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J. MASCARO I PASARIUS:
"SOC UN HOME QUE ESTIMA MOLT

EL NOSTRE PATRIMONI ARQUEOLÒGIC"

RECORDS DESPRES D 1 UN ANY
DE LA MANIFESTACIÓ PRO-HOSPITAL

GRAN EXIT DELS JUDOQUES SERVERINS
EN EL V TROFEU DE C A L A R A T J A D A

La Pizzeria Simbat comunica als
seus clients i amics que estarà
tancada d'ultims de Novembre a
principis de Febrer
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1, DISSABTE.

CONFRARIA DE LA TERCERA EDAT.

En el Local Social de La Tercera
Edat i a les 9 del vespre, tengué
lloc Ia presentació i lectura dels
estatuts de Ia Confraria de Ia Ter-
cera Edat (per acompanyar Ia Veròni-
ca), que corré a càrrec del seu pre-
sident. Com ja recordareu, fa dos
anys que per Ia Setmana Santa acom-
panyen aquesta imatge, essent l'amo
en Toni Jan el primer encarregat de
cercar gent dins Ia tercera edat per
portar-la.

El president digué:
- que no volen esser cap competència
amb les altres confraries,

que volen incorporar els compo-
nents a Ia vida activa de Ia socie-
tat,
- que l'hàbit, quant a forma i color
està sense confirmar,
- que no duran caputxa,

que no renovaran el vestuari de
Ia imatge,
- que tots els socis de Ia tercera
edat que vulguin esser confrares han
de solicitar-ho per escrit al seu
president.

A les 9:48 els assistents digueren
si, aprovant Ia confraria.
Després convidaren a tots els

assistents a galletes i xampany.

1,

I ANY DEL

DISSABTE.

1RENSHINKAN".

Avui fa un any que el Centre de
Judo "Reshinkan" començà les classes
a Son Servera.

Aquest club començà amb 13 alumnes
i avui en té 50, els quals, durant
l'any, s'han presentat a vàries com-
peticions i campionats, essent possi.
tius els resultats en diferents ca-
tegories. Na Magdalena Massot fou
campiona de Balears sub-15, passant
a disputar el campionat d'Espanya,
quedant setena; en cadets, en Daniel
Valls fou campió i d'altres que fe-
ren tercers; el trofeu fone na Joana
Servera, campiona, i Cati Sureda,
segona; campionat d'autonomies entre
tots els clubs de les Baleares per
treure l'equip per representar les
Balears al campionat d'Espanya, on
na Belina quedà campiona, na Joana,
sub campiona i na Cati, campiona de
les seves categories.
En Pep Mascaró, entrenador del

club, ens contà que s'estan prepa-
rant per a Ia pròxima competició del
campionat balear de Ia categoria sub
-18 femení, per sortir e^Ls repre-
sentants al campionat d'Espanya on
esperen esser presents.

"Ràdio Son Servera-85'
Informatiu" els desitja

i "Recull
molta de

sort i esperam donar Ia noticia de
tenir una serverina com a campiona
d'Espanya.

POC VA.DURAR L1ALEGRIA.

2, DIUMENGE.

Poc temps els ha durat el cotxe
nou de Ia policia que estrenaren el
dia de Sant Joan.

Devien esser aproximadament les
22:30 quan circulaven pel carrer de
Ses Eres i a Ia cruïlla amb el ca-
rrer de Sa Jordana es toparen amb
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el cotxe matrícula PM-2395-AK, con-
duït pel Sr. S.G.M., de 2O anys de
edat, anant de rebot a pegar contra
un pi, per Ia qual cosa el cotxe va
quedar bastant esclafat, el guàrdia
conductor, Sr_.Julia Casella, fou
duit a una clínica de Palma, on pa-
ssà 24 hores, i al guàrdia acompa-
nyant, Sr.J.Lluís Soler, Ii hagueren
de donar 17 punts al cap.
Quant als motius de l'accident,

pareix esser que els guàrdies que
es trobaven de servei havien rebut
una cridada que demanava Ia seva pre
sència i fou en el moment de fét
aquest servei quan es produí l'acci-
dent, degut a que el Sr. S.G.M. no
respectà un disc de cedir el pas.

LES MONGES CELEBRAREN EL SEU SANT

4, DIMARTS.

Amb motiu del dia de Sant Francesc
les monges celebraren el sant del
mateix nom.

A les 17:30 dins Ia capella del
convent fou celebrada una missa pels
capellans del poble.

LA CAPELLA FOU PETITA

Una vegada més el poble demostrà
que aprecia les monges; si al llarg
del dia fou molta gent que passà pel
convent a dur regals i adonar el
"Que molt d'anys!", no menys foren
a l'hora de Ia missa, ja que fou tan
ta Ia gent, que Ia capella i l'en-
trada del convent foren petites, ha-
guent de quedar al portal.
El que estranyà a molta de gent

fou no veure cap representant de
l'Ajuntament. La festa acavà amb un
refresc per a tots els assistents.

UN NOU PLE.

7, DIVENDRES.

_Despres de les vacances, els po-
lítics del nostre terme es tornaren
a reunir a les Escoles Velles, ja
que les obres de l'Ajuntament van
lentes.
Una vegada més els polítics demos-

traren Ia seva poca preparació i les
ganes de fer-se Ia contra uns als
altres.
Aquest ple no passarà a Ia histò-

ria, ja que es tractaren 19 punts
sense res destacat, a no ser les dis
cusions d'uns i d'altres: "Que jo
t'ho vaig dir", "Que tu no me digue-
res", "Idò, te falla Ia memòria o
devies dormir"... En una paraula:
que fou un ple de...???.

FESTA DEL PILAR.

12, DIMECRES.

Un any més Ia Guàrdia Civil cele-
brà Ia festivitat de Ia seva patrona
A le_s 12 del migdia s'oficià a Ia
Parròquia Ia missa en el seu honor.
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A Ia missa assistiren els quatre
guàrdies vestits de gala i familiars
les autoritats locals, representants
dels hotels i d'altres entitats i
molta altra gent.
Després al quarter s'oferí un ape-

ritiu; al llarg del dia foren moltes
les persones que felicitaren als
guàrdies.
En aquesta festa s'acomiadava el

guàrdia primera Miguel Marín, ja que
en pocs dies passarà a Ia reserva
després de dur més de 25 anys de ser
vei en el quarter de Son Servera.

"Ràdio Son Servera-85" i "Recull
Informatiu" els dóna el "Que molts
d'anys!" i fins l'any qui ve.

L'AJUNTAMENT DONARA INFORMACIÓ.

20, DIJOUS.

Propost pel Tinent de Batle, Sr.
Agustí Vives, s'informà a Ia premsa
de Ciutat i local de Ia formació del
gabinet de premsa.
El Sr. Vives reuní als mitjans de

comunicació per informar de que, a
partir d'ara, serà l'encarregat, jun
tament amb na BeI Servera, d'infor-
mar al poble mitjançant Ia premsa
local i comarcal; també demanà que
s'oblidàs tot allò que hagi pogut
passar temps enrera i se partís de
zero.
Vaja Ia nostra enhorabona al Sr.

Vives i confiam que entre tots serà
possible que aquesta iniciativa es
dugui a terme, ja que el poble es
mereix estar informat.

FESTA DE LES VERGES.

21, DIVENDRES.

Amb motiu de Ia festa de les ver-
ges, a Ca Ses Monges feren una peti-
ta festa per als nins i nines.
En el pati del convent de Sant

Francesc d'Asís i amb l'ajuda d'un
parell de dones les monges organitza
ren una bunyolada, amb un dia esplèn
dit, els nins gaudiren de ballar,
cantar i, com no!, de menjar bunyols
i veure taronjada.
Per Ia seva part, els alumnes de

vuitè del Col·legi Públic "Na Penyal"
de CaIa Millor celebraren també
aquesta antiga festa amb bunyolada
i ballada, per tal de recaptar fons
per fer el seu viatge d'estudis.

EXPOSICIO D1EN JAUME MAYOL:

22, DISSABTE.
A Felanitx s'inaugurà una exposi-

ció col·lectiva de pintors joves fe-
xanitxers, en Jaume Mayol, titular
de l'apotecària de Son Servera, que
es donà a conèixer com a pintor el
passat joliol, exposant a Sa Pleta
Freda, ha pres part a una mostra de
pintura de joves promeses felanitxe-
res en el seu poble natal.

EL SR. VIVES AMB ELS REPRESENTANTS
DE LA PREMSA DE CIUTAT.

Rellotgeria
Fotografia

GRRClR LlS
Reportatges i videos

Pl. Sant Ignasi 3 -TeI. 567165
Son Servera
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BUNYOLADA DE LA TERCERA EDAT

22, DISSABTE.

A les 4:30 del capvespre en punt,
tal com havia previst el President
de l'Associació de Ia Tercera Edat
de Son Servera, Sr. Pere Gual, es
repartien els primers bunyols als
socis, que en gran nombre acudiren
a Ia Plaça del Mercat.
Un dia preciós acompanyà el ball

i Ia bulla, les guitarres anaven
deixant sentir les notes i l'alegria
s'escampà aviat.
El mctiu de Ia convocatòria era

celebrar LES VERGES I ELS VERJOTS
ens digueren més de dos, també que
recordassin que l'amo en Toni de ca-
da dia sap tirar més bé els coets.
Tota Ia directiva està d'enhorabona,
ja" que era maravellós veure i com-
provar Io ben organitzats que estan,
fent feina coordinada, aviat les 15
dones que feien bunyols acabaren Ia
pasta, ja que mentres els feien, les
altres aidaven a treure'ls i donar-
los volta.
Prop de les 6 donaren Ia festa per

acabada i altra volta uns a les ca-
dires i altres als fogons; aviat tot
tornà a quedar en orde.
Enhorabona i fins l'any qui ve,

si Déu vol!.

23, DIUMENGE.

BUNYOLADA A CALA MILLOR

L'Associació de veïns "Badia de
LLevant" de CaIa Millor organitzà
una bunyolada a Ia plaça de Ia Creu
Roja, per tal de celebrar Les Verges
una festa tradicional mallorquina
que es sol celebrar en els pobles.

Són moltes les persones que viven
a CaIa Bona i CaIa Millor i troben
en falta actes especials per a Ia
gent que viu i treballa a Ia zona
costanera, motiu pel qual Ia inicia-
tiva fou un èxit de participació;
x'unic inconvenient a l'hora de re-
partir els bunyols foren els més de
500 turistes que es posaren a Ia coa
i esperaren per tastar aquesta espe-
cialitat mallorquina: ELS BUNYOLS.

La Granja Servera i Ia Fonda Ser-
vera participaran al 2Q torneig de
Truc de les Balears.

^dÍ
aime <?>uran

REF*ORTAJES

BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES

FOTOS CARNET ENTREGA INMEDIATA

FPTP ESTÚDIO

JA/ME DfßAfV

_^ @ P ,̂•,, \*.^V3 |fÄtro Amy/» MA^eA 7nnnnnnr--
Plaza Justicia, 9
Teléfono 553505

07500 MANACOR
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EXCURSIO DEL GOB A CABRERA.

Com ja fa uns quants d'anys, el
GOB de Son Servera va fer una excur-
sió a l'illa de Cabrera, anant a co-
llir Ia barca a Ia Colònia de Sant
Jordi. Allà es varen juntar amb d'al
tres grups de Mallorca, ells eren
uns 40.
^Tengueren un dia i una mar d'allò

més bé. Després d'una hora de viatge
arribaren als primers illots, apro-
fitant per prendre un bany. Després
seguiren viatge fins al moll, on els
digueren que no podien fer fotos.
Quan arribà el migdia el grup de

Son Servera dinà de "pa taleca" a
Ia vora de Ia mar. Després del cafè
a Ia cantina dels soldats, tornaren
a embarcar, visitant Ia cova blava
i tornant a aprofitar per banyar-se;
així donaren per acabada Ia visita
a l'illa de Cabrera.

ï ANO DE GARAMTIA
SIN LIMTE DE KILOMETRAJE

&VFCÍ

Servicio Oficial

r\ ANOSDESEGURIDAD
/À L MECANKA
^^J 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
9) 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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POLICIA MUNICIPAL.

Relació de serveis prestats per
Ia Policia Local del 25 de setembre
al 24 d'octubre de 1988.

- 9 urgències mèdiques
- 10 comunicats anomalies enllumenat
públic
- 11 denúncies per incumpliment or-
denances municipals

13 viatges a d'altres municipis
per assumptes oficials
- 40 atestats, oficis, notificacions
- 11 inspeccions oculars per robato-
ri, baralles, etc

18 urgències apotecària festius
i nits
- 16 serveis especials (festes, co-
l·locacions senyals, etc)
- 3 col·laboracions amb d'altres for-
ces de seguretat
- 10 assistències accidents trànsit
- 1 recuperacions entregues objectes
- 4 recerques persones desaparegudes
- 2 trasllats engatats
- 3 assistències incendis
- 122 denúncies infraccions codi de
circulació
- 8 denúncies trànsit a Jefatura Pro
vincial de Trafico.
- 6 retirades de turismes per grua
- 2 assistències en defuncions
- 4 detencions

INPORMACIO D1URBANISME.

SETEMBRE 88.

3 llicències d'obres majors

- 5O llicències d'obres menors

- 11 llicències d'obres denegades

2 expedients sancionadors

- Començament de l'obra del futur
Centre Social de Ia Tercera Edat.

INFORMACIÓ DEL MERCAT.

Antoni Serra, President de Ia Co-
missió d'Agricultura i Pesca i Enca-
rregat del Mercat, informà que, du-
rant el primer semestre de l'any
1988, el mercat municipal ha recap-
tat Ia quantitat d'1.326.225 pts.
pel lloguer dels trasts.

El preu es de 75 pessetes per me-
tre quadrat, Ia qual cosa suposa uns
ingresos de promig de 60.283 pts.
setmanals i 221.037 mensuals.

CASAMENTS.

03-9-88 Joan Rosselló Perelló i Agu£
tina Sierra Mendoza.

10-9-88 Miquel Riera Giménez i Antò-
nia Caldentey Sansó.

15-9-88 Francisco Javier Vivanco Ci-
cuéndez i Ma Carmen Rodríguez Naval.

23-9-88 Tomàs Ojeda Mendoza i Maria-
Isabella Travaglia.

NAIXEMENTS.

31-8-88 Alejandro Hernández Delgado,
fill de Francisco i M^ Angeles.

30-8-88 Alejandro Llull Schultheis,
fill d'Antonio i Ingrid-Anne.

15-9-88 Daniel Sierra Aguado,
fill d'Angel i Encarna.

19-9-88 Domingo Vives Ferrer,
fill de Joan i Catalina.

08-9-88 Ruben Pérez-Gil Ortega,
fill d'Antonio i Ana.

DEFUNCIONS.

22-9-88 Ralf-Michael Kreyenberg.

29-9-88 Edmund Rudin.

BAR RESTAURANTE
S1ERA DE
PULA ̂

:^^^T*S3trfi >
"""""" .̂<rt/n, i

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

EL RESTAURANT DE
SON SERVERA

LA SEVA ESPECIALITAT :

ELCUENT
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EXPOSICIO A SON FLORIANA.

Amb el titol de "Aiguades de color", Sal-
vador Ferré i Andreu ha passat a exposar
dibuixos plens de sensibilitat i vida, obli
dant un poc Ia pintura a l'oli, que en un
moment del seu viure personal i artístic
arribà a intoxicar-lo i, malgrat els encà-
rrecs que encara té pendents, passà amb una
descàrrega de sensibilitat molt possitiva
a plasmar les coses belles, que ell sap tro
bar al nostre paisatge mallorquí; els seus
dibuixos dicten alegria, perquè adora les
coses belles.
Segons Ferré, més que una evolució del

seu art, pot esser una simplificació... una
il·lusió, perquè él paisatge Ii canta, Ii
descobreix coses continuament; els inte-
riors de l'illa, Ia terra argilosa a prop
de Son Macià, Ia lluminositat per exemple
tan especial del mes de setembre, els amet-
lers en flor, Ia mar... Ii apassiona a Ia
fi; cercar per trobar trossos de vida que
mitjançant els seus colors tan personals
tradueix en alegria de viure.

Per a Salvador Ferré, l'harmonia ES TOT
ALLO QUE NO ET FA MAL, TOT ALLO QUE NO ET
FA NOSA, per això, si s'hagués de donar
d ' una manera o altra un nom adequat a aques_
ta exposició seria HARMONIA.
En-hora-de-colors-encertats J... en-hora-

d'harmonia-aconseguida!...EN-HORA-BONAl.

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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RECORDS DE SON SERVERA.

Quan vaig conèixer Son Servera per
primera vegada, fa ja un grapat
d'anys, he de confessar que Ia idea
que tenia del poble no era massa bo-
na, i tot perquè una amiga meva ve-
nia cada any a les revetles, quan
eren tan nombroses i es coneixien
arreu de tota Mallorca.

Idò aquesta amiga meva em convida-
va a venir, però jo pas del trui de
les revetles i festes en general i
deia per jo mateixa: "Un poble tant
petit i festós no deu esser molt in-
teressant" , què hi anava de errada,
Deu meu!.
Però vet ací que, per les voltes

que dóna el món o Ia vida o ambdues
coses, anys després vaig passar a
formar part del col·lectiu serverí,
a on he creat Ia meva llar i conso-
lidat Ia meva vida professional.
La meva primera inpressió va esser

molt afalagadora i em va cridar
l'atenció el cementiri tan alt, ja
que a Ia majoria de pobles està en
un lloc pla. El Pont den Calet, Ia
primera senya d'identitat del poble,
encara avui en dia me segueix agra-
dant com el primer dia, i no estic
de cap manera d'acord amb els que
troben que s'hauria de derruir per
antiestètic i inútil. Pensant amb
sentit pràctic per descomptat que,
llevant Ia curva que hi ha, el "Se-
nyor Cotxe" guanya una batalla i Ia
perd l'entorn natural.

SON SERVERA VISTA DES DEL CEMENTIRI

No puc deixar d'anomenar també
l'avenguda de Son Servera a CaTa Mi-
llor, aquesta bella avenguda plena
de pins a les dues bandes, grossos
amb branques molt gruixades, deixam
passar Ia llum del sol mitjançant
elles, i al cap de tot, Ia mar, sem-
pre igual, sempre diferent.
Després, amb el temps, vaig desco-

brir moltes altres belleses naturals
i maldament avui assistiguem a una
autèntica degradació del medi ambi-
ent, no vull ser pesimista i prefe-
resc pensar que poc a poc tots co-
brarem més sentit cívic i solidari .
i entre tots procurarem conservar
i millorar allò que Ia Mare Natura-
xesa ens ha donat.

CONSULTA DE GINECOLOGIA
Dr. GiI Bretones -colegiado 1.9O2-

- CONTROL DE EMBARAZO
- REVISIONES GINECOLÓGICAS
- PLANIFICACIÓN FAMIUAR
- ESTERILIDAD
CONSULTA TODAS LAS TARDES

APARTIR DE LAS16 HORAS
PREYIA CITA

C/ d'Es CaII, 17

tel. 55 59 81 (particular -mañanas-)
58 34 41 ( consulta -tardes-)

FELANITX

- SEXOLOGlA: Juana M' Pascual -C.B. 289-
(psicóloga diplomada en sexologia)

-PATOLOGIA MAMARIA
- ECOGRAFIA

^

<

A
CONSULTA

GINECOLOGIA
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JERONMOWEEHUQS 5.A.
_T2\ MATERIALS

If/ 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

i"J

GRES
CMAMAhTTE

OCa

cerámicas.

apqnci

^ * , nrnxnfNCBVMCA
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RECULL... A S'ERA DE PULA
JUSEP MASCARO I PASARIUS

HOMES DEL NOSTRE TEMPS:

JOSEP MASCARO I PASARIUS.

L'anunci fa uns quants de mesos
de Ia continuació de Ia "Història
de Mallorca'̂ , del Sr. Mascaró i Pa-
sarius, captà Ia nostra atenció; co-
neixíem com molts Ia seva "Història
de Mallorca" i "Corpus de toponímia"
així com el seu mapa de Mallorca,
a més de saber que és investigador,
viatjador, expert en arqueologia ba-
lear i conferenciant; poc més sabíem
d'ell â  nivell personal i sorgí
l'ocasió propícia de Ia ma del Sr.

- SR. MASCARO, VOSTE QUE HA ESCRIT TAN-
TES DE BIOGRAFIEJ BAIX EL TITOL DE "HOMBRES
DE NUESTRO TIEMPO", ENS AJUDI AVUI A FER
LA SEVA.
- Vaig néixer en es poble d'Alaior, illa
de Menorca, fill d'Antoni i Fany Bonaventu-
ra; el nom de Fanyés anglès, Ia qual cosa
no ens ha d'extranyar, perquè durant més
de cent anys vàrem estar baix el domini an-
gles i els anglesos varen deixar, entre
d'altz"es coses, topònims i noms personals,
i a mi m'ha tocat que ma mara fos Fany.
- QUIN DIA I QUIN ANY?.
- Vaig néixer un 13 de novembre; no vull
dir de quin any, perquè no em dóna Ia gana.
- UN BON ESCORPI, FILL UNIC?.
- No, érem cinc germans, dels quals vivim
tres.
- LA SEVA PRIMERA INFANCIA, LA VA VIURE SEM
PRE A MENORCA?.
- Si, Ia primera infància a Menorca; a par-
tir dels 16 anys Ia meva família s'arralà
a Mallorca.

Miquel, que fou el nostre mediador,
gràcies a les gestions del qual (que
agraïm) robàrem unes hores al Sr.
Mascaró i Pasarius.

Tot seguit de les presentacions
de rigor ens asseguérem a taula i
fou un plaer comprovar que teníem
davant un personatge excepcional,
moguts per Ia curiositat, demanàrem
al Sr. Mascaró que ens contàs anèc-
dotes dels seus viatges.
El Sr. Mascaró té uns ulls alegres

eixorivits que no s'aturen mai, in-
quiets, van mirant als companys de
taula i, efectivament, comproven que
té encisats a quants l'escolten,
fent viure els seus viatges com si
en aquel moment ens trobassim via-
tjant amb ell; el seu to de veu, de-
cidit, mesurat, descriu perfectament
els personatges que ha conegut al
llarg del temps i ens va reviure els
seus viatges.
Arribat al punt de ficar-nos a Ia

seva vida personal, Ia cosa canvia
de verd a blau i es tanca dins un
fi sentit de l'humor que es deixa
entreveure a vegades en els seus re-
lats de Ia "Història de Mallorca".

- QUE RECORDA DE LA SEVA INFANTESA A ME-
NORCA, ELS SEUS PRIMERS ESTUDIS I COM VA
NEIXER LA SEVA AFICIO D1INVESTIGADOR?.
- Jo anava a l'Escola de Sant Joan Baptiste
de Ia Salle i me'n record que quan jo tenia
6 o 7 anys ens vàrem dur a veure una taula,
que és un monument megalític típic de Me-
norca i el mestre, que no sabia que havia
de dir (avui en dia encara no ho saben) ens
va explicar que allò era Ia taula (en cas-
tellà "mesa") on menjaven els gegants de
Ia comarca; jo me'n record que a dins jo
vaig dir: "Caï, aquest home està desvarie-
jant, això no pot ésser, jo he d'investigar
el que significa Ia taula", d'això fa molts
d'anys, he seguit investigant, d'aquí ve
Ia meva afició a Ia Prehistòria, a l'Arque-
ologia, menorquina, primer, i balear, des-
prés.
- O SIA, QUE NO TE ANTECEDENTS FAMILIARS;
FOU AQUELLA INCOMPLETA EXPLICACIÓ D1UN MES-
TRE?.
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- No, no tenc antecedents en absolut, els
meus avantpassats eren pescadors, sabaters
i contrabandistes.
- CONTINUAM ALS 16 ANYS QUE S1ARRELA A MA-
LLORCA? .
- SÍ, als 16 anys Ia meva família quedà
arrelada aquí, jo he viatjat bastant, però
sempre he tengut Mallorca com a base d'ope-
racions.
- ON VIU, A LA PART FORANA 0 A CIUTAT?.
- A Ciutat, sempre a Ciutat.
- A CIUTAT ALS 16 ANYS A ON SEGUI VOSTE ELS
SEUS ESTUDIS?.
- Abans de viure a Ciutat, vaig fer el ser-
vei militar i vaig fer uns estudis de Topo-
grafia a l'Escola Superior de l'Exèrcit que
em serviren per fer planimetries pel nord
d'Africa, i, és clar, aquesta preparació
diguem-ne professional, em va permetre fer
els mapes de Menorca i Mallorca, emperons
em vaig adonar que més important que l'as-
pecte geogràfic és l'arqueològic dels monu-
ments que teníem a les nostres illes i,
sobre tot, l'aspecte toponímic; arrel dels
mapes, vaig dicidir volcar-hi tot el meu
entusiasme i tota Ia meva dedicació.
- VOSTE QUE ES UNA AUTORITAT A NIVELL NACI-
ONAL DINS L'ARQUEOLOGIA BALEAR, CREU QUE
EL NOSTRE PATRIMONI ARQUEOLÒGIC ESTA PROTE-
GIT PELS POLITICS?.
- Aquesta pregunta té diversos aspectes.
Primer, jo no soc Ia persona més entesa,
ni d'Espanya ni de Mallorca, simplement soc
un home que estima molt el nostre patrimoni
arqueològic i res més. Quant a Ia protecció
que les nostres autoritats haurien de dis-
pensar a aquests monuments, trob que no és
suficient, en cap de les maneres; per exem-
ple, per anomenar només una cosa: Son Ser-
vera, Sant LLorenç i Artà és comarca arque-
ològicament unitària dividida avui en tres
municipis, té uns monuments extraordinaris,
vertaderament notables, que les nostres
autoritats autonòmiques no tan sols no pro-
tegeixen, sinó que estic segur que ni tan
sols coneixen.
- EL MUSEU ARQUEOLÒGIC DE MANACOR ESTA PRAC
TICAMENT ABANDONAT DES QUE EL SR.ALFONSÕ
PUERTO ES RETIRA, QUINA CRITICA FARIA ALS
POLITICS MUNICIPALS MANACORINS?.
- N'Alfonso Puerto és un personatge únic
i irrepetible, és un home extraordinari en
tots els aspectes i Manacor ha tengut Ia
desgràcia de tenir unes autoritats que han
oblidat completament el gran legat arque-
ològic i històric que ells representen,no
han donat Ia més petita ajuda ni Ia mínima
protecció, quina pena!.

-TOTES LES SEVES BIOGRAFIES INCLOUEN' SEMPRE
LA PREGUNTA QUE ARA VE: TENDENCIA POLITICA?
- Jo definiria Ia meva tendència política
amb una sola frase: "En contra de tot el
que governi".
- AIXO ES MOLT FORT!.
- Sí, tens raó, quan governen els blaus,
contra els blaus; quan governen els rojos,
contra els rojos. Ja sé que és una exagera-
ció, Ia meva tendència política és recol-
zar aquelles institucions que més es preo-
cupin pel nostre patrimoni històric i arque
ològic i per les nostres pròpies arrels,
això serà sempre es partit polític que jo
recolzaré, independentment d'altres conno-
tacions polítiques en d'altres aspectes de
Ia vida del ciutadà.
- AQUESTA ES UNA FRASE SEVA: "DEBIDO A LA
FUERTE CENSURA QUE ME OBLIGABA A MUCHAS LI-
MITACIONES, DECIDI APLAZAR PARA MAS ADELAN-
TE LA CONTINUACIÓN DE MI HISTORIA DE MALLOR
CA". ARA HI SOM EN AQUEST MES ENDEVANT, ENS
CONTI AQUESTES LIMITACIONS QUE VOSTE S1HI
VA TROBAR PER FER LA "HISTORIA DE MALLORCA"
- Es vere que aquesta frase es meva. Fins
que no hi va haver el canvi, Ia transició
política, hi havia coses que jo no les po-
dia dir, que no les deixaven dir, i eren
coses que no tenien cap connotació política
ni de dretes ni d'esquerres. Però amb el
canvi polític i l'entrada a Ia democràcia,
puc dir moltes coses, tot allò que pens,
tot el que crec d'aquells darrers 5O anys.
Això és el que estic fent gràcies a l'Edi-
torial Promocions, que està editant les dè-
cades de Ia història de Mallorca que em va-
ren prohibir. Un historiador no pot admetre
limitacions, ha de poder dir tot allò que
hi creu, tot el que pensa, tot el que in-
vestiga.
- A "HOMBRES DE NUESTRO TIEMPO" TROBAM TO-
TES LES CLASSES SOCIALS, DES DE PICAPEDRERS
FINS A ENGINYERS. QUINA SELECCIO DELS PER-
SONATGES HA SEGUÍT VOSTE? .
- La història d'un poble no Ia fan només
els polítics, generals i bisbes, Ia fan tam
be Ia gent senzilla i anònima, a vegades
no queden els seus noms ni les seves acti-
vitats reflectides. Però, si un vol reflec-
tir sobre un període d'història els perso-
natges que Ia feren, no ha de tenir en com£
te tan sols els intelectuais, historiador,
poetes, pintors, músics, etc, sinó també
Ia gent senzilla del poble, aquesta gent,
tal vegada molt més importants, són els que
han fet Ia història d'un país.
- QUIN TEMPS LI HA DUIT PREPARAR ELS TOMS
XII Y XIII.



OCTUBRE 13-

- Molts d'anys d'investigació, 7 ó 8 anys
d'anar escoltat l'opinió pública, les coses
que varen succeir, no tan sols a Palma, si-
nó també a tos els pobles de Mallorca.
- I EL MAPA DE MALLORCA?.
- VAIG RECORRER TOTA MALLORCA DURANT 10
anys amb bicicleta i a peu, conec tots els
racons de Mallorca, i en el "Corpus de To-
ponímia", que va esser Ia continuació, vaig
emprar 5 anys.

- QUE ES EL MES IMPORTANT PER A VOSTE?.
- Som conscient que el més important que
jo he fet és el que va des que vaig acabar
Ia "Història de Mallorca" fins avui In part
de les dècades que va des de Ia postouerra
civil espanyola, és l'aspecte més important
perquè és el que els mallorquins coneixen
menys. De moment és Ia part que més estim
i treball.
- QUAN PARLAVA DELS SEUS VIATGES, ABANS DE
COMENÇAR LA BIOGRAFIA, HA PARLAT DE LA SEVA
DONA. ENS PODRIA DIR A QUINA EDAT ES VA CA-
SAR?.
- No, ho he oblidat, soc un home feliç, pe-
rò ho he oblidat.
- TENEN FILLS?.
- SÍ, 4 nines: Goreti, Inmaculada, Sunsita
i Virgínia.
- VIVINT ENREVOLTAT DE DONES, PER QUIN MOTIU
ES VOSTE MASCLISTA?. A LES BIOGRAFIES
DE LA "HISTORIA DE MALLORCA" DEL TOM XII
TITULA VOSTE "HOMBRES DE NUESTRO TIEMPO",
NO HI HA CAP DONA?.
- Tens raó, emperons al XIII sí que en sur-
ten, per exemple na Remígia Caubet.
- IDO NO PODIA HAVER-LI POSAT UN ALTRE TI-
TOL?, POTSER "PERSONATGES DEL NOSTRE TEMPS"
- En això tens raó, va esser-un.tít^l desa-
fortunat, hagués quedat millor "Personatges
del nostre temps", perquè tan important com
els homes són les dones que han contribuït
Ia història de Mallorca. Això me recorda
una cosa que vaig haver de dir a un poble
de SÍria i que vull repetir ara aquí, per-
què realment és l'expressió del meu senti-
ment i el meu punt de vista com a home en
deferència de Ia dona. Vaig dir que trobava
que Ia dona era igual a l'home en tot i per
a tot, si fa Ia mateixa feina, ha de cobrar
igual, que podria arribar als mateixos
llocs a on arribava l'home, però hi havia
tres conquestes que l'home havia fet damunt
Ia dona en el curs d'un milió d'anys, a les
quals jo no volia renunciar.
- QUINES SON AQUESTES TRES COSES?.
- La pregunta que ara me fas és exactament
Ia mateixa que me va fer aquella senyora
de SÍria. Primera: a oferir-li Ia primera

flor de primavera. Segona: a compartir amb
ella el darrer rovegó de pa que em quedàs
per sobreviure. Tercera: que si em morís
amb els ulls oberts, fossen els dits d'una
dona i no els d'un home que els tancassen.
- COM TRANSCORRE UN DIA HABITUAL SEU?.
- M'aixec a les 4:30 del matí, a les 5 faig
el primer cafè en el bar que tenc davant
l'oficina, som l'únic client que diu "bon
dia", tots els altres diuen "bona nit"; es-
cric, investig... a les 9 me'n vaig a ar-
xius o bé a entrevistar a persones majors
0 vaig als pobles a fer coses de plurime-
tria o història local.
- QUINA PART DE L1ANY DEDICA ALS SEUS FA-
MOSOS VIATGES?.
- No ho tenc planificat, viatjo quan tenc
necessitat per fer qualque estudi, mai he
viatjat per turisme, sempre per motivacions
de feina, per exemple: quan vaig tenir ne-
cessitat de fer un estudi sobre cartografia
mallorquina i els cartògrafs mallorquins
de Ia baixa Edat Mitja, que varen fer tan-
tes de cartas nàutiques i varen esser tan
importants en aquell moment, això m'obligà
a desplaçar-me a Londres, Cambridge, Green-
wich, Paris, Berlin, Roma, Florència, Cons-
tantinopla, etc.
- QUINS PROJECTES TE?.
- Moltíssims, segurament tenc més projectes
que vida, grans projectes i m'agradaria que
es poguessin realitzar precisament amb un
des únics editors que no m'ha enganat, que
és n'Antoni Aguiló i Capllonch.
- GRACIES PER LA SEVA COMPANYIA I EL SEU
DESPLAÇAMENT A LA PART FORANA. VOSTE TE LA
DARRERA PARAULA.
- Vosaltres teniu el privilegi de viure a
Ia zona de Son Servera, Manacor, Sant Llo-
renç i Artà, que és de les més riques, més
importants des del punt de vista històric
1 arqueològic, jo només us demanaria una
cosa: d'aquestes coses que ens queden del
passat, que són moltes, des del Poblat de
ses Païsses a Sa Blanquerna o es Poblat de
S'Illot, al manco tenguessen Ia cortesia
d'anar a veure-les, a coneixer-les, a apre-
ciar-les i estimar-les en tot el que valen.

EIs interessats en adquirir Ia
continuació de Ia "Història de Ma-
llorca", coordinada pel Sr. J. Mas-
caró i Pasarius, es poden dirigir

EDITORIAL PROMOCIONS
C/REAL, 6 (Edifici SANT MIQUEL)

PALMA -/- TF 22 62 11.
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SOPAR A S1ERA DE PULA.

Si en parlar de qualque cosa o de
qualcú per exalçar les seves quali-
tats, ho feim moguts per l'interès
0 Ia conveniència, les nostres ala-
bances poden sonar a falses o hipò-
crites, però, si allò que ens mou
a elogiar (en aquest cas al Restau-
rant S'Era de PuIa) és un desig de-
sinteressat de donar-lo a conèixer,
qualsevol elogi s'ens queda curt,
perquè, per comprovar el que és
S'Era de PuIa, no hi ha millor mane-
ra que comprovar-ho amb els nostres
propis ulls.
Es digne de resaltar Ia seva es-

tructura i decoració, deliciosament
típiques, de les cases de foravila
mallorquines. En els seus salons es
combina amb exquisita gràcia Ia co-
moditat i l'elegància. Allà es mes-
clen armoniosament l'aristocràcia
1 Ia classe obrera. A les seves tau-
les seuen tant personatges il·lustres
de Ia política, les ciències, les
arts i Ia música, com l'estranger
que està gaudint de les seves vaca-
cions en aquesta beneïda cerra, o
el camioner o picapedrer, perquè Ia
qualitat no està renyida amb Ia bu-
txaca, i les simpaties i atencions
del personal que atenen al client
es reparteixen per igual. Els seus
cambrers sol·lícits i atents saben
donar al seu impecable servei Ia no-
ta de familiaritat i cortesia que
fan que el client es senti com a ca-
sa seva.
I hi trobareu n'Aurelio, aqueix

personatge mescla d'amo, "maitre",
amic i director d'orquestra, que amb
Ia batuta del seu somriure vetla per
què tot surti a Ia perfecció. No im^
porta que, en seure a taula, Ii de-
manem per l'especialitat de Ia casa,
Ia seva resposta és invariable: "La
nostra especialitat és el client".

I què es pot dir de Ia seva cuina?
de Ia seva qualitat i originalitat
són bona mostra els diversos premis
amb que ha estat guardonada: Ia Me-
dalla gastronòmica qui Ii fou entre-
gada a Tenerife, el "Plat d'Or" al
plat més popular a Ia 4a Demostració
de Cuina Mallorquina pel seu "Baca-
lao al ajo confitado"'i d'altres tro
feus. ~

Allà podem degustar els exquisits
menjars que, amb esment i varietat
s'ens presenten. Podem triar des
dels gustosos peixos del litoral,
sempre fresquíssims, a les carns de
millor qualitat, sense oblidar els
deliciosos postres, tot allò regat
amb els millors vins.

•••MA
VENDA DE VIVENDES

APARCAMENTS I TRASTERS
A L^DIFICI

SAVOY III
(Davant Hotel Talayot)

*****

Informació a
Construcciones BADIA CALA MILLOR.

S.A.
AVDA. JOAN SERVERA CAMPS, 41

CALA MILLOR. v ^m
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I mentres sopam, podem gaudir de
Ia música que amenitza Ia vetlada.
La varietat de les actuacions que
desfilen per S'Era de PuIa s'adapten
als gustos de tots els clients, des
de Ia música de piano que interpreta
na Lucrecia, a les dolces melodies
sudamericanes que ens ofereix en Tu-
cho Rivera. I no falta Ia cançó
d'actualitat.
Perquè seguir elogiant allò que

cadascú pot comprovar per si mateix?
Si desitges passar una vetlada agra-
ble, fé una volta per S'Era de PuIa
quan tenguis ocasió, perquè allà Ia
seva especialitat és el client.

La primera paraula
que pronunciarà aquest nin

serà en mallorquí.
EIs mfants que ara nenen a Ia nostra illa son
ciutadans del mon per dret propi. La
paulatina desaparició de les fronteres,
iexpansio dels mitians de comunicació i
iagilitzacio dels transports, posaran a larjast
de tots aquests infants ia possioiiitat de
visitar o de fixar Ia residència a qualsevol lloc
del mon
Per tot aixo no hi ha res tan important com

oferir-los, des de molt petits, Ia possibilitat
que siguin vertaderament conscients de Ia
seva propia identitat i que puguin sentir-se
aignes hereus de tota Ia riquesa de la nostra
cultura la normalització de Ia nostra llengua i
el coneixement de la nostra cultura es I unic
camí perque puguin aconseguir-ho. La nostra
obligació, evidentment es facilitar-los-ho ai
maxim

* ^

¿

COMSELL IMSULAR DE MALLORCA
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REGIDORS

AGUSTI VIVES I TOUS.

AGUSTI VIVES I TOUS, TI-
NENT DE BATLE, PRESlDENT
DE LES COMISSIONS D1HISENDA
I DE TURISME I VOCAL DE PO-
LICIA, ES EL REGIDOR QUE
AQUEST MES ENS HA TOCAT EN
SORT. COMENÇAM PARLANT DE
LA SEVA AFICIO, LA PESCA
SUBMARINA, QUE L1HA DUIT
A VIATJAR ENGUANY FINS A
CUBA I GAUDIR D1UNES VACAN-
CES EN AQUELLA ILLA, ON ES
TROBEN LLOCS DE PESCA MARE-
VELLOSOS, SEGONS ENS CONTA.
PASSAM A PARLAR DE LA SEVA
TASCA A L1AJUNTAMENT I DE
SEGUIDA ENS DIU:
- En podem parlar, ja que
és molta Ia feina que faig,
fins i tot dins Turisme,
on he estat criticat.
- N1AGUSTI, HOME DE RIALLA
PROMPTA, S1HA POSAT SERIOS.
ANEM A VEURE QUE HA FET VOS
TE EN TURISME...
- M'han dit que era nefast
per a Turisme, he tengut
una petita xerrada amb el
qui ho va dir i Ii vaig ano
menar el que havia fet,crec
que, si fos ara, no me cri-
ticaria, hem fet feina, tal
volta sefn podria fer més*.,
pot ser !.
- PASSEM A PARLAR DE LA CO-
MISSIO D1HISENDA, ¿PER A
QUAN UN NOU PADRO MUNICIPAL
PER A LA REVISIO DEL CATAS-
TRE?.

- Per manca de personal no
està acabat. Tenim a n'An-
toni que se dedica a ell,
ja que el consorci, per fer
Ia revisió urbana del catas_
tre, el mos ha demanat i
ja l'hauríem de tenir fet,
però, com ja he dit, no es-
tà acabat per manca de per-
sonal.
- VOSTE S1HA ENCARAT PER
PRIMERA VEGADA AMB UN PRE-
SSUPOST MUNICIPAL QUE HA
TENGUT UN AUGMENT DEL 80%,
COM HA ANAT AQUESTA FEINA?.
- He trobat una classe de
feina molt diferent a Ia
que es fa a ^empresa pri-
vada, amb uns bons asse-
ssors que he tengut hem
anat retocant bastants
punts, modificant apartats,
estic satisfet. Hem passat
de 229 milions a 412, no
és que siguin reals aques-
tes xifres, ja que Vany
passat s^avien fet un raig
de modificacions de crèdits
hem hagut de reajustar el
pressupost a Ia realitat,
cosa que no es feia abans ;
ara és bastant aproximat,
emperons els 412 milions
dfenguany es convertiran
amb els crèdits suplementa-
ris en prop de 700 milions
de pessetes.
MIRANT EN PRINCIPI ELS 412
MILIONS DEL PRESSUPOST INI-
CIAL, MOLTESPARTIDES CAP-
TEN LA NOSTRA CURIOSITAT,
NO PODEM PARLAR DE TOTES,
EMPERONS SI D1UN PARELL.
EN EL PRESSUPOST INCLOUEN
VOSTES TOT EL TERME DE SON
SERVERA?.
- Es clar que sí.
- ¿COM S'EXPLICA LES 10.000
PESSETES D1INGRESSOS PRE-
VIST PER SOLARS SENSE VOLTA
7 _

- Ha, ha!... és una partida
fictícia que hem posat en
el pressupost, es pot in-
crementar, abans no es co-
brava .

- I EL MILIO PER INFRAC-
CIONS DE CIRCULACIÓ?.
- Hem tengut en compte el
pressupost d·altres anys
i puc dir que aquesta par-
tida es superarà en molt.
- 100.000 PESSETES PER IN-
FRACCIONS URBANÍSTIQUES,
NO ES UN TANT RIDICULA
AQUESTA QUANTITAT?.
- Fins ara s'han cobrat
molt poques infraccions.
Quan férem el pressupost
no teníem una llei que ara
ja està aprovada i contem-
pla multes de fins a 10 mi-
lions de pessetes.
- HI HA PREVISTA UNA PARTI-
DA DE 34.616.145 DE PESSE-
TES PER APROFITAMENTS URBA-
NÍSTICS, L1ANY PASSAT EL
MATEIX APARTAT FIGURA AMB
ZERO, ¿ESTAVA INCLOSA A UNA
ALTRA PARTIDA O NO ES CO-
BRAVA ABANS?.
- Això es diu ingressos ma-
jors, és una quantitat im-
previsible que es va ingre-
ssant a mida que es van
aceptant urbanitzacions i
aprofitaments urbanístics.
- QUE ENS DIU DELS 7'5 MI-
LIONS DE PESSETES PER DES-
PESES DE REPRESENTACIÓ?.
- Aquest apartat, anomenat
despeses de representació,
s·ha incrementat en 900.000
pessetes més, fent un total
de 8'4 milions de pessetes,
que és el sou dels 13 mem-
bres de Ia Corporació.
- TOTA LA CONVERSA AMB EL
SR. VIVES ES FA EN PRESEN-
CIA DEL SR. TOFOL SOLER,
ASSESSOR DE L1AJUNTAMENT.
CONTRACTES DE PRESTACIO DE
SERVEIS I ASSISTÈNCIA TEC-
NICA, 51? MILIONS DE PESSE-
TES, ES EL SOU DE L'ASSE-
SSOR?.
- No, ni molt manco, qué
més voldria en Tòfol!, es
paga en part al recaptador
Tiunicipal, que abans estava
a un altre partida, tècnics
de projectes de qualsevol
mena, arquitectes, missers,
etc, i també a assessor eco
nòmics com en TÒfol.
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- AL COMENÇAMENT HA PARLAT
DE LA DIFERENCIA ENTRE L1AD
MINISTRACIO MUNICIPAL I
L1EMPRESA PUBLICA, QUE ES
LO MES DIFICIL DE L1ADMI-
NISTRACIO PUBLICA PER A VOS
TE?.
- La burocràcia i lentitut
que et trobes a l'hora de
donar sortida als problemes
Però sí estic satisfet de
Ia feina que feim en con-
junt tota Ia comissió i
vull aprofitar per agrair
Ia seva col·laboració.A més
diré que dos dies abans de
les eleccions municipals
parlant amb d'altres grups
que es presentaven, jo vaig
afirmar que el nostre grup
recolzaria al partit que
aconseguís Ia majoria, fos
el qui fos, ja que el que
volíem era que l'Ajuntament
funcionàs per al bé del po-
ble i cumpli Ia voluntat
de Ia majoria.
- PARLEM DEL PLA D'INVER-
SIONS, DE 123.209.256 DE
PESSETES, COM ES DISTRIBUI-
RAN?.
- Amb aquest pla d'inver-
sions, aquesta partida apun
ta tan sols a les tres fa-
moses zones verdes de CaIa
Millor, de les quals en po-
dem fer dos: Ia de Ia Costa
dels Pins i Ia de l'hotel
Levante; un semàfor; el
cotxe funerari; el local
de Ia Tercera Edat; un ma-
gatzem; una sala de reu-
nions per a Ia juventut;
també un local per a Ia Po-
licia a CaIa Millor; Ia bi-
blioteca; arranjaments i
asfaltats de camins i revi-
sions de carrers a CaIa Mi-
llor, etc.
En el pla d'inversions

previst inicialment s'ha
hagut de fer una modifica-
ció de crèdits i uns prés-
tecs per poder demanar les
subvencions pertinents, tan
sols el poliesportiu pro-
jectat costarà prop d 300Í"
milions de pessetes,a més
l'apartat de despeses de

personal que estava contrac
tat per 3 i 6 mesos, segons
Ia informació que m'havien
donat i resulta que són 6
i 12 mesos, Ia qual cosa
ha incrementat més el pre-
ssupost .
- ALS PLENS MUNICIPALS UN
DELS TEMES MES FREQUENTS
ES RETREURE COSES PASSADES,
LI MOLESTEN AQUESTES POSTU-
RES?.

- Me molesta que es produes
quin enfrontaments perso-
nals, ara bé, jo sóc res-
ponsable i assumesc tan
sols Ia meva tasca dins
aquesta legislatura. Sempre
dic que els temes exposats
s ' han d'aprovar per lògica
i no perquè 8 tenguin ma-
joria i els altres 5'hagin
de callar.
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ANTONI RIERA

Edat: 12 anys.

Demarcació: cen-
tral. Qualitats:
bona visió de joc
tir fort.

Un entrenador
de Ia teva cate-
goria. . .?
- De tots s'apren
si poses interès.

Jugues agust
en el centre del
camp?

Si, maldement
hagi de lluitar
molt, és on més
m'agrada?.
- Apart del futbol, què t'agrada?.
- El tenis, els estudis i Ia música.
- Un equip de la? - El Barcelona.
- Un jugador de la? - En Schuster.
- Un grup musical? - Obús.

OBDULIO RAMIREZ

Edat: 13 anys.

Temporada: infan-
til. Demarcació:
Central o darrera.
- On jugues més
agust? -A darrera
perquè veig millor
les jugades, però
si l'entrenador
em posa a jugar,,
ja estic content,
perquè el que vull
es jugar.

Has notat el
canvi de catego-
ria?
- Idò un poc, ja que en els altres
equips també hi ha jugadors de pri-
mer any.
- Quin altre esport t'agrada?
- El Bàsquetbol.
- El teu equip deia? - El Madrid.
- El teu jugador de ia? -En^Gordillo
- Apart de l'esport? - La música.

Bar - Restaurante HOTEL

CALA BONA

cala bona
ESPECIALIDAD EN:
Paellas y pescados frescos

Avda. lng. Antonio Grau, 36
CaIa Bona (Mallorca)

586542

ABIERTO

TODO EL ANO
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BENJAMINS

CALA

MILLOR

TEMPORADA 88-89
ENTRENADOR: MAGI

Compta amb una plan-
tilla de 16 jugadors,

Juanjo, Matías, Jero, Sebastià, José Juan, Jaime, Joaquín, Miguelito, Mas-
sanet, Fernando, Serafín, Carlos, Rafa, Julian, ALcover, Brunet.

^"vy&vrt&tt<

PELUQUEROS

ESmiSTAS

a< x X
C/ Viña del Mar, s/n
Edificio Confort, 22

Telefono586518
CALAMILLOR
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COL·LEGI

SANT

FRANCESC

CURS 88-89
PROFESSORES:
SOR ESPERANCA

I Mi DEL PILAR.

Maribel Artigues Servera, Pep Toni Campins Reus, Marc Thomas Soler, Leslie
Benjamin Nathan, Noelia Martín Rodríguez, Franciscà Nebot Llaneras, Pere
Calafat Jaume, Biel Novillo María, Tomàs Quevedo Martín, Silvia Morales
Carrió, Onofre Servera Vaquer, Pedro Riera Vives, Pedro Sanchom Pujol, Ma-
ria Gelabert Gómez.Asseguts: Francisco Alvarez Morales, Adrián Massanet
Flores, Teresa Vives Servera, Luis Miguel Lliteras, Carlos Santiago Sán-
chez, Andrés Sancho Santiago, Miguel Morey, Juan Antonio Monino Febrer,
Marta Luengo, Franciscà Tous Martín, Pedro Miguel Riera Nebot, Miguel Vi-
ves Garcías, José Javier Muñoz Servera.

EL GRUCE
BAR-RESTAURANT

Especialitat
cuina

mallorquina

Berenars
Noces
Comunions

Ctra. Palma Artà km. 41
TeI. 560073. VILAFRANCA
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GESTORIA GIL
GESTORIA A. GIL

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

CaIa Millor - Sucursal Son Servera
MALLORCA

20 Años de GESTION

r"A
GESTORIA GIL

20AnosdeGESTION ]

A)
*r/•** :j
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GESTORIA

AUTOMOVlLES
Matricutociones.
Transferencias.
Tar|etas 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

TRAMITACIONES VARIAS
Altas y Ba|as Licencia Fiscal.
Liquidación Escrituras
Liquidación plusvalías.
Registro de Ia Propiedad.
CERTIFICADOS: Nacimiento, Defunción,
Matrimonio, Ultimas Voluntades, Penales,
Sociedades, Patentes y Marcas
Ucencia de caza
Permiso de Armas

ASESORIA FISCAL Y
pQN1ABL̂  1

A través de Informática Llevant, (Empresa del Grupo)

Balance mensual de Sumas y Saldos

Programa especial para EOS, IN v S)

Especificación del IVA IRepercutido, soportado)

Balance de Sociedades.

Contabilidad de Sociedades

Confección declaración de IVA - RF

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

SEGUROS

F~
A

GESTORIA GIL

20 Años de GESTION

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

De forma habitual se contratan las pólizas con

• MUTUA GENERAL DE SEGUROS

• BALEAR DE SEGUROS

• LA PREVISIÓN MALLORQUÍNA
(Enfermedad y Acetes proles.)
Y SANITAS (Seg. Enfermedad)

• ALIANZA

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

H)
^f-

**
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31 D1OCTUBRE A LA COMARCA DE LLEVANT

UN ANY DESPRES DE LA MANIFESTACIÓ
PER ACONSEGUIR QUE EL GOVERN SOCIA-
LISTA ENS ADJUDICAS L1HOSPITAL A LA
COMARCA DE LLEVANT. AQUESTS SON ELS
RECORDS DE QUALCUNS. COMARCANS.

SR: FRANCESC BARRACHINA,
BATLE DE SON SERVERA.

- SOn un records molt bons, després d'un
treball de dos anys que férem amb els bat-
les de Ia comarca per aconseguir l'Hospital
Vaig estar molt content de l'empenta que
va donar Ia plataforma que es va muntar i
sobre tot agrair a Radio Son Servera-85 Ia
divulgació que va donar. L'únic desagrada-
ble fou l'incident d'un sol cotxe que volia
envestir als manifestants.
Per jo va esser una diada molt emocionant

que no se m'oblidarà mai.

SR. JAUME LLULL,

BATLE DE MANACOR.

- EIs meus rocords d'aquell dia són molt
clars, crec que els polítics sobràvem, no
és per fer demagògia, hi havia una concièn-
cia de fons, una convivència de pobles va
esser pér damunt partits, Ia lluita i Ia
defensa duna altra manera de conviure.
En aquests moments els meus records per

ventu:^a estan una mica més reforçats amb
l'adquisició dels terrenys que l'Ajuntament
en PIe va recolzar.
Tenguérem problemes amb els propietaris,

no amb tots, amb qualcuns, i s'hagut d'arri
bar a l'expropiació, que començarem d'un
moment a l'altre.
La Comunitat Autònoma ho declarà d'inte-

rès social i s'ha de tornar a publicar al
Bolleti Oficial i, acabats tots els tràmits
pertinents, esper que l'any 1990 comenci
Ia construcció de l'Hospital.

Les darreres
novetats en:

"bolsos"

complements
de pell

Avda, Cristóbal Colón, 70
Teléfono 58 52 24

CaIa Millor
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SR. PERE SERRA,
DIPUTAT DEL PARLAMENT BALEAR PEL PSOE.

- El meu record d'aquell dia és molt agra-
dable, per primera vegada Ia gent va estar
unida per un interès comú, deixant de banda
enfrontaments. Gràcies a Ia pressió popular
no s'atreviren a negar-nos l'Hospital, en
part s'ha d'agrair Ia labor dels mitjans
d'informació comarcals, que en tot moment
tengueren informats a Ia gent.
L'Ajuntament de Manacor tenia Ia bona vo-

luntat d'aconseguir els terrenys sense arri.
bar a l'expropiació, no va esser possible
i retardà el procès uns tres mesos,- ja es-
tan expropiats els terrenys i són propietat
municipal.

SR. ANDREU MESQUIDA,
DIPUTAT AL PARLAMENT BALEAR PER AP.

- El meu record és extraordinari per Ia for
ça que va tenir Ia comarca de LLevant en
aconseguir que INSALUD es decidís a cons-
truir l'Hospital a Manacor.
Quant a .l'actual Ajuntament de Manacor,

ha demostratr n desinterès, ja que havien
dit que terlien els terrenys i llavors no
els bastaren i han tardat massa en expropi-
ar-los, Ia qual cosa ha fet que no es pu-
guin començar les obres dins aquest any.

SR: RAFEL FERRER I MASSANET,
DIRECTOR DE "PERLAS Y CUEVAS".

- La movilització de tipus comarcal va ser
molt important, emperons queda Ia incògnita
en el sentit d'utilització del poble. Sa-
bent que persones que estaven aquell dia
demunt el balcó del Govern Civil havien fir
mat en contra de l'Hospital. Quedà aquesta
sensació d'utilització del poble.

SR: GABRIEL VENY,
DIRECTOR DE MANACOR COMARCAL.

- La majoria són molt possitius, Ia mica
de taca negra fou només aquell cotxe que
no es volia aturar i pretenia envestir als
manifestants. En definitiva, tenc un record
molt bo del que al final ha donat el resul-
tat ha donat el resultat que persegíem tots
L'HOSPITAL. Pràcticament ja s'està pendent
tan sols dels permisos d'obra.

SR. ANTONI TUGORES,
DIRECTOR DE "7 SETMANARI".

- Es un record una mica llunyà, va esser
un dia que difici3jnent s'oblidarà. Es trac-
tava de moure una gent de sempre inmovilis-
ta. El fet de que una comarca s'aixecàs per
aconseguir el mateix objectiu és un fet me-
morable, que no s'aconseguia des de temps
d'en Simó Tort.
Quant a Ia prompta realització de l'Hos-

pital, veig molts d'interrogants, no em sem
bla que s'aconseguesqui d'un moment a l'al-
tre, passaran molts de mesos abans de veure
col·locada Ia primera pedra, les qüestions
oficials van molt lentes.

RUS
c e n t e r uNisEx

NETEJA DE CUTIS

MAQUILLATGES-DEPILACIONS
MANICURA I PEDICURA

TRACTAMENT FACIALS I CORPORALS

GIMNASIA DE

MANTENIMENT

SAUNA
Vía Majórica, 28 - TeI. 553622 Manacor
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SR: ANTONI VIVES,
REGIDOR DEL CDS DE SON SERVERA.

- No vaig dubtar en cap moment a l'hora de
col·laborar i assistir a Ia manifestació,
els meus records són bons per Ia gran par-
ticipació popular que tengué, ara bé, el
Govern socialista hauria d'haver resolt el
problema per ell mateix i no haver esperat
Ia pressió popular.
Quant a l'Ajuntament de Manacor, trob que

no va esser previsor, ja que, segons s'ha
pogut veure, no tenia els terrenys que Ii
demanaren i s'ha estorbat massa a arreglar
aquesta qüestió.

SR. JERONI VIVES,
REGIDOR DE SANITAT DE SON SERVERA.

- Un bon record, perquè gràcies a aquesta
manifestació, duguérem l'Hospital. Després
d'un any Ia cosa va en sèrio, l'Ajuntament
de Manacor ha aconseguit declarar els te-
rrenys d'us social i ja estan expropiats.
Si no ens haguéssim moguts, crec que no

tendriem l'Hospital; els tràmits són molt
lents, emperons crec que d'aquí a dos anys
estarà acabat.

SR. JOAQUIN MARTINEZ,
REGIDOR DEL PSOE DE SON SERVERA:

- Es un record molt bo, va esser el millor
moment que hem tengut en aquest municipi,
per primera vegada tot el poble va col·labo-
rar i no va dubtar en recolzar les petici-
ons comarcals.
- Esperem que aviat tenguem l'Hospital,

els tràmits van molt a poc a poc, emperons
van per- bon camí.

SR. GABRIEL HOMAR,
EX-BATLE DE MANACOR.

- EIs meus records d'aquell dia són inesbo-
rrables, memorables, tota una comarca va
vibrar, demostrant a les autoritats Ia vo-
luntat d'un poble. El més important fou Ia
unió de tota una comarca per aconseguir els
objectius comuns que beneficiaran a tots
els pobles que Ia integren.




