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AGOST-#o"

A CALA BONA

UN TIBURO

DE 6 '5MTS

12.500 KGS

MOLTA PARTICIPACIÓ A LA CAMPANYA
DE RECOLLIDA

PRO-ALIMENTS PEL SAHARA

RADIO SON SERVERA-85

TORNARA A EMETRE
A PARTIR DE DIA 28 DE SETEMBRE

UN ANY MES S1HA OTORGAT A
CALA MILLOR LA BANDERA BLAVA

SA REVETLA
vint-i-cinc anys (II)

reglamentació de Ia pesca
esportiva o recreativa

III ANIVERSARI DE LA PENYA
BARCELONISTA DE LLEVANT
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EDITORIAL
COM HAUREU PO-

GUT COMPROVAR,
SON POQUES LES
VEGADES QUE FEIM
COMENIARIS CRI-
TICS, PERO CON-
SIDERAM QUE SEM-
PRE QUE SIGUEN
PEL BE DEL PO-
BLE, S 1HAN DE
FER.

LES OBRES HAN CAUSAT VARIS ACCIDENTS GREUS

Hi ha molta de gent que encara no
enten el perquè fà més de dos anys
es començaren les obres de Ia carre-
tera de CaIa Millor a Son Servera.

La idea era bona, ja que donaria
més amplitut a Ia carretera a més
de les voravies per poder passejar
a peu. Manades desfetes Ia brigada
de l'Ajuntament es posà a fer-hi fe-
ina quan tocava fer-ho al Consell
Insular essent President el Sr. Al-
bertí. Les obres duraren fins el mes
de Juny, justament dos dies abans
de les eleccions municipals.
-Passades les eleccions i vegent

que no es feia res més a Ia carrete-
ra demanàrem informació al Sr. Batle
el qual només ens informà que comen-
çaren perque el Consell lesdiguéque
fins d'aqui a dos anys no es podria
fer l'ampliació de Ia carretera.

ARA RESULTA QUE EL QUE MANCA HO
HA DE FER EL CONSELL, COM SON LES
VORAVIES, ASFALT I SENYALITZACIONS.
VISITA DEL PRESIDENT DEL CONSELL

El dia 26 d'Abril ens visità el
Sr. Verger, President del Consell
i ens informà que el pressupost es-
tava aprovat i que Ia primera feina
que ferien les màquines en sortir
seria Ia carretera. -Sr. Verger, de-
ven aver perdut les claus del garat-
O p M I

-També và prometer una tanqueta de
bombers per a Ia zona de Sant Llo-
renç i Son Servera per l'estiu, Però
de quin any?

Es d'esperar que qualque dia es
doni una informació al poble de les
despeses i si ja han estat abonades
per part del Consell.
-I DESPRES DIVEN QUE EL CONSELL NO-

MES AJUDA ALS AJUNTAMENTS "D'A.P.".

RECULL INFORMATIU SON SERVERA

NO 7

Agost 1.988

Edita: Ràdio Son Servera-85

Adreça: Carrer Artigues NO 14

Dipòsit Legal: 123-1.987

HAN COL·LABORAT

Joan Servera, Prevere

Escola de Música

Fotografies : Garcia Liz

Pedro Monino

RADIO SON SERVERA-85

tornarà emetre
a partir de dia 28 de Setembre
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2. DIMARTS

FESTA DE LA POLICIA MUNICIPAL

Municipal celebra Ia
"Ia Mare de Deu dels

La Policia
seva Patrona,
Angels".

A les 8,30 de l'horabaixa se cele-
brà una missa amb tota Ia plantilla
comandada pel seu sergent, també as-
sistiren les autoritats locals i co-
marcals, hotelers de Ia zona costera
i una representació de Ia Policia
d'altres Municipisc.

Desprès
fresc.

de Ia misa s'ofenun re-

"QUE MOLTS D1ANYS"

II EXPOSICIO

6 DISSABTE

La galeria "SA PLETA FREDA" obrí
les portes a Ia segona exposició de
l'any. En aquesta ocasió s'exposaren
obres del pintor Italià "CLAUDIO
BONICHI".

UN ANY MES LA BANDERA BLAVA

19. DIVENDRES

Per un any més s'ha-atorgat Ia bari
dera blava de Ia Comunitat Econòmica
Europea a Ia platja de CaIa Millor.

El President de Ia Comunitat Autò-
noma va fer, entrega de Ia bandera
blava que atorguen a les platges i
ports.

A Mallorca Ii han correspost, 9
per platges i 5 per ports, les band£
res representen l'emblema de platges
de les més netes d'Europa.

RECOLLIDA D1ALIMENTS
r

Amb el nom D'UN LITRE D'OLI UNA
LLAUNA DE SARDINES" començà a primer
de mes Ia campanya de recollida"PRO-
ALIMENTS PEL SAHARA".
El passat mes Son Servera se vol-

gue afegir a Ia campanya que realit-
zen els municipis de tota Mallorca
per a ajudar als necessitats del Sa-
hara. L'esglesia, les monjes i Ia
tercera edat foren els encarregats
de rebre les donacions del poble que
col·laborà massivament ja que es recc>
lliren, 322 litres d'oli, 350 llau-
nes de Sardines i 25 de tonyina.
El dia 22 d'Agost foren entregats

al President regional tot empaquetat
i comptat.

RADIO SON SERVERA-85
tornarà a emetre

a partir de dia 28 de Setembre

TeI. 58 56 06^

Paseo Marítimo, 21
CALA MHXOR

MALLORCA

PIZZAS-LASAGNE-HELADOS
COC^A EVTTERNACIONAL
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13 DISSABTE
EXPOSICIO

A les 8,30 de Ia tarda del dissab-
te dia 13 de Juliol inauguració a
Ia Galeria d'art Ses Fragates de
Antoni Riera Nadal pintor manacori.
Recull assistí a Ia presentació de
Ia inauquració i cronista excepci-
onal d'c^uesta exposició per Recull,
el germà del pintor, el conegut es-
criptor Miquel Angel Riera.

LA SENYORA D'EN RIERA I EL PINTOR
LOCAL VIVES

-He de dir que és una opinió que
he d'improvisar; perquantel meu ger
mà és un tipus de pintor que esta
en unapermanentevolució, és una co-
sa que a mi particularment em com-
plau molt, perque demostra s'extraor
dinaria jovenesa del seu esperit,
pero que a mi com a espectador, i
crec que als altres espectadors, mos
obliga continuament a fer una correc
ció de criteris tota vegada que ell
també fà una correcció de posicions
estètiques al moment actual, ja que
estam ara contemplant Ia seva expo-
sició i que està vestida a partir
del tema paisatgista, he de dir que
sorprèn aquesta evolució de cap a una
pintura que està estructurada amb
una pincellada molt més fresca, molt
més lliure sense un control tan ri-
gurós com pareixia que duia anteri-
orment quan es dedicava més a Ia fi-
gura humana. Es una cosa que dóna
una transparència una vibració a Ia
pintura que a mi me pareix altament
atractiva i crec que demostra, com

EL PINTOR AMB EL SEU GERMÀ. MIQUEL

he dit abans, que aquesta evolució
continua a Ia que ell somet Ia seva
obra creativa és una demostració de
Ia seva jovenesa d'esperit i és una
cosa que a mi me fa molta d'enveja.

SES FRAGATES
Galeria d'art

AVDA. INGFNIERO ANTONIO GARAU
TF,L.56 7847 - 5 8 5 2 8 0

CALA BONA - SON SERVHRA - MALLORCA

DeI 3 al 22 de Septiembre 1988

MARTIN COMPANY

HORARl DE VISITA:
de11a13 ide18a21 hores.
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CURSES DE BICICLETES

20. DISSABTE

Organitzat per l'unió Ciclista Son
Servera, tengueren lloc aCalaMillor
curses ciclistes per les categories
Alevins, Infantils, Femines, Locals
i Veterans.
En un dia esplèndit se desenrot-

llaren les curses, no se produí cap
accident malgrat els cotxes què no
respectaven les barreres i els discs
per a tancar el circuit.

FESTA A CALA MILLOR

La parròquia Nostra Senyora dels
Angels celebrà les festas Patronals.
EIs dies 30 i 31 de Juliol els ve-

ïns de Ia parròquia i visitants de
CaIa Millor i CaIa Bona disfrutaren
de dos dies de festa, començant amb
cercaviles que recorregueren els ca-
rrers, tambe hi hagué jocs infantils
futbol, ball de bot, i concerts mu-
sicals .

VOLEN QUE TORNI EL TREN

22. DILLUNS

Convocats, pel diari "ULTIMA HORA"
tengue lloc una reunio dels batles
de Ia comarca per a formar una comi-
ssió i fer pressió a "FEVE" per que
torni a circular el tren.
EIs municipis d'Artà, Son Servera,

Sant Lorenç i Manacor, se reuniren
a Sineu per a parlar de formar una
comissió per a tornar a posar el
tren des d'Inca a Artà. La primera
reunió fou positiva i se nomena al
Batle d'Artà Sr. Miquel Pastor com
a President de Ia comissió, s'espera
que els altres municipis que tenen
estació s'afegeixin i entre tots a-
conseguir que torni a circular el
tren que podria esser un "TREN TU-
RISTIC.

LOCAL DE LA TERCERA EDAT

Aquest mes s'han començat les obres
de l'edifici on estarà el local de
Ia Tercera Edat.
Com recordareu l'Ajuntament comprà

un solar al carrer Lepanto, se com-
prà aquest solar perque dóna a Ia
plaça de Ia creu dels caiguts i aixi
se podrà aprofitar Ia plaça per a
entrar al local de Ia Tercera Edat.

V TROFEU DE FUTBOL

27. DISSABTE

A les 10 del vespre començar el
partit de futbol per a disputar el
"V TROFEU DE CALA MILLOR" de futbol.
En aquesta ocasió se disputà un

sol partit i els equips foren el
"Real Madrid" aficionats i el CaIa
Millor de segona B.

El partit fou molt entretingut i
se veren jugades de qualitat. El re-
sultat fou d'empat a dos gols, i fou
necessari el llançament de penals
per a saber quin equip s'enduia el
trofeu, els 5 primers els marcaren
els dos equips i a Ia segona oportu-
nitat el CaIa Millor no va marcar
el primer quedant aixi guanyador del
trofeu el Real Madrid.

LA TERCERA EDAT, A CABRERA

31. DIMECRES.

En un dia assolellat, unes 30 per-
sones de Ia Tercera Edat realitzaren
una excursió a Cabrera.
De bon dematí partiren amb autocar

cap a Sa Colònia de Sant Jordi, on,
juntament amb membres de Ia Tercera
Edat d'altres pobles, embarcaren amb
desti a Cabrera, on foren rebuts per
militars, els quals els acompanyaren
en una excursió a peu per l'illa.

TIBURO PEREGRI

Pescadors del Port de CaIa Bona
pescaren un tiburó peregrí de 6'5
mts de llarg i 2.500 kg de pes. En
el pròxim número de "Recull" els ofe
rirem um ample reportatge. Agraïm a
n'Antoni Riera, de Ia Cafeteria Mar
haver-nos cedit les fotografies.
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HOMENA TGE
El dia 4 de Maig de
1.986 Ràdio Son Servera
-85 realitzà un progra-
ma especial "Dia de Ia
Mare", on S'oferiren
gravacions amb les tres
mares majors del terme,
Mado Francesca Esteva
de "So.. Moro" nascuda
el 5 d'agost de 1.891,
mado María Massenent "
GiIi" nascuda I1Il d'a-
gost de 1.891 i mado
Bàrbara Vives "Pistola"
nascuda el 8 de Setem-
bre de 1.891.
Les dues primeres mos

deixaren el passat any
i, mado "Pistola" el ai
vendres 12 d'agost. Ofe
rim amb tot respecte T
com a homenatge pòstum
les fotografies d'arxiu
de Ràdio Son Servera -

"Descansin en pau"
MADO MARIA MASSANET

MADO FRANCESCA DE "SON MORO" MADO "PISTOLA'
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PASQUl PER PROMOCIONAR LA ZONA

A QUEST MES HA TENGUT
LLOC LA PRESENTACIÓ DEL
PASQUÍ DE PROMOCIÓ DE
CALA MILLOR.

La comissió de turisme de l'Ajunta
ment de Son Servera i Ia Conselleria
de turisme del Govern Balear, han
editat un pasquí per promocionar Ia
badia de CaIa Millor, el pasquí mos-
tra una vista de Ia platja del port
VeIl i de fons Ia Costa dels Pins,
i Ia muntanya de Sant Jordi.
Segons explica el President de Ia

comissió de turisma Sr. Agustí Vives
amb aquesta imatge se vol mostrar
una zona que està en plena construc-
ció peró se manten Ia imatge natural
El pasquí serà distribuit per les

O.T.M. nacionals i estrangeres, a
Ia associació Hotelera i hotels, així
com a les fires de I.T.B. de Berlin
o Frankfurt.

EL GRUCE
BAR-RESTAURANT

Especialitat
cuina

mallorquina

Berenars
Noces
Comunions

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

El passat dia 29 de juliol tengué
lloc a les Escoles Velles un nou
ple en sessió extraordinària. A les
20:3O es donaren cita tots els com-
ponents del consistori.

En primer lloc s'aprovà per unani
mitat l'octa de l'anterior ple. De¥
prés s'aprovaren els nous sous dels
membres del consistori, amb les
quantitats que els oferirem a Ia
passada revista.

OBRES AL MUNICIPI

S'aprovà les següents obres de nu
llora al municipi:
- Dotació de capa de rodadura al c/
Camp de Mar de CaIa Millor, per Ia
quantitat de 856.292 pts.
- Dotació de capa de rodadura al c/
Ses Planes de CaIa Millor, per Ia
quantitat de 857.025 pts.

Dotació de clavegueram sanitari
al c/Cos de Son Servera, per Ia
quantitat de 3.394.301 pts.
- Dotació de capa a Ia carretera de
"Es Cornellà Fondo", per 13.812.O13
pessetes.
CaI afegir que totes aquestes o-

bres compten amb l'ajuda pressupos-
tària del Consell Insular.

També s'aprovaren els següents
avantprojectes :
- Dotació de capa de rodadura als
carrers Cos i Gómez UlIa, per les
quantitats d'1.368.381 i 633.368 pt
respectivament.
- Dotació de paviment al camí antic
de Palma, per 3.470.278 pts.

PROJECTES DE ZONES VERDES

- S'aprovà el projecte de tres zo-
nes verdes: al c/Fetget de CaIa Mi-
llor, a Ia urbanització P.J,Llinas
de CaIa Bona i a Ia zona comercial
de Ia Costa dels Pins.

LOCAL TERCERA EDAT~

En ple del 11-4-88 es presentà a
subhasta l'obra del local de Ia Ter
cera Edat, que comptarà amb locaT
municipal a Ia planta baixa, local
social als pisos, amb un pressupost
de 61.772.751 pts. En el ple del
que informam s'aprovà adjudicar les

obres al Sr. Pedro Pérez Espín, com
a representant de Ia Cooperativa
Constructora de Son Servera, per Ia
quantitat de 57.508.802 pts.

MODIFICACIÓ D1ORDENANCES

- S'acordà Ia prohibició de reali-
tzar obres a Ia zona turística (lle
vat de casos excepcionals ) del l3
de maig al 15 d'octubre.

DERRER PLE

En el ple de dia 1 d'agost, entre
d'altres punts, s'acordà sol·licitar
a Ia Conselleria d'Ordenació del Te
rritori l'aprovació dels següents
avantprojectes d'ordenació de Ia zo
na costanera de Son Servera: plat~
ges artificals, passarel·les embarca
cions, excusats públics, trànsit"
drenatge, aigües pluvials, dragat
del port de CaIa Bona, carretera al.
ternativa al Passeig Marítim i are~
na de les platges.

VENDA DE VrVENDES
APARCAMENTS I TRASTERS

A L^DIFICI

SAVOY III
(Davant Hotel Talayot)

*****

Informació a
Construcciones BADIA CALA MlLLOR.

S.A.
AVDA. JOAN SERVERA CAMPS, 41

CALA MILLOR. » ssssao
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SERVEIS DE LA POLICIA LOCAL CASAMENTS

SERVEIS PRESTATS PER LA POLICIA
MUNICIPAL DEL 25 DE JOLIOL AL 24 DE
AGOST DE 1.988.

- 5 Urgències mèdiques.
- 6 avisos per anomalies a l'allu-
menat públic.
- 46 denúncies per incompliment de
les ordenances municipals.
- 8 viatges a d'altres municipis per
assumptes oficials.
- 47 atestats, oficis, notificacions
- 25 inspeccions oculars per avisos
de robament, baralles, etc.
- 25 urgències de farmàcia en fes-
tius i nocturns.
- 40 serveis especials (control fes-
tes, processons, col·locació o reti-

fadedesenyals de trànsit o d'altres
objetes de Ia via pública, etc.

34 Col·laboracions amb d'altres
cossos ¿e seguretat.
- 21 actes de decomisament per ven-
da ambulant sense licència.

22 assistències en accidents de
transit.
- 16 recuperacions o entregues d'ob-
jectes trobats.
- 5 recerques de persones desapare-
gudes .
- 8 retirada de vehicles de Ia via
pública.
- 9 trasllats d'engatats a Ia seva
residència.
-8 assistències en incendis.
- 291 bolletins de denúncies per per
infraccions al Codi de Circulació.
- 20 bolletins de denúncies dirigi-
des al J.P.T.

Rellotgeria
Fotografia

GRRClR LlS

Reportatges i videos

Pl. Sant Ignasi 3 -TeI. 567165
Son Servera

19_7_88 Erich-Hermann Ittner i Rena-
te Heuser.

21-7-88 Juan Lorenzo Rocha i Manuela
Ramos Luengo.

NAIXEMENTS

30-6-88 Antònia Fornaris Ramis.
Filla de Sebastian i Margarita.

13-7-88 Carla García Vilches.
Filla de Gabriel i Victoria.

13-7-88 Ariadna Martinez Illan.
Filla de Enrique i Gisela Ma.

18-7-88 Sergio Guerrero Maldonado.
Fill de Manuel i Montserrat.

INFORMACIÓ D1URBANISME AGOST 88

- 2 llicències d'obres majors

-12 llicènciesd'obres menors

- 9 expedients sancionadors

- o obres denegades

BAR RESTAURANTE
S'ERA DE
PULA

4S

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

EL RESTAURANT DE
SON SERVERA

LA SEVA ESPECL^JTAT :

ELCUENT
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CLINICA OCULAR
DR.MIR

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

Manacor

Consultes: dilluns í dimecres

CIRURGIA OCULAR:
OPERACIO DE CATARACTES AMB LENT INTRAOCULAR5

"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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SA RE VE TL A
VINT-I- CINC ANYS <n>

El dia 18 de Juliol de l'any 1.964
tingué lloc a l'Esglèsia Nova de Son
Servera Ia primera actuació de "Sa
Revetla".
Començà amb una explicació a tots '

els assistents del que volia ésser
aquella revetla, una recuperació del
nostre folklore i tradicions.

Seguí amb una cançó cantada a coro
original de don Bartomeu Calatayud
persona que es dedicà amb una gran
il·lusió a Ia preparació i composició
de temes originals especials per "Sa
Revetla".

"AL·LOTES DE SON SERVERA
SORTIU TOTES A BALLAR
I FEREU RESSUSCITAR

SES CANÇONS DE TEMPS ENRERA".
Amb Ia música de les guitarres i

el so harmoniós de les veus els ba-
lladors anaven oferint amb gràcia
i harmonia els seus balls, a Ia pri-
mera part oferiren entre d'altres
el "Vou veri-vou", sa cançó de s'es-
padella i als sons del flabiol de
l'amo en Jaques es deixaven sentir
mentre una al·lota vestida a Ia an-
tiga usança pagesa anava filant. Du-
es parts componien aquesta primera
actuació a Ia segona seguiren can-
çons alegres i mogudes amb altres
més lentes per donar un respir als
balladors l'éxit inicial que tingué
"Sa Revetla" és en bona part degut
a l'escenificació que sempre han a-
portat al seus balls, l'ensenyament
dels balls al principi es degueren
exclusivament a na Margalida Nebot,
coneguda carinyosament entre els com
ponents més petits de "Sa Revetla"""
per "SA TIETA".

En Ia part instrumental a més de
don Bartomeu Calatayud, al principi
ensenyà solfa a ses al·lotes Son Joana
i després per l'aprenentatge de Ia
guitarra vingué un mestre de Capde-
pera don Bartomeu Massanet.

<-Jaime <2>,uran
REPORTAJES

BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES

Fcrro e,sTvolo
JA/ME DC'RAfV

@) riT^Z5******3 I?**** A*Wfc"* MAÍ'AAJlnnnnnnrir
* f Plaza .

^VÍI //3$2fcuL

Justicia, 9
Teléfono 553505

S.— 07500 MANACOR
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"Sa Revetla" ha estat sem-

pre formada per un gran nom
bre de components que al
llarg d'els anys s'han anat
retirant uns i continuant
els altres.
Demanam disculpes per en-

davant, ja que qualcun
d'els que han format part
de "Sa Revetla", tal volta
no esL-^ain a Ia memòria
d'els nostres entrevistats,
ja que son 24 anys els que
han passat del seu comença-
ment ençà.
Sonadors, cantadors, balla
dors, persones que han ai-
dat a Ia neteja i altres
feines, tots tenen Ia seva
participació en el grup de
persones que formen el con-
junt folklòric "Sa Revetla"
En el segon mes de recor-

dances parlarem dels sona-
dors: EIs primers sonadors
foren n'Antònia Blanquer
Barceló, Pep Nebot, Miquel
Servera, Bàrbara Morey,
Pere GiIi, Margalida Morey,
Antònia Artigues, Margalida
Sanchez, Bàrbara Servera,
Guillem Puigròs "l'amo en
Jaques", i n'Antonia Blan-
quer Vives.
Avui en dia l'agrupació
compta sols amb 6 compo-
nents:
Joan Vives, Catalina Serve-
ra, Margalida Sanchez,

SONADORS ACTUALS

Francesc Vilchez, Francesca
Puigròs i n'Antònia Blan-
quer Vives.
Tan sols dues de les com-

ponents inicials han conti-
nuat al llarg d'els anys,
na Margalida Sanchez i
n'Antònia Blanquer Vives.
Es n'Antonia qui mos conta
Ia seva experiència.

Fa 25 anys ses costums
eren molt diferentes a ara,
no hi havia entreteniments
però nosaltres ho passàvem
molt bé, teniem els assajos
de "Sa Revetla" els vespres
i en acabar feiem unes ter-
túlies, era un ambient
molt bo per al poble i molt
familiar per nosaltres.

SOR JOANA ENSENYANT MUSICA A LES ADLOTES

COM HA CANVIAT "SA REVETLA"
AL LLARG DELS ANYS.
"Sa Revetla" dins nosaltres
segueix igual, però resulta
que les circumstàncies són
molt diferents, abans Ia
gent treballava de forma
diferent, sense presses,
no hi havia l'hosteleria
que mos absorbeix el temps.
Aguantam el grup perque mos
agrada i tenim interès,
però molts per fer l'actu-
ació han de deixar Ia feina
a 1 ' aviada i abans era un
entreteniment i un pasar-ho
bé.
QUE RECORDA DEL MESTRE DE
GUITARRA DON BARTOMEU MAS-
SANET?
Tenc molts bons records,
va venir a ensenyar-mos 4
ó 5 anys és una persona amb
Ia qual ha seguit l'amistat
sempre Ii ha interessat "Sa
Revetla" i també mos va ai-
dar molt don Bartomeu CaIa-
tayud que era molt amic de
na Margalida "Massaneta",
era un gran professional
i conservam els balls i Ia
música mallorquina com ell
mos va ensenyar. Al princi-
pi de "Sa Revetla" don Bar-
tomeu va ésser fonamental.
"SA REVETLA" HA PARTICIPAT

A CONCURSOS, FESTIVALS NA-
CIONALS I INTERNACIONALS.
-QUINS RECORDS TÈD'AQUES-

TES PARTICIPACIONS?
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-Records en tenc molts,
però tenc molt mala memòria,
fà tant de temps, Alemanya
mos va agradar molt, va es-
ser una experiència .aolt
positiva per nosaltres veu-
re Ia qualitat d'altres
grups.
També el primer viatge que
ferem a Lourdes va ésser
tot un esdeveniment, avui
en dia no donam importància
a un viatge, però en aquell
temps en el poble no es par
lava d'altra cosa.
-QUINA ANÈCDOTA RECORDA
D1AQUESTS ANYS?
-No ho sé, podria dir que

tenc 2 fills na Matilde de
13 anys i en Gabriel de 10,
que avui en dia ja ballen,
tots dos varen neixer a
l'hivern i els meus embaràs
sos, no m'impediren mai de-
ixar de tocar, una vegada
estava malalta i ses al·lo-
tes es renegaren a afinar,
em vengueren cercar embo-
licada amb una manta i hi
vaig haver d'anar.
-AVUI EN DIA QUASI TOTS

ELS POBLES COMPTEN AMB AGRU-
PACIONS, QUE SUPOSA ESSER
UNS DELS PIONERS?

-Quan nosaltres començarem
sols no n'hi havia, tingué-
rem Ia sort de comptar amb
na Margalida que tenia molt
de gust i una experiència,
ja que a Ciutat anava amb
un grup.
-Sempre mos hem esforçat

en millorar, ses nines que
comencen tenen aquesta ma-
teixa il·lusió i cuidam sem-
pre els vestuaris que si-
guin els autèntics, a molts
de grups això no es veu.
-A ALTRES POBLES ELS GRUPS

AVIAT S'HAN DESFET I FORMAT
DISTINTES AGRUPACIONS.
-A ON ESTÀ L1EXIT DE "SA

REVETLA" PER A SEGUIR TANTS
D1ANYS?
-Crec que tothom s'hapo-
sat sempre en es seu lloc,
sense ànim de protagonisme
i és per Io que ha continuat
-ANTONIA,EN AQUESTES LLUI-
TES DE SONADORS I BALLADORS
VOS SENTIU MENYS ELS SONA-
DORS.

-Clar que si, els protago-
nistes sempre son els balla
dors ells mos diven, si no
ho feis bé posarem el cas-
set.
-A vegades el temps que

es preparen tocam qualque
peça i mai mos aplaudeixen,
els protagonistes indiscu-
tibles son els balladors.
Però és un conjunt... que
un sense l'altre no lliga.
Tots feim falta.
-PER A AÇABAR QUE HA ESTAT

LO MES BO D'AQUESTS 24 ANYS
-Tenc molts bons records,

hem passat temps millors
uns que els altres, en qual.
que moment pareixia que no
aniria bé, perque s'en ana-
va un ballador o sonador,
Ia il·lusió ha continuat som
un bon grup que tenim una
estima a "Sa Revetla".

MOMENT D'UNA ACTUACIO

DE "SA REVETLA"
ON LES AL·LOTES

VESTEIXEN EL VESTIT TIPIC

TELE TAXI
CALA MILLOR - SA COMA - S'ILLOT

Y
586969

* * * *

24 HORES AL SEU
SERVEI
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ESCOLA DE MÚSICA

Tornam a ser amb tots vostès, per
continuar les explicacions i el co-
neixement d'instruments i persona-
tges del món de Ia música.
Seguim amb els instruments de

vent j ^mb Ia família de les flau-
tes. Lo. mes passat explicàrem Ia
flauta travessera i aquest mes anam
a explicar el flautí.

FLAUTI.
Anomenat també "piccolo" o flauta

petita, és un instrument idèntic
a Ia flauta, però de dimensions més
reduïdes. Te una extensió un poc
més curta que Ia flauta i sona una
octava superior a les notes escri-
tes .
El flautí continua l'extensió de

Ia flauta en el registre agut. No
té Ia bella qualitat de Ia flauta,
ja que el seu so és més pobre quant
a possibilitats expressives.

El seu registre greu, dèbil i va-
cil·lant quasi sempre se sustitueix
pel de Ia flauta; a partir del mig
es fa cada vegada més brillant, es-
sent Ia seva darrera octava incisi-
va i violenta.

La tècnica del flautí és pràctica
ment igual que Ia de Ia flauta,"
quant a digitats, articulacions i
agilitat es refereix, ja que té Ia
mateixa mecànica.

Pràcticament tot el que es refe-
reix a Ia flauta serveix per defi-
nir i explicar el flautí, per Ia
qual cosa anam a donar pas a l'en-
trevista amb un personatge, que,
en aquest cas, es cuida de treure-
li el màxim al flautí, perquè Ia
seva labor dins de Ia banda o or-
questra sigui el més perfecta possi
ble.

Les darreres
novetats en:

"bolsos"

complements
de pell

Avda, Cristóbal Colón, 70
Teléfono 58 52 24

CaIa Millor
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ENTREVISTA AMB ANTONI PELLICER

Perquè ens coneguem un poc més,
abans de parlar del flautí en con-
cret, parlarem un poc de qui és
n'Antoni Pellicer.
Va néixer el dia 11 de gener a

Benifairó de Valldigna (València),
un poble de 1.500 habitants.
Va estudiar música a València amb

el professor del Conservatori Ofi-
cial de València, Sr. Jesús Campos,
el qual va morir ara fa dos o tres
anys .

A Benifairó de Valldigna hi ha
una banda de música de 90 músics,
Ia qual ha anat a certàmens on hi
havia bandes de pobles de 15.000
ó 20.000 habitants.
Al 18 anys va fer el servei mili-

tar voluntari amb Ia Banda Militar
de Betera (València).
Vengué a Mallorca l'any 1966 i

formà un quintet que tocava a "FIa-
iiiingo" .

La Banda Municipal, on toca ac-
tualment, es formà amb 27 músics.
Per formar part de Ia Banda Muni-

cipal primerament s'havien de treu-
re el carnet de policia municipal.
Finalment es va decidir que no ca-
lia ser municipal, només havien de
ser músics.
Després de conèixer un poc Ia vi-

da de n'Antoni Pellicer, flautista
i flautí de Ia Banda Municipal i
l'Orquestra Sinfònica de Palma, co-
mençarem l'entrevista parlant del
flautí.

-COM DEFINIRIA UN FLAUTI?.
- Es pràcticament igual que una flauta

en tamany reduït. Apareix al segle XVII.
El primer que empra el flauti és en Bee-
thoven a Ia Cinquena i Novena Sinfonia.
En Wagner l'empra a quasi totes les

obres per als passatges brillants.
El flauti és un instrument que no pot

tocar fluix a les notes agudes.
- PER TOCAR EL FLAUTI, S1HA D1APRENDRE

A TOCAR PRIMER LA FLAUTA O ES POT COMEN-
ÇAR PER TOCAR EL FLAUTI?.

- No necesàriament, de totes maneres és
més fàcil passar de flauta a flauti que
de flauti a flauta.

- QUINS SON ELS COMPOSSITORS QUE MES LI
AGRADEN?.

- En Tschaikoski, té melodies molt be-
lles, és d'una profunditat dins Ia seva

senz i l l e saque pocs compositors tenen.
No m'agraden gens en Wagner i en Bach.
- HI HA ALGUNA OBRA PER A FLAUTA O FLAU

TI QUE LI CRIDA L1ATENCIO MES QUE LES AL-
TRES?.

- "El concertück" de n'Andersen.
- COM A PROFESSOR DE FLAUTA AQUI A SON

SERVERA, QUE OPINA DELS SEUS ALUMNES?.
- Van molt bé, llàstima que no estudiin

un poc més.
FINS AQUI L1ENTREVISTA AMB N'ANTONI PE-

LLICER, UN ALTRE DELS PROTAGONISTES D'A-
QUEST CICLE D'ENTREVISTES RELACIONADES
AMB MUSICS.

"FLAUTI" "PICOLO" O "FLAUTA'

MATRICULES PER AL CURS 88-89
DeI dia 1 de Setembre al dia 14

a les 12 del matí
DeI dia 15 de Setembre al dia 23
de les 5 a les 7 del capvespre
Al local de l'escola de música
(DAMUNT LA UNITAT SANITARIA)

RADIO SON SERVERA-85
tornarà a emetre

a partir de dia 28 DE SETEMBRE
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JERONMOWE5EHUOS 5.A
'L· A 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

^GRES
DiAMANTE

cerâmicas.

aparici
n̂azuvi

'OSENOB^CBWMCA
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AGRAÏMENT

Segurament molts d'habi-
tants del nostre poble se
n'assabenten, pels noticia-
ris televisius i per Ia
premsa, de Ia visita que,
per segon any consecutiu,
convidats pels amics del
poble saharaui, realitzaran
a Mallorca un grup de nins
i nines de l'antiga provín-
cia espanyola del Sahara.
Desallotjats dels seus te-
rritoris pels marroquís,
després de l'abandonament
d'Espanya quan va morir en
Franco, - recordem Ia cè-
lebre "marxa verda"-, molts
de saharauis malviven avui
en territoris veïns que els
acolliren en diferents cam-
paments; doncs bé, amb mo-
tiu de Ia visita d'aquests
nins i els seus monitors,
sabent Ia penúria que passenells i els seus
familiars, el delegat d''aquesta comarca de
l'Associació pro amistat del poble saharaui
Sr. Miquel Fuster, bon amic meu em visità
a principis del mes d'Agost per demanar-me
que organitzàssem al nostra poble una reco-
llida d'aliments, -concretament llaunes de
sardines i oli d'oliva-, en pro d'aquests
milers de refugiats. Essent aquest acte una
obra humanitària, i fins i tot de justícia
envers aquest poble taft maltractat, vaig
prometre que qualque cosa intentaríem fer
a Son Servera.

Tot d'una vaig demanar Ia col·laboració
a les Religioses Franciscanes i a l'Asso-
ciació de Ia Tercera Edat, amb resultat
possitiu.
El diumenge dia 7 d'Agodt, anunciàrem a

les misses que l'entrega de llaunes de sar-
dines i oli es podia fer al Convent de les
Franciscanes i al local de Ia Tercera Edat.
La resposta del poble no es va fer esperar
i fou generosa. Es varen recollir 332 li-
tres d'oli, 350 llaunes de sardines i 25
de tonyina, de diferents tamanys.

Es de justícia agrair als serverins Ia
seva generosa aportació, així com Ia propa-
ganda i esforços de les religioses, sempre
dispostes a col·laborar, i al President de
l'Associació de Ia Tercera Edat, Sr. Pere
Gual, natural de Maria de Ia Salut, però
serverí de cor, Ia seva col·laboració fou
magnífica.

MATERIAL RECOLLIT A SON SERVERA

Dilluns dia 22 d'agost,
prèviament empaquetats, amb
un camió de l'Ajuntament
cedit pel Sr.Batle, trans-
portàrem aquests generosos
donatius a Artà, des d'on,
juntament amb els recollits
a Artà i Capdepera, serien
transportats al moll de PaI1
ma, amb destí a Africa.

el
de
un
al

5¿ no hi ha novedat,
4 de setembre un grup
serverins assistiran a
menjar de companyonia
claustre de Sant Francesc
d'artà, acompanyant als
nins saharauis.
Moltes de gràcies a tots !.

Joan Servera (prevere).

Autoventa

Jaretio
******

OTROEN BX GASCflL
RENAULT-9 GTL
FORDESCORT
Varios FORD FIESTAS

********

Sant Joan, 58
Cantonada

Antoni Maura

TeIf. 55 01 57

MANACOR
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PRESIDENT CONSELL NACIONAL

D'ENGINYERS

7ZCNICS

AGRICOLES

EL PASSATMES ENTREVIS
TAREM AL Sr. RUBI I ENS
PARLAVA DEL SEU CARREC
DE PRESIDENT DEL CONSELL
NACIONAL D1ENGINYERS
TECNICS AGRICOLES.
AQUEST MES SEGUIM AMB
TEMES LOCALS I FAMILIARS

- ENS PARLI UN POC DE LA SEVA FAMILIA.
ES VA CASAR JOVE?.

- SÍ, als 25 anys, però me vaig haver
de casar quan el sogre va voler, Ia meva
al·lota estudiava i ens va dir que fins
que acabàs Ia carrera no ens casaríem; va
acabar el dia 11 de juny i el 15 de ju-
liol ens casàvem. La meva dona nom Ma Xe-
rafina i tenim 4 fills, Alícia, Ventura,
Margarida i Helena, els quals han anat
tornant grans i treballen o estudien, tan
sols Ia petita està amb nosaltres.
- PASSEM A LA POLITICA, COM VEU LA POLÎ

TICA LOCAL?.
- Jo crec que Ia política local... bé,

xerraré en general per acabar a Son Serve
ra. Quan hi ha unes eleccions i uns grups
que s'enfronten uns als altres, queden fe
rides que necessitem temps per cicatri-
tzar. EIs qui han guanyat, com que tenen
majoria, pensen que tot el que diu l'opo-
sició es desestabilitzador, i no és així,
l'oposició té coses positives. Son Serve-
ra és un poble de dretes i crec que a les
passades eleccions hi va haver uns resul-
tats un poc estranys, degut a una sèrie
de circunstancies que no tenc perquè re-
saltar, encara estan a Ia memòria de tots
influïren interessos econòmics que no ha-
vien perquè influir, i ara tenim el con-
sistori que tenim.

EL Sr. VENTURA DINS LES CASES DE CA S'HEREU

Què podria ésser millor?, no ho sé...
Ho podrien fer millor?, tampoc ho sé. Hem
d'aguantar el que tenim, del que es trac-
ta és que, tant l'oposició com els que co
manden, se n'han d'adonar que, si volem
que Son Servera vagi endavant, hauran de
deixar les parts particulars de cada un
d'ells, això vol dir que l'oposició ha de
seguir pegant i els que comanden han d ' eri
tendre que no van contra ells particular-
ment, sinò que l'oposició està obligada
a denunciar allò que fan malament, però
el que no hauria de fer l'oposició és em-
prar-se per qualsevol "doi", sinò que les
coses ben fetes dels que comanden les hau
rien de recolzar.
- VOSTE DIU QUE SON SERVERA ES UN POBLE

DE DRETES, TE EN COMPTE LA GRAN QUANTITAT
D1EMIGRANTS?.
- A Son Servera es dóna un factor que

tal volta no sigui igual a d'altres po-
bles, els peninsulars que han vengut aquí
no ho han fet per gust, sinò per trobar
una feina i una manera de viure, i Ia
gent els ha acceptat i se senten a gust
a Son Servera i volen conservar el que te
nen. Crec que el peninsular està perfecta
ment integrat a Son Servera, que seguirà
essent un poble de dretes. El que necessd.
ta Ia dreta de Son Servera és un lider,
un home jove, no de 5O anys com jo o
molts d'amics meus, sinò una persona jove
de 25 ó 3O anys, que sigui capaç d'entu-
siasmar Ia qent.
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- SR. RUBI, NECESSITA SON SERVERA UN PO-
LIGON INDUSTRIAL?.

- No, no el necessitam per res, el gue
necessita Son Servera és un polígon de ser
veis per poder emplaçar les petites indús-
tries, com puguin esser forns, magatzems,
etc. Les normes subsidiàries estan molt
mal fetes, he fet alegacions en contra,
ens volien posar el polígon industrial en
"Es Cos", me vaig oposar perquè trobava
que faria molt lleig veure tot ple de naus
i aleshores els vaig dir que, si no tenien
altre lloc, el posassin en "Es PIa dels
Romanis", que està entre muntanyes i del
poble no es veuran les naus, si no es fa
així, tendrem naus per tot arreu. Però re-
sulta que els ecologistes no el volen allà
dedins, diven que era pinar i no és vere,
allò era una gravera, hi havia garrovers.
Diven que he fetun bon negoci, d'acord,
me costarà doblers, però faré un bon nego-
ci i a més don uri servei al poble, evitant
que s'escampin més naus. De totes maneres
vull dir que els dòs terrenys són meus,
tant hauria guanyat auna part com a l'al-
tra.

- COM VA LA NETEJA DEL PINAR?.
- Va bé, Ia lleiens dóna dos anys de

temps per fer net el pinar i fa 4 mesos
que hem començat, jo som el més interessat
en que es faci net aviat, en aquests mo-
ments estic fent un camí tallafocs, perquè
quasi cada anys es pega foc al pinar.
- LI MOLESTEN LES CRITIQUES QUE LI FAN

COM A PROMOTOR?.
- No, si són imparcials i es poden demo£

trar, que no diguin que "Sa Patinadora"
és una reserva natural de fauna mallorqui-
na, això me pareix demencial, allò que ano
menen reserva no és més que un clot d'argd.
Ia de 3 m2. amb un poc de fenàs, i mé pa-
reix absurd que qualcú es demani on serà
el polígon industrial, després de 4 anys
que fa que tenim les normes subsidiàries,
que s'informe a l'Ajuntament, si no hi va
és que no ha tengut un interès en averi-
guar-ho.
LES FOTOGRAFIES D1AQUESTA ENTREVISTA SON

D'ARXIU I FOREN REALITZADES ALESCASES
DE "CA S'HEREU", UNES CASESQUE SEMPRE HAN
ESTAT OBERTES AL POBLE, DESITJAM QUE AIXI
SIGUI PER MOLTS D1ANYS.

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 MRXOR

Joieries CaIa Millor

KATlA
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GOVERN BALEAR

Ia reglamentació de Ia pesca
esportiva o recreativa

Al Desembre de l'any 63, donat l'increment
de Ia pràctica de Ia pesca esportiva i pel
fet que aquesta activitat es realitzava en
zones de domini públic, es va fer necessari
crear un Reglament General que abarcàs tots
els aspectes.
Aquest Reglament, ja molt antic, ha preci.

sat d'una nova redacció per adeqüar-lo a les

Conselleria d'Agricultura i fèsca

realitats actuals, i per a corregir-lo d'e-
rrades importants, que contemplin Ia realitat
dels costums dels illencs, aixi ja es permet
lapesca del calamar, abans prohibida, etc.
A continuació s'inclouen els decrets pu-

blicats en el B.O.C.A.I.B. que regulen les
activitats de caça submarina i pesca espor-
tiva, amb l'ànim de que el bon coneixement
permetrà un millor grau de compliment, i re
cordi sempre que del seu comportament vers
Ia mar depèn en part el futur d'aquesta.

TRADICIONALMENT LA LEGISLA-
CIÓ ESPANYOLA HA CONSIDERAT
CONJUNTAMENT LA PESCA ESPORTI^
VA O D'ESBARJO EXERCIDA DES
DE LA SUPERFICIE I LA PESCA
0 CAÇA SUBMARINA. MALGRAT TEN
GUIN LA CARACTERÍSTICA COMUNA
DE SER ACTIVITATS RELACIONA-
DES AMB LOCI, LES DIFERÈNCIES
EXISTENTS ENTRE AQUESTES FAN
ACONSELLABLE D1ESTABLIR UNA
REGLAMENTACIÓ ESPECÍFICA PER
.A CADA ACTIVITAT.
Per tot aixó, D1ACORD AMB

L1ARTICLE 148-11 DE LA CONS-
TITUCIÓ, EN RELACIÓ AMB ELS
ARTICLES 10, 15 I 45 DE L'ES-
TATUT D1AUTONOMIA, EN CONNE-
XIÓ AMB EL REIAL DECRET 3540/
1981 DE 29 DE DESEMBRE, A PRO
POSTA DEL CONSELLER D1AGRICUL
TURA I PESCA, HAVENT-HO CONSI-
DERAT PRÈVIAMENT EL CONSELL
DE GOVERN A LA SESSIÓ DE DIA
18 DE JULIOL DE 1985.

DECRET
r

Article 1.- Aquest Decret
té l'objecte de regular Ia
pesca submarina en aigües
interiors de l·arxipèlag ba-
lear, Ia qual és lliure per
a tots els Espanyols,estran
gers, residents o transeünts
que observin les disposici-
ons vigents.

Article 2.- Roman definida
com a pesca submarina aquella
que és exercida pel pescador
esportiu nedant a Ia superfi
cie o mitjançant immersió
a pulmó lliure.

Article 3.- La pesca o caça
submarina només podràn esser
exercides per simple diver-
sió, entreteniment o competi.
ció. Per aixó les captures
que obtenguin no poden esser
objecte de venda o guany.

Article 4.- Per poder prac-
ticar aquesta activitat és
requisit previ l'obtenció
dela llicència de pesca co-
rresponent . Aquest document
és de caràcter nominal, indî
vidual i intransferible.

Article 5.- Poden utilizar-
se els mitjans de pesca nor-
mal, tret dels fusells impul
sats amb pólvora o gas, ar-

pons amb punta explosiva i
aparells de respiració autò-
noma o semiautònoma. Es ObIi1
gatória Ia utilització de
Ia boia de senyalització i
seguretat del pescador, Ia
qual obligatòriament ha de
ser de color visible a Ia
mar (toronja, groc o vermell

Article 6.- S'entén com a
llicència de pesca o caça
submarina el document admi-
nistratiu que autoritza Ia
pràctica d'aquesta modalitat
de pesca.

Article 7.- Les llicències
per a practicar aquesta moda
litat són de 2a clase (s'a-
companya el model com a An-
nex i al qual s'han d'ajus-
tar ) i han de ser -atorgades
per Ia Conselleria d'Agricul
tura i Pesca de Ia Comunitat
Autònoma.

Per a sol·licitar una llicèn
cia de pesca o caça submari-
na s'han d'adjuntar els docu
ments següents:

A) Document nacional d'iden
titat, o fotocòpia d'aquest.
En cas d'estrangers, el pas-
saport o document governatiu
del país, reconegut per l'Ad
ministració Espanyola. Aques
ta documentació els serà re-
tornada tot d'una.

B) Un certificat mèdic que
acrediti les aptituds fisi-
ques necessàries per al de-
senvolupament d'aquesta ac-
tivitat.

C) Atès el risc que compor-
ta Ia realització d'aquesta
casta de pesca, es considera
aconsellable Ia formalitza-
ció d'una assegurança contra
accidents, pròpia i de res-
ponsabilitat a uns tercers.

D) EIs menors han d'aportar
l'autorització dels pares
o tutors degudament formalit^
zada. L'edat minima per a
realitzar aquesta activitat
és de 14 anys.

Article 8.- Les llicències
de caça o pesca submarina
autoritzen un màxim de cap-
tura diària de 10 kgs., en
una o diverses peces. Si es
captura una peça de tamany
superior a l'autoritzat, ai-
xó no es computable al total
esmentat. ' "
Quan s'ultrapassin els lí-
mits establerts, el pescador
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resta obligat a haver de de-
ixar de pescar i a fer retor
nar a Ia mar les peces equi-
valents a l'excés de pes pro
duit per Ia darrera peça cap_
turada.

Article 9.- La pràctica de
Ia pesca o caça submarina
està autoritzada des de Ia
sortida del sol fins que a-
quest no es pon.

Article 10.- La pràctica
d'aquesta activitat resta
prohibida en els canals d'ac
cés als ports, a les zones
portuàries, als llocs freqüen-
tats pels banyistes i a
menys .de 250 metres de qual-
sevol art o aparell de pesca
professional.

Article 11,- Resta prohibi-
da Ia pesca o recollida d'e£
ponges, coral, mol·luscs gas-
teròpodes i lamel·libranquis,
i crustacis.

Article 12.- La Federació
Balear d'Activitats Subaquà-
tiques, per a Ia realització
de les competicions diverses
ha de presentar un escrit-
sol·licitud a Ia Conselleria
d'Agricultura i Pesca, abans
de dia 31 de Març, on s'han
de marcar totes les competi-
cions que s'hagin de fer du-
rant tot l'any, adjuntant-
hi una carta nàutica on s'in
diquin els llocs proposats
per a realitzar les competi-
cions esmentades.
La Conselleria d'Agricultu-
ra i Pesca ha d'aprovar o
denegar, en el termini de
15 dies, Ia sol·licitud pre-
sentada, tenint en compte
Ia periodicitat de les compe
ticions sobre les zones mar-
cades a fi de possibilitar
el recobrament d'aquestes.

Article 13,- Durant les com
peticions esportives no regi.
xen les limitacions de l'ar-
ticle 8. Les captures obtin-
gudes no han de pertànyer
als participants, i l'enti-
tat organitzadora resta obli
gada a lliurar el peix acon-
seguit a finalitats assisten
cials i socials.

Article 14. Les infraccions
administratives enmatéria
de pesca es classifiquen
en lleus, greus i molt greus
La determinació i sanció d'a
quelles es faran d'acord amb
allò que estableix Ia Llei
53/1982, de 13 de Juliol,
i concordants sobre infrac-
cions de pesca marítima i
disposicions complementàries
que es despleguin, aixó sens
perjudici de l'Estatut d'Au-
tonomia de les illes Balears
i del Real Decret 3540/1981.

Î ANODEGARAMTIA
SIM LIMITE DE KILOMETRAJE

Servicio Oficial

r\ ANOSDESEGURIDAD
/A L UECANICA
•̂ ^ 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.

AÑOSDEGARAMTIA
9) AMTKORROSIOM

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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JOAN RIERA
Edat: 13 anys.

- He fet 7è al
col·legi de Don
Servera i he a-
provat tot.
- Juc r\v porter.
Diven que tenc
qualitats per es-
ser un gran por-
ter.

He fet dues
temporades amb
el Badia com al·-
leví i Ia pròxi-
íua passaré als infantils.
- El futbol m'agrada més que els
estudis. En general m'agraden tots
els esports.
- M'agradaria jugar amb el Real Ma-
drid, el meu equip favorit.
- M'encanta Ia música, especial-
ment Ia dels Petcho's Boys.

De major
el Barcelona.
- Apart del futbol,
quet.

RAMON MENDOZA
Edat: 11 anys.

- He fet 6è al co-
l·legi de Son Serve-
ra i he suspés qua
si tot. M'agrada
estudiar molt poc.

Diven que som
un prometedor cen-
tral.
- El meu equip fa-
vorit és el Real
Madrid i el juga-
dor de la divisió
que més m'agrada
és en Santillana.

m'agradaria jugar amb

m'agrada el bàs

F"&e<m&i6

PELUQUEROS

ESTILISTAS

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

Teléfono 586518
CALA NOLLOR
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AWVERSARI DE LA PENYA BARCELONISTA

El .Passat dia 2 d'Agost tengué lloc
Ia festa de "Ia penya Barcelonista"
de Sant Llorenç Des Cardassar Ia fes
ta se va fer a Ia casa del PresidenT
Sr. Pere Servera, més conegut per
"Fiqo".
Aproximadament se reuniren uns 800

seguidors del Barça, a l'acte hi as-
sistí el Vice President del club Sr.
Nicolau Casaus, el Sr. CoIl, l'ex
Secretari General de Ia Federació
Balear de fútbol, Sr. Sebastià Alza-
mora, el Batle de Sant Llorenç, i
altres autoritats.
Començà l'acte el Sr. CoIl demos-
trant que és un gran "CULE" i que
té molt de sentit de l'humor ja que
contà anècdotes gracioses del barça.
El Sr. Alzamora recordà els seus
temps de jugador del Barça i trobà
a faltar companys del seu temps, Ia
seva opinió del futbol actual és que
se fa a cop de teló, i els bons e-
quips són els que cuiden Ia cantera.
El Sr. Casaus donà vàries plaques
a seguidors, destacant l'oferida a
Ia viuda del Sr. Gaspar Forteza, un
dels seguidors del Barça més conegut
dins Ia zona.

UNA FESTA MOLT BEN ORGANITZADA

PASSAM A PARLAR AMB EL SEU PRESIDENT

-Sr. SERVERA QUE HA TROBAT DE LA
TERCERA FESTA AMB MOTIU DE LA FUNDA-
CIÓ DE LA PENYA?
-Referent a Ia festa crec que els

assistents Ia recordaran durant molt
de temps ja que hi han assistit molts
d'aficionats al Barça, perque hem
de tenir en compte que el Barça és
més que un Club.
Esper que el pròxim any mos superem

perque el Barça te molts de seguidors.
-HEM VIST QUE FALTEN ALGUNS DIREC-

TIUS?
-Be, si en falta algun <leu esser per

forces majors are be, si no és així
ells s'ho han perdut ja que festes d'a
questes no s'en veven cada dia, per
dur a terme una moguda d'aquestes
són necessaris molts de dies de fei-
ne per a, durant dues o tres hores
reunir tanta 'gent i que s'hopassin
be.

-Sr. SERVERA EL BARÇA HA DEBUTAT
EN EL TROFEU CIUTAT DE PALMA, EN EL
PARTIT DAVANT EL MALLORCA NO :EL VA
PODER VÈNCER DURANT ELS 90 MINUTS,
QUE HA TROBAT?
-La meva opinió sobre aquests par-

tits és que no tenen molta importàn-
cia, estam en preparació de pretem-
porada i l'equip està compost de no-
ves figures i no s'han acoplat, es-
per que prest ho facin i que el Bar-
ça mos ofereixi una bona temporada
ja que té molt bons jugadors.
-QUAN CRUIF VENGUÉ AL BARÇA PER PRI_

MERA VEGADA FOREN CAMPIONS, SE REPE-
TIRÀ AQUESTA?
-Això és mal de dir ara, Ia tempora-

da és molt llarga i Ia disputen 20
equips, jo esper que si no pot ser
aquesta ho sigui Ia pròxima perque
compta amb una plantilla que no se
veu cada dia.

Sr. SERVERA ENHORABONA PER LA FES-
TA, VOSTE TE LA PARAULA.

-VuIl aprofitar l'oportunitat que
em dóna "Recull informatiu... de Son
Servera per a dir als aficionats Ser
verins que no han vengut que a Ia
pròxima no Ia se perdin ja que això
són festes de familia Ia familia del
"Barça".
-També vull donar les gràcies a to-

tes les persones que d'una manera
o l'altra han ajudat. "I VISCA EL
BARÇA I EL MALLORCA.

Les paraules del
President no son
gens exagerades
ja que Ia festa
fou tot un èxit.
Al final actuà

un grup de ballet
compost per qua-
tre encantadores
al·lotes i joves,
tancà l'acte el
fill del Presi-
dent el Sr. Rafel
Servera que va
fer una maravello
sa imitació deT
cantant Joan Pardo
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PROTAGONISTA

EN AQUEST MES ESTIUENC "LA POLICIA MUNICIPAL'1

ja que és Ia temporada que més feina tenen
Durant les 24 hores del dla Ia policía está al servel del ciutada, LA

trobam quan hem de menester el metge, si han d'obrir Ia farmacia, si
hi ha accidents, quan hi ha incendis son els primers, quan hi ha bregues,
per les festes, per a dirigir el tràfic, a l'hora d'entrada i sortida de-
les escoles.

I el que menys els agrada posar denuncies, per tant entre tots els hem
d'ajudar a fer Ia seva feina Io més be possible.




