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MOLTA PARTICIPACIÓ A LA
IX SETMANA DEL TURISTA

EN JAUME LLITERAS CONTA
COM AGAFAREN EL TAURO

SEMPRE HE ESTAT CONVENCUT DE QUE
UNPARTIT QUE NO TE JOVENTUT

AUTENTICA NO TE RES

SA REVETLA

VINT-I-CINC ANYS (III)

GRAN EXIT DELS PERRUQUES
MIQUEL I TOMEU

AL CASINO PALADIUM DE PALMA

UNA GLORIA DE MALLORCA

FRA JUNIPER SERRA



-2 'SETEMBRE- 1988—

M. COMPANY A "SES FRAGATES"

3. DISSABTE.

La galeria d'art "Ses Fragates"
de CaIa Bona duu a terme una tasca
molt positiva, ja que, al llarg de
Ia temporada, són molts els pintors
i escultors que hi exposen les seves
obres.
Es u agrair al pintor local, Sr.

Vives, Ia oportunitat que ens dóna
als de Ia part forana de poder con-
templar i adquirir obres d'artistes
de qualitat.

En aquesta ocasió és el pintor Mar
tí Company qui exposa pintures de
bodegons i, per primera vegada, aqua
rel·les.
En Martí va néixer a Binissalem

l'any 1950. De sempre Ii agrada Ia
pintura,- als 18 anys fé Ia seva pri-
mera exposició; l'èxit l'ha acompa-
nyat al llarg del temps, havent con-
seguit diversos premis.
EIs aficionats a Ia pintura recor-

daran l'exposició que realitzà l'any
1984. L'artista recorda tots els pre
mis, però del que més bon record te
és de l'atorgat pel govern francès
l'any 1980, Ia qual cosa Ii va per-
metre un any d'estada a França.

L'experiència l'ha duit a no ser
ambiciós i esperar les oportunitats,
mentres prepara les obres per fer
dues exposicions a l'any.

NOU COTXE FUNEBRE

Després d'una llarga tira d'anys
de servei, ha estat retirat el cotxe
que s'en cuidava de "dur-nos a fer
el darrer passeig",

Aquest mes ha començat a fer el
servei fúnebre un nou cotxe, es trac
ta d'un Seat Malaga de color gris7
que ha costat 1.923.376 pts.

La Comissió de Sanitat exposà a
l'Ajuntament Ia compra d .- vehicle,
ja que l'anterior tenia, 18 anys i,
maldament no fes molts de kilomètres
tenien Ia pega de no trobar peces
de recanvi.

TeI. 58 56 06,

Paseo Marítimo, 21
CALA MILLOR

MALLORCA

PIZZAS-LASAGNE-HELADOS
COCINA INTERNACIONAL
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SEMAFORS A CALA BONA

6. DIMARTS.

L'Ajuntament està realitzant millo
res per a Ia circulació rodada. Da-
rrerament s'ha fet Ia modificació
i col·locació dels discs pel poble,
Ia qual cosa pareix que està donant
bons resultats.

Després dels estudis fets per Ia
Comissió de Policia, s'acordà Ia co-
l·locació de semàfors a CaIa Bona,
degut al trànsit que té Ia carretera
de CaIa Bona a Ia Costa dels Pins
i els molts d'accidents que s'han
produït a Ia cruïlla amb Ia carrete-
ra de Son Servera. Avui s'han posat
en funcionament, de moment son inter
mitents, per advertir del perill,
però és possible que a Ia llarga els
facin funcionar normalment, és a dir
per regular el trànsit.

PRIMERES TEMPESTATS

13. DIMARTS.

Com diu el refrany "En dimarts i
tretze...". Aquest dimarts comença-
ren les primeres tempestats d'estiu,
amb una bona tronadissa, seguida
d'una forta aigua, que al llarg del
dia i Ia nit va caure.

Foren bastants els locals de Ia
zona costanera que un any més es ve-
ren sorpresos per l'aigua.

COMENÇAMENT D1UN NOU CURS

15. DIJOUS.

Acabades les vacacions d'estiu,
començà el curs escolar 88-89, un
any més començà l'escola pels al·lots
i al·lotes, uns contents i d'altres
amb qualque plor, i amb el temps un
poc fresc. Com a nota destacada

d'aquest nou curs, hem de citar el
carrer "provisional" de l'escola Jau
me Fornaris.

ASSOCIACIÓ DE VElNS

A CaIa Millor ha quedat consti-
tuïda l'Associació de Veïns "Costa
de Llevant", amb domicili social al
Passeig Marítim n2 21. La seva fina-
litat és Ia conservació o establi-
ment en el seu cas de vials, accesos
zones verdes i d'altres elements co-
muns. Aiximateix fomenta les activi-
tats culturals, socials, esportives
i artístiques.
CaI destacar que l'associació abar

ca des de Ia Costa dels Pins fins
a Ia Punta de n'Amer.

La junta directiva està composta
de Ia següen manera:
-President: Teodoro Fàbregas.
-Vice-Presidente: Bernardo Riera.
-Secretari: Antoni Servera.
-Tresorer: José Moreno.
- Vocal: José López.

TELE TAXI
CALA MILLOR - SA COMA - S'ILLOT

Y

586969
* * * *

24 HORES AL SEU
SERVEI
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SOPAR A IBEROTEL

15. DIJOUS.

Convidats pel mestre de Ia Premsa
Forana, Sr. Rafael Ferrer Massanet,
de "Perlas y Cuevas", "Recull..."
assistí a un sopar a l'Hotel Playa
CaIa Millor, amb el President de Ia
Comunitat Autònoma, HbIe. Gabriel
Canellas. Fou un honor compartir tau
Ia amu l'equip de "Perlas y Cuevas",
que ve desenrotllant una sèrie d'en-
trevistes conjuntes de manera quin-
zenal.
Sotmès a una sèrie d'entrevistes

de distint caire, el President Cane-
llas demostrà Ia seva preparació
i agilitat mental a l'hora de res-
pondre a preguntes molt diverses.
Al llarg del sopar, el conegut pin

tor i caricaturista, Sr. Alfonso"
Puerto, realitzà una sèrie de cari-
catures que anava entregant als con-
vidats.

IX SETMANA DEL TURISTA

19. DILLUNS.

Un any més començà Ia setmana del
turista a Ia badia de CaIa Millor
i CaIa Bona, que patrocina l'Associa
ció Hotelera, amb molts d'actes per~
als extrangers que ens visitaren en
aquesta setmana; val a dir que són
molts els que procuren fer coincidir
les seves vacacions amb aquesta set-
mana del turista.

SON SERVERA NO ES MENYS QUE CIUTAT

2O, DIMARTS.

Son Servera es modernitza en molts
d'aspectes, ja no és un poblet on

els carros circulen molt.
A Ia Plaça General Goded es col·lo-

caren els primers bancs per seure,
les plantes ja han aferrat i a mes
s'ha instalat una caseta per a ven-
dre cupons de l'ONCE.
Maldament encara manquin moltes

de coses, prest tendrem semàfors,
autobús, poliesportiu, teatre, polí-
gon industrial i qui sap que moltes
més coses !.

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 MILLOR. v awao
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ELECCIO DE MISS BADIA

24, DISSABTE.

A l'horabaixa en el Parc de Ia Mar
de CaIa Millor s'elegí Ia "miss" de
CaIa Bona-Cala Millor.
Dins el programa de festes i un

dels nombrosos actes fou l'elecció
de Ia "miss" de 1988. 34 represen-
tants de diferents hotels de Ia zona
foren les participants, resultant
guanyadora Ia representant de l'ho-
tel Sumba. Durant l'acte i posant
ambient musical actuà el grup mallor
luí "EIs Valldemossa".

COL·LOCACIÓ DE LA BANDERA BLAVA

Com informàrem el passat mes, al
1988 CaIa Millor fou una de les plaJt
ges guardonades amb Ia bandera blava
europea.

En un senzill acte, fou col·locada
al Parc de Ia Mar de CaIa Millor
l'esmentada bandera, a l'acte assis-
tiren representants dels ajuntaments
de Sant Llorenç i Son Servera, i de
l'Associació Hotelera.

DARRERA EXPOSICIO

24, DISSABTE.

La galeria d'art "Ses Fragates"
obrí les portes a Ia darrera exposi-
ció de Ia temporada. Fins el 15 d'oc
tubre estaran exposades les obre¥
de l'artista Andrea Fono.
Andrea Fono és natural de San Fran

cisco (Califòrnia), té 24 anys i és
•la primera vegada que exposa a Ma-
llorca, ja que sempre exposa a San
Francisco i Nova York. Les pintures
de Ia jove Andrea estan vives, ple-
nes de colorit i imaginació.
Començà dins el món de Ia pintura

als 5 anys, ja que era molt nirviosa
i els seus pares Ia dugueren a esco-
la de pintura. AIs 14 anys exposava
quadres al restaurant dels seus pa-
res i ha estat després de 1980 quan
va començar a exposar per galeries.

N'Andrea està molt contenta d'ex-
posar a Mallorca i vol agrair al pin
tor local, Sr.Vives, l'oportunitat
que Ii donà en obrir-li les portes
de Ia seva galeria.

Pio XII1 26 TeI. 551109

Novostyl
VlSlLLOS. RASOS,

MALLAS, GUIPOURS, Y
ACCESORIOS MONTAJE

07500 MANACOR (Baleares)
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BAR RESTAURANTE
S'ERA DE
PULA

.^-*.-'ik--" '̂-<.'.(UJ

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

EL RESTAURANT DE
SON SERVERA

LA SEVA ESPECLALITAT

ELCLJENT

SEMI-MARATON

24, DISSABTE.

En un demati fresquet, es donà Ia
sortida al "IX semi-maraton Badia
de Llevant", que cada any es fa dins
Ia "Setmana del Turista".
EIs 43 participants recorregueren

20'8 kmts. Hem de destacar Ia parti-
cipació d'un home d'uns 80 anys i
dues fèmines.
EIs guanyadors foren en seniors:

Ir, Toni Riera; 2n, Miquel Oliver,
3r, Ramon Garcia. Veterans: Ir, Joan

«- *,
t J

Pascual; 2n, Sebastià Adrover; 3r,
Lluis Ortega. A l'entrega de premis
assistí en representació del Consell
Insular el President d'Esports, Sr.
Andreu Riera.

AJUNTAMENT ESTALVIADOR

L'Ajuntament de Son Servera ha de-
cidit "reconvertir" l'antic cotxe
dels morts en un descapotable per
a ús i gaudiment de Ia corporació.

tiutovetita

Jareiio
******

. RENAULT 14 - GTS
MERCEDES - 190

Varios RENAULT 5 GTL
FORT ESCORT
Varios FORT FIESTAS

********

Sant Joan, 58
Cantonada

Antoni Maura

TeIf. 55 01 57

MANACOR
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IX SETMANA DEL TURISTA, UN EXIT

25, DIUMENGE.

Amb una temperatura d'estiu fina-
litzà Ia "IX Setmana del Turista"
a Ia nostra zona.

Si Ia cavalcada de carroces fou
un èxit, no menys ho fou Ia nit de
focs artificials que reuní una gran
quantitat de gent de totes les edats
impossible de calcular.

EL GRUCE
BAR-RESTAURANT

Especialitat
cuina

mallorquina

Berenars
Noces
Comunions

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

07-08-88 Joaquín Miñarro Jorquera
i María Piedad Plaza Milán.

12-08-88 Juan Carlos Mensa Millán
i Isabel Sard Maria.

NAIXEMENTS

28-07-RR Lorena Hernández Ortega.
Filla de Buenaventura i Julia.

31-07-88 Alexandra Martín Jiménez.
Filla de Francisco i Encarnación.

01-08-88 Macarena Crespo Mantas.
Filla de Juan Manuel i Margarita.

31-07-88 María Luisa Salas Díaz.
Filla d'Antonio i Fermina.

05-08-88 Francisco José Soler Fuster
Fill de José i Catalina.

03-08-88 Maria Isabel Sancho Brunet.
Filla de Bernardo i Petra Maria.

16-08-88 Francisco Isern Cifre.
Fill de José i Francisca.

19-08-88 Andreu Blanquer Jerez.
Fill de Gabriel i Angela Regina.

18-08-88 Ana Ruiz Marín.
Filla de Pedro i Ana María.

27-08-88 Natalia Piqueras Husband.
Filla d'Ignacio i Julia.

DEFUNCIONS

07-Q8-88Sebastiana Servera Servera.

11-08-88 Lillian Evans.

12-08-88 Bárbara Vives Morey.

27-08-88 Catalina Nebot Nebot.

Rellotgeria
Fotografia

GflRCin LlS

Reportatges i videos

Pl. Sant Ignasi 3 -TeI. 567165
Son Servera

SERVEIS POLICIA LOCAL

Relació de serveis prestats per
Ia Policia Local des del 24 d'agost
fins el 25 d'octubre.
-11 urgències mèdiques
- 2 comunicats anomalies enllumenat
públic
-2O denúncies per incumpliment orde-
nances municipals
- 8 viatges a d'altres municipis per
assumptes oficials
-42 atestats, oficis, notificacions
-33 inspeccions oculars per robatori
baralles, etc
-12 urgències apotecària festius i
nits
38 serveis especials (control festes
col·locació senyals, etc)
-10 col·laboracions amb d'altres for-
ces de seguretat
-17 actes decomís per venda ambulant
-13 assistències accidents trànsit
-15 recuperacions i entrega objectes
- 3 recerques persones desaparegudes
- 8 trasllats engatats residència
- 5 assistències incendis
-153 denúncies infraccions codi cir-
culació
- 8 denúncies dirigides Jefatura Pro
vincial Trafico.

RECULL INFORMATIU SON SERVERA

NQ 8 - Setembre 1.988

Edita: Ràdio Son Servera-85

Adreça: C/ Artigues NQ 14

Telèfon: 567860

Dipòsit Legal: 123-1.987

HAN COL·LABORAT

Joan Servera Prevere

Escola de Música

Fotografies: Garcia Liz

Pedro Monino

RADIO SON SERVERA-85
EMET ELS DILLUNS, DIMECRES I

DIVENDRES DE 6 A 8

I DIUMENGES DE 10 A 12
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AJUNTAMENT
DE

SON SERVERA

ASSOCIACIÓ HOTELERA
DE CALA MILLOR

I.N.t.m.

CURSOS DE FORMACION
PROFESIONAL

rama hostelería

(OCINERO
(AMARERO DE SALA
(AMARERA DE PISOS
RE(EP(IONISTA
TECNI(O MANTENIMIENTO
DE HOTELES

INSCRIPCIÓN E INFOUtACION:
ES(OLA VELLA

C/ San Antonio, 23
TeI. 56 79 Sl

de IO a 13 h. y de 17 a 19 h.
del 26 de Sept. al 21 de Oct.

L'ARRIBADA

DE LA

TARDOR
Com cada any ja

és aquí Ia tercera
estació de l'any,
Ia tardor, records,
un poal ple de fi-
gues de moro, tota
Ia nit a Ia serena
i el dematI les mans
amoroses del parr-
que amb un ganiveL
talla netament Ia
pell punxenta per
a treure el fruit
fresc, que són de
bones les figues de
moro als matins de
Ia tardor!.
Un altre aroma a

l'ambient, de terra
banyada, quina olor
més bona fa Ia terra
recent banyada per
Ia plujaI, el camp
revestit de verdor,
olor a pi, a llen-
trisca, a estepa.
Les aronelles s'aco-
miaden fins Ia prò-
xima primavera. EIs
caragols guaitant
amb ganes de criar,
aprofitant que Ia
terra està blana,
per cert, quants
d'ous deu pondre un
caragol?.
Un altra llum, una

altra classe de llum
més lluminosa, més
viva, però paradoxal,
ment també més tris~
ta, com si el sol
se n'adonàs de que
prest arribarà l'hi-
vern i amb ell els
dies més curts, més
freds, amb menys
llum.



-io SETEMBRE 1988—

J0OtCMVE5EHU05 5.A.
^2\ MATERIALS

/ W / 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

cerúmicas.

apanci

aSEfgOBsiCBiAMCA
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ESCOLA DE MÚSICA
Després d'haver estudiat els ins-

truments de Ia família de les flau-
tes, passarem a explicar Ia família
dels oboès, composta per: oboè, corn
anglès, fagot i contrafagot. Comen-
çarem pel més petit.

L1OBOE.

Instrument musical pertanyent al
grup de Ia fusta, es compon de tres
peces: cap, cos i pavelló. Al cap
s'allotja Ia llengüeta, constituïda
per una doble canya molt fina que
produeix el so en vibrar per Ia im-
pulsió de l'aire entre els morros
de l'instrumentista. El cos conté
les claus que, accionades pel músic,
produeixen les diferents notes. El
pavelló és cònic i de diàmetre molt
reduït.
L'oboè és un instrument particu-

larment expressiu. Pot realitzar es-
cales i arpegis amb comoditat i en
qualsevol tonalitat, però amb menys
agilitat que Ia flauta.
Una varietat de l'oboè és l'oboè

d'amor, difereix del corrent per les
seves majors dimensions i per tenir
el pavelló esfèric en lloc de cònic.
Després de definir l'oboè com a

instrument, anam a entrevistar a una
persona que fa tan sols uns mesos
que ha decidit començar l'estudi
d'aquest instrument.

ENTREVISTA AMB JOANA A. SERVERA LLITERAS

- JOANA AINA, QUE TE SUGGEREIX LA MUSICA?.
- Un món ple d'aspiracions.
- PERQUE VARES DECIDIR ESTUDIAR MUSICA?.
- En un principi Ia música no era Ia meva
il·lusió, però a casa meva m'ajudaren a de-
cidir que Ia música em convenia.
Ara que estic dins aquest ambient, és una

de les coses que m'agraden més.
- COM DEFINIRIES L1AMBIENT DINS L'ESCOLA
DE MUSICA?.
- L'estudi de Ia música és molt agradable,
per això l'ambient de l'escola és bastant
divertit.
- FA POC TEMPS QUE HAS COMENÇAT A ESTUDIAR
L1OBOE, PRÀCTICAMENT NO HAS TENGUT TEMPS
DE PODER-TE EXPRESSAR AMB ELL, PERO DE TO-
TES FORMES, QUINA SENSACIO TE DONA TOCAR-
LO?.
- Una sensació molt abstracta.

- JA SABEM QUE T,'OBOE ES UN DELS INTRUMENTS
MES DIFICILS DE DINS UNA BANDA, T1HA SUPO-
SAT CAP PROBLEMA AIXO A L1HORA DE DECIDIR-
TE PER L1OBOE?.
- No, jo el volia tocar perquè era difícil
i a més pel magnífic so que té.
- QUINES SON LES TEVES ASPIRACIONS DINS EL
MON DE LA MUSICA?.
- Acabar els cursos de solfeig i oboe per
poder formar part de qualque banda o orques
tra de música.
- MOLTES GRACIES PER HAVER COL·LABORAT AMB
NOSALTRES. ET DESITJAM LO MILLOR AMB L'ES-
TUDI DE SOLFEIG I OBOE.

I a tots vosaltres, fins el proper mes
que tractarem un altre instrument.

Coordina: Nati Rosselló.

NA JOANA AINA TOCANT L'OBOE
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SA REVETLA
El 17 de març de 1967 el Diari

"Baleares" recollia Ia noticia d'un
espectacular reportatge dedicat a
Mallorca en el diari alemany "TA-
GEBLATT AM WOCHENEND", on apareix
el f " klore mallorquí com un més
dels dl·licients a tenir en compte
al visitar Mallorca i il·lustrava el
reportatge amb fotografies de "Sa
Revetla" de Son Servera.

"Sa Revetla" ha actuat al llarg
dels anys com a ambaixadora i promo-
tora del nostre poble.
DeIs primers anys l'any 1967 hi

destaca per Ia seva gran activitat.
Al maig es realitza a Valldemossa

Ia gravació del primer disc de l'a-
grupació.
El Sr.Bartomeu Calatayud dedicà

una fotografia a Ia seva amiga i pro
fessora de balJ de "Sa Revetla", na
Margarida Nebot. Aleshores en Barto-
meu era assessor musical del grup
folklòric regional "Coros y Danzas"
de Palma, agrupació de Ia qual na
Margarida era component.

Quan va començar l'agrupació de
Son Servera, na Margalida Ii demanà
que assessoràs el grup, ell era com
positor i un excel·lent concertista
de guitarra.

"Sa Revetla" està molt agraïda a
l'ajuda que de principi donà en Bar-
tomeu, que va acollir amb molt d'in-
terès l'agrupació. ElI va ser el com
positor de l'himne de "Sa Revetla",~
després compongué es "Copeo des Puig
de Sa Font" (Tocau castenyetes, to-
cau fabiols"), Ia mateixa de Son Ser
vera; totes aquelles composicions"
eren originals i noves, emperons sem
pre dins les mateixes regles del foT
klore mallorquí.
En Bartomeu, ja major, es desplaça

va amb molta d'il·lusió a Son Servera
per ajudar l'agrupació. El Sr.Mont-
serrat, el mestre, s'oferí a allot-
jar-lo a ccsa seva, cosa que agraï-
ren tots els components de l'agrupa-
ció.
Tornant a Ia part de composició,

també va compondre una missa dedica-
da al rector D.Joan Font, col·laborà
amb Ia lletra D.Pere Orpí.

¿2 ¿w *¿S¿ÍWfie¿4 WfrTf*rtk
fab+, ^^ sc*ze<u&rcio dU L*-Qrou*CLet*
¿t¿¿ ¿frufio y& rtevetäx ' <^ Vayäeiu&to.

^r "** ^<Q&tyy^
Anys després, quan va morí, es ce-

lebrà a Son Servera un funeral per
Ia seva ànima, el qual va ser molt
emocionant i emotiu. Es cantà Ia mi-
ssa que el havia compost i hi assis-
tí Ia seva viuda i nebots i tot el
poble.

Al primer disc de "Sa Revetla",
gravat al maig de 1967, trobam tres
versions diferents editades per dis-
tintes cases comercials, a més de
cançons conegudes i populars grava-
ren entre d'altres Ia "Jota de Son
Servera (Company/Calatayud) i "Can-
çó de Sa Revetla" (Orpí/Calatayud).
A l'any 1976 es reedita una versió

baix el títol de "Mallorca canta".
CaI destacar que Ia gravació a

Valldemossa Ia feren els components
a les dues i les tres de Ia matinada
per evitar el renou dels cotxes, ja
que en aquell temps no disposaven
de locals insonoritzats.
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VINT-I- CINC ANYS cm>

JOAN PUIGROS "JAQUES".

AL PASSAT MES DE MARÇ,
"RECULL" PUBLICAVA LA NOTI-
CIA DE LA MORT D1UN MEMBRE
DE LA "REVETLA", L1AMO EN
GUILLEM PUIGROS "JAQUES".
AQUEST MES EL SEU FILL

ENS CONTA QUE SUPOSA PER
SON PARE "SA REVETLA".
- Per mon pare l'agrupació
fou una il·lusió molt grossa
ell havia tocat es fabiol
des de sempre pel camp. Jo
tenia previst en principi
tocar el fabiol amb "Sa Re-
vetla", però a mon pare Ii
agradà i dicidí incorporar-
se al grup. També en aquell
temps tocaven l'amo en Llo-
renç "Fonoi" i l'amo en
"Randa", que tocava Ia gui-
tarra i cantava molt bé les
mateixes. Des de sempre
m'ha agradat i vaig comen-
çar a ballar amb madò Maria
"Xineta". Ara, aquest da-
rrer any, des que mon pare
mori,tocel fabiol.
- VOS, L1AMO EN JOAN, JA
SABIEU BALLAR QUAN COMENÇA
"SA REVETLA"?.
- Sabia pegar quatre bots
als balls que feien, però
va ser na Margarida "Massa-
neta" Ia que me va ensenyar
els punts, ella no ha ba-
llat mai amb "Sa Revetla",
sempre ha ensenyat, és una
llàstima, perquè balla molt
bé.
- HEU TENGUT MOLTES DE PA-
RELLES?.
- No, amb mado Maria "Xine-
ta" vaig ballar uns dos
anys, després amb n'Antònia
i na Maria "Sansona" molt
poc temps, perquè, per a
desgràcia meva, Ia dona va
aprendre a ballar i sempre
he hagut de ballar amb ella
AQUESTES PARAULES DE L'A-
MO EN JOAN SON ESCOLTADES
PER LA SEVA DONA, NA FRAN-
CISCÀ, QUE ES FOT A RIURE7

MOMENT DE LA GRAVACIO DEL DISC

- MADO FRANCISCA, I VOS QUE
DEIS?.
- Que té raó, sempre ha es-
tat molt ballador i perquè
no em fugís, vaig decidí
amb una colla d'al·lotes,
aprendre a ballar Ia mate-
ixa i aviat ja vaig ballar
amb ella.
- QUE HA SUPOSAT PER A VO-
SALTRES "SA REVETLA"?.
- Un divertiment molt gros
i una manera de conéixer-
nos més amb els altres com-
ponents .
ARRIBAT EL MOMENT D'ACO-

MIADAR-NOS, ARRIBA NA FRAN-
CISCÀ, GERMANA D1EN JOAN
I TAMBE COMPONENT DE "SA
REVETLA", EN LA PART INSTRU
MENTAL, ELLA TOCA ES GUITA-
RRO. TAMBE ENS MANIFESTA
LA SEVA ALEGRIA PERQUE L1A-
GRUPACIO PUGUI CUMPLIR, SI
DEU VOL, ELS 25 ANYS.

MARGARIDA SANCHEZ

NA MARGARIDA SANCHEZ ES
JUNTAMENT AMB N'ANTONIA
BLANQUER COMPONENT DE "SA
REVETLA" DES DE LA SEVA FUN
DACIO.

- MARGARIDA, TU NO APREN-
GUERES SOLFA AMB SOR JOANA?
- No, perquè en aquell
temps Ia meva família vivia
a Capdepera i va ser el meu
mestre d'allà qui es despla
ça a donar classes ^ Son
Servera i jo també vaig ve-
nir.
- QUIN TEMPS RECORDA COM
EL MILLOR?.
- Abans estava més animat,
teníem un grup de guies que
tenien molt d'interès, no-
saltres fèiem dues funcions
per setmana i estava sempre
ple, les mateixes guies ex-
plicaven ells balls als tu-
ristes .
- QUE HA ESTAT LO MES DIFI-
CIL D'AQUEST 24 ANYS?.
- Per a mi, res, sempre
m'ha agradat molt, si no,
no hagués continuat, han
passat moltcò de persones
que Ia van d<=>ixar anar i
d'altres que han tornat.
A n'Antonia i jo sempre ens
ha agradat molt i ̂ no hem
trobat res difícil mai.

***************************
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SOPAR DE COMPANYONIA o'AP

Dissabte dia 10 tengué
lloc a Portocristo Ia
IX edició del sopar de
companyonia comarcal
que o^=mitza Aliança
Popular, Hi assistiren
el President regional,
Sr. Gabriel Canellas;
President del CIM, Sr.
Joan Verger, i un gran
nombre de destacats di-
rigents d'A.P. El con-
vidat d'honor fou l'eu-
rodiputat conservador
i fundador del partit,
SrManuelFraga Iribarne

Al final del sopar, el President comarcal,Sr. Miquel Llull, agraí als
1.275 assistents Ia seva presència i cedí Ia paraula al President regional,
Sr. Canellas, el qual es dirigí als assistents per espai de cinc minuts.
DeI seu discurs, Ia frase més aplaudida fou Ia dirigida al Sr. Fraga: "SI
LA TRAICION NOS ROBO GALICIA, USTED NOS LA DEVOLVERA".

Finalment, el Sr. Fraga parlà per espai de 10 minuts, felicitant en pri-
mer lloc al Govern Canellas per Ia seva tasca.

Mentres acabava^ Ia vetlada amb diferents rifes, es concedí una breu roda
de premsa, en difícils condicions, degut al renou de Ia sala.

EN FRAGA I EN CANELLAS AL MOMENT DE LA RODA DF PREMSA

OPDGOB EEL SR. FRAGA.

- El Sr. Calvo Sotelo es conegut per les
seves frases i pels seus fracasos.
- Som absolutament partidari de l'indult
per als militars del 23-F, si s'ha indul-
tat a etarres i s'han pogut reinsertar, es
pot fer Io propi amb els autors d'un cop
incruent.
- Jo pens que mentres hi hagi justícia or-
ganitzada, i a Espanya Ia tenim, l'hem de
deixar funcionar i no discutir les seves
decisions.
- La llibertat de premsa és una cosa i el
que passa a TVE no té res a veure amb Ia
llibertat de premsa. TVE és en aquest mo-
ments, de totes les televisions del món
occidental, Ia més intervenguda, Ia més con
trolada pel Govern, i ho demostren cada dia
Mentres això subsisti, no hi haurà vertade-
ra democràcia a Espanya, perquè avui en dia
Ia font principal de creació d'opinió és
Ia TV.
- El P.S.O.E. avui a Espanya no té credibi-
litat, anuncià una política socialista i
afortunadament no l'ha feta, anuncià una
política neutralista i no l'ha feta, afor-
tunadament .

ENTREVISTA AMB EN FRAGA.

- SR.FRAGA, COM A FUNDADOR D'A.P., COM VA-
LORA EL TREBALL DE LES NOVES GENERACIONS
DEL SEU PARTIT?.
- Sempre he estat un convençut de que un
partit que no prepara el seu futur i no té
joventut autèntica no té res a fer i me
n'alegro de que ho hagin aconseguit, i no
fou faci_l, tingueren més dificultats que
ningú, emperons gràcies a Déu ho han acon-
seguit .
- LA SEVA CAPACITAT DE TREBALL ES RECONEGU-
DA PER TOTS. COM PREPARA VOSTE LA CAMPANYA
ELECTORAL DE GALICIA?.
- Doncs el menys malament que puc, aquest
estiu ja he estat per Ia meva estimada re-
gió i sé com Ia prepara el P.S.O.E. i Ii
guanyarem netament.
- ES FAN MOLTES CONJECTURES DE CARA AL PRO-
XIM CONGRES DEL SEU PARTIT, LI MOLESTA QUE
S1EN PARLI TANT?.
- Supòs que d'un partit que és important,
com ara A.P., n'han de xerrar cada dia, bé
o malament, Io terrible seria que no es par
làs de nosaltres. DeI que ningú xerra és
de partits petits.
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LA DDNA LA VEIG CAPAC DE QUALSEVOL COSA BONA

- COM A MILITANT DEL SEU PARTIT, RECOLZARIA
LA CANDIDATURA D1UNA DONA?, POSAM EL CAS
DE ISABEL TOCINO.
- La veig capaç de qualsevol ^osa bona, és
una dona d'una gran categoria,PeronoemPer-
toca a mi decidir. Jo vaig ésser el primer
que va proposar al meu partit Ia famosa quo
ta del 25% de dones al poder. EIs que Ia
varen establir varen ser els republicans
als Estats Units. En el meu partit varen
ser les pròpies dones qui Ia me varen tirar
abaix, dient que era discriminatòria posi-
tivament.
- QUINA ES LA PART MES DIFICIL DE LA POLÍ-
TICA I QUINA LA MES SATISFACTÒRIA?.
- La política sempre és difícil , i el dia
que no ho sigui, no serà interessant. Però
Ia política dóna Ia satisfacció d'alguns
resultats, si es fa en sèrio, d'haver con-
tribuït a Ia pau dels ciutadans i al desen-
rotllament econòmic i social. Quant a mi,
me feren encarregar-me del turisme, era
molt poca cosa a Espanya, avui en dia el

LA POLITICA SEMPRE ES DIFICIL

nostre país és una de les primeres potèn-
cies del món en turisme, i aquest és el pri^
mer sector de l'economia espanyola, sector
que ha donat molts de llocs de feina; crec
que tot això dóna una satisfacció, aquesta
és Ia satisfacció que dóna Ia política.

&&&m&6c-

PELUQUEROS

ESmiSTAS

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

Telefono586518
CALA MLLOR
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GRAN EXIT DELS

PERRUQUERS
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Al Casino Paladium de Palma els
perruquers Maria i José celebraren
el 25è aniversari com a professio-
nals de l'ensenyança. Convidats
d'honor a Ia celebració i demostrar-
ció de perruqueria foren Miquel Fe-
rragut, primer alumne de José Artero
i Toineu Bibiloni, ambdós reconeguts
professionals que ofereixen els seus
serveis a CaIa Millor; realitzaren
Ia demostració anomenada "Antologia
de 25 anys".

- TOMEU, QUINA ES LA SEVA IMPRESSIO D'A-
QUESTA DEMOSTRACIÓ?.
- En general va estar molt bé, un especta-
cle molt agradable, hi ha havia molta gent
de CaIa Millor, nosaltres vàrem repartir
450 invitacions i vull donar-los les grà-
cies per haver vingut, j.a que és enfora i
haver de fer tants de kilomètres és un poc
supliciós, i estic content de que hagin
vengut.
- QUINES EXPERIÈNCIES TENIEN VOSTES AMB EX-
HIBICIONS?.
- A pentinar models vaig començar fa un pa-
rell d'anys, quan a l'Església Nova de Son
Servera amb combinació d'unes botigues es
feien desfilades; un a Artà amb Boby Face,
gràcies al qual ens cridaren per a aquest
de Palma, emperò amb exhibicions i desfila-
des sols no tenc experiència. En Miquel
també va participar a Artà, a un campionat
de perruqueria de professionals l'any 76,
quedant segon premi.
- ES COMPROMES ANAR A DESFILADES?.
- Anar a desfilades o exhibicions causa
moltes molèsties, has de tenir una gran
preparació i fins que fa uns cinc minuts
que estàs a l'escenari et trobes com un
flam, hi hagi poca o molta gent.
- QUINS ASSAJOS HAVIEN FET?.

Només havien fet un petit assaig amb po-
ques models, just amb les dels anys 60, ja
que estaven un poc oblidats. Un exemple:
na Vicky Moya no havia pogut venir a l'as-
saig i jo no sabia què Ii havia de fer,
vaia haver d'improvisar a l'escenari.

EN MIQUEL I EN TOMEU MOSTREN
L'ALEGRIA DE L'EXIT

- ANAVEN MOLT COORDINATS, COM S'ACONSE-
GUEIX?.
- La clau és que ens donen un temps i has
d'acelerar i que també ens vigilam un a
l'altre, a vegades jo acabava abans que en
Miquel i feia de retocar el pentinat; els
meus pentinats són més senzills, jo sempre
cerc Ia senzillesa, en Miquel es complica
més Ia vida, fa Ia perruqueria més fina,
cerca fer més i més a fi de que el públic
disfruti, jo, com que tenc por, el faig més
senzillet.

^aiwe ^2)umn
REF*ORTAJES

BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES
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Plaza Justícia, 9

dl |l Telefono 553505
I / / •
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- QUANTS D1ANYS DUEN COM
A PROFESSIONALS?.
- En Miquel, 25, jo, tan
sols 12.
- LES MODELS QUE VOSTES
PRESENTAREN COBRAREN?.
- No, i nosaltres agraïm
molt Ia col·laboració de
les al·lotes, ja que de
les 9 del matí fins a les
10:3O de Ia nit hagueren
d'estar amb nosaltres.
- QUIN VA SER EL PENTINAT
MES LABORIOS?.

- EIs dos darrers que
sortiren de Ia nau extra-
terrestre, el que sembla-
va un paó estava compost
per pel natural de Ia mo-
del més un postís que es
munta per separat, em-
prant 8 hores de feina
i 4 per a adaptar-lo a Ia
model; i l'altre que por-
tava na Cati BeI Vives
estava compost tan sols
pels seus cabells i fou
dificultós el trenar amb

CURSOS DE FORMACION
PROFESIONAL

OFICIALES Y GRATUITOS

AJUNTAMENT DE
SON SERVERA
cen Ia colaboración del

INEM

CURSOS:

INGLES: Perfeccionamiento
ALEMAN: Iniciación
ALEMAN: Perfeccionamiento
PROGRAMACIÓN APLICADA
GESTION EMPRESAS
PODADOR

^

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN:
ESCOLA YELLA

C/ San Antonio, 23
TeI, 56 79 51

de 10 a 13 h, y de 17 a 19 h,
del 26 de Sept, al 21 de Oct.

fils de ferro el que sem-
blava una pamela; també
el de na Malen Manzano
dugué unes 3 hores de
feina, tot a base de tre-
nes estil Bo Derek.
- QUINA SERA LA MODA DE
LA TEMPORADA D1HIVERN?.
- Doncs ve una moda molt
dolça, molt femenina, Ia
dona actual estava molt
despreocupada, molt tipus
d'home amb formes agre-
ssives, ara tornam als
ondulats i rissats estil
romàntic.
- LLARGARIA I COLOR...
SEGUIRAN LES METXES?.

La llargària s'adapta
al gust del client, depen
del tipus de cabell que
tenga. Quant a color, se-
guirà predominant Ia me-
txa, després per a les
al·lotes joves es duran
els colors negre, blau
i vermellós clar. Per a
les persones que duen els
cabells tenyits, presen-
tam aquest hivern una no-
vetat: triple coloració.
- QUE ES AIXO D1UNA TRI-
PLE COLORACIO?.
- M'explicaré, no són 3
colors diferents, sinò
el mateix color en tres
tonalitats diferents, si
posam un ros argentat,
hem de posar a més una
tonalitat més oscura, se-
guida d'una tercera, quan
mesclam les tres tonali-
tats, fa un reflectemolt
bonic.
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UNA GLORIA DEMALLORCA:FRA JUNIPERSERRA

L'Església mallorquina
i de manera especial el po-
ble de Petra hauran viscut
el dia 25 de setembre d'en-
guany una diada especial.
A Roma, el Sant Pare haurà
beatif 't a un humill reli
giós mallorquí, fins ara
Venerable Fra Juniper Serra
Per tota persona que con-

servi un minim de fe, no
hi ha en el nostre món més
alt honor i grandesa que
Ia santitat. Es per això
que ens alegra profundament
que l'Església reconegui
oficialment les heroiques
virtuds d'algun dels seus
fills.
Espanya és pròdiga en

sants. Joan Pau II, en Ia
canonització de San Simón
de Rojas, de Valladolid,
anomenà Ia nostra pàtria
"terra de sants". Amb llegí
tim orgull creim que Mallor
ca no va a Ia saga, ja que,
juntament amb un bon grup
de venerables, té recone-
guts oficialment dos beats
i dos sants. Expliquem ara
breument aquests termes.
VENERABLE és el primer

títol que concedeix Ia San-
ta Seu, mitjançant l'anome-
nada Congregació de Ritus,
a aquells homes i dones que
varen morir amb fama de san
tidat.
BEAT és el segon títol,

recentment rebut per Fra
Juníper Serra i, mitjançant
el qual, el Sant Pare decla
ra que aquesta persona, les
virtuds heroiques de Ia
qual han estat reconegudes,
gaudeix de Ia presència di-
vina i se Ii pot donar cult
públic.
Finalment està Ia canoni-

tzació, per Ia qual es de-
clara solemnement SANTA a
una persona, prèviament bea
tificada, quedant inscrita

Les persones canonitzades
poden rebre cult en tota
1'Església.
Mallorca té en aquests

moments dos beats: Ramon
Llull i Juníper Serra, i
dos sants: Alons Rodríguez
i Catalina Thomas. Diguem
unes breus paraules de cada
un d'ells.

Sant Alons Rodriguez no
va néixer a Mallorca, però
aquí passà gran part de Ia
seva vida i aquí va assolir
Ia santitat, exercint de
porter en el Col·legi de Mon
tesion de Palma. Gran devot
de Ia Verge, va merèixer,
com ell mateix conta, que
se Ii aparegués en diverses
ocasions, essent molt cone-
guda Ia que quedà perpetua-
da a Ia capella del bosc
de Bellver. Ja vellet, acom
panyava un dia el sant al
Pare Borrasà a celebrar mi-
ssa en el castell; cansat

i suat s'havia rerassagat
una mica, quan Ia Verge dol
çament Ii eixugà Ia suor
del seu rostre amb un moca-
dor. Es cèlebre Ia seva fra
se "Ja venc, senyor", repe-
tida cada vegada que sonava
Ia campana de Ia porteria
del Col·legi. I és que el
sant rebia a qualsevol visi
tant com si del mateix Je-
sús es tractàs. Les seves
despulles descansen a l'Es-
glésia de Montesion.
Santa Catalina Thomas,

coneguda popularment a Ia
nostra illa amb elcarinyós
t£ol de "La Beateta", fou
canonitzada per Pius XI el
22 de juny de 1930. Morí
el 5 d'abril de 1574. Havia
nascut a Valldemossa. MoIt
estimada i invocada dels
mallorquins, el seu cos in-
corrupte es venera a l'es-
glésia del monestir de San-
ta Magdalena i és visitat

brosos.devots.
El Beat Ramcn Llull nas-

qué a Mallorca, d'ascendèn-
cia catalana. Profund filò-
sof i místic, és anomenat
el "Doctor Il·luminat". DeIs
seus innumerables escrits
hi destaca "Blanquerna",
Ia primera novel·la en prosa
d'Europa. Es considerat el
creador de Ia prosa catala-
na. AIs 30 anys, segons con
ta ell mateix, se Ii apare-
gué Jesús vàries vegades.
Abandonant tot, es retira
al mont de Randa. Funda,
a Ia cordillera nord de
l'illa, prop de Valldemossa,
el Col·legi de Miramar, amb
el fí de que un grup format
per 13 religiosos estudiin
àrab i marxin més tard a
predicar l'Evangeli a Afri-
ca. Viatjà per tota Europa.
Devers l'any 1315 moria màr
tir en Bujia. Ramon Llull
ha estat un dels éssers més
inquiets i d'una activitat
astoradora, cosa que no va
impedir que fos un altíssim
contemplatiu. Es un misteri
saber d'on treuria temps
per escriure tantes i tan
valuoses obres.
Inquiet també i tenint

en el seu haver una gegan-
tesca labor missionera fou
l'humill franciscà Juníper
Serra. Va néixer a Petra
l'any 1713 i Ii posaren el
nom de Miquel Serra Ferrer.
En professar al convent
franciscà de Pa3jna, canvià
el seu nom de pila pel de
Juníper, amb el qual passà
a Ia història. Ordenat sa-
cerdot l'any 1738, es docto
rà en teologia. Passa uns
anys a Mallorca ensenyant
a Ia Universitat Luliana
i predica en diversos po-
bles de l'illa. L'any 1749
és enviat a Amèrica, comen-
çant una acció missionera
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grans missioners de l'Esglé
sia, tan sols comparable
amb San Francisco Javier.

Incansable per dur l'Evange
Ii als nadius, funda una
sèrie de centres missioners
-9 en total- als que posa
el nom dels titulars de les
capelles del convent de Ia
seva orde a Petra. Com bon
missioner no es limita el
Pare Serra a predicar i ba-
tiar, sinó que igualment
es preocupa d'elevar el ni-
vell humà dels aborígens,
assentant les bases d'un
desenrotllament que farà
de Califòrnia el més pròs-
per dels estats de Ia Union
L'any 1784 mori a Cali-

fòrnia i el seu cos es con-
serva a Ia Missiô del car-
mel per ell fundada. Crec
que fou l'any 1931 quan Ia
seva estàtua fou col·locada

en el Capitoli de Washing-
ton, junt amb les dels més
egregis personatges de Nor-
damèrica.

Fent honor a Ia veritat,
s'ha de dir que el nou Beat
era més conegut i estimat
a Califòrnia que no a Ma-
llorca. Jo record, dels
meus anys d'estada a Petra,
les peregrinacions de norda
mericans que visitaven el
poble natal de Fra Juníper
Serra i tenc molt viva memò
ria del fervor, l'emoció
difícilment continguda, les
llàgrimes freqüents, d'a-
quells cristians de Cali-
fòrnia als que record be-
sant les parets de Ia casa
natal del missioner, arran-
cant de les mateixes parets
amb un tallaplomes, alguna
pedreta que dur-se'n com
a record, o passant un moca

dor per les portes i els
mobles de Ia que fou humill
casa de Juníper Serra quant
era infant. Am Ia seva bea-
tificació, l'Església reco-
neix les virtuds heroiques
d'aquest humill religiós,
glòria de Mallorca i, sobre
tot, de Petra.

Joan Servera (Prevere).

Les darreres
novetats en:

"bolsos"

complements
de pell

Avda, Cristóbal Colón, 70
Teléfono 58 52 24

CaIa Millor
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REGIDORS

ENTREVISTA A BARTOMEU MAS SERVERA

Bartomeu Mas Servera encapçalà les
.llistes del PSOE a les passades elec
cions municipals de Son Servera. Ac~
tualment, dins l'oposició, està in-
tegrat com a vocal a les comissions
de Policia, Urbanisme, Hisenda, Tu-
risme i Agricultura.

- SR.MAS, COM VA SER LA SEVA INCORPORACIÓ
A LA POLITICA LOCAL?, TE ANTECEDENTS FAMI-
LIARS?.
- De sempre m'haagradatmolt llegir llibres
d'esquerres, ho feia ja en temps d'en Fran-
co. Després vaig conèixer en Joaquin Martí-
nez i ell me va introduir dins el Partit
Socialista. Quant a antecedents familiars,
no en tenc.
- EL PASSAT ANY, SEGONS RUMORS, TINGUEREN
FORTES DISCREPANCIES EN EL SEU PARTIT PER
ENCAPÇALAR LA LLISTA. QUE HI DIU VOSTE?.
- Això es va exagerar molt, en Joaquín sem-
pre va dir que el seu lloc estava a disposi
ció del partit, no hi volia anar de nQ 1;
ja a Ia primera llista m'havia demanat que
l'encapçalàs, emperò no vaig poder fer-ho
per motius personals; a les darreres si que
vaig acceptar, amb Ia condició de que volia
que les persones que anassin a Ia llista
havien d'esser del meu agrat, s'acordà per
majoria a una reunió que tinguérem i vaig
tenir llibertat per confeccionar Ia llista.
- QUINES RELACIONS TENEN AMB EL SEU PARTIT
A NIVELL DE LES BALEARS?.
- Son molt bones, assistirem al congrés i
és en Joaquín el qui s'en cuida més de les
relacions; a d'altres reunions hi assistim
diferents membres i sempre estam informats.

- VOSTE EL PASSAT JUNY OPINA DE LES DIFE-
RENTS COMISSIONS A LES QUE ESTA DE VOCAL.
HAN CANVIAT LES CIRCUNSTANCIES O SON LES
MATEIXES?.
- A Policia pareix que han canviat un po-
quet, encara que darrerament els férem una
crítica i el temps ja ens donà Ia raó. Vol-
gueren comprar un gran cotxe, quan el que
es necessitava eren dos de més petits; pa-
ssa igual amb les motos, en treuríem més
profit de quatre vespes; en aquest cas trob
que en Lluis Baudil no es va saber imposar
i ara tenim un gran cotxe per passejar el
sergent.
- A HISENDA YA TENEN ELS PRESSUPOSTS, QUE
LI SEMBLEN?.

- El Presidente d'Hisenda és el qui més ens
consulta, sempre està dispost a modificar
els pressuposts i atendre les nostres suge-
rències, ara bé, creim que els pressuposts
s'han incrementat molt... tenim les obres
del local de Ia Tercera Edat, que jo trob
que podien esperar dos anys, ja que dispo-
sen de local pagat per l'Ajuntament; en can
vi s'hauria d'enllestir el Poliesportiu.
- PARLA'NS DE LA COMISSIO DE TURISME.
- Crec que tan bé ho fa n'Agustí Vives dins
Hisenda, que Ii deu ocupar tot el temps,
perquè dins Turisme ha fracasat per complet
tan sols ha fet una comissió, només es pot
destacar Ia neteja de les platges, i fou
una iniciativa i proposta d'en Pere Servera
Trob que Turisme s'hauria de delegar a d'al
tres persones amb més capacitat.
- QUINA UTILITAT TE LA COMISSIO D1AGRICULTU
RA AL SEU PARER?.
- En Agricultura n'Antoni Serra fa una la-
bor molt sorda, no es veu. Hem tengut el
greu problema dels cans que feien mal als
animals, podem dir que ha acabat bé, l'úni-
ca persona que presentà denúncia ha pogut
cobrar.
- PERQUE LI AGRADA LA LABOR QUE FA LA COMI-
SSIÓ D1URBANISME?.
- No es que xerri bé d'Urbanisme per alabar
en Miquel; em pensava que això d'Urbanisme
no era Io seu, però es veu que s'ha infor-
mat, està ben assessorat, les comissions
són realment informatives, ho posa tot da-
munt Ia taula, és un poc caparrut, però si
veu que nosaltres tenim raó ens Ia dóna i
rectifica.
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- QUE HAURIA VOSTE MILLORAT D'ESTAR EN EL
PODER?.
- Trob que hi haviaobres que tenien priori-
tat... hagués enllestit primer el Poliespor
tiu, acabat Ia carretera de CaIa Millor,
que és un perill, i fet una sortida a l'es-
cola en condicions i no Ia que han fet.
- QUINA COSA ES LA MES POSITIVA DE LA SEVA
EXPERIÈNCIA DINS L1AJUNTAMENT?.
- La col·laboració amb el C.D.S. i poder sa-
ber les coses que passen dins l'Ajuntament,
cosa que, si ets un ciutadà normal, no les
pots saber, perquè no les vius i no saps
Ia importància que tenen per al poble.
- I EL CAIRE MES NEGATIU?.
- Un enfrontament que vaig tenir amb el
Batle en un ple, no m'agradaria que es repe
tis.
- SR.MAS, SI HI HA QUALQUE PUNT QUE LI AGRA
DARIA EXPOSAR, VOSTE TE LA PARAULA.
- SÍ, gràcies, Ia recollida de fems, de 14
milions de pressupost s'ha passat a 22 i
crec que el servei ha empitjorat, uns dies
passen a les 6 i d'altres a les 11. Quant
a Ia Presidència de Ia Comissió de Vies i

Obres, el Batle ha delegat Ia mateixa a en
Jeroni Vives, esper que millori, en Jeroni
és un home amb el qual no es pot discutir,
té un geni molt fort, emperons també té una
gran capacitat de feina i dedica eltemps
que sigui si un temali interessa, ho ha de-
mostrat amb Ia reforma del cementeri.

ESTANT A L'AJUNTAMENT SAPS COSES
QUE ALTRAMENT NO SABRIES

í ANO DE GARANJUk
SIM LIMITE DE KILOMETRAJE

C2>— ,
C/WW

Servicio Oficial

r\ ANOSDESEGURIDAD
/À L MECANlCA
^ r̂ Recuerde que Ia Seguridad Mecánica Ford, Ie cubre Ia mayoría

de las reparaciones de mano de obra y piezas. Muestre Ia copia
amarilla del contrato para su validación.

AÑOSDEGARANTIA
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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GESTORIA GIL
GESTORIA A. GIL

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

GaIa Millor - Sucursal Son Servera
MALLORCA

20 Años de GESTION

CALENDARIO DEL
CONTRIBUYENTE

-DECLARACIONES DEL 3er TRIMESTRE DE
1988 DEL IVA
Fecha tope: Hasta el 20 de OCTUBRE
-RETENCIONES DEL TP (Empleados) DEL 3er
TRIM/88
Fecha límite presentación y pago: 20 de
OCTUBRE
-PAGOS FRACCIONARIOS (A cta. Renta 1988)
DEL3erTRIMde1988
Fecha límite para presentación y pago: 5 de
NOVIEMBRE
-PAGO 2s PLAZO RENTA 1987
Fecha límite present, y pago: 5 de NOVIEMBRE

GESTQRIA

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

ASESORIA LABORAL
• Obtención D.C.E
• Alta empresas en Seg. Social
• Alta Autónomos en cualquier régimen.
• Seguros Sociales ITC-2, TC-I, etc.l
• Contratos trabap y prórrogas.
• Exptes. |ubilacion, invalidez, viudedad y orfandad
• Descargos y Recursos ante Ia Organización.

Laboral Competente.

TRAMHACIONES VARIAS
• Altas y Baps Licencia Fiscal
• Liquidación Escrituras.
• Liquidación plusvalías.
• Registro de Ia Propiedad.
• CERTIFICADOS: Nacimiento, Defunción,

Matrimonio, Ultimas Voluntades, Penales,
Sociedades, Patentes v Marcas.

• Licencia de caza.
• Permiso de Armas

ASESORIA FISCAL Y
GOAOABLE

SEGUROS

A través de Informática Llevant, (Empresa del Grupol

Balance mensual de Sumas y Saldos.

Programa especial para E.O.S., (N. y S.)

Especificación del I.V.A. (Repercutido, soportadol.

Balance de Sociedades.

Contabilidad de Sociedades.

Confección declaración de IVA - PF.

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

d

V~
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 MALLOfiQUINA
(Enfermedad y Acetes profes.l
Y SANITAS (Seg. Enfermedad)

• ALIANZA

Vehículos • Multirriesgos (Hogar, Industria y/o
Comerciol • Comunidad de Propietanos •
Responsabilidad Civil General • Asistencia Sanitaria •
Vida y Combinado • Accidentes Individual y
Colectivos (Colegiosl « Planes de Jubilación

*\
H)
iffljL^P
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PERE ANDREU SARD.
Edat: 13 anys.

Estudia vuitè
d'EGB a Son Serve
ra i ha aprovat
tot. Es el primer
any que juga d'in
fantil.
- QUAN COMENÇARES
A JUGAR A FUTBOL,
- AIs 8 anys, amb
els benjamins de
Son Servera.

QUI VA SER EL
TEU PRIMER ENTRE-
NADOR?.

- En Biel Servera, àlias "el bilbai-
no", que ara també tenc d'infantil.
- QUIN JUGADOR DE ia DIVISIO T'AGRA-
DA MES?.
- En Bengoetxea del Osasuna, és un
gran jugador.
- UN COLOR... - El grog.
- UN EQUIP DE Ia... - El Barcelona.
- MUSICA... - Barón Rojo.

Sort, Pere, i molt d'èxit amb els
infantils !.

JOAN MANUEL MARIN.
Edat. 13 anys.

Estudia al co-
l<egi de Son Serve
ra vuitè d'EGB
i Ii va bé.
- ON T'AGRADA MES
JUGAR, DE LLIURE
O LATERAL?.

A mi m'agrada
jugar i és l'en-
trenador qui ha
de veure on don
més rendiment.
- T'AGRADA ANAR
A REMATAR ELS COR
NERS?.
- Sí, m'agrada molt, a més, degut
a Ia meva estatura, d'aleví vaig mar
car uns quants gols.
- A QUIN EQUIP T1AGRADARIA JUGAR EN
ESSER GRAN?.
- Amb el que doni més doblers.
En Marin té qualitats per esser

un gran jugador, si no Ii fuig l'afi
ció. Anim i endavant!.

Joan Buades Gost
-

TALLER PROPI

Trofeus Esportius

Fotografia i Gravats

Cristóbal Colon, 15
TeIf. 58 54 69

Cristóbal Colon, 64
TeIf. 58 51 15

CALA MILLOR

Joieries CaIa Millor

KATlA
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COM AGAFAREN EL TAURO

En Jaume Lliteras ens conta com
agafaren el tauró a aigües de CaIa
Bona. En Lliteras és un home que du
uns 40 anys dedicat a Ia pesca. Du-
rant Ia seva vida dedicada a Ia mar
només recorda haver agafat fa molt
d'anys un mustafà de 19 pams, com a
peix gros era viu i el tornaren a
amollar a l'aigua, emperò com aquest
tauró pelegri només n'havia vist,
ja que a Ia Mediterrània n'hi ha.
- La primera impressió que vaig te-
nir quan estiràvem, com que era tan
feixuc i blanquinós, era que me pen-
sava que duiem un tros d'avió, ja
que a Ia zona que érem en caigué un
fa uns 15 any, però després quan si-
gué a Ia vista, el vaig conèixer tot
d'una.

Som conscient de que és una espè-
cie protegida, ara bé, res podíem
fer per a salvar-lc, doncs, degut
a l'esforç per amollar-se de les xar
xes, ja era mort.

No crec que fos causalitat que
s'embullàs en les xarxes, el més se-
gur és que anàs a menjar els peixos
que hi havia. EN LLITERAS MOSTRA EL TROFEU

EL TAURO TENGUE MOLTS D1ADMIRADORS EL CAMIO FOU PETIT




