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MOLTS D'ANYS

La grandesa de recordar
al nostro poble ha de ser un
fe'c. A n ' aqusst moment Io
més iitipcrtant és glosar,pre-
gonar i'emoció de tot Io d'
al .pobla, ol paisatge de 3on
Servera, Ia gcnt. Aprendrà
a tronar sempre dins el goig
de los nostres Festes Patro-
nals i a travers de les nos-
tres arrels, recuperar Ia
nostra identitat com a poble
... hera de retrobar cada co-
sa dins. Ia seva veritat. Per
les festes basta mirar-mos
dins el nostro propi mirall
del passat i poder veure Ia
fortalesa del nostre poble,
l'il·lusió de les seves gents
Ia voluntat en Ia feina i 1'
esperit d'empresa tranquil
i al mateix temps actiu del
serveri.

Uns quants serverins(qua-
si tots de Ia tercora edat,
els meus entranyables amics)
han estat els qui m'han con-
tat Io que ara vos contaré.
Lo que he anat escoltant d'
ells ho he anat snfilant amt
Ia ploma d'escriure allà on
em trobava per fer--ne de tot
això: ni rnés ni manco que el
nostro pregó de festes...

Escoltau idò !
Podeu pensar i creure i

creure i pensar, que aquí a
Son Servera també - i molt
abans de Ia guerra - hi ha-
via dos partits polítics:
els mauristes i els llibe-
rals... els simpatitzants de
cada partit anaven de casa
en casa a animar a Ia gent
perque anassin a votar i qu-
an anaven al col·legi electo-
ral els donaven una ensaïma-
da... idò, que vos pensàveu?
AIs mauristes fins i tot els
deixaven anar a tallar lle-
nya a Sant Jordi, però no
als lliberals... ai, Ia po-
lítica ! .

Un any, quan guanyaren
els mauristes, mataren i to-
rràren un bou al Port VeIl.
D'allà o per allà són aques-
tes gloses:

-Na Rafela Roagona
quan a n'es bou và arribar
sa butza m'heu d'estorjar
qu'es Senyor per mi l'em

dóna.

Don Toni Maura jà és mort
i es Correu que ja rebenta
no anirà pus a n'es Port
perque dónen carn pudenta.

Na Rafela Roagona
casada amb en Pere Llopis
s'enamora tropis ,tropis
p'es camí de Barcelona.

I qu'en direu d'en Picu-
lín ?
Era un pep molt simpàtic i
popular...el penjaven de ca-
ntó a cantó i esstirant d'un
fil en Piculin ballava i feia
coses...li feien fer coses,
essent en aquell temps una
festa ! ! !

Piculin cap d'olla
se và embarcar
i na Bet cocavera
també i và voler anar.

En Piculin cap d'olla
và anar a robar
figues de moro
per berenar
l'amo Ii troba
Ii fua es ca
i ell d'es susto
se conquigà.

Abans de Ia guerra també
hi havia festes, el BaIl del
Sant o del pagès... i eren
altres temps ! No es ballava
d'aferrat, es ballava de pa-
gès, Ia gent conversava més,
feien vetles.Es feia el ball
del Sant o bé davant Ca'n
Montserrat o bé a La Plaça
de Sant Joan.

El qui volia ballar feia
de veura l'encantador... Ia
primera era Io que interes-
sava més. Tothom volia bal-
lar Ia primera — hi havia un
interès molt gros, es subha-
staven els balls. L'encanta-
dor et deia: fins on vols a-
rribar ? fins a 2, 3, 4, 5
duros i qui'n donava més
ballava copeos, jotes, mate-
ixes. Cops de guiterra, man-
sballetes, castanyetes, per-
sics, cançons FESTA !!!

-Si jo sabia tocar
sa guiterra així com vjs
damunt es cap de sa r,a
duria tots ets amors.

Un dels anys de les fes-
tes - en Miquel Leu era Bat-
Ie - a Ia Plaça de Sant Joan
và ploure molt i Ia gent s'
arraconava a n'el tarradet
de Ca Na Llull...davant sa
botiga de ca na Bet Maria hi
havia un abeurador on de bu-
lla hi tiraven qualque jove,
Ia Orquestra Bolero es và
haver d'arreconar...les co-
coveteres deien: tot s'ho n'
ho durà el torrent !... a
quelles avellanes !...aquell
torró !.

FESTA ! ! !



El recordar fà festa 1
Plaça de Sant Joan, any..

Revetla de festes...una ro-
della preparada amb temps
enmig de dos carrers, a fi
de fer rotlo...que el vespre
de Ia revetla et deixaven
els ull redons, plens d'es-
tels de colors...els tambors
...les xeremies...els vesti-
ts estrenants, fil per ran-
da de les al·lotes. I aquel-
les camies blanques dels al'
lots i el trenc tan ben fet
dels calçons. FESTA !!!

El saber fà festa !
Jo no sabia que Ia Custo-

dia que té Ia nostra Parrò-
quiala và donar l'Infanta I-
sabel, anomenada "La Chata"
quan era encara Son Servera
llogaret. M'ho digué Ia tia
de Ca'n Joanet precisament
enguany el dia del Corpus.
I vaig estar contenta de sa-
ber-ho, i al final de Ia fun
ció Ii vaig dir "molts d'a-
nys" Això feia festa ! .

Un record als emigrants
que anàren a Amèrica:
-Quan vaig ser damunt es
collet
que destriava Son Servera
vaig dir
Adios Ca Sa Cuinera !
dixós qui podrà tornar.
( Ho và dir Na Joana Grava-
da quan s'en anava a Amèrica)

Un record alas dos arbres
platers que estaven davora
el catafal...un altre record
al nostro catafal on Ia mú-
sica sonava...i tot es veu
d'un altre color...

I dels abeuradors ? .
El primer que llevaren và
esser el de Ia Plaça de Sant
Joan davant ca na Bet Maria.
Es clar, quan les bisties a-
naven a beure...qualque vega
da s'assustàven. Un altre e-
ra a Ca S'Hereu...i a l'hora
d'arribar els carros - vos
n'en recordau ? - l'altre
era a ca'n Montserrat...ara.
..avui...tot ha canviat. To-
ta aquesta evolució viscuda
d'any en any, fà FESTA !!!

Malgrat el dia abans de
Ia Festa Major: Sant Joan,
hi hagués hagut festa, balls
verbena...tot serveri l'en-
demà anava a l'Ofici.La cam-
pana major de l'Església es-
queixava l'atmósfera amb vi-
bracions sonores: ES SANT
JOAN ! ! !

Tots noltros amb els mi-
llors vestits anavem a I1O-
fici...venia un predicador
de fora poble...les autori-
tats presidien...missa can-
tada ...1'oferta...
-Oh Gloriós Sant Patró
d'es poble de Son Servera
Ia nostra gent vos venera
i vos té devoció.

-Servera, noble Senyor,
Cavaller d'el Rei En Jaume,
és el qui porta Ia palma
en eixa fundació.

-D'aquest poble tan galà
fóreu nomenat Patró.
Oh, Joan, Sant Protector
duimos de Ia vostra mà.

Aguantau Ia fe del poble,
allunyau les tempestats,
guardau-mos d'adversitats,
conduiu-mops a Ia glòria.
Amen.

Festa !

Dins l'Església es feia
com un compromís de fer i
esser poble...els amics i
els familiars es saludaven
més efusivament, després de
l'Ofici, amollada de coloms.
..musica...i al llarg d'anys,
refresc a La SaIa.

Festa !
BeI Servera

Any 1.988. Al nostro po-
ble l'evolució ha estat for-
ta...immensa...,jo encara m'
en record quan en l'estiu
era una bulla anar a fer un
trempó damunt les penyes...
anar a davant s'hort... a Ia
vorera de mar...ara, en a-
questes mateixes penyes...a
aquesta mateixa vorera de
mar, milers de persones que
xerren entre tots les set
llengües, vénen expressament
de molt enfora per contem-
plar aquesta mar...el nostro
entorn... El nostro poble ha
crescut per l'esforç dels
homos i dones de Son Servera,
...i d'altres circunstancies,
evidentment... I d'aquesta
transformació anomenada tu-
risme, tot serverí en viu
directa o indirectament.

Ara bé, sempre ham sabut
tornar als nostros costums,
al nostro tros de terra.. .a
sembrar...a recollir.Es molt
més bona Ia confitura feta
en casa... i més superior Ia
sobrassada de les matances..
fins i tot, és molt més bó
un pa amb oli fet amb senzi-
llesa.

Noltros serverins formam
una família i hem de procu-
rar comunicar-mos uns amb al-
tres les nostres vivències,
els nostros fets...alimentar
les arrels del nostro poble
i guardar com a penyora pre-
ferida l'identitat com a po-
ble. FESTA !!!

VISCA SON SERVERA ! ! !

i Sagrera
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NASCUT EL 18-12-1.933
CASAT AMB N 1 A N T O N I A PE-
LLICER.
ES LA SEVA 33 LEGISLATU-
RA A LA ia ES PRESENTA
PER U . C . D . I FOU PRESI-
DENT DE LA COMISSIÓ DE
VIES I OBRES EL DARRER
MIG ANY PER DIMISSIÓ DEL
BATLE Sr. FEMENIES, FOU
ELEGIT BATLE.
A LA SEGONA LEGISLATURA,
PRESIDENT DE LA COMISSIÓ
DE VIES I OBRES I OCUPÀ
LA BATLIA.
A L 1 ACTUALITAT ES: BATLE
PRESIDENT DE VIES I OBRES,
I PRESIDENT DE LA JUNTA
LOCAL DE SEGURETAT.

Al llarg d'aquest any el
que hem fet ha estat poten-
ciar i incrementar els ser-
veis ja existents i gestio-
nar obres i projectes, per
tal de millorar Ia infraes-
tructura del municipi, entre

FRANCESC

BARR A C H I N A

LLANERAS

els quals ^aI destacar:
- Realitazació de les ofici-
nes de Ia Policia a CaIa Mi-
llor.
- Realització d'una bibliote
ca al Ir. pis de les esmen-
tades oficines.
- Arranjament de zones ver-
des .
- Gestió per a Ia realitza-
ció de l'autovia de cintura.
- Gestió de Ia 2a fase de Ia
depuradora.
- Magatzem per Vies i Obres.
- Local Social 3a Edat.
- Local de 180 m2 per a dife
rents usos.
- Acabament de Ia ia fase de
Ia reforma de l'Ajuntament.
- Realització de Ia 2a fase.
- Informatització per fases
de les oficines municipals.
- Avant-project del Polies-
portiu.
AIs tres anys que resten

voldria consolidar tots els
projestes que tenim pendents

CONSTRUCCIONES SON SERVERA S.A.

Les desea unas felices fiestas de San Juan, y les hace
saber de su próxima construcción de un edificio de
Viviendas con Aparcamiento y Locales Comerciales.

En Plaza Antonio Maura
(Junto a ferretería SA PLACA)

» ^ » »

/ \ / \ A &onit*uccionai

/ X A\ st ^JL—^2-^ Son Setreta, f.¿.
PROMOTORA - CONSTRUCTORA - INMOBILIARIA

Información y ventas directas

C/. Juana Roca, 55 - 1." Izquierda
Edificio Ca SHereu - SON SERVERA

4-
CONSTRUCTOR:

Lorenzo Mas Bauzá
TeI. Particular: 567867

TeIs. Oficina: 56 80 75
56 80 6 1

VENTAS:

Juan J. Sánchez Mérida
TeI. Particular: 5858 57
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NASCUT A SON SERVERA EL
3-9-1.950.
CASAT AMB NA MARIA SART
PONS.
TENEN UNA FILLA QUE NOM
CATALINA.
COM INDEPENDENT PER PRI-
MERA VEGADA ESTA DINS
L 1 AJUNTAMENT ES TINENT
DE BATLE I PRESIDENT
D ' H I S E N D A , T U R I S M E , VOCAL
DE POLICIA.

Al ser President d'Hisen
da, m ' h a tocat Ia tasca d'or
ganitzat Ia cobrança d'ai-
gües, clavegueram i d'altres
imposts, que estaven pen-
dents .

També s 'ha confeccionat el
pressupost que era d'uns
24O milions de pessetes i en
guany serà d 'uns 4OO.

En Turisme, s'estan millo-
rant les zones verdes i s 'en
fan de noves. Es du a terme
una millora de neteja dels

AGUSTIN

VIVES

TOUS

carrers, es pintaran les fa-

roles, s'ha reformat l'Ofici,
na Turistica, s'ha confec-
cionat el poster de promoció
de Ia zona turística.

Juntament amb l'Ajuntament
de Sant Llorenç des Cardas-
sar i l'Associació Hotelera
de Ia Badia de CaIa Millor
intentarem que Ia nostra zo-
na turística tengui Ia mi-
llor imatge davant el turis-
ta que ens visiti. Entre

d'altres coses, hem de lle-
var els venedors ambulants
de les nostres platges.

En Policia hem posat en
marxa una major vigilància.

Durant aquest tres anys,
m'agradaria que es dugés a
terme tot allò que hem comen
çat o, al manco, un 90%; que
no s'hagi de fer cap embarga
ment; acabar totes les zones
verdes; començar el Polies-
portiu i Ia via de cintura,
i millorar el poble.

BAR RESTAURANTE

©m
Menus -Berenars
Tapes Variades

Paelles per encàrrec

***********

BKXAR
C/García-Ruiz 2. B Son Servera - TeI. 567507

Per endolçar aquestes
festes de Sant Joan

ü Í^LOlia

PASTISSERIA I PANETERIA

Servei a domicili

NOCES, BATEJOSI COMUNIONS

C/Pere A. Servera, 8-10
Son Servera (Mallorca)



NASCUT A SANCELLAS EL
25-7-1.940.
CASAT AMB NA MARIA REUS
MESTRES.
PARE DE 4 FILLS LLORENÇ,
TONI, MARIA, JAUME.
MILITA DINS E L P A R T I T A . P
DE L 1 A N Y 83 AL 87 FOU
TINET DE BATLE I PRESI-
DENT DE CULTURA, VOCAL
D 1 ESPORTS, D 1 ISENDA I
URBANISME, ACTUALMENT
ES TINENT DE BATLE, PRE-
SIDENT DE CULTURA I ES-
PORTS, VOCAL D 1 HISENDA
I URBANISME.

En el que va d 'any, Ia Comi-
ssió de Cultura ha fet una
bona tasca amb el programa
de les escoles, com és el
Centre d'Adults i l 'Aula Com
pensatòria. Ara el problema
que tenim és Ia falta d'es-
pais on poder fer actes cul-
turals .

LLORENC

FERRAGUT

BESTARD

Dins Esports no feim acti-
vitats, sinò que ajudam a
d'altres entitats a realit-
zar-les, amb subvencions al
esports de cantera, juventut
tenis, bicicletes i tota ac-
tivitat esportiva.
Com a vocal d'Hisenda ha

millorat molt aquesta, però
dins uns dos anys estarà al
cent per cent.
Urbanisme es molt complica

da, però el President està
fent una feinada i amb l'aju
da de tots ens hem de menta-
litzar de que les coses s'han
de fer així com toca.

Per al temps que ens resta
tenim molt avançat el comple
xe esportiu, hem de millorar
els locals escolars amb sa-
les de gimnàsia; Ia Casa de
Ia Tercera Edat està en mar-
xa, però tot això du un cost
de molts de milions i s'ha
d'estudiar molt bé.

mm;
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BAR

RESTAURANT

***

Vos desitja unes
Bones Festes
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C/ Ca S'Hereu, 8
CaIa Millor

TeI. 585873



NASCUT A SON SERVERA.
EL 11-12-1.927.
CASAT AMB NA MARIA CAL-
DENTEY.
TENEN DOS FILLS:LLORENC,
I JOSE LUIS.
ES LA SEVA 3a LEGISLATU-
RA, A LA I a , ES PRESENTA
PER U . C . D . TREBALLA COM
A DELEGAT DE LA COMISSIO
DE SANITAT$:

A LA 23 LEGISLATURA ES
PRESENTA PEL P . D . P . I
FOU PRESIDENT DE LA CO-
MISSIO DE SANITAT.A FI-
NALS DEL PASSAT ANY S'
AFILIA A ALIANÇA POPULAR.

-Esser Delegat de Sanitat és
una gran responsabilitat, és
una cartera amb molts de des-
sabors, perque no és disposa
de material humà ni de medis
suficients per poder atendre
a 4 .500 cartilles que tenim
a aquest municipi. A més, es-
ser responsable d'aquest ma-

JERONI

VIVES

GILI

terial que es diu "fems" és
una gran responsabilitat,
perque funcioni necessit 1'
ajut i col·laboració dels ci-

! utadans del municipi. De to-
tes formes, no són tot des-
sabors, vaig tenir la satis-
facció que a un plenari tots
els regidors, inclosos els
de l'oposició em recolzaren
per a Ia compra d'un furgó
funerari nou.
Estic satisfet també de Ia
neteja de tot el municipi.
Quan a Ia tasca com a vocal
de Vies i Obres, tenc Ia sa-
tisfacció de poder ajudar al
Sr.Batle, que n'és el Presi-
dent .
Li agradaria aconseguir que
hi hagués 2 metges i un pe-
diatra. Acabar el poliespor-
tiu;tots els carrers asfal-
tats i els fems a Son Reus.

Les darreres
novetats en:

sabates

"bolsos"

complements
de pell

Avda, Cristóbal Colón, 70
Teléfono 58 52 24

CaIa Millor



NASCUT EL 14-2-1.945.
A MADRID.
CASAT AMB NA FRANCISCA
GUAL, TENEN 4 FILLS, MER
CEDES 19 ANYS, JOSÉ LUIS
15 ANYS, EVA CAROLINA 7
ANYS I ALICIA ESMERALDA
DE 4 ANYS.
AFILIAT A ALIANÇA POPU-
LAR DES DE LA SEVA FUN-
DACIÓ, ES LA SEGONA LE-
GISLATURA A LES PASSADES
ELECCIONS OCUPÀ EL NQ3
A LES LLISTES DEL SEU
PARTIT A SENT TINENT DE
BATLE I PRESIDENT DE PO-
LICIA, VOCAL DE TURISME.

El més jnportant quant a
Ia zona turística és a Ia fi
el diàleg obert entre els Mu
nicipis de Sant Llorenç i
Son Servera. Gràcies a les
gestions del President de
l'Associació Hotelera, que
aconseguí reunir i agermanar
els problemes comuns. Tenim

LLUIS

BAUDIL

RODRIGUEZ

l'acord de Ia neteja de les
platges. I els carrers, que
abans estaven abandonats,
Quant al poble, crec que

Ia millora de Ia circulació
amb el nou senyalament ha es_
tat molt possitiva.
L'altre millora que afecta

al poble i voramar és Ia Se-
guretat Ciutadana. La Junta
Local de Seguretat aconseguí
da, comptant amb Ia col·labo-
ració del Delegat del Govern
Central, Sr. Carlos Martin
Plasència.
Projectes pels pròxims 3

anys en tenim molts. Un és
Ia col·locació de semàfors,
I aconseguir regularmel tràn
sit del carrer Calvo Sotelo,
molt problemàtic per mor de
Ia manca de vies d'accès. La
via de circulació estava pro
mesa per a l'any 1989, espe-
rem que es solucioni el més
prest possible.

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 MILLOR

Joieries CaIa Millor

KATlA
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VA NËIXER A SON SERVERA
DIA 2-12-1.946.
SECASÀ AMB NA MARGARIDA
SALORT RIERA.
PARES D1UNA FILLA QUE
NOM BARBARA.
ESTA COM INDEPENDENT PER
PRIMERA VEGADA, ES TI-
NENT DE BATLE I PRESIDENT
D1URBANISME, VOCAL DE
CULTURA.

La Comissió d'Urbanisme...
hem d'agrair que quan entrà-
rem ja estaven fetes les nor
mes subsidiàries, però hem
hagut de fer molta de feina,
ja que Ia gent no està acos-
tumada a treure permissos,
però poc a poc es van ado-
nant-se que anar per llei és
un bé per a tots. Crec que
per part nostra ha faltat in
formació, de totes formes
n'hi ha que han col·laborat

MIQUEL
SERVERA
BRUNET

i d'altres que no, ara bé,
en breu plaç, tothom ho en-
tendrà.
Com a vocal de Cultura, no

estic molt fort, ja que te-
nim el President, que està
realitzant una bona tasca.
Tenguérem Ia Dimoniada, que
ha hagut molt de comentaris,
però que estam satisfets de
com es va realitzar.
En aquests tres anys, em

faria molta d'il·lusió que .es
realitzàs Ia viu de cintura,
a pesar de Ia pega de Ia via
del tren, que pertany a FEVE
El local de La Tercera Edat
està molt avançat; el Polies_
portiu, que és molt costós,
però que es realitzarà per
fases. N'hi ha d'altres pro-
jectes, com peatonalitzar el
Passeig de CaIa Millor-Cala
Bona. Ara, crec que el temps
serà curt.

LLIBRERIA PAPERERIA

VOS DESITJA BONES FESTES DE

SANTJOAN

VENDA DE PRENSA REVISTES
LLIBRESMATERIAL ESCOLAR

C/DR.SERVERA N'9 TL.F. 567087

SON SERVERA
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VA NÉIXER A PALMA EL DIA
15-10-1.947.
SE VA CASARAMBN 1 ANTONIA
SANSÓ SANCHO.
TENEN DOS FILLS, MATEU
I JAUME.
ESTÀ AFILIAT AL PARTIT
D ' A . P . FOU REGIDOR DE
L 1 A N Y 83 AL 87 COM A TI-

NENT DE BATLE I PRESI-
DENT DE PURADORA, PLAT-
GES I TRASPORTS I COMU-
NICACIONS, ACTUAL MENT
TE ELS MATEIXOS CARRECS
I ES VOCAL DE CULTURA,
ESPORTS, SANITAT I VIES
I OBRES.

Com a Presidente de Ia de-
puradora estic satisfet, te-
nim en marxa el projecte de
Ia segona fase, on guanyarem
en capacitat i depuració.

En Transports s'estan con-
feccionants unes normes per
als taxistes a nivell d 'A jun
tament, per regular el ser-

JOAN

REYNES

MASCARO

GSLATEMA
•ÏÏNÏÏ

vei local. En transport urbà
estam a l'espera de les llis^
tes que confecciona el Go-
vern, per llavonces intentar
fer-les cumplir, ja que no
és de Ia nostra competència,
sinò un contracte que té FE-
VE amb una companyia.
Com a vocal de Cultura, he

de dir que tenim un bon pre-
sident que comt amb el suport
de tot l'equip. Darrerament
s'han realitzat cursets d'in
formàtica, alemany, etc.
En Esports el Poliesportiu

ho diu tot, ara bé, s'han de
conservar les instal·lacions
que ja tenim.

En Sanitat tenim el proble
ma de l'abocador de fems, pe
ro ja està en vies de solució
En Vies i Obres, està Ia

carretera que va a CaIa Mi-
llor, i asfaltar els carrers
Ambicions a realitzar: du

a terme el programa que te-
nim i qualque cosa més.

MANTELA
SEVA

TRADICIO
ARTESANA

COMA
LA PIONERA

DELS
MEXORS
GELATS

ITALIANS
aj

PASSEIG J.LLINAS, 10

CALA MILLOR

TF. 585659
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V DE CONSTRUCCIO

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

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

********

VENDA DE PRIMERES MARQUES

^GRES
CHAMANTE

Rffî»

cerámicas.

aparid

dL«^ • . HKPNn ENCERAMCA
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POGRAMA
DIA 18, A

Missa solemne per a tots els qui perta|
Son Servera i respons per a tots els a{

A LES

A Ca S'Hereu, Assemblea General Extrao

A LES

Dinar General Extraordinari: Paella ge<

A LES

Exposició d'Art al Saló Parroquial, d
dies feners, de 18 a 23 hores, i dium
hores.

A LES 21

Gran Concert de Ia Banda de Música Loc<

A LES

Gran Revetla tecno-rock, amb les actuà
Casal y California.

DIA 19, A Lri

Partit de futbol dels Al·levins del Bad

A LES

Partit de futbol dels Juvenils del Bad

A LES

A l'Església Nova, Gran Recital, amb .
grup Coa Negra.

DIES 20

Jocs populars (programes apart).

DIA 23, A

Concentració a Ia Plaça de Sant Joan
Actuaran el grup Cucorba. Vespre infan'

A LES 21

A Ia Plaça del Mercat, Discoteca Juven

DIA 24, A

Missa Major amb assistència de les at
càrrec de Ia Colombòfila Serverina. Se
an per Ia Banda de Música Local.

A LES

Al Club de GoIf de Son Servera, Gran C
Trofeu Excm. Ajuntament. Organitza CIu

A LES Ii

Cursa Ciclista. Circuit urbà. Sortida >
clista de Son Servera.

12 HORES.

a l'Associació de Ia Tercera Edat de
bts.
ORES.

ària.

ORES.

informació apart).

ORES.

8 al 26 de juny. Horari de visites:
s i festius, de 11 a 14, i de 18 a 24

HORES.

l'Església Nova (programa apart).

DRES.

s de Loquillo y los Trogloditas, Luz

.30 HORES.

Ia Millor.

'RES.

CaIa Millor.

RES.

uació de Maria del Mar Bonet i el

i 22.

18 HORES.

:rcaviles fins a Ia Plaça del Mercat,
amb festa, cançons, entrepans i jocs

HORES.

Tib Toni Pepons.

ïT HORES.

tats. Després, amollada de coloms a
ament, Concert a Ia Plaça de Sant Jo-

ORES. »

tició modalitat 9 forats "Stableford"
GoIf.

HORES.

3ar Ca'n Xoroi. Organitza Unió Ci-



A LES 22 '30 HORES.

A Ia Plaça del Mercat, Teatre d'En Xesc Forteza representant l'obra: MAJORICA.

DIA 25, A LES 15 HORES.

Gran Tirada de Colomins. (Camp a designar). Organitza Ia Societat de Caçadors.
( Programes apart ).

A LES 16 HORES.

A Ia Plaça de Sant Joan, Jinkama de Cotxes.

A LES 18 HORES.

A Ia Plaça del Mercat, demostració de Judo a càrrec del Centre estudi de Judo
Renshincan de Son Servera.

A LES 23 HORES.

Gran Verbena amenitzada per ALCATRAZ, MOCEDADES i MELODIAS DE ORO.

DIA 26, A LES 9 HORES.

IV Cross Vila de Son Servera al Clot de Sa Grava. Organitza A.P.A. i Patrocina
1"Ajuntament.

A LES 15 HORES.

Tir al Plat. Organitzat per Ia Societat de Caçadors. Camp a designar. ( Progra-
mes apart ).

A LES 16'30 HORES.

Partit de Futbol del infantils del Badia CaIa Millor.

A LES 17 HORES.

Final del XIV Torneig de Tennis Vila de Son Servera al Club Ca'n Simó.

A LES 18 HORES.

Partit de Futbol del Badia CaIa Millor de Ia categoria 2a. B.

NOTA: Les entrades es podran recollir a l'Ajuntament a hores d'oficina abonant
el 50 % del cost total; si no s'adquireixen d'aquesta manera s'haurà d'abonar
Ia totalitat de les mateixes a l'entrada de les verbenes.

NOTA: Les persones majors de 60 anys i que figuren inscrites al cens local,
tendran entrada gratuïta al teatre.



m$i>MCHAL $AMT MAM
VA NÉIXER A ARTÀ EL 22-
7-1.934.
SE CASÀ AMB NA MARIA BRU
NET IGNASI.
TENEN UN FILL QUE NOM,
JOAN.
PERTANY AL PARTIT D ' A . P .
ENTRÀ A L 1 AJUNTAMENT
L 1 ANY 1983 ESSENT PRESI-
DENT DE AGRICULTURA, CA-
ZE I PESCA, VOCAL DE SA-
NIDAT, POLICIA, TURISME
I TRASPORT I COMUNICACI-
ONS, CÀRRECS QUE MANTÉ
ENE QUESTA LEGISLATURA.

Dins Ia Cartera d'Agricul-
tura ben poc es pot fer, ja
que som pocs els qui en vi-
vim. El problema més greu
que tenim és el dels cans
que van a lloure i fan bas-
tant de mal, però estam fent
feines per solucionar-ho.

En Caça tenim l'Associació
de Caçadors que conjuntament

ANTONI

SERRA

PAYERAS

amb Ia Comissió procuram que
vagi bé, l'únic problema que
tenim és que hi ha poca caça
i molts de caçadors.
Pesca també n'hi ha poca

i moltes de barques. En obres
de ports, estam estudiant
ampliació del Port de CaIa
Bona amb unes 5O noves ane-
lles.
La Comissió de Mercat va

molt bé, ja que ve molta de
gent, tant a vendre com a
comprar. VuIl aprofitar per
donar les gràcies als veïns,
per les molèsties causades
els divendres.
Com a vocal de Sanitat he

dem dir que tenim un bon con
junt i un president que fa
molta de feina. Esperam que
molt prest poguem tenir fora
del terme l'abocador de fems

Projectes... el Poliespor-
tiu, parcs, guarderies i tot
el que sigui un bé pel poble

Comercial BARRACHINA

Fabricant de lleixius
Venda de tota clase de detergents

Distribuïdor de sabons (CAMP^
**********

C/Joan Massanet, 7 - TeI. 567054 - Son Servera



NASQUE A SON SERVERA EL
20 D1AGOST DE 1.934.
CASAT AMB NA JOANA ANDREU
CAMPINS.
PARE DES TRES FILLS:
ANTONI, MARGARIDA I
MARIA.
MILITA EN EL C .D .S .
VA ESSER BATLE DE L 1 A N Y
1966 AL 1979.
ACTUALMENT ES VOCAL DE
LES COMISSIONS DE POLI-
CIA, URBANISME I VIES
I OBRES.

- Estant com a vocal i a
l'oposició poc puc fer , ara
bé, dins Ia Comissió de PoIi1
cia he donat el meu b^ ior t
al seu president, s 'hau
rien de millorar moltes co-
ses, com fer aturar els re-
nous que es fan passades les
12 de Ia nit, vigilar les mo
tos que fan carreres des de
CaIa Millor fins CaIa Bona.

ANTONI

VIVES

NEBOT

També ens reunirem per estu-
diar un projecte que presen-
tà el President de Ia Comis-
sió, per posar nous discs a
Son Servera, els quals estan
en estudi, per si s'ha de mo
dificar; el que no es com-
pren és que hi hagi regidors
que no s6n d'aquesta comis-
sió i que fora consultar els
canvien.
La Comissió d'Urbanisme és

molt conflictiva, per causa
de Ia zona turística que te-
nim, però cada vegada que hi
ha hagut infranccions han es_
tat denunciades.

En el temps que ens queda
m'agradaria que es fes el po
liesportiu, un passeig des
de CaIa Millor a CaIa Bona..
treure el trànsit de dins
Son Servera, fer el local de
La Tercera Edat, fer coses
pels joves, i Ia segona fase
de Ia depuradora.

__

PELUQUEROS

ESTILISTAS

Les desean
Felices Fiestas

C/VinadelMar,s/n
Edificio Confort, 22

Telefono586518
CALA NüLLOR
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NASCUT EL 2-10-1.936 A
SON SERVERA. ESTA CASAT
AMB LOTTE ELHAUGE TENEN
2 FILLS PERE DE 25 ANYS
I CATERINA DE 22.
ES PRESENTÀ PER PRIMERA
VEGADA A L 1 ECCIONS EL
PASSAT ANY COM INDEPEN-
DENT A LES LLISTES DEL
C . D . S . ES VOCAL D ' H I S E N -
DA I TURISME.

Hem treballat en equip l 'o-
posició i al llibre dàctes
consten les propostes.

MoIt lleugerament, ja que
La Comissió d'Hisenda el pa

ssat any quant entra-rem ha-
via pendents 95 milions de
pts, hem fet tota una gestió
perquè ho posasin al dia els
que governen fins el mes de
Juliol no ho sabrem.

A Son Servera hi ha unes
normes subsidiàres aprovades
i no s'ha ateses mai a l'es-

PEREJ.

SERVERA

OLIVER

.di dels tecnics per dur-los
a terme. Si s'encarregan uns
estudis e els tècnics recoma
nen d'urgent necessitat, que
s ' han de fer, és que S'AN DE
FER. No cal dir no tenim re-
cursos, els tenen, i en 10
anys no els han aprofitat mai
El que fan es hipotecar Ia
gent del poble i limitar les
seves possibilitats, al no
tenir equipaments culturals,
esportius, d'infraesctuctura
Turisme, hi ha coses que
costen molt i s'haurien de
fer i d'altres que costenpoc
i no s'he fan.
Fa 10 anys CaIa Millor era

el NQ 1 en neteja, darrera-
ment el darrer.
També a Ia comissió de ser-
veis hi lluitam perquè es fa
ssi Ia 2a fase de Ia depura-
dora, amb un pressupost de
50 milions es pot aconseguir
no cal fer una inversió de
200 milions.

PER flCOMPflNYflR
nQUESTE$ FE$TE$

MENJRR POP I BEURE
R I B E I R O

TABERNA

GALLEGA
CYFra Gari, 9
Son Servera

TeL 567181

SES FRAGATES
Galeria cTart

FORNES
DeI 2-21 Juliol

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

A V D A . I N G I - N I I - R O A N T O N I O G A R A U
TI-:t. 56 7 8 4 7 - 5 8 5 2 80

CALA BONA - SON S I - R V I R A - M A L L O R C A

h.



NASCUT A SON SERVERA EL
14-7-1.933. CASAT AMB
NA SEBASTIANA ESTEVA SU-
NER. PARE DE DOS FILLS
JAUME I FRANCISCA.
SE PRESENTA COME INDEPEN
DENT A LES LLISTES DEL
C . D . S . ES LA PRIMERA VE-
GADA I ES VOCAL DE CULTU
RA I SANITAT.

La Comissió de Cultura pa-
reix que va bé, del que més
me queix és de que moltes co
ses a penes si compten amb
l'oposició, ens n'assabentam
quan estan fetes i m'agrada-
ria que se fessen les coses
més en grup.

A Ia cartera d'Agricultura
a penes se fa res, reconec
que l'agricultura va decai-
ent, ara bé, per als pocs
agricultors que hi ha, s 'hau
ria de mirar d'aconseguir
els productes que estan sub-
vencionats, com llavors, li-

PEREJ.

SERVERA

LLITERAS

quids i d'altres, per als pe
tits, perquè els grossos els
reben directament. S'hauria
d'informar més a Ia Coopera-
tiva.
En Sanitat, s'han duit

dues ambulàncies i un A.T.S.
que ha de venir, ambdues co-
ses son bones.
El problema dels fems és

molt problemàtic, ara, som
de l'opinió que, mentres Ia
Comunitat Autònoma no faci
un abocador per a tots, cada
ajuntament ha de resoldre on
abocar-los, ja que els muni-
cipis veïns no els volen a
casa seva. Si es tracta bé,
ens anirà bé l'actual aboca-
dor, sempre que no hi hagi
queixes, però trob que el
President hauria d'haver con
sultat amb Ia Comissió.
Projectes: Ia la fase del

Poliesportiu, treure el tràn
sit de dins el poble, i fer
un polígon industrial.

TAPAS VARIADAS - BOCADILLOS
•

Tel.567387

SON SERVERA • MALLORCA

c5F,

BONES FESTES
VOS DESITJA

FERRERIA

SA PLAÇA

Plaça A. Maura, 6
TeI. 567157 SON SERVERA



NASCUT A SON SERVERA EL
14-6-1.949.
CASAT AMB NA MARIA CON-
CEPCIÓN MARTIN IGLESIAS.
TENEN UNA FILLA CATELINA
MARIA.
PERTANY AL PARTIT DEL
P.S .O.E . ES LA PRIMERA
VEGADA QUE ESTA DINS L 1 A
JUNTAMENT I ES VOCAL DE
POLICIA, HISENDA, TURIS-
ME/ AGRICULTURA I URBA-
NISME.

La Comissió de Policia te-
nim un presidente que va par
tir fent molta de feina, i
en el final ha estat no res.
Positiu només ha estat el po
sar els discs de Son Servera
no sé si és que no Ii deixen
fer més feina, o qué?.

Ara bé, jo trob que a Ia
Policia Ii falta organitza-
ció, per part dels regidors
i que facin cumplir les or-
des que donen. Tenim un asse

BARTOMEU

MAS

SERVERA

BONES FESTES DE
SANT JOAN

VOS DESITJA

BAR
SEBASTIAN

*•

Entrepans
* Tapes Variades

C/ Prevere Pentinat, 11
Son Servera .-TeL 567698

sor que l'únic que fa és co-
brar, tenint un sargent i un
cabo es podria prescdndir
d'aquest senyor, o bé que fa
ci més feina. Per tant, Ia
Policia s'hauria de millorar
Quan entrarem, vàrem tro-

bar Hisenda molt endarrerida
ara bé, el Presidente i tota
Ia Comissió han fet molta de
feina i està bastant millora
da.
Urbanisme ha estat Ia car-

tera que més m'ha sorprès,
no m'esperaba que el Presi-
dent estàs tan ben preparat,
ja que, maldament Ia conflic
tivitat que comporta, s'ha
fet molta de feina.
En el temps que ens queda

de mandat, m'agradaria que
es començàs Ia construcció
del Poliesportiu, pero més
gran que el projectat; millo
rar Ia Policia; solucionar
definitivament el tema de
l'abocador de fems.

presupuestos

acristalamiento
de obras

vidrios de
seguridad

espejos

c/. juana roca, 25 b

son servera

vidrieras
emplomadas

grabados al
ácido

doble
acristalamiento

marcos y molduras

tel. 567336
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VA NEIXER EL 15-7-47 A
PUEBLA DE DON FADRIQUE.
CASAT AMB SOCORRO SAN-
CHEZ ARIAS.
TE QUATRE FILLS: JAUME,
FRANCESC, JOAQUIN I EMI-
LIO JOSE.
MILITANT DEL P . S . O . E .
DE 1.983 A 1.987 FOU TI-
NENT DE BATLE I VOCAL
DE SANITAT, ESPORTS I
GOBERNACIO.
A L 1ACTUALITAT ES REGI-
DOR I VOCAL DE SANITAT,
VIES I OBRES, TRANSPORTS
I COMUNICACTONS, ESPORTS
I CULTURA.

- Durant aquest any Ia Comi-
ssió de Sanitat no ha fet
res positiu i sí de negatiu,
com és l'abocador dels fems,
pareix que es proposen uns
altres terrenys, però sol no
anaren a veure'ls.

He pensant dimitir com a
vocal de Comissió de Vies i

JOAQUIN

MARTINEZ

SANCHEZ

Obres, ja que no s'ens ha
convocat cap vegada, el Ba-
tle i el Sr. Vives fan i des^
fan fora consultar.
A Transports i Comunica-

cions ens hem reunit un pa-
rell de vegades i s'ha par-
lat d'ampliar Ia depuradora,
que ens queda petita; s'hau-
ria de millorar el transport
de linea, que no cumplMx
com toca; els taxiste. hé
tenti, problemes; hi h;. ;.a
gent que practica l'esport,
per tant s'hauria de fer el
poliesportiu, i s'hauria de
solucionar el problema de
llum del camp de futbol.
Sobre Cultura, trob que Ia

Comissió no fa res, tot ho
fan altres entitats; falten
biblioteques, llocs on reu-
nir-se Ia juventut i parc on
pr-^er anar amb els infants,
tix-ure el trànsit del poble,
i fer Ia sortida del carrer
Creus (de les escoles)

Comercial BARRACHINA

Vendes a l'engròs d'alimentació
Suministre hosteleria i restauració

***********

C/Joan Massanet, 7 - TeI. 567054 - Son Servera



',$m€3AL $ANW J@Aff - M

czr~,&fod

Limpiauto Son Servera, S. A
Servicio Oficial

Exposición NOVEDADES FORD - 88
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Días 24,25 y 2ó dejunio
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AHODEGARAHTIA
SIN LIMITE DE KILOMETRAJE

•} AÑOSDESEGURIDAD
i L MECANlCA

. AÑOSDEGARANTIA
L*.' ANTICORROSION

<%^ @ ARANTIADEPORVIDA

Avda. de Ia Constitución, 19
Teléfono 56 70 08

07550 SON SERVERA
(Baleares)
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ESPORT

AT. BADIA DE LLEVANT AL·LEVI.TEMPORADA 81-82. PLAM1TTTA RECREATIVO SERVERENSE INFANTIL

AMB EL SEU ENTRENADOR.

A les 18 hores al Camp Municipal de Son
Servera, partit de futbol entre els juga-
dors de dos clubs desaparescuts: RECREATI-
VO SERVERENSE i ATL.BADIA DE LLEVANT.

Aquests dos clubs van desaparèixer de
Ia següent manera, més o manco:

-El Recreativo es và fusionar amb el
C.D. Serverense per així tots junts poder
seguir amb l'esport rei a Son Servera.

Convé destacar les bones campanyes fut-
bolístiques del Recreativo que aconseguí
tres campeonats comarcals en alevins i al-
tres tants en infantils. Crec que a Ia fa-
milia del Recre no s'els oblidarà Ia gran
final contra el San Buenaventura.

Partiren cap a Barcelona per esser pro-
vats pel Barça, Fornaris, Vives, Llull i
Carrió.

Actualment dels jugadors que vàren per-
tenéixer al Recreativo, encara defensen
els colors del Badia de CaIa Millor-Son
Servera, Julio i Toni Llull.

EIs Presidents del Recreativo fóren:
Pedro Bea, Miquel Iturbide i Bernat Tomàs.
President d'Honor: Joan Fuster.
Directius: Paco Tomás, Marcelino Martín,
Gabriel Tous, Francisco Andreu, Gabriel
Ballester, Mateu d'Es Rafalet, Miquel Al-
zamora, etc.

-El AtI. Badia de Llevant només và du-
rar una temporada fins que es và fusionar
amb el Serverense. Jugaren a III Regional
i Alevins.

De Ia III Regional tots els seus compo-
nents jà eren majors i per aquest motiu
no jugaran aquest partit.

El alevins quedaren el lloc 4 empatats
amb el Cardassar en 3a.posicio.

D'aquella plantilla hi ha jugadors que
formen part de Ia plantilla del Badia ac-
tual, son Riera i Nebot i qualcun més a
juvenils. També n'hi ha altres cedits a
Capdepera i Cardassar, son Barceló, Fuster
i Nebot.

Per tan aquest partit serà un bon re-
cord per jugadors i aficionats que, segur
assistiran al Camp Municipal per poder a-
plaudir a aquests veterans joves jugadors.

Esperem que aquests tipus de partits
es repeteixin i els joves s'animin a fer
esport.

Demanam disculpes per no poder enomenar
a tots els qui participaren en ambdós
clubs.

FORMACIO HABlTUAL DEL RECREATIVO

SERVERENSE AL·LEVI.CAMP DE SON SERVERA.
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GESTORlA GIL
GESTOKlA A. GIL

Avda. Juan Servera Camps, 46
TeIs/ 58 58 80 - 60

CaIa MiIIo: - Sucursal Son Servera
MALLORCA

20 Años de GESUQN-

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

fiESTORß ASESORIA FISCAL Y
CONTAB^

SEGUROS J

Veinte años nos cc itemplan y un futuro nos espera.

Veinte años gozando de Ia confianza Je este pueblo, al que debemos nuestro ser y estar.

Unidos en Ia amistad y en las relaciones cordiales de buena vecindad, afrontemos un
futuro que deseamos sea r^',. j, para todo aquel que piensa, siente y vive como

"bon serverí"
Felicidades

****************

Vint anys ens contemplen i un futur ens espera.

Vint anys gaudint de Ia confiança d'aquest poble, al qual devem el nostre esser i estar.

Units en l'amistat i en les relacions cordials de bona veïnat, afrontem un futur que
desitjam sigui pròsper, per a tot aquell que pensa, sent i viu com a bon serverí.

>
GESTORIA GIL

20Anos de GESTION
*v

$
***= D
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