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Abril 89

festes patrona>b de

Son Carrió

DEL 30 D'AERU, AL 8 DEtKIG
Jô°l

ELS BWUAMIWS PORM REBUTS ESTIL CAMPIO

25 joves

reberen Ia

Confirmació

GRAN CONCERT DE LA BANDA DE MUSICA
I POC PUBLIC.

JUVO
Ma.gdale.na Ma**ot ¿ Ine* Se<tve*a
Queda>ien ^eiecc*onade* pe*
cU*puta* 9.1 campionat d'E*panya.
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CARRETERES TERCERMUWDISTES
Les carreteres de Ma-

llorca tenen molt que
desitjar: el mal estat
del pis, Io estretes
que són i les curves
que tenen, a més s'ha
d'afegir Ia brutor de
mates i herbes que et
fan circular per mig de
Ia carretera.
Segons els informes,

el 90% dels accidents
són per infraccions del
Codi i excès de veloci-
tat, però Ia realitat
és que el mal estat de
les carreteres i els
vehicles cada vegada
més ràpits i grossos
també influeixen molt.
Imatges com aquesta es veuran més

de cada dia que passi, si no es dóna
solució. Aquesta foto està feta dins
el terme de Son Servera, a Ia carre-
tera d'Artà, més coneguda per Ia
"des rentadors". Aquesta carretera
fa devers un any se Ii va rentar Ia
cara, donant una capa d'asfalt, però
les voreres i els murs on fa fondal
són els mateixos de fa molts d'anys,
quan només circulaven els carros,
per tant és normal que quan circulen
els vehicles de gran tonatge les vo-
reres cedesquin i passi el que Ii
ha passat a aquest camió.

Sabent l'estat de les carreteres
a les Balears, el passat dia 7 el
Govern Central comunicà al President
Canellas que no "hi ha més doblers
per a carreteres".

Tenguérem l'oportunitat d'esser
informats pel President d'aquesta
decisió del Govern de Madrid, que
acabava de donar-li Ia noticia. El
Sr.Caftellas afirmà que és hora de
començar a fer pressió conjunta i
demostrar que amb promeses no ens
rentaranla cara. Per tant, si aques-
ta imatge pot servir per qualque co-
sa, ens donarem per satisfets.
Suposam que sereu molts els qui

estareu d'acord amb que tenim unes
illes maravelloses, però amb unes
carreteres tercermundistes, un ser-
vei sanitari insuficient i moltes
coses més que tenen molt quedesit-
jar.
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POCA PARTICIPACIÓ
Dins el programa La natura a Ia

badia de Llevant que organitza el
GOB, un dels actes que parexia que
havia de tenir més èxit era el del
dia 15 d'abril, anomenat Recollida
de fems al terme de Son Servera.

Després d'haver estat publicat a
Ia premsa, l'Ajuntament informà mit-
jançant els altaveus de Ia marxa
pels camins del terme, per tal de
recollir els fòtils que tots hi ti-
ram i seguir amb Ia campanya que co-
mençà Ràdio Son Servera-85 de donar
bona imatge i mantenir net el nostre
terme.

La veritat és que Ia col·laboració
del poble ha estat nul·la. A les 9
del mati a Ia Plaça de Sant Joan e-
ren els camions, esperant que els
veïns de Son Servera hi comparegue-
ssin i aproximadement mitja hora més
tard, veient que no hi compareixien,
es donà Ia sortida amb tres grups:
un prengué el cami del cementeri cap
a Penyes Roges; l'altra, Son Corp,
Torrent Nou i Son Comparet, i ei
tercer, a replegar els cotxes.

Aproximadament a Ia una del migdia
es donà per acabada aquesta primera
"neteja", perquè se n'hauran de fer
més i és d'esperar que Ia gent co-
l·labori més, tant en participar-hi,

com en no tirar els fòtils per les
voreres.

Recordin que l'Ajuntament té un
servei que és de tots, que basta
cridar i cada principi de^mes se fa
aquesta recollida i, si és urgent,
més prest.

En aquesta primera neteja hi han
col·laborat: el camió de l'Ajuntament
i els homes de Ia Brigada d'Obres
i Serveis no sabem si cobrant o no-
, un camió de Materials Jeroni Vives
i Fills, i el de Transports Canales
i una dotzena de voluntaris, on hi
havia membres del GOB, el Batle i
tres regidors; en total, unes 25
persones, Ia qual cosa no està mala-
ment, si contam el promig de parti-
cipació de regidors.

LA BRIGADA I VOLUNTARIS RECOLLIT FEMS

UISITA PEL PRESIOEWT DEL C.I.M.
El President del Consell Insular

de Mallorca, Joan Verger visità el
passat dia 18 d'abril l'Ajuntament
del poble vei de Sant Llorenç des
Cardassar, acompanyat dels Consellers
de Cultura, Sr. Alfonso Salgado, de
Sanitat, Sr. Andreu Mesquida; el
President de Ia Comissió de Perso-
nal, Sr. Joaquin Ribas de Reyna, i
l'Enginyer del CIM, Sr. Andreu Pari-
etti, els quals foren rebuts pel
Batle, Sr. Bartomeu Pont i varis
membres del consitori.

La visita fou per conèixer el pro-
blema del clavegueram de les aigües
brutes i netes. També visità Ia Casa
de Ia Cultura, Ia Unitat Sanitària
i Ia Casa de Ia Tercera Edat
Després es desplaçaren a Son Ca-

rrió, on visitaren Ia biblioteca que
prest serà inaugurada, el local de
Ia Tercera Edat i Ia carretera de
Sa Torre Nova.

Finalitzà Ia visita- amb un dinar
a un restaurant de Sa Coma.

EL PRESIDENT DEL CIM. EL BATLE DE SANT
LLORENÇ, EL SR. ALPONSO SALGADO I EL SR.
RIBAS DE REïNA, A L'AJUNTAMENT.
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JA HI SOM TOTS I ARA, QUE?
Darrerament els diaris de "Ciutat"

han demostrat molt d'interès per Ia
zona de LLevant. Començà posant una
sucursal el diari Ultima Hora, des-
prés el Diario de Mallorca i, segons
rumors, el Dia 16 de Baleares ho té
en marxa.

El dia 18 d'abril Recull Informa-
tiu assisti a Ia presentació del Di-
ario de MallorcaEdiciO de Manacor.
Segons s'explicà, aquesta edició de
Ia comarca de Manacor és per unir
més Ia informació dels pobles, des-
prés de l'experiència de Ia comarca
d'Inca, que ha estat un èxit, s'es-
pera que Ia zona de Llevant també
ho sigui.

EL DIRECTOR DSL DIARI DE MALLORCA

25- AWVS VE FRAWClSCAWA
Sor Maria Bibiloni i Pastor és natural

de Biniali. Ingressà l'any 1961 a Ia Casa
Noviciat de Pina, on va estar 6 mesos de
postulentat i 2 anys de noviciat, i fou
l'any 1964 quan fé Ia professió.

A Sor Maria., a mes de Ia vocació religio-
sa, l'estira lad'infermera tasca que co-
mençà a realitzar a Mater Misericòrdia de
Son Gotleu, on passà 2 anys.

Després fou destinada al Convent de Cam-
pos, on està 5 anys, per tornar durant 5
anys més a Son Gotleu.

També està 5 anys a Sa Pobla i després
fou nomenada superiora del Convent de Pe-
guera, càrrec queva exercir durant 6 anys.

A l'any 1984 vengué a Son Servera com a
infermera i des de fa un any i mig és Ia
Mare Superiora.
Aquest mes al Convent de Son Servera es

celebra una petita festa per commemorar els
25 anys de servei com a religosa francisca-
na. Sor Maria volia que fos un acte famili-
ar i per això no se fé saber molt.

Tothom sap l'estima que Ii té el poble,

estima que del primer dia es sabé guanyar
pel seu servei als malalts i necessitats,
i per Ia tasca que fa dins Ia Tercera Edat.
Enhorabona, Sor Maria, i que puga cele-

brar els 50.

SOR MARIA AMB LA MARE GENERAL

AGRADECIMIENTO

La Pamitia Ne,bot Apagón agradece de todo coiazón

Ia condot&ncia que ha demo<ii^ado e£ pu&bio de Son

Se*ve>ta y comarca pon. Ia p&idida de óu *e<t quejido,
Miquzl Nebot, que ¿a££ec¿ó de*pue4 de ana taiga
en¿e*medad, e£ dia 14-4-1.9&9
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IWAUGURACIOWS OFICIALS ASOW CARRIO
El passat dia 28 d'abril passarà a Ia

història del poble de Son Carrió, que en
poo temps ha passat d'esser un grup de ca-
ses de Sant Llorenç a convertir-se en poble
que dia a dia vol anar a més.

Efectivament, Son Carríò en poc temps ha
fet un canvi de 90 graus, tot gràcies a Ia
tasca que ve realitzant el "Batle del poble
i representat com a regidor dins l'Ajunta-
ment de Sant Llorenç, Sr. Mateu Puigrós.

Com deim, el divendres 28 d'abril, serà
recordat per sempre pels actes oficials re-
alitzats.

A les 20:00 foren rebudes a l'Ajuntament
de Sant LLorenç per les autoritats locals,
el Presidente del Consell Insular, Sr. Joan
Verger, i les autoritats Alfonso Sakjado,
Andreu Mezquida, Antonio Borràs, Andreu Ri-
era, Ruiz Abellan i Domingo Llull, per des-
prés anar a Son Carrió, on foren rebuts pel
regidor i Batle Delegat, Sr. Mateu Puigrós.

A Ia plaça de l'Església els polítics es
varen dirigir a Ia gran quantitat de gent
que comparegué a Ia festa.

Comença el Batle, Sr. Bartomeu Pont, des-
tacant que Son Carrió ja no serà més una
barriada, com es tenia, que ell ja fa es-
tona que va prometre que amb ell com a
Batle £ amb una, persona que tengu.es ganes
de fer feina, Son Carrió canviaria, i efec-
tivament així ha estat, i donà les gràcies
al Sr.Puigrós per ía tasca que està fent.

Després seguí el Sr.Puigrós, que digué
que això només és el principi, que s'ha
començat a fer coses i no només .a'''7n d'a-
cavar, sinó que se n'han de fer més.

El President Verger fou clar amb Les se-
ves paraules, ja que pareix que tant Ia

Comunitat Autònoma com el Consell volen fer
en dos anys el que no s 'ha pogut fer en
molts. Però, quan el poble es propon una
cosa i té gent que es mou, tot és possible.
Acte seguit, fou inaugurat el que prest

serà el Poliesportiu, després Ia Casa de Ia
Tercera Edat i Ia Biblioteca; finalitzant
amb un refresc i coca per als assistents.
La Delegada de Cultura del Govern Autò-

nom, Sr. Ma Antònia Munar no hi pogué
assistir.

MOMEMT EN EL QUE EL SR.PUIGRÓS PARLA

S6fr
.*&, ̂ 1
* ^». %

&!SSABTE, 6 DE MAIG

A les 22 hores.
VETLADA MUSICAL
Amb les actuacions de

TOMEU PENYA
acompanya-tpel

Grup GEMINIS

Iper tancar lafesta
«MELODIAS DE ORO"
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25- JOVES REBEREN LA COWFIRAAACIO

El dia 29 d'abril el Bisbe de Ma-
llorca, Msr. Teodoro Ubeda, passà
unes hores a Son Servera.
Començà els actes a les 11:30,

quan se reuni amb els catequistes,
a les 12:30 amb els d'Oració i Amis-
tat, a les 16:30 amb els joves que
varen confirmar; a les 18:00 visità
el Convent de les Monges i l'Esglé-
sia Nova; a les 19:00 es reuní amb
el Consell Parroquial i finalitzà
presidint Ia Missa de les 22:30, on
donà Ia confirmació als 25 joves
serverins.
Aquests són els joves confirmats:

Carmen Arenas Marcos, Maria Arenas
Zarco, Maria Bauzà Brunet, Maria A.
Brunet Ferrer, Juan Brunet Gomila,
Pedro J. Brunet Muntaner, Antònia
Garrido Massanet, Bàrbara Garrido
Massanet, Ma Isabel Hernández Vives,
Carmen Jiménez Sánchez, Catalina
Llull Artigues, José R. Martínez
Arias, Jaime Martí Llull, Franciscà
Massot Servera, Ana Pallicer Jordà,
Jaime Pascual Martí, Damián Ripoll
Galvez, Ma Angeles Sanchez Puche,
Magdalena Servera Morey, Bàrbara
Servera Salord, Jaime Servera Serve-
ra, Marisol Sierra Taboada, Antònia
Vallcaneras Sard, Ma Isabel Viete
López i Magdalena Vives Ballester.

A
£:

MOMEKT DE LA CONFIRMACIÓ

CONCERT VE JLA BAA/DA LOCAL
Per finalitzar el mes de abril

culturalment, Ia Banda Local de Mu-
sica oferí a les 21:15 un concert
a l'Església Sant Joan Baptista.

La Banda oferí un repertori de pe-
ces on demostrà l'evolució que va
fent musicalment, com donant entrada
a Ia juventut.

LA BAgDA Oi PLBIA ACTUACIO

El públic no va respondre, ja que
era minoritari per aplaudir a aques-
ta Banda, que prest serà de les mi-
llors de Mallorca. La poca assistèn-
cia de públic es degué en part a Ia
falta d'informació, ja que els car-
tells es repartiren tard i no per
tots els locals.

fG5TC5V *^S ^^* ^^/

paTronal.

S ^
Si

orKarno
OIUMENGE, 7 DEMAIC

A les 1S'30 hores.

CAMPIONAT
DE BALEARS

DE MOTO-CROSS.
Categmríes: 125, 80, 60, i 50 c/c.

ORGANITZA CLUB MONTISION
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EJL BISBE A CAJLA MULOR
El diumenge dia 30 l'església de

Cala Millor es tornà a omplir de pú-
blic, amb motiu de Ia visita del
Bisbe ds Mallorca, Monsenyor Teodoro
Ubeda, que volgué assistir a una
missa normal de diumenge.

A més de presidi Ia Santa Missa,
coincidi Ia Primera Comunió de Ia
nina Catalina Massanet Sard, que Ia
rebé de mans del Bisbe.

EL BISBE, DONAST LA COMUtIIO

TELE TAXI
CALA MILLOR - SA COMA - S'ILLOT

TT
586969

* * * *

SEGUEIX LES

24 HORES AL SEU
SERVEI

Festes Patronals

Son Carrió

J*
Diumenge, 7 de Maig

a partir de les 12,30 de Ia nit

VERBENA POPULAR

o,mb elgrup

guia del Ocio
LES DONES DE LA TERCERA EDAT.

El passat mes de gener començaren
a treballar intensament les dones
de 1 ' Associació de Ia Tercera Edat,
pel que serà sens dubte una de les
millors tómboles que hem vist a Son
Servera.
Es reuneixen els dimecres i dijous

al capvespre, treballant conjunta-
ment , i les que no hi poden acudir
treballen a casa seva, preparant
brodats de punt mallorqui, mantele-
ries de ganxet, coixins, etc i una
sèrie de sorpreses que no volem re-
velar.

Totes les persones que es vulguen
sumar als seus treballs seran ben
rebudes, podent posar-se en contacte
amb l'Associació. S'admeten botelles
de suc, ceràmiques, joguines, por-
ce1^nps i tnf el aue vos oaresca bé.
La tómbola serà dins el mes de

juny, coincidint amb les festes pa-
tronals de Son Servera.



_ ABRIL _ 89 iß. J¿ C U -Li Jj ̂  * ^ Informatiu PAGINA- 8 -

ASSEMBLEA VE LA F.A.G.B«
El dia 7 Recull Informatiu assisti

a Ciutat a l'Assemblea de Ia Federa-
ción Agricola y Ganadera de Bale-
ares.
Aproximadament a les 12 del migdia

arribà el President de Ia Confedera-
ción Nacional, Sr. Ignacio Barco,
que oferi una roda de premsa.

El Sr. Barco critica les gestions
del Govern i Io car que estan pagant
els pagesos l'entrada dins el Mercat
Comú. Segui dient que Ia població
activa darrerament ha augmentat en
45.000.
Mes tard començà l'Assemblea, que

poc a poc s'anà animant de públic
del gremi fins omplir el saló d'ac-
tes. Durant una estona els pagesos
exposaren els seus problemes i Ia
directiva contestà com poqué.
Amb l'arribada del President de

Ia Comunitat Autònoma, Sr. Canellas,
començà el diàleg de l'Assemblea.
Prengué Ia paraula el President de
Ia FAGB, Sr. Ventura Rubi. Després
de les salutacions, el Sr. Rubi co-
mençà dient: "Se diu per Ia premsa
que Ia Federació no se du bé amb Ia
Conselleria, idò ara que estam entre
pagesos, que és igual que estar en
familia, he de dir que els rumors
és cosa certa, no ens duim bé, però
confiam que després de l'Assemblea
se solucionin les coses".

El Sr. Rubi recalcà que les coope-
ratives no funcionen com toca, però

els pagesos no hi col·laboren com
ho haurien de fer, ja que Io bo ho
venen als magatzems i Io que no po-
den vendre ho duen a les cooperati-
ves .

També donà les gràcies a les per-
sones que viven d'altres negocis i
inverteixen dins el "camp de l'agri-
cultura" .

Seguidament va aprofitar Ia pre-
sència del President Canellas per
demanar Ia col·laboraciO i el suport
de Ia Comunitat Autònoma. "En primer
lloc-digué el Sr. Ventura-diven que
els pagesos no som ecologistes, per-
què no feim els boscos nets, que
feim parceles i espanyam el paisat-
ge, que llogam les caceres i tenim
els caçadors com assassins i Ia rea-
litat és que els pagesos no podem,
no tenim doblers, que més voldríem
que poder fer els boscos nets, poder
cultivar tota Ia terral, però on són
els "duros"?!. El pagès lloga les
caceres per guanyar qualque cosa i
a més els caçadors si cuiden el
bosc, ven parceles perquè el sembrar-
ies no és rendible, Ia mà d'obra es
molt cara i les condicions atmosfè-
riquesno acompanyen i, per afegitó,
ara ens volen privar d'una cosa tan

EL SR.VEHTURA EXPLICA ELS PROBLEUES AL
PRESIDENT CANELLAS

O
Avda. Juan Servera Camps. 15 b Cal3 Millor
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antiga com és caçar amb filats, que
a més de servir al pagès d'entrete-
niment, per fer l'arròs o per ingre-
ssar qualque "duro". Per tant, Sr.
President, Ii demanam que Ia Conse-
lleria doni suport al pagès".
El President Canellas explicà que

entre tots s'ha d'aconseguir que no
desaparesquin més pagesos.

El President començà Ia xerrada
amb una glosa dedicada al camp. Se-
gui dient que ell personalment se
;;ent com un pagès més i que com a
President farà tot el que pugui per
ajudar als pagesos, però s'ha de fer
entre tots i tots units lluitar i
demanar al Govern Central més do-
blers per a les Balears, ja que ens
tenen marginats, només pensen amb
nosaltres per dur-se'n els "duros".

El President Canellas comunicà que
està d'acord amb les paraules del
Sr.Rubi, però demanà als socis que,
quant a solicituds, no només se
n'han de fer mitjançant l'Associa-
ció, sinó que cada soci n'ha de fer
una i poder presentar que som molts
i units. També està d'acord amb que
no els poden prohibir un art tant

antic com és Ia caça dels filats al
coll.

Després de donar per acabada l'A-
ssemblea s'oferi un dinar de compa-
nyonia als més de trescents assis-
tents .

LA SALA QUEDA PETITA PEL PUBLIC ASSISTENT

Recull Informatiu i Ràdio Son Ser-
vera85 agraeixen al Sr. Rubi Ia gen-
tilesa de convidar-nos a un acte tan
important.

CENTRO
ACUPUNTURA
DIETETICA - NUTRICION

Œ>r. Jaime Santandreu
Œ)r. 2edro <Pou

CONSULTAS PREVIA CITA TEL.555922

Fco. Gomila, 1, Entlo. B (Junto Sa Bassa) MANACOR
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LA SALA INFORMA
PLE DE DIA 28 DE MARÇ.
El punts acordats en el PIe de dia

28 de març foren:
- Augment d'un 10% a l'adjudicació
de les Plages. El contracte serà per
un any prorrogable.
- Subvencions 1989: Foment del Tu-
risme, 10.000 pts; SON SERVERA C.F.,
500.000 pts; Centre de Minusvàlids
Joan Mesquida, _de Maaacor, f^.000
pts; Baloncesto Son Servera, 488.000

pts; Coral Laudate, 150.000 pts; A-
grupació Sa Revetla i Escola de
BaIl, 1.000.000 pts; Colombòfila,
150.000 pts; APA Jaume Fornaris,
300.000 pts; Banda de Música,
1.500.000 pts; APA CaIa Millor,
150.000 pts; GOB, 150.000 pts; Cam-
panya contra l'alcoholisme, 88.000
pts; Associació Tercera Edat, 100.
000 pts; Creu Roja de Ia Mar, 200.
000 pts; Aproscom, 50.000 pts; Mi-
nusport, 50.000 pts; Religioses
franciscanes, 250.000 pts; Juventut
de Son Servera, 200.000 pts; Escola
1 Pacj-onat d^ ^usica; wes ue xa na-
tura, 150.000 pts; Director Banda
de Música, 1.400.000 pts; Llibre de
Cuina, 50.000 pts.

S'informà del Padró Municipal
d'Habitants, que té censades 7.020
persones, de les quals 3.591 són ho-
mes i 3.429, dones.

ALTRES INFORMACIONS DE LA SALA.
El dia 29 de març es reuni el Tri-

bunal compost pels srs. Antoni Se-
rra, Lidia Salom, Felipe González,
Lluis Ballester i Antoni Gual, per
estudiar les bases de l'Educador de
carrer i se recomanà al Sr. Jorge
Alberto Homs.

En el PIe de dia 7 d'abril se no-
menà Jutge de Pau al Sr. Miquel Ser-
vera i Lliteras; se concedi una sub-
venció d'1.200.000 pts a Ia Creu Ro-
ja, i se convocaren una plaça de ca-
bo i sis de policia municipal.
El dia 12 d'abril fou rebuda pel

Batle, Sr.Barrachina, i el President
de Ia Comissió d'Acci'Social, Sr.An-
toni Serra, Ia Consellera d'Acció
Social del CIM, Sr. Joana Vidal i
el Coordinador de Ia Comarca Sr.
Lluis Ballester.

POLICIA LOCAL.

A continuació Ia relació de ser-
veis prestats per Ia Policia Local
en el periode comprès entre els dies
27 de febrer i 30 de març.
- 183 denúncies circulació dirigides
a l'Ajuntament.
- 5 denúncies o oficis dirigits a
Jefatura Provincial de Trafico.
- 35 vigilàncies o denúncies per in-
fraccions de les Ordenances Munici-
pals .
- 12 viatges a altres municipis per
qüestionsde servei.
- 7 urgències mèdiques.
- 7) urgències de Farmàcia de nit
i festius.
- 1 recuperació d'objecte.
- 18 serveis especials (cavalcades,
processons, ordre públic al camp de
futbol, etc) .
- 75 atestats, informes, notifica-
cions, etc.
- 12 inspeccions oculars per robato-
ris, baralles, alarmes, etc.
- 24 comunicats o avisos per anoma-
lies a les vies públiques.
- 6 retirades o inmovilitzacions de
vehicles.
- 19 assistències en accidents de
circulació.
- 5 col·laboracions amb altres Cossos
de Seguretat.
- 2 assistències a incendis.
- 4 gestions per defuncions.

BAR RESTAURANTE
S'ERA DE
PULA ̂

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

LA SEVA ESPEOALITAT :

ELCUENT
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INFORMACIÓ REGISTRE CIVIL:

NAIXEMENTS.

27-02-89 Francisco-Manuel Serrano
Ruiz, fill de Manuel i Nelida.

01-03-89 Catalina Ferrer Sureda,
filla de Jaime i Antònia.

16-03-89 Emilio González Garrido,
fill de Emilio i Antònia.

23-03-89 Margarita Benitez Becerra,
filla de José i Inés.

26-03-89 Maria-Dolores Sierra Megi-
as, filla de Antonio i Maria-Dolores

CASAMENTS.

01-03-89 Jacinto Artigues Servera
i Maria Cladera Gost.

05-03-89 Antonio Badia Melis i An-
neliese Marti Ballmann.

10-03-89 Eduardo Granados Gallego
i Maria del Carmen Castillo Matas.

11-03-89 Bartolomé Muntaner Servera
i Maria-José González Villalba.

25-02-89 Rafael Amengual Vives i
Antònia Servera Vives.

DEFUNCIONS.

02-03-89 Bryan Rounding.

03-03-89 José Molina Ramirez.

03-03-89 Rigmor Drost.
10-03-89 Pedro Tous Nebot.

26-03-89 Jan-Vojtech Gindl.

25-03-89 Jaime Sard Nebot.

25-03-89 Juana Ma Massanet Sancho.

AGRAIMEWT
Els pares de na Ma Magdalena Riera

i Ordines agraeixen públicament les
mostres d'afecte i companyonia ex-
pressades pels components de Ia Ban-
da de Música de Son Servera que es
sumaren a Ia celebració de Ia Prime-
ra Comunió de Ia seva esmentada fi-
lla, oferint un emotiu concert.
Gràcies als companys més joves que

acompanyaren amb les seves veus Ia
celebració de Ia Missa, a n'Antònia
Mas i na Nati Rosselló, professors
de solfeig, i al Director, Sr. SiI-
verio Duato.

LA PREHISTÒRIA DEL SEGLE XX.
De poc ençà assistim a un fenomen

social si més no preocupant, si al
manco dóna que pensar. Pareix que
tornen els temps antics d'abans de
l'Era Cristiana. Ara es veuen perso-
nes, preferentment joves, vestits
amb pells i cuiros, uns amb els ca-
bells llargs, rapats al costat i de-
ixant-se una cresta dalt del cap,
altres, amb una coa llarga i prima
al clotell, igual que llegim als
llibres d'història, quan citen als
hunnes, vàndals, etc. An aquests es-
carnidosrs dels antics guerrers o
bàrbars, només els falta l'escut i
Ia destral a cada mà i pujats a
lloms d'un cavall. Ja es tenyeixen
els cabells, 'pintura a Ia cara no
en duen, pero...ja arribarà!.
Per altra banda, cal citar aquesta

mà d'obra barata (senegalesos, ma-
rroquis, etc) que fa pocs dies sorti
per Ia premsa, que perquè són al pa-
is de forma ilegal, són humiliats
i explotats com als pitjors temps
de l'esclavitut.

e0BftAA
VENDA DE VrVENDES

APARCAMENTS ITRASTERS
A LÏDinCI

SAVOY III
(Davant Hotel Talayot)

*****

Informació a
Construcciones BADIA CALA MILLOR

S.A.
AVDA. JOAN SERVERA CAMPS, 41

CALA MILLOR. v sssw
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8ARTOMEU FEMENIES, PRIMER BATLE OEAAOCRATIC
Ja han passat 10 anys des que el

Sr. Bartomeu Femenias es presentà
pel grup politic UCD, l'únic partit
que es presentà i que, per tant, go-
vernà amb completa majoria i fora
oposició. El Sr. Femenias va estar
al càrrec de Ia Batlia durant 3 anys
i mig, aproximadament; per motius
de salut dimiti, ocupant el seu cà-
rrec l'actual Batle, Sr. Francisco
Barrachina.
El Sr. Femenias comenta com veu

aquests 10 anys d'ajuntaments demo-
cràtics :

"Quan nosaltres entràrem fa 10
anys, a més de no tenir experiència,
teniem les lleis que eren anticons-
titucionals, no hi havia un secreta-
ri oficial, ni tampoc duros; poc a
poc s'anat millorant i avui en dia
hi ha assessors tècnics i més
duros" .
El Sr. Femenias segueix contant

que tampoc hi havia patrimoni, ara
bé, el patrimoni a vegades es fa i
no es veu, per exemple: s'arranjà

Ia plaça del mercat, es començà Ia
depuradora, que era el més necessa-
ri, es feren les primeres gestions
per enxamplar Ia carretere de CaIa
Millor, "amb una paraula, per als-
mitjans que teniem, se feren bas-
tants de coses".
A Ia pregunta de
si es podien fer
més coses, contestà
que: Efectivament,
amb un poc d'imagi-
nació i ganes de
fer feina, es poden
fer moltes de coses,
fora costar molts
de doblers; però,
malgrat tot, aquests
10 anys han estat
molt possitius".

GRRPHI5 © 55 55 65
DKTRlBUlDOR HUU **

MANMOR Y (OMAR(A DE

MlS IMPRESOS SON
A TODO COLOR

_IMPRESOS 4
à ATODOCOLOR

f^jm jjjiM^^^mE
yBflMLVfl a»

S-
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RECORDAM

TEMPS

ENRERA

Aquest mes xerrarem amb un home que ha
dedicat molts d'anys de te. seva vida a un
do,ls oficis que avui en dia en queda pocs:
el de sabater.

El nostre protagonista ens contarà com
es feien les sabates, quins tipus es duien
i també el que valia en aquell temps fer
unes sabates. Tot això ens ho contarà l'amo
en Sebastià Vives Sarda, més conegut com
"l'amo en Guidó".

» * *

- Què tal, l'amo en Guidó?, què ens contareu
de quan feieu de sabater?.
_ I què vols que te contí?.
- Bn podeu cantar com començareu fent de sa-
bater?.
- Quan jo tenia devers 14 o 15 anys vaig co-
mençar fent de mosso amb en Toni Rigo, més
conegut com "CoIl de fusta"; també en vaig
fer amb Melsion Perelló "sabater coix",
fins que me'n vaig anar a fer el servei mi-
litar.
-I a tot això, quants d'anys teniu ara?.
-Dia 15 de febrer en vaig fer 82.
- Tornant a xerrar de quan feieu de sabater
i quan venguéreu del servei, què fèreu?.
-Em vaig posar a fer feina per jo.
-I com eren les sabates que vos fèieu?.
-Eren de sola, amb pell damunt i Ia punta
ben estreta, eixò eren les sabates de ves-
tir, llavors es va canviar el model i Ia
punta es va tornar ampla i era gairebé qua-
drada .
-Què valia ferse unes sabates?.
-Les sabates valien 5 duros, i les espar-
denyes, de 10 a 15 pessetes.
-I per anar a Za feina, quin tipus de cal-
çat es duia?.
-Espardenyes, sandàlies i "varques".
-I què material empràveu per fer tot això?.
Empràvem cuiro de bou, de cabra i també
d'ovella, que només servia per forrar, so-
la, goma. I el solíem dur de les fàbriques
de curtit.

-Posàvem moltes de mitges soles, també mol-
tes tapetes de goma.
^om es prenien tes mides per fer les saba-
tes i tes espardenyes?.
J>er les sabates amb un metre curt de 50;
i les espardenyes, amb un paper es posava
el peu damunt, solia prendre Ia llargària
i també doblaria.
Contau-me quines eines se solien emprar per
fer de sabater?.
- Dues màquines de cosir, una era cilín-
drica, per cosir els talls nous, i l'altra,
per raspar Ia sola després de haver-la re-
tallat, un bigalot, raspalls, tallants per
tallar, lena, martell, bitsago.
- Com es podia triar el model de sabates que
es volia?.
- Teníem revistes amb models.
- I botes, no en fèieu?.
-Si, a l'hivern es duien botes que també
es deien elàstics.
- Com és això?.
-Perquè duien uns elàstics als costats, per
poder passar bé els peus.
- I cosíeu amb un fil especial?.
-Amb fil de cànyom, ben encerat^, perquè pa-
ssàs ben llatí; també hi posàvem cerol,
perquè el fil es conservàs i no deixàs pa-
ssar l'aigo pels foradets que es feien quan
cosies; també cosíem amb 5 ó 6 fils junts,
se<7io*7." ^a arw'.Tn ̂ n 7^ <*^7^.

TeI. 58 56 06

J" quins eren els arranjaments que més se
solien ff>.r?.

Paseo Marítimo, 21
CALA MnXOR

MALLORCA
PIZZAS-LASAGNE-HELADOS

COCfl^A ESTTERNACIONAL
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UW MAL SOMNl?- Il
Entpistit, deix aquell lloc i, de sobte,

així són ela somnis,em trob a Sant Jordi,
precisament a un lloc que, de petit, teníem
llogat. Eren uns terrenys humits, casi pan-
tano8os, avui crec que convertits en camp
de golf. En els meus somnis els vaig veure
tal com estaven aleshores, quan era petit.
I en somnis vaig tornar a viure un fet molt
llunyà, el qual crec que va marcar Ia meva
sensibilitat infantil. Hi havia abans en
aquell lloc un petit canyar i dues fonts.
Atret pel cant d'un aucell, em vaig endin-
sar entre les canyes i vaig veure un es-
trany aucellet molt polit, de colors molt
vius; instintivament Ii vaig tirar una pe-
dra i, per desgràcia, el vaig ferir. Eepe-
tesc que era un aucellet molt polit, tal
vegada exòtic i escapat de qualque gàbia.
La meva conciencia, crec que llavors extre-
madament sensible^pmtestà i record que
vaig plorar de compassió i tristesa. Em vaig
sentir tand dolorit com un assassí. Allò
se'm va quedar tan gravat, que mai ho he
pogut oblidar. Idò bé, tot això, ocorregut
en Ia realitat de Ia meva infància, es va
reprnduir literalment al meu somni, i s'hi
va afegir ei que segueix. Acabava d'ente-
rrar l'aucellet, quan vaig veure abandonat
en el camp una bossa de plàstic plena de
pinyons, Ia. vaig gafar i em vaig posar a
escampar-los, perquè servissen d'aliment als
aucellets. Aleshores hi arriben dues dones
que duien unes bosses ben plenes d'escaio-
Ia. Em digueren que no n'escampàs més de
pinyons, perquè estaven enverinats, i els
aucellets, enmenjar-ne, moririen. Amb els
peus intentàrem f ^rrar les llavors ja es-
r>^^r>ar\p°i i despre^ ¿m convidaren a acompa-

nyar-los 'ins al psu de Ia muntanya. AlIa,
ppoteyits per teles metàliques, que forma-
ven una inmensa gàbia, hi havia milers d'a-
ucellets de molts colors i diferents mides.
Posàrem l'escaiola a Ia gàbia i ens en và-
rem anar.

I ara ve potser el més curiós del somni:
De sobte, com per art de màgia, em trob a
Roma, dins una galeria del Vaticà que comu-
nica amb el museu d'escultura. D'una habi-
tació lateral s 'obre una porta i surt el
Papa. Ningú l'acompanya. M'acost, Ii bes
l'anell i Ii dic que som un sacerdot espan-
yol. A Ia pregunta del Pava Ii responc que
he anat a Roma persuplicar-liq'ue, amb ur-
gència, ja que el problema no admet demora,
publiqui una exhortació destinada als go-
vernants de les nacions de tot el mon i a
tots els habitants de Ia Terra, posant-los

en evidència de l'extrema gravetat de Ia
destrucció ecològica a Ia qual tenim sotmès
el nostre planeta per Ia polució atmosfè-
rica, l'abocament de productes tòxics dins
mars i rius i Ia continuada desaparició de
masses forestals per tallades indiscrimi-
nades i per incendis. El Papa, amb aquell
somriure tan característic i conservant Ia
meva mà dreta entre les seves, em diu que
aquell assumpte, certament greu, no és de
Ia seva competència, sinò que és propi dels
governants, sobre tot. Jo insistesc: "Sant
Pare, els polítics fins ara han demostrat
una espantosa indiferència davant Ia de ca-
da dia més accelerada destrucció de l'eco-
sistema universal. A Espanya, ifegesc,ierque
els governants se n'adonassen aeLs milers
d'incendis provocats, va esser necessari
que es cremàs Ia muntanya de Montserrat,
posant e>.n Qreu r>erill fins i tot el monas-
t0ri. Aleshores, i crec que més bé per raons
polítiques, 'erem per primera i darrera ve-
gada com un ministre s'interessava, no pels
incendis, sinò per aquell incendi en parti-
cular. No, Santíssim Pare. EIs polítics es-
tan massa ocupats per pe>rrirp el temr>s en
coses serioses. D'altra banda, >aig afegir,
ja ningú confia en ells. Vos, Sant fare,
sou l'únic al qual gran part de Ia humani-
tat té com a líder". El Papa me mira, ara
amb els ulls trists i em diu: "Ja veurem.
Haurw ^o vensar amb això".

I se 'n va nar.
Record que vaig somiar altres coses més,

però quedaren molt imprecises, (continuarà)
Joan Servera (Prevere)

AVIS
PSR MOTIUS DE LA PUJA AL MATERIAL GRAFIG

A PARTIR D'ARA EL DOtIATIU DE LA REVISTA

SERA DE 125 PTS

Rellotgeria
Fotografia

GHRCIfl LlS

Reportatges i videos

Pl Sant Ignasi 3 -TeI. 567165
Son Servera
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5X1 tff VE TL A
El primer de maig de 1970 amb mo-

tiu del Congrés Internacional de
l'Alimentació, celebrat a l'Hotel
Castell de Mar de CaIa Millor, ac-
tuava per primera vegada SA REVETLA
al salon d'un hotel.

El 31 de juliol del mateix any a
LLubi se celebrà el I PREMI SANT
FELIU DE LLUBI, de ball i cançons,
essent obligatòria Ia interpretació
de SA XIMBOMBA, i l'altra de lliure
elecció.

Son Servera aconseguia un honrós
segon lloc (digne d'un primer),
essent el primer per al grup local
ELS LLUBINERS.

- Al lterg dels anys SA
REVETLA ha tengut diferents
generacions de balladores.
Na Catalina Bauzà DES FORN
ena conta aquest més quines
eren les seves companyes.

- DeI meu temps són: Joana
Maria Tous "sopa", Catalina
Peñafort, Joana Andreu "tau-
lera", Magdalena Massanet
"xeixa", Franciscà Brunet
"caragofa", Catalina Sard
"carrionera", Bàrbara Tous,
Mara Servera "bassona" i jo
mateixa, si bé Ia majoria
començaren a ballar uns 2
anys abans que jo, ma mare
em tenia molt gelosa i em
vaig estorbar un poc més a
començar, he ballat uns 15
anys, l'any passat va esser
Ia primera temporada que no
vaig ballar.

Perquè et jübiteres tan
prest?.

- No ho sé, coses que pa-
ssen, avui hi tornaria, però
amb condicions.

- Les sonadores dinen que
tes "estrelles" de SA REVET-
LA són sempre tes baltedo-
res, elles es poden esforçar
tot el que saben i mai tenen
cap apL·iudiment, en canvi,

L'onze d'agost del 71 participaren
a Capdepera a una festa un tant es-
pecial, oferida als turistes ale-
manys de "Ciutat de Vacacions FONT
DE SA CALA", amb motiu d'un FRÜHS-
CHOPPEN (reunió costumista alemanya

adoptada per Ia direcció del
campament. No cal afegir l'èxit ob-
tingut en aquest FRÜHSCHOPPEN TYPI-
CAL MAJORCA.

Amb un total de 50.000 mil parti-
cipants, se celebrà a Madrid el XIX
CONCURSO NACIONAL DE COROS Y DANZAS.
Una vegada més SA REVETLA recollia
els fruits de Ia desinteresada in-
vestigació amb els balls i les a-
rrels dels nostre folklore, aconse-
guint distinció especial.

vosaltres sortiu, només feis
remenar les faU.es i teniu
el públic de part vostra.
Tu, que hi dius?.
- Això no es vere, nosal-

tres sense elles no hagué-
ssim pogut ballar, tal volta
se'ns veu més a les ballado-
res, però l'èxit és de tot
e 1 conjun t.
- Catalina, els balladors

del teu temps eren lleigs,
perquè no colte, cap parelL·i
de nuvis?.

- No, no eren lleigs, ni
molt manco, les coses han
vengut aixv, teníem un ambi-
ent més de companyonia.

- Teníeu manies de parelte.
les baltedores?.
- No, el que passa és que

a vegades, segons quins
balls, te sortien millor amb
un ballador concret.
- La vostra generació i tes
que venen darrera coneixen
na Margarida Nebot per "Sa
Tieta"; era exigent com a
professora de ball?.
- Si, molt, perquè és molt
perfeccionista, però jo tam-
bé ho som amb molts d'aspec-
tes, per jo era una satis-
facció que ens exigís el mà-
xim.
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VINT-I-CINC ANYS
- Si, haguessis de destacar
un bon record o no tant, què
et ve al cap en aquests mo-
ments?.
- Quan érem de viatge a Ale-
manya, an en Sebastià Ser-
vera "Corema" el varen haver
d'operar d'apendicitis i va
esser un mal mamrnt r>er a
tot el grup. Elrecor>d -nés bo
va esser tal volta l'ambient
de companyonia que sempre
tenguérem, malgrat qualque
petita discussió, cosa ine-
vitable a una agrupació tan
nombrosa.
- T'agradaria tornar a ba-
llar amb les teves companyes
per celebrar els vint-i-
cincs anys?.
- Sí, precisament avui dema-
tí he assistit a Manacor a
un curset de ceràmica i

m'han demanat si m'inscrivia
a un curset de ball de bot.

Amb molta d'alegria els he
contat que enguany a Son
Servera celebrarem les noces
d'argent de Sa Revetfa i que
jo hi havia ballat uns 75
ani|f! nmb ells i au& '• : ^».va
illussió seria que tothom

que ha format part de Sa Re-
vetfa. des de Ia seva funda-
ció fins avui en dia, pogués
participar a Ia festa. Crec
que hi ha molta de gent que
pensa així com jo.
- Gràcies, Catalina, i a
"Recull" queda exposada fa
teva proposta.

Comercial
BARRACHlNA

VENTAS AL POR MAYOR DE ALIMENTACIÓN
SUMINISTROS DE HOSTELERÍA RESTAURACIÓN

FABRICANTE DE LEJIAS
VENTA DE DETERGENTES

DISTRIBUIPOR DE CAMP

C/. Juan Massanet,7 TeI. 56 70 54 SON SERVERA
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A P I L A R ARAGOA/ V SUS HIJOS EA/ LA MUERTEPEl. ESPOSO
<4preciada Pilar: antes que nada es obli-

gado pedirte perdón por atreverme a expre-
sar publicamente mi sincera condolencia por
el fallecimiento de tu esposo. Ni en Ia
larga^ y cruel enfermedad de Miguel, ni en
el dia de su óbito, supe expresar mis sen-
timientos. Sirvan estas breves letras de
reparación. Por Io demás, creo que te son
debidas por el mismo hecho de Ia muerte del
esposo, por los años en que nos ayudaste
en Ia catequesis parroquial y por haber
tenido en clase de Religión varios cursos,
como buenos alumnos, a tus hijos Margarita
y Miguel.

Dentro del dolor punzante, fresco como
herida recién abierta, pudiste gozar de una
breve y muy legítima satisfacción. La gran
manifestación de condolencia fue, sobre
todo, un homenaje al prolongado sufrimiento
de tu esposo, sufrimiento que se hizo ex-
tensivo a sus más próximos familiares.
Prácticamente todo el pueblo quiso expre-
saron su sentimiento. Cierto que las pala-
bras de condolencia, como ocurre en tales
casos, serían siempre las mismas, palabras
mil veces repetidas, gastadas por el uso,
ya que, a veces, resulta muy pobre nuestro
vocabulario, ¡precisamente cuando Io quisi-
éramos más rico y expresivo!.

Pero, a pesar de tantas muestras de con-
dolencia, luego, pasados los días, Ia ine-
vitable soledad, presentida seguramente cu-
ando él todavía estaba a tu lado, ahora cu-
bre como un velo todo tu ser. Dice un gran
sabio francés, Blas Pascal, en frase que
nunca he olvidado: "se muere solo". ¡Cuan
cierto!. Ahí está el ser querido, debatién-
dose en agonía, y quienes Ie aman ¿qué pue-
den hacer por él?. Casi nada: humedecer sus
labios, besarle en Ia frente sudorosa, es-
trechar su mano casi inerte...¡Cuan dolo-
rosa resulta nuestra impotencia!.

Pero, ¿no será acaso iguabnente cierto
que se vive solo?. Por mucho que amemos y
nos sintamos amados, nunca llega a reali-
zarse plenamente aquella fusión de que ha-
bla Ia Biblia: "Ia no son dos, aino una
sofa carne". Y aún podríamos añadir: se su-
fre solo. Por muy de veras que quiera uno
compartir tu dolor, verás como su impoten-
cia te deja sola en el sufrimiento.
Al hablar de los dolores humanos, solemos

afirmar que Dios nunca carga nuestras es-
paUas con cruces que no podamos soportar.
Y en el insondable misterio del sufrimien-
to, como Job preguntamos, a veces con cris-
pación, porqué tenemos que soportar cruz
tan pesada. Aquí fallan estrepitosamente
todas las explicaciones humanas. El dolor
es un misterio, un inmenso misterio que nos
alcanza a todos y, como misterio, debemos
respetarlo. La cruz que tuvo que sorportar
tu esposo fue de las más pesadas y no Io
dudes, Pilar, nunca se sufre en vano. Aquel
que un dia dijo de una mujer ar>rvnentida:
"se Ia perdona mucho, porque ha amado mu-
cho", habra dicho de Miguel: "se Ie perdona
mucho, porque ha sufrido mucho".

Por Io demás, no te quedas sola. Fruto
de vuestro amor, junto a tí, más junto a
tí que antes, tienes a Margarita y a Mi-
guel. Ellos también habrán sufrido mucho
con Ia larga agonía de su padre. Y este su-
frimiento podrá florecer en ellos en un ma-
yor cariño hacía ti, en una unión más efec-
tiva y afectiva. Sucede a veces que Ia ale-
gría dispersa y el dolor, en cambio, une.
Los sufrimientos soportados con paciencia
constituyen La mejor escuela de Ia vida, es-
cuela dura, cierto, pero Ia más eficaz.
"Porque eres amado de Dios, fue preciso que
el dolor te probara", leemos en Ia Biblia.
Si, Pilar, te espera ahora una larga y dura
misión que cumplir con tus hijos. A veces

CONSULTA DE GINECOLOGÍA
Pr. GiI Bretones -colegiado 1.9O2-

REVKIONES GINECOLOGICAS-CONTROL DE EMBARAZO
PLANIFICACIÓN FAMILIAR - ECOGRAFIA

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

Consulta previa cita. - TeIs. 55 59 81 - 58 34 41
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no sabrás qué hacer, qué consejo dar, qué
determinación seguir. ¡Es tan complicada
Ia vida!. En ocasiones añorarás Ia presen-
cia del esposo, del padre... Pero no estás
sola en esta tarea. Tu esposo, su padre,
vela también por ellos desde Ia otra vida
y es por ello, porque falta su presencia
física aquí abajo, que te necesita a ti
junto a ellos. Esta será, a partir de aho-
ra, Ia más poderosa razón de tu vida. "Todo
se hace por fa>s hijos", afirma con razón
Peguy. La certeza de saberte necesaria en-
dulzará tu dolor y tu añoranza.

Estamos todavía en el tiempo pascual. No
hace mucho los cristianos meditábamos el
profundo significado del sepulcro vacío.
•J,a vida ha vencido a Ia muerte!. Quienes
murieron antes que nosotros únicamente
nos preceden en un brevísimo trecho. Todos
caminamos hacia Ia muerte. Pero no, todos
caminamos hacia Ia vida, Ia eterna, Ia de-
finitiva. Los que nos preceden no nos aban-
donan. En el bellísimo prefacio de difuntos
rezamos: "Porque Ia vida, Señor, no termi-
na, se transforma. Y al deshacerse nuestra
morada terrenal, adquirimos una mansión

eterna en el cielo". Mira, Pilar, son mu-
chos los que, ante una situación parecida
a Ia tuya, han experimentado, ya suavizado
el dolor, una fusión más pura y estrecha
con el ser que les fue arrebatado. Ahora
tu esposo, libre de las miserias de fa. vi-
da, puede estar más cerca de vosotros, más
atento a vuestras necesidades. Piensa,y con
esto termino: Este Dios que dispuso así las
cosas, todo Io determina a impulsos de-
amor. Ahora nos resulta difícil comprender-
lo, porque vemos las cosas con ojos terre-
nos. Mañana todo será luminoso, porque se-
remos iluminados por Za luz de Dios.
Al poner punto final a este pobre escri-

to, quisiera tener una palabra de consuelo
para los padres de Miguel. Ellos pueden re-
cobrar a su hijo en los hijos de su hijo.
Margarita y Miguel serán Ia viva presencia
del padre entre vosotros.

Joan Servera (Preveré).

WOTA
AQUEST ARTICLE ES EH CASTELLA RESPECTANT
LA DECISSIO DE L'AUTOR.

&vñ¿
NUEVO FORD M

Venga a vernos
Limpiauto Son Servera, S.A.
AVDA. CONSTITUCIÓN, 19 -SON SERVERA TEL. 567008
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REGIDORS
k, '

JOAQUIW MARTINEZ
El regidor Joaquin Martinez a Ia

passada legislatura fou tinent de
Batle, a l'actual és vocal de Sani-
tat, Cultura i Esports, Transports
i Comunicacions i de Serveis Soci-
als.

Nascut el 15-7-1947 a Puebla de
Don Fadrique (Granada), als 14 anys
vingué a treballar a Mallorca. PeIs
anys 70 comença Ia seva inquietud
politica i assisti á reuninos a Ciu-
tat i concentracions per Ia Plaça
del Carme amb en Gori Mir i altres
companys. A l'any 1975 s'afilià ofi-
ciaíjnent al PSOE i a Son Servera or-
ganitza Ia representació del partit.

- Sr. Martínez, el seu par-
tit a tes darreres eleccions
municipals aconseguí el ma-
teix resultat que a les pri-
meres, quina valoració en
fa vostè?.
- A les primeres eleccions
em va costar molt aconseguir
una llista, vaig haver de
comptar amb persones jubila-
des i tinguérem dos regi-
dors, en canvi, a les sego-
nes dúiem persones prepara-
des per a cada comissió, com
pugui ser una aparellador
per a Urbanisme, etc.
El partit volia imposar un
mallorquí de cap de llista,
deien que milloraríem resul-
t a t f í , ,io nn estava conforme

amb el que m'imposaven i
vaig proposar un serverí, en
Tomeu, el qual, enàent Pre-
sident dels Caçadors, pare-
ixia que treuria més vots,
no va esser així; malgrat
els resultats, crec que Son
Servera ha de comptar a les
llistes amb mallorquins i
peninsulars. La gent està
un poc desenganada dels par-
tits i les municipals no són

- Diu que Za gent està de-
senganada, que Ii sembla
l'Associació de Veïns que
s'ha format a CaZa Millor?.
- Era molt necessari i crec
Que al noble Ii aniria molt
bé que les barriades fessen
les seves. Aquestes associ-
acions, contra el que molts
pensen, ajuden als ajunta-
ments i els lleven feina.
- Vostè és vocal de vàries
comissions, a Za passada Ie-
gisL·itura Cultura i Esports
anaven separades, com funci-
onen ara que estan incloses
a una soZa comissió?.
- Cultura i Esports Ia du
una mateixa persona, sempre
he estat en contra d'això.
Cultura té prou feina r>er
a un sol senyor, el mateix
passa amb Esports, per les
hores de gestió que ocupen,
si se volen demanar les sub-
vencions. Actualment el res-
ponsable és un senyor que
està prou agobiat amb els
negocis particulars i no pot
dur a terme les gestions
oportunes, no esperem que
ningú ens regali res. M'in-

Calvià a visitar el seu, es-
tic en contra de que a Son

Servera el vulguin fer amb
14.000 m2, ja que és insufi-
cient.
- Vies i Obres, del passat
novembre té un nou responsa-
ble, ha millorat aquesta
comissió?.
- Sí, jo sempre m'havia que-
ixat molt d'aquesta comi-
ssió. En Francisco volia e-
físer ver tot i nn e>ntn"a en
res, al manco han llevat
força al Batle. Ara el nece-
ssari seria que repartissin
més les comissions, per e-
xemple, n'Agustí no val un
cèntim per a Turisme, i en
Pedro, que seria Ia millor
persona, no l'aprofiten.
Tornant a Vies i obres, des
que en Jeroni Vives ha pres
Ia responsabilitat, ha donat
un canvi de 90 graus, ens
informa de tot, així com to-
ca, ens convoca amb el temps
reglamentari i el que no hi
assisteix és perquè no vol;
veus Ia brigada per tot, es-
tic per dir que és una de
les comissions que millor
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- Joaquín, ara que té to
carretera arranjada, haurà
de canviar de tema als
plens, n'ha parfat vostè 5
anys de carretera?.
- Ha, Ha !, i encara en tenc
per 5 anys més!, trob que
les voreres no són el que
pertoca, quant a l'asfalt,
es pot dir que sols l'hi, han
mostrat, perquè fa un mes
que acabaren i ja l'han pe-
daçada dues vegades, a a-
quest pas a l'estiu ja esta-
rà espanyada.
- Què destacaria de les pro-
postes que han fet cam a
oposició dins aquesta legis-
kztura?.
- Nosaltres, tant a Ia pa-
ssada com a aquesta, ens
sentíem molt marginats, per
manca d'informació; ara, de-
gut a Ia pressió que hem fet
tota l'oposició, plegats i
amb Ia llei en Ia mà, els
hem demostrat que amb foto-
copies poden treure tota Ia
informació demanada i, si
seguien posant traves, hau-
rien de menester dues perso-
nes durant un raig de mesos,
tant sols per informar-nos.
Quan veren que anàvem en sè-
rio, feren un canvi i ja ens
informen, no de tot, però
al manco tenim les portes

Mateu Puigròs i Sureda
-Bade Delegat -

ES COMPLAU EH CONVIDAR-

VOS A LES FESTES

PATRONALS DE

SON CARRIO

obertes per allò que vol-
guem.
-Com a PSOE-Son Servera, han
fet cap gestió per dur un
altre metge?.
- A Ia passada legislatura
va vanir en Jeroni Vives amb
nosaltres a Palma a una reu-
nió amb 1 'anterior director
de l'INSALUD, el metge està
aprovat, pern. ver falta de
pressupost, no se sap quan
el duran.
- L'espai que tenim s'ens
acaba, té quakjue altre opi-
nió que vutejui expressar?.
- Abans d'acabar m'agradaria
parlar de les meves preocu-
pacions per Son Servera, són
dues: el tema de Ia depura-
dora i el problema de l'ai-
gua. Aquest estiu hauria de
ploure molt per no quedar-
nos sense aigua en el poble;
Ia companyia d'aigües ha fet
un altre pou, però està a
un nivell molt baix i hi ha
el perill de que a Son Ser-
vera ens quedem sense aigua;
jo creia que l'Ajuntament
exigiria a Ia companyia
d'aigües que Ia que treuen
dels pous de Son Servera fos
per al poble, i no és així,
Ia se 'n duen a Sa Coma; crec
més lògic que obliguin als
llorencins a cercar els seus

propis pous; el que passarà
enguany és que ens pujaran
el preu de l'aigua, i no en
parlem de regar l'hortet!,
serà impossible!.
L'altre qüestió es anar

a Ia depuradora a les 6 de
l'horabaixa a l'estiu i veu-
re el raig d'aigua que se'n
va directament a Ia mar,
sense depurar, Ia qual cosa
ens produirà una contamina-
ció perjudicial per a tots,
és urgent l'ampliació de Ia
depuradora.
Aquestes han estat tes

opinions del regidor socia-
lista, Sr. Martínez.

Bar - Restaurante

ESPECIALIDAD EN:
Paellas y pescados frescos

Avda. lng. Anton/o Grau, 36
CaIa Bona (Mallorca)

586542

ABIERTO TODO EL ANO



- ABRIL - 89 ^Ecroi:ij~j > ¿ Informatiu PAGINA- 22 -

COL.LEGI
JAUME

FORNARIS
CURS 88-89

DaLt- d'esquerra a dre
tas Salvador Conesa
Muntaner (Professor)*
Antonia Moreno Arenas*
Isabel blâzquez Prieto
Maria Adrover L·lodrà*
Sergio Garcia Gutié-
rrez* Angel López Már-
quez* José Pérez Trejo
i Francisco Garcia.
Mig¿ d'esquerra a dreta: Juan A. Gómez Honrado, José Manuel Venegas* Tomás Barcel6 Cas-
tela,. Sharon Dom*nguez Van Kerkove, Juana Adrover LLodrà, José M. Martinez Sánchez,
Magdalena Massot Servera i Francisca Lagar Rodriguez.
Baix,, d'esquerra a dreta: J. Pedro Alzamora Sánchez, Eladio Martinez Nieto, Manuel Mar-
tinez Falcón, M. Angel Moreno Jiménez* Milagros Martinez Arias* Natalia Garcia Sanchez^
Aina Ma Andreu Santandreu* Catalina Adrover Brunet* Matilde Ma Bauzá Blanquer i Melanie
Garvi Drell.

Les darreres
novetats en:

"bolsos"

complements
de pell

Avda, Cristóbal Colón, 70
Teléfono 58 52 24

Cala Millor
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COL.LEGI
CALA

MILLOR
- DaIt: Marco A. Gómez Sil-
va, Fátima Cangas Pérez, Ca-
talina M° Fernandez Osorio,
Vanessa García Guerrero, So-
fia GiI Gallego, Cristina
Galiano Kraemer, Catalina
Massanet Sard, Margarita So-
ler Fuster, Luis M. Gerra
North, Javier Trivino Lagos,
Antonio Flores Martín, Fco.
Javier Gómez Castillo, Fran-
ciscà Morey Servera, Ana B.
Rodríguez Castro, Patricia
López López, Pilar Ramírez
Montero i Luis Muñoz Mestre.

- Baix: Juan Hernández Marco, Oscar Castillo Campoy, Sergio Martín Mata, José M.. Grande
Román, José A. Perelló, Pedro Santandreu Fuster, M& Dolores López Rodríguez, Paula Car-
mona López, Gemma Barrientos Macho, Susana Marcos Martín, Alex Albadalejo Cooper, Mau-
rice Fernández Larch, Fco. Javier Cabezas Chinchillas, José A. García Bujalance, M^ An-
tonia Massanet Mayol i Nuria Llagostera Vives.
- Tutora: Srt& Sonia Gar>r>in ST<ar>f>?..

¿¿Zt¿
¿7 ^

&&m&t6

PELUQUEROS

ESTiLISTAS

^

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

Telefono586518
CALA MILLOR
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COL.LEGI
SAN

FRANCESC
- Professora: Manoli Gómez.

Drets (d'esquerra a dreta):

Vanessa Sierra, Bàrbara Ne-
bot, Enrique Viñas Pont, Se-
bastián Bauzà Servera, Laura
Martín López, Margarita Ma-
ssanet, Teresa Sancho Bo-
ssart, Sara Telles Brooks,
Camilo Rodríguez Fariñas,
Soledad Sanz Cerro, Sergio
Oliver Serrano, Vanessa Vi-
llegas Taboada i Cecilia
Servera López.
- Asseguts, 2a línea (d'esquerra a dreta): Joanna Pollook, Cristina Rosselló LLodrà,
Bàrbara Riera, Emilio Jose Martinez, M& Antònia Matamalas, Jasmín Serrano Ruiz, Javier
Morales Carrió, Silvia Morales Carrió, Miguel Gomila, Sandro Thomas Soler, Javier Bor-
dal Beteta, Toni Massanet Martín, Luisa Fernanda Alzas Rueda i Isabel A/° Estrany Díaz.
- Asseguts, Ia línea (d'esquerra a dreta): Tòfol Servera Vaquer, Juan Servera Sansó,
Catalina Nebot Ríos, Ana M^ GiI Correa, Juan Emilio Oliver Risco, Felisa Leno Díaz,
Franciscà Domenge Salas, Yolanda Rodríguez i Gabriel Angel Servera Vives.

para todos los que
quieren ir diferentes

BOUTlQUE

CALABONA "̂ ^ CA'NPICAFORT

Paseo Marítimo, 38 CaIa Bona TeI. S8S%2
Avda. Trias, Ca'n Picafort

ISER
E VANGUARllA

Y LINEA EXCLUSIVA

3 S.A.

CONSTRUCCIONES

ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIÓN
EN GENERAL

CENTRAL DE HORMIGON
BOMBA EXPULSORA DE HORMIGON

CAMION GRUA.
PARA SUS PROPIOS SERVICIOS

C/. Des Cos, 53 Bajos
TeIs. 567681-567411

SON SEBVERA
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GESTORIA GIL
GESTORIA A. GIL

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

CaIa Millor - Sucursal Son Servera
MALLORCA

20 Años de GESTION

GESTORIR GIL
SEMPRE

RL SERUEI
DEL CLIENT

•síüi idJiumimuiumuiumimmumi

GESTORIA

AUTOMOVlLES
• MaIriculaciones
• Transferencias.
• Tar|etas lransporte y visados.
• Cambio de Residència
• Baps Vehicutos.

ASESORIA LABORAL
• Oblención D.C.E.
• Alta empresas en Seg Social
• AIIa Autónomos en cualquier régimen.
• Seguros Sociales (TC-2, TC-1, etc.l
• Contratos trabajo y prórrogas.
• Exptes jubilación, invalidez, viudedad y orfandad.
• Descargos y Recursos ante Ia Organización.

Laboral Competente.

TRAMITACIONES VARIAS
Altas y Bajas Licencia Fiscal.
LiquiddCión 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 1

A través de Informática Llevant, IEmpresa del GruDOI

Balance mensual de Sumas y Saldos.

Programa especial para E.O.S.. (N y S.l

Especificación del IVA. IRepercutido, soportadol.

Balance de Sociedades.

Contabilidad de Sociedades.

Confección declaración de IVA • PF.

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

SEGUROS

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

De forma habitual se contratan las pólizas con:

• MUTUA GENERAL DE SEGUROS

• BALEAR DE SEGUROS

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

• ALIANZA

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

J

>

GESTORIA GIL

20 Años de GESTION '3

-*\^y
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SEBASTIAN MASSANET
10 anys ESPORTS

Estudia 5è d'EGB al
collegi de Son Servera.

Aquesta és Za seva Ia

temporada defensant els
colors del CaZa AfiZZor
en categoria benjamí.

Te bones aptituds com
a jugador de futbol i
no s'acoquina quan ha
de frenar el seu marca-
dor, maZgraí Za seva ba-
ixa estatura, per tant,
Za demarcació de ZaíeraZ
esquerre dels benjamins
està ben coberta.

Apart de defensar bé Za seva pareeZa,
també puja molt bé per Za seva banda, Ia
qual cosa ens fa recordar en Tomeu^ son pa-
re, quan defensava els .cofa>rs del Serverense.
- L'equip deL nostre yi'up que mes m'ha a-
gradat ha estat el Campos, encara que també
hi, és l'Avance i tots tenen coses bones.
- El meu equip de Ia és el Real Madrid.
- El meu jugador favorit és en Vaquero i.
del CaZa AfiZZor de 2& m'agrada n'Arteaga.

ELS BENJAMINS,

REBUTS COM ES MEREIXEA/
Els dia 30 d'abril els benjamins

del CaIa Millor, foren rebuts pels
equips de 2a-B, Osasuna Promesas i
CaIa Millor, estil campió, que és
el que són.

Abans de començar el partit, els
dos squips els feren el passadis a
Ia sortida del camp, on donaren Ia
volta, saludant al públic.

Durant l'acte, hi va haver qualcú
que Ii queien les llàgrimes de l'e-
moció, però a qualque pare Ii queia
una al fra cosa.

JOAN ALCOVER
9 anys.

Estudia 4t d'EGB al
col·legi de Son Servera
i és el seu primer any
com a jugador benjamí,
del CaZa Millor.

Es un espigat central
amb prou futur. Sap es-
tar a Za seva demarca-
ció, malgrat Za seva
curta edat.

p^>r> ar>a em troh mnJ.f aqnst de re>nt-.r-nl.
- El futbol m'agrada més que cap altra cosa.
- El meu equip favorit és el Real Madrit
i, cüin a Juyuaur, Hugo 5anchez.
- M'agradaria marcar, però encara som molt
jove.
- El millor equip del nostre grup és el
Campos, després de nosaltres!.
- DeI CaZa MilÍror de 2& qui més m'agrada
és en 5aZas, és molt bo.

ELS BENJAMINS, A LA SORTIDA DEL CAMP

SES FRAGATES
Galeria d'art

AVI>,V INlII NII RO .-\\TONlOCIAKAl'
I I L . 5 6 78 47 - 58 52 80

< \ l \ H O N . \ - S ( ) \ S h R V r R A - M A L L O R ( " . \

DEL 13 DE MAIG AL 1 DE JUNY
1989

INAUCURAClO:
DIA 13, A LES 8 DE LA TARDA

HORARI DE VISITA: de 18 a 22 hores.

JOAN DURAN
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MIQUEl ANVREU MUNTANER "LLUCO"
- Miquel, com ha estat Za
tempofoda per als aLevina?.
- Be, aquesta temporada hem
d'estar contents amb Ia cam-
panya, ja que s'ha salvat
Ia categoria, que era l'ob-
jectiu, ja que Ia plantilla
d'aquesta temporada ha estat
molt jove, casi tots sorti-
ren dels benjamins de Ia
passada temporada. En aques-
ta plantilla hi ha bon mate-
rial humà, que pot donar els
seus fruits Ia temporada vi-
nent.
- Fa Za suficient feina Za
Directiva del futbol base?.
- Feim tot el que podem, ja
que som un grup que ens en-
tenem bastant bé, encara que
ens agradaria tenir més
temps per dedicar-lo a l'es-
port base.
- Han respost els pares a
Za vostra crida?.
- Be, diguem que sí, encara
que sempre n'hi ha qualcú
que no sap ni on és el camp

de futbol o bé que les seves
obligacions laborals no el
deixa temps pei- col·laborar.
- Perquè aquesta temporada
no han participat eZs aZe-
vins en el torneig Prima-
vera?.
- No hem pres part perquè
no teníem suficient nombre
de j ugadors. M ' exp 1 ic : e Is
infantils necessitaven juga-
dors per prendre part en el
Torneig Primavera, per Ia
qual cosa han estat sis ale-
vins i com que les banjamins
han de disputar Ia final del
Campionat de Mallorca, no
han pogut passar als alevins
i, per altra part, enguany
no els correspon participar-
hi als alevins.
- Però, per a això està Za
cantera?.
- També estam preparant una
festa per a tot el futbol
base.
- Quin ha estat l'equip del
vostre grup que més t'agra-
dat?.

Delegat directiu de futbol
base del C.D.Cato Milter.

-Be, sempre n'hi ha uns
quants que, per mor de les
seves edats, són superiors,
però sense discusió: el Ser-
vicio de Inca.
- Quin jugador aleví ha es-
tat el més reguLar?.
- Per jo han estat tots, ja
que han cumplert a Ia per-
fecció durant tota Ia tempo-
rada.

Des d'aquestes línees de
Recull, el desitjam molts
d'èxits, tant als components
de Ia plantilla com als seus
dirigents.

^

TALLER )PIO

JoyeKq y Fotografícrs- Trofeo$ DeWtivo$ y Grabattos

JoyeH^s CAb^ MILLOR
KATI

PTJKAS 1* COMHUON-BODAS^Í BAUTIi
De*

Avda CristóbaKÇolón. 15 y 64
:els. 585469 - 5e5l15

295 Pts
CALA MILLOR

lallorca



— ABRIL - 89 ooo Informatiu PAGINA-78 «•

BENJAMINS VEL CALA MILLOR
Aquest mes vos presentem

l'equip de benjamins del
Club Deportivo CaZa MíVLor,
campió del grup B de pobles.
- Darrera, d'esquerraa dre-
ta: Kranquel, Joaquin, Al-
fo8, Angel, Brunet, Sebasti-
án, M, Angel, Fernando, Ma-
tías i Juliàn.
- Davant, d'esquerra a dre-
ta: Jaime, M. Servera, Juan-
jo, Massanet, Gero, Serafín,
Raúl i José Juan.

Aquests benjamins han fet
una gran campanya, quedant
campions del seu grup, amb
22 partits jugats, 20 de gu-
anyats , 2 des perduts i cap
d'empatats. Han marcat 84
gols i només n'han encaixat
14, amb un total de 40
punts.

El sen més directe rival
ha estat el C.D.Campos, que
s'han classificats en 2n.
lloc, a només 3 punts dels
al·lots d'en Magí Duran.

Ara estan preparant amb
molta d'il·lusió Ia disputa
del campionat de Mallorca,
que s'ha de disputar al Po-
liesportiu Prínceps d'Espa-
nya, després de que els e-
quips de PaZma hagin acabat
Za lliga. Serà una gran fi-
nal, perquè tant els altres
campions dels altres dos
grups de pobles, com són el
Poblense t el Consell, els
donaran un bon nom als po-
bles i esperem que els nos-
tres petits es classifiquin
per disputar el campionat
de BaLears, categoria i cla-
sse , sí que en tenen !.

Hem vist varis encontres
dels que han disputat els
benjamins i ens vareix que,
si se fa feina com s'ha feta
fins ara, no serà aquesta
tamporada Ia darrera que
queden els primers classifi-
cats, perquè han guanyat els
partits fent un futbol mo-
dern.

En aquest grup de nins,
hi és el futur C.D.Cate Mi-
ZZor, no volem destacar a

ELS BERJAMItS, AMB EL "XAHDAL'
FOTO: FERWAMDO

MOU

cap jugador en particular,
sinó a tots en general, per-
què tots s'ho mereixen.

També felicitam als dos
delegats Mateu Galmès i MI-
quel Estrany que dissabte
rera dissabte han estat al
peu del canó; al responsable
tècnic, Sr.Duran, per Za se-
va entrega total envers a-
quests petits, ja que les
poques hores que Ii queden
lliures, després dels seus
negocis, està assistint al
curset d'entrenament que es
celebra a PaZma.
Al pares d'aquests valents

al·lots vaja Ia nostra més
sincera enhorabona, perquè
també han posat el seu gra-
net d'arena amb els seus
desplaçaments i torrades;
i a tota Ia directiva del
C.D.Cala Millor i futbol
base.

Obsequis per als benjamins.
Els benjamins del C.D.Cala

Millor han estat obsequiats
amb un magnífic "xàndal" per
Bar Pepe y Margarita de CaIa
Millor, i n'Aurelio del Res-
taurant S'Era de PuIa. Grà-
cies a aquests dos aficio-
nai-p ^w lrt seva gentilesa
i recolzamentdl futbol base.

Des d'aquestes pàgines de
Recull demanam un hurra! per
a aquesta família del futbol
base i que tenga tot el su-
port que aquests jugadors
es mereixen, quan hagin de
disputar les finals del cam-
ninnat de Mallorca a PaZma,
les dates de les quals enca-
ra no estan fixades, però
és segur que tota l'afició
estarà ben informada de quan
es celebraran els partits.
Podem avançar que es dispu-
taran els dijous i dissab-
tes, i els emparellaments
són:
Pareix que el C.D.Caía Mi-

VLor s''haura
al Torre d'en

d'enfrontar
Pau, equip

que, a falta d'una jornada
a l'hora d'escriure aques-
tes retxes, ja és campió del
seu grup.

Les referències son po-
ques , ja que només sabem que
fan un joc molt parescut al
calamillorer i això és im-
portat per als pupils d'en
Magí Duran.

Hi serem allà a PaZma per
informar-vos a tots aquells
que no hi pogueu assistir
a presenciar i recolzar als
petits.
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CAMPIONAT D'ESPAA/VA

SUB-75
El passat dia 1 d'abril es celebrà el

Trofeu Ferver, aquest any en Ia seva 2«
edioio, patrocinat pel nostre company Joan
Amengual, que baix l'organització federati-
va registra poques errades.

L'ideal d'aquest triumf és promocionar,
difundir i potenciar el nostre judo base
i juvenil, ja que només en prenen part les
categories sub-15 i sub-19 masculí i femení
i els seus respectius 7 pesos. Aquest any
homologat per confeccionar, Ia nostra se-
lecció balear sub-15 masculí i femení, que
ens representarà en el pròxim campionat na-
cional, que es celebrarà a Madrid els pro-
pers dies 6 i 7 de maig.

El Club Local de Son Servera, Renshinkan,
va inscriure els següents judoques: Fran-
cisco Riera, Guillermo Riera, Pep M& Sure-
da, Francisco M. Sanchez, Magdalena Massot,
Inès Servera i Eugenia Pinero, en sub-15;
en sub-19 va presentar a Miguel A. Mendoza,
Serafín López, Miguel Sancho, Daniel Valls,
Jaime Servera, javier González, Joana A.
Servera i Eva Andújar.

Els medallistes foren els següents:
Primer lloc: Magdalena Massot, Inès Servera
i Eva Andújar.
Segon lloc: Eugenia Pinero i Joana A. Ser-
vera.
Tercer lloc: Francisco Riera, Serafín Lo-
pez, Daniel Valls, Javier González i Miquel
Sancho.

Magdalena Massot i Inès Servera quedaren
seleccionades per disputar el campionat
d'Espanya.

CAMPIONAT D'ESPANÏA ABSOLUT.

EIs nostres judoques Cati Sureda i Melina
Sagrera varen estar presents en el campio-
nat d'Espanya senior, celebrat a Madrid els
passats dies 15 i 16 d'abril. Aquestes fe-
ren uns combats excepcionals, però les se-
ves contrincants pertanyien a una graduació
més alta i eren molt més veteranes, cal re-
cordar que na Melina i na Cati només tenen
IR anuft i aaue>.st camr>ionat no té límit,
quanta edates refereix, malgrat tot , ho fe-
ren bé, encara que varen perdre a Ia prime-
ra ronda. Segons comentaven elles, fou una
gran experiència l'haver competit amb les
millors d'Espanya. CEJR

S){estdUrantc- /Af aroç
nuevadirecdon:CheffBiel

C/ Na Llambias, 33 - TeI. 58 59 22

* Cocina Mallorquina
* Pescados Frescos

CALA BONA
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RESULTATS DEL MES
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2« DIVISIO
2-4-89

Tarrasa-C. Millor 4=1
9-4-89

C. Millor-Sp. Maones 1=0
16-4-89

Teruel-C. Millor 1=0
30-4-89

C. Millor-Osasunas PM...2=1

3» REGIOHAL
2-4-89

Escol^*>-C. Millor 2=3
9-4-89

C. Miilor-Santa Maria....1=2
16-4-89

L·lubi-C. Millor 1=3
23-4-89

C. Millor-Alcudia 2=3
30-4-89

Santanyi-C. Millor 3=0

JUVEHILS
2-4-89

C. Millor-Patronato 2=.O
9-4-89

TD. Paguera-C. Millor 7=1
16-4-89

C. Millor-Espana 1=1
23-4-89

Manacor-C. Millor 4=0
30-4-89

C. Millor-Poblense 3=0

INPAHTILS
8-4-89

Copa President
C. Millor-Olimpio 0=5

15-4-89
Barracar-C. Millor 1=0

22-4-89
C. Millor-Espana 2=0

ALEVIHS •
1-4-89

C. Millor-San Jaime 2=0
8-4-89

Escolar-C. Millor 4=2
15-4-89

C. Millor-Petra 2=2

BEHJAMIHS
1-4-89

C. Millor-Petra 2=0
8-4-89

C. Mi 1 lor- Vi 1 lafranoa 9=0
15-4-89

Barraoar-C. Millor 2=3
22-4-89

Amistosos
Avanae-C. Millor 3=2

29-4-89
C. Millor-Avance 7=1

ffi Chapa dc
accro
de calidad

© Cinc-capa de ® Lacado base
protección © Lacado de

3) Fosfato-capa cobertura
de protección

6Kg.
Capacidad

Carcasa con
protección anti-óxido
de gran duración

OKO SYSTEM
20% MENOS DE DETERGENTE
850 RPM EN CENTRIFUGADO
PROTECCIÓN EXTRA DE LA CHAPA
CUBA DE ACERO INOXIDABLE
Y.. , AEG

AEG L A V A M A T 541

74.900PTS
De ventaen:

TL.585548

SANEAMIENTO
CALEFACCKDN
PRODUCTOSPISCINA
ELECTRODOMÉSTICOS

20AÑOSASUSERVIOO

Holei
MiO-So

iO
DCZL
nC3f
ñm*'
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Tierra, Agua, Fuego
nace el gres

Tras un lento y delicado
proceso, merecedor de los
más cuidadosos controles de
calidad, nace el inigualable
GRES DE BREDA; tierra,
agua, fuego y un antiguo
saber de artesanos de toda
Ia vida, constituyen Ia
perfecta combinación, cuyo
resultado es Ia cerámica
tradicional más sobria,
natural y noble. Distribuido por:

V l V E S que sabe de
cerámica, solo p u e d e
ofrecerle a su público Io
mejor: GRES RUSTICO
NATURAL GRES DE BREDA.
Y Io pone al alcance de todos
los presupuestos.

Nada hay más hermoso
que embellecer el hogar;
cuente para ello con

JERONlMO VIVES E HIJOS

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

V JERQNH3VrVE5EHUOS

Oficinas, Almacén, Exposición y Venta
Plza. Gral. Goded, 2

TeIs 56 71 95 - 56 81 43 - Fax 56 80 62
07550 Son Servera - Mallorca

Exposición y Venta
Avda. Juan Servera Camps 33

TeI 58 63 69
07560 CaIa Millor - Mallorca
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PROTAGONISTES

ROSA A4ARI AWDRES
Aquest mes són dos els protagonis-

tes de Recull Informatiu: na Rosa
Mari Andrés i en Juan Diego Marín,
campions de tenis de les Balears en
categoria aleví, ambdós components
del Tenis Ca'n Slmó.
Es Ia tercera vegada que na Rosa

Mari disputarà el campionat d'Espa-
nya, gràcies als seus triumfs.

El passat dia 2 es proclamava cam-
piona de Balears de Ia seva catego-
ria, derrotant a les pistes de I1Ho-

I JUAA/ VlEGO MARlN
tel Pamplona de S'Arenal a Ia tenis-
ta local Cristina Galvez, oer 5-7
6-1 1 6-4.

Na Rosa Mari té 11 anys i una
llarga carrera de triumfs.

En Juan Diego Marín no pogué gua-
nyar Ia final davant el tenista del
Club Tenis Manacor, Antoni LLodrà,
però fent parella, aconseguiren el
campionat balear de Ia categoria
alevins.

Enhorabona als dos joves tenistes.




