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GRACIES XESC
El passat mes de juny tinguérem

el plaer de compartir 4 hores de
conversa agradable amb el Sr. Xesc
Forteza, tot un artista del difícil
món del teatre.

Resumirem tan sols una part de
l'entrevista, aquest mes volem con-
tar un poc l'ambient que l'envoltà.
En acostar-se les festes de Sant

Joan, els seerverins esperaven re-
trobar el seu amic Xesc, que des
de fa 41 anys du unes hores de bon
humor i alegria al nostre poble.
Volíem conèixer més d'aprop a en

Xesc, un professional que hadedi-
cat tota Ia seva vida al teatre,
creant les seves pròpies obres.
Poc després d'arribar al restau-

rant "S'Era de PuIa", ens vingué
a saludar n'Andreva, gran amiga
d'en Xesc des de fa més de 30 anys,
començaren aqui les bromes i les
rialles, una entrevista que es pre-
sumia seriosa i formal es convertí
en 4 dilicioses hores de rialles
i recordances. Fora de l'escenari
en Xesc és una persona gairebé sè-
ria i, com ens digué ell mateix,
mai fins aquest dia havia estat el
graciós de Ia taula, cosa que acon-
seguí en bona mesura n'Andreva.
La fotografia d'aquest mes és el

darrer treball del nostre company
Pep Garcia, ja que pocs minuts des-
prés tingué l'accident de tots sa-
but, que el manten al llit.
Seguíem Ia resta de companys fent

tertúlia amb en Xesc, quan ens avi-
saren de l'accident d'en Pep i par-
tírem tot seguit, no agraint en
aquells moments l'agradable compa-
nya del nostre convidat, aprofitam
ara l'ocasió: "Gràcies, Xesc!".

BAR RESTAURANTE
S'ERA DE
PULA

Li recomana:

LLUC "A LA CGSKERA"

PREPARACIÓ

Es trempa amb sal, pebrebó i
llimona; el fons ha d'ésser de
ceba, all, vi blanc, brou d'es-
pàrrecs bollits i juevert.
Es decora amb ous bollits i es-
pàrrecs . Es serveix en greixo-
nera de test.

tiutoventa

laveno
******

CTTROEN BX GASOH.
RENAULT-9 GTL
FORDESCORT
Varios FORD FIESTAS

********

Sant Joan, 58
Cantonada

Antoni Maura

TeIf. 55 01 57

MANACOR
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I1 DIVENDRES.

SA REVETLA.

A l'Església Nova començà Ia "Re-
vetla" de Son Servera Ia seva tempo
rada d'estiu, oferint a tots el̂
aficionats i estrangers que ens vi-
siten els balls del nostre folklore
mallorquí.
Enguany Ia novetat a destacar és

que l'entrada serà lliure, ja que
compta amb una subvenció de l.'Ajun-
tament.

2, DISSABTE.

CONFRARIA DEL SANT CRIST.

Poc després de passades les fes-
tes de Setmana Santa, Ia Confraria
del Sant Crist es reuní amb el Rec-
tor, Pere Pou, i el Prevere, Joan
Servera, per tal d'informar-los de
Ia seva intenció de col·laborar amb
Ia Parròquia, aportant el que es
consideràs més necessari.
S'els informà que l'actüal imatge

del Sant Crist no disposa de sepul-
cre, ja que el que té Ia Parròquia
és massa petit. Dit i fet, s'han en
caminats els preparatius i s'espera
poder disposar d'un nou sepulcre
per l'any qui ve.

Per tal d'ajudar amb les despeses
són molts els serverins que compra-
ren paperetes d'una rifa organitza-
da per tots els components de Ia
Confraria del Sant Crist.

"Posau que som serverí, encara que
vaig néixer a Manacor, me sent ser-
verí, fa 52 anys que visc aquí, sem
pre m'agrada ajudar quan s'organit-
zen rifes per fer coses per al po-
ble".
L'entrega del premi, un vespino,

corré a càrrec del President de Ia
Confraria, Sr. Miquel Marin.

2, DISSABTE.

FORNES, A SES FRAGATES.

DeI 2 al 21 de juliol, els aficio-
nats a Ia pintura pogueren visitar
l'esposició d'en Pau Lluís Fornés,
a Ia Galeria "Ses Fragates" de CaIa
Bona.
En Fornés ha realitzat exposi-

cions a Ciutat, Madrid, València,
Londres, Manacor, Son Servera, etc.
A més del Fornés-pintor, hi ha el

Fornés-il·lustrador, que aportà Ia
seva nota d'enginy a part de l'obra
de Llorenç Villalonga.

A "Ses Fragates" contemplàrem
l'obra del Fornés-pintor. En Miquel
Vives, un bon coneixedor de Ia seva
obra, opinà així: "En Fornés en sap
massa, domina els colors i les líni.
es i imprimeix Ia seva personalitat
en cada pinzellada".

4, DILLUNS.

PLATJA EUROPEA.

A Ia platja de CaIa Millor, con-
cretament a Ia partió dels dos muni^
cipis, Son Servera i Sant LLorenç,
fou col·locada Ia Bandera Blava con-
cedida com a distintiu de qualitat
per Ia Comunitat Econòmica Europea.

La sort acompanyà l'amo en Miquel
Jiménez Muntaner, que ens digué:
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"Recull" oferí informació de l'eri
trega per part del Conseller Sr. J¥
roni Saiz, el 17 de novembre deT
passat any. Per Ia col·locació de
l'esmentada bandera es reuniren el
Batle, Sr. Frances Barrachina; el
Regidor de Turisme, Sr. Agustí Vi-
ves, i el Regidor de Policia, Sr.
Lluís Baudil, en representació de
Son Servera. Per part de San LIo--
renç hi assistí el Regidor de Turis
me, Sr. Ignasi Umbert. Testimonii
d'excepció foren el President de
l'Associació Hotelera de CaIa Mi-
llor, Sr. Bartomeu Femenies, així
com el Sr. Antoni Penafort.

13, DIMECRES.

LA 33 EDAT, D1EXCURSIO.

L'Associació de Ia Tercera Edat
de Son Servera va fer una excursió
al Poble Espanyol i també a Aquaci-
ty. Varen esser uns 3 autocars.

Dinaren a Aquacity, tot el temps
del dinar, tengueren música alegre,
tocada per dos guitarristes, una ve
gada havent dinat, varen ballar ~1
cantar.

També feren rifes (metxers, cen-
drers, etc) i ens han dit que fins
i tot n 'hi hagué qualcuns que es
banyaren.

EIs va agradar molt i s 'ho passa-
ren molt bé.

16, DISSABTE.

FESTA MAJOR AL PORT DE CALA BONA.

casa dels mariners a una capelleta
que s 'ha construit a tal efecte.

Tot seguit començà una processó
per mar amb els vaixells adornats
i amb Ia Verge del Carme al front
de Ia mateixa; Ia processó fou pre-
senciada per una gran multitud que
es congregà al moll.

Una vegada a terra, continuà Ia
processó per CaIa Bona, acompanyada
Ia Verge per Ia Banda de Música Lo-
cal, mariners i al·lots amb els ves-
tits típics mallorquins donaven es-
corta, uns portant xarxes i rams, i
Ia Revetla de Son Servera col·laborà
confencionant llinternes fetes de
síndria, adornades amb diferents mo
tius.

Aclamada fervorosament Ia Mare de
Déu fou col·locada a Ia capelleta,
seguint Ia festa a continuació amb
un petit concert de Ia Banda de Mu-
sica, se serví un refresc a tot el
públic assistent i començà l'actua-
ció de Ia Revetla.

La nostra revista reculli l'ale-
gria i el testimoni dels mariners
i veïns de CaIa Bona, que a partit
d'enguany comptaran amb Ia seva fes
ta pròpia.

A les 8 de l'horabaixa amb una
missa concelebrada al moll de CaIa
Bona, començà Ia festa dels mari-
ners, on es beneí una imatge de Ia
Verge del Carme, que presidirà Ia

Demanarem al patro major, Sr.Joan
Sureda, d 'on sorgí Ia idea d'orga-
nitzar aquesta processó...
- A Cala Bona els mariners i aficionats

"brusquers de Ia pesca", sempre ens hem
duit molt bé. El passat any sorgí Ia idea
de crear una festa pròpia, ja que són
molts els ports que celebren Ia festa de
Ia Mare de Deu del Carme; hem demanat Ia
col·laboració de Ia gent i ha esta increi-
ble. L'Hotel CaIa Bona ens ha regalat Ia
imatge, el Sr.Bauzà, el mantell; d'altra
gent, tant particulars com hotelers hi han
col·laborat. També hem quedat estorats de
Ia participació de Ia gent.
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- TENDRA CONTINUÏTAT AQUESTA FESTA?.
- SÍ, pensam anar a més, hem parlat amb
si Batle i ens ha promes que l'any qui ve
mirà inclòs dins el pressupost de festes,
jnguany hem hagut de fer una festa de al-
noines, esperam que l'any qui ve l'Ajunta-
nent ajudi de veres.
- ¿QUIN TEMPS FA QUE VOSTE ES EL PATRO MA

JOR I QUINA DURACIO TE EL CARREC?.
- Fa un any i no sé per quin temps, supòs

jue es cansin els meus companys i em fotin
Sins Ia mar.

"Recull" parlà a més amb d'altres
mariners i les seves dones i tots
coincidien en que volen Ia continui,
tat per aquesta festa i fins i tot
els agradaria formar una confraria
per Setmana Santa, ja han pensat
fins i tot els colors, que serien
el blanc i el marró.

A les onze i mitja el Sr.Antoni
Penafort donà per acabada Ia festa
agraint Ia participació popular.

17, DIUMENGE. COMPETICIÓ DE VOLANTI

Amb motiu de les festes de Ia Ma-
re de Deu del Carme, els mariners
de CaIa Bona organitzaren una compe
tició de volanti, en total hi partï
ciparen 65 embarcacions, 2 orone^-
lles i 2 llanxes de Ia Creu Rotja
del Mar. EIs tres primers classifi-
cats foren els següents:

- 1) Sai Kaguito
- 2) Urani
- 3) Marítim

Tots els participants foren obse-
quiats amb un trofeu.

Acabada Ia competició s'organitzà
un dinar amb les captures aconsegujL
des. El patró major, Sr. Joan Sure-
da, comptà amb l'ajuda eficaç d'un
grup de col·laboradors, a més, en l'a
part econòmica, reberen ajudes i do
natius de cases comercials, particïï
lars i de l'Ajuntament.
S'espera que l'any qui ve l'Ajun-

tament es faci càrrec de les despe-
ses de Ia competició.

"Recull Informatiu" agraeix Ia in
formació que ens ha estat facilita^-
da pel Sr. Joan Massanet, gran afi-
cionat a Ia pesca i participant a
Ia compe t ic ió.
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25, DILLUNS

FESTA DE LA TERCERA EDAT

Amb l'amollada d'uns quants coets
un poc abans de les 7, s'anunciava
el començament de Ia festa homenat-
ge als majors de 80 anys a Ia plaça
del mercat, a on tenien col·locada
una gran taula per a ells,

La festa va començar entregant
a les dones un clavell vermell des-
pré's el seu president els va dir
unes parules, també el Batle els
va donar el "molts d'anys".
Quan va haver acabat tot aixó fe-

ren entregues d'unes plaques al
matrimoni de més edat, i els pa-
drins .
També es va cantar l'himne de Ia

3a edat i el de Son Servera junta-
ment amb Ia banda de música que to-
cà un boh grapat de peses i arribà
l'hora del berenar, un bon gelat
i coca dolça, també els regalaren
una ensaimada i una bossa de cara-
mels. EIs al·lotets de "Sa Revetla"
començaren ballant l'oferta, se-
guint amb unes jotes, tot aixó men-
tres els padrinets anaven berenant,
una vegada havent ballat els nins
regalaren als majors un ramet d'o-
livera.
Despre^ varen convidar a tota Ia

gent a berenar de coca amb trampo
i un bon refresc, una vegada tots
contents i panxa plena per acabar
Ia festa es posaren a ballar i can-
tar cançons de temps enrera.

PRIMERES COMUNIONS
El diumenge dia 17 a les 6 de

l'horabaixa, un grup de nins i ni-
nes reberen de mans del Rector en
Pere Pou Ia Primera Comunió a Ia Pa
rròquia de Sant Joan Baptista.
Preparats pels seus catequistes

els nins i nines participaren a Ia
celebració de Ia Santa Missa, amb
veu clara i alegra.
En total foren 13 els que reberen

Ia comunió, els seus noms són els
següents: Ma Cristina Nebot, Antoni
Pérez, José A.Gamero, Cristina Ca-
rrión, Rosa Ma Vives, Sebastià Vi-
ves, Fernando Martínez, Mònica Pi-

chardo, Margarida Mora, César Gutié
rrez i Aina Ma Puigrós.
Enhorabona als seus familiars i

catequistes.

PRIMER PARTIT DEL CALA MILLOR

El Diumenge 31 de Juliol es cele-
brà un partit amistós amb el FeIa-
nixt, amb el qual se va oferir ho-
menatge al jugador local Toni Llull
que sempre ha vestit els colors lo-
cals. El oartit va ésser dirigit
per l'àrbit Balear, Martin Franco,
que no tengué problemes, ja que el
partit se desenrotllà com el que
era, un partit amistós, el resultat
va ésser 2 a 1. EIs gols foren mar-
cats pel jugadors Fuster i Nadal
i pel visitant Xisco Riera de pe-
nalt. durant el partit tengueren
l'oportunitat de jugar tots els
jugadors disponibles.

Rellotgeria
Fotografia

GflRCIR LIS

Reportatges i videos

Pl. Sant Ignasi 3 -TeI. 567165
Son Servera
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SERVEIS POLICIA LOCAL
Serveis prestats per Ia Policia

Municipal del 25 de juny al 24 de
juliol de 1988.

5 urgències mèdiques.
3 avisos per anomalies a l'allu-

iiienat públic.
- 65 denúncies per incompliment de
les ordenances municipals.

5 viatges a d'altres municipis
per assumptes oficials.
-24 atestats, oficis, notificacions
-24 inspeccions oculars per avisos
de robament, baralles, etc.

- 25 urgències de farmàcia en fes-
tius i nocturns.
- 35 serveis especials ( control fes_
tes, processons, col·locació o reti-
rada senyals de trànsit o d'altres
objetes de Ia via pública, etc).

14 col·laboracions amb d'altres
cossos de seguretat.
- 38 actes de decomisament per ven-
da ambulant sense licència.
- 16 assistències en accidents de
trànsit.
11 recuperacions o entregues d'ob-
iectes trobats.
- 5 recerques de persones desapare-
gudes .
- 4 retirada de vehicles de Ia via
pública.
- 14 trasllats d'engatats a Ia seva
residència.
- 5 assistències en incendis (2 fal.
ses alarmes).

244 bolletins de denúncies per
infraccions al Codi de Circulació.
- 3 bolletins de dnúncies dirigides
al J.P.T.

NOUS SOUS MENSUALS
DE LA CORPORACIÓ DE L'AJUNTAMENT

Francesc Barrachina 130.000 Pts
Agustin Vives 75.000 Pts
Llorenç Ferragut 75.000 Pts
Lluis Baudil 75.000 Pts
Miquel Servera 75.000 Pts
Jeroni Vives 50.000 Pts
Joan Reynes 50.000 Pts
Antoni Serra 50.000 Pts
Antoni Vives 25.000 Pts
Pere J. Servera Oliver- 25.000 Pts
Pere J. Servera 25.000 Pts
Bartomeu Mas 25.000 Pts
Joaquin Martinez 25.000 Pts

NAIXEMENTS

27-3-88 Jennifer Carballo Rastrero
Fill de Jesus i Agustina.
2-6-88 Nerea Navarro López. Filla
de Florencio i Amalia.
7-6-88 Marc Jiménez Carden. FiIl
de José i Lorraine.
9-6-88 Antònia Sureda Gómez. Filla
de Gabriel i Rosario.
17-6-88 Marta Martinez Quetglas.
Filla de Jose Luis i Catalina.

DEFUNCIONS
2-6-88 Luis Ballester Sureda.
3-6-88 Miguel Lliteras Morey.
8-6-88 Angel Jimenez Rodriguez.
10-6-88 Harry Clifford.
22-6-88 Antonia Vives Massànet.
26-6-88 Frank Whitworth.
27-6-88 Catalina Fuster Valls.

INFORMACIÓ D'URBANISME * JUNY 88.

6 licències d'obres majors
- 21 licències d'obres menors

1 obra denegada
3 expedients sancionadors.

TELE TAXI
CALA MILLOR - SA COMA - S'ILLOT

TT
586969

* * * *

24 HORES AL SEU
SERVEI
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ESPORT
El dia 21 es va fer Ia presenta-

ció de Ia penya del "Son Servera".
EL seu local social es "La Granja
Servera" i el seu president, el Sr.
Bernart Roman. Aquesta penya s'ha
format per recolzar i animar l'e-
quip de 23 divisió, el "CaIa Millor
antic Badia.

El^passat 22 el "CaIa Millor" co-
mençà els entrenaments, on es pogue
ren veure cares noves, així com tro
bar a faltar certs jugadors.

EIs que han causat baixa en Ia
present temporada són l'entrenador
Pedro González i els jugadors Ga-
briel Carrió, Jaime, Parera, Com-
pany, Badia i LLuIl.
Han estat cedits Miguel Angel al

Felantix, i Penyafort, Vives i Jua-
nito alCardassar.
Segons informacions, González 'i

Carrió han fitxat pel Constància,
Jaime pel Manacor i Parera pel FeIa
nitx.

Nous fitxatges són: Santiago Araujo
entrenador, Benart Gelabert, secre-
tari tècnic, i els jugadors Onofre,
procedent del Manacor, Ortega del
Motril, Salon del Cide, Arteaga del
Compostela i Julio del Lugo.

Diumenge, dia 24, es va fer- Ia
presentació de tots els equips i
entrenadors del "CaIa Millor":
- 23 diuisió, Santi Araujo.
- 33 regional, Antoni Cànovas.
- Juvenils, José María López.
- Infantils, Gabriel Servera.
- Al·levins, Antoni Servera.
- Benjamins, Magín Duran.
El President, Sr. Meca, dirigí

unes paraules d'ànim per a tots els
jugadors i una ajuda monetària de
5.000 pts als socis. Més tard es
celebrà uh mini-partit entre juga-
dors de 23B i juvenils, els quals
foren aplaudits per Ia penya "Playa
Verde" i el públic assistent, fina-
litzant amb un aperitiu ofert pel
r:lub.

"Ràdio Son Servera-85" i "Recull
Informatiu" desitgen a tota Ia di-
rectiva i jugadors una feliç tempo-
rada 88/89.
El preu dels diferents carnés per

a Ia temporada vinent:
- Or, a partir de 50.000 pts.
- Plata, a partir de 25.000 pts.
- Normal, a partir de 15.000 pts.
- Dones, a partir de 10.000 pts.
- Jubilats, a partir de 8.000 pts.
- Juvenils, a partir de 8.000 pts.

¡AJUDA EL CALA MIJ,LOR!
{FES-TE'N SOCIl

JOVES PROMESES NOUS FITXATGES
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BARTOLOME ROIG (CALA BONA).

Edat: 11 anys.

- He fet 5è al co-
l·legi de CaIa Mi-
llor i he suspès
2 asignatures.
- Juc de davanter
amb els al·levins
del Badia. Ha es-
tat Ia primera tem
porada.
- M'agradaria ju-
gar de mitjà, per-
què hi ha més es-
pai per jugar.
- Els equips que

més m'agraden són el Real Madrid,
perquè sempre guanya i Ia Real So-
ciedad, perquè sempre té bons juga-
dors. Quant a jugadors, Michel del
Real Madrid, i Arconada de Ia Real
Sociedad.
- Altres esports que m'agraden són
Ia natació i el tenis.
- També m'agrada Ia música, sobre
tot Ia que fa "La Década Prodigiosa

ANTONI SALAS CANTARELLAS.

- He fet 7è al
col·legi de CaIa
Millor. He apro-
vat tot.
- Som al·leví del
Badia. Vaig co-
aiençar amb els
banjamins del
Son Servera. La
passada tempora-
da fou Ia prime-
ra com al·leví.
- Juc de davan-
ter, som un llui_
tador nat, tenc" molta afició.
- Altres esports que m'agraden són
el bàsquet i el tenis.
- EIs meus equips favorits són el
Barcelona i el Mallorca. Quant als
jugadors, Michel i Víctor.

De major m'agradaria jugar amb
el Barça.
- Tant m'agrada estudiar com jugar.
- El meu germà Tòfol també juga amb
el Badia infantil.

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 MEXOR

Joieries CalaMillor

KATlA
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DOBLERS PER A LA PART FORANA
El Consell Insular de Mallorca

realitzarà obres a tots els pobles
de Mallorca. A Son Servera les mi-
llores programades dins els plans
d'obres i serveis són:
- Pavimentació del c/Canonge Sanxo.
- Dotació capa rodadura c/Camp de
Mar, de CaIa Millor, i c/Ses Planes
- Millora carretera Es Comellà Fond
- Dotació clavegueram c/Cos.

VISITA OFICIAL
Davant Ia manca de comunicat ofi-

cial, "Recull" recaptà Ia informa-
ció al Sr. Pere J. Servera, assis-
tent a Ia reunió en qualitat d'hote
1er, Ia qual cosa agraïm.
El Conseller d'Obres Públiques

Sr. Jeroni Saiz, acompanyat del Con
seller de Turisme, Sr. Jaume Clade"
ra, i del Sr. Antoni Garau, per
tractar aquest darrer tema de les

Platges de CaIa Bona. Es desplaça-
ren a Son Servera en visita oficial
a petició de l'Ajuntament i els ho-
telers de Ia Badia de CaIa Millor.
El Conseller d'Obres Públiques,

Sr. Saiz, exposà el temes de les
carreteres de cala Millor i Sant
Llorenç i Ia de CaIa Millor a CaIa
Ratjada; es parlà una vegada més
de Ia via de cintura de Son Servera
per a Ia qual cosa ja han començat
lex expropiacions de terrenys, una
vegada acabades les quals, comença-
ran les obres.
L'interès general de tots els as-

sistents fou centrar tot seguit amb
el PIa d'Ordenació del Passeig Marí
tim de CaIa Bona, que evitarà aT
màxim Ia circulació.
Conclosa Ia reunió de treball,

es reuniren a un restaurant de CaIa
Bona, on dinaren i seguiren parlant
de temes d'interès turístic de Ia
nostra zona.

JOSE CymPlNS

Autoescuela
SON SERVERA

c/. Mayor, 1
TeI. 567112
SON SERVERA

Avda. J. Servera Camps, n8 39
TeI. 585859
CALAMILLOR
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CONJUNT CIVICO-ESPORTIU
La Comissió d'Esports del Consell

Insu3ar de Mallorca aprovà el di-
jous 7 de juliol el pla d'equipa-
ments esportius per a 1988.
El pressupost és:

- A càrrec del CIM: 6O milions de
pessetes.
- A càrrec de Ia CA: 60 milions pts
- A càrrec dels ajuntaments:
219.222.436 de pessetes.
- Pressupost total: 339.222.436 pts
Per a Ia construcció del Conjunt

Cívico-esportiu, Son Servera rebrà
l'ajuda de 17 milions de pts de Ia
CA, 17 milions de pts del CIM i
l'Ajuntament haurà d'aportar Ia
quantitat de 157.828.000 de pts,
essent el pressupost total de:
191.828.OOO de pessetes.

2JC

DOBLE EXPOSICIO A SES FRAGATES

Del 23 de juliol a I1Il d'agost
dues esposicions podran esser visi-
tades a Ia Galeria d'Art "Ses Fraga
tes" de CaIa Bona.

A Ia sala II, una interessant ex-
posició col·lectiva de Bodegons dels
artistes: Magdalena Mascaró, Ramon
Nadal, Miquel Rosselló, Maria Vich
i Miquel Vives.
A Ia sala I, exposició individual

del pintor Andreu Martró, nat I1Il
d'octubre de 1941 a Sant Quintí de
Mediona (AIt Penedès).

N'Andreu és graduat en Procedi-
ments Pictòrics a l'Escola d'Arts
Aplicades i Oficis Artístics de Bar
celona, Llicenciat en Pintura ã
l'Escola Superior de Belles Arts
"Sant Jordi" de Barcelona i Profes-
sor de l'especialitat de Procedi-
ments Pictòrics a l'E.A.A.O.A. de
Barcelona.

De novembre de 1972 ençà ha rea-
litzat 37 exposicions individuals
i 99 de col·lectives, ha obtingut
nombrosos premis i distincions, Ia
seva obra es troba en exposició per
manent a diferents galeries de tota
Espanya.
L'agost de 1985 ja exposà a Ia

Galeria "Ses Fragates", 'ê s que re-
corden Ia seva obra han quedat gra-
tament sorpresos del canvi evolutiu
de n'Andreu Martró, les propostes
d'ahir ja han aconseguit el seu ros
tre i, amb aquest, Ia ratificació
d'un evolucionat canvi, que segueix
tenint, no obstant, un segell parti
cular, que certifica Ia seva auto~
ria.

SES FRAGATES
Galeria d'art

AVDA. INGF.NIERO ANTONIO GARAU
T E L . 5 6 7 8 4 7 - 5 8 5 2 S O

CALA BONA - SON SERVERA - MALLORCA

DEL13 D'AGOST AL
1 DE SEPTEMBRE 1988

A. RIERA NADAL

HORARl DE VISITA:
de11 a13ide18a21 hores.



-12 JULlOL 1988-

Les darreres
novetats en:

"bolsos"

complements
de pell

Avda, Cristóbal Colón, 70
Teléfono 58 52 24

CaIa Millor

EXIT D 1EN JAUME MAYOL
El passat mes "Recull" oferí les

impresions d'en Jaume Mayol, titu-
lar de l'apotecària de Son Servera,
davant Ia seva primera exposició
pictòrica, l'èxit de Ia qual tingué
rem l'oportunitat de comprovar dis-
sabte, dia 9.
El prestigi dels Srs. Miquel Ser-

vera i Antoni Esteva quedà demos-
trat una vegada més i Ia seva in-
tuició a l'hora de descobrir nous
valors.

El públic assistent recolzà tota_l
ment aquesta exposició d'en Jaume
i a les poques hores estava pràcti-
cament tot venut.
Saludam a n'Antoni Esteva, que ex

pressà Ia satisfacció que Ii prĉ -
duia l'opinió dels visitants, ja
que són tan sols dues les exposi-
cions que fan a l'any i Ia millor
recompensa és que siguin de l'agrad
de Ia gent.
Poc després és l'ocasió de parlar

amb en^ Miquel Servera i Ii demanam
quina és Ia seva impresió davant Ia
primera exposició d'en Jaume Mayol.
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Jo crec molt amb en Jaume Mayol, en prin
cipi, quan me deien que pintava i que anàs
a veure els seus quadres, tenia molta de
por, perquè pensava: "Un apotecari que pin
ta... no ho sél".
Jo conec molt Ia família de Ia seva dona

i em sabia greu haver-li de dir que no
m'agradava; em tenia por a jo mateix, ja
que soc massa franco i, si no m'agrada, ho
dic, vaig posposar aquesta visita tot el
que vaig poder, fins que un dia hi vaig
anar i vaig quedar sorprès dels quadres
que vaig veure. DeIs quadres d'abans als
d'ara hi ha una gran diferència, en Jaume
ha passat tot un any pintant i molt, els
quadres darrers sempre són els millors.
Pens que pot arribar molt lluny, perquè

en Jaume té aquesta cosa que és molt difí-
cil que Ia gent tengui, pintar un arbre és
fàcil, però és com se pinta reaJjnent l'ar-
bre. EIl pinta d'una manera molt especial,
molt d'artista, i ho veig a molt poca de
Ia gent que pintas. Per això crec que es
pot fer molt amunt, Ia pintura d'en Jaume
és sensible, és equilibrada de colors,
sent una emoció davant Ia seva pintura.

Aquesta exposició és un èxit de gent i
de venda i estic molt content.
Davant les opinions del Sr. Mi-

quel Servera, no ens quedà res més
que felicitar a en Jaume i desitjar
-Ii molts d'èxits.

PELUQUEROS

ESTEJSTAS

X
C/VinadelMar,s/n
Edificio Confort, 22

Telefono586518
CALAMLLOR
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JERONHTVWE5EHUD5 5.A
_ _ x MATERIALS

V DE CONSTRUCCIÓ

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

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

********

VENDA DE PRIMERES MARQUES

1^GRES
CNAMANTE

cerúmicas.

apafcí

^_j_l aSENOfrJCHWMCA
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INFORMACIODEL PLE

A les Escoles Velles es reuní en
sessió extraordinària el PIe de
l'Ajuntament, a les 21 hores del
dia 1 de juliol. No hi va assistir
per motius justificats el Sr. Llo-
renç Ferragut Bestard.
Els punts tractats foren:
1) Aprovar l'esborrany de l'acta

anterior. S'abstingué el Sr. Antoni
Vives, alegant que no estava gens
clar l'acord referit a les subven-
cions .
2) Aprovar el pressupost munici-

pal ordinari per a 1988:
Total ingressos. . .412.835.937 pts
Total despeses . . .412.835.937 pts

3) Aprovar el projecte d'estudi
de detall de Ia zona verda de Ia
Creu dels Caiguts.
4) Aprovar provisionalment Ia Mo-

dificació Puntual de les Normes Sub
sidiàries i remetre l'expedient ~a
Ia Comissió Provincial d'Urbanisme,
perquè sigui definitivament aprova-
da, si allò procedeix.
5) Proposta de Ia recepció d'urba

nitzacions. El Sr. Miquel Servera
cona compte de l'expedient referent
a Ia rececpció per part de l'Ajunta
ment de les Urbanitacions promogu-
des pels Srs. Joan Riera i Duran,
Joan Riera i Riera i Antoni Vives
i Sansó; del PIa Parcial de Ia par-
cela nQ 78 i de Ia urbanització pro
moguda pel Sr. Ignasi Zabala i SeT-
rrià, en les parceles 1O9 i 110 del
PIa General de Ia Zona Costera. Els
resultats de Ia votació foren: set
vots a favor i cinc abstencions.
6) Estudi de Ia modificació de

les tarifes d'Aigua Potable, presen
tada per "Aigües Son Sard, S.A."~.
Preu del metre cúbic: 47'07 pts.
7) Aprovar i adjudicar el servei

de neteja viària al Sr. Agustí Ros-
selló i Gomila, pel preu de 5 mili-
ons de pessetes anuals, per a 1988.
8) Aprovar Ia compra d'un vehicle

per a Ia Policia Municipal a "Autos
Drach, S.A.", marca Ford Escort CL-
14, pel preu d'1.338.814 pts.
9) Pér unanimitat s'aprovà Ia com

pra d'un cotxe fúnebre, marca Sea"t
Màlaga 1.5, pel preu d'1.923.376 pte

10) Aprovar l'expedient per a
l'adquisició de dos semàfors al Sr.
Joan Gomila i Sureda, pel preu de:
1.086.400 pts.
11) S'acordà sol·licitar a Ia Con-

selleria d'Obres Públiques i' Ordena
ció del Territori, Servei Hidràulic
l'estudi-pressupost i projecte per
a Ia 2a fase de l'ampliació de Ia
depuradora.

12) Contractació del personal de-
dicat a activitats escolars en els
centres d'aquest terme municipal,
a càrrec d'aquest Ajuntament, per
al proper curs escolar, així com el
servei d'un psicòleg.
13) Ratificació Decret de Ia Bat-

lia.
14) Deixar damunt Ia taula l'apro

bació de l'augment del canon de rê -
collida de fems per a 1988.
15) Precs i preguntes,

punt amb el qual acavà aquesta ses-
sió, essent les 0 hores i 20 minuts

VENDA DE VrVENDES
APARCAMENTS I TRASTERS

A LTDIFICI

SAVOY III
(Davant Hotel Talayot)

*****

Informació a
Construcciones BADIA CALA MILLOR.

S.A.
AVDA. JOAN SERVERA CAMPS, 41

CALA MlLLOR. » «»»
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GESTORIA GIL
GESTORIA A. GIL

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

CaIa Millor - Sucursal Son Servera
MALLORCA

20 Años de GESTION

GESTORIA GIL
GESTORIA A. GIL

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

CaIa Millor - Sucursal Son Servera
MALLORCA

j^iUfïuJiuJiUJïurïUJiUJïUJïUfiumimL

GESTORIA

AUTDMOVlLES
Matriculaciones
Transferencias
Tar^tas lransporte y visados.
Cambio de Residencia
Baps Vehículos.

ASESORIA LABORAL
Obtención D.C.E.
Alta empresas en Seg Social.
Alta Autónomos en cualquier régimen
Seguros Sociales (TC-2, TC-I, etc.l
Contratos trabap y prórrogas
Exptes |ubilacion, 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
Ucencia de caza
Permiso de Armas

ASESORIA FISCAL Y
pQNTABLE ,

A través de Informàtica Llevant, (Empresa del Grupol

Balance mensual de Sumas y Saldos

Programa especial para ED.S., (N. y Sl

Especificación del IVA (Repercutido, soportado)

Balance de Sociedades.

Contabilidad de Sociedades

Confección declaración de IVA - RF

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

gEGUROS

r
A

GESTORIA GIL

20 Años de GESTION

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

De forma habitual se contratan las pólizas con

• MUTUA GENERAL DE SEGUROS

• BALEAR DE SEGUROS

• LA PREVISIÓN MALLORQUÍNA
IEnfermedad y Acetes profes)
Y SANITAS (Seg Enfermedad)

• ALIANZA

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

C

#\**)^J/
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RECULL... A S'ERA DE PULA

5X1 REVETLA
VINT-I- CINC ANYS

A l'estiu ãe l'any 1.964 Son Ser-
vera acollí amb estusiasme Ia idea
d'un "Festival" que volia organit-
zar el rector Joan Font, tot d'una,
petits i grans liferencostat a n'a
quest "Festival" l'anomanaren ReveT
Ia ja que comptaria amb Ia recupera
ció de balls antics de Ia nostra
pagesia.
El 18 de Juliol de 1.964 les veus

i els balls omplien d'alegria L'Es-
glésia Nova, i fins avui han conti-
nuat durant 24 anys.

Ja, que, arrel d'aquell "Festival"
es formà l'agrupació folkòrica SA
REVETLA, que ha passejat el nom
de Son Servera a nivells insular,
nacional i internacional, exercint
d'ambaixadors del nostre poble
amb gràcià i simpatia.
RECULL INFORMATIU... SON SERVERA,

vol retre un homenatge a n'aquestes
persones que hauran dedicat 25 anys
de Ia seva vida a Sa Revetla els
sonadors, balladors, mestres i com
no, a n'aquelles persones que han
cuidat de Ia neteja i de servir a
1'agrupació.
Aquest homenatge, aquestes recor-

dances no es poden resumir tan sols
en un mes, motiu pel qual ens dedi.
carem durant 12 mesos a oferir-vos7
recordançes, opinions i fotografies
que ja son història i romanen obli-
dades al calaix dels records.
Agraim per endavant l'aportació

documental que hem recaptat a Sa
Revetla, ja que sense Ia mateixa
seria imposible publicar aquests
records i esperam comptar amb l'a-
juda de totes aquelles persones que
vulguin aportar els seus records.

RECTOR JOAN FONT FUNDADOR DE SA REVETLA

El 7 d'Abril de 1.928 va néixer al poble
de Petra Joan Font Lliteras fill de famí-
lia nombrosa, ben prest es despertà en ell
Ia vocació religiosa i l'any 1.954 fou or-
denat sacerdot. Després de recórrer dis-
tints pobles de Ia nostra comarca a l'any
1.960 el destinaren rector de Ia Parròquia
de Sant Joan Baptista de Son Servera a on
deixà bones obres i bons records, són mol-
ts els serverins que recorden aquestes o-
bres, ja que es una persona dinàmica i o-
berta, ben aviat aconseguí que els serve-
rins participassin de les seves inquietuds
per millorar Ia convivència del poble i
fundà l'agrupació folklòrica "Sa Revetla".

-DON JOAN, QUINS SON ELS SEUS PRIMERS RE-
CORDS DE QUAN ARRIBA A SON SERVERA?
-Tenc molts bons records. Son Servera és

un poble molt agradable de molt bona con-
vivència, on jo m'he vaig trobar molt bé
de principi, va ésser fàcil conectar <
Ia joventut i amb les persones majors. I
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-COM VA ESSER LA FUNDACIÓ DE SA REVETLA?
-Nosaltres començàrem perquè en principi
una de les coses que jo vaig notar quan
vaig venir al poble, és que el poble anava
perdent Ia seva identitat; era el comença-
ment del turisme per CaIa Millor, CaIa Bo-
na i més tard per Ia Costa del Pins, per
tant feia feredat i tot veure els cafès
buits, els dissabtes i diumenges tothom
anava a veure les obres dels hotels o els
turistes, en aquest sentit el poble pare-
ixia que moria.
Vàrem intentar fer un "Festival" amb els

joves que va ésser una comedieta d'en Ga-
briel Fuster, si no m'equivoc es deia "Ho-
tel Cosmopolita", un raig d'escenificaci-
ons i d'acudits, balls, cançons, duos i
una imitació d'en José Guardiola i Ia seva
filla. Llavors jo tenia ganes de fer dins
L'Església Nova un auto sacremental, ja
que havia anat al Congrés Eucarístic a Bar
celona i m'havia agradat molt un que n'ha-
via vist a Ia Sagrada Família d'en "CaI-
deron de Ia Barca". Pero davant Ia difi-
cultat que hi vaig trobar, ja que l'Esglé-
sia Nova estavà molt malament, manca de
llum etc.. vaig pensar que valia més una
cosa per fer poble, perquè Ia gent es re-
lecionàs va néixer "Sa Revetla", que inte-
grava perfectament a petits i grans.
-VOSTÈ ERA L'ADMINISTRADOR ECONÒMIC?
-Nox d'entrada vàrem quedar que nigú co-
braria res, el que s'intentavà era aconse-
guir una convivència millor, fer poble,
s'administraven ells mateixos, si bé ana-
ven fent millores per l'Esglesia, ben pre-
st ja vàrem poder fer un viatge a Lourdes
que no els va costar res, en aquell temps,
que molts no havien sortit mai de Mallorca
va-ésser un aconteixement.Record l'estora-
ment i l'alegria de l'amo en "Jaques" i
de l'amo en "Randa" molts que no havien

sortit mai de Mallorca foren Ia Primera
sortida, de llavors ençà n'han fet d'al-
tres pero ells recordaren amb carinyo a-
questà primera, ja que ho passaren molt
bé com a grup.

• -HAVIA UN RUMROM PEL POBLE, DE QUE VOSTÈ
HAVIA VENGUT PER ACABAR L ' ESGLÉSIA NOVA?
-Si, aquell rumrún anava pel poble de ca-
sa en casa, pero no era veritat, el Bisbe
no me parlà mai de l'Església Nova, sabia
que era impossible l'acabament de les obres.
-TORNEM A "SA REVETLA", QUINS VAREN ESSER

ELS SEUS PRIMERS MESTRES?
-Jo per montar el "Festival" vaig demanar
ajuda a na Margalida Nebot, que ballava
a Ciutat amb els Coros i Dançes, i ho và-
rem prepara. En aquell tems no estavan
massa de moda els balls folklòrics, parei-
xia que una Parròquia no havia d'afavorir
els balls, sinó d'altres coses, vàrem dir
si en lloc de fer tant sols balls, feim
escenificacions de Ia vida passada del
camp mallorquí, podia ésser una mostra pel
.turismei es podia fer amb una continuitat.

Na Margalida es va voler aconsellar amb
el seu mestre de ball Don Bartomeu Valata-
yud amb el qual tenia amista^ teníem lla-
vors, una monja sor Joana, que havia tre-
ballat molt bé amb les al·lotes, record que
en Ia part musical destacava n'Antonia
Blanquer, ja sabia tant com sor Joana i
vingué un mestre d'Artà, don Bartomeu Ma-
ssanet, que jo coneixia, també tinguérem
l'ajuda de don Bartomeu Calatayud, que ens
acollí amb molta d'il·lusió, tinguérem tota
l'agrupació una amistat grossa amb ell,
de tal manera que ens va fer Ia cançó de
"Sa Revetla", Ia jota d'es Puig de sa Font
i un parell de peces més per nosaltres.
Després a l'Eglésia tinguérem Ia reforma

litúrgica i don Bartomeu ens va fer una
missa que ens va dedicar i ens regalà l'o-
riginal i el cant d'entrada és d'en Pere
Orpi de Capdepera, que va fer Ia lletra,
llavors un parell d'aquestes canços fetes
per "Sa Revetla" les varen popularitzar
"EIs Valldemossa".

-TOTS AQUESTS RECORD, ELS ENS VA CONTANT
DON JOAN EN PRESÈNCIA D'UNA GERMANA SEVA,
NA MAGDALENA,QUEL'HAACOMPANYAT SEMPRE A

LES DISTINTES PARRÒQUIES A ON HA ESTAT DES
TINAT. TAMBÉ, COM NO, VISQUÉ PROP DE 15
ANYS A SON SERVERA.

-MAGDALENA, QUINES VAREN ÉSSER LES SEVES
PRIMERES AMISTATS A SON SERVERA?
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-Varen ésser moltes, han passat molts
d'anys, sé que en deixaré qualcuna, no VoI1
dria que s'ofenguessin. Recort a Ia tia
"Cupa", que ja és morta, na Maria "Cotana"
mado "Corema", eren tantes, n'hi ha moltes
més.
-VOSTÈ VA VIURE EL NAIXEMENT DE "SA RE-

VETLA" I AJUDAVA, COM HAN SEGUIT AJUDANT
AL LLARG D1AQUESTS ANYS MOLTES DE DONES-
EN LA NETEJA. QUÉRECORDAD'AQUELLS TEMPS?
-Ŝ  sempre han comptat amb dones per aju-

dar a Ia neteja, érem tantes, totes ens
donàvem les mans. Ho passàrem pitjor per
fer net; record com si fos ara, que hi ha-
via tanta de pols a l'escala que na Maria
digué "avui ens anirà bé Ia cosa, no farà
falta empolvorar-nos", na Maria "Cotana",
feia riure sense xerrar mai de ningú, sem-
pre l'he trobadamolt graciosa.
-COM EREN AQUELLES PRIMERES BUNYOLADES

QUE ORGANITZAREN A "SA REVETLA"?
-MoIt bones, en acabar Ia temporada es
feien unes bunyolades del mes bo, totes
ajudaven, però les que posaven els sabers
eren "madò María", Ia dona de l'escola i
Ia mare d'en Biel Blanquer em sap greu de-
ixar ningú, totes ajudaven.

-DON JOAN, SEGUIM AMB VOSTÈ. QUAN DEIXÀ
SON SERVERA, SEGUÍ L1EVOLUCIO DEL POBLE
I DE "SA REVETLA"?
-Quan vaig deixar Son Servera me vàrem

destinar 8 anys a Pollença, després vaig
passar a San Llorenç, a on fà 6 anys que
estic. L'amistaten Son Servera segui, però
degut a Ia llunyania no fou tan intensa,
malgrat tot sempre que hem vist un serveri
allà on sigui, ens hem abraçat, demanat
de noves. Quant a "Sa Revetla" sempre que
havia canvis m'ho comunicaven i em vàrem

convidar fà uns 7 anys a fer un viatge a
Alemanya, per cert que "Sa Revetla" tingué
un éxit fenomenal, i això que hi anaven
en pla de víctimes, perquè d'altres agru-
pacions eren molt bones i més joves. Tant
agradaren que els tornaren convidar l'any
següent.
-QUIN FET RECORDÀ DELS 15 ANYS DE L1ESTA-

DA A SON SERVERA QUE MES L1IMPRESIONAS?
iTal volta llegir que l'Església Vella

era de les més lletges de Mallorca, un es-
crit que vaig llegir deia: "de defora sem-
bla un magatzem i de dins un aljub" i que
realment el poble estàs tan satisfet de

• l'Església i dels canvis que vàrerff fer.
-AVUI RECOLLIM EN FORMA DE REGAL, PELS

COMPONENTS DE "SA REVETLA" AQUESTS PRIMERS
RECORDS SEUS, D'HISTÒRIA DE "SA REVETLA",
PELS MESOS VINENTS ANIREM CERCANT D'ALTRES
OPINIONS. VOLEM QUE TENGUI VOSTÈ LA DARRE-
RA PARAULA.
-MoIt agraït de totes maneres, un sempre
se sent a gust i satisfet després de haver
viscut 15 anys a Son Servera de poder com-
partir els records i parlar del futur del
poble.
DEDICATÒRIA DEL RECTOR DON JOAN FONT,

QUE NOSALTRES VOLEM COMPARTIR AMB TOTES
AQUELLES PERSONES QUE ENS ANIRAN A'ÍDANT
AL LLARG D'AQUESTS 12 MESOS DE RECORDANCES
DE "SA REVETLA".

"SEGUIU PER AQUEST CAMI DE RECORDAR EL
PASSAT PER PODER ACONSEGUIR UN FUTUR MI-
LLOR PER AL NOSTRE1POBLE DE SON SERVERA".

Son Servera 23 de Juliol de 1988

Joan Font
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Sant Llorenç des Cardassar
VENDA ANTICIPADA D1ENTRADES

CALA MILLOR... BAR PK2
PORTO CRISTO. BAR ESPANYA
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LES DONES DEL SEGLE XX
REFLEXIONS SOBRE LES VIOLACIONS

Hi ha fets qae ens obliguen a reflexio-
nar sobre ells, malgrat abans mai ens ho
haguéssimplantetjat, ens referim a les
agressions que pateixen les dones pel fet
d'esser-ho i, més concret, les violacions.
Determinada per Ia funció de "cuidadora"

.del llar, amb menys desenrotllament de Ia
força física, es donen unes condicions per
què Ia dona que pateix violències físiques
o psíquiques no tengui reparat el mal que Ii
han fet. Si es tracta de Ia "dona esposa"
per Ia defensa de Ia intimitat familiar,
per l'opinió de l'entorn social i altres
casos, on Ia defensa del "honor" o "l'ho-
nestitat" impedeix que les agressions si-
guin denunciades i perseguides.
El Codi Penal preveu una sèrie de figu-

res delictives com son els MALTRACTANENTS,
LESIONS, ABUSOS I VIOLACIONS.
El concepte de violació que va tenir el

legislador de 1.848 no dista sustancial-
ment de Ia que comtempla el nostre codi
penal que, sota el títol de "DELITOS CON-
TRA LA HONESTIDAT"al'article 429 indica:

"Se comete violación yaciendo con una
mujer en cualquiera de los casos siguien-
tes: l.-cuando usare fuerza o intimidación
2.-cuando Ia mujer se hallare privada de
razc5n o de sentido por cualquier causa.
3.-cuando fuere menor de doce años cumpljL
dos aunque no concurriere ninguna de las
circunstancias expresadas en los números
anteriores."
Per tant, el delicte es comsuma quan

s'introdueix el pene dins Ia vagina.
"La violación de una mujer será casti-

gada con Ia pena de reclusión menor (12
años y un dia a 20 años.)".
¿QUE ES EL QUE PROTEGEIX AQUEST ARTÏCLE?

¿LA LLIBERTAT SEXUAL? ¿LA INCAPACITAT DE
DEFENSAR-NOS SOTA UN EXERCICI DE FORCA
SUPERIOR? Podem afirmar que:

ie.-NO SE DEFENSA LA LLIBERTAT SEXUAL
DE LA DONA, ja que no es consideran viola
cions les que hi ha dins del matrimoni,
malgrat es fagi ús de Ia violència o in-
t imidació.

2fi.-No es consideren violacions aquells
casos que, reunint els requisits de l'ar-
ticle 429 del codi penal es dona una pene
tracio7 oral u anal, es consideren "ABUSOS
DESHONESTOS" Io qual suposa una pena molt
inferior (de 6 mesos i 1 dia a 6 anys de
presó).

Hem d'excepcionar- la sentència que fa
pocs dies va emetre l'Audiència de Barce-
lona que condemnà per violació al'agressió
sexual que va sufrí un home a Ia presó
Modelo quan va ser penetrat súcesivament
per quatre homes. Perquè Ia Constitició
Espanyola prohibeix qualsevol discrimina-
ció per raó de sexe l'esmentada Audència
interpretà que el vocable "MUJER" s'havia
de sustituir per "PERSONA;" llàstima que
Ia pena imposada 5 anys de presó menor,
no sigui Ia que correspon al delicte de
violació.
Les agresions a les dones només remetran

quan es crein les condicions precises per-
què els valors com a "PERSONA" siguin més
relevants que Ia funció biològica que pot
desenvolupar Ia dona, mentrestant seguirà
havent-hi agressions sexuals. . .

ASSEMBLEA DE DONES DE MANACOR I COMARCA

Maria Duran i Febrer.
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TeI. 58 56 06^

Paseo Marítimo, 21
CALA MKXOR

MALLORCA

PIZZAS-LASAGNE-HELADOS
COCWA WTERNACIONAL

REGIDORS

SR. LLUIS BAUDIL, DE SON SERVERA I

SR. MATEU PUIGROS, DE SANT

LLORENC DES CARDASSAR.

L'any passat fou un dels més crí-
tics, quant a les relacions de les
policies locals de Son Servera i
Sant Llorenç des Cardassar; l'actua
ció d'ajuda quedà relegada, sofrint
CaIa Millor les conseqüències.
Enguany s'ha tornat a Ia coopera-

ció i l'enteniment. "Recull" reuní
als regidors delegats de Ia Policia
per tal de conèixer de primera mà
les relacions actuals.

El Sr. Lluís Baudil és des de fa
5 anys Delegat de Policia de l'Ajun
tament de Son Servera, pel partit
d'Aliança Popular.
- SR. BAUDIL, QUINES SON EN AQUESTS MO-

MENTS LES RELACIONS DELS DOS MUNICIPIS PEL
QUE FA A LA POLICIA LOCAL?.
- En aquests moments les relacions són

meravelloses, des que tornam a trevallar
conjuntament hem aconseguit moltes millo-
res: es pot comprovar que darrerament te-
nim un 80% menys de renous, i els policies
municipals ens han donat una lliçó als po-
litics, perquè amb Ia seva col·laboració
han demostrat un enteniment del que a vega
des estam necessitats els polítics.
- QUE LI AGRADARIA MILLORAR?.
- Millorar, res, perquè en aquests mo-

ments les relacions són inmillorables i
des de fa molts d'anys pens que els polí-
tics s'han de mantenir al marge i deixar
treballar als policies, mirar que tot fun-
cioni el millor possible i agrair Ia col·la
boració ciutadana que tenim, que és molt
més del que podíem imaginar... Ia gent va
agafant conciència de l'esforç que s'ha
de fer entre tots i amb les seves denún-
cies ens ajuden a millorar Ia seguretat
ciutadana.
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- QUANTS DE POLICIES MUNICIPALS TE SON
SERVERA EN AQUESTS MOMENTS?.
- En total, 26, més el sergent, 16 dels
quals destinam a Ia zona costanera.
- QUE ES AIXO DE 24 MES EL SERGENT?...SU-

POS QUE QUE TAMBE VAL PER UN...
- Si, ja, ja, en total, 25.
- L1ASSESOR DE LA POLICIA MUNICIPAL, SR.

JOSEP CAMPINS, QUIN TEMPS DEDICA SETMANAL-
MENT?.
- Be, sempre està localitzable les 24 ho-
res, però no té dedicació exclusiva.
- COM HA ANAT LA NOVA SENYALITZACIÓ DEL

TRANSIT A SON SERVERA?.
- De moment no hem tengut cap protesta,

ha anat molt bé, crec que tothom està con-
tent.
- SI ES PRODUEIX QUALQUE CANVI URGENT,

HO DUEN A LA COMISSIO DE POLICIA?.
- No, a CaIa Bona tenguérem un problema
urgent i cercàrem una solució inmediata.
- COM FUNCIONA LA JUNTA LOCAL DE SEGURETAT
ACONSEGUIDA ENGUANY?.
- Estam molt contents dels fruits que es-
tà donant, ara mateix tenim l'equip d'in-
formació de Ia Guardia Civil enviada pel
Delegat del Govern, Sr. Martin Plasència,
i al final de temporada ferem un balanç,
de moment els resultats són molt positius.
- QUE ENS DIU DELS VENEDORS AMBULANTS I
"TICKETERS"?.
- Com anava parlant al temps de dinar,
estam fent una labor conjunta amb Sant LIo
renç i esperem prest erradicar-los de les
platges. Quant als "ticketers" dels locals
comercials, estam negociant uns espais,
per tal que no molestin a les persones que
acudeixen a les platges.
- DARRERAMENT LA SEVA LABOR ES ALABADA

PER UNS I CRITICADA EN PART PER LA LENTI-
TUD DE LES PROPOSTES PER DUR-LES A LA PRAC
TICA...
- Be, crec que tot el que es du a Comi-
ssió no es fa sempre de manera inmediata.
EIs qui estam en un càrrec públic hem de
suportar les crítiques bones i dolentes.
- COMPENSA LA PAGA PER HAVER DE SUPORTAR

LES CRITIQUES?.
- No, realment no compensa, es podria dir

que ho feim per afició, perquè Ia paga no
cubreix ni tant sols Ia benzina. La meva
realitat personal és que som un idealista,
tenc 4 fills i m'agradaria que tenguessen
un futur millor; intentajudar i treballar
en Ia política local i aportar el que esti.
gui en les meves mans.

El Sr. Mateu Puigrós i Sureda és
regidor de l 'Ajuntament de Sant LIo
renç des Cardassar pel partit del
P.S.O.E. des de l 'any 1979, si bé
tan sols des de primer de juny de
l 'any passat té part activa dins
l'equip de Govern, treballant com
a President de Ia Comissió d'Urba-
nisme, vocal a Ia de Govern, Dele-
gat per a Ia Policia Local i Dele-
gat de Son Carrió, on va néixer el
16 de setembre de l 'any 1958; és ca
sat, té dos fills, és mestre d'escH
Ia i treballa en una cooperativa e£
colar, si bé darrerament compagina
Ia seva professió amb Ia dedicació
a l 'Ajuntament .

- SR. P U I G R O S , ¿QUE S ' H A U R I A DE M^
LLORAR AMB LA CO&LABORAC^Q..DE.LAPOLICIA?.
- Be, jo vaig esser Delegat de Policia
arrel de les passades eleccions i estic
d'acord amb el que ha dit en Lluís, quant
a que els policies ens han donat una lliçó
als polítics; el problema és a vegades Ie-
gla i jurídic, trob que els temes a vega-
des tenen pegues de tipus tecnic..els polí
tics hauríem de deixar treballar els tèc-
nics i professionals, ja que conta més que
l'actuació política que hi pugui haver.
La feina que fan els policies, si està ben
feta, hauria d'esser Ia mateixa a Son Ser-
vera, a Sant Llorenç o a Manacor, per po-
sar un exemple.
- ¿COMPTEN VOSTES DES DE FA POC AMB UN

ASSESOR MUNICIPAL?.
- SÍ, teníem un problema greu que els me-
sos de maig i juny enviàvem a l'Acadèmia
de Palma a policies a fer cursets i esta-
vem abaix de serveis a Ia zona costanera,
aleshores era quan més necessitàvem
una ajuda per part de Son Servera.
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-¿QUANTS DE POLICIES TE L1AJUNTAMENT DE
SANT LLORENÇ I QUANTS D'ELLS DEDICATS A
LA ZONA TURISTICA?.
- Des d'aquesta setmana en tenim 24 i
d'ells, 19 destacats exclusivament a Ia
zona turística. S'ha contractat un coordi-
nador de Ia zona costanera, un jove amb
experiència, ben preparat, el que a partir
d'ara tendrà les relacions ambs els enca-
rregats de Ia policia de Son Servera, a
nivell tècnic i professional.
- TE DEDICACIO EXCLUSIVA?.
- SÍ, nom Jordi Nicolau i en principi té

un contracte per dos anys, té dedicació
exclusiva i localització permanent les 24
hores. Fa 8 dies que hi treballa i ja s'ha
notat. Nosaltres teníem un problema a ni-
vell de comandaments, teníem només un cap
que havia d'asumir un tipus de feina no
específica del seu càrrec. El fet que
l'Ajuntament estigui enfora de Ia zona co£
tanera ens creava problemes, s'havia de
cercar un responsable per suplir aquesta
deficiència que hi sol haver-hi entre Ia
Policia i l'Ajuntament.
»- A SON SERVERA COMPTEN AMB UNA JUNTA LO-
CAL DE SEGURETAT, COM HO TENEN VOSTES?.
- Tenim el problema legal de que en prin-
cipi s'han de tenir més de 5.000 habitants
Ia solució que segurament l'any qui vé po-
sarem en marxa -ja n'hem parlat amb el De-
legat del Govern- és contar Ia incidència
del turisme que tenimm tot l'any.
- APROFITANT QUE ES VOSTE PRESIDENT DE

LA COMISSIO D1URBANISME NO PODEM DEIXAR
DE PARLAR DE LA MATEIXA, JA QUE ES MOLTA
LA GENT QUE TE INTERESSOS AL MUNICIPI DE
SANT LLORENÇ.
- Quant a urbanisme, hi ha dues coses a
diferenciar, una és Ia normativa vigent
aplicable, aquesta no Ia podem canviar,
tan si ens agrada, com si no; ara bé, en
les possibilitats que nosaltres tenim, es-
tam modificant tot el PIa General de Ia
Zona Costanera, substituint-lo per unes
normes subsidiàries, que ens permetran fer
un urbanisme més racional i més acord amb
les necessitats d'avui en dia. El que sí
feim és sancionar a Ia gent que comença
obres sense els permisos pertinents.
- ELS CALAMILLORERS S1HAN ACOSTAT SEMPRE

MES A SON SERVERA, PER LA PROXIMITAT GEO-
GRÀFICA I PER LA MANCA DE SERVEIS DE SANT
LLORENÇ...
- Som conscients i tenim en marxa molts

de projectes, a Sa Coma tenim el projecte
de l'escola de 8 unitats, que ja està aca-
bat; feim un sistema nou, l'Ajuntament ad-

judicarà l'obra, simplement el Ministeri
d'Educació i Ciència a l'Ajuntament 70 mi-
lions de pessetes l'any 1989, ho feim,aixi
per avançar 2 cursos escolars, si fés Ia
tramitació el Ministeri, el termini seria
molt més llarg, dins 15 dies l'Ajuntament
podrà adjudicar l'obra.
- SR.PUIGROS, LI AGRAÏM QUE ENS HAGI ACOM
PAYAT EN AQUEST DINAR, JUNTAMENT AMB EL
SR.BAUDIL, I VOSTE TE LA DARRERA PARAULA.
- Gràcies, demanaria un marge de confiança
a Ia gent i que pensin que les coses no
es poden arreglar en dos dies. En un any
hem fet moltes coses, però tenim un nivell
important de feina acumulada, que poc a
poc esperam solucionar.
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JOSE MANUEL LOPEZ
PIZZERIA SIMBAD DE CALA MILLOR

Sovint, sovint, anam a dinar a Ia
Pizzeria "Simbad" i sempre veim a
peu de feina a en José Manuel López
cuidant del forn amb dedicació espe
cial. Avui l 'hem tret del seu eri^
torn i feim una xerrada amb ell.

Poc a poc, ens va contant coses
de Ia seva vida...

- Vaig néixer a Lugo el 6 de desembre de
1951. AIs 3 anys els meus pares es traslla
daren a Barcelona, on estarem fins que
vaig cumplir el 16 anys. La companyia on
treballava mon pare el traslladà a Suissa
i allà vaig començar a conèixer el món de
l'hosteleria des d'abaix, començant d'escu
raplats, passant tots els escalons d 'un
hotel, seguint els 3 cursos obligatoris
amb el mestre Teo Blatters, de l'Hotel Mon
tana de Lucerna, per aconseguir el titol
de "metre" d'hotel.

Fa 8 anys que em vaig casar amb na Sonia
Schwarz i dicidírem venir a treballar a
Mallorca i, per mediació dels meus sogres,
que tenien uns amics a CaIa Millor, aquí
seguim treballant i ens trobam molt bé.
- APART DE L'ESCOLA DE TEO BLATTERS, ES

EL SEU PRIMER TREBALL LA PIZZERIA?.
- No, de fadrí havia treballat una tempo-
rada a Canàries, 7 anys a Suïssa i 6 mesos
a Itàlia, per ampliar els meus coneixe-
ments.

- A LA PIZZERIA SIMBAD SEMPRE ES VOSTE
EL QUI PASTA?.
- Tenim cuina internacional, però Ia pas-

ta és exclusivament feta meva; past diaria
ment i, fins i tot, segons Ia demanda, 2
vegades diàries, no crec en Ia pasta conge
lada, no en serviria mai.
- D'ON LI VE L1AFICIO A LA CUINA?, TE AN-

TECEDENTS FAMILIARS?.
- La meva padrina que viu a Galícia i té
75 anys ha dedicada tota Ia seva vida a
una bodega que té, on segueix treballant
amb il·lusió.
- FA DOS ANYS QUE TREBALLA PER COMPTE PRO

PIA, ES DIFICIL?.
- Sempre és difícil i arriscat, degut a
Ia gran competència que tenim, però he ten
gut Ia sort de comptar amb l'ajuda de Ia
meva dona; quant al personal, és el mateix
de quan obrirem, tan sols fa 2 mesos s'ha
incorporat un nou cambrer i ens duim mol
bé.

- VOSTE QUE COMPTA AMB L1EXPERIENCIA D1HA
VER TREBALLAT A SUÏSSA, QUINA DIFERENCIA
TROBALLA AMB TREBALLAR A MALLORCA?.
- Moltissima, nosaltres tenim a l'estiu

un 40% de clients nadius i a l'hivern un
70%. El caràcter espanyol és més exigent,
però també més alegre, més comunicatiu,
et dona més satisfaccions. A l'estranger,
en concret a Suïssa, el servei és més pro-
fessional, però el tracte amb el client
és més impersonal, més inhumà, el client
és més fred.
- COM DUIS LA TEMPORADA ENGUANY?.
- La qualitat del client estranger ha

baixat un poc, no té el poder adquisitiu
de l 'any passat. TaI volta sigui degut a
1'increment de places.

- ENCARA QUE TAN SOLS ESTEIM AL MES DE
JULIOL, HAS PENSAT JA ON PASSAR LES VACA-
CIONS?.

- Sempre anam a Suïssa, perquè ens agrada
i, a més, Ia meva dona pot estar un mes
amb Ia seva família; també cada any anam
a una Fira que es celebra a Zurich i és
una manera d'estar al dia dins Ia meva pro-
fessió. ,„

Després d 'una xerradeta amb en Jo
sé Manuel, ens adonam de l'alegria
del seu caràcter, que aviat ens con^
tagia i, com molts quan deixam Ia
primera joventut, ens diu que tan
sols ja només practica Ia natació
a l 'estiu, si bé segueix escoltant
música sempre que pot, i conservant
el bon hàbit de Ia lectura.
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Aquest mes anam a seguir amb allò que ex-
plicàrem el passat mes d'abril amb relació
als instruments que formen part d'una ban-
da de musica.
vàrem dir que hi havia instruments de

vent i de percursió.
Començarem explicant els instruments de

vent i, dins aquest grup, Ia família de
les flautes, composta per faluta travesse-
ra i flautí.
FLAUTA TRAVESSERA.
La flauta és un tub cilíndric que duu en

un dels seus extrems un broc amb un forat
tallat en forma de bisell. Un cert nombre
de forats oberts al llarg de tot el tub
permeten que canvii l'altura dels sons
quan bufam l'instrument.
Durant l'Edat Mitjana Ia flauta travesse

ra es convertí en l'instrument dels sol-
dats mercenaris suïssos i alemanys, i tan
sols més tard fou presa en consideració
pels compositors.
A partir del segle XVII Ia flauta trave-

ssera començà a tenir certa aceptació i a
ser objecte d'estudis per tal de millorar
el seu rendiment. Existien tres tipus de
flauta travessera: baix en sol, tenor en
re i soprano en Ia.
Devers 1707 el constructor Joham Cris-

toph Denner dividí el tub en quatre parts;
les centrals podien esser intercanviades
o substituïdes per d'altres per tocar en
totes les tonalitats; es denomina flauta
de registres.
Fou el flautista Theobald Bohem qui modi^

fica Ia flauta, construint un instrument
amb quinze forats que produien sons exac-
tes i purs. També introduí un sistema de
claus que permetia tancar amb un sol dit
dos o mes forats.
La flauta té tres registres:
El registre greu, mat i volàtil, Ia flau

ta s'aparta del seu so característic.,
En el registre mitjà, ple i dolç, Ia

flauta emet els seus sons més purs.
El registre agut és lluminós i brillant.
Després d''haver explicat un poc Ia flau-

ta travessera, anam a conèixer una flautiss
ta en aquesta...

ENTREVISTA A UNA FLAUTISTA:
CATALINA NEBOT MOREY

- COM VA SER QUE VARES COMENÇAR A ESTU-
DIAR MUSICA?.
- Perquè les meves amigues hi .

anàvem i també perquè m'agradava i em feia
il·lusió.

- PER QUINS MOTIUS VARES ESCOLLIR LA FLAU
TA TRAVESSERA?.
- Perquè quan veia Ia banda i veia na Na-
tivitat que tocava Ia flauta i era l'única
al·lota, em va cridar l'atenció.
- ARA QUE JA SAPS TOCAR UN POC LA FLAUTA,
¿QUINA OPINIO HAS TENGUDA, QUE TE PAREIX
MES DIFICIL O MES FACIL DEL QUE PENSAVES
ABANS DE SABER-LA TOCAR?.
- A simple vista me pensava que seria

molt més fàcil, però ara cada pic és més
difícil; ara bé, a mida que vas estudiant
mes, t'ho passes més bé i no ho trobes tan
difícil.
- CREUS QUE ES IMPORTANTESTUDIAR UN INS-

TRUMENT I SOLFEIG AL MATEIX TEMPS?.
- SÍ, perquè estudiar solfeig tot sol és

molt aborrit i si ho combines amb l'estudi
d'un instrument te n'adones de que necessi
tes saber solfeig per poder avançar amb
l'instrument i estudies amb un altre inte-
rès i il·lusió.
- A SIMPLE VISTA PAREIX QUE TOCAR LA FLAU

TA TRAVESSERA HA D1ESSER MOLT INCOMODE, JA
QUE HAS D1ESTAR AMB ELS BARÇOS A L'AIRE.
¿ES REALMENT TAN MOLEST COM PAREIX?.
- Cada instrument té les seves dificul-

tats i nosaltres tenim aquesta, però, de
totes formes, quan t'hi acostumes, no és
tan pesat com pareix.
- ¿QUI ES EL TEU PROFESSOR DE FLAUTA I

QUINA OPINIO TENS DE LES CLASSES?.
- Un professor de palma, Antoni Pellicer,

que toca amb Ia Banda Municipal i amb l'Or
questra Simfònica de Palma. Es un bon pro-
fessor, que té molta paciència amb nosal-
tres. Ve un pic a Ia setmana i ens fa una
hora de classe.
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- ¿ENS VOLS DIR QUE REPRESENTA PER A TU

TOCAR LA FLAUTA?.
- PeI fet de tocar Ia flauta i al mateix
tocar amb Ia banda he conegut altra gent
que està també dins el mateix món, i en
les sortides que feim amb Ia banda he cone
gut gent d'altres pobles.

Aquestes han estat les opinions de na Ca
ti, flautista de Ia Banda de Música de Son
Servera. El pròxim mes seguirem tractant
altres instruments i un altre personatge
de dins el món de Ia música.

«Q 4Q
Dissabte, dia 2 de juliol de 1988

els alumnes de l'Escola de MÚsica
de Son Servera vàrem celebrar una
petita festa de fi de curs.
Vàrem adornar el local de les cla

sses i posàrem taules amb menjar ~1
beure.

Vàrem preparar una sorpresa al Di.
rector i Mestre Silverio Duato ~1
també un dels grups va preparar
jocs per a tots els altres companys
inclòs el mestre, que també hi par-
ticipà.
VuIl agrair a tots els alumnes Ia

seva participació i gran entusiasme
que demostraren perquè ens ho passa
ssin bé.

Nativitat Rosselló.

í AHODEGARAHTIA
SIM LIMITE DE KILOMETRAJE

Servicio Oficial

r\ ANOSDESEGURIDAD
/À L MECANICA
"̂ T 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
S) ANTICORROSION

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

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

Limpiauto Son Servera, S.A.
AVDA. CONSTITUCIÓN, 19 -SON SERVERA TEL. 567008
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PRESENTACIO FINALISTESA MISS BALEARS
El dimecres 23 tingué lloc Ia presenta-

ció oficial de les misses finalistes pre-
sentades al concurs de Miss Balears 88 a
celebrar enguany a Ia Badia de Llevant.
Convidats per l'organització acudírem

a les dotze del migdia a l'Hotel Levante
de CaIa Bona, fórem rebuts amablement pel
coordinador Sr. Antoni Penafort, el qual
ens presentà a l'organitzador Sr. Pedro
Salas, que agraí Ia nostra presència i es
prestà amablement a constestar les nostres
preguntes.

-Sr. SALAS QUIN TEMPS FA QUE ES ORGANIT-
ZADOR OFICIAL DEL CERTAMEN DE MISS BALE-
ARS VALEDOR PER AL CAMPIONAT DE ESPANYA?
-Fa uns 12 anys que em venc dedicant a
l'organització del certamen.
-EXISTEIX SOBRE ELS CERTAMENS UN POC DE

LLEGENDA. QUINA ES LA SEVA OPINIÓ?
-Si, se que existeix un poc de llegenda
sobre els certàmens de bellesa, jo puc dir
que no es tal, al menys des de que jo es-
tic al front del certamen i aixó ho han
pogut comprovar personalment els familiars
i novios de les candidates; prova del que
dic, és que quan - em vaig fer càrrec del
certamen era molt difícil trobar al·lotes
que es volguessin presentar, des de fa uns
quants d'anyss'enpresenten moltíssimer.
-QUE ES EL MES DIFÍCIL A L1HORA DE L'OR-

GANITZACIÓ?
-Jo crec que no hi ha res difícil, si
t'agrada el que fas, destacaria que per
a l'organització, el més important per no
saltres són les al·lotes nosaltres depenim
d'el turisme i el que aquestes al·lotes fan
és una promoció turística de Mallorca i
Balears, es per Ia qual cosa que ens cui-
dam el millor possible d'elles i que si-
guin unes jornades de companyonia per e-
11pg i si ftstan interessades dins el món

de Ia moda o Ia publicitat els dona en Ia
majorie de casos una sortida laboral.
-EN AQUEST CONCURS 'TAN SOLS ES VALORA

EL FÍSIC?
-Sobre aixó tenc molt que dir, en el sen-

tit de que nosaltres ens apartam un poc
del que es fa a nivell nacional i inter-
nacional, ja que d'altres organismes cre-
uen que ha d'existir una cultura en les
candidates i Ia veritat és que avui en dia
no trobes cap nina beneita; el que feim
és un certamen de bellesa, no de cultura,
per altra part, als 17 anys, difícilment
poden tenir cap carrera acabada. La belle-
sa ha d'existir acompanyada d'un tipus,
d'un saber-se moure, en definitiva, acon-
seguir un equilibri de bellesa.

En aquests moments de l'entrevista ens
avisaren de que arribava l'autocar que por
tava les misses i ens dirigim a l'entrada
de l'hotel a on esperaven les autoritats
i representants de l'associació hotelera
que donaren Ia benvinguda a les misses.
A les terrasses de l'hotel Levante prop

de les 13,30 començà Ia presentació ofici-
al a Ia premsa, anaven desfilant en vestit
de bany cedit per l'organització.

En aquesta presentació foren obsequiades
per l'ajuntament de Son Servera amb una
artística copa de vidres Gordiola amb Ia
seva placa de plata conmemorativa, foren
els encarregats d'entregar les copes el
Batle Barrachina i el Regidor de Cultura
i Esports, Sr. Ferragut; per part de l'A-
ssociació Hotelera s'els entregà un ram
de flors, l'entrega del qual correspongué
a l'amo Antoni Penafort que s'ho passà de
Io milloret, ja que foren 54 les besades
que va rebre; presidien Ia taula de Ia pre
sentació oficial Ia simpàtica Viky Moya,
miss Balears 1.987, juntament amb el comi-
té organitzador.
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Foren 27 al·lotes que desfilaren si bé

les candidates eren 25.
A les 14 començà un dinar oferit per Ia

direcció de l'hotel Levante que reuni a
una cinquantena- de convidats, diferents
hoteles de Ia nostra zona; en representa-
ció de l'Ajuntament de Son Servera el Bat-
Ie i el Regidor Sr. Ferragut, per l'Ajunta
ment de Sant Llorenç assistiren el Batle
Sr. Bartomeu Pont, els regidors Sr. Ignaci
Umbert, Sr. Pere Umbert, Sr. Joan Santan-
dreu, Sr. Bartomeu Mestre, Sr. Miquel Ser-
vera i Sr. Miquel Vaquer. Segons les opi-
nions de les candidates, destacarem que
quasi totes estan interesades dins el món
de Ia moda més que el cinema, exceptuant
unes poques que pensen seguir estudis uni-
versitaris i tan sols es presentaren per
divertiment.

VIKY MOYA

Dia 22 de Juliol acabarà el reinat de
na Viky Moya com a miss balears 87, el mo-
ment que coronarà a Ia seva successora a
Ia Badia de CaIa Millor.

Acompanyats de 25 al·lotes que aspiren
a succedir a na Viky dins aquest reinat,
aprofitam per demanar-li les seves impre-
sions.

-HOLA VIKY, QUE HA SUPOSAT AQUEST ANY DE
REINAT PER TU?
-HoIa, aquest any per jo a estat fenome-

nal, he estat treballant a Madrid de mo-
del i he representat a Balears, després
de Ia de miss Espanya se m'obriren bastan-
tes de portes.
-COM SON ELS CONCURSOS REALMENT VISTS DE
DINS.
-No té res que veure amb el que a vega-

des havia sentit dir, de que el jurat es-
tigui venut o pugui haver-hi truc, jo al
menys no n'he vist, i he estat jurat a
qualcuns certàmens i puc dir que no he
vist res d'això.
-ECONÒMICAMENT, QUE T1HA REPORTAT?
-Més que res els premis han estat bons,
jo estic molt contenta amb els premis que
m'han donat, apart és una promoció que te
fa l'organització, ja que trobes feina
dins el món de Ia publicitat i Ia moda.
-QUE HA SUPOSAT HUMANAMENT AQUESTA EXPE-

RIÈNCIA?
-He fet amistats i he conegut gent nova

que es mou dins el terreny de Ia moda que
és el que a mi m'agrada. Si pogués, em
tornaria a presentar.

-TA MARE ENS VA DIR EN CERTA OCASIÓ, QUE
NO^VOLDRIA QUE TU ET DEDICASSES A LA PRO-
FESSIÓ DE GUIA TURÍSTICA, TÚQUEENPENSES?
-Ja, ja, si mamare diu que és molt cansa-

da Ia seva professió, m'agradaria seguir
un temps més de model i llavors m'estic
preparant per montar una escola de models,
pero una escola diferent on l'ensenyament
fos complet, això es el que a jo m'agrada-
daria.
-QUE ES EL MES DIFÍCIL PER TU, VIKY, A

L1HORA DE DESFILAR?
-El més dificil és sempre amb vestit de

bany, perquè et poses nirviosa, ja que és
quan no es poden disimular els defectes,
de cap de les maneres.
-ESTÀS CONTENTA DE QUE ENGUANY ES CELEBRI

L'ELECCIÓ DE MISS BALEARS A CALA MILLOR?
-si, molt, és important, ja que CaIa Mi-
llor es una zona que té un prestigi inter-
nacional, peró els mateixos mallorquins
no ens coneixen i el fet de celebrar-se
aqui, ens pot dur un turisme espanyol de
qualitat que també és bó per a Ia zona.«
-QUINS PROJECTES TENS MES INMEDIATS?
-Ara seguiré un tems aqui i a l'hivern

he d'anar a treballar a Andalucia, exacta-
ment no sé quins temps, seguiré els cqn-
tactes amb Madrid, ja que tenc uns contrac
tes pendents que cumplir, peró més que res
treballaré a Andalucia.

Ens acomiadam de na Viky, una al·lota tota
simpatiadesitjant-lisort i que es cumples_
quin les seves il·lusions.
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ELECCIO MISS BALEARS

El locutor Toni Gómez amb molta parsimò-
nia començà a les 10,30 de Ia nit del Di-
vendres 22 a animar a les 25 candidates
a Miss Balears 1.988, 3 foren les desfila-
des de rigor, Ia ia amb vestit de bany,
Ia 2a una minifalda negra que s'ajustava
al cos i Ia 3a Un vestit blanc llarg també
cenyit que dificultava un tant a les sen-
yoretes concursants a l'hora de fer Ia se-
va desfilada individual per Ia passarel·la.
El jurat estava format per representants

de les cases patrocinadores, Srta. Pilar
Mondes (Dama d'Espanya), Srta. Viky Moya
miss Balears 1.987, redactors gràfics, el
batle de Sant Llorenç Sr. Bartomeu Pont
i els regidors Srs. Ignaci Umbert i Barto-
meu Mestre i, en representació de Son Ser-
vera, el batle sR. Francesc Barrachina i
els regidors Srs. Llorenç Ferragut i Lluis
Baudil, a més de representants del món tu-
rístic local, l'organitzador, Sr. Salas,
i el coordinador del certamen, Sr, Antoni
Penafort, que actuà de secretari.

Després de les deliberacions de rigor,
el jurat entregà el seu veredicte, que ana
va llegint el presentador amb música de
suspens.

2a DAMA Q1HONOR AMB 305 PUNTS
Srta.CATY Ma FUSTER

la DAMA D1HONOR AMB 328 PUNTS
JOANA MB GUTIÉRREZ

"MISS BALEARS 1988" AMB 337 PUNTS

Ma ISABEL MUNOZ

En el precis moment que s'anunciava el
nom de Ia guanyadora del concurs, "Recull"
recollia les paraules de Ia seva mare i
coneixiem abans que ningú qui era Ia nova
miss Balears 1988.

-HOLA SENYORA, QUE SENTENAQUESTSMOMENTS?
-Estic molt emocionada, no pensava venir
a veure l'elecció, però en feia ganes co-
néixer Ia Badia de CaIa Millor i per jo
és una satisfacció molt grossa.
-ENS CONTI MES COSES. D1ON SON?
-COM ES LA SEVA FILLA?
-Som de Ciudad Real, duim 15 anys vivint

a Mallorca, tenim 4 fills tan sols na Ma
Isabel vanéixera Ia península, peró parlà
molt bé el mallorquí, tots els seus ger-
mans són nascuts a Mallorca.
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Aquesta és Ia meva filla més petita/nom
Cristina té 8 mesos i és Ia fiola de Ia
filla major, que en té 18, ella és molt
carinyosa amb els seus germans, sempre m 'a
juda a cuidar-los.

Treballa de caixera a un supermercat,
ja havia aconseguit el títol de Miss Costa
de Calvià. Li agradaria molt ésser model,
de petita ja ens organitzava desfilades
a les festes familiars.

Arribats a n'aquest punt de conversa amb
Ia mare de Ia nova miss, na Viky Moya aca-
bava de coronar a Ia seva succesora, dei-
xam Ia bona senyora que pujà a abraçar a
Ia seva filla.

Poc després "Recull" felicità també a
Ia nova miss, desitjant-li sort en aquest
any que Ii espera de reinat.

Totes les participants reberen obsequis
i les 3 guanyadores trofeus i plaques con-
memoratives, i Ia nova representant de Ba-
lears, Srta. Isabel Muñoz, un viatge a La
Manga del Mar Menor.

EL REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE LA
PRESENTACIÓ DE LES "MISSES" I DEL
CONCURS DE "MISS BALEARS" ES DE
N 1 I G N A S I , DE "FOTOGRAFIA LIS" , AL
QUAL AGRAlM LA SEVA COL·LABORACIÓ
AL TEMPS QUE APROFITAM PER DESITJAR
-LI SORT A LA NOVA FEINA QUE L 1ESPE
RA A PARTIR DEL DIA 29. JA QUE ES
DESPLAÇARÀ A CIUTAT PER COMPLIR EL
SEU SERVEI MILITAR.

SORT IGNASI!.
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MARGARIDA
BAUZA

. SARD

- Pas les vacan-
ces en el Port
VeIl, m'agrada
molt anar a Ia
platja del Ribell

ENQUESTA
COM PASSES LES VACANCES ESCOLARS?

SEBASTIA
PERELLO

BALLESTER

Les pas molt
bé, vaig a Ia
platja i estudii
un poc.

FRANCESCA
MASSANET
CALDENTEY

M'agrada molt
jugar, he aprovat
tot, però enguany
ens han dit els
mestres que hem
d'estudiar un poc

MARGARIDA
SARD

BRUNET

EIs dematins
aniré a música
i estudiar i els
capvespres, a ju-
gar a Ia platja.

EL GRUCE
BAR-RESTAURANT

Especialitat
cuina

mallorquina

Berenars
Noces
Comunions

Ctra. Palma Artà km. 41
TeI. 560073. VILAFRANCA
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CLINICA OCULAR
DR. MIR

TELEFON. 550950
Plaça Rector Rubí, 4-4t (Edifici Mutua Balear)

Manacor

Consultes: dilluns i dimecres
CIRURGIA OCULAR:

OPERACIO DE CATARACTES AMB LENT INTRAOCULAR,
"24 HORES A LA CLINICA,

SENSE NECESITAT D'ULLERES"

Cirurgia de Ia miopia
Cirurgia del glaucoma
Transplants de còrnia

Darreres tècniques de microcirurgia ocular

EXPLORACIONS OCULARS
GRADUACIO DE LA VISTA

ADAPTACIO DE LENTS DE CONTACTE:
Miopia, hipermetropia, astigmatismes forts

SERVEIS D'URGENCIES LES 24 HORES,
FESTIUS INCLOSOS

Telèfons: 28 13 13 (Angel, 24) i 71 58 05

CLINICA OCULAR DR. MIR A PALMA:

Avinguda Alexandre Rosselló, 29 -3r-4-

Telèfons: 40 16 27 i 71 48 83
Consultes: dimarts i dijous
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PRESIDENT CONSELL NACIONAL

D1ENGINYERS TECNICS AGRICOLES

El senyor Ventura Rubi fou elegit el pa-
ssat any President del Consell Nacional
d'Enginyers Tècnics Agrícoles, quecombta
ambl4.000 afiliats repartits en 24 col·le-
gis a tota Espanya.

-Sr. RUBÍ QUE SUPOSÀ PER VOSTÈ AQUESTA
ELECCIÓ?
-La veritat és que em va fer molta d'i-
l·lusió, un grup de companys em demanaren
que me presentàs i vaig obtenir una majo-
ria de 17 a 4.
-QUINES OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS
DU AQUESTA PRESIDÈNCIA?
-En té moltes, pràcticament jo tots els

dijous i divendres soc a Madrid en el Con-
sell, tenc al mes 1 ó 2 reunions de feina
amb el ministre o el sub-secretari, a més
mèstic movent per tota Espanya a nivell
de consells d'agricultura, de consells de
comunitats autònomes etc.. per resoldre
tots els problemes que puguin tenir els
distints col·legis.
-ES CONFLICTIVA AQUESTA PRESIDÈNCIA?
-A vegades si, però a mi m'agrada i in-
tent que els conflictes es resolguin de
Ia millor manera possible, de fet fa poc
tinguérem un greu problema amb el presi-
dent d'Andalucia i després d'un gran en-
frontament dialèctic, a les 2 hores em va
posar un telegrama dient que tenia rao en
tot, Ia qual cosa em produí una gran sa-
tisfacció.

-ESTÀ BEN PAGAT AVUI EN DIA UN ENGINYER
TÈCNIC AGRlCOLA?

-SÍ, Ia professió està molt dignificada
tant sols a Andalucia són uns 4.800 Engi-
ners Tècnics Agrícoles i estan tan ben con
siderats que és en bona part gràcies a
ells que s'ha produit el miracle d'Andalu-
cia, les empreses s'estan agafant els di-
rectors unes a les altres i s'els en han
duit a Huelva i Sevilla ón estan fent uns
hivernadors nous, aplicant tècniques
com les que han fet a Almeria i estan co-
brant sous de 10 i 12 milions de pessetes
anuals.
-VOSTÈ CREÀ LA F.A.G.B. (FEDERACIÓ AGRI-

COLA RAMADERA BALEAR), ACONSEGUIT NOMBRO-
SOS AFILIATS. HA PENSAT EMPRAR AQUEST CA-
RISMA PER DEDICAR-SE A LA POLITICA?
-No, aquest carisma que tu dius, no és
tal, sinò que els pagesos fa 25 anys que
me coneixen i sempre m'han trobat, els he
ajudat tot el que he pogut, Ia prova e's
que avui tenim 2.400 afiliats, i Ia nostra
competència no arriben a 100. Anant a Ia
pregunta, et diré que per dedicar-me a Ia
política he tingut moltes d'ocasions i mai
les he volgut aprofitar; vaig a arribar
així mateix a presentar-me un dia abans-
a les eleccions municipals a Sancellas i
tan sols vàrem perdre per 6 vots, Ia meva
secretària anava de batlesa.
La política m'agrada veura-la d'enfora,

me diven que soc polític, però a mi el
que més m'agrada és Ia persona humana, i
els polítics per desgràcia a vegades són
l'antítesi del que és Ia persona humana
i van als seus interesos, Io que me pareix
lògic, però jo m'estim més anar a Io meu,
ara bé sense fotre als altres i aixó no ho
pot dir tothom.
-COM VEU L'AGRICULTURA ESPANYOLA DES DE

L1ENTRADA A LA C.E.E?
-A Bruselas coneixen millor que nosaltres

mateixos el potencial agrícola que té Es-
panya, segbns uns informes que jo mateix
vaig poder comprovar, per Ia qual cosa fe-
ren "l'ensarronada" al ministre Sr. Romero
i entràrem amb els calçons desfets, empe-
rons era nesessari entrar-hi amb aixó es-
tic d'acord, i qualque sector havia de pa-
tir i aquest va ésser l'agricultura. A Es-
panya hi ha moltes coses bones avui tenim
sectors que guanyen doblers, però en tenim
d'altres que sortiran molt perjudicats amb
l'entrada al Mercat Comú.
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-EL PAGESOS MALLORQUINS NO ESTAN D1ACORD
EN LA C.E.E., COM HO VEU vQSTÉ?
-A Mallorca el que volem fer els pagesos

és tot el que està prohibit al Mercat Comú
i aixó no pot ésser, s'ha'de tenir una vi-
sió insular, nacional, europea i fins i
tot internacional1. Fa tres mesos vaig as-
sistir a Ia firma d'un acord a Londres per
què 39.000 hectàrees de les bones d'Angla-
terra al centre es deixen de cultivar, els
donaven 68.000 pessetes per hectàrea cada
any per abandonar Ia finca i a més 42.000
pessetes per sembrar arbres, crear bosc,
eren terres bones que es podien comparar
a nivell de Mallorca amb les terres de San
ta Margalida, què vol dir aixó? que Europa
no vol que abandonin els terrenys perquè
s'ha de conservar l'ecosistema i per això
ho pagam; d'aquí ve l'agro-turisme el tu-
risme rural, a Mallorca de cada vegada s'a
nirà més a l'agricultura a temps compartit
que és el que fan molts de serverins, des-
prés de Ia feina cuidar un petit terreny.
-HA NOMENAT ELS SERVERINS, ANEM A PARLAR
DE SON SERVERA.

-Amb molt de gust, venir a Son Servera
és lameva alegria i Ia meva distracció.
-DONCS, RECAPTAREM LES SEVES OPINIONS,

SI LI SEMBLA BE DE LA FAMILIA , POLÍGON
INDUSTRIAL I POLÍTICA LOCAL.
-E'stic a Ia vostra disposició.
GRACIÉS... les opinions del senyor ven-

TURA RUBI,, CONTINUREM OFERINT-LES EL PRÒ-
XIM MES D'AGOST.

1
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PROTAGONISTA LA TERCERA EDAT

- Perquè son maravellosos i trans-
meten Ia seva il.lusió i alegria
de viure al poble.
- Per Ia il.lusió que posen en to-
tes i cada una de les activitats
programades.

Per fomentar les relacions entre
els serverins.

- Per Ia publicació de Ia revista
"tardor" que ajudarà a conservar
Ia memòria col.lectiva del poble.
- Per Ia gran activitat demostrada.

Per Ia gran capacitat organitza-
tiva.

Per Ia seva lluita en Ia consecu-
ció del local social.




