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IMATGE NEGATIVA

I els peatons, per on han de passar?.
Aquesta imatge es pot veure molts de dies

a ̂  carretera que travessa el poble i ni
Ia Policia de Trànsit ni els municipals fa
res perquè no es produesquin.
Això demostra que hi ha persones que

tenen but^ o que passen de tot.

IMATGE POSITIVA
Això és una imatge positiva per al poble.

La brigada de l'Ajuntament, en plena feina
de neteja, després de tes aigües caigudes
el dia 13 de maig.

XAFARDERS A XAFARDEJAR

ES HORA DE

* QAe el póbte sabi qui
es qui oamanda dins
1 'Ajuntanent.
* Que per tes festes
voten dur na Marta San-
chez (Ote^)teTT
* Que ete de Za Tercera
Edat voten tenir l'en-
trada de franc i tes
fiteres de davant,
reservades.

SABER?
* Que Radio Son Serve-
ra^5 no emet per cutea
de l'Ajuntanent.
* Que un regidor s'ha
fet un nau iltegal dins
el pobte.
* Que l'Ajuntament edi-
tarà Za seoa revista
informativa.
* Que hi ha persones
que tenen interessos
creats dins l'esmentada
revista.
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DOBLE ENHORABONA
El passat dia 30 d'abril el nostre

company Gabriel Blanquer i Sra. ce-
lebraren el bateig dels seu fill a
Ia Parròquia de Sant Joan Baptista
de Son Servera. El petitó rebé a Ia
pila del baptisme el nom d'Andreu.

Finalitzat l'acte, els pares ofe-
riren un refrigeri a l'hotel CaIa
Bona, per als padrins, joves, fami-
liars i amistats.

EIs altres pares que també estan
d'enhorabona són en Jaume i na Mà
Antònia, filla del pintor local i
col·laborador nostre, Miquel Vives.

El passat dia 7 de maig, a Ia
Parròquia de CaIa Millor, batiaren
Ia seva filla amb el nom d'Antònia
Maria.
Més tard reberen als familiars i

amistats a casa dels padrins a Son
Servera, on pogueren veure Ia gran
aleqria del padri, Sr. Miquel Vives,
que és padri per primera vegada.

GRACIES, SON SERVERA
A finals de 1985 començà Ia nostra

col·laboració amb Ràdio Son Servera-
85, durant tres anys visquérem els
problemes de Ia gent i també parti-
cipàrem de les seves festes i ale-
gries; moltes gràcies a totes les
persones que ens ajudaren a oferir
una informació al poble, un record
de gratitud als mestres, alumnes i
diferents associacions i col·lectius
que participaren als programes dels
quals n'érem responsables. Gràcies
als companys PepGarcia, Ramón Man-
zano i Pedro Monino, a totes les
nines que ajudaren en el programa
Per tu, joventut i, de manera espe-
cial, a en Damià Ripoll, que conti-
nuà fins al final.

A l'octubre de 1987 passàrem a
formar part de l'equip que edita
Recull Informatiu Son Servera. Una
vegada més, gràcies a totes les per-
sones que escometeren amb nom de
Recull... i ens oferiren informació
i opinió.
No signàrem mai cap entrevista,

ja que durant quasi un any el 90%
d'entrevistes i escrits haurien duit
Ia mateixa signatura.
Desitjam el millor per a Recull...

en aquesta nova etapa i sempre que
ens sigui possible participarem sim-
plement com a col·laboradors.

Bartomeu Riera i Jaume.
Magdalena Ordinas i Febrer.

AGRAIMEMT
Aquesta redacció agraeix al ma-

trimoni Riera-Ordinas el 100% de
Ia col·laboració que han realitzada
"desinteresadament" a Ràdio Son
Servera-85 i Recull Informatiu
durant tot aquest temps i esperam
que continuaran.
També és d'agrair el detall tan

humil que han tengut amb donar les
gràcies al poble de Son Servera
i als distints col·lectius que han
ajudat en Ia tasca de Ia informa-
ció, dels quals no ho dubtam que
més del 100% no vos oblidaran.
També els desitjam sort en

aquest ascens a Ia segona divisió
de Ia informació. Des d'aquesta
redacció, gràcies, gràcies, gràci
esl.
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SON CARRIO, LES PRIMERES
FESTES PATRONALS

Ztes de fa molts
d'anys Son Carrió obre
tes festes patronaÍs
dels pobtes de MaUor-
oa. Anar a festa a
aquest petit póbte vo-
lia dir que començava
Za pruravera i, tes re-
vettes.

Les festes d'enguany
han milUyrat rnolt, cam-
parades amb tea d'anys
enrera, s 'ha passat
d'una festa de barriada
a esser una de tes més
anomenades de MaUoroa.
En part l'èxit es degut
a l'esforç del Sr. Ma-
teu Puigrós, Batte De-
tegat del pobte, el
qual, anb l'ajuda aeLs
representants del con-
sistori Iterencí i tot
el pobte, ha aoonseguit
que siguin un èxit
total.

&tguany, com ¿a pu-
bliaàrem a Za passada
revista, serà un any a
recordar, per tes inau-
guracions i actes rea-
litzats, a més de tes
revettes, s'han fet ca-
rreres de motocross,
tir aZ. cotem, etc.

Un de2s actes més

destacat va esser, po-
ssibtement, el I Certa-
men de Pintura; Za ma-
ssiva participació de
pintors i Za qualitat
de tes obres presenta-
des Ii han donat una
gran qualitat i nom.

KLs guanyadors del
certamen foren:
- 1) Sr. José Uds Ro-
martínez, de Palm,
200.000pts.
- 2) Gabriel Mas "Roe",
serverí, 100.000pts.
- 3) El conegut pintor
manacorí, Joan Duran,
50.000pts.

EZs premis foren en-
tregats pel Detegat de
Cultura, Sr. Toni San-
só, i el Batte Detegat
de San Carrió, Sr. Ma-
teu Puigrós.

Foren presentades 111
obres, de tes quaÍs no-
més s'hi exposaren 24,
degut al poc espai.

El més destacat po-
dria esser Za gran aju-
da moral que significa
un segon lloc pel ser-
verí WeI *Roe", ja que
duu poc temps dins el
món de Za pintura.

ELS GUANYADORS REBEKT ELS

PREMIS DE MANS DEL

BATLE I REGIDOR DE CULTURA

CORALS DE PETRA I SON SERVERA
El diumenge dia 7 de maig a î Parròquia

de Son Servera tengué LLoc un fabulós con-
cert que oferiren conjuntament ̂  coral Era
Jurúper de Petra i iLa de Son Servera.
El concert fou patrocinat i organitzat

per l'Ajuntament, el qual, una vegada més,
demostrà que el seu fort no és precisament
organtizar actes.
Després de finalitzar Ia missa; el direc-

tor, Josep Ros, acompanyà al piano l'entrada
de tes coraiLs que al lterg-deJLs passadis
entraren.cantant fins a l'altar.

Desprès d'estar "ccüdocats, ccnençaren
l'actuació, î qual fou un gran exit. La
nota negativa va esser ̂ i poca gent que hi
assisti per ap̂ udir a aquestes corals. Per
cert, que corren rumors de te de Son Ser-
vera té problenes, ete quate esperam que
es sotecionen pel bé de Son Servera i dete
conponents de te coral local.

BAR RESTAURANTE
S'ERA DE
PULA

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

LA SEVA ESPEOAUTAT :

ELCLJENT



- PAGINA- 5
Tli J¿ C vU X* L i s> i Informatiu MAiG - S9 -

PRIMER INCENDI DE LA TEMPORADA
El dimarts, dia 9 de maig, devers

les 18:3O hores, es produi un incen-
di a Ia finca de Sant Jordi.
Pareix esser que l'incendi va te-

nir lloc per mor de que a l'esmen-
tada finca es realitza l'assecatge
dels arbres i Ia neteja del terreny,
per Ia qual cosa es feien petits
caramulls de llenya, a les que pre-
nien foc això, si, sempre vigilats-
, però una bufada de vent degué dur
qualque espira cap a un turó de ma-
rina, que degut a l'herba i brutor
dels matorrals es prengué foc, sense
que Ia persona encarregada el pogués
dominar.

Al lloc de l'incendi s'hi despla- queriren Ia presència dels bombers
çaren Ia Policia Local i el Guarda de Manacor, que desplaçà un camió
jurat de Son Servera, els quals, amb dos homes, els quals, amb l'aju-
en veure Ia força del foc i del vent da de Ia Policia Local, aconseguiren
que el duia cap a Ia muntanya, re- dominar el foc.

SEGUIM IGUAL
Uc\a vegada més hem de denunciar tes ganes

que tenen qualcuns d'embrutar eiLs murs i
les façanes del poble, donant una ma^
imatge.
La foto mostra el jardi d'entrada a Son

Servera, que ara està ben cuidat, però els
cartell LL espanyen ia bona imatge que
dóna aLs cents de persones que entren dins
iLa vi2̂ .
Feún una crida a les autoritats compe-

tents perquè posin remei, pareix que l'A-
juntament no se n'ha temut de ía segona
campanya que fa el Govern RaTfìar per cuidar
les façanes, i és que l'Ajuntament darrera-
ment és com un "vaixeiLL" que fa aigua i e3̂
mariners i capità només miren de salvar ia
ijnatge.

para todos los que
quieren ir diferentes

BOUTlQUE

Pa*eo Marítimo, 38 CaIa Bona TeI. S85962
Avda.Trias,Ca'nPicafort

ISER
E VANGUARliA

Y LINEA EXCLUSIVA
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CAMPANYA ANTI-ALCOHOL
El dia 22 tingué lloc al Saló Parroquial

ia presentació del projecte de Prevenció
de l'abús de l'alcohol.
L'Ajuntanent de Son Servera, mitjançant

ia Comissió d'Acció SooaLaL, ha pres part
dins l'esmentada campanya. L'acte fou pre-
sentat pel President de ia comissió, Sr.
Antoni Serra. En el colioqui interveniren
els Doctors Pons i José Maria Vazquez, e±s
quâ  explicaren els problemes que pot-dur
l'abús de l'alcohol.

TeI. 58 56 06,

Paseo Marítimo, 21
CALA MDXOR

MALLORCA
PIZZAS-LASAGNE-HELADOS

COCttíA ^iTERNACIONAL

r>
Avda. Juan Servera Camps. 15 b Cal3 Millor

ELECCIONSEUROPEES
El 22 de maig tengué lloc a les Escoles

VeÎ s una xerrada organitzada pel PSGE,
on es par̂  de les pròximes eleccions eure-
pees i les avantatges de participarhi.
L'acte fou presidit pels regidors Barto-

meu Mas i Joaquin Martínez. Com a represen-
tant del partit hi fou el senador Antoni
Garcias, el qual deĉ rà a aquesta revista
que el seu partit confia amb esser el més
votat dins les Il·les Balears, aixi ccm que
a les eleccions mantendrán aproximadament
del mateix nombre de diputats.
El Sr.Garcias segui dient les avantatges

que ha suposat per Espanya l'entrada dins
el Mercat Comú i confia que per al 92
millorin bastant.
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I SEMINARI DE SERVEIS MUNICIPALS
Eis dies 18, 19 i 20 tengué lloc a un

hotel de Ia zona el I Seminari de Serveis
Municipals d'Orientacio Educativa i Equips
Psico-pedadogics Municipals de Mallorca.
Obri l'acte el Batle, Sr. Barrachina i

hi participà personal tècnic dels Ajunta-
ments de Sant Llorenç, Artà, Capdepera i
Son Servera; del Departament de Dinàmica
Bducativa de PaMa, Calvià i Manacor;
equips psico-pedagògics de LLucmajor i
Â ior de Menorca; un tècnic d'Educació de
l'Ajuntament de Gavà (Barcelona), i repre-
sentants de l'ICE i del Departament de
Ciències de l'Educació de Ia Universitat
de les Illes Balears.
El programa fou estructurat en tres se-

ssions:
- 1) Presentanció de les experiències de
Mallorca i Menorca.
- 2) Presentació de les experiències dels
equips a Catalunya (a càrrec de na Marga-
iifta Canprubi).
- 3) Reflexió, opinió i posada en comu.

ARRIBEN LES FESTES PATRONALS

MOMEHT DE L'APERTURA DE L'ACTE

Ja ha passat un any des de les darreres
festes patronals i en el record de qualcuns
haurà quedat allò bo i allò dolent, i fora
adonar-nos-en ja tornam a esser dins aques-
tes festes, les quals de moment segueixen
el mateix cami d'anys anteriors, quant a
ía seva preparació es refereix.
Entre els actes que es realitzaran, hi

ha l'exposició de ceràmica Duran-Sansò del
17 al 26 de juny al saló d'exposicions de
La Caixa. Aquesta exposició pot esser prou
interessant, ja que hi podrem veure l'art
mallorqui de L̂a ceràmica pintada a mà, fins
a ia ceràmica moderna.
Una altra exposició prevista és Ia de

bonsais a les Cases de Ca s'Hereu.

EL PSOE REUNI A LA PREMSA FORANA
El dissabte dia 27 de maig el Partit So-

cialista Obrer Espanyol (PSCK) reuni a Ia
Premsa Forana a un restaurant de Sineu.
El motiu de ^a reunió fou par̂ r de les

pròximes eleccions europees de dia 15 de
juny.
L'acte fou presidit pels srs. Josep MoIl,

Antoni Garcias, Joan March i Sra. Maria
Tarrades. Durant Ia xerrada, el Sr. MaLL
comentà que, segons les estadístiques, el
PSOE no només conservarà els diputats que
ja té en el Pariament Europeu, sinó que a
més a més poden augmentarle el nombre.
També digué que a nivell europeu Espanya
és un dels països que en proporció d'habi-
tants té més diputats.
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LA SALA INFORMA

Bn el Pte de l'Ajuntament de dia 15 de
maig es tractaren ê  temes següents:
- Aprobació de ía puja del preu de l'aigua,
que queda en 55'41 ptes/m3.
- Adjudicació de tes p̂ tges per un valor
de 10.256.004 ptes., quedant repartides
entre e3̂  següents senyors: Agusti Rosse-
rLó, Pere Josep Llinas, Jeroni Marti i
Maria Moran.
- Asignació del servei de neteja de CaiLa
Millor al Sr.Agusti RosseUo.- Conoesió de
ía construcció del Poliesportiu per subhas-
ta ha l'empresa "Cubiertas MZOW" de Madrid,
per 258 milions de ptes.
- Aprobació per majoria de solicitar a ^La
companya FEVE L'ús de l'edifici i eLs te-
rrenys de l'estació de tren, per concen-
trar-hi el mercat i actes culturals.

SERVEIS POLICIA WCKL. ABRIL^9.
- 193 denúncies infraccions codi circû ció
dirigides a l'Ajuntament.
- 17 denúncies infraccions codi circû ció
dirigides a î Jefatura Provincial de
Trafico.
- 9 vigî ncies o denúncies infraccions
Ordenances MunicipaLs.
- 9 viatges a d'altres municipis per motius
del servei.
- 28 urgències apotecària en festius i
nits.
- 7 recuperacions i entregues d'objectes.
- 17 serveis especial.
- 49 atestats, informes, notificacions,
etc.
- 27 inspeccions ocû rs per robatoris,
baralles, gamberrisne, etc.
- 18 avisos per anomal·les a al via pública.
- 6 retirades o inmovilitzacions de vehi-
ctes.
- 13 assistències en accidents de circu-
iLació.
- 11 col·laboracions amb altres Cossos de
Seguretat.
- 1 assistència en incendi.

EXPOSICIO VE CERAMICA

(DURAN - SANSO)

OEL 77 AL 26 OE JUNV

SALO O1EXPOCICIONS OE LA (CAIXAj

MDVIMENT DEMDGR&FTC, ABRIL^9.

Naixanents.
29-03^J9 Nuria Sánchez Serrano, fil^ de
Juan José i Carmen.
04-0489 Bartomeu Morey Garcia, fill de
Bartolomé i Mercedes.
10-04-89 Miquel Angel Quevedo Señor.
25-04-89 Juan José DÍaz Sierra.

Matrimonis.
08-04-89 Juan Cangas Pérez i Rosa Ma
Navarro Montes.
21-04-89 José A. Rodríguez Hernández i
Francisca PiniliLa Jaime.
22-04-89 Antonio Nico^nj Juan i Margarita
Morey Adrover.
27-04-89 Romeo Sâ  Massanet i Juana Ma
Tous Vives.

Defuncions.
01-04_89 jorge Fluxa Colomar.
14-04-89 Juan Servera GaLnés.
14-04-89 Miquel Nebot Nebot.

tiutovettta

lareño
C/San Juan, 58 (esq. Antonk) Maura) TeI. 550157 Manacor

Amplia suofertaen Renault,
Mercedes, Ford, etc.

Sidecideporunamarca,
pidanosinformaclon,aunque

^rest̂ ya Îjta/é îaí
nuestroslocales
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"SES FRAGATES" COMENCA LA TEMPORADA
La galeria d'art Ses Fcagates de Câ i

Bona obri les portes a ̂ i temporada 89.
On any més, gràcies al pintor tocal, Mi-

guel Vives, els veïns de t̂ comarca podran
veure i comprar tes obres dê  pintors que
exposin a ia galeria.
El dia 13 de maig es donà per inaugurada

l'exposició que estarà oberta fins el dia
priner de juny. Hi exposa el pintor manaco-
ri Joan Duran.
En Joan Duran nasqué a Manacor l'any

1951, cursà estudis a l'escxüa d'arts i
oficis de Ciutat, és graduat a Art Publici-
tari. Començà a exposar una colrLectiva a
S'ALLcorn de Manacor l'any 1971; al 78, a
Sa Nostrade Manacor; al 79, a ia galeria
Bach Minué de Ciutat; al 80 aconsegui el
primer premi de dibuix VOa de Santanyi;
al 86 tornà a ia casa de cultura de Sa Nos-
tra de Manacor i a Cates de Mallorca.
L'any 1988 fou molt mogut per al pintor

manacori, aconsegui el premi Pi de Ciutat,
exposà a ia Galeria Roch Minuè de Ciutat,
a L·iter-Arte de València, a ̂ t sâ  d'expo-
sicions de ia Banca March de Manacor, a Sa

Torre de Ses Puntes, a ̂ i inauguració MaLi
d'en Roca de Manacor, â  250 anys de l'e-
difici del MoOj. d'en Xina d'Algaida.
Enguany ja ha aconseguit el tercer premi

del I Certamen de Pintura de Son Carrió;
ara mateix exposa a Câ  Bona i té en pro-
jecte una CoHectiva a Pollença.
La pintura d'en Duran ha passat d'esser

del paisatge extracte a un paisatge on Ii
dóna una atmosfera que romp el paisatge.

Comercial
BARRACHINA

VENTAS AL POR MAYOR DE ALIMENTACIÓN
SUMINBTROS DE HOSTELERU RESTAURACIÓN

FABRKANTE DE LEJUS
VENTA DE DETERGENTES

DISTRIBUIDOR DE CAMP

C/. Juan Massanet,7 TeI. 56 70 54 SON SERVERA
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PRIMERA AGAFADA D1AUTOCARS CLANDESTINS
El dilUtns dia 29 de mig es

despfaçaren a CaLa MiUor eZs ins-
pectors de Zes ConseUeries de
Trcnaport8 i, ae Turisme, amb Ia
finalitat d'aturar Za sortida de
clients de CaZa MtZZar> cap a d'al-
tres punts de l'illa, mitjançant
autocars cfan3estins o pirates.

Darrerament ha augmentat Za sor-
tida de clients del terme, aZs
qLKÚs eZs s'enduien a d'altres
¿Zoes de Mzl2orca, arb l'excusa de
dur-tos gratuïtanent d'excursió,
eZs manaven de compres.

De fa estona a CaTa Miltor i
CaLa Bona existeix un grup de per-
sones que munten el seu negoci su-
posadament "cTandestí". Ccmençaren
comridrnt a tarta i cafè, per des-
prés mirar de vendre'te mantes,
prendes de pell i d'altres produc-

tes, fet que perjudicava aZs co-
merços, si bé Zes cafeteries sor-
tien guanyant. Desprès ccmençaren
a Uogar autocars i, amb l'excusa
de dur eZs clients d'excursió, eZs
s'enduien de canpres a d'altres
punts de l'iUa, fet que perjudica

GRAN LABOR CONJUNTA

a tots eZs canerços de CaZa
Miltor.

La Policia Municipal aturava Zes
persones que distribuïen eZs
bitUets i fins i tot eZs auto-
cars, però a l'hora de Za veritat
no tenien suficient ccrrçetència i
tot queaaoa aturat.

MOMENT EN QUE LA POLICIA
MUNICIPAL I ELS INSPECTORS
A GAFEN UN DELS AUTOCARS

En aquesta ocasió, a petició de l'Ajuntanent de Son
Seraera, es desplaçaren eZs inspectors de Zes Conse-
lteries de Transports i de Turisme, Zes quote, con-
juntament amb Ia Policia Municipal, procediren a
aturar 6 deZs autocars que cada die fan aquest tipus
de viatges.

Segons informaren fonts de Za CbrtseZZeria de Trans-
ports a R0cutLuj és Za prvnera feina conjunta que
fan Zes administracions focal i autonòmica, i ha
estat molt possitiva, ja que són 5 Zes empreses que
han estat agafades, per dos motius diferents i per
Zes àues conseUeries, per circukxr sense fulfa. de
ruta i per transportar clients fora esser un servei
regu2ar.

Si abans no s 'hauia fet, era per manca de personal.
Aquest tipus de revisions es faran més sovint, amb
tot el transport, tant regukcr can turístic, amb Za
qual cosa s'espera miUorar el transport dins Zes
nZes.

^oto Çótudi

VIVES
Doctor Esteva, 36 - TeI. 5671 61 07550 SON SERVERA

FOTOS CARWET EWTREGA IWMEDIATA
REPORTAGES - BAUTIZOS - COMUWIOWES - BODAS
FOTO ESTUDIO - REVELADO - VEWTA MATERIAL

PORCADA REVELADO UW CARRETE DE REGALO
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TVE-2: LA POLEMICA CONTINUA
La incfasiá de Zas JZZes Batears

dins él circuit català de TVE és
tan veUa oan Za mateixa imptenta-
oió de TVE en aquestes dues comu-
nitats.

La progracnació autònoma de TVE
A CATALUNYA començà tvrridament
l'any 1967 crríb l'emisió quinzenal
del program "Mare Nostrum". A
l'any 1973 es passà a fer una re-
vista setmanal (Giravolt) i. a
l'any següent es posa en marxa
l'informatiu diari 'mramar".

La programació oatakma fou aug-
mentat art> el pas del temps, però
sempre en franges horàries total-
ment lliures, és a dir, en hores
que no hi, havia programació per a
Za resta de 1 'Estat.

£Zs próbtenes sorgiren quan el
circuit catatà. canençà a ocupar
franges horàries simultànies a
l'emissió nacional, Za qual cosa
arribà al punt màxim l'any 1988,
quan TVE-2 (nacional) va ampliar
Za seva programació, obrint a Zes
15 hores (abans ho feia a Zes 19).

Les protestes de tetespectadors
que desitjaven rebre Za prograna-
cw nacional no es feren esperar
i són pocs eZs dies que no surten
aZs diaris bdLears cartes al di-
rector en aquest sentit.

TVE A CATALUNYA va soUicitar Za
creació de Za seva pròpia cadena,
però, pareix esser que per proVLe-
mes pressupostaris, el projecte ha
quedat aparcat. Mentrestar.i. s'ha
aplicat una soUuyíó senL-saiamò-
nica: emetre eZs programes cata-
Zans a hores de màxima audiència,
enregistrar eZs programes que
arriben des de Madrid a Barcelona
i emetre'n una bona part a d'al-
tres franges horàries. Però hi ha
un fet que discrimina a Zes £aZe-
ars: Za "r̂ esca" ae progranes na-
cionate .que fa el circuit aataîà
de 12 a 13 hores de diVkms a di-
vendres no arriba a Zes Baï&ars i
des de Pabma ens coTdoquen una es-
pècie de carta d'ajustament; l'ex-
plicació oficial que se n'ha donat

és Za de "probtenes de sincroni-
tsació" entre Pabra. i Barcefona
7?ir~

Creim que Za proposició que en
el seu mament va fer en 2bZo Bini-
melis (del PP) és totabnent encer-
tada: difondre eZs programes de
TVE2 Nacional pel canal 6 d'Alfà-
bia, el qual des de 1982 emet eZs
programes de TVE-I, ben igual^que
el canal 54. Aquesta soUuziJó és
tècnicament senziUa i barata, pe-
rò pareix que hi manca voUtntat
per part de TVE. Mestrestant, Za
pctàfoa continua. p0dpo ̂ ^

AVDA. INGENIERO ANTONIO GARAU
TEl. 56 78 47 - 58 52 80

CALA BONA-SON SERVERA- MALLORCA

SES FRAGATES
Galeria d'art SES FRAGATESl

Galeria d'art

LLORENÇ GINARD
DEL 3 AL 22 DE JUNY 1989

INAUGURAClO:
DIA 3, A LES 8 DE LA TARDA

HORARI DE VISITA: de 18 a 22 hores.
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IMATGES QUE S1HAN DE CUIDAR
La cultura d'un poble es

veu per l'esttent que tenen
els seus habitants peis
llocs públics, monuments,
j ardins, façanes, carrers,
etc, més nets i cuidats.
Es diu que "una imagte val

més que mil paraules", així
com es veu aquesta foto ara,
aixi hauria d'estar sempre.
Es una pena que aquest

jardi es faci malbé per cul-
pa dels vàndals de sempre,
trepitjades, papers o pilo-
tes per dins ell i amb un
minim d'esment entre tots
potser aconseguirem mante-
nir-lo bé. Si es fa aixi,
reaiLment podrem dir que co-
mençam a esser un poble
cult. Apolònia Garcias.

GRRPHI5 n 555565
DISTRIBUÏDOR FARA *1

MANACOR Y COMARCA DE
m

MlS IMPRESOS SON
A TODO COLOR __

IMPRESOS 4
à ATODQCftOR

HHttEI^NttMHH^ßBMî EE îttHMtiHi^11 ^f ^HP&- __.^*^
í ^ttiE .̂ B3̂ ^̂ H^̂ B̂

>
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SxI RE VE TL A
At juny de 7.975 Sa

Revetía acon*eguia a
Patma e.t primer premi
de£ "XX Concur*o Nacio-
nat Coro* t/ Danza*".

Entre e£* any4 70 i
£0 de4plega una inten*a
activitat i ta ¿eva
pre*encia era requerida
a nombro4o* pob£e¿ de
Matto>Lca, a £e* di¿e-
>ient^ ^e*te4 piatio-
nat4>.

A t'any 7972 amb e£
Cant de Com^at "8ona
Nit", acomiadaven e£¿
componentó de i'ag*upa-
c¿ó a l'amic. 8a^.íomeu
Catatayud, oi<nint-ti
una mi*oa, cantant a-
que££a maíeixa mi*4a,
cantant aqae,tta mate<,xa

s %/w*». ^«^ /f*r

m¿óóa, *en-
zitta, amb acompanyament d ' in4t*u-
mentó poputatò, ta nu**a que e££ ha-
via ¿et i ded<cat a£ pofa£e de Son
Se*ve*a, amb oca*io de £a benedicció
de £e* ob*e* de ^.eotau>iacio de £ 'E4-
Qt&4ia PaMoquiat.

BALLADORES ACTUALS.

L'Agrupació de Sa RenetTsi compta acti¿al-
ment amb una 47 components, entre serveis
auxiliars^ sonodors, contodors, serveis de
neteja, directiva, balfador>s infantils i
juvenils i, com no, amb balfadors princi-
pals, que des de fa uns 2 anys són ete
següents:
- Balladores: Magdalena Vives, M* José
Perez, Antònia VaVLcanevas, M* Magdalena
Servera, M* Isabel Hernandez, Bàrbara Tous
i MatiULe Bauzà.

Et* ttigam* d&t me<it*e Don Barto-
meu amb t'agiupació i e£ pob£e que-
daran per óempre en £e* veu* canta-
doreó, ja que d 'eí£ 4on
de* Puig de
Sa Revet£a"

"Et Copeo
t>a Pont" i "Sa Cançó de

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 ^30



MAIG - ¿9

VINT-I- CINC ANYS

- Baltedors: Jeroni L·literas, Miquel Serve-
ra, Miquel Coltentes, Antoni Af3 Penyafort,
Jaume Servera, Llorenç Bauzà, Guillem Tous
i menció especial per Miquel Ripoll, compo-
nent des de te fundació de l'agrupació.
Ha Magdalena Vives, n'Antònia Valloaneras

i na MO Josè Pérez ens van contant ete seus
records, quateuns d'allò mes sätet, si bé
no voten que surtin tots a llum.
r Quin temps portau baltent
els components de te vostra
generació?.
- Tenim entre els 15 y 20
anys i quasi totes començà-
vem als 4 ó 5 anys.
- Ens contau quatque anèc-
dota que recordeu?.

- Creis que avui en dia se-- Magdalena: En tants d'anys
són moltes, per exemple re-
cord com si fos ara una ve-
gada que el ca de l'amo en
Jaques va pujar a l'esce-
nari, nosaltres érem petites
i estàvem assegudes als es-
calons, les balladores totes
animades no se n 'adonaren
fins que el tingueren abaix
de les faW.es... el rebum-
bori va esser gros!.
- Antònia: Quant més animada
vas, perds Ia coa postisa
0 qualque espardenya o, sen-
zillament, te venen les ria-
lles, a vegades sense motiu.
- MQ José: Una de les vega-
des que vàrem riure més de
gust va esser a costa d'en
Llorenç ndes Forn, ballàvem
tot el grup plegats i a un
moment donat es va travar
amb les faW.es d'una balla-
dora i va caure ctevat de
cul, foren uns moments que
ens semblaren llarguíssims,
ell va reaccionar de seguida
1 continuàrem ballant, però
encara ara és com si vés Ia
cara que va posar.
- .j.>eZ record més negatiu?
. - Sens dubte fa dos anys,
quan totes les balladores
deixàrem l'agrupació, pa-
reixia que Sa Revette estava
acabada, foren els moments
més difícils.

ríeu tes baltedores, si no
haguessin abandonat?.*

No, seguiríem ballant
qualque ball i res pus.
- Coneixíeu tots els balls?.

Mai havíem tengut cap
estímul i és normal, ja que
elles eren majors, els co-
neixíem de veure'ls ballar,
va esser arrel de Ia fuita
massiva, quan Ia tieta amb
dos mesos d'essaigs intensi-
us ens ensenyà tots els
balls.
- Teníeu pareltes fixes?.*-
De petites, Ia tieta, perquè
no ens embullàssim, sempre
ens donava Ia mateixa pare-
lla; de grans, ballam així
com ve bé. Es més, férem un
pacte de ballar tots tots
els balls.
-Teníeu manies per quateun?.
- Na M& José, sí, és veri-
tat, no puc sofrir l'escan-
dalari, al ball pel compro-
mís que férem tots.
- Què tal vos duis amb ete
sonadors?.
- Be, sense ells no podríem
ballar, a l'hora de Ia veri-
tat, sense música no hi ha
ball.
-...' i amb tes cantadores?.^
- Sin comentaris..
- No em sigueu diptemàti-
ques!.<

- L'estol de cantadores en-
cara no han assimilat que
som les balladores, no to-
tes, qualcunes ens aprecien,
però nosaltres som les nines
per a elles i als nins i ni-
nes els diven els menuts.
- On vos agrada més balter,
ate hotete o a l'Església
Sova?j
- Sens dubte, a l'Església

Nova, és com estar a casa nostra.
Apart de cetebrar els 25

anys, que més vos agradaria
fer amb Sa Revette?.
- Nosaltres no visquérem com
a balladores oficials els
temps bons de Sa Revette,
ens agradaria molt sortir
a fora a ballar amb un in-
tercanvi cultural.

(Magdatena Ordinas)

CENTRO
ACUPUNTURA
DIETETICA - NUTRICION

:CO. GomUa. 1 - Ent1o B - TeI. 55 59 22 - MANACOR
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FAMILIA PEÑAFORT
La ¿amïtia Pefia¿o*t e*ta compo*ta e£ co* de cantado*e*; i e.1 pa*e ¿a

de. 5 memfa*e*, 4 de£* qual* *ón com- un* 15 any* que ocupa et ca**ec de
ponent* de Sa Reyetla.

Et ¿¿££ Antoni Ma de* de£* S any*
baita amb i'aQ>mpacio; ta ¿¿tta Ca-
tatina M<? començà a batlan at* 7
any* i de¿xa de battai j,a 2 any*,

iztacion* púb£¿que*.
Pet at S*.Pena^o*t no té *ec*et*

ta *ep*e*entac<o ¿ organització de
¿e*te*, é* *ob*adament coneguda £a
*eva n.e.tació en qua*¿ tote* £e* ¿e*-

voluntat que pasaren fa dos
anys les balladores juve-
nils, quan tinguérem Ia re-
tirada massiva de 7 ó 8 per-
sones, gràcies a aquestes

no aix,Z ta *evaco£.£abo*ac*ó,j'a que te* que *'o*gan¿ízen a Son Se*ve*a
actua£ment é* ta p*e*entado*a de i Cata Mittox., pe*o avui em co>i^ie*-
t'agiupació; ta ma>te, I*abe£ Vatt- pon paitai amb e.tt de ta *eva ta*ca
cane^ia*, du 7 0 any* cot.tabo*antamfa d¿n* Sa Revet£a.
- Ss complicat representar 6) Funcions obertes al pú- - El coratge i Ia força de
a Sa Revette?. blic Ia temporada de ball.
- Es complicat amb el sentit 7) Ensenyar els balls a
de que són molts de compo- grups de gent ma.jor i a
nents i tenim diferents opi- grups d'infants.
nions, però cadascú té Ia - Essent el Reteciana Públi-
seva feina concreta i no se ques es obligat demanar-li balladores juvenils 'podrem
ficaren el camp de l'altre, com preparen fa. celebració celebrar els 25 anys. Vaja
a més, Ia darrera paraula, dels 25 anys.' també el meu agraxment als
abans de començar qualsevol - La veritat és que encara sonadors i cantadors, els
gestió, sempre és de Ia di- no tenim el programa fet, quals no se desanimaren i
rectiva. aquesta mateixa setmana te- ajudaren.
- Quins canvis ha viscut nim una reunió de Ia direc- - Sr.Penafort, fa darrera
vostè en aquests 15 anys?. tiva, el que sí et puc dir paraufa és fa seva.

Son molts, es diferent és que ens agradaria que fo- - Gràcies, Magdalena, apro-
avui en dia, Ia feina prin- ssen un parell d'actes cul- fit per demanar a aquelles
cipal fa 15 anys consistia turals, a més dels balls, persones que abandonaren
en anar a cercar als turis- no sabem si serà possible, l'agrupació que, amb motiu
tes i portar-los a l'Esgté- però una des les peticions dels 25 anys, seria un bon
sia Hova. que tenim és perquè es torni moment per tonar amb l'agru-
- Perquè passà^l'agrupació a representar l'obra teatral pació. I, una vegada més,
a dependir econòmicament de "Son Servera, cent anys en- gràcies als actuals compo-
l'Ajuntament?. reraf nents.
- Fa dos anys tinguérem Ia - Quins són els seus records ,
crisi més important de l'a- més agradables?. (»agdatena Ordinas)
grupació i vaig proposar a
l'Ajuntament que es fés cà-
rrec del manteniment, ja que
culturalment era un alicient
més per als turistes, i per
al poble un estímul conser-
var els nostres balls.
A canvi d'unes subvencions,
Sa Revetfa es comprometia
a participar en:
1) 2 actuacions dins el

programa "Un hivern a Ma-
lforca".

2) 2 dins Ia Setmana del
Turista.
3) 3 funcions a determinar

per l'Ajuntament.
4) 2 actuacions a les fes-

tes de Sant Joan.
5) Representar a Son Ser-

vera a les festes de La Bea-
ta.

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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RECORDAM

TEMPS

ENRERA
Tornam a esser aquí, a te nostra pàgina

de recordança. del temps passat.' Aquest mes
ens contarà coses en Toni Nebot Brunet,
conegut al pobte com l'amo en Toni< Qtínerv
ell ens contarà com començà fent de Dimoni,
Gros, ete anys que va esser-ho t tambe que
solien fer el dia de Sant Antoni, i qualque
anècdota.

- Bones tardes, l'amo en Toni, que ens vo-
teu contar coses de quan fèieu de Dimoni
Gros?.
- Si, ja ho crec, per on vols que aomenoi?.
- Si vos pareix, podríeu començar dient^nos
quants d'anys teniu.<
- Vaig néixer dia 8 de maig del 1932, si
treus el compte, te'n sortiran 57.
- Quants d'anys vàreu fer de Dimoni gros?.
- Devers 34 ó 35.
- I a quants d'anys començàreu i com?.
- AIs 14, mon pare ho era i guanyava 4 pe-
ssetes, Ii va demanar a Don Miquel Cifre
un duro i no es varen entendre, mon pare
Ii var dir que no volia esser-ho pus, jo
era amb ells i em digué: "I tu, que no vol-
dries esser-ho?", jo no m'ho vaig pensar
gaire i Ii vaig contestar que sí.
- I a vos, quant vos va pagar?
- Jo n'hi vaig treure 6 pessetes.
- Vàreu esser tan punyeter?
- La cosa em va sortir així.
- I compensaven tes 6 pessetes pel cansa-
ment que es devi passar?.
- No, de cap manera, això és una cosa que
no es pot fer per doblers, s'ha de fer per
gust, un ho ha de sentir dedins.
- El dissabte de Sant Antoni, també sortíeu
cam ara?.
- En el principi, quan jo era, no, es co-
mençà més o manco amb el trui dels hotels.
- I el dia de Sant Antoni què es feia?.
- Se solia sortir devers les 7:30, fo pri-
mera tocada era a Ia plaça, Ia segona a
Ca*n Joanet, Ia tercera a Ca s'Hereu, lla-
vors al quarter de Ia Guàrdia Civil i des-
prés a tots els cantons del poble.
- I a tes cases que solien tenir?, que no
vos convidaven a beure?.

- Ja ho crec que sí, una copeta o figues
seques o també qua^ique galleta.
- I al capvespre, quina era te. vostra fei-

na?.*
- Més o manco com ara, es baixava el corp
t t'$avors les beneídes. El que sí es feia,
tantal natí com a l'horabaixa, era encalçar
les al·lotes jo sabia a quines els feia por
el dimoni i correguda va, correguda vé,
fins que trobaven un portalon amagar-se.
- I tots ete anys vàreu &saer-ho sense

deixar-ne eop?.
- En vaig deixar tres, perque

me'n vaig anar a fer feina a Africa durant
dos anys, el primer any va esser-ho en Mi-
quel "Barraquer", el segon, en Jaume "Mo-
sso". I un altre any que jo feia feina a
Inca i no podia venir, va esser-ho el fill
del meu germà, que també nom Toni tebot.
Tret d'aquests anys, sempre vaig esser-ho
jo, fins que, per motius de salut, vaig
deixar-lo.
- I ete anys de servei militar?.'
- No en vaig fer, vaig sortir excedent de
contingent.
- Que vos pareix, si ens contau quateue

anècdota?.'
- Te'n contaré una, d'una dona

que tenia molta de por, com que jo ho sa-
bia. .. se va esdevenir que em varen convi-
dar a dinar a una casa veïna, això era un
dia de Sant Antoni, i al matí, quan es va
acabar Ia volta, no em vaig «desvestir i
me'n vaig anar cap a Ia casa onhaviade di~
nar, tenc les feines; un cop allà, jo Ia
vaig vetlar i un moment que ella va sortir,
jo Ii vaig posar Ia careta damunt d'una ca-
dira vora el foc, on ella tenia una greixo-
nera amb el sofrit, quan va entrar i va
veure .fo careta, ja pots imaginar el crit que
va pegar!, i no es va acostar a Ia greixo-
nera, va consentir bé que el sofrit es cre-
mas!' Maria Brunet. .

Rellotgeria
Fotografia

GRRClR LlS

Reportatges i videos

Pl. Sant Ignasi 3 -TeI. 567165
Son Servera
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REGIDORS

ANTONI SERRA

Encetam conversa amb ell
damanant-li en primer ltoc
per Za sewa tasca a Za Comi-
ssió d'Agricultura.
- La veritat és que avui en
dia jo no aoneo cap serverí
jove que visqui únicament
del camp. El que sí té el
terme de Son Servera és un
camp ben cuidat, gràcies a
l'esforç i l'afició que te
Ia gent amb cuidar el seu
trocet de terra,

Esaer responsable del
mercat és un càrrec polèmic,
Ii. arriben moltes d« quei-
xes?.
- Sí que n'arriben, un mer-
cat és un lloc per on passen
moltes de persones amb dife-
rents interesos creats, però
no són problemes que no ten-
guin solució, tots els que
integrem Ia Comissió ens es-
forçam per miltorar Ia imat-
ge del nostre mercat, ja que
són molts els turistes que
el visiten i és una propa-
ganda gratuita que fan els
mateixos turistes quan en
parlen als seus amics a
l'estranger.
- Quanta de trasts tenen
adjudicats actualment i
quins ingresos tenen setma-
nalment?.
- Depen, varia d'una setmana
a l'altra, més o manco uns
100 trasts, i es recapten
de 80 a 100 mil pessetes
setmanals.

Antoni Serra Payeras, regidor President
de Za Cammissió d'Agricultura i Acció Soci-
al, s'introduí a Za política de Za mà del
Sr.' Bartomeu Femenias, a tes primeres elec-
cions democràtiques; quan desaparegué UCD
s'afilià a AP, ja que, segons paraules
seves, era el partit que més s'acostava a
les seves idees.

Comissió d'Urbanisme - Estic content de que em
facis aquesta pregunta, per-
què tenc moltes d'il·lusions
amb aquest educador de ca-
rrer que hem contractat.

- La
ja té aprovat l'apertura del
carrer Lepanto, afectarà
aquesta apertura al mercat?.
- Si, sens dubte, intentam
cercar solucions ver no mo- Arrel d'uns contactes que
lestar als veïns dels carrer
Lepanto i Sant Antoni;
aquesta mateixa setmana te-
nim una visita concertada
amb el Director General de
FEVE, per poder adecentar
i emprar l'explanada de
l'estació, esper que prest
poguem informar de manera
favorable per al poble.
- A finals de l'any passat,
l'Ajuntament creà Za Comi-
ssió d'Acció Social, vostè
n'és el responsable, com
funciona aquesta comissió?.
- L'Ajuntament contractà a
na Lídia 5aZom, que és l'en-
carregada; les despeses van
subvencionades amb un 50%
per l'INEH i el CIM i VaI-
tre 50% per l'Ajuntament.
A més tenim dues persones
contractades que presten un
servei i ajuda a les perso-
nes majors que no es poden
valer per elles mateixes.
També és tasca de l'Assis-
tenta Social el gestionar
els tràmits pertinents per-
què les persones que no te-
nen recursos puguin cobrar
unes ajudes. I darrerament
convocàrem unes oposicions
per contractar un Educador
de Carrer.
- Quina és Za feina d'un

tinguérem amb els mestres,
per saber perquè a hores
lectives tenien al·lots que
es passejaven pel poble, va
sorgir Ia idea de crear
aquesta plaça d'Educador de
Carrer. La seva feina és co-
neixer els problemes dels
al·lots, parlar amb els pares
i, si es tracta d'al·lots
grans, saber si tenen feina
o no en tenen, amb una
paraula: ajudar als joves
amb problemes d'adaptació
0 que es senten marginats
1 aconseguir que s'integrin
a Ia nostra societat.
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- Passem ara a una pregunta
privada, com es troba un re-
gidor del PP treballant en
el oentre neuràÍgic del
CDS?.- "Mecaxis, mecaxis !...
aquesta sí que no Ia te con-
test!, el que sí et puo dir
es que, si tothom fos com
jo, no hi hauria cap
baralla.
- A veure aquesta altra, què
em diu Za seva família de
Za seva tasca com a regidor
?.
- Crec que s'estimarien més
que no fos regidor, però no.
m'han posat mai cap impedi-
ment.
- Quines són les seves re-
1^acicms amb els seus com-
panys del consistori, in-
cfosos els de l'oposició?.
- Total. Bones.
- I amb el "kefe"?.
- Amb qui?
- Amb el Batle, Sr. Barra-
china.

gran banda.

(Magdalena Ordinas).

- Bones també, quan tenim Ja que en^el futur Son
un problema greu,es tracta vera podrà comptar amb
entre tots.
- A més de regidor vostè és
pare d'un músic, no vull
acabar sense demanar-li Za
seva opinió sobre el darrer
concert de Za Banda de
Música de Son Servera.
- Em va agradar molt, vaja
Ia meva més cordial enhora-
bona a tots els músics i al
seu director, Sr. Duato. No
oblidem que sense els músics
antics que ^iudaren en els
temps difícils, avui en dia
no tentríem banda, però
també, si no haguessin cui-
dat aquests dos anys darrers
els nins i nines de l'EscoVi
de Música i que per Sant
Antoni s'incorporassin a Ia
banda, tampoc aquesta no
tendria futur. El que esper
és que els joves es sentin
estimulats i no se cansin,

Ser-
una

'ilest*urantc. /,0$ arog
C/. Na Llambias, 33
Telf.585922

CALA BONA - MALLORCA

ESPECIALIDAD EN:

PESCADO FRESCO
VARIEDADES DE CARNES

COCINA TIPICA DEL PAIS
Y CONTINENTAL

PAELLA, ASADOS Y PARRILLADAS
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UN MAL SOMNI? (I-III)
Apa intentaré donar una explicació sobre

aquest somni.
Primerament s'ha de dir que els somnis

sempre han . preocupat a Ia humanitat. En
l'Antiguitat, grans savis, com Aristòtels
i Plato, ja intentaren una explicació raci-
onal d'aquest fenomen, si bé és cert que
no aprofundiren molt en ell. A d'altres
cultures de pobles diversos veim com es
procura donar un significat al que s'ha
somniat, s'els atribueix als somnis un
sentit premonitori i, amb freqüència, s'els
considera advertències de Ia divinitat.
Tant Ia literatura profana com Ia religiosa
abunden en aquest sentit. Així són cèlebres
els somnis del faraó d'Egipte, que foren
sàviament interpretats per un altre somnia-
dor jueu,^ Josep, que esdevingué virrei d'a-
quell país. Es ben igual cèlebre el somni
del patriarca Jacob, pare d'en Josep, en
fugir de les amenaces del seu germà Esaú
i romandre dormit ben enmig del camp. Sant
Josep, el marit de Ia Verge Maria, reb en
somnis ordres divines. Podria allargar molt
e Is exemp les.
Si, al llarg de Ia Història el misteri

dels somnis i Ia seva possible interpreta-
ció ha estat una constant, però serà un
jueu, Sigmund Freud, i un grapat de deixe-
bles seus Jung, Adler, A.Brill i d'altres-
els que donaran un estraordinari impuls
a l'estudi i interpretació dels somnis.
Avui Ia Psicologia, que té una segura base
científica, ha incorporat als seus estu-
dis Ia interpretació i significat dels som-
nis^. Per altra banda, conèixer el que po-
dríem anomenar mecanisme dels somnis es
considera necessari en Psiquiatria per
arribar a curar malalties mentals, cada dia
en progressió.
iïesumint el pensament de Freud i els seus

deixebles, basats en seriosos i prolongats
estudia, podem dir que una llarga sèrie de
comportaments humans provocats pels costums
establerts, per Ia pressió social, per nor-
mes de comportament ètiques, familiars,
etc, tot allò necessari per a &z convivèn-
cia humana s'oposen a l'espontaneïtat natu-
ral humana, provocant una repressió o blo-
queig dels instints i desigs. Aquests ins-
tints i desigs de l'inconscient pugnen per
lliberar-se de tota trava i aflorar a Ia
superfície, trobant resolució en obres. En
~no poder realitzar-se en Ia vida real per
mor de Ia repressió, afloren o es lliberen
en somnis, que constitueixen una vàlvula
de sortida que evita l'explosió de Ia cal-
dera sotmesa a una forta pressió. Es per

allò que els somnis són generabnent benefi-
ciosos per a Ia salut física i psíquica de
l'home. D'altra banda, iguabnent les preo-
cupacions molt vives, succesos que impre-
ssionen el subjecte, perills reals o pura-
ment imaginats, pressionen a vegades el
subconscient, liberant-se pel mecanisme
dels somnis.

Per no allargar Ia qüestió i concretant-
me al meu somni, del que abans he fet refe-
rència, crec que, per ser en 'jo una costant
preocupació Ia defensa d'una naturalesa
avui sotmesa per multitud de factors, a una
continuada destrucció, potser ja en fase
iffeveraibte, l'informe de Ia televisió Ia
nit del 8 de febrer, ha pogut ser el deto-
nant que provocà Ia lliberació dels meus
temors allotjats en el meu subconscient.
I així tendríem:

1) L'incendiqueenel meusomni destruí el
pinar del Puig de sa Pont ha anat precedit
d'una sèrie d'intents en aquest sentit, o
sia, que aquest bell pinar està seriosament
amenaçat.

2) Les meves paraules a Ia multitud fou
senzillament repetir com meves unes idees
expressades pocs dies abans per un cientí-
fic en RNE.

3) L'episodi oníric de ^a perforadora vè
motivat pel meu amor envers els arbres i
per Ia meva constant preocupació per Ia
manca d'aigua, que, denoposar-seremei,si
és que el té, prest podria sofrir el nostre
poble o, més ben dit, tota Ia nostra zona.
Es per això que des de fa anys venc insis-
tint pública i privadament en que s'estudïi
urgentment Ia possibilitat d'aprofitar Ia
correntia d'aigua de Ia depuradora, que
avui vessa al mar i que s'hauria de remun-
tar, degudament tractada, a un lloc apro-
piat perquè es poguessin beneficiar d'ella
els aqüífers que avui abasteixen el nostre
poble i Ia zona turística.
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4J L'episodi de l'aucell exòtic respon
a un fet real que impressionà Ia meva sen-
sibilitat infantil i que mai he oblidat.
El fet d'escampar llavors com a aliment
dels aucells i el fet d'enterrar-les quan
em vaig adonar de que estaven enverinades,
són clara referència a reparar, de qualque
manera, Ia mort de l'aucellet. Les teles
metàliques formant una inmensa gàbia simbo-
litzarien, potser, Ia seguretat i defensa
de Ia naturalesa en general i dels aucells
en particular, avui tan amenaçats.

5) La meve xerrada amb el Sant Pare esta-
ria motivada per les següents paraules que
havia dirigit elfins fa poc President de
l'Acadèmia Pontifícia de Ciènciea, Doctor
Carlos Chagaa: "La destrucció del medi
ambient és el resultat d'una progressiva
i obstinada aocio moguda per Ia codicia,
el poder economic i Ia ignorància. Homes
vos, Pare Santíssim, amb Ia vostra veu, pot
aturar un desastre ecològic". La mateixa
nit del somni havia llegit en "Ecclesia"
aquestes paraules.

Deman perdó al lector si és que qualcú
m'ha llegit per Ia gran extensió d'un es-
crit que vaig haver de dividir en tres
parts per raons d'espai fàcibnent compren-
ssibles. VuÏga Déu que tot allò que vaig
somniar Ia nit del dimecres 8 de febrer
no sia en Ia vida real res més que això ma-
teix: "Un mal somni.". Joan Servera (Prevere).

: 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 SERVERA

\

Avda Cristóba
:els. 585469 -
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COL.LEGI
JAUME

FORNARIS
CURS 88-89

CHRSJM.
^iTa darrera (eaquerru
g dreta): David R. Go-
mez Sánchez, Francisco
J. Adrover Valtejo,
José A. CaMerón Ortiz,
Raúl Massanet FLores,
Marta Contreras Martí-
nez, M& Podoma Nadal
Hemóndez, Andrés Julià
Puig, Ivan Vitri Vives
i Ale^anaro Rincón Mo-
reno.
- Fita emrig (dreta a esquezm): M& Luisa Soriano PereUó, Oscar Morales Mufc>z, Beatriz Guerrero López, José
Daniel Capo, Juan C. Sierra Giménez, Raquel CaUerón Monino, Margarita Pérez Caselfas, Juan Sónchez Egea i
Nieves V. Pu2garin Rabasa.
- fJJjg daxnt (esquerra a dreta: Mo Victòria Seguí Torres, Diego Medina GiI, Rosa M& Vil7a.Ua Ceroantes, Ma

del Rw Armsnteros V0gas, Isabel García Sónchez, Daniel Rodríguez Puigrós, Juan J. Servera Massanet, Marga-
rita Murillo BaUester, Sandra Martínez L·lanos, Margarita Bonet Cdk>ez i Manuel Safazar López.

FORDfim

Venga a vernos
Limpiauto Son Servera, S.A.
AVDA. CONSTITUCIÓN, 19 -SON SERVERA TEL. 567008
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COL.LEGI
CALA

MILLOR
- Drets (d'eaquerm g
dreta): Cark>s Pabtos

Andrés Rotger
Pedro Tho-

Pont,
üenrickson,
rràs Soter, Raquel More-
na Femóndez, Irene
Reu3 Mena, Anabel Ruiz
Castetk>te, M& Mercedes
Carbonell Atienza, Bàr-
bara Vives Franco, Da-
niel Santanarta Andrés,
Jcvier Lcpez GaWón,
Juan Molinero Medina,
Patricia Gómez Díez,
Cofoma Thamàs Fanenias,
M& Manuel GiI Osorio,
Maria Tru>ino Layos i
Ncdine Hassett&ch.
- Asseguts (d'esquerm a dreta: Marta Fuster Llinàs, Antonio M. Rubio Abril, Juan J. García Catany, Esteban
Eaojo Gamz, Maxirrv Carmona Lopez, Jorge Bemejo Martín, Angel Reyes García, Satumino Rincón Sierra, Er>ika
Sónchez Bemal, Franciscà Vives Bennassar, José López Marquez, P. Javier Ayuso Ruiz, José M. Ortiz Cantero,
Dominique VaUs Payne, MQ Carmsn Fernández Gazquez, M& Ascensión Fteres Rastrero i Laura Cabezas Chinchitta.

^ ^
&&m&U>

PELUQUEROS

ESTl·ISTAS

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

Telefono586518
CALÀ MÏÏXOR
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«WLLW yMFBVH? f0 crys).
4t oure, aottegi de Son Seroera. ESPORTS

Juga de latemi i, té bones
qualitats, acp córrer Za aeoo.
bendo, i, ncuui te.
- în equip de prìmou t'a-
grada mós?.
- Sens dubte, el Baraefana.
I san un fanàtic del seu ju-
gador Vaquero.
- DeI vostre gnp, quin 0quip
t'agmda més?j- Be, per jo,
l'Aocnae d'Artà ha estcct el
que TJKS m'ha agvaaat, però
el CampoB torribè ha estat molt
bo, per això ha qu0dat segan,
darvera rìosaltres, que hem
estat eZs oarpians del gnjp.
- Et trobes bè on juguea o t'agrudaria més
una altra demarcació?.
- A jo m'agrada jugar allà on digui el
"mister".
- Quin jugador del Cafa. Mi,lter de segona
t'agrada més?.
- Be, n'hi ha uns quants, però, si n'he de
tr>iav un, et dic que és n'Onofre.

JOSE JUAN UMBERT (10 anys).
5t curs, coVLegi, Son Servera.<

Aquesta és Za seva segona
tençaraaa aan a juga3or aat>
en éte b0tfaninB del C.D.CaÏa
Millfj>r. Juga de central i te
uta gran. esportivitat. Sap
estar sanpre bat coHaaat per
fer el creuanent.'
- Dígue'ns el teu equip fa-
vorit.
- San un fanàtic del At. BiI-
bao,i
- Qtina demaroació prefe-
reixes?.
- La centml, però jugaria
en quaïseuol altm, sempre
que fos una ordre de l'entre-
nador.

- Quin ha estat del milfa>r dels dos entre-
nadors que has tengut?.- Tots dos, però amb
Magí hem quedat campions.
- Per tu quin és el miltor jugador del CaZa
HiITMr?.
- M'agrada molt en Sebastià, és molt
valent.

Les darreres
novetats en:

"holsos"

complements
de pell

Avda, Cristóbal Colón, 70
Teléfono 58 52 24

CaIa Millor
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ENTRENADOR

ASTONIO SERVERA SSRVERA "MONJO",
24 anys, fadrí.

Aquesta és Za seva tercera temporada com
a entrenador (dos amb benjamins i una amb
alevins).

Ha jugat com a aleví, infantil i juvenil
del Seroerense i 3 temporades amb el CaZa
AfíZZor, de 3° regional.* Per tant, es pot
dir d'ell que és tot un esportista del
futhn1.
- TanL, de Zes tres temporades can
a entrenador, de quina tens el
mLUor reaord?.
- De totes tres, sempre que fas
feina arb eZs nins tens satis-
faccions, ¿>1 ma passa és que
aquesta temporada ^en tingut pro-
btenes amb eLs aLevins, ja que Za
pZantíZZa ha estat curta, no en
jugadors, sinó que, quan jo eZs
vaig agafar, en quedaven pocs de
Za temporada passada i hem hagut
de fer molta de feina arhb eZs
nous, per poaer-tosacopfar a l'e-
quip i és per això que hem pogut
sdhxtr Za categoria, Za qual cosa
era Za nostra meta. I de Zes dues
temporades ari> eZs benjamins pus
dir que Za prunera fou de prepara-
ció, ja que Za segona quedàrem en
tercer VLoc i, quedà un bon pfanter
deZs benjamins.
— Seguiràs d'entrenador Ta. pròxim
t0nporada?.

- Be, encara és prest, però, can
que a jo m'agrada tant el futbol,
és possibte que estigui ficat dins
el futbol, s0rpre que Za directiva
em necessiti.
- Can Zas te feies per entrenar
eZs al·lots i efa de temem
rsgianat?.
- Be, Za primera cosa era treure
t&rps i no és que en tingués molt
de sobra, però quan entrenava eZs
nins, m'entrenava jo mateix a un
temps i així, quan havia de fer-ho
arb Za regional, estava més o
manco preparat, però jo acabava
mòlt, perquè amb eZs aZeyins havia
de fer tots eZs moviments i també
Za part tècnica.
- Tenies quaLcú que t'ajudàs?.
- Be, en els entrenaments no tenia
ningú, però sempre han estat qual-
cuns pares i els dos detegats.
- Ba aanplit Za directiaa del
futbol base?.

- Si, s'han portat prou bé, dins
el que es pot esperar.
- Saps res de Za festa que s 'ha de
fer pel futbol base?.*
- Be, qualque cosa hi ha preparada
per felicitar a tots els compo-
nents del futbol base, però no sé
res en concret.
- Toni, uoZs afegir quaJque ama?.
- VuIl donar Zes gràcies a tots
eZs pares que durant tota Za tem-
porada han estat tant en eZs en-
trenaments can en eZs partits fora
i dins Son Seroera, i aZs jugadors
d'aquesta pfantilTa, que han estat
grans companys i. miUors amics.

I nosaHres Ii desitjam sort a
aquest esportista, el qual dedica

, Zes seues estones lliures a en-
senyar aZs nins can s'ha de jugar
afutboL·

Ranan Mnnzano^

///
CONSULTA DE GINECOLOGIA

Dr. GiI Bretones -colegiado I.9O2-

GINE(OLOGICAS - (ONTROL DE EMBARAZO
PLANIFKACKW FANULUW-E(OGRAFIA

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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CAMPIONAT NACIONAL

DE JUDO SUB-15
'7*K gtcn experiencia per m

&tBB Servem i na Magdcdena Massot
at Gcnpicnat d'Kspanya".

EZs passats dies 6 i 7 de maig
Za nostra setecció baLear 3ub-15
masculí i f&není, disputà el seu
Campionat d'Espanya. L 'escenari
per a aquesta confrontació va
esser él poliesportiu "Fartxueza"
de Madrid.

Can havíem infomtat a l'edició
del mes d'abril, na Inés i, na Mag-
datena hzvien quedat canpianes de
2es Batears, Za qual cosa eZs va
suposar Za seva pavticipaoió al
Carpionat Nacional.

La ccmpetició resultà molt aura,
donat, l'alt nivell que duien eZs
nins i nines de tota Espanya; oan
a conseqüència, na Inés i na Mag-
datena varen esser eliminades a Za
primera, makjrat tot varen esser
vatentes i varen donar molt cara
Za seoa,. derrota. Així, idò, varen
quedar molt contentes d'haver dis-
putat aquest campionat, un prwi-
tegi per a molts pocs i que eZZes
pensen aprofitar al màxim, gràcies
a l'oportunitat d'aquesta experi-
ència.

La resta de Za setecció va que-
dar de Za següent manera:
- fh Xesc Requena del cUi> Ren-
shinkai de CaZa Patjada, Garcias
i Puigseroer del toaataœ i Cardo-
na d'Eivissa perderan Za primera
ronda.
- Santi Espiritu Santo, taribé del
cUb de CaZa fiatjada, GomiL·i del
Shubukai i Moreno del C.tíúaga va-
ren quedar setens a tes seves res-
pectives categories.
- La gran sorpresa fou Za triumfa-
dora de Za nostra setecció, na
Mcnoti ScntatxnÓB, del cUtb Shubu-
ten, Za qual va quedar segona
d'Espanya. Des d'aquesta revista
aprofitan per donar Za més cordial
enhorabona a aquesta jove competi-
dora.

C.E.J.ÍL

B Kg.
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
Deventaen:

TL. 585548

SANEAMIENTO
CALEFACCKDN
PRODUCTOSPISCINA
ELECTRODOMÉSTICOS

20AÑOSASUSERVICK3
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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 R U S T I C O
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 JERONMOVrVESEHU05

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

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

'A Exposición y Venta
Avda. Juan Servera Camps, 33

TeI. 58 63 69
07560 CaIa Millor - Mallorca
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PROTAGONISTES

EL MOLL ESPORTIU A CALA BONA
Cada mes solem tenir una foto i uns

protagonistes que, per una cosa o
d'altra, han destacat durant el mes
anterior.

En aquesta ocasió no sabem si el
protagonista del mes és possitiu o
negatiu, que cadascú s'ho prengui
a Ia seva manera.

El que ens ha cridat l'atenció ha
estat Ia informació que ha publicat
un diari de Ciutat, el qual desta-
cava que les obres del moll esportiu
de CaIa Bona començaran abans de fi-
nal d'any. La veritat és que no ho
comprenem, ja que les noticies que
tenim indiquen que el projecte fou
rebutjat per l'Ajuntament, el qual
va trobar que, segons Ia maqueta,

el projecte no s'ajustava a les Nor-
mes Subidiàries i a més hi mancaven
els plànols on s'havia de detallar
els edificis que s'havien de cons-
truir.

La veritat és que, si es cons-
trueix segons el projecte, aquesta
foto passarà a Ia història, ja que,
de dins Ia mar, de Ia Costa dels
Pins -i no en parlem dels que pa-
ssetgen o viven a CaIa Bona- segur
que només veuran un mur de ciment.

No és que estiguem en contra d'un
"moll esportiu", però hi ha material
i avanços que permeten fer un moll
que no espanyi el paisatge ni tapi
Ia vista dels que fa tants d'anys
viven a CaIa Bona.




