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GRAN EXIT DELS ALUMNES DE
L1ESCOLA DE MUSICA AL CONCERT
DE SANTA CECILIA

EL III FESTIVAL DE NADALES NO ES
CELEBRARA, PERQUE L1AJUNTAMENT
"PATROCINADOR" NO HA CONTESTAT
SI ES FA CARREC DE LES DESPESES

EL SERVERI MIQUEL MOREY, GUARDO-
NAT AMB EL PREMI EUROPA A LA
DEFENSA DE LA NATURALESA

SA REVETLA VINT-I-CINC ANYS IX

EL PROPER DIA 10, PRIMERA FESTA
MALLORQUINA, DINS EL PROGRAMA
"UN HIVERN A MALLORCA"
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DIA 3, DIJOUS.

EXCURSIO DE LA TERCERA EDAT

Els Amics de Ia Tercera Edat varen
anar d'excursió, sortint sobre les
8:30, aturant-se a berenar a "Els
Melons", seguint camí cap a Palma,
després vora vora mar seguiren cap
a Porto Pi, Illetes, Santa Ponça,
Andraitx, a on es varen aturar una
estoneta, seguint camí cap al Grau,
entre Andraitx i Estallencs, on di-
naren (per cert, ens han dit que
molt bé! ).
Després de dinar i descansar una

estona, seguiren costa a costa cap
a Palma i d'ella a Son Servera, do-
nant per acabada Ia sortida.

ELS JUGADORS DE TRUC

DIA 7, DILLUNS.

Amb molta alegria i demostrant
companyonia començaren a jugar un
torneig local els 40 jugadors de
truc, per tal d'entrenar-se per dis
putar el segon torneig de les Illê
Balears.
Seran dos els clubs que hi parti-

cipin, amb 10 parelles, que s'eli-
minaran entre elles, per després
els campions jugar amb els comar-
cals, d'on sortiran els qui aniran
a Ia final a Palma.
A continuació Ia relació de juga-

.dors del Club "Fonda Servera", que
organitza Sebastian Servera Masca-
ró.

CLUB "FONDA SERVERA"

Equip 1: Fco. Javier Nadal Servera
Juan Galmés Sancho

Equip 2 : Antonio Nebot Sard
Miquel Massanet Servera

Equip 3: Miguel Iturbide
Miquel Lliteras Nebot

Equip 4 : Francisco Andreu Carrió
Miquel Servera Alzamora

Equip 5: Cristóbal Sancho Lliteras
Gabriel Lliteras

Equip 6 : Pedro Servera Sancho
Jaime Ballester Morey

Equip 7 : Bartolomé Mas Servera
Juan Colom Ferrer

Equip 8 : Jaime Sard Morey
Miquel Sard Sancho

Equip 9 : Francisco Domenge Gelabert
Serafin Servera Nebot

Equip 10: Juan Servera Servera
Serafin Pons LLiteras

Per acabar, Ia relació de juga-
dors del club "Granja Servera", que
organitza Montserrate Servera Mas-
caró.

CULB "GRANJA SERVERA"

Equip 1 : Antonio Nebot Ramírez
Amadeo Servera Nebot

Equip 2: Antonio Mascaró Santandreu
Juan Servera Artigues

Equip 3: Sebastián Bauzá Bauzá
Juan Servera Nebot

Equip 4 : Miguel Alzamora Morey
Antonio Ferragut Bestard

Antonio Bauzá Nebot
Sebastián Tous Perelló

Equip 5

Equip 6

Equip 7

Equip 8

Lorenzo Ferragut Bestard
Miguel Servera Galmés

Pedro Ballester Llull
Pedro Domenge Nebot

Jaime Melis Tous
Juan Domenge Gelabert

Equip 9 : Julián Adrover Vives
Antonio Brunet Sancho

Equip 10: Serafín Llull Tous
Montserrate Servera Mas-
caró.
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DIA 8, DIMARTS.

COMENÇAREN LES OBRES
Després de més de dos anys de pa-

rèntesi, han començat a fer feina
a Ia carretera Son Servera-Cala Mi-
llor. Es d'esperar que l'hivern ens
acompanyi i els deixi fer feina, i,
per ventura, per a l'estiu estarà
acabada.
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ELS JUDOQUES LOCALS

Gran fou l'èxit dels represen-
tants serverins al "V Trofeu de Ju-
do" de CaIa Ratjada, per a les ca-
tegories d'infantils i juvenils.
A Ia competició hi participaren

161 judoques, pertanyents a clubs
de Palma, Alcúdia, Petra, Artà, Ca-
la Ratjada i Son Servera.
Per Son Servera foren 7 primers,

7 segons i 10 tercers. EIs primers
foren: Sonia Andújar (10 anys), Eu-
genia Pinero (12), Pep Maria Sureda
(13), Jaime Servera (14), Daniel
VaIl (14) i Javier Gonzalez (15).

DIA 8, DIMARTS.

L1ASSOCIACIO HOTELERA A ALEMANIA

L'Associació Hotelera reuní als
hotels i premsa per tal de donar a
conèixer el video de les festes de
Ia IX Setmana del Turista que ser-
virà per dur a Alemània a les fires
de promoció que es fan aquest mes.

La reunió començà amb unes parau-
les del Sr.Penafort, per agrair als
hotels i totes les persones que de
qualque manera col·laboraren en su-
perar aquesta festa.
El Sr. José Luis de "Foto José

Luis" regalà Ia cinta que entregà
al Sr. Pere Servera, ja que el Pre-
sident, Sr.Femenias, per feines no
pogué assistir-hi.
El Sr.Penafort, en nom de l'Asso-

ciació i en agraiment a Ia tasca re
alitzada per "Foto José Luis", Ii
fé entrega d'una placa de plata.
Després del bon dinar que oferí

l'hotel Sumba, es passà al saló de
video de l'hotel, on se mostrà Ia
película.

RECULL INFORMATIU SON SERVERA

NO 10 NOVEMBRE 1.988

EDITA RADIO SON SERVERA-85

ADREÇA C/ ARTIGUES N° 14 TLF 567860

DIPOSIT LEGAL 123-1 1.987

HAN CO^LABORAT: FOTOGRAFIES GARCIA LIZ

A.G. P.M. JOAN SERVERA PREVERE

ESCOLA DE MUSICA
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COSTA LLORENCINA

DIA 10, DIJOUS.

Amb el nom de "Costa Llorencina"
fou^presentat el fullet de promoció
turística per part de l'Ajuntament
de Sant Llorenç des Cardassar.

A l'Hotel Bahia del Este l'ajun-
tament ilorencí reuní als hotels de
Ia zona i representants de Ia prem-
sa, per tal de presentar oficial-
ment el programa i cartells que ser
viran per promoció de CaIa Millor,
Sa Coma i s'Illot.
A més del cartell que fa conjun-

tament amb Ia Conselleria de turis-
me, l'Ajuntament a dissenyat un per
a Ia Badia de CaIa Millor(Son Moro)
un per a Sa Coma i un altre per a
S'Illot, tots ells plens de colorit
i on es mostra Ia tranquilitat de
Ia "Costa Llorencina".
També han editat un fullet en ca£

tellà, català, anglès i alemany",
amb moltes fotografies de Ia zona
costanera.
Començà l'acte el Batle, Sr.Bar-

tomeu Pont i Estelrich, amb unes
paraules d'agraiment a tots els pre
sents i en especial a Ia Comissió
de Turisme que presideix el Sr.Ig-
nasi Umbert, que agafà Ia batuta i
explicà Ia labor que du a terme
l'Ajuntament a Ia zona costanera,
destacant Ia il·luminació de Ia pla-
tja i zones verdes, Ia neteja i el
cuidat dels jardins, així com l'am-
pliació de Ia seguretat ciutadana
que passà dels dos guàrdies de fa
uns anys als més de 10 de l'actua-
litat, i, si és necessari, l'ampli-
aran més.
També informà que prest es cons-

truirà el nou local per a Ia Poli-
cia a Sa Coma, així com el col·legi
públic. També destacà Ia tasca de
l'Oficina d'Informació Turística,
que aquesta temporada ha tret un
promig de més de 7O informacions
per dia, així com Ia col·laboració
amb Ia Policia.
Una vegada finalitzat, el Sr.Ig-

nasi donà Ia paraula als hotelers,
els quals agraïren a l'Ajuntament
i especialment a Ia Comissió de Tu-
risme l'interès que han agafat per
Ia zona.

El Sr. Pere Servera, vice-presi-
dent de l'Associació Hotelera dema-
nà a l'Ajuntament el suport per dur
endavant el projecte de fundar una
policia turística, per donar més
seguretat als que ens visiten.
Acabà Ia presentació amb un dinar

al mateix hotel, al qual s'hi afe-
giren altres membres del consistori
llorencí.
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DIA 14. DILLUNS.

EL PSOE PRESENTA EL PROGRAMA 2000

Organitzat per Ia Federació Socia-
listaa Balear-PSOE, tengué lloc a
Artà una reunió amb Ia premsa comar-
cal, per tal de presentar el Progra-
ma 2000 del PSOE i tenir un contacte
directe amb Ia premsa forana.
Per part de Ia premsa hi assisti-

ren representants dels municipis
d'Alcúdia, Ca'n Picafort, Sant Llo-
renç, Artà, Capdepera i Son Servera.
En representació del PSOE hi eren

Antoni Garcias CoIl (secretari gene^
ral i senador), Manuel Quadreny Cor-
tès (secretari de comunicació), Fran
cesc Mellado Serra (J.S.I.) i Mariã
Arnanz (gabinet de premsa), a més
dels locals Pere Pep GiI i Antoni
Maria Ginart (ambdós regidors).
El Sr.Garcias destacà els punts

que el partit durà a debat, que són:
- Ordenació del Territori i Medi Am-
bient,
- Turisme, Enfoc Socio-Econòmic,
- Estat plurilingüe i pluricultural,
- Estat de les Autonomies,
- El Paper de Ia Dona a l'Any 2000,
- L'Estat de benestar Social.
Acabà Ia vetlada oferint a Ia prem

sa Ia seva ajuda, així com Ia dels
seus companys de partit, per donar
informació.

DIA 17, DIJOUS.

LA TERCERA EDAT AL DIJOUS BO

Un bon grapat d'Amics de Ia Ter-
cera Edat aprofitaren el dia per
anar al Dijous Bo. Després de donar
voltes i voltesper Ia Fira d'Inca,

varen anar a dinar a "Los Melones",
després es posaren a cantar i ballar
Ia resta de l'horabaixa, tornant a
Son Servera amb l'arribada de Ia
fosca.

LA CARRETERA DE LES ELECCIONS.

A Ia fi s'asfaltà Ia carretera de
"les eleccions", a Ia carretera des
Cornellà Fondo Ii tocà el torn d'es-
ser asfaltada com toca.
Com molts recordareu, Ia carretera

de Son Servera a CaIa Bona ja se co-
neixia pel nom de "les eleccions",
degut a que a les primeres eleccions
democràtiques fou quan començaren
a arrenjar-la i de llavors, cada ve-
gada que s'acostaven unes de noves,
se tapaven els clots o s'arranjaven
les voreres.
Idò aquesta vegada, fora eleccions

han fet les voreres netes i l'han
asfaltada amb asfalt del bo.
Enhorabona!.

VENDA DE VrVENDES
APARCAMENTS I TRASTERS

A LTiDIFICI

SAVOY III
(Davant Hotel Talayot)

*****

Informació a
Construcciones BADIA CALA MILLOR.

S.A.
AVDA. JOAN SERVERA CAMPS, 41

CALA MILLOR. * =85930
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CONCERT EXTRAORDEVARI
DESANTA

CECILIA

ALUMNES DE L1ESCOLA DE MUSICA I
LA BANDA DE MUSICA LOCAL.

El 14 de febrer de 1987 el Sr. Silverio
Duato es feia càrrec de Ia Banda de Música
Local de Son Servera, Ia qual es trobava
en precària situació. Després d'una reunió
amb el Batle i el Delegat de Cultura, el
Sr. Duato començà Ia reorganització de Ia
Banda, acudint personalment a casa dels mú-
sics joves que havien deixat Ia banda. Al
primer essaig foren tan sols 17 músics. Es
convocà una reunió i per votació democràti-
ca quedà constituïda Ia junta directiva se-
güent :
President; Joan Serra
Tresorer; Miquel Massanet
Secretària; Nativitat Rosselló
Vocals; Mateo Servera, Antoni Servera i Mi-
quel Pons.
El 21 de juny de 1987 amb Ia incorporació

dels músics que tornaren a Ia banda i l'aju
da d'uns quants de Capdepera aconseguiren
comptar amb 33 músics per al Concert Extra-

ordinari ofert a l'Església Nova de Son Ser
vera, essent tot un èxit.

El pas següent fou posar els' fonaments
per tal que Ia banda aconseguís nous músics
que es fessin càrrec de diferents instru-
ments molt necessaris a Ia banda.
Al setembre de 1987 començà de manera pro

visional l'Escola de Música de Son Serve-
ra, amb Ia coordinació del Sr. Duato; hi
venen impartint classes de solfeig na Nati-
vitat Rosselló i n'Antònia Mas; a més, en
aquests moments se compta amb professors
de flauta, clarinet, piano, etc, si bé, a
l'espera de l'ajuda promesa per l'Ajunta-
ment, són els pares els que corren amb les
despeses de les esmentades classes.

Mentres s'espera Ia consolidació de l'Es-
cola de Musica, Ia llavor posada comença
a donar els seus fruits. El 20 de novembre
tenqué lloc Ia presentació oficial de l'Es-
cola de Música, amb motiu del Concert extra
ordinari de Santa Cecília. Ben prest qual-
cuns d'aquests alumnes passaran a formar
part de Ia Banda de Música de Son Servera.
Més que una crònica, vos oferim imatges

d'aquest inolvidable Concert Extraordinari
que obrí un camí d'il·lusió per als alumnes
i, com no!, donam l'enhorabona per l'aco-
llida extraordinària que els músics de Ia
banda han dispensat als alumnes.
Testimoniam l'agraïment dels pares a tots

els mestres i de manera especial a na Nati-
vitat Rosselló, que està a diari en contac-
te amb els alumnes, sempre baix Ia respon-
sabilitat directe del Sr. Silverio Duato,
vertader mestre d'aquest èxit.
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INFORMACIO DE LA SALA

Al PIe celebrat el passat dia 2
s'aprobaren, entre d'altres, els
punts que vos oferim.
1 ) Modificació de les ordenances
fiscals per a l'any 1989.
2) Després d'un estudi realitzat
sobre Ia recollida de fems i degut
a que a l'estiu el servei per als
hotels és diari i per als restau-
rants de sis dies a Ia setmana
s'acordà amb 8 vots a favor, un en
contra i 3 abstencions, augmentar
en 5.046.983 de pts el pressupost
de Ia recollida.
3) La construcció de dues zones ver
des, una a Ia Costa dels Pins, amb
un pressupost de 4.554.073 pts. i
l'altre, darrera l'Hotel Levante
Park, per valor de 5.057.030 pts.
Per a tal fi, Ia Conselleria de Tu-
risme ha concedit una subvenció de
4.200.000 pts.
4) El Sr. Jeroni Vives fou anomenat
President de Ia Comissió de Vies i
Obres, càrrec que tenia fins ara el
Batle, Sr. Francesc Barrachina.
5 ) Fixar el 7 de novembre data de
començament de les classes per a
adults, que es fan a les escoles
velles. Les classes d'anglès i ale-
many es faran els matins i capves-
pres i finalitzaran dia 3O de gener
6) S'aprobà sol·licitar un altre me-
tge al'Insalud. La Comissió de Sa-
nitat proposà demanar a l'Insalud
Ia plaça d'un altre metge, ja que
Ia zona ha tornat grossa i passen
les 4.500 cartilles.

INFORMACIÓ D1URBANISME
OCTUBRE-88.

3 llicències d'obres majors

- 19 llicències d'obres menors

4 llicències d'obres denegades

3 expedients sancionadors

CASAMENTS

08-10-88 Antonio-María Vallejo LIi-
teras i Magdalena Riera Llull.

14-10-88 José Rodríguez Cano i Mar-
tina-Mechthild-Gertrud Peters.

16-10-88 Jerónimo Lliteras Massanet
i María Josefa Pons Martínez.

15-10-88 Antonio Servera Llull i Ma-
ria-Montserrat Català Bauzà.

NOVEMBRE 7-

17-10-88 Antonio Vives Fernández i
Jayne-Ann Stockin.

NAIXEMENTS

09-10-88 Luis Pujalte Sastre,
fill de Luis i Micaela.

13-10-88 Jeroni Sard Brunet,
fill de Francisco i Magdalena.

13-10-88 Laureano Rodríguez Anaya,
fill de Juan i Ana María.

22-10-88 Laura Gallardo Macías,
filla de Leandro i Franciscà.

14-10-88 Francisco-José Rodríguez
Pinilla, fill de José A. i Franciscà

DEFUNCIONS •

04-10-88 Gunter-Bernhard Michalowski

05-10-88 Lilian-May Mason.

15-10-88 Anton-Heinrich Bahn.

15-10-88 Johannes-Richard-Wilhelm
Vomfe-11.

22-10-88 Jesús Reolid García.

Calle Mar, 45
SonServera (Mallorca)

^50n07
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Donam Ia
mà als

ajuntaments,

••constnum
MaUorca
plegats.

El Consell Insular de Mallorca du a terme en col·labo-
ració amb els municipis petits de l'illa, un ambiciós programa
de realitzacions que és el resultat d'una estreta cooperació
en matèria tècnica, jurídica i econòmica i en una àmplia pla-
taforma d'accions en els camps més importants de l'activitat
ciutadana diària.

El Consell Insular de Mallorca ofereix àls diversos mu-
nicipis una ajuda inestimable en matèria d'assistència social
als ciutadans, de foment de Ia cultura popular, de dotacions
d'infrastructura esportiva als pobles, de potenciació de les
activitats econòmiques i socials, de creació de llocs de feina,
de construcció de carreteres, de protecció del medi ambient
i de tot quant s'ha de menester perquè els petits municipis
de Ia nostra illa puguin disposar d'unes dotacions d'infrastruc-
tura adequades a les seves necessitats.

Per nosaltres,
els més petits són els

més grans.

COnSELL IMSULAR DE MALLORCA



-1988
CUIDAR LA NOSTRA ZONA

No fa gaire temps, en aquestes
pàgines comentava el grau ascendent
d'incivisme que hi ha al poble, re-
ferint-me als objectes de tota cla-
sse i mida que Ia gent, millor dit,
desaprensius, acostuma a tiraf pels
bordells i camades dels voltants
del poble, fins i tot per dins Ia
pleta es troben des de televisors
fins a velles geleres, allà on cada
dia primer de mes l'Ajuntament dis-
posa d'un servei de recollida d'an-
dròmines velles, essent completa-
ment de franc, únicament es neces-
sita passar per l'Ajuntament a do-
nar el nom i l'adreça.
Potser Ia majoria ho faci per ig-

norància i per manfutisme Ia mino-
ria, el que és cert és que es nece-
ssita mentalitzar Ia gent, perquè
faci ús d'aquest servei.
També hi ha un servei de recolli-

da de fems amb un horari ben defi-
nit, tant d'hivern com d'estiu, pe-
rò, pel que es veu, molt de dies
els fems romanen pels carrers, tant
si es dia de recollida com si no,
i tot és perquè hi ha persones - di.
guem-ho així - que, per no tenir-
los dins casa seva, els treuen de
fora i "ja ho veurem", això si no
els deixa davant el veinat o al cap
de cantó, per, si un cas, que mo-
lesti als altres, mentres tant ells
tranquils, pareix una cosa que no
va amb ells.

7NOVEMBRE 9-
Tenc Ia certesa de que vosaltres

mateixos en coneixereu qualcun
d'aquests personatges.

UNA IMATGE VAL MBS QUE...

Rellotgeria
Fotografia

GRRClH LlS
Reportatges i videos

Pl. Sant Ignasi 3 -TeI. 567165
Son Servera

CONSULTA DE GINECOLOGIA
Dr. GiI Bretones -colegiado 1.902-

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

A PARTIR DE LAS 16 HORAS
PREVIA 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 sexología)

-PATOLOGÍA MAMARIA
- ECOGRAFIA

;̂

r /7\

sí
CONSULTA

GINECOLOGÍA
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JERONMOWESEHJOS 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
DUVMANTE

cerúmicas.aparici

^
i
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ASSESSOR
MUNICIPAL
EL SRy TOFOL SOLER ES MI-

SSER, ECONOMISTA I ALS 26
ANYS FOU DESIGNAT CONSELLER
D1HISENDA DEL PRIMER GOVERN
DE LA C.A., CARREC QUE OCU-
PA 4 ANYS. FA UNS QUANTS
MESOS QUE TREBALLA COM A
ASSESSOR DE L1AJUNTAMENT
DE SON SERVERA.

- SR. SOLER, ¿QUE RECORDA
DE LA SEVA EXPERIÈNCIA COM
A CONSELLER D1HISENDA?.
- Va esser una època molt
interessant, esser conse-
ller del primer governs de
Ia C.A., a mi me va collir
a una edat un tant especial
els 26 anys; tingué moments
molt interessants i d'al-
tres conflictius, en haver
de negociar transferències
amb l'administració central
malgrat tot estic content;
vàrem haver d'organitzar
Ia conselleria, ja que era
inexistent, deixàrem una
feina feta als, que vingue-
ren darrera.
- HA ENYORAT EL CARREC EN
CAP MOMENT?.
- No, ni jo ni Ia meva fa-
mília, crec que en Ia polí-
tica s'han de fer cicles
de 4 anys, no m'ha intere-
ssat mai Ia professionali-
tzació de Ia política, Ia
meva tasca era més tècnica
que política i s'ha de do-
nar pas a d'altres persones
amb idees noves.
- DU UN SEGUIMENT DE LA PO-
LITICA REGIONAL I NACIONAL?
- Sí, en aquests moments
estic a l'executiva regio-
nal d'A.P., no tenc una par
ticipació activa com abans,
estic més bé a Ia reserva,
seguesc les notícies a tra-
vés de Ia premsa i del par-
tit.
- FA UN CERT TEMPS QUE ASSE
SSORA L'AJUNTAMENT DE SON
SERVERA, TREBALLA TAMBE PER
A D'ALTRES AJUNTAMENTS?.

-NOVEMBRE U-

- No, tenim un gabinet a
Ciutat, cinc companys i jo,
solem treballar per a l'em-
presa privada, així mateix
un altre company treballa
a vegades per a l'Ajuanta-
ment de Felanitx. A Son Ser
vera ens demanaren ajuda
a l'hora de confeccionar
el pressupost i hi venim
treballant regularment.
- ES PROBLEMATIC EL TREBALL
DE SON SERVERA?.
- El que intentam és que
es reflectesqui Ia realitat
del que és l'Ajuntament de
Son Servera. Una primera
mesura que vàrem prendre
va esser que Ia despesa de
personal, molt quantiosa,
que abans no s'especificava
(anava a una xifra global)
quedi pressupostat Ia plan-
tilla amb el nom i llina-
tges de tots els empleats
municipals, el lloc que ocu
pa i Ia xifra exacta de ca-
dascun d'ells. Un altre
apartat especifica les des-
peses de manteniment dels
diversos centres de l'Ajun-
tament, per exemple: Ia
llum de les escoles, ofici-
nes, etc, tot especificant
les despeses, no es feia
tampoc abans. Amb una parau
Ia, classificar les despe-
ses i fer un pressupost més
adaptat a Ia realitat, a

fi de que qualsevol pugui
entendre els pressuposts;
és uña primera passa que
es dóna i en el futur s'ha
de millorar més én aquest
sentit.
- COM A ECONOMISTA ES PAR-
TIDARI DE L'ENDEUTAMENT
DELS AJUNTAMENTS PER FER
INVERSIONS?.
- Jo crec que quan es fa
un endeutament per fer in-
versions és una cosa perfec
ment llògica i a més és ne-
cessari. No és el mateix,
per exemple, que una famí-
lia s'endeuti per comprar
una casa que Ia tendran per
sempre o endeutar-se per
viure cada dia. Endeutar-
se per dur a terme una sè-
rie d'inversions aprovada
pel ple municipal, consen-
suat entre tots els polí-
tics, crec que és un bon
tema. De fet els ajunta-
ments de Mallorca són els
menys endeutats d'Espanya,
això té les seves aventa-
tges i els seus inconve-
nients, l'inconvenient és
que fa falta molta infraes-
tructura, si no Ia fan,
s'endeuten cada vegada més,
i això es molt delicat, es-
pecialment per a un munici-
pi turístic com és el de
Son Servera.
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SA REVETLA
El dilluns 22 de maig de 1.967,

a l«s 21:30, al Teatre Sindical de
Palma, els components més jovents
de "Sa Revetla" prengueren part a Ia
"XVII Prueba Provincial Regional de
Baleares de Canciones y Danzas".
L'actuació de Son Servera consistí
en el "Ball de l'oferta" i Ia "Jota
Pagesa" i no pogué esser millor: que
daren enprimer lloc; els altres fi~
nalistes a Ia categoria juvenil eren
dues agrupacions de Felanitx.
DeI "Diario de Mallorca" recollim

Ia crònica següent: "L'agrupació de
juventuts de Son Servera ocupà el
primer lloc en dances, molt valorat,
per mor de tractar-se de nins molt
^jdvenets i per l'esforç que suposa
elseit.ensenyament. Eren nins i ni-
nes d'entre 5 i 8 anys i ballaren
molt bé el Ball de l'oferta i Ia Jo-
ta Pagesa".
Arrel d'aquest èxit, foren reque-

rits mesos després per actuar en TVE
a un programa de molt d'èxit en
aquell temps com era "Dia de fiesta"
Es desplaçaren de Madrid a Mallorca
els tècnics de TVE i Ia gravació ten

gué lloc al Teatre Romà de Ciutat.
El conductor del programa, Sr. Joan
.Vidal, aleshores locutor d'actuali-
tat de ràdio i TV alabava, en decla-
racions fetes als mitjans d'informa-
ció provincials, l'encert dels balls
de "Sa Revetla", en aquest cas els
petits de l'agrupació tornaren a
viure amb alegria Ia seva actuació.
Al 27 de setembre del mateix tro-

bam un altre èxit de Sa Revetla, con
cretament al I Certamen Folclórico
"Andrés Estarellas": primer premi
en Ia categoria d'adults.
Encara un altre: el primer premi

al "Trofeo del Miniterio de Informa-
ción y Turismo", dotat amb 5.000 pts
els protagonistas foren dues pare-
lles de "Sa Revetla", formades per
Sebastiana Suñer amb Miquel Ripoll
i Marisa Ramis amb Pedro Servera.
Seguim parlant amb els protagonis-

tes que, al llarg dels anys formaren
part de "Sa Revetla", i són ells els
que a més a més van fent aquesta pe-
tita història de "Sa Revetla" amb
els seus records.

JOANA PERELLO "FONOI"

- Mon pare va començar el
primer any amb "Sa Revetla"
jo i Ia meva germana Polita
al segon any de Ia creació
de l'agrupació. A Ia meva
germana no Ii agradava gai-
re, en canvi a jo m'encan-
tava, vaig començar als 7
anys i fins que no vaig po-
der continuar, per motius
de feina, ja que treballava
a CaIa Millor a una tenda
i fa uns quants d'anys tan-
caven molt tard, no podia
estar cada setmana demanant
pér sortir abans d'hora.
Record amb molta d'il·lu-

sió els viatges que feren
amb l'agrupació.
Enguany he anat a l'Esglé

sia Nova a veure totes les
actuacions, ja que a Ia me-
va filla Ii agradava molt
veure ballar i amb una com-
panya meva d'aquell temps,

na Franciscà de "sa gasoli-
nera", comentàvem l'enyoran
ça i l'emoció que sentim
quan veim les al·lotes que

avui en dia ballen. Ens basí
taria una empenta molt pe-
tita a totes les majors per
tornar a ballar.

ACTMCJO AL TEATRE SIHDICAL DE PALMA
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VINT-I- CINC ANYS < »
ISABEL SERVERA BLANES.

NA BEL "APOTECARIA" FOU
DE LES COMPONENTS INICIALS
DE "SA REVETLA" ENS CONTA
EL DIVERTIMENT D1AQUELLS
PRIMERS ANYS, ELS MILLORS
PER A ELLA, DE "SA REVETLA"
QUAN ES DONAVEN DUES ACTUA-
CIONS SETMANALS.
- D'aquell temps record na
Marisa Ramis, les dues co-
sines "Lluques", na Rosa de
"Fetget", na Sebastiana, en
Pedro "Amèrica", Joan "Pis-
tola", Miquel "Xinet", Mi-
quel Ripoll, Joan "Jaques"
i en Campins, que era el
que més solia ballar de pa-
rella amb jo.
Mes majors i personatges

entranyables eren l'amo en
Guillem "Jaques" i l'amo en
"Randa", que era un serveri
que estimava en demesia el
poble i les nostres tradi-
cions, era molt bona perso-
na, per jo ha estat el que
ha tocat més bé de "Sa Re-
vetla", ell ensenyà el meu
germà Miquel, que al prin-
cipi també tocava. Aquella
manera especial que tenia
de llenegar els dits quan
acabava de tocar una peçal.
L ' amo en "Randa" sempre

em deia que Ii agradava
molt Ia meva manera de ba-
llar, molt natural i alegre
que me costà més de dos di£
gustos amb na Margarida "Ma
ssaneta", Ia nostra mestra,
ja que volia que baixàs un
poc més els braços.
Abans de començar les ac-

tuacions ens reuníem a "Sa
Granja" i en acabar seguíem
Ia bulla en el "Bar Nou".
Jo me canviava Ia roba 2

vegades, ballava amb el ves_
tit de senyora i el de pa-
gesa; record que una vegada
entre els canvis no se'm va
ocórrer altra cosa -que fi-
car-me dins el bres que em-
praven per a les escenifica-

ASSAIC A L'ESGLESIA NOVA, JULIOL 1967

cions, quan s'acostaren na
Sebastiana i les altres a
cantar el "Vou-veri-vou" i,
de les rialles, quan em ve-
ren, no varen poder cantar,
amb les dents estretes, per
no riure, giscaven, va es-
ser gros el rebumbori, per-
què na Margarida i el rec-
tor Sr. Joan Font no ens
renyassin, férem córrer Ia
veu de que hi havia una ra-
ta! .
Foren temps molt bons, jo

vaig seguir amb "Sa Revet-
Ia" durant uns 12 anys més.

SEBASTIANA SUÑER SERRA.

- Quan, arrel del festival
organitzat pel rector Joan
Font, es creà "Sa Revetla",
va suposar un agermanament
per a Ia gent del poble.
Record com si fos ara Ia

il·lusió que suposà per jo,
l'estiu anava a collir ame-
tles i els dies de l'assaig
ma mara em deixava acabar
una estona abans, per poder
anar a ballar. Ses compa-
nyes d'aquell temps eren na
Marisa Vidal, Magdalena Do-,
menge, Catalina Andreu, i
amb en Ripoll solíem ballar

"Sa Rosa" i "Ses Veremado-
res".
L'any 1.972 em vaig casar

i, degut a Ia feina del meu
home, vàrem passar a viure
a Maó, Felanitx, Portocris-
to, Llucmajor i d'altres
pobles, fins que, fa uns 7
anys, tornàrem a Son Serve-
ra i deseguida em vaig in-
corporar al grup, aquesta
vegada com a cantadora.
Tots els meus records de

"Sa Revetla" són molt agra-
bles, ara vos puc aidar
molt poc, quant a recordar
anècdotes o dates exactes,
si bé una que va despertar
molta curiositat i sorpresa
en aquell temps és del via-
tge que férem a Andorra,
quan el rector Joan Font i
el vicari Pere Pou es pre-
sentaren sense sotana, les
més joves no ens aturàvem
de riure, va esser tot un
esdeveniment veure per pri-
mera vegada als capellans
sense sotana, vestits de
paisans.
Acabaré dient que estic

molt contenta de que "Sa Re
vetla" pugui celebrar, si
Déu vol, els 25 anys com a
agrupació.
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REGIDORS

JOAN REYNES I MASCARO

Joan Reynes Mascaró va néixer a
Palma dia 15 d'octubre de 1947, de
sempre ha estat vinculat a Son Ser-
vera, d'on eren els seus padrins per
part de mare, i a on ell acudia ca-
da estiu. Es casà amb una al·lota ser
verina i tenen dos fills : en Mateu7
de 13 anys, i en Jaume, d ' l l .

Afiliat a Aliança Popular, fou ti-
nent de batle de 1983 a 1987, a l'ac
tual legislatura és presidente de
Ia Comissió de Transports, Comunica-
cions i Platges, i vocal de Cultura,
Esports, Sanitat i Vies i Obres.

Amb ell anam conversant tranquila-
ment, fent preguntes que amablement
respon. Més que les preguntes, allò
que capta Ia nostra atenció són qua_l
cunes frases que diu en Ia conversa
i que donen a conèixer un poc més
el seu caràcter i Ia seva manera de
ser.

- Amb en Pere "Cale t" ens vàrem in-
troduir dins Ia política sense adonar-nos-
en.
- EIs socialistes han anat bé quan han co-
mençat a fer política de dretes.
- Un té il·lusió de fer coses i quan entra
a l'Ajuntament es topa de morros amb una
paret i tot són problemes i traves legals
que retarden els projectes.
- La cosa més trist és que havent 13 perso-
nes que poden fer feina a l'Ajuantament,
n'hagin de fer 8 i els altres 5, a criticar
ja que hauria d'esser una tasca dels 13 que
el poble ha elegit. «
- VOSTE ES REGIDOR PER AP, ESTA SOTMES A
UNA DISCIPLINA DE PARTIT A LES VOTACIONS
DELS PLENARIS O TE UNA CERTA INDEPENDÈNCIA?

- Be, jo consider que des del moment que
un grup diu "anem a donar-nos les mans i
fer feina pel poble", es prenen decisions
entre tots, sempre pot esser que un no es-
tigui d'acord, quan s'ha reflexionat i s'en
ten que 1 ' aprovat entre tot és el que més
convé en aquells moments; és com un equip
de futbol, quan surten, ho fan per guanyar
i tiren les pilotes a Ia porteria contrària
i no contra ells mateixos.
- LA COMISSIO QUE VOSTE PRESIDEIX SEMBLA
DE LES MES FLUIXES, JA QUE L1AJUNTAMENT TE
POQUES COMPETENCIES. QUANTES VEGADES US HEU
REUNIT EN AQUESTA LEGISLATURA?.
- Oficialment, molt poques vegades, extra-
oficialment, moltes.
- QUIN SON ELS COMPONENTS D1AQUESTA COMI-
SSIÓ?.
- Pere Servera, Antoni Serra, Jeroni Vives
i Joaquin Martínez; sempre que ens reunim
i dialogam procuram cercar solucions, ens
assessoram per tècnics com el Sr.Colom, per
Ia depuradora i dins 'aquesta legislatura
tenim coses ambicioses, emperons duen molt
de papereig.
- A LA PASSADA LEGISLATURA VOSTE JA ERA PRE
SIDENT DE LA MATEIXA COMISSIO. NO CREU QUE
S1HAN ESTORBAT MOLT AMB LA SEGONA FASE DE
LA DEPURADORA?.
- No, no Ia volíem fer perquè teníem el pro
blema de que no era tota nostra, un tant
per cent era de Sant Llorenç. Es va pensar
que allò més lògic era esperar que Sant LIo
renç tengués Ia seva pròpia depuradora, i
així com ens quedàs, veure com responia tan
sols per al terme de Son Servera; de fet
ha millorat fabulosament, ara depura més
bé, però encara hem d'arribar al 100%. Si
nosaltres haguéssim ampliat abans. Sant LIo
renç tal volta no hagués fet Ia seva i CaIa
Millor s'ha fet tan gran, que nosaltres no
volíem abraçar tota Ia badia, tendriem un
monstre de depuradora dins Son Servera.
- QUE FA LA SEVA COMISSIO A PLATGES, TENEN
CAP COMPETÈNCIA?.
- A Platges és més una formalitat, és Cos-
tes qui s'en cuida i té les competències.
A nosaltres tan sols ens deleguen per donar
les concesions i mirar que es cumplesqui
l'estipulat. Demanam i solicitam a les ins-
titucions arena, etc, a veure si ens arriba
qualque cosa.
- EN CERTA OCASIO UN GRUP DE PERSONES ES
DIRIGIREN A VOSTE PER INTENTAR QUE S'AMPLI-
AS EL SERVEI DE TRANPORTS, VOSTE RESPONGUE
QUE NO PODIA FER RES, SEGUIM IGUAL?.
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- SÍ, és molt trist i és Ia veritat, a Ia
passada legislatura, quan el Conseller era
en ;Font:> férem molts de caminets i entre-
vistes, va esser fer retxes dins l'aigua.
Amb el nou conseller, Sr.Pio Tur, creim ha-
ver trobat un camí, ens va prometre unes
llistes oficials d'itineraris el passat ju-
ny, que depenien de Madrid, és el Govern
Central qui té les competències, encara es-
peram. Nosaltres no podem fer res, Ia com-
panyia, mentres no Ii imponguin uns horaris
actualitzats, pot fer el que millor Ii sem-
bli; quan tenguem Ia llei en ma, sabrem les
obligacions de Ia companyia i es podrà exi-
gir el seu cumpliment. Fins ara l'únic que
puc dir és que tenen una concesió que està
a l'espera de noves modificacions i punt.
- ES EL SECTOR DEL TAXI LOCAL CONFLICTIU?.
- Ho és perquè voldríem que fessin unes nor
mes adaptades a tots els gusts i no es po-
den fer 25 normes diferents per tenir a to-
thom content.
- COM A DELEGAT DEL BATLE, VOSTE ASSISTI
A REUNIONS PER TAL DE PARLAR DEL RETORN DEL
TREN A SON SERVERA. ENS PODRIA EXPLICAR
AQUESTES GESTIONS?.

- La primera reunió amb d'altres municipis
afectats va esser molt informal, al menys
intentar que ens adecentassin les estacions

La segona, amb el Conseller i -els mitjans
d'informació, va esser molt més coerent,
per veure quina acollida podria tenir el
tren turístic, ja que no sabem perquè es
va deixar perdre un servei que teníem al
poble. La línia està actualment en vigor,
emperons com tothom sap, no en explotació,
per tant, sempre queda una possibilitat i
s'ha d'intentar.
- ES COMODA LA SEVA GESTIO A L'AJUNTAMENT?,
SEMPRE HAN COMPTAT AMB LA MAJORIA?.
- No, de còmoda no té res, és incòmoda per-
què t'obliga a fer les coses ben fetes.
.Sempre és millor que facin les coses abans
els altres i, quan estan fetes, trobar-los
defectes.

LA PIZZERIA SIMBAT COMUNICA ALS SEUS

CLIENTS I AMICS QUE ESTARA TANCADA

FINS A PRINCIPIS DE FEBRE:

PELUQUEROS

ESTEJSTAS

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

Telefono586518
CALAMEXOR
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BETLEM O LA HUMILITAT DE DEU
Pròxims ja a celebrar el

Nadal d'aquest any de 1988,
voldria fer en veu alta
unes breus reflexions que
m'ajudin a mi i potser a
qualque possible lector a
viure millor uns dies que
ens recorden el més extra-
ordinari dels esdeveniments
I voldria començar amb un

record molt personal. Fa ja
9 anys qüe, juntament amb
els meus condeixebles sacer
dots, tenguérem Ia ventura
de celegrar el 25è. aniver-
sari de Ia nostra ordenació
sacerdotal a Ia terra de
Jesús.
Era el primer dia de Ia

nostra estada a Palestina.
A Ia Basilica de Betlem con
celebràvem Ia Santa Missa.
A mi em tocà llegir, a l'E-
vangeli de Sant Lluc, el pa
ssatge que amb tota senzi-
llesa ens relata el naixe-
ment de Jesús, i record per
fectament que se m'ennigu-
laren els ulls i, per breus
moments, se'm paralitzà Ia
veu, mentres pensava: "Aquí
aquí mateix, una nit freda
d'hivern, davant Ia total
ignorància i despreocupació
del món, tengué lloc l'es-
deveniment més gran de tots
els temps: el naixement
d'Aquell que dividiria Ia
Història en dues parts:
allò que s'esdevingué abans
de Jesucrist i allò que
s'esdevingué després d'Ell"
Si om té un mínim de sen-

sibilitat, no es poden lle-
gir sense estremir-se el
cor les paraules gravades
en llatí a l'estrella de
plata que dins Ia cova asse
nyala el lloc on nasqué el
Salvador: "Hic, de Virgine
Maria, Jesus Christus natus
est", és a dir, "Aqui,<de
Ia Verge maria, nasqué Je-
sucrist". Aquí, en aquesta
pobra cova, en aquest racó
ignorat del món, el CeI be-
sà Ia Terra.

I un pensa: "Cert, Senyor
Ia primera cosa que ens
veim precisats a admetre és
que Tu volgueres esser
igual a nosaltres, però qui
na diferència!, perquè anam
a veure: si nosaltres hagué
ssim pogut triar prèviament
als nostres pares, és més
que evident que haguéssim
triat als emperadors romans
Tu, en canvi, escollires
per pares uns humills arte-
sans. Sens dubte haguéssim
triat Roma, capital del món

com a bres del nostre na-
ixement , Tu escollires un
poble insignificant. I en
lloc del palau imperial,
construït de marbres i fus-
tes precioses, amb toves ca
tifes i llits d'or i marfil
vares triar una cova aban-
donada en un camp obert...
SÍ, ja ho sé, aquestes re-
flexions s'han escrit mil
vegades i se tornaran a re-
petir mil vegades més, però
mil pics també haurem de re
petir que Ia nostra pobra

PIoXII, 26 . TeI. 551109

Novostyl
VlSlLLOS, RASOS,

MALLAS1 GUIPOURS, Y
ACCESORIOS MONTAJE

07500 MANACOR (Baleares)
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imaginació no copsa, no com
pren res. Aquí sí que es po
sa de manifest allò que di-
gueres, Senyor, per Isaïes:
"EIs meus camins no són els
vostres camins, els meus
pensaments no són els vos-
tres pensaments".
Potser si sabéssim aten-

dre millor, si estimàssim
mes el "silenci sonor" del
qual parlen els mítics, si
fóssim menys extravertits
i més introvertits, tot es
convertiria en sons i melo-
dies, en remors i veus in-
citants: Ia naturalesa, fe-
rida de mort per Ia mà de
l'home, però encara bella,
Ia serenitat infinita d'una
nit estrellada, el murmuri

d'una font, l'aroma de les
flors, els ulls clars d'un
infant, el sofriment humà,
les nostres pròpies veus
interiors... I llavors, so-
bre tot davant Ia terrible

simplicitat de Betlem, pos-
sitvlement ens sentiríem sa-
ludablement eixelebrats en
recordar que el Déu omnipo-
tent , abandonada Ia seva
immensa majestat, es reves-
teix de Ia debilitat d'un
infant i prolonga Ia seva
misteriosa presència entre
nosaltres a Ia humilitat
eucarística i a Ia humili-
tat sofrent i necessitada:
"Hajau i menjau, això és el
meu Cos"... "Allò que faràs
amb un d'aquests més petits
a mi m'ho faràs".

Ho repetesc, no ho ente-
nem, Senyor, però hem de
confessar al menys que qual-
que cosa tendrà Ia humili-
tat, quan atreu amb tanta
força el Cor de Deu: per
néixer, una cova; per viure
una cabana; per morir, una
creu; per sepultura, una
tomba prestada; per ressus
citar, l'anonimat de Ia nit

sense testimonis, i, per
expandir pel món Ia més ale
gra de les notícies, Ia te-
va resurrecció, Ia veu de
12 humills pescadors...Ique
bé que va saber captar tot
allò Teresa d'Avila i així
recomanar a les seves car-
melites: Filles, importa
moltíssim esser humills,
perquè caminar en Ia humi-
litat és caminar en Ia Ve-
ritat!".

"Senyor, que Ia teva Bet-
lem encoratgi en nosaltres
un cor d'infant".

Joan Servera (Prevere)

EL GRUCE
BAR-RESTAURANT

Especialitat
cuina

mallorquina
:•::;<:;<#:£:;:

Berenars
Noces
Comunions

Ctra. Palma Artà km. 41
TeI. 560073. VILAFRANCA
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ESCOLA DE MÙSICA

Seguint amb Ia família de
l'oboè, anam a explicar el CORN
ANGLES.
Es senzillament un oboè con-

tralt en Fa, un poc més gran
que el normal i afinat una cin-
quena més greu que aquest. Te
el pavelló esfèric, com l'oboè
d'amor; en canvi, Ia seva embo-
cadura és diferent, ja que Ia
llengüeta doble està insertada
damunt un tub metàlic curt i
lleugerament curvat. Va esser
també anomenat OBOE DA CACCIA,
potser perquè quan va aparèixer
a finals del segle XVIII, tenia
molt sovint forma semicircular,
com un corn de caça.
Les primeres notes del regis-

tre greu són potents i de cert
relleu, essent difícils d'exe-
cutar en pianissimo. A partir

del Re i fins Ia seva darrera
cinquena, en Ia qual perd el
seu timbre peculiar, el corn
anglès té un timbre nostàlgic
i misteriós, Ia peculiar sono-
ritat del qual l'ha fet irreem-
plaçable en l'orquestra simfò-
nica.
La tècnica d'aquest instru-

ment és similar a Ia de l'oboè,
encara que menys àgil.
Degut a l'escassesa d'aquest

instrument aquí a Mallorca (pa-
reix que només n'hi ha un a
l'Orquestra Simfònica de Palma)
no podem oferir-vos cap entre-
vista amb qualque personatge
que es dediqui a tocar el corn
anglès, ben igual que els dos
pròxims instruments de Ia ma-
teixa família dels oboès.

Les darreres
novetats en:

"bolsos"

complements
de pell

Avda, Cristóbal Colón, 70
Teléfono 58 52 24

CaIa Millor
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GESTORIA GIL
GESTORlA A. GIL

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

CaIa Millor - Sucursal Son Servera
MALLORCA

20 Años de GESTION

EON NADAL

FELlZ NAVlßAß

rîunrnïUJïUJiiuïuJiuJiUjmjïUJiumi

GESTORIA J

AUTOMÓVILES
Matriculaciones.
Transferencias.
Tar|etas transporte y visados.
Cambio de Residencia
Baps Vehículos.

ASESORIA LABORAL
Obtención D.C.E.
Alta empresas en Seg. Social.
Alta Autónomos en cualquier régimen.
Seguros Sociates (TC-2, TC-I, etc.)
Contratos trabajo y prórrogas.
Exptes. jubilación, invalidez, viudedad y orfandad.
Descargos y Recursos ante Ia Organización.
Laboral Competente

TRAMITACIONES VARMS
Altas y Baps Licencia Fiscal.
Liquidación Escrituras.
Liquidación plusvalías.
Registro de Ia Propiedad.
CERTIFICADOS Nacimiento, Defunción,
Matrimonio, Ultimas Voluntades, Penales,
Sociedades, Patentes y Marcas.
Licencia de caza.
Permiso de Armas

ASESORIA FISCAL Y
pONTABLE ,

A través de Informática Llevant, (Empresa del Grupol

Balance mensual de Sumas y Saldos

Programa especial para E.O.S., IN. y SJ

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

Balance de Sociedades.

Contabilidad de Sociedades.

Confección declaración de I.V.A - PF.

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

SEGUROS

F
mtm*l

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 PREVISIUN MALLORQUÍNA
(Enfermedad y Acetes profes.l
Y SANITAS (Seg. Enfermedad)

• ALIANZA

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

#\i*tì
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COL.LEGI
JAUME

FORNARIS

CURS 88-89

PROFESSOR:

LLUIS CLADERA

DaIt (esquerra-dreta); Joan Riera León, Antoni Romo, Martin Etherid-
ge, Francisco Muñoz Cabello, Mateo Reynés Sansó, Miguel Sard Juárez,
Víctor Ontavilla, Daniel Valls Payne, Catalina Servera Llull, Jenny
Weiss, Miguel Morla Mascaró, Antonio Servera Pedrajas, Yasmin Jazdan-
baksh, Antonia Tous Vives, Jaume Ch. Richter Servera, Obdulio Rodrí-
guez Rodríguez, Francisco Umbert González, Margarita Servera Morey,
Antonio Murillo Fiol, Antonia Nebot Nieto, Susana Nieto Sastre, Raquel
Muñoz Méndez, Maria Luz Sánchez Milán, Juan Servera Morey, José maria
Nigorra, Maria Magdalena Vives Garcías, Maria Angeles Uncendo, José
Manuel Sáez Sánchez.

Joan Buades Gost

TALLER PROPI

Trofeus Esportius

Fotografía i Gravats

• • • •

Cristóbal Colon, 15
TeIf. 58 54 69

Cristóbal Colon, 64
TeIf. 58 51 15

<

CALA MnXOR

Joieries Cala Millor
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COL.LEGI
SAN -

FRANCESC
í

CURS 88-89

PROFESSOR:

MARIA BRUNET

- la fila; Francisco Vicente Rebollero Rincón, Bàrbara Esteva Nebot, Franciscà Giscafré
Massanet, Maria José Molina Perona, Juana Ma MoIl Flores, Juan Cuadros Llinàs, José An-
tonio Villalba Cervantes, Miquel Nebot Rios, Miquel Rosa Hernández, José Manuel Ortega
Rebollero, Alberto Martinez Illaan, Tito Aguiló Moranta, Ana Cabezas Gutiérrez, Maria.
-2a fila; Pere Joan CoIl Serra, Jesús Antonio Canales Díaz, Javier Servera GiI, Carme
Riera Vives, Maribel LÓpez Torrelló, Margarita Morey Servera, Lucy Matamalas Hodkinson,
Juan León Fernández, Neus Domenge Santiago, Ana Belén Iser Jiménez, Maria Elisa Nadal
Nebot, Víctor González Domínguez/ Javier Valero Esturillo, Vanessa Massanet Cobo, Dióge
nes Rodríguez Noriega, Franciscà Sureda Llull, Sara Matamalas Hodkinson.
- 33 fila; Catalina Melis Galmés, Tania Morey Garcia, Mireia Frances Yubero,Pilar Liria
Resina, María Fernández Mosqueda, Joan Palerm Espases, Adela Matamalas Hodkinson, Lour-
des Puigrós Riera, Isabel Servera Riera, Francisco García Delgado,Alex Ballester Brinton

ï ANODEGARAMTIA
SIN LIMITE DE KILOMETRAJE

W/tá

Servicio Oficial

r\ ANOSDESEGURlDAD
/A L MECANICA
^ 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
9) ANTICORROSION

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

ARAMUDEPORVIDA
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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ESPORT

1986

SEBASTIA MASSANET

13 anys, serveri.

GRAN PROMESA COM
A JUGADOR DE FUTBOL.
ES TECNIC I TEMPERA-
MENTAL .
- La meva afició al
futbol em ve de molt
petit,ja que a Ia
meva família són
molt fubolistes, el
meu conco Antoni ha
jugat amb el CaIa
Millor i el meu conco
amb el "Serverense".
- Jo vaig començar amb
Son Servera.
- No tenc una demarcació fixa, m'és igual,
juc allà on me posi l'entrenador.
- De major m'agradaria jugar primer amb el
CaIa Millor en 2a divisió i després amb el
Barça, que és el meu equip favorit.
AIXI ES EN SEBASTIA, ALIAS "SCHUSTER".

Tomeu encara juga

els benjamins del
JUDO

Na Magdalena Massot és Ia nova
campiona de Balears de Ia seva ca-
tegoria. A més quedaren tercers els
judoques Xerafi López, Joan Nicolau
i Miguel Mendoza, tots els quals
pertanyen al Club "Renshinkan" de
Son Servera.

Bar - Restaurante

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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INFANTILS
CALA

MILLOR

TEMPQRADA: 88-89

ENTRENADOR:

BIEL SERVERA

Francisco García Bujalance, Bernardo Llore Sansó, David Rotger Pöl-
son, José Gillermo Alzina Pons, Eladio Martínez Nieto, José Ruiz Cas-
tellote, Pedro Porcel Guardia, Isidro Sureda Salamanca, José A. Busti-
Uo García, Salvador Bauza Riera, Juan D. Lado Sánchez, Jaime Richter
Servera, Jorge Castillo González, Sergio Castillo González, Sebastián
Massanet Llull, Cristóbal Salas Cantarellas, Pedro Andreu Sard, Manuel
Cervantes Rodríguez, Salvador Cervantes Rodríguez, Francisco J. García
Bennàssar, Juan Manuel Mari Calvo, Nicolás Roma Carrió, Obdulio Ramí-
rez Moreno, Vicente Corral Guardia, Juan Riera León..
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PROTAGONISTA: MIQUEL MARIN
Miguel Marín Rodríguez va néixer

l'any 1938 a Robledo (Albacete), on
passà part de Ia seva joventut, ja
que l'any 1955 emigrà a Manacor,
on s'enrolà amb Ia seva família.
De sempre Ii cridà l'atenció Ia

Guardia Civil i fou després del seu
servei militar quan se decidí a in-
gresar al cos de Ia Benemèrita. Això
era a l'any 1963, quan ingressà a
l'Acadèmia de Barcelona, on passà
3 mesos.
Una vegada acabada l'Acadèmia, fou

destinat a Mallorca, estant poc
temps a Santanyí i després vengué
a Son Servera, on fa 25 anys que hi
és, llevat de qualque mes que fé ser
veis a Inca i l'aeroport.

Estant a Son Servera conegué Ia
que avui és Ia seva dona. Se casaren
l'any 1969 i tenen un fill. El fet
de casar-se al poble l'induí a no
demanar trasllat a d'altra part.
Com anècdota més important cal re-

cordar el primer any d'estar a Son
Servera, quefou quan descarrilà el
tren, essent un dels seus primers
serveis importants.
Al llarg dels 25 anys té molts de

records i ha fet molts de companys.
AIs seus companys de cos los desi-

tja que tenguin tanta sort com ell
i puguin arribar a on ell ha arribat

A partir d'ara se dedicarà a Ia
seva finca, a Ia família i als com-
panys.

Ràdio Son Servera-85 i Recull In-
formatiu donà l'enhorabona a en Ma-
rín pels seus 25 anys de servei.

25 ANYS DE SERVEI

BAR RESTAURANTE
S'ERA DE
PULA %

4MÄ

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

EL RESTAURANT DE
SON SERVERA

LA SEVA ESPECIALITAT :

ELCIJRNT




