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VRETS LiNGUlSTlCS VELS CIUTADANS

La llengua catalana és oficial des de Ia
promulgació de Ia Constitució Espanyola
(1978) i Ia pròpia de les Illes Balears des
de Ia Conquesta de Mallorca pel Rei Jaume
I (1229), Eivissa i Formentera per Guillem
de Montgrí (1235) i Menorca per Alfons el
Liberal (1287). .
* Tots els seus ciutadans tenen el dret
d'adreçar-se en aquesta llengua, de paraula
i per escrit, a l'Administració, als orga-
nismes públics i les empreses privades.
* Tothom té el dret d'expressar-s'hi en
qualsevol reunió i en tots els mitjans de
comunicació social de les Illes Balears.
* Tots els ciutadans tenen el dret d'exer-
cir-hi les seves activitats professionals,
laborals, polítiques, sindicals, religioses
i artístiques.

PREPARAWT LES ELECCIONS
El començament de juny fou animat per les

visites dels polítics, que demanaven el vot
als ciutadans de Son Servera.

El 6 de juny a les Escoles Velles fou el
PSOE, els representants del qual explicaren
al públic que hi assistí el que eren les
eleccions europees. Els oradors foren els
Srs. Pere Serra, Emilio Alonso i Joaquín
Martínez.

El 7 de juny fou el PP qui visità Son
Servera i va esser una visita de luxe, ja
que va venir el President Canellas, els
consellers Sainz i Mesquida i d'altres per-
sonalitats del partit. Com a personatge es
desplaçà el representant del Partit per les
Balears a les eleccions, Sr. De Ia Fuente.

GRAN EXIT DEL PINTOR WCAL MIQUEL VIVBS A
LA GALERIA BENNASSAR DE POLLENÇA

El dissabte, dia 10 de juny, el pintor
Miquel Vives inaugurà una exposició a Ia
Galeria Bennàssar, on els seus quadres han
estat exposat fins a finals del mes de
juny.

El pintof Vives mostm tes obres
pintors Company, Ginart, i Morey

als

* Tothom té el dret de rebre-hi l'ensenya-
ment.
* Tothom té el dret de rebre-hi els docu-
ments públics i informació a tots els mit-
jans de comunicació social.
* Tots tenen el dret de dirigir-s'hi a
l'Administració de Justícia sense que se'ls
pugui exigir cap classe de traducció.
Aquest fet no pot representar retard en Ia
tramitació de les seves pretensions.
* Tots els ciutadans poden dirigir-se als
jutges i tribunals a fi d'obtenir protecció
judicial en relació al dret de fer servir
Ia r.ostra llengua oficial.
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EÍ 24 cie j'um/ arribà a l'Ajuntament del

Conseller de Turisme, Sr.Cladera, acom-
panyat pel Sr.Tarragó.

El Conseller va esser rebut pel Batle,
el President de Ia Comissió de Turisme i
Ia resta dels seus membres, i també pel
President de l'Associació Hotelera, Sr.
Bartomeu Femenias.

El motiu de Ia visita fou explicar el PIa
Extraordinari d'inversions en millores
d'infraestructura de les zones turístiques.
Per tal de posar en marxa aquest Pkz, es
redactaran acords individualitzats entre
Ia Conselleria de Turisme i cadascú dels
municipis turístics, estructurats en dues
fases.

La primera comprendrà un projecte d'em-
belliment integral. En Ia segona fase, una
vegada cobertes les necessitats de Ia pri-
mera, es podran acordar projectes que con-
templen Ia realització d'un equipament es-
portiu, recreatiu, cultural i assistencial,
en funció de les necessitats de Ia zona.

Per a l'execució concreta ds cada fase,
el municipi redactarà els projectes corres-
ponents i, una vegada aprovats per Ia Con-
selleria de Turisme, es firmarà un Conveni
de Financiació subscrit per ambdues enti-
tats.
El Govem Balear aportarà un màxim de 60%

del seu import, corrent el 40% restant a
càrrec del municipi, el qual, al mateix
temps, se'n cuidarà de Ia realització de
les obres, els terminis d'execució de les
quals figuraran en el citat conveni.

La Cor.selleria de Turisme podrà en tot
moment supervisar Ia realització de les
obres acordades en els projectes. El Govern
Balear aportarà Ia quantitat corresponent
al percentatge fixat, contra Ia presentació
de certificacions d'obra.

A Za visita també hi assistí el
Sr. Tarragó.

Per part de l'Ajuntament de Son Servera,
se Ii va mostrar al conseller un avantpro-
jecte de tota Ia zona costanera, el qual
correspon a les característiques explicades
pel Conseller; tot hi queda projectat: zo-
nes verdes, pas peonal, electrificació,
ampliació de voravies, vials de trànsit
rodat, etc.
Aquest avantprojecte va interessar moltí-

ssim al Conseller i durant Ia reunió, que
va durar exactament un hora, se va prendre
bona nota de tots els requisits per posar
en marxa l'esmentat Pfa.

POCA PARTICIPACIÓ A LES ELECCIONS

El dia 15 de juny va esser el dia de les
segones eleccions europees a Espanya, les
quals, si han de passar a Ia Història, serà
per Ia poca participació de votants.
Al municipi de Son Servera votaren un

total de 1552 persones, les meses electo-
rals estaven repartides en tres punts: Es-
coles Velles, Cases de Ca s'Hereu i Col·legi
Públic de CaIa Millor, on votaren respecti-
vament: 375 (de 1040 electors), 670 (de
1061) i 507 (de 1911), és a dir, un total
de 1552 vots, equivalents a un 34 % de
persones amb dret a votar.

Els partits més votats foren: el PSOE,
635 vots; el PP, 456; el CDS, 125; RM, 46;
IU, 40, i PSM, 33. Aquestes dades, però,
eren provisionals a l'hora de fer aquest
escrit.

Com a notes curioses i de bromes, podem
destacar Ia del metge i el batle, els
quals, un quart abans de les 9 del matí,
ja volien votar, dient que frissaven, però
és segur que volien esser els primers en
sortir a Ia foto. Una altra anècdota fou
Ia de l'interventor de Ia mesa de Ca s'He-
reu, que no volia que Ii fessen cap foto
i segur que era perquè estava devora una
"famella" i no volia que sa dona ho sabés.
I l'altra és que els dels PSOE perderen

els"papers", perdó, vull dir que es cambia-
ren e Is "papers".
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CONCERT VE LA SELECCIO MkLLORQUlNA VE BANVES
Dia 18 de juny, a les 20:30 hores, a

l'Auditòrium de Palma, tengué lloc el Pri-
mer Concert i Ia presentació oficial de Ia
"Banda Setecció Juvenil de Za Federació",
integrada per 110 músics seleccionats entre
les Bandes de Mallorca i entre els quals
s'hi troben quatre membres de Ia Banda de
Música de Son Servera:
* Maria Magdalena Vives Garcias (Requint),
* Jaume Servera Lliteras (Fliscorn),
* Margalida Sancho Carcas (Bombo),
* Maria Victòria Sancho Carcas (Plats).
El Programa del Concert fou el següent:

* Primera part:
* Rosamunda (Obertura), de F.Schubert,
* Danses Hongareses n° 5 i 6, de J.Brahms,
* L'Arlesienne (Suite n*> 2), de G.Bizet.
* Segona part:
Tannhaüser (Cor de Pelegrins), de R.Wagner,
* Coppelia (Fantasia), de L.Delibes,
* La Marxa Eslava, de P.Tchaikovsky.

El director de Ia citada banda és el Sr.
Pascual Vicente Martínez Llapis. Des d'aquí
volem donar-li l'enhorabona, tant a ell com
a tots els components de Ia Banda, per el
varavellós concert que ens oferiren.

Foren tants els aplaudiments i Ia gent
que es posà dreta que, per acabar Ia seva
actuació i fora de programa, ens oferiren
el pasdoble "Ateneo Musical", del mestre
Mariano Puig.

Enhorabona i desitjam molts d'èxits a
tots els components de Son Servera, però,
també i especiabnent, al seu director Sr.>
Pascual, per Ia seva gran llabor amb
aquests músics de fins els vint anys
d'edat. FELICITATS!. Sati Roaello '

Tres dels setecciorMt

GBBELUS © 55 55 65
DBTHBUlDOR MRA *8
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Er, aquesta ocasio ha estat
el pintor i, escultor manaco-
rí, Ltorenç Ginard, el qui
ha exposat a Ia galeria de
CaIa Bona.

Aquest és l'historial ar-
tístic del pintor Llorenç
Ginard:
* 1935: Neix a Manacor.
* 1955: Realitza Ia seva
primera exposició.
* 1962: Participa en Ia
publicació literària "Home-
natge a Mossèn Alcover".
* 1966:Exposició "Apuntes"
(Manacor); col·lectiva inau-
guració SaIa d'Art "Drac",
premi de Dibuix (Manacor).
* 1967: Realitza amb el
grup "Drac" Ia construcció
de figures, tamany natural,
per a un Betlem.
* 1968: Grup "Drac" (Por-
tocristo); murals "Casa Re-
anault" (Pabr.a de Mallorca).

WOVA EXPOSICIO A "SES FRAGATES"
1969: Grup "Drac" (Fe-

lanitx) .
* 1973: Exposició "Cabezas"
(Manacor); exposició "Dibu-
jos" (Manacor).
* 1974: Galeria "Serrano"
(CaIa Ratjada).
* 1976: SaIa d'Exposicions,
Ajuntament (Manacor); "Club
de Tenis", Grup "Dimecres"
(Manacor)
* 1977: Publicació Literària
"Mossèn Alcover".
* 1979: Grup "Dimecres"
(Barcelona); "Monument a
l'ebanista", Plaça de Ma-
nacor (Manacor); Galeria
"Joaquim Mir" (Palma); expo-
sició "Dos pintors", Ajunta-
ment de Manacor.
* 1980: Saló de "Tardor"
(Pal·ma); Saló Ajuntament de
Manacor.
* 1981: Grup "Dimecres" i
SaIa "Kandinsky, S.A."
(Madrid).

* 1981: Participa en Ia Tro-
bada de Sa Pobla.
* 1982: Figura entre els sis
finalistes del "I Certamen
d'Escultura" (Pabna).
* 1983: Dibuixos, Ajuntament
de Manacor.
* 1985: Certamen Internacio-
nal de Pollença i Premi "Ad-
quisició" (Pollença).
* 1985: Exposició individual
d'Escultura a Ia Galeria
"Altair".
* 1986: II Certamen d'escul-
tura (Pabna).

• '>

4Í«Éaurantt. ¿0$ W-Og

<ES<FECIALI<DW&ES:
<Patetitta de cordero

Lecfiona ÍAsada

%ape con saísa pimienta verde

C/*& Ltambies, 33. Vd. 58 5S 22

* Pescados Frescos
CALA BONA
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INFORMAClO VEL PLE VE PIA 27 PE JUA/V
4 les 12:50 del dimecres 21 de juny, ten-

gué lloc a les Escoles Velles un PIe Extra-
ordinari, amb dos punts a aprovar.

El primer i el que vareixia de més inte-
rès era el de Ia dimissió iel Regidor de Tu-
risme, Sr.Agustí Vives, el qual cedia Ia
seva cartera al Regidor Sr.Pere Servera.

La votació s'aprovà amb l'abstenció del
Regidor Sr.Martínez, per trobar que no era
el moment més adequat, que l'hi havien
d'haver donada d'un principi, ja que és Ia

persona més adequada per dur a terme les
tasques d'aquesta Comissió.
El que més extranyà fou el vot en contra

del Regidor i Presidente del PP, Sr.Luis
Baud.il, el qual manifestà no estar en con-
tra de que el Sr.Servera es fés càrrec de
Turisme, ja qué ell és el més indicat, per
Ia seva feina dins el món de l'hosteleria,
sinó en desacord amb Ia manera com els del
seu mateix partit havien fet les gestions.

AIXO SON LES OPlNlONS VELS S*4 VIVES I SERVERA

SR: AGUSTI VIVES.

-Quins motius té per deixar
Za Comissió de Turisme?.
- El més important és l'ex-
cès de treball, ja que Ia
Presidència de Ia citada co-
missió no era Ia meva única
tasca, sinó que també soc el
President de Ia d'Hisenda i
del Gabinet de Premsa de
l'Ajuntament, i és pràctica-
ment impossible dur a terme
totes les tasques a Ia vega-
da. A més, Ia Comissió d'Hi-

senda requereix ara una nova
organització, degut a que
els pressuposts s'han incre-
mentat considerablement i
existeixen unes modificaci-
ons prou ambicioses.
- Quines han estat Zes tas-
ques que tengut com a Presi-
dent de Za Comissió de Tu-
risme?.
- En primer lloc he de dir
que jo mai m'havia dedicat
com en Pere al turJs™.e ^7

Comerdal
BARRACHINA

YENTAS AL POR MAYOR DE ALIMENTACIÓN
SUMINISTROS DE HOSTELERÍA RESTAURACIÓN

FABRICANTE DE LEJIAS
YENTA DE DETERGENTES

DISTRIBUIDOR DE CAMP

C/. Juan Massanet,7 TeI. 56 70 54 SON SERVERA
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manco no tan íntegrament, ja
que ell és el director d'una
emr>resa. A Ia Comissió de
turisme zns dedicam, entra
d'altresjoses, a l'estètica
de Ia zona, creant zones
verdes, aparcaments nous per
evitar Ia desordenació,
il·luminacions, jardins, em-
belliment de Ia zona costa-
nera, etc. També ens enca-
rregam de demanar subvenci-
ons, a fi de poder dur a
terme amb èxit Ia nostra
tasca.

Creu vostè que Turisme
havia d'haver correspost al

Sr.Servera des d'un princi-
pi?.'
- Be, això jo no ho puc dir,
però, quan es repartiren les
tasques, entre elles Ia de
Ia Ps3sidencia de Ia citada
Comissió, estàvem sotmesos
a una gran tensió, originada
per !.as eleccions, potser
que Ii hagués correspost a
ell, però a Ia fi em va
esser assignada a jo.
- Sr.<Vives, £a decisió de
que Ia Comissió passi a al-
tres mans, ha estat pròpia
i lliure o infUienciada per
quateú?.*

- No, no he estat pressionat
per ningú, els motius que
tenc per deixar-la ja els he
esmentat abans, encara que
això no vol dir incapacitat,
sinó impossibilitat.
- Creu vostè que aquest can-
vi de Za Presidència a mitja
legisfatura pot esser nega-
tiu en quafajue aspecte?.
- No, no crec que el canvi
representi cap problema, ja
que encara que jo era qui
figurava com a President,
era ajudat pel Sr.Servera i
rebia sempre els seus con-
sells.

SR. PERE SERVERA.

- Per quins motius Ii. han
cedit Za Comissió de Turisme
al cap d'aquests dos anys de
legistotura?.
- Els motius són que ara hi
ha possibilitat d'un PIa Ge-
neral de Comissions per mi-
llorar l'estructura de les
zones turístiques.
- Què pensa fer durant els
dos anys que Ii resten?.
- El Pla preveu una sèrie
d'inversions: xarxa separa-
tiva d'aigües pluvials,
aglomeracions asfàltiques,
execucions de zones verdes,
enllumenat públic, creacions
de zones peonals, senyalit-
zació turística, i qualsevol
altra millora que es pugui
realitzar conjuntament pels
municipis afectats.
- Quins són els probtemes
per resoZdre?.'
- Les zones turístiques i,
en concret, CaIa Millor, són
molt difícils de promocio-

nar, si no se U ofereix al
turista qualque cosa nova.
CaIa Millor creix molt ràpi-
dament i els seus problemes
no es resoUran, si no és
amb Ia participació d'espe-
cialistes amb Ia concepció
del PIa General. Els proble-
mes principals són els deri-
vats de l'excès de població:
el trànsit rodat i els reno-
us, els quals perjudiquen
als estiuejants.

Com es pot solucionar
això?.

- Es pot solucionar reorde-
nant el trànsit, obrint ca-
rreteres, estacionaments
controlats, obrint voravies,
etc.
- fo Ii pareix que hauria
estat milfa>r que Ii hague-
ssin donat Turisme des d'un
principi?.*
- Es millor ara, perquè hi
ha més mitjans i més doblers
per solucionar els pro-
blemes.
A. Moreno, M. Hebot

R.C.Martínez.

DIMARTS, DIA 20.

Un dels actes inscrits en
el programa de festes de

1 Sant Joan va esser l'obra de
\ teatre "L'origen de Ia Comè-
dia ", interpretada molt bé,
per certf pel grup Sa Murga
i dirigida per Antoni Pa-

¡ lerm, de Ia qual al mateix
temps n'és el seu autor.

En e 1 marc de 1 ' Esg lés ia
Nova tengué lloc l'estrena

de l'esmentada obra el di-
marts, dia 20, a les 10 del
vespre més o manco, amb l'a-
ssistència de molta de gent.

El grup de teatre Sa Murga
està compost per 14membres,
interpretant cada un d'ells
un bon grapat de personatges
ben diferents. Enhorabona a
tots!.
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LES FESTES UN EXIT

L'EXPOSICIO DE CERAMICA,

La setmana de les festes, a Ia sala d'ex-
posicions de La Caixa, es pogué admirar Ia
iiaravella que ès Ia ceràmica. Les peces ex-
posades són obra dels artistes Duran-Sansó.
El Sr.Sansó s'encarregà d'emmotlar el fang
i^la Sr.Duran, de decorar-les amb colorits
típics de Mallorca.
El Sr.Sansó exposà obres de ceràmica mo-

dema amb gran èxit, ja que fou molta Ia
gent, tan serverina com de fora, que visità
1'exposició.

E^ CONCERT DELS MUSICS JOVES

NU

I

L'EXPOSICIO DE BONSAlS

Les darreres
novetats en:

sabates

"bolsos"

complements
de pell

Avda, Cristóbal Colón, 70
Teléfono 58 52 24

CaIa Millor
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I RAID INTERNACIONAL BADIA PE LLEVANT
Díns ei programa de festes de Sant Joan,

un dels actes nou fou el I Raid Badia de
LLevant, que va esser> un èxit, tant de par-
ticipació local, com d'organització.
En el Raid hi prengueren part 18 partici-

pants, dels quals 12 foren locals.
Aquest Raid consistí en dues etapes de 25

km cadascuna, on els participants varen
haver de demostrar Ia preparació dels ca-
valls i Ia dels genets, ja que el recorre-
gut era per asfalt, marina, muntanya i ca-
mades, amb una forta calor, que fou el mal
snnm' Ja7.f* nartifti-T>nnts.

El Raid fou organitzat ^- • ^es Quadres
CaIa Bona iéspuntuablepera' impionat de

Balears.
La primera etapa fou de les 11 del mat^

a l'una i quart del migdia, aproximadament.
A Ia segona sortiren a les 16:30 els 15

participants que quedaven en carrera, ja
que tres foren descalificats per no haver
passat el control veterinari; el darrer
participant arribà a CaIa Bona a les 19:30
hores.

El guanyador fou el cavall Bijou amb Sh
27m 56s, manat pel Sr.Gui.llem Bonet; el

seguiren els cavalls Jocaranda, amb 3h 29m
14s, manat per M.Morey i a tan sols 2s el
cavall Oscar, muntat per R.Hassanet.

L'organització comptà amb Ia destacada
col·laboració de Ia Policia Local, que en
tot moment controlà el trànsit per facili-
tar Ia labor dels participants. La Creu
Rotja desplaçà una ambulància i un metge.

Finalitzà l'acte amb un sopar de com-
panyonia al Restaurant Los Pájaros de CaIa
Bona, on es fè entreqa dels trofeus.

ET, Director de l'Hotel Hipocampo fa entrega
del trofeu al guanyador.

Bar - Restaurant n

Jaime Vi%/<

Li ofereix el seu
serveri de

berenars, menjars
econòmics i
paella.

Urbanització
"Los

Almendros"
Cala Millor

TeI. 585228
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Ajuntament de Son Servera

EDICTE.

ANUNCI DE COBRANCA EN PERIODE VOLUNTARI, ANY 1989.

Rosa Ballester, Tresorera d'aquest Ajuntament i Cap dels Serveis de
Recaptació, fa saber:

Que durant els dies hàbils compresos entre el 15 de juny i el 15
d'agost es podran pagar els rebuts de l'any en curs corresponents a
l'Impost Municipal sobre Circulació de Vehicles de Tracció Mecànica:
ciclomotors, motocicletes, turismes, furgonetes, autobusos, camions,
etc, en període voluntari.
EIs contribuents afectats podran realitzar els pagaments dels seus

deutes tributaris a les Oficines de Recaptació Municipal (Ajuntament)
de les 9:30 a les 13:30 hores. Així mateix es recorda que els contri-
buents poden fer ús de les domiciliacions de pagaments a través d'Enti-
tats Bancàries o Caixes d'Estalvis, d'acord amb les normes de l'article
83 del Reglament General de Recaptació.

Transcurregut el plac indicat s'iniciarà el procediment de constrenyi-
ment, de conformitat amb el que disposa el citat Reglament i es proce-
dirà al cobrament de les quotes que no s'hauran satisfetes amb el recà-
rrec del 20 %.

El que, amb el Vist i Plau del Sr.Batle, es fa oublic per al coneixe-
ment general. A Son Servera, a 12 de juny de 1989.

El ¡Ucalde, La Tenorera,

f̂ oto Çótudi

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

FOTOS CARWET EWTREGA IWMEDIATA
REPORTAGES - 8AUTIZÛS - COMUiNlONES - BODAS
FOTO ESTUTMO - REVELADO - VEWTA MATERIAL
POR CADA REVELADO UW CARRETE DE REGALO



- PAGINA- 11 J^l ^LE C JJ -L -L .¿ o . Informatiu JUrW - 89 —

LA NOVA, INFORMAClO VE L1AJUNTAMEATT
El nostre excel·lentíssim Ajuntament ha

publicat una revista (?), perdó, un "but-
lletí informatiu". La idea i tasca ha estat
del Gabinet de Premsa, que dirigeix el Sr.
Agustí Vives i coordina na BeI Servera. Se
n'ha fet una tirada de 2.000 exemplars de
32 pàgines, els quals han estat distribuïts
per totes les cases del municipi. Aquesta
publicació fou presentada pel Sr.Vives en
el Ple del 21 de juny.

A l'esmentada publicació es dóna informa-
ció de totes les Comissions i de les coses
"positives" que s'han fet.
També destaca un escrit del Sr.Batle, el

qual, segons havia manifestat pocs dies
abans de sortir publicat, no estava assa-
bentat de Ia citada publicació. En el seu

escrit, a més de donar les gràcies a les
persones que han fet possible que surti al
carrer Ia publicació, diu que no es vol fer
de manco les revistes locals que donen Ia
informació del municipi, a pesar de que no
sempre és positiva. El que no explica el
Sr.Batle és que, d'ençà que Son Servera té
les revistes, se Ii han ofert dues pàgines
a l'Ajuntament, per tal de donar Ia infor-
mació gratuïtament, però el problema ésque
els qui feim les esmentades revistes no som
professionaIs.

El Sr.Vives explicà que el butlletí sor-
tirà cada sis mesos, supòs que en el pròxim
s 'hi donarà informació al municipi de les
despeses que ha duit fer el primer Butlletí
Informatiu de l'Ajuntament. Pep García.

HA MORT UA/ LIOER
ApcxLòrüa Garcias

Ha mort Komeini, cap espiritual i polític
de l'Iran. El fanatisme que ha despert el
seu carisma no és fàcil d'entendre per una
ment occidental.

L'Iman Komeini, líder xiïta del poble
iranià deixa un gran buit dins aqueixa na-
ció, Ia multitud d'homes pengant-se tocs
al pit i arrabant-se cabells en gran deses-
peració n'és una prova palpable.

Tots els fanatismes, siguin del caire que
siguin, són gairebé il·lògic, ¿perquè un
hame, al crit del seu líder amb abstractes
promeses d'una vida millor al més enllà,
dóna materialment kz seva vida, oblidant-se
de totes tes altres coses?. Exemple no molt
llunyà el tenim amb els "kamikazes" japone-
sos de fa unes quantes dècades, els quals
consentiren morir dins les seves màquines
de guerra per tal d'exterminar els infeels
o enemics de Ia pàtria.
Al llarg de Ia Història han aparegut per-

sonatges magnètics, els quals galvanitzen
i onnubilen Ia voluntat dels homes en pro-
fit dels seus propis interessos.

El cèlebre Rasputí, en menor mida, i el
gran monstre Hitler, a gran escala, són
bons exemples. Hitler, en nom de Ia puresa
de Ia raça ària; Komeini, en nom d'Alà.

L'antiga Pèrsia de Cirus i Darius ha es-
devingut en allò que contemplam actuabnent,
esperem que aquesta nació, altre temps po-
derosa, trobi el camí del progrés i el be-
nestar propi d'una país lliure.

BAR RESTAÜRANTE
S'ERA DE
PULA ^

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

c<Mia$a
VENDA DE VIVENDES

APARCAMENTS ITRASTERS
A

CALA MEXOR
SON SERVERA

I
SA COMA

Informació a
Construcciones

BADIA CALA MILLOR. S.A.

AVDA. JOAN SERVERA CAMPS, 41
CALA MlLLOR TeI. 585830
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PERQUE A/0 FUNClONA RAOIO SOA/ SERVERA-S5

Degut a Ia gran quantitat de gent
del poble, de fora del poble, par-
tits politics, Comunitat Autònoma
i Consell Insular, entre d'altres,
que ens demanen el motiu pel qual
no funciona l'emissora local, ens
veim en l'obligacio de donar una
explicació a tothom i en especial
als veïns del poble, que tant ens
ajudaren a fer que Ia ràdio fos una
entitat més del poble.

En el desembre de 1985 Ràdio Son
Servera-85 començà a emetre en perí-
ode experimental, amb Ia trasmissió
de Ia inauguració de Ia Unitat Sani-
tària pel President de Ia Comunitat
Autònoma, Sr.Canellas, el qual ens
animà a que seguissem endavant.

A l'any 86 començàrem Ia tasca de
millorar les emissions, es feren
gestions per legalitzar l'emissora,
es demanà a l'Ajuntament el suport
del Consistori en ple, perquè Son
Servera tengués Ia seva ràdio.

A partir d'aquell moment començà-
rem amb molta d'il·lusió a comprar
equips nous, per poder transmetre
misses, partits de futbol, carreres
i actes culturals, tant dins el po-
ble com de fora; es començaren a
organitzar actes con "Certamen de
Dibuix", "Festival de Cançons Nada-
lenques", programes per a Ia Joven-
tut i d'altres activitats.
Fou a finals del 88 quan l'Admi-

nistració Central ens aconsellà que
deixàssem d'emetre, ja que el Govern
Central estava a punt de treure Ia
llei per legalitzar les emissores
locals. Després d'estudiar les nor-
matives de les ràdios (LOT i d'al-
tres), trobàrem oportú no emetre
fins que tenguéssem permis oficial,
el qual depèn de l'Ajuntament, per
Ia qual cosa es comunicà al Consis-
tori serverí els tràmits a fer, Ia
qual cosa nosaltres mateixos realit-
zaren, fent Ia petició a Telecomuni-
cacions .

L'AJUNTAMENT NO HA FET RES

Després de dues reunions amb el
Batle i el Regidor de Transports i
Comunicacions(Sr.Reynes), per fer

les gestions oportunes a fi de re-
prendre les emissions el més prest
possible, dins el marc legal no hem
aconseguit res.

PROMESES I MES PROMESES

Com sempre ens varen prometre que
a l'endemà començarien a fer gesti-
ons, ja que, al llarg de dos anys,
Ia tasca de Ia ràdio havia estat
molt possitiva; d'això fa ja més de
tres mesos i Ia veritat és que no
han fet res, tot a quedat en
promeses.

Esperem que aquesta informació
servesqui per als ciutadans serve-
rins i perquè el Consistori es
desperti i deixi de fer promeses i
faci mes realitats, ja que Son Ser-
vera ben bé es mereix qualque cosa
més que promeses.

Pep Garcia.

para todos los que
quieren ir diferentes

BOUTlQUE

CALA BONA PICAFORT

Paseo Marítimo, 38 CaIa Bona TeI. 585962
Avda. Trías, Ca'n Picafort

E VANGUARDIA
Y LINEA EXCLUSIVA
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5x1 REVETLA
Al gener de 1977 Sa Revetla fou sempre ha tingut Sa Revetla s'imposà

escollida entre totes les agrupaci- i les balladores juvenils en dos
ons de Mallorca per filmar un docu- mesos aprengueren tots els punts i,
mental per al programa "Raices" de gràcies al coratge de sonadors, can-
TVE, Ia qual cosa es realitzà en tadors, mestres i balladors, aquesta
el marc de l'Església Nova. A comen- gran familia que és Sa Revetla re-
çament dels anys 80, representant sorgi amb més força que mai i prova
a Son Servera, participaren a Ia d'un futur esperançador què millor
Qualcada de Sor Tomaseta, que es testimoni que els ulls il·lusionats
celebra a Ciutat cada any. dels menuts!, que esperen i somien

L'any 1987 fou el més critic que el moment de tornar grans per esser
ha viscut l'agrupació, arrel de Ia ells els protagonistes i balladors
retirada massiva de 8 balladores, principals,
però el sentit de gran familia que

* * *
MARGARIDA NEBOT "SA TIETA".

Vaig gaudir de l'ocasió de
compartir tres hores d'un
diumenge de matí amb na Mar-
garida a casa seva, és una
satisfacció difícil de con-
tar.< La casa conserva tot
l'encant de les cases anti-
gues, admirabL·aent conserva-
da, sembto que el temps no
ha passat i kz sensació de
pressa que mou el món actual
desapareix per encant.

Ka Margarita, persona
d'una sensibilitat extrema-
da, agraeix tot el que hem
contat de Sa Revetfa, però
també diu que és impossible
destacar tal o qual altre,
ja que tots han estat i són
importants per a l'agrupa-
ció.

Després de reftexionar una
bona estona, creu que les - Participaren moltes de ve- El que vulgui, replegar
paraules per definir el pa- gades en els concursos que l'esser.cia de pagesia,
gsat de Sa Revetfa són es celebraven a Bunyola en que vagi a veure ballar
aquestes: honor del Sr. Andreu Esta- sa jota a mado Maria.
* No ho fa un home, sinó rellas. El convidàrem a vi- (Sr. Estarellas i Pascual
molts.< sitar Son Servera i Sa Re- Bunyola, Octubre-1967).
* No ho fa una mà, sinó vetla ballà per a ell a Arrel del famós festival
moltes.* l'Església Nova, en agraï- que feren a Son Servera, el
* No ho fa un que estira, ment ens envià un llarga rector Sr.Joan Font em va
sinó que són molts. carta analitzant tots i ca- demanar ~sivoliaensenyar a
* No ho fa una branca, sinó dascun dels balls, en vull ballar, Ii vaig dir que ho
tot un bosc. destacar el referent a madò consultaria amb el professor
* Margarida, has definit el Maria: de música, Sr.Bartomeu CaIa-
que és per tu el passat, Quan vaig veure ballar tayud, el qual acollí Ta
deixau-nos compartir qual- sa jota a madò M a r i a ' , i d e a amb molta d'il·lusió
cuns records i contau-nos tot el meu cós s'embaumà ensenyà a n'Antònia els se-
com veis el futur.'

Margalida Nebot fou premiada per Ia seva
dedicació al Polktore MalU)rqui

VINT-I-CINC ANYS

del perfum de pagesia. crets de Ia musica mallor-

quina i estava orgullós
d'ella, ja que moltes vega-
des va comentar que havia
ensenyat a molts, però tots
afegien Ia seva dita i n'An-
tònia tocava tal com ell Ii
havia ensenyat. Per tant,
n 'Antònia ha conservat pura
l'ensenyança del Sr.Cala-
tauuJ.

També puc dir que Ia meva
preocupació no era tal sols
que ballassen bé, sinó acon-
seguir que els vestuaris fo-
ssin autèntics, cosa que
aconseguiren entre tots.

MARISA RAMIS VIDAL.
- Vaig esser una de les pri-
meres components de Sa Re-
vetla, vaig ballar durant 10
anys, tenc molts bons re-
cords, era una època dife-
rent, Ia gent es divertia
molt, érem com un gran fami-
lía, Ia formació de l'agru-
pació va esser tan atrope-
llada, que en dos mesos de
assaigs intensius na Marga-
rita ens posà al dia en jo-
tes, copeos, boleros, mate-
ixes, etc.
Per motius de feina vaig

anar a viure a Ciutat i el
contacte amb l'agrupació
quedà aturat, fins que fa
dos anys vaig poder tornar
a incorporar-m'hi, aquests
dos anys he fet de cantadc-
ra, degut a l'edat.
Quant a concursos en què

vaig prendre part com a ba-
lladora, record l'estimació
i Ia il·lusió que posava to-
thom, no deixàvem res a
l'aire, tot era assajat una
vegada i una altra, fins que
s'aconseguia Ia compenetra-
ció amb Ia parella.

Amb motiu de les noces
d'argent de l'agrupació fa
tres mesos, hem tornat a re-
cordar temps passats i amb
Ia mateixa il·lusió o més que

Madò Sabatera ens va fer el
primer gipo. Una cosa que
molestava molt a les al·lotes
és que en aquells temps usa-
ven els cabells escarpits,
i per sortir a ballar exigi-
en els cabells ben estirats
i recollits com duien les
antigues pageses.

Tots els components de Sa
Revetla han tingut sempre
present que representaven a
Son Servera i el símbol de
l'Agrupació són Murta i Oli-
vera, que vol dir Festa i
Pau. Sempre hem tingut el

RECORDANCES
abans ei,s companys rí¿ ois-
quérem el naixement de Sa
Revetla, tornam a assajar
per poder ballar amb motiu
de tan important esdeveni-
ment.

JOAN LLULL MAS (SERVEIS
TECHICS).

Es de sobra coneguda en el
poble fa vinculació d'en
Joan a quasi totes T&s fes-
tes.\ També des de fa 4 anys
col·labora amb Sa Revetfau
- Joan, quina es ïa ~feina
que tens assignada?.*
- Be, fa quatre anys que el
Rector, D.Pedro Pou, que és
el President de l'agrupació,
em va demanar si em volia
encarregar del que anomenen
serveis tècnics. EIs dies de
les actuacions sóc el primer
que entra i el darrer que
surt; prepar els llums i Ia
instal·lació megafònica, per-
què a l'hora de començar
l'actuació tot estigui a
punt, quan acaben, desmunt
altra vegada, i fins Ia prò-
xima actuació!.

Està retribuïda aquesta
feina?.*

Sí i no, m'explicaré:
igual que tots els membres

suport moral del poble i ara
contam també amb el de l'A-
juntament, motiu pel qual el
futur no pot esser més espe-
rançador, per tant les meves
paraules sobre el futur són
aquestes:
* No ho fa un home, sinó
molts.
'Calen molts de braços per
fer el bé de tots.

Seguir cantant i ballant
sense exotismes ni misti-
ficacions.

de Sa Rev3tla, no tenc cap
paga estipulada, el que sí
fa Ia directiva en acabar Ia
temporada és un sopar de
companyonia i, si ha quedat
beneficis, anam de viatge;
fa uns tres mesos ens dona-
ren 25.500 ptes. a cada un
dels components per anar de
viatge a Andorra i ens ho
passàrem molt bé.

Rellotgeria
Fotografia

GRRClR LlS
Reportatges i videos

Pl. Sant Ignasi 3
Son Servera

-TeI. 567165
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VISCA SA REVETLA!, VISCA SON
SERVERA!.

L'any passat, amb motiu
del XXIV (24) aniversari de
l'agrupació serverina Sa
Revßtfa, em vaig proposar
fer una recordança d'aquesta
agrupació folklòrika, d'a-
questes persones que al
llarg dels anys han format

l'agrupació, que han conser-
vat per a tot un poble els
balls dels nostres avantpa-
ssats i els costum escenifi-
cats a les seves actuacions
de Ia vida de Ia pagesia
mallorquina.

Avui, quan ha passat tot
un any, vull demanar discul-
pes pel me atreviment, d'al-
tres persones nades en el
poble de segur que haurien
contat molt millor aquesta
història de Sa Revetla.

Però el fet és que estim
Son Seroera, ja que trob que
el serverí ha sabut sempre
esser tolerant i comprensiu
i ha sabut acollir, donar el
seu afecte i Ia seva amistat

a persones que, per dife-
rents motius, han abandonat
Ia seva terra i s 'han arre-
lat a Son Servera, no tan
sols els estrangers i penin-
sulars, sinó als mateixos
mallorquins que, cridats per
Ia feina que dóna Ia zona
costanera, s'han convertits
amb uns veïns més.

¿>on moltes les persones

que al llarg de 25 anys han
estat components de l'agru-
pació; no ha estat possible
recollir tots els testi-
monis. Moltes gràcies també
als que heu quedat fora, per
Ia vostra comprensió.

VISCA SA REVETLA!, VISCA
SON SERVERA!.

Magdalena Ordinas i
Febrer.\

N

Avda CristóbarsÇolón. 15 y 6^
:els. 585^69 - 5&^15

A MILLOR
allorca
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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

Declaraciones a
presentar en el mes de

julio
-Declar. del 22 trimestre/89 sobre el I.V.A.
-Declar. del 2a trimestre/89 sobre el I.R.P.F.

(Retenciones del Personal)
-Declar. del 19 semsetres o 2- trimestre 1989 del

pago fraccionado del IRPF.

Fechas tope de presentación de documentos para
su confección: 15 de julio

Fechas tope de presentación y pago en Ia
Admon. de Hacienda: 20 de julio, y 5 de agosto.

rïLL iLiJiiyi^ïUíïUJïUJïUJiUJïUJiUmi

GESTORIA

AUTOMÓVILES
Matriculaciones
Transferencias
Tarjetas lransporte y visados
Cambio de Residencia
Ba^s Vehículos

ASESORIA LABORAL
Obtención D.C.E.
Alta empresas en Seg. Social
Alta Autónomos en cualquier régimen.
Seguros Sociales lTC-2, TC-1. etc.l
Contratos trabap y prórrogas
Exptes. |ubilacion, invalidez, viudedad y orfandad
Descargos y Recursos ante Ia Organización
Laboral Competente.

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

ASESORIA FISCAL Y
pONTABLE 1

A través de Informática Llevant, (Empresa del Grupol

• Balance mensual de Sumas y Saldos

• Programa especial para E.O.S, IN. y S.)

• Especificación del IYA. (Repercutido, soportado)

• Balance de Sociedades.

• Contabilidad de Sociedades.

• Confección declaración de IVA - RF,

• Confección declaración Renta IN. y S.I y
Patrimonio con precios especiales a colectivos de
Hoteles-Empresas que sean clientes habituales

SEGUROS

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

De forma habitual se contratan las pólizas con:

• MUTUA GENERAL DE SEGUROS

• BALEAR DE SEGUROS

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

• ALIANZA

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

F

GESTORIA GIL

20 Años de GESTION
«\iiU

V^
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Ajuntament de Son Servera

EDICTO.

ANUNCIO DE COBRANZA EN PERIODO VOLUNTARIO, ANO 1989.

Rosa Ballester Ballester, Tesorera de este Ayuntamiento y Jefe de los
Servicios de Recaudación del mismo, hace saber:

Que durante los días hábiles comprendidos entre el 15 de junio y el
15 de agosto, ambos inclusive, estaran puestos al cobro en período vo-
luntario los recibos del presente año correspondientes al Impuesto
Municipal sobre Circulación de Vehículos de Tracción Mecánica: ciclomo-
tores, motocicletas, turismos, furgonetas, autobuses, camiones, etc.

Los contribuyentes afectados podrán realizar los pagos de sus deudas
tributarias en las Oficinas de Recaudación Municipal (Ayuntamiento) de
las 9:30 a las 13.30 horas. Asimismo se recuerda que los contribuyentes
pueden hacer uso de sus domiciliaciones de pago a través de Entidades
Bancarias o Cajas de Ahorro, con arreglo a las normas del Artículo 83
del Reglamento General de Recaudación.

Transcurrido el indicado plazo, se iniciará el procedimiento de Apre-
mio, de conformidad con Io dispuesto en el citado Reglamento, procedi-
éndose al cobro de las cuotas no satisfechas con el recargo del 20 %.

'_o que, con el Visto Bueno del Sr.Alcalde, se hace público para gene-
ral conocimiento.

En Son Servera E1 Batle- to Tres°re™.

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

REVBKMES GINECOLOGKAS-CONTROL DE EMBARAZO
PLANIFKACION FAMILIAR - ECOGRAFIA

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

Consultapreviacíta. - Tels.555981-583441
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Maria Brunet RECORVANT TEMPS ENRERA
Aquest nfc~ xmemjaran unes xerm-

des cab nudò Catalina Vives i Taus,
nee oon0guda a San Servera aan na
Catalina de San Canparet. SZZa ens
antara moUes cooes deLs cnys que
vîaqué juntooott onb eZs seus pores
i gemma a Za pœaeasio de Son
Gonporet; ens dim oon aoUen esaer
eZs dies a Za possessió, quino. era
Za feina que sotia fer~ae, can fof-
matjaven, què aolia fer^ee el t0nps
de Za collita i ntaltes coses nés
que ja cntvan sortint al lîarg
d'aquesta conversa.

- ttdo Catalina, quants d'anys vis-
quéreu a San Canparet?.
- Devers 24, primer amb eZs meus
pares i, germons, i, Uavors, quan

em vaig casar, taribé vaig seguir
fent feina en el aanp.
- Q*rtt8 de gemats tentu?.
- Erem sis, quatre aHotss i dues
aH0tes, però ja namés quedctn dos
germons i Jo.
- Perquè no ens contau oom solia
esser un dia naarat a Za posse-
ssió?.
- Be, ens aixecàvem de bon matí...
i tots a fer feina!, llavors, de-
vers Zes vuit del mati, anàvem a
Zes cases a berenar d'una bona
greixonera de sopes, o taribé escal-
dades, que solien fer-se de tes
dues maneres; després del beranar
se seguia fent feina.

- Cantaurnœ un parell de Zes fei-
nes qw3 vo8 fèieu..
- Tant jo can eZs meus germans fèi-
em de tot, can anar a guardar eZs
porcs, Zes oueZZes; anar a segar,
a collir anetLes, garroves, olives;
lfaurar, sembrar... bé això era més
bé coses deLs meus gemans i de mon
pare. I tanbé formatjàvem.
- I tat ho fèieu vosaltres o temau
jomaLers?.
- Sempre teníem jomïLeres, per una
cosa o l'altre, can per anar a co-
llir, a més del que estava llogat
can a jomater, pero de tot l'any,
pensa que entre eZs germans i eZs
meus pares podíem abraçar moltes
feines.
- I Zes coses de Zes cases, solíeu
fer^tes voBoLbres dues?.

- &a2que vegada ens tocava fer-
Zes, però s0rcre ajudant a Za jor-
ncdera que solíem tenir per aquesta
feina; nosaltres ens estiràvem més
anar al carp, s0rppe ha esiat una
cosa que m'ha agradat molt, però,
així i. tot, Za meva gemana i jo
anàvem a brodar i cosix>.

- I tota Ïagent quefeiafeinaper
Za paeseasió onoua a mejar a Zes

- No, eZs de Za casa i el JarraZer
de tot l'any, sí, però Zes joma-
teres que venien el temps de Za co-
llita solien quedar-se a menjar en
el sementer, es feien un bon tpanpó
anb unes arengades, i de fruita
menjaven qualque magrana. A nosal-
tres ens agradava molt quedar a
dinar amb Zes jornúeres i ma mare
quakjue vegada ens deixava quedar.
- Perquè no ens oontau. això del
colUr?.
- Això del collir, sobre tot l'oli-
va, és molt bell i, si te pareix,
t'ho contaré anb més oabna i ben
detaUat.
- MoU bé, per vos què era el que
més uas ajrcdaxL de tot això?.
- El que sempre ^e trobat més bell
de tot era que tota Za família es-
tava unida.
- Be, heu aontab ooses del matí i
el migdia, però, i de l'homhaixn,
què?.
- A Za posta del sol aa&Uàvem Za
feina, i, tots cap a Zes cases!.
Dins un ribell ens rentàvem eZs
peus i ens eixugàvem amb un cànyan;
del ZZençcws de drap ben paits
solíem fer cànyan per rentar Za
cara. Després solíem sopar sopes
i un tivs de camaiot o formatge i
més tard havíen de resar el rosari
i el resàvem cada vespre, això era
una cosa que ho feia tothom, no
nanés nosaltres; quan acabàvem,
tots ens anàvem a dormir, perquè
l'endemà, de ban matí, a Za sortida
del sol, tots ens havi0m d'aixecar.

QAB ens contaríeu can es
farmatjaua?.
- Solí&n posar Za ZZet deZ vespre
i Za del matí juntament amb una
herba que ja havia estat en r0mll
i picada dins un murtí; t 'he de dir

que aquesta herba Za collían d'uns
cards que pareixien can unes aarxo-
feres, així que tot era natural...
bé tot això havia d'esser teb, des-
prés de dues o tres hores, ja es
tornava a fogasaar, el posàvem dins
una fogassa i es triava el formatge
i el que quedava era Za Uet for-
matjada; fermàvem el fogasser anb
una cordellina ben estret i deprés
el posàvem dins una pr&nsa, perquè
perdés tot el suc i així sortien
Zes peces. Després d'uns quinze di-
es dins del motte, es treia, i co-
mençàvem a rentar, posàvem dins una
escudelía oli i vinagre, i amb Zes
nans unes bones untades, això era
per Zes peces que Zes volíem
yeZZes.
- KL més qui vé, si. vos pareix, ens
aanLareu més aoses de Za vida que
es duia en el camp.

Madò Catalina, regant com se
feia antiga ment.

DIETETICA - NUTRICION
Fco. Gomlla. 1 - Entlo B - TeI. 55 59 22 - MANACOR
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REGIPORS :

Aquest mea Ii ha tocat el
torn al Regidor de Cultura
i Esporta, Sr.Lterenc
Ferrogut i Bestord. L'entre-
vistarem TM setmana de tes
Festes Patronals, si bé Za
intenció no és donar a conè-
ixer res refacionat amb
l'esmentada setmana, sinó
quines són tes seves reZa-
cions amb tes diferents en-
titats culturals i esporti-
ves i el que s 'ha fet del
passat any 1.988 fins a
aquest juny de 1.989.

- Començam per l'esport, és
un somit o una realitat el
Poliesportiu?, per quan, Za
primera pedra?¿
- Es una realitat, ja tenim
el projecte fet, està adju-
dicat i esper que ben prest
comencin les obres i es posi
Ia primera pedra.
- Sobre el Professor d'Educ
ació Física, creu que és
suficient una persona per
als dos coltegis?.\
- No, no és suficient en
aquests moments, quan el
vàrem contractar sí que ho
era. Ara el- col·legi "Na
Penyal" de CaIa Millor s 'am-
pliarà amb quatre aules més;
esper que per l'any qui vé
poguem contractar un nou
professor, no tan sols pen-
sant en les escoles, sinó
que ens trobaríem am el Po-
liesportiu fet i, si no
comptam amb monitors d'es-
ports que preparin els
al·lots, de res ens serviria.

Està solucionat el greu
probtema d'escote,ritat que
tenen a "Na Penyal"7s
- Tenim un problema de de-
manda de places, ja que Ia
població de CaIa Millor ha
augmentat molt; l'Ajuntament
farà un esforç que en reali-
tat no Ii pertoca, ja que és
competència del Ministeri

solucionat per al
curs. L'Aj untament

d'Educació, però no ha que-
dat mes remei, perquè pugui
estar
pròxim
pagarà Ia meitat de les
obres, tenim el projecte fet
i ens fan el pressupost i
tot d'una començarem les
obres, ja que ha d'estar
llest per al pròxim curs,
com ja he dit.
- Quines ajudes dóna l'Ajun-
tament al Club de Futbol
"Badia de CaZa Milter"?.
- L ' A j u n t a m e n t Ti d2>na un
milió de pessetes per ajudar
als equips inferiors,esã
dir, Ia cantera; aquest mi-
lió no es pot destinar a
l'equip professional.

Quines retecions manté
l'Ajuntament amb d'altres
entitats esportives com
bàsquet, tenis, golf,
ciclisme, motociclisme,
caça, etc?j
- Dins l'esport en general
procuram ajudar en Ia mida
del possible a les entitats
que ho sol·liciten, per exem-
ple, bàsket, no té entrades
de cap classe, amb l'únic
que compten és amb ajudes de
cases comercials, les quals
Ii paguen els equipatges;
l'Ajuntament enguany els
subvenciona amb 480.000
pessetes, que és més o manco
el pressupost que presentà-
rem.

Quant a ciclisme, col·labo-
rarem en dues carreres que
organitzen, una dins les
festes i l'altra, al mes
d'agost.

LLORENÇ FERRAGUT

Quant a d'altres esports,
com he dit, col·laboram en el
possible, trofeus, etc.
Enguany han demanat ajuda
per fer unes carreres de
cavalls i també els donam
suport.

Per acabar, he de dir que
no hem rebut mai cap petició
d'ajuda al motociclisme.
- Possibtement una de tes
carteres més problemàtiques
sigui Za de Cultura, ja que
Za juventut i Za gent de Son
Servera en general cada dia
presiona més en aquest
sentits Perquè motiu Son
Servera no té Casa de
Cultura?.^
- La tenim comprada, ca madò
"Viola", volia que l'arran-
jassin, el que ha passat és
que, per mor de les obres de
1'Aj untament, 1'empram com

a magatzem i no s'ha pogut
arranjar tal com jo desitja-
ria.
- Passem ara a un edifici
per a Za potemica, el pis de
dalt del focal que estan
construint, on estarà ubicat
el focal de Za Tercera Edat,
quan estarà acabat i amb
quina finalitat s'emprarà?.'
- Pot haver-hi polèmica fo-
ra, jo no en tenc cap, de
moment, mentres l'Ajuntament
no disposi d'un altre local,
serà per a Ia joventut i ex-
posicions; tal volta no si-
gui adequat posar Ia Tercera
Edat al primer pis i al se-
gon, Ia joventut, però de
moment serà així.
- En que recolza l'Ajunta-
ment (si és que l'ajuda) a
"Sa Murga", el grup serveri.
amb inquietuds teatrals?.'
- Ens demanaren suport per
representar una obra dins
les festes o bé si havien de
posar "taquilla"; Ia Comi-
ssió trobà oportú ajudar-los
i que pogués esser gratuït
per a tothom.
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- Culturabnent, com són tes
reatecions Esgtesia/Ajun-
tament?.\
- No poren esser més bones,
mai har. posat cap impedi-
ment, si bé nosaltresprocu-
ram que sigui a hores que no
molesti, adaptar-nos als se-
us horaris.'
- Es conscient Za Comissió
de Cultura de que per al
pobte de Son Servera no tan
soZs interessen les festes
patronals?, sempre que es
dóna difussió, el pobte res-
pon amb TM seva assistència
a tes poques activitats
culturals organitzades per
1 'Ajuntamentj

Sí, en som conscients,
crec que s'haurien de fer
bastants més coses de les
que feim, però depenem d'un
pressupost i ens hem d'adap-
tar a Ia realitat del
mateix.

Ha tengut contactes Za
Comissió de Cultura amb
l'Associació de Veïns de
Llevant?.'
- Directament amb Ia Comi-
ssió de Cultura, no, amb
l'Ajuntament en general, sí.
- Com és el tracte del res-
ponsable de Cultura amb Za
Coral de Son Servera?.
- Jo crec que no tenim massa
problemes amb Ia Coral, els
donam una subvenció, prepa-
ram els actes que ells ens
diuen, procur posar-me en
contacte amb l'Església,
perquè disposin del lloc per
actuar... amb una paraula:
per Ia meva part no tenc cap
problema.
- I amb Sa Revette.?.
- També anam beníssim, els
subvencionam, fan el ball de
bot, i ara també tendran
l'Escola de BaIl; ens ente-
nem perfectament i més bé ja
no hi pot anar.
- La Banda de Música nece-
ssita un ZoeaZ adequat per
als assaigs de 45 musics,
per quan està previst?.-
- Tornam a tenir el problema
del local, tenc moltes ganes

de que disposin d'un local
adequat per a ells, no tan
sols per a Ia Banda, sinó
també per a l'Escola de Mu-
sica, que estan molt mala-
ment, ara bé, mentres no ha-
gin acabat les obres a l'A-
juntament i el local de Vies
i Obres, no podrem dispondre
del local. Tot d'una que
acabin aquestes obres, ade-
quarem un local per a ells.
- L'Escote. de Música té pe-
ticions d'uns 80 alumnes per
al pròxim curs, quina solu-
ció tenen prevista?.
- Està prevista una convoca-
tòria r>er dia 30 de juny,
fer una Assemblea General,
elegir Ia Junta definitiva
i que tot funcioni conforme
els estatuts aprovats; quant
al local, com he dit, abans
hauran de tenir un poc de
paciència.
- Des de fa uns mesos circu-
len rumors de que vostè és
pressionat per detegar Za
Comissió de Cultura, què ens
diu al respecte?.
- Se que circulen aquests
rumors, però és totabnent
mentida, jo tenc ganes de
deixar-ho, que no és el ma-
teix, ningú del Consistori
m'ha insinuat mai que deixàs
Cultura, jo l'he oferta^unes
quantes vegades, perquè duu

massa de feina i jo no Ia
puc atendre, em lleva massa
de temps i tenc ganes de
deixar-la, però ho dic aquí
i ho diré per tot: és menti-
da que hagi tengut pressions
per deixar-la.
- Fa ja sis anys que està al
front de Cultura, l'havia
demanada vostè o Ii fou
imposada pel seu partit?.
- No, a Ia primera legisla-
tura em volien donar Urba-
nisme, per ètica no Ia vaig
voler, afecta directament a
Ia meva feina privada i vaig
demanar Cultura, han estat
sis anys i no vull dir que
no m'agradi, però un arriba
a cremar-se massa dins Ia
mateixa Comissió.

Magdalena Ordinas i Febrer

PIZZAS-LASAGNE-HELADOS
COCWA WTERNACIONAL

Paseo Marítimo, 21
CALA MILLOR

MALLORCA

TeI. 58 56 06,
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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,
natura! 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 JERON*CVTVE5EHU05

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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COL.LEGI
CALA

MILLOR

CURS 88-89

CURS 7E D'EGB.

- Drets (d'esquerra a dreta): Rafael, Tomeu, José Antonio, M& Angeles, Esther, Isabel,
Mercedes, Noelia, Gerr.a, Susar.a, Margarita, José, José Manuel, Juar. Domingo, Sebastian,
Francisco, Joan i José Domingo,
- Asseguts (d'esquerra a dreta): Francisco José, Pedro, César, Miguel, Antonio, Pedro,
Juan Carlos, Pedro, Santos, Miguel, Analia, Ana, Hosa M&, Esther i Ms del Mar.

¿a-t¿
¿7

V&&m&tt-

PELUQUEROS

ESTILISTAS

^

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

Telefono586518
CALA MILLOR



— JUJW - 89 Si £j C U ¿L X/ ^ ̂ . Informatiu P A G I N A - 24 -

PZEGO ESPORTS MELLAPO

Juvenil del CaL·i Millor,
pretès pel Malfa>rca.

Hem pulsat Ia opinió del
jugador Diego Mellado.
- Diego, com està T^a cosa
del rumor entre i el Mallor-
ca?.
- Be, encara no hi ha res
sobre l'assumpte, el que sí
es vere és que he tengut
contactes sobre el particu-
lar, però encara està verd.
- T'agradaria pertànyer a TM
disciplina del MalTj>rca?.
- Home, és una gran passa,
sempre és bo pertànyer a un
club de categoria, però, per
poder fer-se això, primer,
s 'haurien de solventar uns
quants punts, perquè jo per-
tany al CaL·i Millor i encara
tenc fitxa en vigor amb el.
club.

-Segons pareix, per motius
de dates, encara pots jugar
dues temporades amb juve-
nils, és així?.
- Si, així és, ja que Ia da-
rrera temporada que puc ju-
gar en dues categories, és

a dir, que en fer els anys,
quan ja hagi començat Ia
temporada, tan puc -?guir
amb juvenils con: passar j Ia
següent.

Aquesta temporada. no
l'has acabada jugant, què ha,
passat?.
- Me'n vaig haver d'anar i
després, de tomada, vaig
tenir un accident, Ia qual
cosa significà el final de
Ia temporada per jo.
- Si passes al Mallorca, et
desitjam molta de sort i que
triwnfis, ja que tens cate-
goria i c*iasse, segons fa
nostra nodesta opinió.
- Moltíssimes gràcies!.

Ramón Manzano

&WCÍ
FORDFŒM

Venga a veraos
LimpJauto Son Servera, S.A.
AVDA. CONSTITUCIÓN, 19 -SON SERVERA TEL. 567008



- PAGINA- 25 dt J±) G JJ b -Lt * -* ¿ Informatiu JUNV- 89 -

TROFEUS REGULARITAT I GOLEJMOR
El passat dia 10 de juny va tenir lloc

en el restaurant Ca s'Hereu, l'entrega de
trofeus per al futbol base del C.D.Cato
Milfa>r, categories de benjamins, alevins,
infantils, juvenils i 3& regional.

Aquests trofeus han estat donats per
Ràdio Son Servera-85 i Recull Informatiu.*

Estava previst que a l'entrega dels tro-
feus hi assistissin 120 persones, que eren
les convidades, però, al final, arribaren
a esser 170, Ia qual cosa vol dir que hi
ha més afició als sopars esportius que a
1'esport.

EIs trofeus foren entregats pel Regidor
de Cultura, Sr.Ferragut, ja que el director
de Ràdio Son Servera-85 i Recull Informa-
tiu, Sr.*Garcia, no hi assistí, per motius
de feina.
* Benjamins. Regularitat: Fernando Gonza-
lez. Golejador~: Joaquín Martínez.

Alevins. Regularitat: Bartomeu Duran.
Golejador: Juan Antonio Giménez.

* Infantils.1 Regularitat: Vicente Corral.
Golejador: Manuel Cervantes.

k Juvenils. Regularitat: José Ramón López.
Golejador: Gabriel Servera "Parreta".
* 3<* Regional. Regularitat: Mariano Basul-
to. Golejador: Miquel Planissi.

Per gentilesa de Ràdio Son Servera-85 i
Recull Informatiu també es farà entrega els
trofeus a Ia regularitat i golejador als
corresponents jugadors de Ia 2& divisió.

També hi va haver altres trofeus. L'en-
trenador dels benjamins, Sr.Duran, entregà
un bell trofeu per a cadascú de Ia planti-
lla, com a agraïment per Ia bona campanya.
Per Ia seva part, els benjamins feren en-
trega d'un bell obsequi al seu entrandor.
I els juvenils entregaren una placa al seu
delegat-entrenador, Sr.*Lopez.

CQ

•^

0
4i

í

La festa s'allargà fins Ia matinada, de-
gut a Ia gran quantitat de regals que es

sortejaven. Aquest regals foren obsequis
de moltíssimes firmes locals, de les quals
no en feim menció, per por a que se'ns
oblidi qualcuna. El que sí vull fer des
d'aquestes pàgines de Recull és felicitar
al sempre dinàmic Pepe López, ja que se'n
va cuidar de cercar tots els obsequis. Fe-
licitacions que feim extensives a l'orga-
nització i a tots els assistents, ja que
sense Ia seva participació, no es podrien
celebrar aquestes festes.

Per part del Consistori, hi assistiren a
més del citat Sr.Ferragut, el Batle, Sr.
Barrachina i els regidors Srs. Reynes i

Martínez.Gràcies a tots i-fins Za pròxima!.
Ramon Manzano

Els guanyadors emb el trofeus

CRAN FESTAPERSALVAR EL BAOIA
Amb ̂  ĉ u de "SeQvem el Badia" tingué
iloc a L'Hotel Castell de Mar el dia 2 de
juny un "sopar-espectacle" benefici del
C.D.Câ  Millor.
Com ja és habitual, cada any el Câ i Mi-

llor fa una festa, per recaptar fons per
les seves falques; enguany el preu del bit-
llet era de 10.000 ptes.
El menjador de l'hotel s'ompli tot de

gent, tant per saborir el sopar com pel
gran espectacle, sorteig, jocs i subhastes
que, al l̂ rg de ̂ vet^da, s'hi oferiren.
L'acta fou presentat pel Sr.Antoni Pena-

fort. Hi actuaren els grups "Melodias de
Oro" i "5 del Este", i en Serafí (ex̂ ompo-
nent dels Javaloyas), que es tornaren a re-
unir, demostrant que encara es podia comp-
tar amb ells; el cantautor Tomeu Penya i
els humoristes Tip y CoIl, que saberen en-
tretenir al públic, amb els seus acudits
i bromes.

TIP i COLL al moment de ía seva actuació
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MÛTORISME

Jaime Febrer, corredor de motos, 17 anys,
especialitat: cilindrada de 75 oc. El 18
d? juny va córrer Ia seva Ia carrera ofici-
al, classificant-se en 2n lloc. No té por
a Ia velocitat i té futur, per Ia seva ju-
ventut i Ia seva gran afició.

- Jaume, perquè ets corredor de motos?.
- Perquè m'agraden les motos i millor có-
rrer en circuits i no per les carreteres,
on sempre hi ha més perill, perquè sempre
hi gent que no respecta els altres.
- Qui, et recolza econòmicament?.
- El Taller Motos Rafael Servera, que em
prepara Ia moto i es fa càrrec de les des-
peses de desplaçaments, els quals són
curts, però sempre és ho tenir ajuda.
- Com quin pilot t'agradaria esser?.
- Be, m'agraden tots, però jo sempre m'he
de superar, encara és prest, perquè em fal-
ta experiència, s'ha de tenir paciència.
- A part de Talter Rafael, quin mecànic et
prepara Za màquina?.
- Be, només hi ha un mecànic, que és Jordi
Cota, molt bo. També tenc el suport de
Construccions Brunet Soler, Frash i Germans
Pallicer, per ara.

Com veuran, també tenim en Son Servera
afició al motociclisme, el que passa és que
per a aquest esport es necessita molt de
suporï econòmic, perquè nomes de covertes,
que és d'allò mes barat, es necessita un
joc, i les més bara':es valen 10,000 ptes.
Des de les línees de Recull desitjam a
aquest nou pilot sort i, si qualcú vol do-
nar-li suport, es poden J.irigir al Taller
Rafael Servera. S'està prepara>'.t per a
pròximes carreres. Sort i ànim, Febrer!.

Ramon Manzano.

El corredor Febrer abans d'una carrera.

TOT VA QUEDAR COM ESTAVA: "MALAMENT"

El dia 29 de juny es celebrà una assem-
blea del C.D. Cato Millor, per aclarir Ia
situació del club, que és molt crítica.
Però no es va aclarir res, ja que es passà
quasi tota l'assemblea amb els problemes
dels jugadors.

El 10 de juliol es celebrarà una nova
assemblea, on es decidiran els destins del
club, que, si no surt un salvador, no hi
haurà futbol Ia següent setmana a CaIa
Millor. zrquè pareix que el deute és molt
elevat.

Per tant, el pròxim. 10 de juliol, si Déu
vol i si es vol futbol a CaIa Millor, anem
a l'assemblea. DeIs presents, un aficionat
oferí 250 ptes, perquè el club no renuncïi
a Ia categnri.a. amb 20 senyors així...!.

Presidí l'assembleaels Srs. Antoni LLi-
nàs, Pere Servera, Miquel Fuster, J . M .
López, Antonio Rodríguez, Juan Cañada, Bar-
tomeu Sansó i Miquel Vives. Ra1110n Manzano

SE CERCA PERSONA QUE UULGUI
CUIOAR UNA QUARTERAOA OE TERRA
AMB AMETLES A SON MORO
PER ME*S INFORMACIO TLF. 5 6 7 0 2 3

Avda. Juan Servera Camps, 15 b Cal3 MillOf
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CICLISME
Pia 24 de juny, amb motiu de les festes
patronals.

MoIt de públic a tes carreres, de tes
quals s'ha de destacar Ia presència del Vi-
cepresident de Ia Federació Batear, qui,
se'r, va dur molt bor.a impressió de Ia per-
fecta organització de les carreres.

També s 'ha de destacar Ia gran tasca de
Ia Policia Local, que fou perfecta.

I s'ha de dor.ar les gràcies a totes les
cases comercials que hi han col·laborat i,
er. especial, a Ia perfecta col·laboració
d'Ambulàncies Batear, que, per sort, r.o
varen esser utilitzadas, però allà hi eren,
complint amb Ia seva obligació.

Per part de l'Ajuntament hi assistiren
els Srs. Jeroni, Vives i Pere J.Servera, els
qualu feren entrega de tots els trofeus als
classificats en primer lloc.
Aquets foren els resultats:

* Femines:Maria Antònia Marqués, que hagué
de partf.c*.oar amb els infantils, perquè no
n'hi havia més de dones, ja que Fulkzna es-
tava Lesionada a Ia qual desitjam una ràpi-
da recuperació /. les altres estaven a Ia
península.
* Alevins^: I» Mi,lel, 2° Estarellas, 3»
Marqués
* Infantils: 1° Ferragut, 2° Crespin, 3o
Lloveras.
* Cadets: 1° Alzamora, 2o Neira, 3° Taulet.
* Veterans espècia 1: 1° Comarí, 2° Valles-
pir, ¡o Ajate.
* Veterans A: 1° Quintana, 2° Colón, 3°
Bauzà.
* Veterans B: 1° Fullana, 2° Gelabert, 3°
Cebrian.
* Veterans C: 1° Abraham, 2° Ros, 3° .
Gran carrera Ia de l'artenenc Alzamora

que Ii té ben presa Ia mida al circuit de
Son Servera, ja que amb aquesta són tres
les vegades consecutives que guanya en Ia
seva categoria.

L'atracció estava en els veterans, on el
llorencí Pulfama demostrà que encara té
forces per guanyar, ell fou el guanyador
absolut en veterans.

Només s'hi presentaren 3 corredors locals
a línea de meta, donaren 5 voltes al circu-
it amb molta esportivitat, tots tres entra-
ren al mateix temps per línea de meta, per
tant no hi va haver ni vencedors ni ven-
çuts. Vaja per a Ramon Martínez, Bartomeu
Andreu "Lluco" i Fernando Morates Ia nostra
felicitació, extensiva a Pep Garcia, per
Ia seva gran tasca amb l'equip de megafonia
i animació en les carreres.
pròximament tendran lloc a CaIa Millor

una altra gran competició, concretament es-
tà prevista per dia 27 d'aaost, ni Déu vol.
Vos hi esperam!. U.C. Son Servera

CENTRE D'ESTUDI DE JUDO "REHSHINKAS".
MADRID MASCULI I MADRID FEMENÍ.
CAMPIONAT D'ESPANYA PER AUTONOMIES.

La selecció balear, formada per Amengual,
Fonte, Puigserver, Portella, Llinàs, Escu-
dero i Siquier, dins els masculins, i Laza-
reno, Pelrn, Gomila, Sagrera, Sureda, Andú-
jar i Brocal, dins les femenines, a més de
Pep Mascaró i Felio Brenes, com a delegats,
es desplaçà el passat cap de setmana fins
a Eibar (Guipúscoa), per disputar el II
Campionat d'Espanya per Autonomies.
La Selecció Balear podria haver tingut

molta més sort, però Ia ineficàs actuació
arbitral, d'una banda, i grans errors, per
l'altra, ens costaren dos combats. De totes
maneres Ia Balear ho va fer bé davant Ia
Canària, encara que perdérem per 2 a 5,
resultat que tocava esser de 4 a 3 a favor
nostre.

Quant a Ia selecció femenina, tenim un
equip massa jove per un campionat senior,
elles tenen de 25 a 16 anys i els hi falta
molta experiència, però ho feren molt bé
davant Euskadi.

Madrid, amb l'absència de Ia Valenciana
(campiona l'any passat) es va fer amb el
primer lloc, després de guanyar a Ia Cata-
lana, en masculí per 7 a 0, i en femení,
per 4 a 3. CEJR
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Protagonistes: ELS QUINTOS DEL 55

Aquest mes, com podeu veure, són molts els protagonistes, ja que són
dotze, i tocarien esser setze, però dos no anaren al sopar i els altres
dos són morts. EIs són els "quintos del 55".

Després de més de trenta anys, es reuniren per fer un sopar de compa-
nyonia i parlar de les putades que els passà el temps de Ia mili. Era Ia
segona vegada que es reunien.
El sopar tengué lloc a Ia "Granja Servera", -per cert, que aprofitam

per demanar-li disculpes per Ia falla que tenguérem a l'especial de Sant
Joan-.
Suposam que els coneixeu a tots, però vos direm els noms, de dalt a

baix i d'esquerra a dreta: Mateu Rafelet, Tomeu Mas, Joan Llucia, Jordi
Mora, Jaume Ramis, Miquel "Ferrerico", Joan Lluis, Miquel Pascual, Joan
"Timbo", Pedro "Rebost", Biel "Leva" i Joan "Monget".
EIs qui faltan són: Llorenç "Voreta", Pere "Petit", i els dos difunts:

Antoni "Pam" i Joan "Rum".




