
tf
" >,<;d̂ :r ̂  ̂ x „,„|̂ V Q ® KI

P*^<Lb<^>o^
:' nfo r m a t i u JËSJ

sa^y
1

&JJ
n^R.Ç-89

Molta animació i participació a Ia Setmana Santa-89



- MARC - 89 ^{jÍC UXj^L^. Informatiu PAGINA- 2 -

El passat dia 5 tengue
lloc l'Assemblea General Or-
dinària de Premsa Forana,
que enguany s'ha feta a Ma-
rratxi, aprofitant Ia cele-
bració de Ia V Fira del Fang
organitzat per Ia revista
Port^a i patrocinat per
l'Ajuntament de Marratxi.
A les 10 hores fórem re-

buts pel President de Ia
Premsa Forana, Sr. Gabriel
Massot; després de les salu-
tacions i amb un dia esplèn-
did de primavera, els cente-
nars de representants de les
revistes, es parti amb auto-
car a visitar el terme muni-
cipal de Marratxi; a més
dels paisatges, es visità
l'olleria de Ca'n Vent, on
encara conserven les eines
i maneres de fer les olles
des de l'any 1837.

Presentació llibre.

En el marc de Ia Fira, si-
tuat en el restaurant Tres

TROBADA DE PREMSA FORANA

Germanes fou presentat el
llibre titulat 'Portol, guia
d*olleries", del qual són
autors Gabriel Massot Munta-
neer i Miquel Mut Sureda.
La presentació corré a cà-
rrec de l'escriptor Gabriel
Janer Manila, qui destacà
Ia gran labor dels autors.
A 1'acte es veren cares

conegudes, com l'historiador
Josep Masacaró Pasarius i
el glosador Pere L·1«11.

Després de fer una volta
per Ia Fira, se segui Ia tro
bada posant peu davall Ia
taula, per sabori el bon
arrós i tot el que segui a
continuació.
Finalitzat el dinar, per

fer Ia digestió, s'oferi

l'actuació del grup Musica
Nostra i de Xeremiers de Sa
Calatrava, que feren aixecar
a més de quatre a ballar bo-
leros i jotes.

Com a nota destacada, cal
fer referència a Ia pujada
a l'escenari del president,
Sr. Massot, que, en compa-
nyia de Ia bellissima can-
tant del grup, interpretà
una cançó.
Per finalitzar Ia trobada,

els representants de les 50
revistes de l'associació fe-
ren l'Assemblea General Or-
dinària.

LA PREMSA FORANA, AMB EN CANELLAS

El dimecres, dia 15, a un celler
d'Inca, es reuniren els mitjans de
comunicació de Ia Part Forana, con-
vidats pel President, Sr.Canellas.

Al sopar assistiren representants
d'unes 30 publicacions; Ia resta,
segons els informes, havien confir-
mat Ia seva assistència, però Ia ve-
ritat és que, per mor dels partits
de futbol o per ganes de fer quedar
malament als organitzadors, n'hi va
haver que no hi assistiren.

Finalitzat el sopar, el Presidente
de Ia Premsa Forana donà les gràcies
als assistents i passà Ia paraula
al President e Ia Comunitat Autònoma
Sr.Canellas, les paraules del qual
foren curtes i explicatives. Informà
del conveni entre l'Associació i el
Govern de rebre les subvencions mit-
jançant l'Associació, per no retar-
dar els ingressos. També digué que
moltes coses no es poden millorar
per manca de competència per part
de Ia Comunitat Autònoma.

S'ha d'agrair al Sr.Canellas Ia
seva presència en un dia tan senya-
lat, ja que era el seu aniversari.

EL SR.CANELLAS AMB LA PREMSA FORANA
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LA NATURA A LA BADIA DE LLEVANT
TaI com avançã Recull... el passat

mes, el GOB de Son Servera organitza
un cicle de conferències i activi-
tats dirigides al públic en general,
per tal de donar a conèixer més el
nostre entorn.

Interessants conferències, al
llarg de 2 mesos, correran a càrrec
dels Biòlegs Antònia Llabrés, Pep
Toni Aguiló, Joan Mayol, i el Geò-
graf Marti Mayol; també es desplaça-
rà a Son Servera Xesc Avellà, Biòleg
i President del GOB a Mallorca.
Tancaran aquest cicle d'activitats

el muntatge de diapositives titulat
"Entorn a Son Servera", realitzat
per membres del GOB de Son Servera.

Des d'aquestes pàgines felicitam
cordialment als membres locals del
GOB, per Ia gran activitat que dia
a dia venen desplegant.
No anomenam a cap dels membres or-

ganitzadors expressament, ja que han
informat a Recull... que d'avui en
endavant no volen cap mena de prota-
gonisme individual i sovint-sovint
s'aniran alternant amb oferir-nos
Ia informació, però sempre en nom
de Ia delegació del GOB a Son Serve-
ra, no a titol personal.

mVBVBRfiS,i 7 D1ABRTL.

- "S'Albufera", audiovisual i col.logui a
càrrec de Pep Toni Aguiló (Biòleg). Lloc:
Saló Parroquial. Hora : 21:00.

DIUMENGEj 9 D'ABRIL.

• Excursió a S'Albufera. Sortida: Plaça de
Sant Joan/ a les 9:00.

DIVEHDRES, 14 D1ABRIL.

- "EIs ocells de les Baiears",< audiovisual
i col.logui a càrrec de Joan Mayol (Biòleg)
Lloci Saló Parroquial. HoraJ 21iOO.

DISSABTE,\ 15 D1ABRIL.

- Recollida de fems al terme de Son Servera
Partidaí Plaça de Sant Joan/ a les 9iOO.

DIVENDRES.ï 21 D'ABRIL.

- "La Trapa", audiovisual i col.loqui a cà-
rrec de Marti Mayol (Geògraf). Llocí Saló
Parroquial. Hora; 21iOO.

DIUMENGE.) 23 D'ABRIL.

- Excursió a La Trapa. Partidai Plaça de
Sant Joan/ a les 8:30.

DIVENDRES^ 28 D'ABRIL.

- "La Serra de Tramuntana/ avui"/ audiovi-
sual a càrrec de Pep Toni Aguiló. Lloci Sa^-
Io Parroquial. Horaí 21-00.

DIUMENGE.i 30 D'ABRIL.

- Excursió al Barranc de Biniaraix. Partida
Plaça de Sant Joan, a les 8:30.

DIVENDRES.* 5 DE MAIG.

- Presentació del muntatge de diapositives
titulat "Parlem d'Ecologisme"/ a càrrec de
Xesc Avellà (Biòleg i President del G.O.B-
Mallorca).

DWHEHGE,\ 7 DS HAIG.

- Travessa excursionista pel terme de Son
Servera. PartidaJ Plaça de Sant Joan/ a les
9:00 hores.

DIVENDRES,) 12 DE MAXG.

- "Entorn a Son Servera"/ muntatge de dia-
positives realitzat per membres del G.O.B-
Son Servera. Llocí Saló Parroquial. Hora :
21-00.

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

REVBKMES GINECOlOGKAS - CONTROL DE EMBARAZO
PLANIFKACION FANULIAR-ECOGRAFIA

HOSPITAL MUNICIPAL ARTA
Martes y Jueves a partir de las 16 horas.

Consultapreviacita. - Tels.555981-583441
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LA COFRARIA DEL SANT CRIST
Com tothon ha pogut veure

els darrers anys, Son Serve-
ra ha canviat molt referent
a Ia Setmana Santa i, en con_
cret, als passos; s'ha pa-
ssat d'un grapat de persones
que casi per favor sortien
a Ia processó a una disputa
per millorar Ia confraria,
per esser més components,
modificar i renovar, Ia qual
cosa comporta un bé per al
poble, que, al pas que va,
no haurà de tenir enveja de
les processons de Sevilla.
Enguany Ia Confraria del

Sant Crist ha millorat en
haver-se fet un sepulcre pel
Sant.
L'obra ha estat realitzada

per l'esculptor Pep Tomàs
Galmés, natural de Petra i
resident des de fa molts
d'anys a Manacor.
El Sr. Galmés, o més bé

en Pep Tomàs, com és conegut
començà quan tenia 18 anys

a fer de fuster i, degut a
que mancaven esculptors i
a Ia seva facilitat en el
maneig de les gubies, els
mestres el ficaren dins el
món de l'esculptura.
L'amo en Pep Tomàs compta

en Ia actualitat amb 61 anys
i, degut a Ia maquinària i
als mobles llisos, s'ha ha-
gut de dedicar a les restau-
racions i feines d'encàrrec.
No només esculpeix Ia fusta,
sinó també Ia pedra. Aquesta
tècnica Ia va aprendre en
temps del servei militar a
València.
Dins les feines que ha fet

se poden destacar Ia restau-
ració de l'Església de Far-

tàritx,l'orga del confessi-
onari del convent de Petra,
a Ia capella del convent de
Sant Francesc de Manacor,
entre d'altres.
Convidats pel President

de Ia Confraria, visitàrem
el taller de l'amo en Pep,
on el trobàrem fent feina
a l'obra que serà el sepul-
cre del Sant Crist de Son
Servera. L'obra ha estat co-
piada del de Manacor, però
només les mides, perquè Ia
talla i el disseny són dife-
rents. Com ja haureu pogut
veure l'obra acabada, les
fotos mostren l'amo en Pep
en plena feina, a principis
del mes de març.
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LA PLATJA DE CALA MILLOR

La platja de CaIa Mi-
llor ha estat dos anys
seguits guardonada amb
Ia bandera blava, que
s'atorga a les millors
platges d'Europa.
Aquesta platja, a més

d'esser una de les mi-
llors, compta amb aques_
ta mar tranquila. Es
llarga, ampla i neta,
i ho és neta gràcies a
Ia feina diària (durant
l'estiu) per part de
les persones contracta-
des per l'empresa.
També té aquest passeig vora-vora

Ia platja, que als darrers anys ha
estat enrajolat i ampliat de dalt
a baix; s'hi han sembrat palmeres
que Ii donen un ambient tropical.
El jardi és ampli i ple de plantes
i una gespa ben cuidada amb el Parc
de Ia Mar, que és el pulmó de Ia zona.

A tot això enguany s'hi Ii ha afe-
git Ia il·luminació completa de Ia
platja, il·luminació que es va comen-

çar fa dos anys i que ha quedat com-
pletada en aquest mes. Tot allò ha
estat possible gràcies a Ia tasca
que duen els ajuntaments de Sant
Llorenç i Son Servera, l'Associació
Hotelera i el Govern Balear, per
tant ens hi hem d'agegir tots, tant
obrers, com comerços, i tots junts
aconseguir el client que CaIa Millor
es mereix, un client de "qualitat",
per això els hem de donar qualitat.

ELSADULTS ILAJOVENTUT

Que Ia joventut és una etapa de
Ia vida única i irrepetible, bella
i plena ningú ho dubta, si més no,
perquè es tota una vida per davant
i els somnis i esperances que es te-
nen s'els poden fer realitat amb una
mica d'esforç personal. Ara bé, no-
saltres, gent gran, tenim molt a
veure amb Ia preparació i educació
dels joves. No oblidem que són inex-
perts i influenciables. Entre altres
coses necessiten espais d'esbarjo,
per donar sortida a l'energia que
bull dins ells i que, mal encarrila-
da, pot dur nefastes conseqüències
per a ells mateixos. Nosaltres hem
de fomentar les relacions socials
entre ells, activitats lúdiques, in-
telectuals, etc.
No seria en excés un curset d'Edu-

cació Vial ja a les escoles per als

més joves, a veure si es redueixen
els accidents -massa, ja- de motoret
per causa d'anar dos o més damunt
un, o bicis fora frens ni llum, i
¿què me'n direu d'aquests monopatins
baixant pels carrers a tota veloci-
tat, essent un perill per a tots?
i no es soluciona ni basta amb donar
Ia culpa als municipals de tot el
que va malament al poble.
També convendria de tant en tant

xerrades sobre higiene pública, man-
co papers a terra, ni pintades a les
façanes, ni plàstics a les places.
AIs nins i joves s'els ha de moti-

var amb l'exemple, ja que són els
adults de demà i nosaltres, que ho
som ara, tenim l'obligació i el com-
promis de deixar-los una societat
millor.
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DINAR DE COMPANYONIA
Ràdio Son Servera-85 i Recull In-

formatiu reuniren el passat dia 18
de març als seus col·laboradors al
restaurant-pizzeria Simbad de CaIa
Millor, per tal de passar unes hores
plegats i per canviar impressions.

Entre els convidats, s'hi trobava
el pintor local, Miquel Vives, grà-
cies a Ia col·laboració del qual po-
dem tenir portades de Ia revista fe-
tes per ell.
En representació de l'Ajuntament

hi assisti el Batle, Sr. Francesc
Barrachina, amb el qual es parlà del
futur de Ia Ràdio, Ia qual, com ja
sabeu, està aturada a l'espera del
permis oficial.
Per finalitzar, es donà les grà-

cies a tots els que fan possible que
amb Ia seva col·laboració el poble
pugui estar informat. A més es fé
entrega d'un exemplar de tot l'any
1988, enquadernat, per tenir més ben
guardat el que serà amb el pas del
temps Ia història de Son Servera.

EL SR.8ATLE I EL PIWTOR VIVES,

FULLEJANT RECULL-I9S* ENQUADERWAT,

RECULL INFORMATIU SON SERVERA
NQ 14 MARÇ 1.989
EDITA RADIO SON SERVERA - 85
ADEAÇA ARTIGUES 14 TLF 567860
DIPOSIT LEGAL 123-1 1.987
HA COL·LABORAT:
FOTOGRAFIES GARCIA LIZ
P.M. M.B. A.G. B.S. CEJR.
JOAN SERVERA PREVERE

EL COS DE CENTURIONS DE SON SERVERA.

El Cos de Centurions de Son Serve-
ra vol donar les gràcies a totes
aquelles persones que han col·laborat
amb el vestit del centurió més petit
del Cos, Joan Llull Galmès; són
aquestes: Margarita Mas, Ferreria
Son Servera, Montse, Aina Galmès,
Lluis Ramirez i Gabriel Tous "Jan".
En nom del Cabo d'aques Cos vull

donar les gràcies a totes elles, per
Ia seva col·laboració desinteresada.
Moltes gràcies a tots.

BAR RESTAURANTE
S'ERA DE
PULA ̂

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

LA SEVA ESPECIALITAT :

ELCLLENT
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DENUNCIA

LA IMATGE QUE FA BARATER
Si una col·laboració que surt

destaca Ia Platja de CaIa Millor per
les reformes i el cuidat i perquè
dos anys seguits ha estat guardonada
amb Ia Bandera Blava com una de les
millors d'Europa, nosaltres hem de
denunciar Ia carota que tenen qual-
cuns, que volen espanyar Ia feina
dels altres i donar mala imatge.
Com mostra Ia foto, hi ha hagut

una empresa que ha mandat col·locar
cartells publicitaris o bé s'ha fet
sense permís de l'empresa, essent
aquesta de totes maneres Ia respon-
sable d'aquesta falta, com anuncia-
dora. Tota Ia platja, al llarg del
passeig i a les entrades a l'arena
de Ia nit al dia apareixen pasquins
publicitaris aferrats al mur que se-
para l'arena del passeig.

L'empresari pot dir que Ia culpa
és de l'Ajuntament, per no habilitar
llocs apropiats per a Ia publicitat,
però això no és vere, perquè si que
hi ha llocs on es poden posar, ara
bé, s'ha de pagar i ningú en fa cas,
és millor posar-los on, a mes d'es-
tar prohibit, dóna mala imatge, fa
groller i no han de pagar un duro.
Es necessari que les autoritats

coompetents prenguin una decisió i,
a més de fer-los llevar els cartells
els sancioni amb una bona i grossa
multa.

SI VOLS ESTAR BEN INFORMAT, SUS-

CRIUTE A "RECULL INFORMATIU" I

ENS AJUDARAS A MILLORAR

En boutlque Krash ponemos a tu
disposición toda Ia moda

primavera-verano '89 para que
vayas de estreno.

Diseño de vanguardia en línea
exclusiva. (Conoce Krash, porque
volverás) Y el 14 de abril abrimos

Ia 2a boutique Krash esta vez es en
Can Picafort.

BOUTlQUE

qgp
CALA BONA^ATJ PICAFORT

Pseo. Marítimo, 38 Cala Bona TeL 585962
C/Avda. Trias, Ca'n Picafort
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A Ia fi ha arribat Ia tanqueta
dels bombers.

El dia 22 de març el Batle, Sr.Ba-
rrachina, es desplaçà a Ciutat, on
es reuni amb el Sr. Joan Verger, Pre
sident del Consell Insular, i el Sr.
Bartolomé Tous, per firmar el conve-
ni per dur una tanqueta de bombers
per a Ia zona de Son Servera. Això
són les clàusules que firmaren.

CLAUSULES.

- Primera: El Consell Insular de Ma-
llorca cedeix l'ús del vehicle marca
Land-Rover 1300, matricula PM-9221-J
a l'Ajuntament de Son Servera, per
tal que sigui destinat al servei
d'extinció d'incendis, de manera
preferent.
- Segona: L'Ajuntament de Son Serve-
ra accepta i es compromet a mante-
nir-lo en les millors condicions po-
ssibles, atesa Ia finalitat indicada

Igualment seran a càrrec de
l'Ajuntament les despeses d'assegu-
rances i de reparacions a partir de
Ia data d'aqucest conveni. L'Ajunta-
ment asumirà qualsevol tipus de
responsabilitat que pugui produir-
se com a consequenci$del'us del ve-
hicle .

Finalment, l'Ajuntament s'obliga
a complir Ia normativa de vehicles
establerta, sigui d'ordre estatal
o de Ia Comunitat Autònoma i, de ma-
nera concreta, les revisions que
pertoquin perquè Ia seva circulació
sigui en tot moment correcta.

CENTRO
ACUPUNTURA
DIETETICA - NUTRICION

2)r. Jaime Santandreu
£>r. Pedro Pou

CONSULTAS PREYIA CITA TEL.555922

Fco. Gomlla, 1, Entlo. B (Junto Sa Bassa) MANACOR
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EXCEL·LENT SETMANA SANTA

ELS PENITENTS A COMPANVATS

VELS CENTURIONS

TOT EL POBLE PARTICIPA A LES

PROCESSONS

ELS PETITS DUIEN LA CARA DESTAPADA

FINALITZA EN LA TRAVICIONAL PROCESSO

VE L'ENCONTRE

ELS COFRARES MES JOVES
Maiia V*abzt Muiitto Katízòtzi.
Lu¿¿ Migue,t Ltite,ia<i> FtoiZ4.
MaiQCLiita Gatme.4 Arcckeu.
Loi&nzo Ma^ Se^ve^ia.
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LA SALA INFORMA

SERVEIS POLICIA LOCAL.

Relació de serveis prestats ^per
Ia Policia Local durant el període
comprès entre els dies 26 de gener
al 26 de febrer de 1989.
- 301 denúncies de tràfic dirigides
a l'Ajuntament.
- 7 denúncies de tràfic dirigides
a Ia Jefatura Provincial de Trafico.
- 23 vigilàncies o denúnces per in-
fraccions de les Ordenances.
- 10 viatges a Palma o d'altres mu-
nicipis per qestions del servei.
- 11 urgènciesxmèdiques.

10 urgències farmàcia festius o
nits.
- 4 recuperacions i entregues d'ob-
jectes trobats.
- 24 serveis especials.
- 43 atestats, informes, notifica-
cions, etc.
- 15 inspeccions oculars per robato-
ri, baralles, etc.
- 4 trasllats d'engatats* al seu do-
micili.
13 avisos a l'Ajuntament per anoma-
lies de l'enllumenat públic.
- 5 retirades i inmovilitzacions de
vehicles.
- 5 assistències en accidents de
circulació.
- 7 col·laboracions amb altres cossos
de Seguretat.

INPORMACIO POLICIA LOCAL.

La Comissió de Policia informa de
Ia compra de dos vehicles per refor-
çar i millorar els serveis.
EIs vehicles ^ón un Peugeot J-5-

Furgó, per valor de 2.ooo.oooptes
i un R-4, per 834.fr82 ptes.
S'ha instal·lat un ràdio-telèfon

que té el nQ 56 71 56.
Ha estat concedida una subvenció

de 370.000 pts per part del Conse-
ller Adjunt a Ia Presidència de Ia
CAIB.
Actualment Ia Policia compta amb

una plantilla de 16 guàrdies, un ser
gent i un cabo interi. Està previsT
ampliar Ia plantilla en 7 guàrdies
més, que realitzen un curs de forma-
ció a Palma.

INFORMACIÓ VIES I OBRES.

El President de Ia Comissió de
Vies i Obres, Sr. Geroni Vives, in-
formà de Ia compra d'un camió-grua,
pel preu de 7.267.680 ptes. La com-
pra ha estat deguda a Ia millora de
les reparacions de faroles, canvi
de bombetes, retirada de vehicles
abandonats a Ia via pública, etc.

La brigada d'obres Ia formen 8
obrers i un capataç; s'espera refor-
çar-la amb un fontaner, un electri-
cista, un conductor amb permis de
conduir de ia i un picapedrer.

INFORMACIÓ D1URBANISME.

Durant el mes de gener del 89 fo-
ren concedides 10 llicències d'obres
majors, 22 d'obres menors i 2 foren
denegades.

SI VOLS ESTAR BEN INFORMAT, SUS-

CRIUTE A "RECULL INFORMATIU" I

ENS AJUDARAS A MILLORAR

El sistema más rápido y
eficaz de comunicación

Cancm
Sistemas de Oficina

d'EsPla,S.A
Avda.desTorrent,21

TeI. 553846
Manacor

•



- PAGINA- 11
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INPORMACIO DEL PLE DEL 28-2-89.

En el ple celebrat el darrer dia
del mes de febrer, a les escoles ve-
lles , -per seguir en obres Ia Casa
Consistorial- foren aprovats entre
altres els següents punts:
4) Després d'haver realitzat les pro
ves oportunes, passaren a formar
part de Ia plantilla d'obres, com
a fixos, els srs. Francesc Pallicer.,
Bernart Sancho Busquets i Jaume Ba-
ssa Vives .
8) En Recaptació, durant l'any 1988
s'ha cobrat d'un 71 a un 73%, i
s'han realitzat 71 expedients d'em-
bargament .
10) L'Ajuntament aprovà acceptar Ia
zona verda de davant l'Hotel Eureka.
13) Després de l'informe realitzat
per experts, s'acordà declarar d'uti^
litat pública els terrenys del poli-
gon 15, anomenat "Txiclati", per a
l'abocador municipal.
15) Fpren nomenats membres de Ia Co-
missió, de Seguiment d'Obres Munici-
pals els regidors srs. Miquel Serve-
ra, LLorenç Ferragut, Antoni Vives
i ToIo Mas.

VISITA DEL CONSOL BRITANIC.

El Cònsol britànic, Sr. Michael
McLoughlin, visità l'Ajuntament,
essent rebut pel Batle, Sr. Barra-
china. En Ia visita del Sr. McLough-
lin al municipi es parlà dels pro-
blemes dels turistes britànics a les
vacances i dels residents al munici-
pi. S'espera d'aquesta manera tenir
una relació més directa entre l'Ajun
tament i el Consolat.

L1AJUNTAMENT A LA ITB DE BERLIN.

El Sr.Antoni Payeras, en represen-
tació de Ia Comissió de Turisme,
assisti a Ia I.T.B. de Berlin.
Convidat per l'Associació Hotelera

de CaIa Millor, el Sr.Payeras acom-
panyà l'expedició que es desplaçà
de Mallorca a Ia I.T.B. alemana.
A més dels representants hotelers,
hi anà el President de Turisme, Sr.
Jaume Cladera, i el Director General
de Promoció Turistica, Sr.Gamero.
EIs operadors de turisme alemanys

informaren que hi ha zones on les
vendes són baixes, quant a Ia ocupa-
ció fixa.

El que més s'hi destacà fou Ia ne-
cessitat i urgència de renovació a
les zones costaneres, aixi com Ia
qualitat dels hotels, i controlar
els renous i Ia seguretat ciutadana.

NAIXEMENTS.

31-01-89 Jaime Antonio Carcas Ruiz,
fill d'Amado i Ma Teresa.

09-02-89 Catalina Isabel Nebot Mo-
rey, filla de Jaime i Margarita.

12-02-89 Clara Ruiz González, filla
de Francisco i Ana Maria.

17-02-89 Raúl Rodriguez Cortés,
fill de Juan i Ma Carmen.

19-02-89 Manuel Guerrero Mas, fill
de Bartolomé i Sebastiana.

CASAMENTS.

04-02-89 Antonio GiI Sánchez i Ana
Ma Martinez Sanchez.

04-02-89 Antonio Martinez Ruiz i
Alexandra Paula Bonsell.

10-02-89 Ignacio Ortiz Hidalgo i
Franciscà Massanet Bauza.

10-02-89 Bernardo Tomàs Llull i
Dagmar Schlickmann.

11-02-89 Saturnino SjLerra GiI i Ma
Victoria Garrido Rincón.

24-02-89 Eduardo Sanchez Moreno i
Carmen Fernández Ramirez.

DEFUNCIONS.

Rellotgeria
Fotografia

GflRCIfl LlS
.

Reportatges i videos

Pl. Sant Ignasi 3 -TeI. 567165
Son Servera
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COL.LABORACIO CONJUNTA DE LA PREMSA FORANA

CABRERA LMURE.

Fa ja uns guants diversos grups i organi-
tzacions de caire ecologista varen dur a
terme una campanya de sensibilització de
l'opinió pública i, al mateix temps, una
batalla legal a fins i efectes d'aconseguir
que Sa Dragonera no fos urbanitzada. La in-
comprensi6i el desinterès de l'Administra-
ció i el desinterès general versus Ia de-
fensa del nostre patrimoni mediambiental
foren vençuts per Ia tenacitat dels qui te-
nien Ia raó del seu costat. La raó legal
se'ls dxjnaria també amb el temps. Avui, pa-
trimoni del Consell Insular de Mallorca,
o, Ia mateixa cosa, patrimoni de tots els
mallorquins, Sa Dragonera resta per a sem-
pre lliure de Ia possibilitat d'esser alte-
rada i destruïda per l'ambició i en profit
d'uns pocs.
A l'altre extrem de l'illa, un petit ar-

xipièlag, Cabrera, està en aquests moments
pendent d'importants decisions polítiques
que hauran.de determinar el seu futur; unes
decisions que no pareixen fàcils, donat que
s'estan debatent distints graus de protec-
ció i no es pot tenir encara Ia certesa de
que les decisions que es prendran resultin
les més adequades i convenients. Encara que
Ia història de Cabrera és molt diferent a
Ia de Sa Dragonera.
Afectada per a fins militars, l'illa ha

romàs vigilada i protegida per un petit des_
tacament que, és ben cert, no ha alterat
substancialment el medi ambient. Per contra
ha hagut de suportar unes maniobres que - fa-
temps són fortament rebutjades. Aixi i tot,
no ha planejat sobre l'illa el fantasma de
Ia urbanització i resta pràcticament intac-
ta, essent l'últim reducte d'aquesta natu-
ra que ens queda.
Com s'ha de fer per protegir Cabrera en

el futur?. Aquest n'és el gran debat. El
Govern de Madrid pretén que Cabrera quedi
en mans de l'Exèrcit, continuant amb unes
maniobres militars, encara que renunciant
a l'ús del foc real. En aquest sentit està
arrossegant a un ximple PSOE, en contra
d'anteriors posicionaments i a un feble Go-
vern Autònom que, a canvi de no se sap molt
bé quina casta de contrapartides, pareix
disposat a donar el seu plàcet als desitjós
d'un distant i poc sensible poder central.
Al marge d'aquestes intencions, hi ha una
Proposició de Llei Orgànica, al Congrés
dels Diputats, aprovada per unanimitat pel
Parlament de Balears que pretén que Cabrera

sigui en el futur Parc Nacional Maritimo-
Terrestre i Reserva Integral, el més alt
grau de protecció que es pot aconseguir per
un àrea natural sota control i administra-
ció de l'Estat. Però aquest assumpte fins
i tot abans de ser debatut, pareix que no
arribarà a bon terme. Restaria encara una
tercera possibilitat, com és declarar Ca-
brera Parc Natural per Ia Comunitat Autòno-
ma, encara que no pareix que s'empri aques-
ta via legislativa.
El Parlament de Balears és sobirà i com-

petent per a prendre decisions que afecten
a Ia integritat del seu territori i el Par-
lament Espanyol hauria de respectar-les es-
crupulosament. Seria de desitjar, per tant,
ara que encara som a temps d'evitar un atro
pell a Ia sobirania popular de les illes,
que l'acció política dels partits amb repre
sentació parlamentària a Balears i a Madrid
fossen conseqüents amb els seus propis ac-
tes i del Parlament de l'Estat emanarà Ia
desitjable declaració de Parc Natural per
a Cabrera. Altres decisions foren un frau
i a Ia vegada un desbarat imperdonable.
Cabrera, com abans Sa Dragonera, s'ha de

veure lliure per a sempre de Ia degradació
i Ia destrucció.

VENDA DE VrVENDES
APARCAMENTS I TRASTERS

A LTDIFICI

SAVOY III
(Davant Hotel Talayot)

*****

Informació a
Construcciones BADIA CALA MILLOR.

S.A.
AVDA. JOAN SERVERA CAMPS, 41

CALA MILLOR. v swx>
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5X1 REVETLA
DeI cinquè aniversari de Ia fundació de SA

REVETLA na Margalida envià una invitació fe-
ta a ma, que deia el següent:

"A tots vosaltres, que des del començament
fa cin anys prenguéreu SA REVETLA com a cosa
vostra i ens seguiuajudant amb Ia vostra co-
l·laboració i coratge. MoIt agraïts, vos con-
vidam a participar a Ia Missa del dia 18 de
juliol a les 9 del capvespre. Després balla-
rem i prendrem tots plegats un refresc'.
(Juliol de 1969. LA REVETLA).

El 12 d'octubre daren per conclosa Ia tem-
porada de balls amb una bunyolada. essent
els convidats d'honor Don Bartomeu Calatayud
i Ia seva senyora. A continuació prepararen
intensament Ia seva participació al XVIII
CoNCURSO NACIONAL DE COROS Y DANZAS. que es
celebrà al TEATRO ESPANOL de Madrid del 27
al 30 de novembre. El corresponsal. Bernat
GaL·nés, resenyava el bon lloc aconseguit a
Madrid, tenint en compte que era Ia primera
experiència a nivell nacional.

RECORDANCES

CATALINA SERVERA 'SA ROSSA-.

- Jo no vaig començar de les
primeres, deu fer uns 20
anys, de tot d'una tocava
les castanyetes, però manca-
va gent per tocar Ia guita-
rra, jo apenes sabia quatre
acords i Ia meva mestressa
va esser n'Antònia, que amb
molta paciència em va ense-
nyar 1'acompanyament, que
és l'única cosa que faig,
però m'agrada molt, pas gust
per jo sempre ha estat una
manera de distreure'm, a més
tenim un ambient de compa-
nyonia molt agradable. Enca-
ra ara pens que anar a Sa
Revetla et desintoxica de
tot, fins i tot un any que
m'operaren, ma mare em deia:
"Aras te n'has d'anar, no
ho pots deixar córrer avui".
Sempre m'he esforçat, trob

que en el poble és molt bo
que poguem conservar els
balls i costums d'altres
temps. Acabaré dient que no
voldria s'acabàs mai i estic
molt agraïda a n'Antònia per
tot el que m'ha ensenyat.

ANTONIA MASSANET UMBERT.
'CEROLA".

Te dos fills i un d'ells,
en Jeroni, l'any que va com-
bregar començà a ballar amb
l'agrupació, es va casar
l'octubre passat i encara

continua ballant, en princi-
pi va esser ell el que l'a-
costà a SA REVETLA, començà
ajudant a Ia neteja i cosint
guardapits i faldes, després
a més de Ia neteja, passà
a formar part del cór i fins
avui en dia.

- Què Ii ha agradat més al
llarg del temps?.

- Sempre he gaudit de l'am-
bient i Ia companyonia, es
un divertiment i trob que
per al poble és preciós po-
der tenir aquesta agrupació.

- El seu fill en Jeroni,
quan era un bergantell, va
remugar mai per anar als
assaigs?.

- No, sempre hi ha anat de
gust, Ii agrada molt ballar

i amb les al·lotes que solien
ballar amb ell tenia una
gran companyonia, ell treba-
lla a Ciutat i sempre s'ha
desplaçat amb molt de gust.

- Quin temps fa que vosté
canta?.

- Des de que férem el viatge
a Alemanya, érem molt ami-
gues de na Margalida "Massa-
neta", Ia qual ens animà a
unes quantes perquè cantà-
ssim.

- Recorda qualque anècdota?.

- SOn moltes, però ara no
en record cap.

- Per exemple, ballant no
ha perdut mai el seu fill
qualque espardenya?.
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VINT-I-CINC ANYS
- Si, i més d'una vegada,
Ia mateixa de primavera
-m'està lleig dir-ho perquè
som sa mare-, però Ia balla
volant, fugir-li l'esparde-
nya i seguir ballant, les
cantadores sempre ho veim
de prop i a vegades ha es-
tat mal de fer aguantar-se
les rialles.

- EIs balladors no ho volen
reconèixer, però solen tenir
preferències de parella?.

- No, en Jeroni avui en dia
balla amb aquestes nines jo-
ves, que jo trob que han fet
miracles, ballen molt bé,
de les de Ia seva edat solia
ballar molt Ia mateixa de
primavera amb na Catalina
d'es Forn i na Cata Ma Pena-
fort.

- Perquè creu que SA REVETLA
no han sortit mai parelles
de nuvis?.

- No ho sé, ocasions n'hi
hagués pogut haver, però sem
pre han tengut un ambient
de companyonia, Ia "pandi-
lleta" de l'edat del meu
fill eren com a germans, sem
pre s'han ajudat, si bé qua_l
que ximpleria hi ha estat,
com pugui esser prendre's
el lloc o d'altres així.

- Com Ii agradaria celebrar
els 25 anys?.

- No ho sé, sempre han estat
molt alegres les festes i
bunyolades que hem fet, po-
dria esser fer un "bufé" des
que solem fer i duim una co-
sa per hom.

- Darrerement ha tengut pro-
blemes de salut, com es tro-
ba ara?.

- Estic bé, gràcies, però
el cor m'ha tornat a donar
un retgiró, esper que no si-
gui res i poder seguir amb
Sa Revetla.

- Li desitjam que aixi sia.

MARIA BALLESTER 1SIULA".

Serveis Auxiliars és el
nom per designar les perso-
nes que al llarg dels anys
han ajudat a Ia neteja i to-
ta mena de feines secundà-
ries, són persones que el
públic no aplaudeix« però
que han comptat sempre amb
l'apreu i estima de tots els
components de l'agrupació,
aquest mes ens expliquen
quina és realment Ia seva
tasca.

- EIs divendres al capvespre
anam a l'Església Nova, gra-
nam, preparam l'escenari,
feim els bastidors, pujam
a dalt a preparar l'esceni-
ficació per fer Ia Balangue-
ra, netejam els excusats,
col·locació de cadires i rega
això és Ia feina del capves-
pre, i el vespre, una estona
abans de començar, preparam
les begudes del bar i tot
queda a punt per a 1 ' actua-
ció.

- Quantes persones sou en
el servei de neteja?.

- Quan jo vaig començar hi
havia na Rafela de Son Ca-
rrió, n'Antònia "Fustera",
madò Maria "Fornera", na Ma-
ria "Cantadora", madò "Core-
ma", i, ara als darrers anys
na Montse Serra, n'Antònia

Cerola, n'Antònia "Sansona",
madò Francesca de Poca fari-
na -si bé aquestes 3 darre-
res també hi canten- i, quan
pot, ve na Magdalena "Xeixa"
antigament es cuidaven de
rentar cada setmana les cal-
ces de tots i preparar i do-
midonar els "rebosillos"
quan era necessari.

- Maria, no has sentit mai
l'afició de ballar o cantar?

- No, tenc una filla que fa
13 anys que balla, a mi sem-
pre m'ha agradat molt veure
ballar els altres i, quant
a cantadora, tampoc és Ia
meva cosa.

- Què es per tu SA REVETLA?.

- Es molt mal de definir en
paraules, però et diré que
na Magdalena té 17 anys, va
començar als 4 i son pare
i jo sempre hem trobat temps
per acompanyar-la. Abans fe-
ien dues actuacions a CaIa
Millor, i per a nosaltres
no ha estat cap sacrifici,
trob que Sa Revetla és molt
important per al poble i en-
tre tots hem de col·laborar
perquè pugui seguir molts,
ä'anys.

- Gràcies, Maria, pels temps
que m'has dedicat i perdona,
però no em surt dir-te vos
o vostè per a l'entrevista.
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UN MAL SOMNI?
Era el dimecres 8 de fe-

brer al capvespre, en
aquells dies sofria un atac
de grip, no molt fort; des-
prés de restar al llit dos
dies pensava, aquell vespre
del dia 8, ben abrigat, pre-
senciar el partit de futbol
Espanya-Irlanda del Nord.
Abans havia vist el Teledia-
rio de les 20:30; fou impre-
ssionant el reportatge sobre
Ia sequera que pateix el
pais en general i, de manera
especial, les regions galle-
ga i asturiana: rius amb un
filet d'aigua, marjals amb
Ia correntia reduïda al mí-
nim, els camps eixuts... i
com a conseqüència, Ia ma
destructora de 1'home sem-
brant, mitjançant el foc,
Ia més absoluta desolació
als reduïts boscos que enca-
ra resten. Quin enorme con-
trasentit!, destruir volun-
tàriament un ecosistema que,
entre d'altres beneficis,
per tant de segles ha regu-
lat les pluges i queixar-se
després de Ia sequera. Això
és com ficar Ia mà al foc
i queixar-se de que faci mal
En un sol dia, en Astúries

es provocaren 400 incendis
en els monts i, com sempre
passa en aquests casos, els
piròmans, en llibertat. Una
cosa realment deplorable!.
Allò m'impressionà i supòs
que era Ia causa desencade-
nant d'uns somnis relacio-
nats amb Ia destrucció de
Ia Natura. En haver-me aixe-
cat, vaig anotar breument
el que acabava de somniar.
I va esser Ia primera cosa

un gran incendi en el Puig

de Sa Font. Vaig despertar
sobresaltat per un intens
fulgor que penetrava per Ia
finestra de l'habitació. Pre
sentint Ia pitjor cosa, vaig
sorti fora i vaig quedar
aterrit, Ia bella cortina
de pins que cobria Ia balda-
na del Puig era un caliu de
foc, una inmensa flamarada.

S'habia complert el que tan-
tes vegades, de paraula i
per escrit, havia anunciat.
A l'endemà restava un man-
tell de cendra i una caliua-

da fumejant. En un altre
punt del nostre maltractat
planeta s'havia fet el canvi
de Ia vida per Ia desolació
i Ia mort.
Amb Ia rapidesa, amb Ia

qual passen els canvis als
somnis, em trob a Ia baldana
d'un pujol replet d'homes
i dones, asseguts a Ia gespa
uns i dempeus d'altres, i
tots xerrant animadament.
Jo, cosa rara, començ a par-
lar-los i, a pesar de Ia dis_
tància i d'esser inmensa Ia
multitud, pareix que tothom
me sent. EIs explic que, se-
gons Ia ciència, l'oxigen
que ara respiram fou fabri-
cat en el inmens taller de
Ia Naturalesa fa més de cent
anys, probablement en temps
de Napoleó. La Naturalesa,
els deia, és lenta en el seu
obrar. l vaig afegir: Ara
podem respirar gràcies a que
llavors existien innombra-
bles boscos, els quals són
els qui lliberen a l'atmòs-
fera les partícules d'oxígen
imprescindibles per a Ia vi-
da animal. Però en tendran
d'oxigen suficient els' po-
bladors dels nostre planeta
dins un centenar d'anys?.
Llavors disposaran de l'oxí-
gen que avui generen els nos
tres boscos. Però, si hom
continua destruïnt-se de for
ma implacable l'arbrat i7
al' mateix temps, creix mul-
tiplicat el consum de l'oxi-
gen, degut a una població
en expansió i a una indús-
tria més dilatada, no s'ha
d'esser molt inteligent per
comprendre que caminam en-
vers un desastre. I record
que vaig acabardient: "Es
Ia ciència més seriosa, se-
nyors, Ia que es cuestiona
Ia possibilitat de vida per
a dins cent anys".

A continuació, un senyor
del poble, molt conegut meu,
em convida a acompanyar-lo.
Ens dirigim cap al mont de
PuIa, que acaba d'adquirir
a baix preu, segons em diu.
Pensa obrir allà una cantera
i posar en explotació un fà-
brica de ciment, ja que pa-
reix .que aquella pedra és
de qualitat superior. També
m'assegura dit senyor que
es va a presentar a diputat
en les pròximes eleccions
i que pensa explotar al seu
favor el vot de tota aquella
gent que poc abans m'escol-
tava. Afirma que l'eslogan
dels seus discursos, en Ia
campanya electoral, serà de
tipus ecologista, d'amor i
respecte a Ia Naturalesa.
En fer-li notar jo Io poc
que lliguen el respecte a
Ia naturalesa i Ia posada
en funcionament d'una cante-
ra i uns forns de ciment,
en respon: "Mira; l'única
cosa que val és guanyar do-
blers com sigui, en Ia gue-
rra com en l'economia tot
és licit. Ja veuràs com en
Ia campanya electoral tots
els partits es tornaran eco-
logistes per uns mesos, sen-
se perjudici de que, una ve-
gada en el poder, s'oblidin
de les seves promeses. Una
mentida a temps pot esser
molt oportuna. I no ho dub-
tis, qui menys creu que Mon-
tesquieu hagi estat enterrat
és el Sr. Guerra. Ja en el
règim anterior es publicaven
lleis per a Ia galeria: -Es
publiqui, però no s'exiges-
qui-, aquesta era Ia nota
que acompanyava moltes de
lleis".

De sobte, cavaller amb Ia
meva bicicleta, em dirigesc
a Son Soldat. Abans d'arri-
bar-hi, en uns terrenys de
Son Corp i devora un petit
pinar, veig, astorat, un con
junt impressionant de maqui-
naria d'allò més modern.
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Allà es mou un bon nombre
d'obrers, tots ells unifor-
mats amb una granota caqui
i protegits els seus caps
amb cascos del mateix color.
Un d'ells, que pareix el ca-
pataç, imparteix ordes de
forma autoritària. M'acost
a ell i Ii deman si també
allà es construirà una nova
urbanització. Li he de repe-,
tir unes quantes vegades Ia
pregunta, ja que no es digna
a contestar-me. "Es clar -
pens jo- qui ha de contestar
a un individu que munta en
bicicleta?". A Ia fi es dig-
na a respondre'm. No1, allà
no es construirà cap urbani-
tzació. Es tracta de perfo-
rar uns pous, ja que es su-
posa que existeix en el sub-
sòl una bossa d'aigua. En
el litoral molts d'hotels
i chalets ja estan mancos
d'aigua i és necessari pro-
veir-los-en. Es el negoci.

Llavors jo Ii indic al capa-
taç: "Que veu aquella caseta
casi arran de terra?, en el
seu temps hi havia insta-
l·lats uns molins que molien
blat i ordi. Es movien impul^
òats per uns salients, amb
aigua que brollava, abundant
d'una font que prenia el nom
dels molins: Sa Font des Mo-
lins. L'aigua pujava després
per al rec d'uns hortets,
que donaven verdures i hor-
talisses a moltes de fami-
lies". I vaig afegir: "En
el terme municipal del poble
n'hi havia moltes de fonts,
no tan grans com Ia des Ho-
lins i era molt bell veure
córrer l'aigua pels nostres
torrents fins molt avançat
l'estiu. Quantes de vegades
vaig jugar, de petit, als
barquets en el torrent de
Son Sard amb d'altres com-
panysl. Però ara"ja no n'hi
ha de fonts, ni tornarà a

haver-ne, a menys que l'home
s'arribi a civilitzar de ve-
res, s'humanitzi més i s'atu
ri de destruir; en cas con-
trari, els seus dies en el
planeta estan comptats."
Acabava de dir això, quan

una d'aquelles poderoses mà-
quines aplicà Ia seva pala
al tronc del major dels pins
Jo vaig intentar quenol'anrrar
cassin, suplicant al capataç
que es fés Ia perforació uns
metres enfora del bell arbre.
Vaig cridar en Ia meva impo-
tènciat "Senyor, són molts
d'anys per assolir tal cor-
pulència. Es un ésser viu,
no fa mal a ningú i embe-
lleix l'entorn. Respecti Ia
vidal". No em va fer cas.
Rociat de benzina, en pocs
'minuts, d'aquell pi corpu-
lent només quedaven uns pu-
nyats de cendres, que el
vent ben prest escamparia.

Joan Servera (Prevere).

tâstàurante- ¿Og orutf
nueva dirección: Cheff Biel

* Cocina Mallorquina
* Pescados Frescos
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REGIDORS

Miquel Servera i Brunet
ocupa actualment el càrrec
de tinent de batle, vocal
de cultura i president de
Ia Comissió d'Urbanisme. Des
de Ia seva integració a
l'Ajuntament de Son Servera
està a disposició del públic
diàriament de les 12s30 a
les 14s30 a Ia SaIa. Ii mo-
lesta que Ii facin consulta
al lloc de feina o casa seva
Compartim amb ell aquest

mes una tertúlia-sopar de
prop de tres hores a Ia Piz-
zeria Simbad, atesos amable-
ment per en José, provam els
plats nous que ha preparat
per aquesta temporada.

A més dels temes de Ia se-
va competència, anam anali-
tzant el complexe funciona-
ment d'un ajuntament i ens
diu que el que Ii ha estat
més difícil d'assumir és Ia
burocràcia existent. Te molt
clar que ell està de pas a
l'Ajuntament i opina que no
és factible una dedicació
exclusiva d'un regidor i que
és més útil pagar uns tèc-
nics en les diferents matè-
ries, que orientin i asse-
ssorin dins Ia legalitat vi-
gent.

* * *

- Si m'ho permet, m'agrada-
ria fer-li una pregunta un
tant barruda..

l̂ ~m~ v, « ̂ „, 1 Ai>lir*21

- Arrel del pacte post-elec-
toral, on els tres del seu
partit aconseguiren les mi-
llors aventatges, es barre-
tjaren tota mena de comenta-
ris. Un d'ells era que vostè
representava uns interesos
concrets. Es o s'ha sentit
mai un home "de palla"?.

- Les darreres eleccions de
Son Servera, per primera ve-
gada, estaren molt politi-
tzades i un tant enrrarides,
el que et puc dir és que del
moment que em sentis manipu-
lat o pressionat per En Be-
renguera o En TaI Altre,
deixaria el càrrec inmedia-
tament. En Jaume em coneix,
som amics des de que feren
Ia Primera Comunió i sap que
no em deixaria manipular i
molt manco esser un home
"de palla".

- Sobre el poliesportiu,
n'hi ha que troben que Ia
ubicació no és Ia correcta,
es diu que costarà molt ni-
vellar els terrenys. Què en
pensa?.

- TaI volta els terrenys són
petits, amb això hi estic
d'acord. Quan nosaltres en-
tràrem, hi havia aquests te-
rrenys aprovats a les hormes
subsidiàries, tenien aquest
ús esportiu i l'Ajuntament
era propietari de 13.000 m2,
crec que Ia mesura està ben
agafada. Quant a Ia inclina-
ció dels terrenys, el pro-
jecte contempla els metres
que s'han de fer de rebaix
i els de reompliment i Ia
quantitat no és tan signifi-
cant com diven. Férem el pro
jecte per adjudicació direc-
ta, per avançar temps, n'és
l'arquitecte el Sr.Norberto
Viñas, amb col·laboració de
l'Arquitecte Municipal.

- S'han demanat més permisos
d'obres menors en quasi dos
anys que a Ia passada legis-

- Poc a poc Ia gent va can-
viant i assumint que és mi-
llor aconseguir el permís;
quan em venen a consultar,
jo dic les coses pel seu nom
i això no es pot fer sempre,
però fins ara ha donat bons
resultats, encara que és
molt difícil tenir content
a tothom.

- A Ia premsa de Ciutat và-
rem llegir que s'havia apro-
vat per part de Ia C.P.U.
el projecte de construcció
del poligon industrial, un
centre esportiu i una urba-
nització de 311.000 m2. a
Ia finca de Ca s'Hereu. Què
ens en pot dir?.

- La urbanització ocuparà
311.000 m2., es preveu Ia
construcció de 220 vivendes
unifamiliars d'una altura
màxima de 12 mts, va des
dels pins de'n Cantador fins
el repla de "Es Puig de Sa
Bassa", a partir d'una certa
altura és zona verda, dóna
Ia volta fins a "Es Sesta-
dors" i arriba fins al "PIa
des Romanins", que és on co-
mença el poligon industrial,
de 114.000 m2. EIs promotors
hauran de construir una ro-
tonda al creuer que va de
Ia carretera de Son Servera
a Portocristo i CaIa Millor.

- Quant a atorgar un permis
d'obra, ¿hi ha moros i cris-
tians en les decisions que
pren vostè?.

- Rotundament, no. Una de
les primeres proposicions
que vaig dur a Ia Comissió
d'Urbanisme era que tots els
permisos s'atorgassin correc
tament, a vegades manca el
nomenament del constructor
o un petit paper sense impor
tància; abans de denegar el
permís, donaríem facilitats
a Ia gent perquè solucionàs
el problema, no volia entre-
bancar Ia gent, sinó donar
facilitats, però el que no
wol i^ AT*si a+°r\TTrtaTr r^t*Trmìcsr\a



- PAGINA- 19 J.-1 JÍi C 4/ -L» -L., v , Informatiu MARÇ - 89 -

- Sr.Servera. quin és el seu
confessor?.

- Dins Urbanisme el meu con-
fessor és l'Arquitecte Muni-
cipal, que m'ha inspirat" <nol
ta de confiança, a més d'un
altre Assessor Juridic que
tenim. També Ii faig consul-
tes al Secretari i al Batle.
Jo sóc normalment el que reb
a Ia gent, però no prenc cap
decissió tot sol, ho consult
i ho duc a comissió, normal-
ment és així, tret de qual-
que petita decissió sense
gaire importància.

- Te interferències d'altres
regidors?.

- No, cadascú fa Ia seva -
feina.

- La doble sortida que esta-
va prevista per al Col·legi
Jaume Fornaris com està?.

- N'hem feta una, l'altra
afecta a 9 propietaris dife-
rents i aqui s'ha de fer una
junta de compensació, a uns
veïns afecta més que als al-
tres, s'han de posar d'acord
els propietaris amb l'Ajun-
tament, però, de moment, es-
tà aturat.

- I quant a Ia sortida del
carrer Lepanto?.

- Per a Ia solució del ca-
rrer Lepanto tan sols. ens
manca dur-ho al PIe i adju-
dicar les obres.

- Bstam asseguts davant el
Passeig Haritim de CaIa Mi-
llor, vostè té l'aspiració
de veure feta aquesta obra,
ccm va el projecte?.

- Efectivament, ja he decla-
rat altres vegades que
m'agradaria veure remodelat

aquest passeig, però, encara
que em faci vergonya, he de
dir que de moment és _tan
sols un projecte, primer hem
de trobar solució al trànsit
del carrer Na Llambies, ne-
cessitam una tercera via,
no es pot pensar en peatoni-
tzar el Passeig Marítim o
limitar el trànsit sense te-
nir una tercera via.

- M'ha comentat que va lle-
gir Ia darrera entrevista
que vaig fer a un regidor
i troba que acabava molt sec
vostè té oportunitat d'aca-
bar Ia seva...

- Moltes gràcies, trob que
ja he xerrat en excés, esper
que, com m'has dit, no podrà
sortir tot el que hem parlat

c/xw^

Servicio Oficial

Î ANODEUAMHm
SIM UMITE DE KILOMETRAJE

r\ ANOSDESEGURIDAD
/A L MECAHKA
^y1 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
9J AMTKORROSION

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

ARAHTtADEPORVIDA
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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RECORDAM TEMPS ENRERA
I ana vegada mè* to<tnam a e**e*

aqui, pe* ke.Qu.iii *eco*dant me.* co*e*
de temp* en*e*a. Aque*t pic xe**a*em
de £a Setmana Santa, i ho ¿a*em amb
i'amo en Toni Ribot And*eu, me* co-
negut com Toni "Jan". E££ en* conta-
rà com va e**e* centu*io, de*p*e*
cabo; qui e*en e£* *eu* company*,
i què e* ¿eia en aqueí íemp*.

* * *

- Com va, t'amo en Toni?.
- Va bé.

- Que en* vo£eu conta* un pa*e££ de
co*e* de quan e*eu centu*io?.

- S^, /a em poi4 d^^i pe* on vo£¿ que
comencem.

- Podem comença* *eco*dant com va*eu
e**e* centu*^o í qu^n any e*a això.

- Vaig comença* a eóòe* ceníu*¿ó
£'any ?926, quan jo en íen^a ?6, ¿
vaÍQ e4>4e*-ho ^¿n4 e£ Î9Z9, que em
vaig anai al 4e*ve^ militai.

- Semp*e com a centu*^o?.

- Wo, nomit> e£ p*^me* any , ££avo*^>
j'a va¿g eóóe* cabo.

- Com e* t*¿ava e£ que havia d'e**e*
cabo?.
- A mi em t*ia*en pe*que duia mo£í
d ' inte*eo pe* to te^> aqueixes co*e*
i m'ag*adava mo<U.

- Que vo* en *eco*dau de qui e*en
e£* vo*t*e* company*f.
- Ja ho c*ec/, i a*a í ' e ¿4 anomena*e
en Sa£vado* " R o < s a " , en 8ie£ "Jan" ,
en Jaume "Cam<Ltio" -aque^íó j a ^on
mo*t4- i en Mique¿ "Co*one¿£";
aque^í da**e* i /o óom e£^ que que-
dam.

- I de£* ve*tit* que duien, què me'n
di*eu?.
- Dúiem una cui*a*<ia de ¿¿auneta,
tamba un ca<ic, -no o'en4 veia £a ca-
*a/-, une^ ca£ce^ i une<i e^pa*denyeo
de 4o£dat, amb une* bone>> veíe* ben
^e*made^> pe* £eó came^. Z me pa*eix
que £e>> monge.à 4e'n cuidaven de ¿e*-
£00 neíó.

- I d'in*t*uccio, que en ¿éieu mo£í*
de die* aban*?.

- Deve*4 9 ó IO die<i, j'u*t pe* íe-
ni*-£o ¿*e-óc.
- I com e* coneixia quin e*a e£ ca-
bo?, que duia qua£que co*a di¿e*ent
de£* a£t*e*?.

- En e£ veòtií, no; nomáó duia un
b*aça£eí pe*que /»abe^^en quin e*a.

TeI. 58 56 06

Paseo Marítimo, 21
CALA MELLOR

MALLORCA

PIZZAS-LASAGNE-HELADOS
COCEMA ÏÏJTERNACIONAL
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- I quina e*a ¿'obligació de,t centu-
*ió?.
- Et dij 'ou4 ¿âiem guàidia a t'atta*.,
començàvem do4 i, de4p*e4 d'una e4-
tona -uw qu,ait o mitja ho*a-, 4e can_
viaven i e£ divend*e4 acompanyàvem
¿a p*oce44o de£ ßon Je4u4 tot e£
temp4.
- E£ día de Pa4qua, què e4 ¿eia?.

- A/o4a£í>teó ^é^em com ¿¿ kaguiòàim
vet£aí íoía £a n < i a£ 8on Je^u4 ¿
a£ maí^ e£ó cenia>r^on4 j'a doimizn,
a,>i>iibaua. e,t cabo <i començava a donan
cop4 en ie**a am6 £a tianca, pe*que
4e n'adonava de que £¿ havie,n piQ,o
e£ 8on Je<6iU; quan e¿4 centu^.¿on4
4e de*pe*taven ¿ eó tem^en de£ que
pa44ava, començaven a ce^.ca^.-£o pe^
d¿n4 l'E6gii*ia, cowzguda va, co-
^.^.eguda ve, pe^. d¿n4 £e<4 cape££e4,
e£ó con^eó^ona^ .<4 , pe^. £a tiona., bé,
pe^. ío ta i'E4gii*la i, com que no
e£ í^obaven, óo^it^en a£ ca^^ie^. ¿ e£
trobaven que ¿e^a £a vo£ ía de £ ' E n -
coní^ie ¿ en4 poóàvem a£ 4eu co-iíaí.

- I e£ dijou<f> i 9.1 d4vend*e*, a me/>
del Bon Je4u<6, £a Ma^e de Deu < ¿a
Ue^-on*ca, centu<tton4 capa^iunai4 i
tot això, qui me¿ òoitia a ¿a p*oce-
440?.

- Le4 i^te4 Ma*^e4, ¿a Ma^e de Oéu
de£4 Caiiu4, que anaven da^^te4e £e4
T̂ .e4 Ma>i<e4, ¿ do4 catiu4, amb un
ve4iii mig btaa, mig ve.ime.ii, ¿ una
cadena a£ peu, i e£ divend*e4 també,
*>oitizn t<L*> dotoio4i4, toie<4 ve4ii-
de4 de neg^.e, pe*que" 4'havia mo^ií
e£ 8on Je4u4; íambé hi havia ptoia-
do^e4.
- En4 han dit que, quan vo4 é^teu
centurió o cabo, aix~mateix ten*au
una bona paga._

- Ja ho e^ta, ja, ben bona, en4 dona-
ven una *uda de con^it4, i en aque££
temp4 no tothom podia comp*a<t-ne,
de con^it4, i a no4a£í^.e4 en4 anava
ben bé, pe*que £e4 af-!oie4 en4 co-
i*.ie.n a dainzia, pe^què £e4 convidà-
44em a£4 con^it4.

Joan Buades Gost
«

TALLER PROPI

Trofeus Esportius

Fotografia i Gravats

Cristóbal Colon, 15
TeIf. 58 54 69

Cristóbal Colon, 64
TeIf. 58 51 15

CALA MEXOR

Joieries CaIa Millor
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ESCOLES

VELLES
CURS 88-89
Professora:

Ana Forteza de Corral.

DaIt- d'esquerra a dre
ta: José Antonio Soci-
as* Francisco Alcaide*
Joan Josep Servera*
Jessica Otero* Gabriel
Nebot* Miquel Anjel
Cantero* Yolanda Pera-
les* Iamael Hinojal*
Maria Dolores Canales.
Mig* d'esquerra a dreta: Sebastian Nortdhemn, Miquel Dapena* Luis Miguel Cabezas* Bea-
triz Sanchez* Eva Maria Magaña* Emilio Sánchez., Jessica Ortiz* Emilio Layunta* Maria
de Ia Luz Mart*nez.
BaIx- d'esquerra a dreta: Maria del Carmen Hermosilla* Carmen Mora^
tricia Vitru* Christian Ruiz* Jorge Cerrato i Francisco Ruiz.
Parella* davant: Carlos Martinez i Isabel Fullana.

Bárbara Tous, Pa-

Comercial
BARRACHINA

VENTAS Al POR MAYOR DE ALIMENTACK)N
SUMINISTROS DE HOSTELERÍA RESTAURACIÓN

FABRICANTE DE LEJUS
VENTA DE DEnRGENTES

CAMP

C/. Juan Massanet,7 TeI. 56 70 54 SON SERVERA
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ESPORTS
RESULTATS DEL MES

2a DIVISIO
5-3-89

C. Millor-Andorra 1 = 3
12-3-89

Palamos- C. Millor 4=0
25-3-89

C. Millor-Cala Horra 1 = 1

3a REGIONAL
5-3-89

C. Millor-Margaritense...l=l
12-3-89

Montaura-C. Millor 6=1
19-3-89

C. Millor-Can Picafort — 3 = 1

JUVENILS
5-3-89

J.D.Inca-C. Millor 3=0
12-3-89

C. Millor-La Salle B 1=2
19-3-89

R.T.La Victoria-C.Millor.l=l

INFANTILS
4-3-89

C. Millor-Barracar 0 = 1
11-3-89

Poblense-C. Millor 1=0

ALEVINS
4-3-89

C. Millor-Espafla 0 = 0
11-3-89

C. Millor-Olimpic 1 = 2
18-3-89

B.R. Llull-C. Millor 2 = 3

BENJAMINS
4-3-89

C. Millor-Espana
11-3-89

Escolar-C. Millor
18-3-89

C. Millor-Porto Cristo.

BALONCESTO MASCULI

SENIORS
5-3-89

Santa Maria-Son Servera65=56
12-3-89

Son Servera-Santa Maria70=68
19-3-89

Santa Maria-Son Servera88=65

¿¿ O4TZe46

PELUQUEROS

ESmiSTAS

3<
C/ Viña del Mar, s/n
Edificio Confort, 22

Telefono586518
CALA NflLLOR
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CAMPIONAT BALEARDE JUDO

Pep Mascaró, Nelina Sagrera i Ca-
ti Sureda, campions de Balears; Eva
Andújar i Llorenç Siquier, subcam-
pions.

El dissabte dia 18 de març es dis-
putà a Palma, al Poliesportiu San
Fernando Ia competició de Judo més
important de l'any, sens dubte, ja
que es tracta del Campionat de Bale-
ars absolut, les condicions del qual
són: diferents categories de pes,
el taronja com a grau minim, edat
de 15 i més anys. Hi varen prendre
part quasi tots els clubs importants
0 de més resonància, com són: Shubu-
kan, Kodokan, E. D. Manes, Centre
A. Marciales Palma, Poliesportiu P.
Espanya, D. Muratore, Poliesportiu
Municipal Alcúdia, Sociedad Judo
Ibiza y Formentera, i, naturalment,
els nostre club de Son Servera, Ren-
shinkan.
La nostra representació local va

estar formada pels masculins Jaume
Servera, Daniel Valls, Javier Gonzá-
lez, Pep Mascaró i Llorenç Siquier,
1 en.modalitat femenina, Melina Sa-
grera, Joana Servera, Cati Sureda
i Eva Andújar, si bé a l'hora de co-
mençar el torneig, na Joana no hi
va poder participar, degut a un pe-
tit cop produït en una espatla.
Jaume i Dani, de 15 i 16 anys, res

pectivament, s'enfrontaren en aques-
ta categoria, sentint-se satisfets
de poder competir amb els millors
de les nostres illes, demostrant que
a un futur pròxim poden arribar a
esser uns excel·lents competidors,
però, clar, els adversaris foren ju-
doques de cinturons negres i marrons
i els contricants ho varen tenir di-
ficil per fer-se amb Ia victòria.

La resta de l'equip arribà a Ia
final sense cap problema. Na Melina
guanyà a Gemma Gomila, del Shubukan;
Cati i Eva s'enfrontaren juntes .a
Ia final, però un descuit de n'Eva,
aprofitat per na Cati, atorgà a
aquesta el primer lloc.

En Llorenç, cansat de l'anterior
combat, guanyat per Ippon, arribà
a Ia final, enfrontant-se amb un
competidor més veterà, amb el que
va perdre.

Un dels participant que més com-
bats va fer per obtenir Ia victorià
fou Pep Mascaró, en Ia categoria de
71 a 78 kg, una de les que tenia més
candidats pel titol i en Ia qual en
Pep guanyà tots els combats per
ippon (màxima puntuació).

C.E.J.R.

<j^5**
~~~B3

<rrfflam. L·rfarM.
^w JA^&rûÂ^P

Juan Servera Camps, 15B CALA MILLOR
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SERAFIN PONS
10 anys

Es un extreu esquerrà
nat* ait> holt futur, per
Ia seva gran velocitat
i doïiini de Ia pilota,
a pesar de Ia seva curta
edat.
Te antencedents futbo-

lístics famliars: el seu
avi. Serafins Pons, del
qual ha heredat qualque
cosa.
- Faig 5è d'EGB a Son
Servera.
- M'agrada Martin Vazquez i
favorit és el Real Madrid.
- El nostre entrenador és fabulós; crec que
sereu els priiiers de Ia classificació, per-
què tenitii un gran conjunt.
- M'agrada el lloc de joc que ara tenc, pe-
rò no tenc incovenient de jugar en una al-
tra deiorcació, si el "tfiister" ho vol.
- DeI nostre grup m'agrada l'Avance cotii a
equip.
- DeI Badia de 2a divisió m'agrada Obrador,
perquè se<ipre lluita trolt.

neu equip

MlGUEL MARTINEZ "MIGUELITO".
9 anys.

Es <nolt nanyós, arb
rolta força, encara que.
per Ia seva estatura, no
ho seTbli.

Es centreierquista, afflb
bona visió de les jugades
- Faig 4t curs d'EGB al
col·legi de CaIa Millor
(Sant Llorenç).
- Es el T»u primer any
cott a jugador benjarú. del
Badia CaIa Millor.
- EIs mllors eauiDS del

nostre grup són l'Avance i el CaTC>os, però
els canpions sereti nosaltres.
- M'agrada esser centre-irarquista, perquè
així tenc nolt lloc de joc.
- De ia divisió Ti'agraden i\olt el Barça i
Ia Real Societat.
- Quant a jugadors, n'agrada Txikibirikis-
tain.
- M'agradaria poder defensar els colors del
priner equip del Badia en 2a divisió i des-
prés aTib el Barça en ia.

Les darreres
novetats en:

sabates

"bolsos"

complements
de pell

Avda, Cristóbal Colón, 70
Teléfono 58 52 24

CaIa Millor
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ENTRENADOR

enPEP

LOPEZ

EN PEP LOPEZ. I. '""*
Es un gran esportista i

responsable de Ia direcció
tècnica dels Juvenils de Ca-
la Millor.
Es casat i pare de dos

fills. Te 41 anys, 33 desl
quals en el m&n del futbol*
primer com a jugador* defen-
sant els colors d'uns quants
clubs* sempre de porter.
CaI destacar entre els

clubs als quals feim refe-
rència el Nimen francès de
2a divisió i el Carcaixent
de Ia Comunitat Valenciana.
L'any 1969 arriba a terres

mallorquines per fitxar pel
C.D. Serverense,j on va ro-
mandre per espai de 7 tempo-
rades .

* * *

Com va esser que fitxares
pel Serverense?.
Be, jo jugava amb el Car-
caixent i tenia ofertes de
diferents clubs, però el meu
gran company i millor amic
Rafel Pocovi em digué que
vengués a Mallorca, per tor-
nar a jugar junts amb el Ma-
nacor,, però, per problemes
de passatge, quan vaig arri-
bar/ el Manacor ja tenia Ia
plantilla completa i llavors
vaig fitxar pel Serverense,
amb el qual vaig passar els
millors anys de Ia meva ca-
rrera com a porter.
Després de tot això, vaig

fer una termporada amb el
Portocristo.
No et varen anar les coses
bé amb el Portocristo?.
Be, les coses varen anar
bastant bé quant a Ia cosa
esportiva, ja que aquella
temporada pujàrem de catego-
ria, concretament de 2a re-

gional a ia regional. Però
Ia meva il·lusió era Ia 3a
divisió nacional amb el Ma-
nacor, per poder jugar amb
el meu amic Pocovi.
Com va esser el teu pas per
Ia ciutat de les perles?
Bastant bé/ encara que no-
més va esser una temporada,
guard un record agradable
i hi tenc molts d'amics.
Desprès del Manacor* vares
penjar les botes?.
Be, jo tenia ofertes de di-
ferents clubs* però no
aconseguia Ia baixa del Ma-
nacor i com que jo, per pro-
blemes laborals* no podia
desplaçar-me a disputar . els
partits a Ia peninsula amb
el Manacor* coses del futbo-
vaig decidir deixar Ia pràc-
tica del mateix.
Però l'afici6 no es perd*
es du dedins i decideixes
entrenar* no?.

Ja que no podia jugar*
vaig voler fer les meves
primeres passes entrenant
als Benjamins del aleshores
At.Serverense.
Això d'entrenar ha influit
en el fet de que el teu fill
jugàs?.
No* si vaig començar a en-
trenar* va esser perquè no
podia estar sense el futbol.
Després és vere que tenir
un fill en el equip és causa
de qualques problemes* però
en el camp de futbol tots
els jugadors són iguals per
a mi.
Com veus actualment el teu
equip de juvenils* bé o ma-
lament?.
Be, perquè estam fent mi-
racles, ja que quasi cada
jornada he de fer una alini-
aci6 diferent* degut a Ia
curta plantilla que em queda
disponible i hem aconseguit
el nostre objectiu* que era
mantenir Ia categoria.

I malament* perquè uns
quants jugadors no han com-
plert Ia seva paraula* ni
Ia seva firma. Crec que amb
tota Ia plantilla al complet
avui pptariem disputant els
llocs de capçalera , però ara
no és temps de queixar-se
sinó de preparar Ia pròxima
temoorada.

Bar - Restaurante

ESPECIALIDAD EN:
Paellas y pescados frescos

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

586542
ABIERTO TODO EL ANO
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PRIMERAS MARCAS
*Azuvi

*Cerfogres
*Aparici
*Roca

Exposición de
chimeneas

Pavimentos y
azulejos

Materiales de
construcción

SABADOS MAÑANA
ABIERTO

ALMACEN, EXPOSICIÓN Y VENTA
Pza. General Goded, 2 TeI. 567195

Son Servera

EXPOSICIÓN Y VENTA
Av. Juan Servera Camps, 33 TeI. 586369

CaIa Millor
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PROTAGONISTES

Aquest mes els protagonistes són els alumnes del col·legi Jaume Fornaris,
per Ia seva participació a les Cançons Populars de Sant Antoni-89.

Aprofitant que els alumnes agafaven les vacances de Pasqua, els fou en-
tregat Ia revista on es publica les cançons, a més d'una placa commemora-
tiva; l'entrega corré a càrrec del Delegat de Cultura, Sr.Ferragut.
DeIs 130 participants, uns 40 no pogueren rebre el guardó, per trobar-

se de viatge d'estudis.

HOTA D'ACLARIMENT.
En el parèixer hi ha persones de CaIa Mi

llor que no estan d 'acord amb 1 'escrit de
Ia passada revista, on es tractava de sepa-
ratisme en el Col.legi "Na Penual", i que
no és cert que els oferissen autocars per
pujar al Carnaval. Això, com deim a l'es-
crit,' és el que ens comunicà l'Ajuntament,
però hi ha altres punts que els hem viscut
nosaltres:
- 1) Perquè en el darrer concurs de Nadales
només hi participà una professora.

- 2) Perquè en el darrer certamen de Dibuix
"Vila de Son Servera", després d'acabar el
termini, se'ns comunicà que el claustre de
professors havia acordat no participa-hi,
perquè l'exposició es feia a Son Servera.
- 3) Perquè a les Cançons Populars de Sant
Antoni no hi han participat.

Si això no és separatisme, hi ha parau-
les pitjors.?
Per tant, si ens poden .r<=iSDondre.-sabftn.

que sempre hem estat oberts/ percol.laborar
i organitzar actes culturals.
Ràdio Sonservera^5 î Recull Informatiu.




