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ZMATGE POSITWA
Aquesta iniciativa del consistori serverí

de col·locar contenedors pel municipi, mal-
dament hagi estat presa tard, ha estat po-
sitiva. Ara falta que els ciutadans es men-
talitzen per depositar els fems dins bosses
i a l'hora que toca, perquè es pot veure
molta de gent que, en lloc de fer-ho l'ho-
rabaixa, ho fan els matins.

La imatge positiva pot tornar negativa.

Aquesta imatge pot tornar negativa, si
el consistori no té en compte que els con-
tenedors s'hande fer nets i més ara en els
mesos d'estiu.

SERVICIO MAQUINARIA HOSTELERIA Y ALIMENTACIÓN
AIRE ACONDICIONADO • CAMARAS FRIGORIFICAS

MOBILIARIO TERRAZA Y JARDIN

FRED CALA MILLOR

GUILLERMO SANSO VILLALONGA
Nuevo domic i l io

C/. S'ESTEPA. 13
TEL. 58 61 84

07560 CALA MILLOR
CMALLORCA)

IMATGE NEGATWA
Aquesta imatge Ia podem

veure cada matí pels carrers
de Cala Millor. Totes aqües-
tes botelles són deixades
per damunt les voravies i
carrers cèntrics; normalment
solen acabar rompudes, dei-
xant els carrers calamillo-
rers amb una imatge total-
ment negativa.

Però, com que no hi ha mal
que per bé no venga, resulta
que gràcies a tnt això hi ha
un parell d'homes que tenen
feina de fer nei-.
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FESTA DEL CARME - 7 ,9S9
Per segon any s'ha celebrat Ia Festa dels

Pescadors a CaIa Bona, amb motiu del Dia
de ta Mare de Deu del Carme, patrona dels
pescadors.

L'any passat es celebrà Ia festa per pri-
mera vegada, desr>r*es da molts d'anys. La
intenció delspescadorsésrecuperar aquesta
festa tan popular i és d'esperar que cada
any tenga continuitat, per tal que quedi
com a festa popular de CaIa Bona.

I REGATA VE UELA, LLATIWA
A les 11:00 sortiren del moll les 12 bar-

ques participants, acompanyades d'unes
quantes més que seguiren el desenrotllament
de Ia prova. Quan foren passat el Cap de
Pina es donà Ia sortida, moment en què els
participants començaren a estendre les ve-
les i emprendre el camí cap al moll, durant
el recorregut es pogué veure Ia falta d'ex-
periència dels mariners navegant fora mo-
tor, però al mateix temps fou agradable
poder comprovar com s'havien de fer a Ia
mar antigament.

El primer en fer l'entrada al moll fou
l'embarcació "Marítim", capitanejada pel
veterà pescador Jaume LLiteras, acompanyat
per Tomeu Rigo, Sebastià Nicolau, el súbdit
francès A lan i Ia fèmina Maria Vives, que
els animà. El segon lloc fou per a Ia barca
"Luisito", comandada per Felipe Pareja i
José MansilL·i; i en tercer lloc, "Es nin",
amb Jesús Lorenzo al tiwo, ajudat per Jaume
Servera, Biel t4un+a>:ei- i el grumet Fran-
cisco Lorenzo.

.,««««*̂ ï̂â ! ;/r, ~,1"f

FESTIVAL INFANTIL
A les 5 del capvespre començaren els jocs

infantils amb amo 1lada d'ànneres dins l'ai-
onv. els més joves es tiraven a veure qui
era el més valent i n'agafava una el
primer.

Després, damunt l'esplanada del moll, se
seguí amb carreres de cintes.

L1EMBARCACIO MARITIM CAMI DEL MOLL

MISSA MARINERA
Finalitzats els jocs es procedí a Ia mi-

ssa, que fou oferta a un altar provisional,
molt adornat amb flors, on estava present
La Puríssima; una vegada acabada Ia missa,
fou traslladada dins una embarcació, per
emprendre Ia processó marítima, amb Ia
desfilada d'un centenar de barques de totes
les mides i adornats amb paperins i benga-
les.

FI VE FESTA
Per finalitzar Ia festa, s'oferí coca i

ensaimades, amb l'actuació de Ia Banda de
Música i Sa RevetTsi.

Ràdio Son Servera-85 i Recull Informatiu
agraeixen als propietaris de l'embarcació
"Llitra" Ia gentilesa d'acompanyar-nos a
viure Ia regata en oiu, per poder oferir-
vos les fotos.
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UA/A MISS PER A BALEARS
La presentació de les participants es va

fer uns dies abans de l'elecció i tengué
lloc en els maravellosos i enlluernadors
salons de l'hotel Hipocampo Playa, de l'A-
ssociació Hipotels. El temps, que no acom-
panyà a l'acte, no permeté que desfilassin
fora. Les 22 aspirants lluïen un vestit de
bany morat i reberen de mans dels batles
dels dos Ajuntaments i d'altres personali-
tats una sèrie de presents. A continuació,
dins el luxós menjador, s'oferí un dinar
per a totes les aspirants i Ia resta de
personalitats.

^o o Informatiu PAGIWA - 4

VESPRES VE LA PRE$ENTACIO,

L'ELECCIO

L'elecció tengué lloc un dies després
també a CaIa Millor, per segona vegada con-
secutiva; Ia primera es va realitzar a Ia
zona de Son Servera, mentre que aquesta se-
gona es realitzà a Ia de Sant Llorenç, a
l'estiuenc Parc de Za Mar.
Es presentaren les mateixes aspirants que

ho havien fet el dia de Ia presentació i
desfilaren davant el jurat, format pels
senyors Bartomeu Pont, Ignasi Umbert, Fran-
cisco Barrachina, Bartomeu Mestre, Juan
Reynés, Pere Servera, Antonio Penafort,
Jaume Canugas, Clude Cament, Lluís Garcia,
Karin Beskeler, Juanita Torrens i Pilar
Montes de Oca (Miss Costa BaLear).

L'elecció estigué patrocinada pels hono-
Y>r,^,iw ii',vtaments de Sant LLorenç i
Son Servera, 2 més de l'Associació Hotelera
ae ^a L>aaui de CaIa Millor, i organitzat
per Pere Salas, coordinador de les 22 be-
lleses que passaren per Ia zona.
Les joves, sense experiència, desfilaren

davant el públic amb tres mudes diferents.
La primera, que no causà gran impressió al
públic, fou un conjunt format per uns cal-

¿¿ &m<&t6

PELUQUEROS

ESTILISTAS

X
C/VinadelMar,s/n
Edificio Confort, 22

Telefono586518
CALA MILLOR
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çons de ciclista amb faldó, color àcid i
camiseta a joc. La segona fou un vestit de
bar.u amb tons morats i negres. Poc a poc,
mentre els 22 parells de tacons poc entre-
nats, tremolosos, anaven agafant posicions
damunt Ia passarel·la, es llevaven el poc
de tela que les tapava.

MIS BALEAR, VE BLANC
Per acabar, després de Ia llarga i impa-

cient espera del públic, les 22 jovenetes
tomaren a escena i per primera vegada
lluïren uns maravellosos vestits de núvia,
adomats amb el to juvenil de les partici-
pants. La firma que deixà els vestits és
Ia més prestigiosa dins Mallorca: Prono-
vias. Aquest fou el plat fort de Ia nit,
ja que Ia gent no s'ho esperava.

Els maquillatges i retocs juvenils foren
r« .litzats per Catherine de &z BeVLe Epo-
que.

Després d'una llarga espera amenitzada
per l'actuació de l'orquestra, el jurat de-
clarà Ia seva decisió: Judith Atienza,
madrilenya de naixement i de 77 anys d'e-
dat, fou proclamada Miss Balears 1989,
participant nQ 21, amb llarga cabellera ne-

gra i ulls verds. Ja havia estat nomenada
Miss Patma. Aquesta mateixa nit fou corona-
da per Ia seva predecessora, Ma Isabel
Muñoz, Miss Ba^Lears 1988. Les seves Dames
d'Honor varen esser Juana M& Gutiérrez i,
Beatriz Ruiz. La decisió del jurat fou
acceptada pel públic, ja que Ia immensa ma-
joria hi estava d'acord.

Desitjant molta sort a totes elles davant
Za propera data, l'elecció de Miss Espanya.
Somiem tots i mirem-to dalt del peJdium!.>

A.Moreno, MjNebot i RjC.>Martinez.>

GRRPHIS g) 555565
DBTRIBUIDOR MRA w

MANMOR Y (OMARCA DE

S
MlS IMPRESOS SON

A TODO COLOR

IMPRESOS 4
A ATODOCOUIR
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NOCES VARGENT
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Aquest mes ha estat molt
mogut en noces d'argent. Hem
tengut les de Sa Revetta,
que va incloure molta de
gent, tant serverina com de
for>a.

Matrimoni Carrio-Artigues.<

També el matrimoni Ca-
rrió-Artigues ha celebrat

els seus 25 anys de matrimo-
ni. L'acte tengué lloc el
dia de Sant Jaume, aprofi-
tant que el Sr.Carrió és de
nom Jaume i també ho és el
fill, i Ia filla feia anys.
Degut al negoci que tenen,
que és el Supermercat Son
Servera, foren moltes les
amistats que anaren a donar
els que molts d'anys!.

Matrimoni Sansó-Serra

Un altre és el matrimoni
Sansó-Serra, que el dia 30
de juliol ceLebrà les seves
noces d'argent. Molts vos
demanareu quí és aquest ma-
trimoni, idò, maldament vis-
quin a Manacor, tenen rels
a Son Servera, ja que na Mi-
quefa és germana d'en Toni
Serra de "Pocafarina" i en
Francisco Sansó. Per les
festes de Sant Joan fé una

exposició de ceràmica a La
Caixa i a més el Sr.Sansó,
a partit d'ara, col·laborarà
en Recull Informatiu, donant
obres seves per als perso-
natges que entrevistarem al
restaurant S'Era de PuIa.
Ràdio Son Servera-85 i

Recull Informatiu desitgen
que puguin cumplir els cin-
quanta.

ATENCION NlNOS! ^iaku-^áku

Os invita a Ia inaguración de su tienda de
juguetes el próximo día 19 de agosto

a las 20 H.
Habrá teatro de marionetas, juegos

populares y refrescos. C/. Na Llambies, 39 - A
TeI 58 59 72

07560 CALA MILLOR

EL PRESIVENT VERGER REUWI ALS BATLES VE LA COAWRCA I A LA PREMSA

El divendres dia 28, a un
restaurant de Porto Cristo,
el President del Consell In-
sular de Mallorca, Sr.\ Joan
Verger, reuní als batles i
Ia premsa de Ia comarca de
Llevant, per tal d'explicar
El PIa d'Obres i Serveis-
1989.

El pressupost de 1989 ha
augmentat en relació a l'any
passat de 870 a 1.539 mili-
ons de pessetes. Aquests do-
blers són per l'amilloran:ent
de Ia infraestructura dels

municipis que ho damanin. El
President explicà a Ia prem-
sa que quedava a Ia disposi-
ció de qualsevol per donar
informació per part del Con-
sell, ara bé, per evitar
malentesos, Ia donaria glo-
bal, i per puntualitzar els
punts, seran els Ajuntaments
els que donaran informació.

MILWRES PER SOH SERVKRA.>
Les millores concedides

pel Consell a l'Ajuntament
<ït

1^v Salera son les
següents

1) Dotació de capa de roda-
dura c/Lepanto. Pressupost:
9.421.641 ptes (CIM,
6.124.067; Ajuntament,
3.297.574).
2) Aigües pluvials c/ Na
PenycúT,Ca s'Hereu i Es Ra-
fal. Presupost: 3.921.676
ptes (CIM, 2.745.173; Ajun-
tament, 1.176.503).
S) Paviment carretera CaIa
Bona-Port VeIl.Pressuposti
6.917.232 ~ptes (CIM,
4.496.200; Ajuntament,
2.421.032).
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EL CONSlSTORI "PASSA11 VE RADIO I DE CULTURA
Una vegada més el Consis-

tori ha demostrat que tot el
que sigui pel bé del poble
i especialment en cultura,
"passa" de tot.

Vet aquí un rosari de pro-
blemes: els que tengué ía
Banda de Música que va estar
a punt de desaparèixer; els
de Sa Revetfa, L'Bscoki de
Música i La Covat, i els de
tots els col·lectius o perso-
nes que volen organitzar
actes culturals, no perquè
els diguin que no, sinó per-
què tots són traves, entre-
bancs i poca serietat per
part de l'Ajuntament.

ES IGUAL QUI ES FACI CARREC
DE LA RADIO.

Nosaltres tenim el proble-
ma amb el funcionament de Ia
ràdio, que, com explicaven
el mes passat, depèn de
l'Ajuntament; no és que no-
saltres volguem esser els
únics encarregats del funci-
onament de l'emissora, el
que volem nosaltres i el
poble és que Son Servera
tenga Ia seva ràdio local,
però és el Consistori qui
l'ha de demanar a l'Adminis-
tració Central i els "pa-
ssen" de tot. Corren rumors
-no sabem si amb o sense
fonaments- que afirmen que
el Gavinet de Premsa que
dirigeix Agustí Vives i
coordina BeI Servera Ia vo-
len controlar ells, per r>o-
der donar informació

de segons quins reg-i-
dors. Uns altres rumors
apunten Ia possibilitat que
els oferesquin qualque cosa
a canvi. Si això és cert, ja
es pot assegurar que Son
Servera es quedarà fora
ràdio local.

ELS INTERESSOS PARTICULARS
DAVAST EL BE DEL POBLE.

Tot això du a Ia conclusió
de que Ia majoria de regi-

UN MUSIC-BAR EN LLOC D'UNA GUARDERIA
dors miren més els intere- terreny, fora haver "cres-
ssos particulars als del cut", es construeix.
municipi; n'hi han que s'han
cercat assessors pagats pel A. LES PROXIMES ELECCIONS
poble, que en realitat el S'HAN DE VOTAR ELS MATEIXOS.*
que assessoren snr. e>ls inte-
ressos ??? A pesar de tot això, no

s'ha de perdre l'esperança,
MOLTS DE CANVIS A LES NORMES sinó que, per les pròximes
SUBSIDIARIESj eleccions, han de tornar a

quedar els mateixos, al man-
Una de les coses que esta co el muníoípi guanyarà les

de moda es el canvi de les^ despeses d'aprenentatge i
normes subsidiàries; això ies de dur nous tècnics
ŝ , sempre hi ha qualcú que assessors.
en surt beneficiat.

EL QUI NO MENJA HEL, XUCLA
UN MUSIC-BAR EN LLOC D1UNA ^ BRESCA \
GUARDERIA.>

Tenim e 1 cas d ' un loca 1 a
l'Urbanització Son Ffa>riana
que estava destinat a una
guarderia infantil i s'ha
construït un music-bar, és
segur que sense permís, però
no es problema, es canvien
les normes subsidiàries i
que es fotin els veïns que
compraren els solars veï-
nats.

Un altre és a Ses Pfames,
on no es donà permís per
construir per falta de me-
tres i, segons comentaris
del propietari, al poc temps
Ii feren oferta de compra i
decidí vendre, després d'ha-
ver-se informat al respecte;
ara resulta que en el mateix

El Consistori mateix no fa
res per evitar tot això, ja
que qui no menja mel, xucla
Ia bresca.

Pep García.1

CENTRO

ACUPUNTURA
DIETETICA - NUTRICION

Fco. Gomlla. 1 - Enflo B - TeI. 55 59 22 - MANACOr
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PARQUIMETRES A CALA MILLOR

Dins el PIa d'Inversions en Millores
d'Infraestructures de les Zones Costaneres,
que presentà la Conselleria de Turisme,
l'Ajuntament de Son Servera ha començat a
fer projectes, un dels quals ès la col·loca-
ció i senyalització, tant dins el poble com
a Ia zona costanera, d'd-ndicadors informa-
tius dels llocs més importants i d'interès
pels visitants.

EL CENTRE DE CALA MILLOR1 POSSIBLE ZOHA
FRANCAj

Un altre projecte és Ia col·locació de
parquímetres en el carrer SoI i travesse-
res. Amb aquest projecte s'espera eliminar
renous i solucionar el problema dels esta-
cionaments.

També s 'estan col·locant discs de màxima
velocitat de 40 km/h pels carrers cèntrics.

Aquests projectes poden esser bons, se-
gons opinió de Ia gent, sempre i quan es
faci cumplir Ia llei per tothom, o sia que,
si s'ha de denunciar, que sia a tothom, no
a uns, sí, i a d'altres, no.

Després hi haurà el problema dels resi-
dents dins Ia zona franca, ja que pot esser
un punt polèmic.

ocio Informatiu PAGIWA - £

Ayuntamiento de Son Servera

Por Ia presente se Ie comunica que ya están al
cobro en período voluntario las liquidaciones de
ingreso directo por CONTRIBUCIÓN
TERRITORIAL URBANA.

Al ser este el primer recibo por este concepto,
debe hacerse efectivo por algunas de las
siguientes formas de pago:

--En metálico o cheque-talón conformado en Ia
Depositaría de este Ayuntamiento.

-O bien mediante transferencia a:

Ayuntamiento de Son Servera
Bco. Crédito Balear
(Sucursal Urbana)

Plaza de San Juan, 3
Son Servera

C/C. 66/10000-25

Se Ie recuerda que en caso de no hacer efectivo
el pago en período voluntario se procederá a su
cobro en ejecutiva por vía de apremio con un 20%
de recargo.

Si tiene alguna duda o existe alguna anomalía o
incorección en su recibo, puede l lamar
directamente al Centro de Gestión Catastral y
Cooperación Tributaria llamando al teléfono
723145 (M. Cantallops o I. Ensenyat)

Para todos los que quieren ir diferentes Boutique "Krash"
ha puesto sus rebajas del 30% y 40% para que puedas

seguir yendo diferente
"No te pierdas"

ftOUTIQUE

v

CALA BONA

Paseo Marítimo, 38 Cala Bona TeI. 585%2
Avda. Trías, Ca'n Picafort

ISER
VANGUARÜIA

f LINEA EXCLUSIVA

Paseo Marítimo, 38 CaIa Bona
TeI. 585962

Ruda. Trias, Ca'n Picafort
TeI. 851766
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LA VERITAT WO SEMPRE FA MAL
CALA MILLOR ENS FUIG

A d'altres números de Ia
revista hem fet referència
a Ia imatge de CaIa Millor.
La qüestió és que entre tots
ens l'estam carregant, ti-
rant abaix, discriminant...
amb una paraula: que CaIa
Millor té una imatge que no
es mereix.

Començant pels pasquins de
publicitat per les façanes,
faroles, papereres, etc,
etc; desprès Ia quantitat de
gent que en arribar l'hora-
baixa es situa pels carrers
principals repartint bit-
llets de publicitat, Ia qual
cosa no deixa d'esser una
molèstia per a les persones
que visiten Ia zona, ja que
no caminen deu passes sense
topar el qui els atura per
donar-los el paperet que en
general acaba tirat per te-
rra.

Després, a Ia nit, és quan
comença Ia "guerra dels re-
nous", tots es proven a veu-
re qui posa Ia música més
forta; a Ia matinada es po-
den veure grups que es pa-
ssegen pels carrers amb bo-
telles, pots de llauna i al-
tres productes que acaben
tirats per les voravies i
carrers; al dematí, quan Ia
gent comença a aixecar-se,
els carrers fan llàstima,
pareixen un "femer".

A l'hora d'anar a Ia plat-
ja, es troben amb dos cèn-
tims del mateix, quan no els
mclesten amb els bitllets
publicitaris, són els vene-
dors de fruites i begudes,
que no s 'aturen de molestar.

ßUE PAH LES AUTORITATS?.\

Davant tot això, les auto-
ritats dels dos municipis
fan poca cosa, no perquè no
puguin, sinó perquè, quan Ia
Policia Local denuncia un
establiment, una moto (per
fer renou o més via), el de-
nunciat sempre troba dins el
consistori el amic de tom

que es preocupa de que Ii
llevin Ia denúncia. Davant
aquestes actituds, els guàr-
dies es veuen impotents.

AL FISAL TOT ESCLATAj
S'arriba a tal punt que,

per un motiu o l'altre, Ia
cosa es fa pública i llavors
és quan venen les corregu-
des, les declaracions a Ia
premsa, Ia qual cerca les
frases que poden destacar
als titular, com "no vull
que CaIa Millor sigui un ce-
menteri", "els locals vetlen
a Ia Policia" i d'altres,
que l'únic que fan es donar
més mala imatge.
NO ES TRACTA DE ASAR PISTOLA
ES LA MAj

Tampoc es ti''i -f'i
tancant locals ni carregant-
ütí. a tothom a La pi>itnera,
sinó que seria millor menta-
litzar als propietaris a les
bones i, quan fos necessari,
denunciar, però no només du-
rant unes setmanes, sinó du-
rant tot l'any.

Esperem que tot es tran-
quilitzi i torni a Ia norma-
litaL. p?' i->e de Ia zona i
que els ^tics locals es-
tiguen mes alerta quan fan
declaracions a Ia premsa o,
quan un ciutadà dóna una
queixa, amb el que Ii con-
testen, i que escoltin i fa-
cin esbrinaments per donar
solucions. pep Garoiam

PIZZAS-LASAGNE-HELADOS
COCWA ESÍTERNACIONAL

Paseo Marítimo, 21
CALA MELLOR

MALLORCA

TeI. 58 56 06<
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QUI A/O UEU BE LA TU ES PERQUE A/O UOL???
xl £a segona meitat de Ia

decada dels 50 començaren a
ì.nstal'lar-se els primers te-
levisors al terme de Son
Servera, com és de suposar,
en blanc i negre, i, degut
a Ia llunyania de l'emissora
d'Alfàbia i Ia tècnica enca-
ra poc avançada, nomes es
veia "boira", just-just per
veure Ia imatge.

Amb el pas dels anys l'A-
juntament va instal'hzr un
repetidor local, Ia tècnica
ha avançat moltíssim, tant
amb els televisors com amb
Ia netedat d'imatge, els co-
lors han deixat al blanc i
negre casi fora i el poble
a passat de només tenir-ne
a dues o tres cases a tenir
-ne a cada casa.
A pesar dels avançaments,

al terme de Son Servera sem-
pre hi ha hagut zones que,
degut a les muntanyes, tenen

problemes per veure Ia TV
amb netedat, com és el cas
de Ses Pfames i. Sant Jordi,
en aquesta zona, fins fa poc
dies, no han pogut veure-la
així com toca. Els devers 50
veïns afectats, cansats de
gastar doblers en antenas i
amplificadors, decidiren,
aconsellats per un tècnic
antenista, juntar-se i posar
un repetidor particular.

La idea fou acollida per
quasi unanimitat, ja que fou
una petita minoria Ia que no

hi estava d'acord. Després
de parlar-ne, feren comptes
i amb unes Ì5.000 ptes. per
veí ara veuen Ia TV de mara-
vella.

El que no s'entèn és que
l'Ajuntament es gasti un ca-
ramull de doblers amb el re-
petidor municipal i Ia TV no
es veu bé a tot el terme.
Per ventura és que són els
"els televisors que s'han de
modernitzar"!.

Pep García.

FRIGORIFICO AEG SANTO 3000

73.800 Pis
Zona de congelación
cuatro estrellas|

Bandejas
transparentes con
carga admisible de
20 kg cada una

Evaporador
integrado

Circuito de frío
integrado

Exterior

Carcasa con
protección antióxido
de larga duración

INSTALACIONES
SUMINISTROS
Y SERVICIOS

25 AÑOS A SU SERVICIO

Urb.LosAlmendros,8 - Tel.585548

CALA MILLOR
IMATGE DEL REPETIDOR



PAGIWA - 77 < o c > o Informatiu
8RIGAPA VE UIES I 08RES

J U L I O L - 89

Desprès d'haver passat les festes de Sant
Joan, vull comentar breument Ia bona actua-
ció de Ia Brigada de Vies i Obres Munici-
pal, dirigida pel seu encarregat, un home
amb molts d'anys d'experiència dins Ia bri-
gada, com és en Miquel "Guidò", el qual,
baix el comandament del seu Delegat, en
Jeroni Vives, ha duit una tasca a vegades
poc reconeguda, però aleshores sempre nece-
ssària, com és Ia neteja dels carrers i
places i el manteniment de totes les insta-
l·lacions municipals.

Darrerament aquesta brigada ha experimen-
tat un canvi radical, per bé, on es nota
Ia ma del seu Delegat, un home preocupat
per donar una imatge del poble on s'hi pu-
guin mirar els altres pobles. Cada dia
se'ls ha vist feinejar abans de les actua-
cions, per tal de deixar-ho tot a punt, i
després, de bon matí amb escombreres i pa-
les, recollir totes les deixalles.

Amb els darrers elements nous incorporats
recentment a Ia Brigada, amb molt bon cri-
teri per part de l'Ajuntament, és segur que
millorarà encara més, ja que tots són homes
qualificats dins Ia seva feina.

Des d'aquí els felicitam a tots i desit-
jam el mateix per als diferents grups muni-
cipals.

ApoVLània Garciasj

SE CERCA PERSOWA QUE UULGUI
CUIDAR UWA QUARTERAOA VE TERRA
AM8 AMETLES A SOW MORO
PER MES IWFORMACld TLF. 567023

Les darreres
novetats en:

"bolsos"

complements
de pell

Avda, Cristóbal Colón, 70
Teléfono 58 52 24

CaIa Millor
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* Naixements.*
24-4-2989~Maria Llinàs Mas, filla de Jaume
i Antònia.
24-4-1989 Estefania Cañas Ortiz, filla de
Jorge i M& del Carmen.
26-4-1989 David Chica Rodríguez, fill de
Fr>ancisco i Petra.
12-5-1989 Caterina Andreu Rubí, fill d'An-
dreu i Magdalena.
21-5-1989 Sonia Rodríguez Velazquez, filla
de Ramón i Lucía.
23-5-1989 Daniel Ayerza Moreno, fill de
Julian i Concepción.
08-6-1989 Zeus López Rodríguez, fill d'E-
ladio i Carmen.
13-6-1989 Gabriel Servera Muntaner, fill
de Miquel i Catalina.
15-6-1989 Higinio Garrancho Aguilar, fill
d'Higinio i Soledad.
16-6-1989 Cristina García Abnodóvar, filla
de Pedro i Inès-María.
21-061989 Juan Antonio Romero Bennet, fill
de Juan Antonio i Gail-Ivonne.
25-6-1989 Guillem Llull Gabnés, fill de
Joan i Aina.

* Matrimonis.*
11-5-1989 Néstor-Omar Ballester i Silvia-
Patricia Ganado.
13-5-1989 Antonio Llull Planisi i Maria-
Belén Pons Martínez.
27-5-1989 Martín-Juan Brunet Nebot i Mar-
garita Casellas Verdera.
07-6-1989 Pedro Arias López i María-Luisa
Fayos Hurtado.
23-6-1989 Alonso Olivares Olaya i María-
Rosario Canales del Pozo.
25-6-1989 Juan-Antonio Palerm Nebot i Ma-
riaEsperança Llabrés Terrassa.

* Defuncions.*
06-5-1989 Nicolasa Massanet Sard.
23-5-1989 María-Remedios Ramírez Guerrero.
24-5-1989 Helmut Bartz.
24-5-1989 John-Albert Gray.
02-6-1989 Francisca-Ana Pallicer Riutort.
06-6-1989 José Leno Martín.
23-6-1989 Joan Llull Ribot.
28-6-1989 Francisca Ribot Tous.

Bar - Restaurant
Jctim& V/i%/<

Li ofereix el seu
serveri de

berenars, menjars
econòmics i
paella.

Urbanització
"Los

Almendros11

Cala Millor

CALA MILLOR
TeI. 58 52 28



PAGIWA - 13

Abana de res, vatäria
demanar disculpes a tots els
lectors que seguien amb in-
terès els escrits sobre les
famílies d'instruments i
desl qualf, s'han vists pri-
vats de seguir llegint.

Ha passat pràcticament un
any de Ia darrera vegada que
cantaven coses dels instru-
ments, però, degut a La gran
quantitat de coses per fer
i també a Za proximitat de
tes matrícules al Conserva-
tori i preparacions dels
exàmens, no ens ha permès

Q c> Q Informatiu

ESCOLA VE MUSICA

JULIOL - ¿9

dedicar gaire temps a tots
vosaltres, o milTj>r dit,
gens de temps.

Esperam que tot això no
torni a succeir i anam a se-
guir i recordar un poc el
que ja haviem expli^at.<

Recordem que haviem trac-
tat Ia família de les flau-
tes (flauta i flautí) i Ia
família dels oboès, oboè,
corn anglès, fagot i, contra-
fagot) i anàvem a començar
amb Ia família dels clari-
nets.

El més petit de Ia família
dels clarinets és el re-
quint, que és com un clari-
net, però més petit, és el
mateix que quan comparam Ia
flauta i el flautí.

Es '^ més agut de Ia famí-
lia dels clarinets i està
afinat en mi bemol.

Tot el que diguem referent
al clarinet, ens servirà per
definir el requint, per tant
donarem pas a l'entrevista
i el pròxim mes explicarem
el clarinet, que ens servirà
per a tots dos.

WTREVISTA A MARIA MAGDALEMA VIVES GARCIAS.

-ffoZa/, ens podries explicar
què representa per a tu es-
tudiar música?.*
- Gràcies a Ia meva germana,
que n'estudiava, jo també em
vaig apuntar i de cada ve-
<. T. m'agrada més.
- Com i per què vares elegir
el requint7j.
- Perquè a Ia Banda hi havia
un requint que ningú emprava
i em digueren si el volia
estudiar i vaig dir que sí.
Va esser un dels primers
instruments que vaig conèi-
xer.
- A més del requint, hi ha
d'altres instruments que
t'agradin?.*
- Si, l'oboè, Ia trompa i el
clarinet baix.
- Aprofitant que tu ets com-
ponent de Za Banda de Za Fe-
deració, per què no parZam
un poc d'ella i ens expli-
ques Za teva opinió de Za
Banda?.*

Està molt bé. M'agrada
molt, ja que conec altres
persor.as d'altres pobles que
també hi toquen.
- Quines creus que són les
diferències més grans entre
Za Banda de Za Federació i
Za de Son Servera?, si es
que creus que n'hi ha.*
- Que a Ia Banda de Ia Fede-
ració són més components i
hi ha instruments que aquí

no hi ha, com fagots, clari-
nets baixos, etc, i està
molt més equilibrada amb les
famílies d'instruments.
- I per acabar, conta'ns un
poc com ha estat Za teva
estada durant aquest primer
any cam a component de Za
Banda de Música de Son Ser-
yera.i

M'ha pillat un poc de
sorpresa, ja que no tenia
cap curs de requint. Una de
les coo 1S que més m'han

agradat ha estat el desen-
rotllament de l'altre gent
3ir.s l'arrhient.
I fins aquí l'entrevista

amb na Maria Magdalena, Ii
donam les gràcies per Ia
seva col·laboració i Ii de-
sitjam molta de sort amb Ia
Banda de Ia Federació i
també amb els estudis de
música en general.

I a tots vosaltres vos
deixam fins e 1 proper mes,
quan tractarem un altre ins-
trument. Fins prest.

ESCOLA DE MUSICAs

Rellotgeria
Fotografia

GRRClR LlS
Reportatges i videos

Pl. Sant Ignasi 3
Son Servera

-TeI. 567165
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TEATRE SERVERI: "SA MURGA"
Aquest mes, aprofitant que

el grup de teatre serverí
"Sa Murga" celebra el desè
aniversari, del seu na'ixe-
ment, volen que ens contin
v*, poc de ita història del
grup, d'on va sortir Za idea
de formar-lo, persones que
han passat pel grup al lÏ&rg
dels deu anys, les obres
representades, llocs on les
han representades. Tot això
ens ho contarà el seu direc-
tor, Antoni Palerm.

- Què te pareix si ens con-
tes perquè i com va sorgir
Za idea de formar aquest
grup?.
- Això era l'any 1979 i. es
va voler crear un club cul-
tural, hi va haver un intent
de fer qualque cosa i un
parell de persones comença-
ren a dir "Jo faré això, jo
faré allò", i noltros vàrem
decidir fer teatre, desprès
d'uns anys, els únics que
varem seguir vàrem esser
noltros, desprès d'uns anys
sí que va sortir un club
cultural amb en Severiano i
un parell, que va durà uns
quants d'anys, però no ma-
ssa, així que, a Ia llarga,
els unics que vàrem quedar
d'aquella envestida hem es-
tat noltros.
- I quan començàreu, éreu
molts?.
- Tres o quatre: en Miquel
"Cupeta", en Jaume Gual, en
CdÍMfat i jo, i no hi havia
cap al·lota, r.o podíem fer
massa cosa, i me varen dir:
"Has d 'anar a una que és
molt decidida, na Cati Mari,
Ii demanàrem si volia fer
teatre i mos contestà que sí
i que ella mos duria cinc o
sis al·lotes més; aquest va
esser l'any que representà-
rem sa rondalla d'en Martí
Taco i per s'escenari arri-
baren a passar unes quaranta
persones, perquè hi havia un
drac de set caps i cada cap

eren tres o quatre persones,
hi havi- casi mig poble da-
munt s'escenari i l'altra
mig a baix, bè dels quaranta
actuaven nou o deu, els al-
tres eren figurants.
- I desprès d'aquest primer
any?.
- Be, desprès ja se va anar
filtrant sa cosa i anàrem
quedant els més interessats,
sempre hem estat molts, el
mínim, deu, i el màxim, de
quinze a desset; mai hem
estat sempre els mateixos,
però des primer any , 19 79,
ara en quedam cinc.
- I en aquesta obra darrera,
quants éreu del primer any?.
- En aquesta hem estat tres:
na Xisca Mas "Frare", en
Cakzfat i jo, després hi
havia n'Esperança i na Cati
Mari, que enguany no han
actuat, però és probable que
el pròxim any actuin; lla-
vors n'hi ha tres o quatre
que són de l'any 80; bé,
vull dir que molts ja duen
uns quants d'anys d'experi-
èr.ria darr.ur.t ur. escenari.
- I vosaltres sou un grup

obert a tots els interessats
pel teatre?.
- Si, però això és com totes
ses coses, que hi ha un fil-
tre natural, normalment
s'interessat se va ficant,
comença venint als assaigs
i, si s'hi troba bé o Ii
agrada, ja comença agafant
paperets, i, si un no se

troba còmode, ja no torna;
enguany han actuat na Rosa
Mari de'n "Sanet", que feia
uns quants d'anys que me
deia que volia fer teatre,
i també en Toni "Ribotet",
que ja va actuar amb noltros
quan tenia quatre anys; tam-
bé na Maria Rosa, que fa fer
una substitució el tercer
dia.
- I tornant al començament,
a l'any 80 què féreu?.
- Vàrem tornar a representar
una adaptació d'una rondaia
mallorquina que se deia "Què
val mes, rnatinejar o a missa
anar?", però, clar, noltros
a ses rondaies ja hi ficàvem
coses nostres i arriba un
moment que ja tens més ganes
de fer Io que tu vols que Io
que t'obliga un texte donat,
i així, va esser quan i com
començàrem a representar
obres pròpies.
- I quines obres són aques-
tes?.
- En el 81, "Història de
Nyu"; en el 82, "El món
d'Arlequí"; en el 84, "Un
fantasma per a tu"; en el
86, "Sunset Boulevard"; i
arribam a sa d'aquest any,
"L'origen de Ia Comèdia".
- Moltes gràcies, Toni, ja
continuarem.
- A voltros, i quan volgueu.

Maria Brunet.
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A fit>/ H4^«AN FO-

TVT 65 A WA OCL.> ,
AKA HAUKA b£.f€A.

LA BoKM AWO EW

pe«?61

r̂̂ ^d?
,vytcv,p^*7/ £í:«W'

^¿^¿T,>a^ÉÉ

f*"'"*C*M^&jtf
<*H;*A,,,Mf

>srv«»n»*/e
^rll^AM6tE

> Jkü«os «we
> flLMN JOe^A

BATLCI

»ATL6,
6WS^AMV MOS

HAM T«rTWTy MO

foDRtH M>WAR ?A

MSAbA A Tïí
Jninrs"

'NO,NO
Hi «A ave p*rsA^

"9eh/A,WQv)ICOM*M-1
J>A, I Wo 6$ EL

_gATLE,MO VA
«&6LAA

WAtA1 f>e*e \ no

M6 h>i>RAs J>i«. t>yf

UUe AA ME FA|& ftfTo5

e-N 'CoCOA" I AMÉÎ

F6Tfi AMS U^A

"WlCOfc" I

^/x.^SX<y» "*

M*tt-AUkft

ATENCIO NINS! ^|Äfek-^|ÄfeW

Vos convida a Ia inaguració de Ia seva
tenda de juguetes el pròxim dia 19

d'agost a les 20 h.
Hi haurà teatre de teresetes, jocs

populars i refrecs.
C/. Na Llambies, 39 - A

TeI. 585972
07560 CALA MILLOR
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Dijous dia 20, alumnes de
l'Escola de Ball de Sa Re-
vetla oferiren al poble
balls i poesies, per tal de
celebrar les Noces d'Argent
de l'agrupació, confirmant
amb Ia seva il·lussió que el
futur de Sa Revetla està
assegurat.
El divendres horabaixa, a

tots els carrers de Son Ser-
vera, s'obrien portes i de
les cases, com per encanta-
ment, anaven sortint garri-
des al'lotetes, nines, mado-
nes i bergantells, tots ells
amb els vestits típics ma-
llorquins, unes vestides de
pageses i d'altres portaven
el vestit de senyora, ador-
nats amb les antigues joies
de família; tots dirigien el
seu pas a l'Església de Sant
Joan, que obrí les portes
per celebrar amb tota solem-
nitat les Noces d'Argent de
l'agrupació folklòrica Sa
Revetla.
Missa solemne cooficiada

per D.Joan Servera, D.<Antoni
Lliteras i els rectors D.\
Pere Pou, D.Rafel Umbert i
el que fóra el fundador de
Sa Revetla, D.Joan Font.

Dues columnes de murta i
flors adornaven l'altar, EIs
cants del cor acompanyaren
el pas de 25 persones, un
per cada any de l'agrupació,
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NOCES VARGENT VE SAREVETLA VE SON SERUERA

MOMENT DEL BALL DE L1OFERTA

que portaren un llum a l'al-
tar. La persona de més edat
que ha ballat amb l'agrupa-
ció, madò Maria, també ves-
tida de pagesa acompanyada
per n'Antoni Penafort portà
el cal?.e a l'altar. El ball
de l'Oferta, executat pels
balladors actuals, revestí
una especial emoció que
transmeteren al poble, que,
amb Ia seva presència massi-
va, acompanyava una vegada
més a Sa Revetla i compartia
Ia seva alegri-a. Acabat el
Ball de l'Oferta, els sona-
dors i cantadors baixaren

del cor i s 'acostaren a
l'altar, per oferir una gui-
tarra i unes castanyetes,
símbol de les hores de músi-
ca aportades a l'alegria i
bulla de Ia gent del poble.
A l'hora de les pregàries,
un nuu d'emoció en Ia veu de
D.Joan Font, al recordar, un
per un, a tots els compo-
nents difunts de l'agru-
pació. El sermó, a càrrec de
D.>Rafel Umbert, captà de
seguida l'interés de tots
els presents, d'ell desta-
cam:

Revetfai: festa, sobretot, de balls, que
es fa a Za nit que precedeix una diada
assenyalada; aquesta és TM definició que
ens dona el diccionari. I aquest ha estat
el camí recorregut per Za nostra entranya-
ble Revetfai de Son Servera. Revetfai i festa
s 'han donat i es donen Za mà des de fa 25
anys, teixint tot un encatifant de bells
records, d'aplaudiments generosos, de ria-
lles fresques i també de suades gustoses.
Sa Revetfa ha mantingut aquest aire de gra-
tuitat i de refació desinteresada que tant
necessita el nostre món viciat pels aires
de les preocupacions i les angoixes de cada
dia. Dins Za multitud de problemes diaris,
Sa Revetfa. haurà significat allò que el cor
en el fons anhefai, allò que l'ànima, si es
vol mantenir viva, no pot deixar de xuclar:

Za desconexiò d'un món angoixant, Za cone-
xió amb les enyorades arrels del món de
l'avior i Za festa marcida de cares ale-
gres, sons bulfamguers i rialles amigues:
tot un món enyorat i tan sovint presoner
de presses, de treballs alienants i consu-
mismes esciou i tzadors".

Seguí Dor. Rafel donant les gràcies per
moltes de coses i acabà dient:

"Que sigui aquesta celebració a Za vegada
record agraït d'uns anys i unes experièn-
cies que mai podeu oblidar i fita i empenta
que vos esperonin cap a metes de constant
superació.

Que per molts d'anys pugui Sa Revetfa.
alegrar i acompanyar Za vida d'aquest ben-
vol^ut poble de Son Servera.

ELS COMPONENTS, ENTREGANT LES OFRENES

Acabada Ia celebració de
Ia Santa Missa, els cape-
llans i components de Sa
Revetla es dirigiren a l'Es-
glésia Nova.

La Junta Directiva de Sa
Revetla decidí que les Noces
d'Argent fos motiu de recor-
dança i d'encontre entre els
antics components que al
llarg dels anys han forrr.at
part de l'agrupació i es
convidà a tots a viure una
vetfada molt especial.
Amb emoció anaren oferint

els balls, balladors de dis-
tintes generacions i no po-
dien tampoc mancar-hi els
actuals, dos dels quals ha-
gueren de fer doble feina,
ja que han estat companys de
totes les generacions que
han passat per Sa Revetla i
han ballat els 25 anys: en
Miquel Ripoll i en Joan
"Jaques".
Prop de les dotze de Ia

nit es recaptà a l'escenari
Ia presència del fundador de
Sa Revetla, D.Joan Font, i
de Ia mestra de ball, na
Margalida Nebot, els quals,
segons paraules de n'Antoni
Penafort, hans estat el su-
port fonarr.ental per a Ia
continuitat de l'agrupació
? foren obsequiats amb i<r.a

placa conmemorativa de les
Noces d'Argent.

Per finalitzar Ia festa,
hi va haver bunyols i miste-
Ia per a tothom. Enhorabona
per Ta maravellosa vetlada
i que sigui per Molts
d 'Anys ! .\

SA REVETLA, VIHT-I-CIHC AHÏS.

JOAH FONT, RECTOR.
- Quan fundà Sa Revetfa,
¿pensà vostè que pogués te-
nir aquesta continuitat7j
- No, i és una gran alegria,
això ens hauria de dur a fo-
mentar totes ses activitats
que aportin una convivència
i una companyonia en es po-
ble. Tornar a veure tantes
persones que han passat per
l'agrupació ha estat una
gran alegria.

CATALIHA PENAFORT,
PRESEHTA DORA.

- M'ha sorprès molt veure sa
gent que havia passat per sa
Revetla, no tenia idea, per-
què jo era petita quant vaig
entrar a l'agrupació. Es re-
unir tanta gent només té una
explicació: Que tots els
que, en un moment donat hem
estat components de sa Re-
vetla, en el fons l'estimam
molt.

PERE POU, RECTOR I PRESIDEHT
ACTUAL.

- Vostè ha viscut tots els
anys de Sa Revetfa, quina és
Za seva opinió d'aquesta
nit?.
- Ai, ai, Magadalena!, sem-
bla que vas despistada tu
també avui. Com saps, quan
vaig venir an es poble, ja
estava fundada s'agrupació,
he viscut 22 anys de Sa Re-
vetla i m'ha aportat moltes
de satisfaccions. Però avui
l'encontre amb diferents
persones que havien estat
components de l'agrupació i
per diferencies ó distints
motius havien deixat l'agru-
pació i s 'han tornat reunir
i assajar per oferir aques_
ta vetllada és motiu impor-
tant de satisfacció.

Magdalena Ordinas

MADO XINETA EN ELS 85
ANYS TAMBE PARTICIPA
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Maria Brunet RECORDANT TEMPS ENRERA

Continuant xerrant amb madò
Catalina de Son Comparet,
qui ens contarà més coses de
les feines del camp i més
concret de les que solien
fer e££a i Za seva família
a l'abans citada possessió.

- Què ens contareu, aquesta
vegada?.
Be, te contaré una cosa

molt bella, que és quan sem-
bràvem cànyom. Abaix del
Molí. de Son Comparet teníem
uns quants prats i allà sem-
bràvem el cànyom. També t'he
de dir que mon pare tenia
molt de gust amb això, ja
que des de sempre ho havia
vist fer als seus pares.

Era molt delicat quan
s'havia sembrat el cànyom,
perquè és una llavor que Ia
solen donar molt a ses per-
dius i ets aucells, i el meu
germà i jo, que érem petits,
devíem tenir 9 ó 10 anys,
mon pare mos enviava de bon
matí, abans que sortís el
sol, a guardar el prat, per-
què ets aucells r.o es menja-
ssen les llavors, perquè
quan neix, com té sa llavor
en es capet, era bo de fer
que el se menjassen.
- I ja no el guardàveu pus?.
- Sí, quan era gros i Ii
sortia sa llavor, tornàvem
a anar a guardar-lo, però ja
era poc temps, perquè casi
era segador.

- I no teníeu son tan de bon
mati7.>
r- Uh!, si fos ara, qualsevol
al·lotet diria "Quina sor. que
tenc!", però, abans per mol-
ta son que tenguéssem, Ia
mos feien llavar.
I quina planta és e£ cànyom,
com una. herba?.1

Sí, però és fa molt alt, bé
és una cosa parescuda al
blatdindi, però té sa soque-
ta molt més prima, noltros
mos solíem amagar per dedins
i no mos veien, mira si es
feia alt!.
- Com coneixien que estava
a punt de segar?s
- Perquè tornava groc, com
es blat, noltros, ses al·lo-
tes, no anàvem a segar-lo,
perquè el seu tronc era molt
gruixat i era mal de fer per
noltros.
- I després de segar, que es
feia?.

L'acaramullàvem, perquè
acabàs de secar, després el
posàvem damunt un llençols
i amb una maça el picàvem un
poc i ses llavors queien,
després es feien els feixos
i les posàvem en remull dins
Ia Bassa de Son Comparet.
- Què és això de Sa Bassa,
on és?.
- Tu saps on és Es Molí de
Son Comparet?.
- No.
- Idò a Son Comparet hi ha-
via un molí que molia es
blat, jo sempre hi vaig veu-

re moliners allà: l'amo en
Jeroni "Moliner" i també el
seu fill, en Miquel "Moli-
ner", bé, tu saps on és Sa
Font des Molí, idò aquí ha-
via una bassa que sempre
estava plena d'aigo i era sa
que feia moldre es molí,
perquè era un molí d'aigo.
Be, idò, dins aquesta bassa
anàvem a compondre els fei-
xos des cànyom i estava dos
o tres setmanes en remull.

- I no es pudria?.'
- fio, pareix que s'havia de
pudrir, però no era així.
Després d'això, el trèiem i
l'acaramullàvem, però com si
féssim una cabana, perquè
aixugàs i no agafés floridu-
ra; Ia gent solia dir, quan
ho veien: "HaIa, idò, els o.e
Son Comparet ja han tret < 1
cànyom!", perquè no hi hav,a
molta de gent que en fét ,
però mon pare tenia aque t
gust, quan estava ben sec,
el dúiem a ses cotxeries.

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

REVKIONES GINECOLOGICAS-CONTROL DE EMBARAZO
PLANIFICACIÓN FAMILIAR - ECOGRAFIA

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

Consulta previa cita. - TeIs. 55 59 81 - 58 34 41
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- I després que es feia?.*
- Solien venir uns homes,
els trencadors de aànyom,
que era es "Gaballi", l'amo
en Melsion Sanxo, que era
son pare de madò Joanaina
Taulera.
- Per què no ens contau què
eren els trencadors?.*
- Eren unes barres llargues
que tenien una cosa damunt,
Ii posaven el cànyom i el
trencaven i eren de fusta i
no es feia bocinets, sinó
que sortien com uns fils,
després, amb l'espasella,
unes dones llevaven Io que
no podien llevar els homes
i unes altres, amb unes
pues, acabaven de pentinar-
lo, desprès ja se feien uns
manats i el duien a fila i
després de Ia fila sortia es
bri, s'estopa i es brinet,
i després de tot això, el
dúiem a ca'ls teixidors.
- I els teixidors eren a Son
Servera?.*
- No, en el temps que te
cont, no n'hi havia a Son
Servera, anàvem a Artà i a
Capdepera.
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- I una vegada teixi,t, què
es feia?.
- Fèiem llençols, camies de
dormir, també gonellons i
roba de devall, tant per
home com per dona. I anàvem
a cercar-lo de Capdepera, no
com ara, que van amb cotxo,
noltros i tota Ia gent anava
amb so carro; però ara no
t'he contat una cosa. molt
important, que era abans de
dur-lo a ca'ls teixidors, Ii
havíem de fer bugada; el
posàvem dins un cossi amb
aigo calenta, un sostre de
cànyom i un altre de cenra
dins un sac i així havia
d'estar, si anava bé, tres
dies i tres nits, afegint
aigo sempre, sense deixar-la

refredar ni de nit ni de
dia, així que mos havíem
d'alternar i també venia a
aidar-mos sa tia Antonina
Rafeteta; desr>res dels tres
dies de sa bugada l'havíem
de passar ben passat amb
aigo clara, després s'este-
nien ses troques fins que
eixugassen, ¡quina feinada
que duia fer roba de
cànyom!.

- I una vegada ses troques
eixutes, què es feia?.

Solíem debanar-les amb
unes debanadores, i unes
dones d'edat, que estaven
davant Son Comparet i per
Clot Fiol, madò Catalina
Posadera i madò Lliteras,
mos venien a aidar, venien
més dones i dins ses cases
havia sis o set debanadores,
i això durava un parell de
dies. DeI cànyom més comú se
feia una altra peça per fer
sacs. A jo m'agradaria molt
tenir una pel·lícula de tot
això.
- I aquesta roba no picava?.

- No, a Io millor tot d'una,
un poc, però com ja hi està-
vem avesats...!
- I vos guardàveu tot el
cànyom per vosaltres o el
canviàveu?.
- No, no, tot era per nol-
tros , que érem sis germans
i tots n'hem pogut tenir una
bona caixada.
- Be, moltes gràcies, madò
Catalina, i el mes que vè
tornarem a que ens conteu
mes coses de temps enrera.<

N
TALLER )PIO

JoyeK0 y FotografiaS^- Trofeos Def>ortivos y Grabados

Joyeh^s CAbA MItLOR
KATIAv \

10 COMb9ION-BODAS^fBAUTISMOS.
Desde^295 Ffcs.>V \

Avda CristóbaKColón. 15 y Gl-
:els. 585^69 - 5&5l15

MILLOR
lallorca
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AjMoreno, MjNebot,
RjMartínez i, FjMartí.

San un grup d'amigues i, hem decidit col-îaborar en Za revista, per això, cada mes es
farà una entrevista a gent del teme, que, de quaUjue manera, hagi estat coneguda per
tots, tant per Za seva feina, com per Ia seva personalitat. Desitjam que aquest escrit
sigui tan llegit com tots els altres que es publiquen a Za revista i que vos agradi a
¿0(8.1

La primera entrevista d'aquest espai, es
va realitzar a un personatge que té molta
d'influència, sobre tot a CaIa Millor; es
tracta del President de l'Associació de
Veïns. Anem ara a recordar temps enrera.
Nasqué a Barcelona l'any 1939 i els seus
pares Ii posaren el nom de Teodor Fàbregas

seves noces a Porto Cristo amb Angefa. Duran
Mascaró. D'aquest matrimoni nasqueren dos
fills: MO Teresa i Joan Cartes.

Es dedicava a l'hosteleria fins ara fa
15, que va deixar-ho tot per ajudar al ne-
goci que fins ara havia portat Ia seva
dona. Assolí més tar un càrrec dins Unió

Fàbregas. Passà Ia seva infància a Barceló- Mallorquina, dins l'Associació de Comerci-
na i anà a escola fins als 14 anys, comen-
çant llavors a fer feina dins el món d'Arts
Gràfiques, fins que anà a Cartagena a fer
el servei militar dins Infanteria de Mari-
na, on fé de cambrer. AIs tres mesos vengué
destinat a Mallorca. La seva feina al quar-
ter fou de telefonista i al poc temps passà
a Ia Residència de Suboficials, com a aju-
dant de cuina. Durant Ia mili a Mallorca
conegué Ia que avui és Ia seva dona. Quan
es llicencià se'n tornà a Barcelona, però
prometé a Ia seva al·lota que pel dia 2
d'agost tornaria.

A l'any 1964 vingué definitivament a Ma-
llorca. Va estar a Palma Nova, a Porto
Cristo i, finaTjnent, a l'any 1965 s'insta-
l·là a CaIa Millor i treballà a l'Hotel Ba-
hía del Este. A l'any 1966 va llogar una
tenda i en aquest mateix any celebrà les

* * *
EL SEU PAS PER UNIO
MALLORQUINAj

- Quan de temps fa
que està formada
Unió Mallorquina?^
- Fa aproximadament
cinc anys.
- Per què es ficà
dins el món de Za
política, formà
part del partit i
quin paper hi re-
presentava?j
- En primer lloc,
m'agrada lluitar
per CaIa Millor i
Son Servera, m'a-
grada defensar Ia
zona que "em dona
de menjar". Vaig
ficar-me en el par-
tit perquè és regi-
or.alista i. trob que

és el treballa més
allà on visc. El
meu paper era el
de Secretari de Co-
ordinació.
- Quin eren els i-
deals i les aspira-
cions del partit?^
- EIs ideals foren
principalment llui-
tar per Ia zona i
millorar l'estèti-
ca, mentre que les
nostres aspiracions
eren pasar a qualcú
dins l'Ajuntament
de Son Servera,
dins Ia legislatura
de 1986.
- Quin paper repre-
senta actualment
a Unió Mallorquina
- No represent cap
paper dins el grup,

ants i actuabnent es fa càrrec de Ia presi-
dència de l'Associació de Veïns de CaIa
Millor.

••RA«A
VENDA DE VIVENDES

APARCAMENTS I TRASTERS
A

CALA MILLOR
SON SERVERA

I
SA COMA

Informació a
Construcciones

BADIA CALA MILLOR. S.A.

AVDA. JOAN SERVERA CAMPS, 41
CALA MlLLOR TcI. 585830
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vaig haver de dei-
xar-ho tot, degut
a problemes gene-
rals del pa^tit.

- Sap si Unió Ma-
llorquina es pre-
sentarà a tes prò-
ximes eleccions?.
- No ho sé, ja que
actualment estic
totabnent "desco-
nectat" del grup.

L1ASSOCIACIO
COMERCIANTS.^

DE

- Per quins motius
es creà l'Associa-
ció de Comerciants
?.<
- Sorgí principal-
ment per defensar
Ia zona i els inte-
ressos dels comer-
ciants en general,
vendes i l·lega Is,
transpor t i l·lega 1
de productes, vene-
dors ambulants,
etc.
- Dins 1 'Associa-
ció, va tenir ajuda
de qualcú en els
seus inicis?.
- No tenguérem aju-
da ni resort de
ningú.

L1ASSOCIACIO DE VE-
IHSj
- Quins són els ob-
jectius de l'Asso-
ciació de Veïns?.

- Les nostres aspi-
racions són millo-
rar CaIa Millor en
tots els aspectes:
trànsit, estètica
i organitzar festes
com les que s ' han
fe t, una bunyolada,
el foguerons de
Sant Antoni i d'al-
tres que estan en
projecte per les
festes de CaIa Mi-
llor.
- S'han aconseguit
aquests objectius?.*
-No, i a més s 'han
demanat zones ver-
des , subvencions
per a les festes,
neteja en general,
etc... i no s 'ha
aconseguit res.
L'Associació està
contenta amb el
treball de Ia Poli-
cia Local. També
cal destacar l'aju-
da dels Ajuntaments
de Sant,.Llorenc i
Son Servera el dia
de Is foguerons,
mentres que el pri-
mer va co l·laborar
amb vi i coca, el
nostre només hi va
dur arena, que no
"es menja".
- Idó, els Ajunta-
ments sols no han
realitzat el JX del
demanat..>j
- Si és així real-
ment, però en a-
quest punt tenc

qualque cosa que
dir a ffivnr. S'han
fet asfalts, s'han
donat doblers per
les boques de ca-
rrers, però el que
no comprenem és que
damunt els pressu-
posts que tenien
no s'ha fet el que
demanàvem. Però es-
peram que poc a poc
tot es dugui a
terme.

ELS PIONERS DE L'A-
SSOCIACIO DE VEINSj

- Quins varen esser
els components ini-
cials i quants de
socis hi ha actual-
ment?.\
- EIs primers varen
ser Teodor Fàbre-
gas, Toni Servera,
Bernat Gafanés, José
López i José Mo-
reno. Actualment
hi ha 400 socis,
comptant els cònju-
ges , però només pa-
guen 220.
- No són pocs per
l'extensió de Za
zona costanera?.
- Sí, són pocs, pe-
rò hem de tenir en
compte que tots han
vengut voluntària-
ment a l'executiva.
Per motius de Ia
nostra feina no hem
pogut anar a fer
socis. No obstant, .

un altre cop vendrà
l'hivern i ens de-
dicarem a mentalit-
zar Ia gent.
- Per què creu que
no hi ha més socis
?, és que fa. gent
no vol millorar Za
zona o esperen que
ho facin els al-
tres?.*
- Jo crec que per-
què n'hi hagi més,
hem d'anar a cercar
Ia gent. L'hem de
mentalitzar.
- Però, si Za gent
s ' hi interessos,
no es mouria?.
- La gent és molt
tranquil'la i espera
que hi vagis; d'a-
questa manera no
hi ha més números
ni formes per modi-
ficar.
- Moltes gràcies,
Sr.<Fabregas, Za ve-
ritat és que si
tots eZs propòsits
es duguessen a ter-
me, CaTM AfiZZor se-
ria un "paradis"/.>

5-oto ^ótudi

VIVES
Doctor Esteva, 36 - TeI. 567161 07550 SON SERVERA

FOTOS CARNET ENTREGA IWMEDIATA
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POR CADA REUELADO UN CARRETE DE REGALO
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REGIDORS:
PERE J. SERVERA

Regidor independent, ocupà el segon lloc
a Z«s llistes del CDS, juntament amb els
seus companya i el grup socialista de Son
Servera desenrotlla una oposició al Govern
Municipal. Era vocal de Za Comissió d'Hi-
senda, Turisme i Serveis, fins que el pa-
ssat mes assumí Za Presidència de Za Comi-
ssió de Turismes
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Sr.iServera, és
ampfament coneguda
Za seva Ubor em-
presarial, fa dos
anys sorprengué Za
seva decisió de
presentar-se a tes
eleccions munici-
pals, ja que era
públic el recolza-
ment que donaven
a AP els hotelers,
què el motivà a
presentar-8 'hi?.\
- Be, no va esser
per qüestió ideolò-
gica ni ambició
personal, de sempre
m'ha interessat
molt tot el que pa-
ssa en el meu poble
i tenia una curio-
sitat per saber com
és que tota una de-
ficiència d'infra-
estructura, com era
per exemple Ia de-
puradora, el pa-
sseig marítim des
del Sabina fins a
CaIa Bona, no s'ha-
via arranjat... i
tota una sèrie de
coses que s'hague-
ssin pogut fer i
no es feien. Nosal-
tres, com a grup
hoteler recolzàrem
sempre a AP i a les
campanyes electo-
rals demanàrem sem-
pre una sèrie de
millores per a CaIa
Millor; això ho fé-
rem durant 10 anys,

els recolzàrem i
no feren aquestes
millores. Volia sa-
ber perquè no és
feien i creia que
ficant-me dins l'A-
juntament ho podria
saber i, en defini-
tiva, ha estat l'ú-
nica manera.
- I per què no es
feien les mi-
llores?.
- Per una manca de
planificació ade-
quada, els ajunta-
ments tenen una ca-
pacitat d'endeuta-
ment limitada pel
seu pressupost,
durant 10 anys no
han emprat adequa-
dament aquesta ca-
pacitat, el motiu
alegat era que no
volien hipotecar
a Za gent del
pobte; de res ser-
veix encarregar es-
tudis tècnics, si
no es posen en
pràctica. Sempre
hem estat partida-
ris de recolzar
aquelles subvenci-
ons o inversions
destinades a tal
fi, com poden esser
el Poliesportiu,
Za Casa de Za Cul-
tura, el Local de
Za Tercera Edat,
etc, però, a més,
els que integram
l'oposició presio-

nàrem perquè certs
serveis es posassin
em marxa, com, per
exemple, Ia segona
fase de Ia depura-
dora.

També una manca
important és Ia
manca de recursos,
moltes vegades ma-
lament gestionats,
si no es donen ren-
diments, no es pot
gastar. Els polí-
tics s'han plante-
jat les coses des
de Ia perspectiva
de que fer el que
demanaven els hote-
lers era fer el que
volia una minoria.
Això ha passat a
d'altres pobles,
els que estan a
prop de les zones
costaneres, Sant
Llorenç mateix, a
un passat no molt
1lunyà, tenguérem
per resposta: "A
CaIa Millor no hi
gastarem un duro,
els doblers que
treim son del po-
ble". Arrossegaren
una mentalitat
agrària de fa molt
de temps no enteni-
en que s'haguessin
de fer millores a
Ia costa. I, si no
es millora Ia cos-
ta, acaba per no
produir res, que
és el que està pa-

ssant ara, anam a
una situació tal,
que en dos o tres
anys no produirem
res. Estan mal es-
tructurats , perquè
té les estructures
velles i s'ha de
reformar, perquè
Ia competència és
forta en molts de
sentits i avui en
dia Son Servera viu
del Turisme, no és
agrícola, en de-
finitiva feim un
grup de pressió
perfectament lícit
en democràcia, que
els polítics no
admeteren i no que-
Ja *ef> "0mei que
intentar soluci-
onar-ho.
- Vostè no té ambi-
ció política, però
què opina d'altres
regidors que vul-
guin tenir plena
dedicació?.'

Sens dubte és
fonamental, perquè
un ajuntament fun-
cioni, que el Batle
tengui Ia voluntat
de gestionar els
bens públics, a més
de fer política,
no tan sols el Bat-
le, sinó un o dos
regidors; de fet,
els pobles que fun-
cionen són els que
compten amb regi-
dors de plena dedi-
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cacio, mes que
assessors. Avui en
dia, un ajuntament
com el de Son Ser-
vera, que gestiona
més de 500 milions,
de pessetes, nece-
ssita homes que fa-
cin que els projec-
tes necessaris, en-
cara que no es pu-
guin dur tots a
terme, i, quan sur-
ten les subvenci-
ons, optar a elles,
normalment tenen
un termini d'un mes
i, si no es tenen-
els projectes fets
i preparats, no es
pot optar a subven-
cions.

Quina va esser
Za primera proposta
que feren cam a
oposició?.
- Per Ia meva part,
el que més he tre-
ballat és Ia Comi-
ssió d'Hisenda, amb
el cap del grup so-
cialista, que és
en Bartomeu Mas;
férem Ia labor de
mirar a fons el que
hi havia sobre un
retard en les co-
brances que tenien
pendent de 95 mili-
ons, ells en prin-
cipi no posaren ma-
ssa impediments,
però ni ells matei-
xos ho sabien, ja
que havien tengut
un canvi de Recap-
tador, i per acla-
rir un compte de
95 milions de re-
buts suposa milers
d'ells a revisar.
Quan ho tengueren,
ens ho donaren, no-
saltres els recoma-
nàrem l'adjudicació
de tot això, que
ho posassin en
pràctica. Avui en
dia Ia cobrança va
prou bé, perquè

d'una manera volun-
tària és recapta
un 75%, que és una
xifra extraordinà-
ria i queden com
sempre equivocaci--
ons o mals paga-
dors; els 95 mili-
ons s 'han quedat
en 45.
- Fa un mes vostè
assumí Za Presidèn-
cia de Za Comissió
de Turisme, Ii posà
impediments el Sr.
Antoni Vives?,
- No, n'Antoni és,
políticament, una
persona extraordi-
nària; en moments
difícils, que n'hi
ha hagut en els
Plens en aquests
dos anys, sempre
he tengut el seu
reco Iz amen t, té
personalitat i no
improvisa, puc
comptar amb ell.

Li proposaren
aquesta fa dos
anys?.
- No, no m'ho ha-
vien proposat. Et
demanaràs perquè
ho accept ara, si
en principi no m'ho
proposaren és per
el següent: en a-
quests moments hi
ha un PIa Extraor-
dinari d'Inversions
a desenrotllar con-
juntament els ajun-
taments amb el Go-
vern Balear; tenen
previst en principi
un pla d'inversions
i endeutament de
12.000 milions de
pessetes o més, és
un pla previst pel
Govern Balear, que
possiblement no es
tornarà a repetir
en 10 ó 12 anys.
Hi havia aquesta
oportunitat, me
l'explicàrem Ia Fe-
deració Hotelera

els pobles que
funcionen són
els que compten
amb regidors
de plena dedi-
cació, més que
assessors.

i Ia Conselleria
de Turisme, per fer
tota una sèrie de
millores i projec-
tes , vaig anar a
l'Ajuntament i vaig
dir que haviem d'a-
collir-nos a aquest
PIa, fos així com
fos. Em vaig oferir
a fer tota Ia feina
dins 1 'anonimat i
que ells tan sols
ho presentassin;
n'Agustí, no sé per
quines raons, em
va dir "Et cedesc
Ia cartera, m'estim
més que ho facis
tu".
- En Bartomeu Mas
declarà que tes mi-
llores fetes dins
Turisme ja havien
estat idees se-
yes.'.u

Real·nent no va
esser idea meve,
vaig veure que a
Sa Coma en MoIl ha-
via comprat màqui-
nes per a Ia neteja
dels carrers i ana-
va molt bé i ho
vaig proposar a Son
Servera, així com
els contenidors.
- Després de dos
anys de Regidor,
quina és Za seva
opinió de Za polí-
tica municipal?.
- Trob que el fona-
mental en política,
•abans d'interesos
personals, han d'e-
sser les ganes de
gestionar els béns

públics, és a dir,
l'administració lo-
cal és una qüestió
de gestió, més que
de política, per
mala sort no sempre
és així, s'hauria
de fer una bona
gestió. Els 4 anys
que dura una legis-
latura tots els
grups haurien de
fer uns pactes de
feina per mi 1 lorar
el benestar del po-
ble. Això és Ia me-
va opinió.
- Gràcies, Sr.\Ser-
vera, a Recull
queda expressada.
Per acabar* a part
de Za seva feina,
ara que estam en
temps de vocacions,
a què dedica el seu
temps lliure, qui-
nes són les seves
afiaions7.>
- Les meves afici-
ons, per qüestions
d'edat, van canvi-
ant, abans jugava
molt a tenis i a
1 ' es tiu m ' agradava
molt el "surfing";
però ara, com jo
dic, ja estic dins
Ia recta final de
Za segona edat, ja
són 43 anys que en
tenc i Ii he agafat
el gust al golf,
que no necessita
tant d'esforç físic
com el tenis.

Magdalena
Ordinas.*
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Després de l'experiència
que ha suposat tot un any de
recollir les diferents opi-
nions de tots els components
del nostre Ajuntament, el
balanç que es pot fer és
que, passa a passa, moltes
d'aspiracions i somnis de Ia
gent del poble són o acaba-
ran per esser una realitat,
per exemple: el Local de Ia
Tercera Edat, el Local de Ia
Joventut, el Poliesportiu,
les millores a les escoles,
l'adecentament de places i
carrers, Ia Casa de Ia Cul-
tura, l'Escola de Música, el
Gabinet d'Acció Social, l'A-
bocador de Fems, etc.

El que si és cert és que
l'Ajuntament encara té dues
assignatures pendents, que
pel bé de tots haurien d'a-
provar:

2) Urbanisme: acabar d'una
vegada amb les contruccions
il·legals i amb Ia permissi-
vitat encoberta de Ia des-
trucció del vaisatge.

LA SEVA
BAR RESTAURANTE

S1ERA DE
PULA 3b

ESPECIALITAT

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

2) Revisió del Catastre:
no és just que paguin uns
pocs i d'altres gaudesquin
dels beneficis. Es sabut de
tothom que molts d'aparta-
ments i cases paguen com a
solars, perjudicant i pri-
vant d'nn& ingressos que

l'Ajuntament podria destri-
buir en bé de Ia comunitat.
Molta de sort als nostres

polítics i gràcies a tots
ells, pel tracte que m'han
dispensat.

Magdalena Ordinas.

Comercial
BARRACHINA

VENTAS Al POR MAYOR DE ALIMENTACIÓN
SUMINISTROS DE HOSTELERÍA RESTAURACIÓN

FABRICANTE DE LEJIAS
VENTA DE DETERGENTES

DISTRIBUIDOR DE CAMP

C/. Juan Massanet,7 TeI. 56 70 54 SON SERVERA
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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, const i tuyen 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 '
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 JERONMOVrVKEHU05

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
JAUME

FORNARIS
CURS 88-89

- DaIt a baix i
d'esquerra a dreta:
Miguel Angel Sie-
rra, Ma Trinidad
Sierra, Ar.a M® Su-
reda, Margarita Pa-
llioer, Silvia M&
Mor.tserrat, Rosa
MQ Medir.a, Jaime
Mayol, José Alfonso
Vega, Riaardo Peti-
te, Serafín Por.s,
Ar.tòr.ia Massanet,
Isabel Ma Orell,
MQ José Orell,

Joar.a GaL·r.és Fullana, Juan José Sanchez, Pedro Juan Servera, Toni Vadell, Raúl
Sar.ohez, Vicente Quevedo, José Ignacio Viñas, Guillermo Sansó, Francisco Lorenzo, Emma
Sancho, Margarita Sard, Sergio Valbuena, Toni Saez, Raquel Muñoz, Ruth Vanessa Valiño,
Alberto López, Daniel Onasis, Gabriel Díaz, Catalina Oliuer, Cristina Nebot, Sebastián
Massanet, José Juan Umbert, Catalina Ripoll i Toni Pedrazas.

&&d
FORDFDM

Venga a vernos
Limpiauto Son Servera, S.A.
AVDA. CONSTITUCIÓN, 19 -SON SERVERA TEL. 567008
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FESTES PATRONALS
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

ORQUESTA

mondragon
EL REGRESO - LA GRANJA

Camp de Futbol de SANT LLORENÇ
DILLUNS, 14d'Agostales22'30h.

Venda anticipada 1.000 Ptes.
Palma: Xocolat • Aloha discos • Inca: Discos Baba C/ Vidal, 51 - Manacor: Discos Baba Avda. Torrent, 3 •

Porto Cristo: Cigüeña Records • CaIa Bona: Van Van Le-Le • Sant Llorenç: Ajuntament • Campos: Bar Es Vici

Venda Taquilla (1.200 Ptes.)
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1 CARRERA VE UELOCITAT
EZs dies 5 i 6 d'agost tendrà lloc Ia I

Carrera de Vetecitat "Badia de Cate Milter
", amb motiu de les festes de Ia "fostra
Senyora dels Angels de CaIa Millor, patro-
cinada pel Consell Insular, Ajuntaments de
Son Servera i Sant Llorenç i organitzada
per Ia Federació Balear de Motociclisme.

RAFAEL SERVERA LLULL.

Promotor de te I Carrera "Badia de Cate
Milter", valedora per al Campionat de Bale-
ars de Vetecitat.<

- Rafael, com ha estat el
dur aquesta carrera a Cate
Milter7.<
- Be, en aquests moments Ia
juventut vol motos i per què
no donar-los allò que vo-
len?, perquè, si no n'hi. ha
aquí, es desplaçaran on n'hi
hagi i els desplaçaments són
molt oars, Ja que cada pilot
necessita el seu mecànic i
Ia seva furgoneta i moltes
coses més.
- Hi ha bon circuit?, on
és?.i

Si, n'hi ha un que està
molt bé, el President i Ia
Comissió Organitzadora han
donat el Vist i Plau. Es a
Ia Urbanització El Dorado,
a Sa Coma, ja que no hem
trobat cap lloc millor.
- Quants de pitets hi ha
entre Cate Milter i Son
Servera?.*
- Tenim un en Ia categoria
de 40 c.c., dos en 75 c.c.
i un en 125 c.c. D'aquests
ens cuidam nosaltres.
- Te'n cuides tu de tota
aquesta tramoia?.*
- Quant a Ia carrera, estic
fent tot el que puc, ja que,
pel poc temps que tenc, no
puc fer més; però també està
fent feina per a Ia carrera
en Joan Riera i esperem que
tot vagi bé i així en podrem
dur més de carreres a CaIa
Millor.

- De quants pitets se'n cui-
da el Taller Servera?.^
- De moment només en tenim
un que hi participa, es
tracta d'en Jaume Febrer,
però en tenim altres dos que
estam preparant per a Ia
pròxima temporada; també en
preparam un altre per 49
c.c.
- Pareix que Febrer té el
segon lloc assegurat.<.<.*
- Així pareix, doncs en les
dues carreres que ha dispo-
tat ha aconseguit el segon
premi. Però aquest pilot co-
rre amb el cap i és molt im-
portant, ja que totes les
carreres són diferents i a
Mallorca hi ha molt bons pi-
lots de 75 c.c., que és Ia
cilindrada de Ia juventut.

- Es molt car organitzar una
carrera d'aquestes?.
- Si, molt car, pot sortir
per devers 650.000 ptes, en-
tre assegurances i d'altres
despeses.
- Estau assegurats tots els
pitets?.^
- Es clar que, per prendre
part a una carrera^ tots els
pilots surten amb una asse-
gurança, és obligatori i ho
paga l'organització.
- Teniu ajudes per a aquesta
prova?.
- Be, apart del Consell i
els Ajuntaments, també tenim

unes quantes cases comerci-
als que hi col·laboren, però
sempre són poques.

VuIl demanar disculpes per
no haver muntat el circuit
dins CaIa Millor, però, com
que són dos dies que s'han
de tancar molts de carrers,
un per als entrenaments i el
segon per a Ia competició,
doncs es causaven massa mo-
lèsties.
- Heu pensat amb muntar un
club?.
- Pensat està, el que passa
és que això no és com un
club de futbol, perquè ja em
diràs què passa si no tens
pilots ni col·laboradors...
amb el que costa una. compe-
tició!, s'ha de pensar molt
bé!.
- VoIs demanar quateue cosa
a l'afició tecal?.
- Donar les gràcies al Con-
sell, Ajuntaments, Federació
Balear i a tots els col·labo-
radors. Esper que vengui
molta de gent.

Nosaltres, des d'aquestes
retxes de Recull Informatiu,
els desitjam sort i coratge
perquè tot vagi bé.

Ramón Manzano.

) ^ T T f * ^ n i T T T T i fü&Jb^L iy iLiL4oc>^

Informatiu



PAGINA - 29 28

FUTBOL DE CANTERA

Es celebrà amb gran èxit
un any més el tradicional
partit del Recreatiu i el
Badia. Amb pocs espectadors,-
però amb molta deportivitat
i empatament a un gol, es
jugà el passat 25 de juny el
partit de futbol entre els
equips ja desapareguts Ee-
creativo Serverense i Atlè-
tic Badia de Llevant.
S'hi veren jugades de ca-

tegoria en aquests jugadors,
qualcuns d'ells carregats
amb un poc de pes.

El resultat no importava,
el més important va esser
poder reunir a tots els que
temps enrera varen jugar en
aquests equips ja desapare-
guts. Tots els participants
quedaren convidats per al
pròxim any, Déu ho vuïga,
per celebrar aquest partit.
Recull i Ràdio Son Servera-
85 els obsequiarà amb un
sopar de porcella.

C* U UL ib o o o Informatiu JULIOL - *9

Hi faLtaren uns quants ju-
gadors per les seves obliga-
cions laborals, i d'altres,
com Sebastian i Joan Nebot,
que eren amb el Badia a Ta-
rragona .

També hi va haver un sopar
amb els jugadors, on parti-
ciparen les dones i un gra-
pat d'aficionats. Aquest any
assistí tant al partit com
al sopar en Sebastià Forna-
ris, al qual Ii va esser
impossible l'any passat,
pels seus quefers per terres
catalanes.

L>esitjam i jarem tot el
possible perquè l'any que vé
assistesquen tots els juga-
dors, tant al partit com al
sopar, així mateix qualcuns
dels directius, ja que només
hi era en Mateu Servera i
aquest que vos informa.

En aquesta foto hi són
tots els que disputaren el
partit. DeI sopar no hi fo-
to, ja que el fotògraf es va
deixar Ia màquina a casa
seva!.

Ramón Manzano.

tâsk turante ¿0$ PcMQS<-Og

<ES<FECIALIVW&ES:
<PaCetitta cCe cordero

Lechona 2Lsada

%ape con saLsa pimienta verde

C/*Xff, LCam6ies, 33. TeC. 58 59 22

* Pescados Frescos
CALA BONA
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CICLISME: CICLOTURISTAOA
SZ. ¿Zía 2 de juliol es celebrà Ia tradi-

cional cicfa>turistada amb un gran èxit,
tant de participació com per Ia seva orga-
nització, que fou perfecta.

Hi va haver carreres per a les dones, ho-
mes, nins i nines, per animar un poc més
Ia festa.

La Sortida.

Davant el Restaurant Ca s'Hereu i Ia meta
en Ia via. Al final de Ia cicloturistada
i Ia minicarrera a Ia Plaça del Mercat, es
va servir refresc i coca per a tots els
participants, que varen esser molts. També
s 'oferiren refrescs a Ia Plaça de CaIa Bona
i a Ia Costa dels Pins.

Hem de destacar un any més Ia col·labora-
ció del cotxe-granera i Cictos Massanet.

S'han rebut felicitacions del partici-
pants, demanant que s'organitzi ben prest
una altra cicloturistada.

L'organització dóna les gràcies a tots
els participants, a Ia Policia Local, per
Ia seva gran labor en aquest acte, i a tots
els col·laboradors.
Com ja és costum, els trofeus per als gu-

anyadors s'entregaren a Ia Plaça del Mer-
cat, mentres es refrescaven.

Totes les dones varen obtenir premi, així
mateix tots els homes. Es varen fer vàries
categories de nins i nines i varen esser
premiats el primer i segon de cada catego-
ria.

També va rebre trofeu Ia nina més jove,
Martina, Ia qual, amb els seus 5 anyets,
va fer tot el recorregut.

* President: Sr. Joan Brunet.
* Vice-President: Sr. Damià Brunet.

EL CALA MILWR, A TERCERA.

A l'assemblea que es celebrà el dia 10
de juliol. A part dels dos punts oficials,
es decidí que el Cata Millor renunciàs a
Ia categoria de Segona-B i a tots els seus
drets, els quals pugen a un milió de pesse-
tes, que Ia Federació dóna als equips de
23-5, per no disputar Ia Copa del Rei, ja
que, per falta de data, Ia Federació Es-
panyola ha decidit que els equips de 2&-B
no participin en el torneig del CDR i,
com a compensació, els donava un milió de
pessetes i, segons el reglament, també pa-
reix que no rebrà Ia subvenció pels despla-
çaments , així com Ia part de les Apostes
Esportiu Benèfiques.
La Comissió Gestora, que sembla que ja

treballava abans de l'assemblea, aonfecio-
nant Ia pròxima temporada, quedà així:

* Secretari: Sr. José María López.
* Vocals: Srs. José Martínez i Miquel Espa-
sa.

El SrjBrunet, President de Ia Gestora,
va dir que confeccionarien un equip amb Ia
cantera i que tenen uns quants jugadors en
cartera, per poder afrontar Ia pròxima tem-
porada dignament, però que no podia donar
noms.

Hi ha dos candidats per a President, se-
gons certes fonts són els srs. Miquel Mir
i Antoni Pefíafort. Quants aquestes retxes
surtin publicades, ja es sabrà cert. Enho-
rabona a tot dos i sort al que surti ele-
git.

La Direcció Tècnica estarà a càrrec d'en
Bernat Gefaibert.'

Ranon Manzano.

VI PUJADA AL PUIG MAJOR AMB MOTOCICLETA.

Gran actuació dels pilots de Son Servera
en Za VI Pujada al Puig Major.

El passat dia 25 de juliol tingué lloc
Ia VI Pujada al Puig Major amb motocicleta.
DeIs sis pilots de Son Servera, només

cinc acabaren Ia prova. En Molina, per Ia
seva avaria mecànica, no pogué acabar Ia
segona mànega.
La classificació dels pilots serverins

quedà així:
- Categoria de 750 c.c.: Alzina, amb una
Honda RC-30, segon classificat. Caldentey
amb una Honda ZXR casera i, per esser el
seu debut, guanyador del trofeu Fornalutx,
que rebé de mans del Batle de Ia cita po-
blació.
- Categoria de 125 c.c.: Murfi, 5è. Molina,
després de Ia seva avaria, quedà 7è.
- Categoria de 80 c.c.: DeI Toro, 4t. Fe-
brer, 5e.

Hi va haver molt de públic de Son Ser-
vera, animant a aquests joves pilots serve-
rins. Enhorabona a tots els pilots, per Ia
seva gran actuació, així mateix a les dife-
rents cases comercials i tallers, per Ia
seva col·laboració ambs aquests al·lots.

Per als dies 5 i 6 d'agost tendrà lloc
a Ia nostra zona de Llevant Ia I Carrera
de Vefa>citat, puntuable per al Campionat
de Balears.\ El circuit és a Ia Urbanització
"El Dorado" (Sa Coma), ja que és el millor
que s'ha pogut trobar, segons els organit-
zadors .
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F l A T AUTO VENTA MANACOR

PRECISA
para concesión, nuevas instalaciones

Polígono Industrial (apertura Septiembre 89).

-Jefe de taller

-Electricista

-Recambista

-Vendedor

-Contable

SE OFRECE

-Incorporación septiembre 89

-Seguridad Social

-Sueldo según aptitudes

-Ambiente agradable con modernas instalaciones

-Posibilidades reales de promoción

-trabajo todo el año.

Interesados presentarse con curriculum a

Auto Venta Manacor Avda. Fray Junípero Serra, 40

TeI. 550161 (Agosto mañanas o acordar hora)

F I A T
TECNOLOGÍA LIDER
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PROTAGONISTES: / . 1AGRUPACIO SA REVETLA

Aquest mes el protagonista és l'agrupació Sa Revetfa, pels seus 25 ar.ys d'actuacions.

Durant tot un any, gràcies a Ia labor de Ia nostra companya Magdalana Ordinas, vos
hem ofert Ia Història de "Sa Revetfa". Cada mes hem procurat treure el que els compo-
nents ens han anat contant, esperem que hagi estat de l'agrat de tots i que, al manco
una cosa del poble com és Sa Revette, hagi pogut quedar reflectida a Ia revista Recull
Informatiu, Ia qual cosa és un orgull per a tots els components de l'equip de Ia re-
vista.
Aprofitam per donar les gràcies a totes les persones que ens han facilitat les in-

formacions i les fotos i també a na Magdalena Ordinas, que ha estat Ia coordinadora
d'aquesta història contaddbaÍx el nom de "Vint-i-cinc anys de Sa RevetTsi".

Els components de l'equip de Ràdio Son Servera-85 i Recull Informatiu desitjarr. a
l'agrupació que pugui celebrar els 50 anys.
Per acabar, vos comunicam que en breu editarem un especial de Sa RevetTsi, on inclo-

\r>err> el publicat durant tot l'any.




