA?.
- Mfhe trobat molt bé, j.o Ja
havia cantat aqui fa 6 ó 7
anys. En principi hem tengut
un poc de retard, sembla que
hi havia un problema de wats
- QUINES DIFERENCIES HI TRO

BA ENTRE EL PUBLIC DELS DIFE
RENTS LLOCS DE PARLA CATALA-
NA?, COM LA REBEN?.
- Depen, en principi no hi
ha diferencies, ens reben
per tot molt bé... el public
de parla catalana i, fins i
tot, de parla no catalana. A
ra fa poc que hem estat a Ho
landa amb un èxit increible,
no hi ha problemes per Ia
llengua, ens entenen per tot
arreu.
- COM A MALLORQUINA, ¿QUE SU
POSA PER VOSTE LA COMPRA PER
PART DEL CIM DE SA DRAGONERA
COM A PATRIMONI DE TOTS ELS
MALLORQUINS I A LA QUAL JA
LI DEDICA UNA CANCO?.
- Me pareix molt bé, crec
que sfhaurien de fer moltes
coses a paratges en estat
salvatge, que ja en queden
pocs en aquesta illa. A tots
els qui som de Mallorca i a
tots en general ens intere-
ssa que el dia de demà aques_
ta illa se sembli un poc a
com Ia coneixien quan éram
petits, perquè era com un pa
radis, esper que no sfespe-
nyi més, perquè Mallorca ja
no és cap paradis, triste-
ment. Si queda qualque cosa
un poc salvatge, s·hauria de
quedar així, talment, perquè
sinó, no quedarà res per als
nostres fills i els qui ve-
nen després.

- FA 20 ANYS Ma DEL MAR BO-
NET FOU UNA DE LES LLUITADO-
RES PER LA NOSTRA LLENGUA,
¿QUE SUPOSA VEURE NOUS GRUPS
DE RECENT CREACIO, COM "COA
NEGRA", QUE HEM POGUT VEURE
ACTUANT ABANS?.
- Per a mi suposa una ale-
gria, perquè aquesta gent ho
fa molt bé, "Coa Negra" és
un grup fantàstic. Jo conec
molta gent que ha començat
com a professional que ho
fan molt bé, pero no ho te-
nen gens fàcil cantar en Ia
nostra llengua, avui en dia
és quasi més difícil que
quan jo vaig començar, així
que jo demanaria a tothom
que realment creassin un pú-
blic, perquè aquesta gent
no se cansi i ho deixi aviat
- LA SEVA CARA QUAN ACTUA DO
NA UNA SENSACIO DE PAU, GOIG
SEMBLA QUE DISFRUTA, ¿ES EN
EFECTE AIXI O ES VIVEN ELS
NIRVIS DE L1ACTUACIO?.
- Be, en principi hem viscut
un poc de nirvis, perquè el
so no estava a punt i Ia
gent ha esperat molt. Tota
Ia resta ha anat molt bé, jo
me sent molt bé quan cant,
i si no m·agradàs no ho fa-
ria, m·agrada molt, disfrut
cantant i això crec que es
nota.
- ANAR RECOLÇADA PER UN GRA-
PAT DE MUSICS, CADA UN DELS
QUALS ES TOT SOL UN ESPECTA-
CLE...AJUDA?.
- Be, són músics sensacio-
nals, estic contentíssima de
poder anar amb ells i esper
que no me deixin mai, perquè
jo no els deixaré anar-se^,
si puc, són gent fantàstica
i jo estic molt contenta de
tocar amb ells.

ES NECESSFTA

DEPENDENTA I AJUDANT DE DEPENDENTA, AMB NOCIÓ DELS EDIOMES ANGLES I ALEMANY.

FEDNfA PER TOT L'ANY

PER MeS MFORMACió: Av. COLOM, 15 164, CALA MILLOR
TELEFON: 58 51 15
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- ELS QUI LA VEIM ACTUAR TE-
NIM UNA IMATGE UN POC LLUNYA
NA, ¿COM ES EN REALITAT M3
DEL MAR?.
- Na Ma del Mar és tal com
surt a l'escena, perquè no
faig res més que això, tota
Ia meva vida l'he dedicada
a això, crec que com soc més
és com surt a l'escenari. La
resta és estudiar cant, assa
jar amb els músics, preparar
cançons, una vida dedicada
a això. Quan una persona duu
més de 20 anys, on surt de
veres Ia persona és damunt
l'escenari.
- ¿QUINS PROJECTES BULLEN EN
AQUESTS MOMENTS?.
- En aquest moments, el de
-antar amb un grup de dança
holandesa, que és un dels nu
llors grups de dança contem-
porània que crec hi ha en el
món; el "Nederland Danz Tea-
tre" ha fet dues coreogra-

fies amb música meva, estre-
narem ara aquesta coreogra-
fia que es diu "Arenal" a Se
villa, i a Barcelona, en el
Teatre Grec, això és el que
he de fer. I també, demà ma-
teix, en una Església on fan
cants hebraics, àrabs, moros
religiosos, m'han convidada,
per compensar un poc, supòs,
a cantar "Sa Sibil·la", i em
fa molta d'il·lusió, ja que
no tenc moltes oportunitats
d'interpretar-la. SÓn cants
tradicionals basats en les
tres cultures.
- ¿QUIN SOMNI LI QUEDA PER
FER DINS AQUEST MON DE LA MU
SICA?.
- Jo soc una persona que sem
pre toca amb els peus en te-
rra, els meus somnis són
molt inmediats, el meu som-
ni ara és cantar demà "Sa Sî
bil·la" i és també cantar amb
aquell grup d'Holanda les me

ves cançons, i Ia no vec mes
illa. He tenguT somnis comenJ

el de cantar amb l'Orquestra
de Tunes, amb el Milton Nas-
cimento o cantar amb bons mu
sics; estic contenta, crec
que els somnis són un poc
aixi i si es poden fer reaM
tat és un poc esplèndit. El
darrer somni és poder cantar
molts d'anys i que a Ia gent
Ii agradi, ja en duc 20 anys
i esper poder seguir molts
més.
- GRACIES, EL NOSTRE SOMNI
I LA NOSTRA REALITAT HA ES-
TAT PARLAR AMB VOSTE. NO MES
ENS QUEDA DESITJAR-LI .QUE
TOTS PLEGATS POGUEM VEURE EL
SEU DARRER SOMNI.
- Gràcies a vosaltres, esper
tornar a aquesta Església de
Son Servera, que és una mara
vella, i amb Ia seva gent.
Quan vosaltres volgueu.

Les darreres
novetats en:

"bolsos"

complements
de pell

Avda, Cristóbal Colón, 70
Teléfono 58 52 24

CaIa Millor
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LES DONES I LES PENSIONS ASSISTENCIALS.

Un altre és l'interrogant que s'ens plan
teja aquesta vegada, és el cas de una do-
na malalta que, havent tramitat Ia invali-
desa, se Ii ha reconegut per Ia Seguretat
Social, sense poder cobrar, per haver coti
tzat menys que l'obligatori.
Després de Ia Llei de primer d'agost de

1985, s'estableix, per invalidesa, un pe-
ríode minim de cotització per a persones
majors de 26 anys, equivalents a una quar-
ta part del temps transcorregut entre el
que el/la treballador/a complí 20 anys i
Ia del moment de sol·licitar Ia invalidesa.
Abans d'aquesta llei, el període mínim de
cotització era de 5 anys, en haver passat
al sistema actual, hi ha casos com el pre-
sent, on malgrat tenir reconceguda Ia si-
tuació d'invalidesa, no tenen dret a pres-
tacions .
Un Estat que preten ser de benestar no

pot restar indiferent davant situacions
marginals.
La Seguretat Social, a travès de les Co-

munitats Autònomes i de I1INSERSO cobreix
les pensions assistencials.
QUE SON PENSIONS ASSISTENCIALS?.
SOn aquelles ajudes que dóna Ia Segure-

tat Social a aquelles persones que són mi-
nusvàlides, tenen reconeguda una invalide-
sa sense prestacions i aquelles persones
que són majors de 68 anys i no tenen recur
sos. La quantia d'aquestes pensions és de
14 mensualitats de 17.2000 pts.
Les pensions per ser major de 68 anys,

les atorguen a aquelles persones per raó
d'edat que viuen soles o bé que conviuen
amb altres persones que tenen uns ingresos
no superiors a 34.000 pts. mensuals. Aques_
tes ajudes es poden demanar als serveis so
cials dels ajuntaments o, si n'hi ha a Ia
Comunitat, Acció Social, on els informaran
dels documents precisos per tal sol·licitud
Les pensions per minusvalidesa o invali-

desa les atorga I1INSERSO i les poden tra-
mitar els Serveis Socials de l'Ajuntament
0 bé a l'INSERSO ubicat al carrer Reina Ess
claramunda de Palma de Mallorca.
Les pensions de minusvalidesa s'atorguen

a les persones que tenguin un percentatge
de minusvalidesa que estableix l'INSERSO
1 comproven els metges que informen.
En el cas d'invalidesa reconeguda sense

dret a prestacions, presentant el document
on s'els renyieix Ia invalidesa, juntament
amb el DNI i Ia llibreta de Ia Seguretat
Social, es pot sol·licitar Ia pensió assis-
tencial.

En cas de minusvalidesa greu i invalide-
sa, que les persones no es poden valer per
elles mateixes, al mateix temps que Ia pen
sió assistencial, es pot sol·licitar una
ajuda per assistència d'una 3a persona,
que sol ser de 8.000 pts mensuals.
Degut a que el sistema de Deguretat So-

cial ha estat implantat obligatori des de
menys de 50 anys i que les dones que avui
tenen edat de jubilar-se trevallaven en Ia
llar o al camp, sónles que amb més freqüèn
cia sol·liciten aquest tipus de subsidis.
Un Estat social i de dret que vol erradJ.

car Ia pobresa i les situacions marginals
hauria de tenir un nivell d'atenció univer
sal que permetés a tothom tenir com a mi-
nim dret a una pensió assistencial, amb in
dependència dels ingressos del cònjuge o
dels recursos dels fills.

Maria Duran i Febrer
ASSEMBLEA DE DONES DE MANACOR I COMARCA

Manacor, 25.06.88

VENDA DE VrVENDES
APARCAMENTS I TRASTERS

A L^DIHCI

SAVOY III
(Davant Hotel Talayot)

*****

Informació a
Construcciones BADIA CALA MILLOR.

S.A.
AVDA. JOAN SERVERA CAMPS, 41

CALA MlLLOR. » s«»»
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RECULL. A S'ERA DE PULA

XEC FORTEZA
quaranta-un anys de
teatre a Son Servera

-Aquesta generació que puja
grava més televisió i cine
que no directe, creu que no
estan preparats ?

-No, sencillament fer teatre
no és rentable. EIs actors
dels espectacles en viu no
pot viure, ha de fer doblatge,
ha de fer televisió, ràdio,
però no és que no Ii agradi
el directe, precisament és
quan l'artiste es troba en
Ia seva plenitut, quan veu
1'agraïment en el moment. L '
altre espectacle, sia televi-
sió o cinema, l'actor ha d'
esperar uns quans diesper a
que el públic t'ho agraeixi
quan et troba pel carrer, t'
envia una carta o t'ho diu
personalment. El teatre en
viu és en el moment, Ia gent
riu o no riu, plora o no plo-
ra. L'espectacle en viu no
es morirà mai. Ara bé, avui
en dia Io que falla és el
sistema, un espectacle progra
mat no pot mai motivar a un
artista. Un actor subvencio-
nat tan si fracassa con si
no, cobra igual i esser ar-
tista no és això.
-Sabem que và començar als
sis anys damunt un escenari,
hi havia altres actors a Ia
seva familia ?

-El meu padrí. Mestre Xesc
Forteza, alies "Es Torner"
và esser el millor actor que
crec hi ha hagut a Mallorca
en moltes de generacions. Era
un actor que feia zarzuela,
teatre, és el qui và comen-
çar el teatre en mallorquí
i l'any 48 tenguérem ocasió
d'actuar les tres generacions
juntes damunt un escenari,el
meu padri, un germà de mu ma-
re i jo mateix, en el Teatre
Principal. No sé si això és
hereditari o no, en aquests
moments no hi ha ningú més
a Ia familia; a Io millor
qualque nét, qui sap...
-Quants d'anys fà que vé a
Son Servera per les festes?
-Enguany en fà quaranta-un.
La Companyia Artis es và cons
tituïr l'any 46 i l'any 47
començarem aa fer "turnés"
pels pobles i Son Servera và
esser uns dels primers pobles
que començaren a fer teatre.
-Abans de començar una actu-
ació và a consultar a les
bruixes ?
-No, de cap manera, no crec
en les bruixes; jo som l'únic
bruixot de Ia meva inspiració.
A més no crec en l'opinió de
l'altra gent; he arribat a
Ia conclussió que quan una



JUNY

obra m ' agrada a mi, agrada
a tothom; i quan crec que una
cosa interessarà, interessa.
A vegades les opinions ens
fan variar el nostro primer
pensament que jo crec que és
el vàlid, que és l'inspira-
ció.
-Com ha anat canviant al
llarg dels anys l'humor de
Ia gent ?
-L'humor no canvia mai.
-Agrada a Ia gent que s'afi-
quin amb els politics ?
-Bono, jo durant 35 anys no
m'hi vaig poder aficar. Només
hi ha tres coses que fan riu-
re a Ia gent, i són el cul,
Ia politica i el clero.
-Sabem que es và casar ja ma-
jor, com és que và esperar
tant ?
-Com major !!! Tenia 39 anys,
estava a Ia flor de Ia vida.
I jo no vaig esperar,., và
venir això que jo no espera-
va.
-Quin và esser el seu primer
mestre i a on realitzà els
primers estudis ?
-EIs primers ? A ca les mon-
jes, que vol dir...
-I a on và néixer ?
-A Ciutat,a un barri actual-
ment degradat per Ia droga
i Ia prostitució però que a-
bans era molt amable i molt
simpàtic, que és el carrer
Vallori, al número 34. Som
germà de quatre, som el petit.

"Jo si ton¿
voldria es

perqué ténr
venttt

El meu germà major era el mi-
mat , Ia meva germana era Ia
neutra i jo el perdut.
-Com recorda Ia seva familia?
-Amb simpatia. Perque erem
una familia com les que hi
havia antigament. Mon pare
era mon pare; mu mare era mu
mare i els fills eren els
fills.
-En aquell temps comandaven
les dones ?
-Sempre ha comandat les dones,
quina pregunta més pardala.
Sempre han comandat i crec
que estan més ben preparades
que els homes per poder co-
mandar a dins Ia casa. I jo
si tornàs néixer voldria es-
ser dona perque ténen totes
les ventatges.
-Li agrada Ia perfecció a 1'
hora d'actuar ?
-Si. M'agrada Ia perfecció
sempre que no sigui mecànica.
Hi ha director que volen Ia
perfecció i arriben a un me-
canisme i l'espectador es dó-
na compte que ho fna perfecta
però queda fred. Jo mai diré
a un actor que no faci un
gest si és adequat al perso-
natge que representa.
-Que deixa dins cada perso-
natge que representa ?
-La pell.
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-Pensa qualque dia escriure
les seves memòries ?
-No. Jo som curt de memòria
a no ser per recordar una co-
mèdia. A més el qui escriu
les seves memòries sempre és
parcial i no en parlem si els
escriu un altre. Un no es pot
haver-se vist així com ha es-
tat realment.
-Quin és el moment que ha
passat damunt un escenari i
que recorda com el més difi-
cil ? Li han tirat mai tomà-
tigues ?
-Tomàtigues, no, ara venir
dos guàrdies civils i dos fa-
langistes i tanccar-me a Ia
pressó, això si. A Felanitx
per contar un xiste que feia
al·lusió a n'En Franco no em
deixaren acabar Ia funció ni
desmaquillar i em tancaren
a Ia pressó. Això devia esser
l'any 52. Segons l'ofici que
encara guard em privaven tota
Ia vida d'actuar i 45.000 pe-
ssetes de multa d'aquell
temps que guanyava vint duros
com a primer actor de Ia com-
panyia.Llavors vaig esser in-
dultat un primer d'octubre
que era el dia del Caudillo.

-Que Ii queda per fer damunt
un escenari ?
-Dobbers. . . .
-L'alegria més grossa que ha
tengut damunt un escenari ?
-Unes quantes. Puc dir que
sempre he triumfat, però hi
ha moments que un es trobi
més a gust damunt un escenari,
però jo sempre m'hi trob a
gust.

-Com Ii agradaria acabar Ia
seva carrera artística ?
-Viu...
-Quan conegué les seves ac-
trius ? i de quina manera ?
-A na Mari Santpere Ia vaig
connéixer al LÍric fà trenta-
vuit anys ; ens demanaren per
fer un esquetx amb En Juanito
Valls per cel·lebrar l'èxit
que havia tengut Ia companyia
de Na Mari, i de llavors ençà
hem estat sempre molts bons
amics. A Na Margaluz, Ia vaig
connéixer perque era Ia dona
d'En Pau Llull i tots dos fe-
iem feina a Tagomago i deci-
direm juntar-mos artistica-
ment. I a Na Bover Ia vaig
connéixer fà molts d'anys
quan và venir, essent molt
petita, a fer un paper a una
comèdia meva. En Joan Bibilo-
ni també fà molts d'anys que
vé amb mi; i crec que si a
ell Ii interessàs seria el
seguidor d'En Xesc Forteza.
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ENOUESTA
QUE HA TROBAT DE LES FESTES?

PERE BALLESTER

L'any millor que jo
record, sobre tot
les dues revetles,
millor ^La segona. La
festa de ^La joventut
de ^La sortida del
sol també m'agradat
molt.

LLUIS BALLESTER

En general, bé.
Millor, Ia 2a re-
vetla. L'organit-
zació de futbet ,
un desastre, les
regles, molt do-
lentes, ha estat
el pitjor de les
festes.

MIQUEL BALLESTER

M'agradà més Ia
segona revetla
que Ia primera.
Ha estat bé, lle-
vat del cross,
encara que m'agra
da molt , no vaig
participar, per-
què després de
Ia revetla no te-
nia forces.

JOAN LLULL MAS

En Ia part cultu
ral, bé. QuanT
a esports, no ha
estat bé progra-
mar un Cross des-
prés d 'una revet-
la amb Mocedades.
Enhorabona al Re-
gidor de Cultura.

Î AHO DE GAKANTIA
SIN LIMITE DE KILOMETRAJE

uvñ¿

Servicio Oficial

n AÑOSDESEGURIDAD
/A L MECANKA
^ 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
3) ANTICORROSION

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

AfiANTIADEPOfíVIDA
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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FRANCESC ALFONS.
Edat: 11 anys.

- Juc de defensa-
atac amb els al·le-
vins del Badia,
veig molt bé les ju
gades.
- Estudii 5è al co-
l·legi de Son Serve-
ra, ha suspès llen-
guatge.
- M'agradaria jugar
de davanter, per po
der marcar gols.
- Em queden 2 tempo
rades d'al·levi.

- No m'ha acabat d'agradar Ia Selec
ció, ha jugat massa arrera.
- El meu jugador favorit és n'Arco-
nada i, com a equip, Ia Real Socie-
tat.
- També m'agraden el bàsquet i el
tenis, i l'estiu, perquè no hi ha
escola.

JOAN PEDRO MARTINEZ.
Edat: 12 anys.

- Som porter dels
al·levins del Ba-
dia. Tenc classe
i estatura de por
ter.
- A Ia temporada
87-88 he compar-
tit Ia porteria
amb en I.Riera.
- Estudii 7è, i
m'ha anat bastant
bé, només n'he
suspès una assig-
natura.
- Pràctic el futbol des de Ia tempc>
rada 84-85, sempre de porter, per-
què m'agrada veure el joc de rera.
- El meu equip favorit és el Real
Madrid, com a jugador admira en
Biurro, porter del Bilbao.
- També m'agrada practicar el bàs-
quet i escoltar música, sobre tot
Ia de na Sabrina.

PELUQUEROS

ESTHJSTAS

C/VinadelMar,s/n
Edificio Confort, 22

Teléfono 586518
CALAMEiOR
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SES FRAGATES
Galeria d'art

ANDREU MATRO
Del23-7al11-8
Horari de 11 a 13 i de 18 a 21 h.
DIUMENGES I FESTIUS
Deles 19a21h.
lfinsal21 deJulioi

FORNES
AVDA. INGFNIERO ANTONIO GARAU

TEL.56 7 8 4 7 - 5 8 5 2 80
CALA BONA - SON SERVKRA - MALLORCA

BAR RESTAURANTE
S1ERA DE
PULA

Li recomõna:
Trucha asalmonada a Ia
$alsa de pimienta uerde

LA VIDA EN VERD

El passat any el GOB de Son Serve-
ra començà poc temps abans de les
eleccions municipals un programa
de ràdio, el qual, tot seguit, passa
des les eleccions, deixaren anar.

De bell nou ha començat "La vida
en verd"; en aquesta nova etapa dos
joves se n'han fet responsables:
en Joan Marí, de Son Servera, i en
Joan Riera, de CaIa Millor.
En Joan Marí, casat i pare de dos

fills, ens diu:
"De sempre m'ha interessat molt

les coses del camp, tot seguit que
tenc una estona buida, me'n vaig
al camp a estudiar les espècies
autòctones que tenim pel nostre en-
torn" .
En Joan Riera és fill de pares

llorencins i pertany a les noves
generacions que se senten calamillo-
rers. Arrel d'una conferència a
l'Institut d'artà, s'interessà per
saber un poc més del GOB i el va
sorprendre veure que molts d'altres
joves tenien les mateixes inquietuds
de defensa de Ia natura.

Tots dos agraïrien a Ia gent que
els fessen arribar les seves idees,
per tal de millorar el programa de
ràdio.

Senten molt que l'Ajuntament els
faci tan poc cas. "Diven que ens
recolzen, emperons sempre fan Ia
seva, tal és el cas de l'arbre de
Nadal".

"La gent està bastant concienciada
de cada dia més en temes d'ecologia.
Al nostre entorn els hotelers tenen
maneres de pressionar a l'Ajuntament
per tal de que cuidin les zones ver-
des i creim que no saben aprofitar
aquest poder".

"Volem acabar demanant a Ia gent
que cuidi Ia Natura".
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EXPOSICIO D1EN JAUME MAYOL

A SA PLETA FREDA

A LA GALERIA D1ART "SA PLE-
TA FREDA" DE SON SERVERA EL
DISSABTE DIA 9 DE JULIOL EX-
POSARA PER PRIMERA VEGADA LA
SEVA OBRA PICTORICA EN JAUME
MAYOL.
CONEGUT FINS ARA EN EL NOS-
TRE POBLE COM "L1APOTECARI",
JA QUE DES DE FA 5 ANYS ES
VEI DE SON SERVERA I TITULAR
DE L1APOTECARIA.
EN JAUME VA NEIXER EL 23 DE
MAIG DE 1958 A FELANITX, ON
ELS SEUS PARES JOAN I MARIA
VIVEN ACTUALMENT. TE UNA GER
MANA MES JOVE QUE NOM M3 DEL
CARME.
ESTUDIA AL SEU POBLE FINS
ALS 17 ANYS, QUE ES TRASLLA-
DA A BARCELONA, ON CURSA ELS
ESTUDIS DE FARMACÈUTIC. FOU
SEMPRE UN ESTUDIANT NORMAL
I AL SEU TEMPS LLIURE DISFRU
TAVA VISITANT GALERIES D1ART
I MUSEUS.
ESTA CASAT DES DE FA UNS
DOS ANYS AMB NA INES Ma LLI-
NAS.

DEMANAM A EN JAUME QUE ENS
CONTI D1AQUESTA AFICIO SEVA
QUE L1HA DUIT A REALITZAR
AQUESTA PRIMERA EXPOSICIO
QUE PREPARA PER AL DIA 9 DE
JULIOL.
- L^fició, crec que ja neix
amb un mateix, m'agradava
molt el dibuix i el diseny,
pensava estudiar arquitectu-
ra, no sé perquè vaig estu-
diar Farmàcia, crec que va
influir Ia meva padrina, de
petit em duia a lfApotecària
del vei de casa seva, ja que
era molt amiga de Ia dona
del farmacèutic i veure aque
lla Apotecària antiga, vella
aquell mon...com diria?...

tipus d·alquimia, captava Ia
meva atenció, em va enganar
una mica. Avui en dia ja no
és així, tot es mou darrera
i.a pesseta, l'Apotecària és
com una empresa; tot això
m'ha duit a volcar-me en Ia
pintura, sempre que m'és po-
ssible.
- ¿QUI HA INFLUIT MES EN LA
SEVA PINTURA?.
- Crec que el que influeixen
són les experiències i Ia
imaginació, jo no he passat
per cap Escola d·Art, soc un
poc autodidacta. Les prime-
res pintures que vaig collir
varen esser les de ma mare,
a ella Ii agradava molt pin-
tar, tots els quadres que te_
niem a casa nostra eren fets
seus.

- ¿COM DEFINIRIA LA SEVA PIN
TURA?.

- La meva és una pintura
d'estudi, totalment imagina-
tiva, crec que és com una
biografia, anar recuperant
dins Ia imaginació tot el
que S1Ha viscut, intent fer
una pintura moderna, avui en
dia hi ha una llibertat to-
tal dins Ia pintura, es pot
dir que és figuració, tampoc
no és que sigui una figura-
ció molt salvatge, és actual
intent fer pintura actual.
- GRACIES, JA NO ENS RESTA
MES QUE ESPERAR EL 9 DE JU-
LIOL PER PODER VISITAR L1EX-
POSICIO. SORT DINS AQUEST
NOU CAMI TAN MERAVELLÓS QUE
ES EL MON DE LA PINTURA.
- Gràcies a vosaltres.

^̂ Ĵ Ê

^̂ ^ -^^

BAR RESTAURANTE
S'ERA DE
PULA

:^^jpc;7^3^rtf'
f̂cJJUftJ!

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

EL RESTAURANT DE
SON SERVERA

LA SEVA ESPEOALFTAT :

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

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

BISBE DE MALLORCA

MONSENYOR TEODOR UBEDA

EL PASSAT MES DE MAIG TIN-
GUÉREM L1OPORTUNITAT DE PAR-
LAR AMB EL BISBE DE MALLORCA
MONSENYOR TEODOR UBEDA, A LA
PARROQUIA NOSTRA SRA. DELS
ANGELS, DE CALA MILLOR. DES-
PRES DE SALUDAR-LO, ENS DI-
GUE TOT SEGUIT:
- Demanau que jo responc.
- LA COMUNITAT HA VISCUT AMB
ALEGRIA LA CONFIRMACIO D1A-
QUESTS 36 JOVES I ADLOTES.
¿QUE SUPOSA PER A VOSTE EL
CREIXEMENT DE LES NOVES PA-
RRÒQUIES?.
- Per a mi és una alegria i
una esperança de veure Ia vi
talitat que ha pres aquesta
parroquia, encara que hi ha-
via un cert cultiu d'antic,
crec que és una bona respos-
ta del món del turisme i de

Ia gent que viu al servei
del turisme; en aquest marc,
veure Ia il·lusió d'aquests
36 joves és una granesperan-
ca per a l'Església.
- FA DOS ANYS VOSTE FOU UNA
DE LES DARRERES PERSONES QUE
VISITA BURUNDI, ABANS DE SOR
TIR ELS MISIONERS, ESTA CON-
TENT DE QUE ENGUANY HI PU-
GUIN TORNAR?.
- Precisament dilluns parte-
ixen dos capellans i el dele
gat de misions, i un d'ells
quedarà allà, per veure en
concret el lloc a on hem
d'anar i arreglar els trà-
mits de visat que en aquests
països és bastant complicat.
A finals d'estiu hi aniran
els altres dos i tornarem a
tenir una Misió a Burundi,
després de 20 anys de presèn
cia allà, poder llançar de
nou aquesta col·laboració de
Mallorca a una Església tan
necessitada és una gran ale-

gria i un símptoma del gran
dinamisme misioner de Mallor
C3f que té arrels tan fondes
com Ia d'en Juniper Serra,
al que beatificaran el 25 de
setembre, i tants d'altres
misioners; en aquests mo-
ments n'hi ha 296, de misio-
ners escampats per tot el
món.
- SENYOR BISBE, L'IMPOST RE-
LIGIOS ES UN TEST QUE HA VOL
GUT FER EL GOVERN PER TAL DE
COMPROVAR LA FORÇA DE L1ES-
GLESIA?.
- Jo no ho crec, això és
l'aplicació d'un dels acords
entre l'Estat i Ia Santa Seu
estava previst que aquesta
fórmula es podia utilitzar
en el moment que l'Estat de-
didira. Jo crec que el que
el Govern ha volgut és si-
tuar Ia col·laboració religió
sa en un marc de major lli-
bertat i espontanietat, el
que passa és que efectiva-

JOSE CymPTNS

Autoescuela
SON SERVERA

c/. Mayor, 1
TeI. 567112
SON SERVERA

Avda. J. Servera Camps. na 39
TeI. 585859
CALAMILLOR
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ment aixo sera un test per
veure quina inscripció té
l'Església, però un test
molt imperfect, d'això n'és
conscient el Govern i l'Es-
glésia, perquè hi haurà gent
que, no essent creients pen-
sin que poden assignar una
part dels seus imposts a
l'Església, i un gran massa
de creients que no fan decla
ració perquè els seus ingre-
ssos no els arriben, és a
dir: aquests no arriben en
el còmput, per tant, certa-
ment, serà un test molt im-
perfecte.
El que jo voldria recaptar
és que no és un impost reli-
giós, sinó que una petita
part del que ja pagam s'ha
de declarar si es vol que va
gi a l'Església o d'altres
obres socials, per tant és
assignar una petita part
dels imposts a l'Església.
Crec que aquest és un moment
que els cristians han d'apro
fitar per col·laborar, perquè
es tengui un reconeixement
públic dels cristians que hi
ha a Espanya.
- SENYOR BISBE, LI DESITJAM
SALUT, JA QUE ES UNA ALEGRIA
TENIR-LO TAN SOVINT A LA
PART FORANA.

Gràcies a vosaltres, per
a mi també és una alegria p£
der saludar als vostres lec-
tors i oients, d'aquesta ma-
nera puc saludar a tots els
malalts i als que avui no
han pogut estar presents.

CONVERSA AMB EL PREVERE

ANTONI LLITERAS

AMB MOTIU DE LA CONFIRMACIÓ
A LA PARROQUIA NOSTRA SRA.
DELS ANGELS DE CALA MILLOR
EL PARE NADAL ENS EXPRESSA
LA SEVA ALEGRIA COM JA RECO-
LLÍREM EL PASSAT MES A RE-
CULL. CONVERSAM AMB DON ANTO
NI I LI DEMANAM QUE HA SEN-
TIT ELL QUE HA VIST AQUESTA
COMUNITAT DIENT MISSA PELS
HOTELS, A BAIX DELS PINS I
A LA PETITA CAPELLA DE CALA
BONA, VEURE PER PRIMERA VEGA
DA ALS JOVES REBRE LA CONFIR
MACIO A LA PARROQUIA.
- Crec que és veure cumplit
el que un sempre desitjava,
just sent no poder haver-lo
vist abans, però les circuns_
tàncies són les circunstan-
cies i estic molt content,
tenim més participació de to
thom. En part, si vols, un

poc de nostàlgia, perquè el
temps no passa en va per a
ningú, voldria esser més jo-
ve per participar un poc més
però sent molta alegria en
veure que un altre ho fa tan
bé i dóna molt bon fruit i
participació de tots.
- VOSTE FA UN SERVEI MOLT BO
EN AQUESTA COMUNITAT, PERQUE
ELS ESTRANGERS QUE VENEN CER
QUEN SOL I PLATJA, PERO N'HI
HA MOLTS QUE TAMBE CERQUEN
L1ESGLESIA I EL TENEN A VOS-
TE QUE ELS ENTEN, SEMPRE SE-
RA JOVE D1ESPERIT.
- Tens raó, jo sempre m'he
dedicat més a tots els es-
trangers que venen, de fet
és bo per a CaIa Millor, per
què els estrangers que ens
visiten tenen una Missa per
a ells, en anglès i alemany,
és l'única parròquia de Ma-
llorca en què es pot fer
aquest servei als turistes.

TELE TAXI
CALA MILLOR - SA COMA - S'ILLOT

Y
586969

* * * *

24 HORES AL SEU
SERVEI
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ANTONI PEÑAEORT

L1AMO ANTONI PENAFORT, PER-
SONA VINCULADA A LES FESTES
DEL POBLE I ORGANITZADOR PER
PART DE L1ASSOCIACIO HOTELE-
RA DE LA COMISSIO DE FESTES
ES SEMPRE NOTICIA, JA QUE TE
PART ACTIVA EN LES DIFERENTS
ACTIVITATS QUE AQUEST ESTIU
S1HAN DE CELEBRAR A LA BADIA
DE LLEVANT.
LI DEMANAM UNS MINUTS DEL
SEU TEMPS I QUE ENS CONTI
PER ALS LECTORS AQUESTA BONA
NOVA QUE ES PREPARA PER ALS
MARINERS DE CALA BONA.
- La Comissió de Mariners de
CaIa Bona em va enviar a de-
manar, per si volia ajudar
en l'organització dfuna fes-
ta amb motiu de Ia benedic-
ció d·una imatge de Ia Mare
de Deu, que volen instal·lar
a CaIa Bona, com a patrona
dels mariners.
La festa serà dissabte dia
16 de juliol, es beneïrà Ia
imatge i després, tot seguit
es farà una processó per mar
el desig seria que totes
aquelles persones que dispo-
sen d^mbarcació hi col·labo-
rassin i no quedàs cap vai-
xell al port.
Després, el desembarcament
a Ia part on amarren "Las Go
londrinas" i duita a espat-
les dels mariners es farà
una processó per tot CaIa Bo
na, acompanyada de Ia Banda
de Música i quedarà deposita
da a una capelleta que a tal
efecte s'ha destinada. Tot se
seguit s'oferirà un refresc
al públic assistent.
Sfha demanat una petita sub
venció, que supòs no negarà,
ja que CaIa Bona és un port
històric i entranyable per
Son Servera i es mereix per
part dels mariners que els
acompanyen en aquesta festa.
Esperam, si no tenim incon-
venients, que es faci a les
8 de l'horabaixa, perquè Ia
gent pugui prendre part acti.
va a Ia festa.

- L1AMO ANTONI, LA PROPERA
ELECCIO DE MISS BALEARS ES
CELEBRARA EL 22 DE JULIOL A
CALA MILLOR. ¿ ENS PODRIA
VOSTE AMPLIAR LA PRIMICIA
QUE RECULL OFERI AL MES DE
MAIG?.
- Com vos vaig avançar al
mes de maig, sfha de cele-
brar el 22 de juliol vinent
!Elecció de Miss Balears,
va venir en Pere Salas, que
és qui se cuida de l'organi-
tzació del certamen.
La concesió sfha donat a Ca
Ia Millor per dos anys, Ia
primera reunió Ia vàrem te-
nir amb el Batle de Son Ser-
vera, i per part de Sant LIo
renç, nfIgnasi Umbert; per
sorteig es decidí quin dels
dos municipis seria, enguany
per sort ha tocat el torn a
Son Servera, i lfany vinent
serà Sant Llorenç. EIs dos
Ajuntaments aportaran un to-
tal de 300.000 pessetas ca-
dascun, i l'Associació Hote-
lera també farà Ia seva apor
tació.
A dita reunió hi assistí na
BeI Servera, com a Relacions
Públiques de l·Ajuntament de
Son Servera. Abans de l'elec
ció e.s farà Ia presentació
oficial de les misses, jo
vaig proposar que es fés tam
bé en aquesta zona, pel que
de publicitat representa, i
es va acceptar. Tres hotels
es presentaren candidats i
per sorteig va sortir l'Ho-
tel Levante de CaIa Bona.
- COMENÇAM L1ESTIU, AVIAT
HAURA DE PREPARAR LA SETMA—
NA DEL TURISTA, NO?.
- No, ja hem començat, Ia pa
ssada setmana a una reunió
extraordinària que I1AsSOcIa
ció Hotelera celebra cada
any per aquest temps, s'acor
dà ja Ia programació i anam
ja preparant i organitzant
Ia "Setmana", que serà com
sempre Ia darrera de setem-
bre.
- COM A RELACIONS PUBLIQUES
DE SA REVETLA QUE ES VOSTE,

NO PODEM DEIXAR DE ÇOSTAT EL
PARLAR DE LA MATEIXA. ¿ES DE
SUPOSAR QUE ANIRAN CONTENTS?
- Estam molt contents, efec-
tivament, hem passat per uns
quants anys de crisi, degut
a Ia competència que ens fan
els hotels, amb actuacions
de diferents agrupacions que
venen de fora, Ia qual cosa
va fer que disminuís el nom-
bre de turistes que venien
a veure les actuacions a
l'Església Nova, ara, a par-
tir d'enguany rebrem una sub
venció bastant grossa de
l'Ajuntament, que ens perme-
trà deixar de cobrar entrada
i es destinaran quatre perso
nes a l'ensenyament, per a
tots els qui vulguin apren-
dre a ballar, tant petits
com grans.
- ¿HA ESTAT SEMPRE SA REVET-
LA UN CERCLE TANCAT?.
- No, el que passa és que
sempre sfha cercat el millo-
rar, i no es pot incorporar
una persona pel fet de ba-
llar una jota, Ia nostra di-
rectora, na Margarida Nebot,
quan passa una persona a Sa
Revetla és perquè ja està
preparada.
- GRACIES PER LA INFORMACIÓ
OFERIDA A RECULL.
- Gràcies a vosaltres, estic
sempre a Ia disposició dels
lectors de Ia vostra revista

mmmufiujmíí
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GESTORIA GIL
GESTORlA 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
JUNY 1.988

Durante el presente mes deben
formalizarse las siguientes
DECLARAQONES:

-Impuesto sobre el valor añadido (I.V.A.) 2B Trim/88
Hasta: el 20 de JuIb

-Retenciones del personal (I.R.P.F.) del 22 Trim/1988
Hasta : el 20 de Julio

-Pagos Fraccionados del 2a Trimestre o del 18

Semestrede 1988
Hasta: el 5 de Agosto

fjESTQRß

AUTOMÓVILES
Matriculaciones.
Transferencias.
Tardías transporte y visados
Cambio de Residencia
Ba^s Vehículos.

ASESORIA LABORAL
• Obtención DC.E.

• Alta empresas en Seg. Social.
• Alta Autónomos en cualquier régimen.
• Seguros Sociales (TC-2, TC-1, etc.l
• Contratos trabap y prórrogas.
• Exptes. jubilación, invalidez, viudedad y orfandad
• Descargos y Recursos ante Ia Organización.

Laboral Competente

TRAMITACIONES 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
COMABU^

A través de Informática Llevant, (Empresa 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 IVA - PF.

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

SEGUROS

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 proles I
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

F
A

GESTORIA GIL

20 Años deGESTION
#\H)
^/
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Regidors
Antoni
Vives Nebot
ENCETAM CONVERSA AMB N'AN-
TONI, PROP DE DUES HORES AS-
SEGUTS TRANQUILAMENT A TAULA
ARRIBANT AL PLAT DOLÇ, QUE
ENS SERVEIXEN AMABLEMENT EL
PERSONAL DE LA PIZZERIA "SIM
BAD", LI HE DEMANAT QUE ENS
CONTI RECORDS DE TEMPS LLU-
NYANS.

- D'altre temps tenc poc que
contar, quan era petit, a
Son Servera, llevat de feina
en el camp no hi havia quasi
res; de jove vaig treballar
uns quants d'anys a Ciutat;
en aquell temps, les prime-
res estrangeres que vérem
ens duien de capoll. AIs 28
anys em vaig casar amb na
Joana Andreu i vaig assentar
el cap, i als 30 vaig esser
Batle de Son Servera, càrrec
que vaig ocupar fins els 43
anys.

- A LES PASSADES ELECCIONS
VOSTÈ ENCAPÇALÀ LA LLISTA
DEL C.D.S. QUE EL DUGUÉADB)
CANTAR-SE POLlTICAMENT PEL
PARTIT DE N1ADOLFO SUAREZ?.
- Una conversa que vaig te-
nir amb ell personalment a
Alcúdia. Jo no acabava de
creure en Suarez, per Ia di-
missió que havia tengut, per
què jo creia que no havia
fet cap bé a Espanya; ell em
va convèncer de que no Ii que
dà més remei, ja que 40 dipu
tats seus Ii havien dit que
amb una moció de censura es
decantarien cap a Felipe Gon
zalez i ell no volia que en
Felipe assumís Ia presidèn-
cia del Govern sense haver
passat per les urnes.

- EL C.D.S. LOCAL D̂  UN SE-
GUIMENT DEL PARTIT A NIVELL
BALEAR?.

- SÍ, fa poc hem tengut el
Congrés i el partit ha estat
un poc dividit, hi havia
dues tendències. Nosaltres
ens hagués agradat una sola
candidatura, que no hi ha-
gués divisions; opatàrem per
Ia que ens va parèixer més
bona.

- A NIVELL LOCAL, COM A POR-
TAVEU DE L'OPOSICIÓ, DE QUI-
NA PROPOSTA DE LES PRESENTA-
DES ESTA MES SATISFET?.
- Jo figur com a portaveu,
emperons ens repartim Ia
feina els 5 que formam l'opo
sició... portaveus ho som
tots. En lloc de fer una opo
sició, hem cregut més conve-
nient fer una correcció en
les coses que creim que l'A-
juntament no va pel camí ade
quat. Totes les propostes
presentades, creim que eren
oportunes.

- AMB QUINA PROPOSTA NO ELS
HAN ESCOLTAT?.

- La nostra proposta és que
Son Servera necessita un Po-
liesportiu així com toca, si
no es pot fer en un any, que
es faci en 3 ó 4, però ells
s'han encabotat en fer-lo
abaix de Ia via, on només te
nen 24.000 m2, no és sufi-
cient ; els hem fet un raig
d'insinuacions, no ens esco.1
ten, és el que més greu ens
sap. Per tenir un Poliespor-

tiu digne es necessiten al
manco uns 50.000 m2.
Després també el trànsit ro

dat per davant Ia Creu dels
Caiguts es fa impossible i
és d'urgent necessitat obrir
un nou camí.
A CaIa Millor s'hauria de
fer un Passeig Marítim enra-
jolat i obrir una 3a carrete
ra.
SOn unes millores molt nece
ssàries i no agafen l'inicia
tives per elles.

- VOSTÈ ES VOCAL DE LES COM.I
SSIONS DE POLICIA, URBANISME
I VIES I OBRES, QUINA ES LA
QUE EL TE MES EN COMPTA?.
- La de Policia, en Lluis
Baudil té una bona voluntat
de fer les coses bé, a vega-
des, perquè té unes pres-
sions o no l'escolten, no es
duen a terme les propostes.
En Miquel Servera, a Urbanis_
me, té Ia voluntat de dema-
nar-nos l'opinió i fins aquí
es porta molt bé. De Vies i
Obres estic pensant en dimi-
tir, n'és el president en Ba
rrachina i amés Ia formam Je
roni Vives, LLorenç Ferragut
Joaquin Martínez i jo, no
ens tenen en compta ni ens
han demanat mai l'opinió,
tot ho manegen en Jeroni Vi-
ves i el Batle.
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- VOSTÈ COMPTA AMB L'EXPE-
RIÈNCIA DE CONÈIXER EL FUN-
CIONAMENT D1UN AJUNTAMENT,
JA QUE ABANS FOU BATLE. ¿ÉS
UN CÀRREC PROBLEMÀTIC EL PRE
SIDIR LA BATLIA?.

- Efectivament, és un càrrec
problemàtic, emperons no tan
sols s'ha d'esser Batle per
sortir a les fotos, per les
panades i beneitures, s'ha
d'esser Batle per a les co-
ses problemàtiques, i pareix
que el que tenim, per a les
problemàtiques, no ho vol
esser.
- QUINES SON LES SEVES AFI-
CIONS?.

- M'agrada el futbol, les ca
rreres ciclistes i, sobre
tot, reunir-me amb qualque
ajnic per xerrar de política.

- ¿VEUREM ACABATS ALS TRES
ANYS QUE RESTEN EL LOCAL DE
LA TERCERA EDAT I EL POLIES-
PORTIU?.

- El local de La Tercera
Edat... ja està aprovat el
projecte, és una necessitat
que jo no qüestion, s'ha de
fer, emperons trob que 120
milions són massa doblers,
s'haurien pogut repartir un
poc més i pensar també en Ia
juventut. Quant al Poliespor
tiu, ja he dit abans l'opi-
nió que en tenc: abaix de Ia
via tan sols hi cab un mini-
Poliesportiu.

- VOSTÈ VIU A CALA MILLOR,
¿CREU QUE LA GENT ESTÀ SATIS
FETA DE LA GESTIÓ MUNICIPAL?

- No, crec que no, es quei-
xen molt; l'únic que han mi-
llorat ha estat Ia neteja,
va esser en Pere J. Servera
qui va fer Ia proposta de
les màquines i, de moment,
l'han aceptada. El que vol-
dria dir al poble és que es-
tic a Ia seva disposició,
sempre que vulguin fer una
queixa justa i els qui gover
nen no els atenguin, estic
a Ia disposició de tothom,
per intentar aidar.

EL CRUCE
BAR-RESTAURANT

Especialitat
cuina

mallorquina
:•::•::¡::•::•::i:

Berenars
Noces
Comunions

Ctra. Palma Artà km. 41
TeI. 560073. VILAFRANCA
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Protagonista: LA BANDA DE MUSICA

PER MERITS PROPIS AQUEST MES CORRESPON
EL PROTAGONISME A LA BANDA DE MUSICA DE
SON SERVERA, GRACIES A L1ESFORC DE SUPERA-
CIÓ, QUE QUEDA DEMOSTRAT AL CONCERT OFERT
EL DISSABTE, DIA 18, AMB UN REPERTORI CUI-
DAT AL MAXIM PEL SEU DIRECTOR, SR. SILVE-
RIO DUATO, QUE PERMETE ALS COMPONENTS DE-
MOSTRAR LES SEVES HABILITATS PERSONALS.
DEGUT A LA MANCA DE DOS MUSICS, COMPTAREN
AMB L1AJUDA DE DOS MUSICS DE CAPDEPERA.
ACABAT EL CONCERT, RECULL ACUDI A FELICIA

TAR ALS COMPONENTS, ELS QUALS ENS EXPRESA-
REN LA SEVA SATISFACCIO I EL REPTE QUE SU-
POSA PER A ELLS CADA NOU CONCERT, PER ACON
SEGUIR ELS OBJECTIUS FIXATS, TREBALLEN EN
CONJUNT DE 4 A 6 HORES SETMANALS, A MES IN
DIVIDUALMENT HI DEDIQUEN UN BON RAIG D'HO-
RES.

EL PASSAT MES, A L1ENTREVISTA REALITZADA
AL SR. SILVERIO DUATO, DECLARAVA QUE LI
AGRADAVA MES LA PARAULA CONDUCTOR QUE DI-
RECTOR. ENCETAREM CONVERSA AMB ELL DE LA
MANERA SEGÜENT:

- SR. SILVERIO, ENHORABONA, CONDUCTOR DE
PRIMERA.

- Gràcies, gràcies, vos ha agradat?.
- SI, MOLT... EJO RECONEIXÍEM LA NOSTRA BAN
DA. COM HA CUIDAT EL REPERTORI?.

- Elegim cuidadosament les peces apropia-
des per a Ia banda, encara que s'hagi de
reforçar qualque metall amb músics de fora
sempre pensant en anar de cada vegada més
amunt, avançant amb peces més difícils,
per tal d'estimular els músics, malgrat el
risc que suposa, perquè hi ha moments que
no anam tot l'ajustat que jo voldria. Però
s'han d'anar superant, no feim un concert
per fer-lo, cada vegada ens costa bastant
de sacrifici treballar amb ell, donant-li
voltes fins aconseguir el so desitjat.
- COMPTEN AMB ELS DOS MUSICS DE CAPDEPERA,
QUE ELS AJUDAVEN...

- Si, hem demanat ajuda a un trompeta i un
friscorn de Capdepera, que eren imprescin-

dibles per tocar l'òpera Aida, entre veïns
ens donam una mà; a vegades som nosaltres
que anam amb ells, si ens han de menester.
D'aquesta manera, al concert s'ha pogut
lluir tots un poc, per una part, el saxo,
per l'altra, el clarinet, el flautí, el re
quinto, el friscorn, Ia trompeta, un bom-
bardino, Ia caixeta, percussió, etc; així
entre tots anam posant Ia llavor i fent
afició. De cada vegada més jo not que Ia
gent acudeix als concerts i això per als
músics es fonamental i els estimula.

- TORNARAN A REPETIR AQUEST CONCERT?.
- Supòs que sí, si no tot, part, perquè és
allò de treure-li un rendiment, ens ha co£
tat tant d'esforç i sacrifici, que no com-
pensa tocar-lo una sola vegada.
- LA GENT AVUI S1HA VOLCAT I ELS HAN FET
REPETIR, ENCARA QUE A SON SERVERA SEMBLA
QUE ES UN PUBLIC FRED, QUE HI TROBA?.
- Hem repetit, efectivament. Jo crec que
a Son Servera no és que el públic sigui
fred, ni molt menys; en certa forma no es-
tan acostumats massa als concerts, jo es-
per que poc a poc vagin introduint-se i
passant gust. El que volem és passar gust
nosaltres i, de pas, s'ha de reflectir al
públic, que s'ho ha de passar bé.
- DARRERAMENT, A TOTS ELS CONCERTS, ES VEU
A PRIMERA FILA AL·LOTS QUE NO S1EN PERDEN
NI UNA I OBSERVEN AMB IDLUSIO...
- SÍ, és un poc Ia continuació de
tres, els alumnes de l'Escola de
ens observen atentament i no ens permeten
ni un fallo, els al·lots capten tot, Io bo,
Io mitjà i Io regular, ho noten més que el
públic, a menys que sigui una persona molt
entesa.
ENHORABONA A TOTS I CADA UN DELS PROTAGO

NISTES DEL MES DE JUNY, NO TAN SOLS PEL
QUE RESPECTA A LA PART MUSICAL, TAMBE A
LA COMPANYONIA I BONA CONVIVÈNCIA ENTRE
ELLS, POGUEREM CAPTAR L1AJUDA QUE PRESTEN
ELS MAJORS AL MES JOVES ENSENYANT A GUAR-
DAR ELS INSTRUMENTS.

nosal-
MÚsica




