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La X Setmana del Turista un
altre gran èxit, més del 30% de
participació que a l'anterior
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Més de 945 milions per
!embelliment de Ia Zona
Costanera Pàg. s

L 'Amo Antoni Penafort

Més de 40 anys
organitzant festes

pàg. 11-12-13-14

Quan Ia Naturalesa en fa de les
seves pàg. 3
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COM ES POT CAURE TAN BAIX?! Pep Garda.>
Això si que no m'ho esperava, Sr.\ Batle,

no pareix vere que, amb els problemes que
té a resoldr>e el Consistori, hi hagi qual-
que regidor que perdi el temps intentant
fer-me por denunciant davant Telecomunica-
cions que com a radio.-aficionat escolt Ia
Policia Local.

La veritat, Sr.\BatTe, és que no sé si ha
estat vostè o altre regidor o qualcú que
no ho és i comanda dins l'Ajuntament, però,
en tot cas, com sempre, el responsable és
vostè.

Com a ràdio-aficionat em fan rialles i
els comunic que qualsevol ciutadà pot ad-
quirir un receptor que trobarà al mercat,
fora tenir cap llicència, o se'l pot muntar
ell mateix o, en tot cas, per escoltar és
suficient acostar-se a vostè mateix o a
qualque membre de l'Ajuntament, ja que da-
rrerament en duu tothomd'emissora> però,
com que paga el poble, és normal.

Jo, Sr.*Batle, no neg que escolti Ia fre-
qüència de Ia Policia, però com a ciutadà,
no com a ràdio-aficionat, per tant, si no
Ii pareix bé que ho faci, m'ha de denunciar
com a ciutadà, si és voste o el que sia.
De totes fo'rmes Ii racoman que durant un
parell de dies qualcú els enregistri les
converses que fan i, en especial, voste,
i Ii assegur que les comèdies que fa en
Xeac Fortesa no tenen res a veure.

vJruas k3on w3ervera

-SESVICIO PERMANENTE—

y transportes de embarcaciones

*A' 568041
Calle Inmaculada, 16 -1.° -A
SON SERVERA - Mallorca

CONSULTA DE GINECOLOGIA
Dr. GiI Bretones -colegiado I.9O2-

REVKKMES GINECOlOGKAS-CONTROL DE EMBARAZO
. PLANIFKACION 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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QUAN LA NATURALESA EN FA DE LES SEVES
**"** %
Esdeveniments ooms els que varem viure

al llevant de l'illa el passat dia 6 dè se-
tembre passaran a Ia història amb molts
mals records per a moltes persones.

La zona de CaIa Millor fou de les menys
afectades per Ia pluja caiguda durant tot
el matí del dia 6, si tenim en compte com
quedaren les zones de S'Illot, Manacor i
Porto Colom.

Tots sabem el mal que produeix el foc,
però es pot combatir contra ell amb aigua
o amb terra, no així es pot fer amb el vent
que bufa, poca cosa es pot fer, amb Ia plu-
ja quan és en gran quantitat poca cosa es
pot fer també, però sí es podria evitar que
fés tant de mal.

En primer lloc es podrien tenir els to-
rrents més nets, així al manco l'aigua co-
rreria més llittre-i- amb arribar a Ia mar
no trobàs el pas obstruït per parets, edi-
ficis, carreteres o bé una desviació cap
al veinat. Si tot això estàs com fa dos se-
gles, no hi hauria tant de mal quan les
pluges són tan grosses, però com que això
no és rendible, no queda més remei que
aguantar el que vengui.

BAR RESTAURANTE
S'ERA DE
PULA

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

\

PELUQUEROS

ESmiSTAS

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

Telefono586518
CALÀMLLOR



i>EiEMBKt - 89 J^ JU 4^ ^U :L¡ iU « o vi Informatiu PMGiNA - b

CONCERT LIRIC

El dissabte dia 9 de setembre tengué lloa
un concert líric a càrrer de Ia soprano
manacorina P<tute Roaseltó, acompanyada al
piano pel director manacorí Rafel Nadal,
al violí pel serverí Serafí Nebot i a
l'oboè pel també serverí Bartomeu Jaume,
El concert que en principi estava previst

es celebràs a l'Eagléaia Nova, no fou po-
ssible degut al temps, que no convidava
gen&, després de l'aigua caiguda durant Ia
setmana, motiu pel qual tengué lloc a Ia
Parròquia de Sant Joan Baptistaj
La soprano Paufa EosselTó oferí un llarg

repertori de temes, demostrant Ia seva ca-
tegoria i agradant al públic que hi
assistí. De sobra és coneguda Ia populari-
tat d'aquesta soprano, tant per les actua-
cions per tota l'illa, Ia península
(Madrid, Barcelona, Sevilla) i l'estranger
(Itàlia, Alemània).

SE DONEN CUASSES

PARTICULARSDE MUSICA

Informació TeI: 567022

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

seguir yendo diferente
"No te pierdas"

ßOUTIQUE

CALABONA ^^ CA'NPICAFORT

Paseo Marítimo, 38 CaJa Bona Tel. 585962
Avda. Trias, Ca'n Picafort

ISER
IE VANGUARaIlA

Y LINEA EXCLUSIVA

Pa$eo Marítimo, 38 CaIa Bona
TeI. 585962

fluda. Trias, Ca'n Picafort
TeI. 851766
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Tierra, Agua, Fuego
nace el gres

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

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

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

JERONlMO VIVES E HIJOS

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

V JERONMOVrVE5EHUffi

"«-v

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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X SETMANA DEL TURISTA: UN ALTRE GRAN EXIT
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Amb un temps que amenacav&
pluja, però amb una tempera-

tura agradable, es celebrà
Ia X Edició de Ta Setmana
del Turista a Cate Milfor i
Caï& Bona.

Els actes començaren el
dia 18 amb amollada de coets
i- globus, seguit de carreres
de velomar i competició de
petanca, per acabar el dia
amb l'actuació de Sa ReoetTa
de Son Seroem i &z Banda de
Música de Sant Llorenç.

El dia 19hi va haver cam-
pionat de ping pong, carre-
res de bicicletes i a Ia nit

actuació de n 'Aina Maria
López i el grup Velasco.

El dia 20, competició de
golf, jocs infantils i l'ac-
tuació de Card en Festa de
Sant LLorenç, amb Ia com-
panyia de Ia Banda de Música
de Son Seroera.

El dia 21, gran diada de
voleybol i al vespre gran
nit d'espectacles.

El 22, campionat de tenis,
partit de futbol i a Ia nit
Rapsòdia Kspanola d'en Jaume
Companys.

El cap de setmana fou més

animat, el dissabte dia 23
hi haver el semi maraton, al
capvespre elecció de Miss i
al vespre nit de varietats
amb l'actuació del ballet
Michael, Area Latina i Erik
Rojasj

El diumenge 24, gran dia
de les carrosses, començà el
matí amb cercaviles, per
continuar amb Ia desfilada
de les casi 40 carrosses,
acompanyades de bandes de
música, comparses i, obrint
Ia defilada, les
"majorettes".

VENDA DE VTVENDES
APARCAMENTS I TRASTERS

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

TeI. 58 56 06

Paseo Marítimo, 21
CALA MILLOR

MALLORCA

PIZZAS-LASAGNE-HELADOS
COCINA WTERNACIONAL
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tLECCIO DE MISS BADIA
CALA MILLOR-CALA BONA
El dissabte dia 23 tenguè

lloo l'elecció de Mias Caia
Milfa>r-Cate Bona, que en-
guany s'ha celebrat en els
,jardins del Passeig Marítim
de CaIa Millor, terme de Son
Servera, amb casi una hora
de retard, per no tenir co-
rrent elèctrica a l'escena-
ri, que per tal acte preparà
l'Ajuntament de San Servera
i, en vista de que els res-
ponsables no Ii donaven so-
lució, es decidí conectar un
cable a un local comercial
d'enfront d'on els músics
esperaven per poder començar
1'actuació i presentació de
les 29 aspirants a Miss i
representant als hotels, les
quals foren elegides al
llarg de Ia setmana.
Les aspirants desfilaren

amb vestit normal per davant
el nombrós públic i el ju-
rat, el qual estava compost
per representants dels Ajun-
taments de Sant Llorenç i
San Servera, el President de
l'Associació Hotelera, Srj
Bartomeu Femeniaa, i els
pintors Miquel Rosselló i
Miquel Vives. Després rea-
litzaren una segona passada,
unes amb bi-ki-ni i d'altres
amb vestit de bany.
Mentres el jurat delibera-

va, actuaren els grups musi-
cals Ela ValfaLemossa i- MeIo-
dias de Oro; finalment es
donà a conèixer el vere-
dicte, quedant com a guanya-
dora l'anglesa Carol Cannon,
representant de l'hotel CaIa
Bona, essent les dames d'ho-
nor les dels hotels Hipocam-
po i Universalj

ooo Informatiu SETEMBRE - 89

MARATON BADIA DE LLEYANT
A les 10 hores del 25 âe com l'alemany Ii anava gua-

set0mbre es donà Ia sortida nyant me%res.
als 36 participants del X Els resultats de Ia carre-
Semi-Maraton "Badia de LLe- ra foren els següents (Seni-
vant"j EIs participants ha- ors):
gueren de recórrer 20.800 * 2rj Diter Schmeidr, 1 hora
metres per arribar a Ia i n minuts,
meta, tenint com a punt fort * 2nj Gomariz, a 3 minuts,
del recorregut Ia pujada al * 3rj Ramón García, a 5
mirador de Ia Costa dels minuts.
Pins. En veterans el guanyador

DeI moment de Ia sortida.fou Lluís Ortega, seguit de
agafà Ia davantera el corre- Sebastià Adrover í Joan Bar-
dor de nacionalitat alemana ctlo^
Diter Schmeidr, seguit del .,..La. categoria de fèmines
manacorí Gomariz, el qual, qu8da deserta, per no ha-
al llarg de Ia carrera, veia .V3r-hi cap participant.

Ayuntamiento de Son Servera

EDICTO
Anuncio de cobranza en período voluntario año

1.989

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

Que están puestos al cobro en período voluntario los
recibos del presente año corresponidentes a:

-Contribución Territorial Urbana.
-Contribución Territorial Rústica y Pecuaria.
-Licencia Fiscal de Actividades Profesionales y Artísticas.
-Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e

Industriales.
-Régimen Especial Agrario.

Lugar de cobro:
-SON SERVERA (Ayuntamiento) del 25 Setbre. al 11 de

Octubre.
-MANACOR (C/ Martín ViIa, 8) del 12 de Octubre al 18 de

Noviembre.

Horario: de lunes a viernes, de 8 a 14 horas.

Transcurrido el indicado plazo se iniciará el
procedimiento de Apremio, de conformidad con Io dispuesto
en el artículo 83 del Reglamento General de Recaudación,
procediéndose al cobro de las cuotas no satisfechas con el
recargo del 20%.

Lo que, con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, se hace
público para general conocimiento.

En Son Servera, a 18de septiembre de 1.989
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MES DE 945 MILIONS PER L1EMBELLIMENT DE LA ZONA COSTANERA

El passat"dia 27 de setern- El projecte és obra de presenten, éà ä dir, que el
bre tengué lloa Ia presenta- l'Arquitecte Santiago F.\ B.\ 60% serà per Ia seva part i
ció oficial de l'avantpro Company, amb un pressupost &l 40% restant a càrrec del
jecte del PZa de MiVLora per de 945.174.164 pts. Segons municipi.
a Ia zona de CaIa Millor i explicà el Sv.\Company, s'ha També assistí a l'aate el
CaIa Bona, inclòs dins el mirat el conservar les zones titular de Ia Comandància de
PZa de Millores d'Infraes- naturals i procurar recupe- Costes, Sr.< Antoni Garau,
tructura de Zes Zones Turís- rar Ia major part dels per- que explicà Ia gran labor
tiques que oferí Ia Conse- duts; el vial de Ia primera del Consistori amb Ia pre-
lleria de Turisme del Gooern línia donarà un ample pa- sentació del projecte, ja
Balearj sseig amb jardins, tancat a que d'aquesta manera es pot

Les propostes presentades Ia circulació, si bé el ma- començar a fer feina, perquè
foren les 8 següents: terial emprat seria apte per al manco es parteix d'una
- 1) Peonització i embelli- circular en cas d'emergèn- iniciativa completa i no en-
ment de Ia primera línia. cia; Ia platja també seria guany voler fer una platja,
- 2) Peonització i embelli- millorada, així es crearia a l'altre un moll, etc.
ment dels carrers SoI, Sant una de nova, aproximadament
Jordi i Es Molins. des de l'hotel Reri al Gran
- 3) Creació d'una plaça amb Solj
estacionaments subterranis. També hi assistí el Conse-

4) Equipament de zones Her de Turisme, Sr.Jaume
verdes. Cfadera, que destacà Ia ne-

5) Embelliment dels ca- oessitat que tenen les zones
rrers paral·lels a Ia primera turístiques de millorar Ia
lvnia. infraestructura, per tant
- 6) Creació de vials. està d'acord amb elprojecte
- 7) Evacuació de plujals. presentat per l'Ajuntament
- B) Vials per donar sortida serven i confia que les
al trànsit rodat de CaIa ajudes per part de Ia Conse-
Bona. lleria puguen esser com es

COnFORT 3 /fl.
EMPRESA CONSTRUCTORA

CHALETS

PROXIMA PROMOCION DE 20 CHALETS AISLADOS

Rodeados de jardín propio
Situación: Bon Repos "Son Moro"

Complejo privado con piscinas
Planta baja: Gran salón-comedor, cocina, porche, aseo y aparcamiento

' 1a planta: 3 dormitorios, baño
2a planta: Estudio con lavandería y solarium

Construcción: Con Ia calidad habitual de nuestras obras
Financiación: 15 años

Promotor: Llar prestige 3 S.A.
Constructor: Construcciones Confort 3 S.A.

Información y ventas: Calle SoI Naixent nQ 20 CALA MILLOR
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PATRONAT DE MUSICA
La Directiva del Patronat de Música de

Son Servera fa saber mitjançant aquesta
circular que les dates de matriculació per
assistir a classe del curs 89=9u. seran les
que segueixen:
* 1» convocatòria: del 10 al 25 de setem
bre.
* 2* convocatòria: del 26 de sepbre. al 7
d'octubre.
Així mateix, el preu de Ia matrícula

d'ingrés a l'Escoto de Música serà de 5.000
ptes i serà vàlida tant per estudiar Sol-
feig com per estudiar Instrumentació.

El començament del curs serà el dia 9
d'octubre.

Des d'aquí pregam encaridament que tot
aquell que tengui intenció de matricular-se
ho faci tan prest com sigui possible, per
tal d'organitzar amb major precisió els
grups d'estudis.

Les dates de convocatòria de matrícules,
així com Ia de començament del curs varen
esser aprovades a Ia reunió d'aquesta Exe-
cutiva el dia 4 d'agost de 1989 i així
consta a l'acta corresponent.

La Directivaj

ooo Informatiu

ACLARIMENT

SETEMBRE - 89

Pep Garciaj,

Segons ens comunica el responsable
d'Aigües Son Sard, Ia foto i l'escrit de
Ia passada revista a Ia secció d'Imatge
Negativa són incorrectes, ja que dita com-
porta no pertany a Aigües Son Sard i que
ells, quan tenen una avaria i espanyen
l'esfalt, l'adoben inmediatament.

Com a responsable de Ia revista Recull
Informatiu, Ii inform que dit escrit no diu
que sigui Aigües Son Sard ni d'altra com-
panyia, el que sí és cert és que, sia Ia
companyia que sia, el forat va estar més
de dues setmanes. Per tant, si l'esmentat
escrit Ii ha molestat o perjudicat, en cap
moment era Ia nostra intenció i, corri que
del que costa poc se'n pot donar molt, Ii
deman mil disculpes.

GRQPHJS ® 55 55 65
DISTRIBUÏDOR MRA *"

MANMOR Y (OMAR(A DE

MlS IMPRESOS SON
A TODO COLX)R

IMPRESOS
A ATODOCOLOR
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LES RUINES DE SON SERVERA
Son Servera s'encara a Ia

seva possible desaparició,
mentres els seus habitants
no s 'adonen o no volen ado-
nar-se del que succeeix. Una
simple mirada pel poble ena
demostra aquest fet. Hi ha
solució per a aquest proble-
ma?. Què hi ha darrere de
tot7.> En mans de qui està Ia
solució?.
Fa aproximadament un pa-

rell de segles, o potser
menys, en les herències es
deixaven les terres de Ia
zona costanera als fills me-
nors, mentres que, al con-
trari, les possessions de
terra cap a dins passaven
als més privilegiats o als
majors. Malgrat tot, a mida
que el turisme creixia Ia
situació ha canviat comple-
tament, ara el valor d'una
possessió és major quant més
a prop de Ia costa estigui
situada i és per això que
moltes empreses han cons-
truït obres desmesurades el
més a prop de Ia mar que ha
estat possible i així molts
s'han traslladat a viure de
l'interior cap a Ia costa,
ja sigui per motius laborals
o simplement perquè està de
moda, deixant enrera les se-
ves grans cases del poble
per sofisticats apartaments
amb vistes a Ia mar, així,
mentres s'ocupen noves vi-
vendes, deixen que les ve-
lles es caiguin a trossos,
Ia qual cosa no els reporta
cap benefici, però sí Ii
crea problemes al poble,
perquè aquestes cases no tan
sols són un perill per als
veïns, sinó que Ii lleva
crèdit a Ia localitat, de Ia
qual es suposa que ,dins uns
anys no quedarà res, bé per-
què totes hagin emprès el
seu èxode cap a CaIa Millor
o perquè de Son Servera no-
més queden més que ruïnes.

Les solucions?. Evident-
ment és problema de tots, ja
que tots vivim al poble,

però reahnent no es reque-
reix massa doblers ni molts
matäecaps per obtenir verta-
deres solucions a aquest
problema, el qual, repetesc,
és de tots nosaltres.

En els pròxims articles es
detallaran algunes de les
possibles solucions que se-
gurament Ii reportarien una
bona imatge a Son Servera i,
no només embelleixerien i
dignificarien Ia nostra
vila, sinó que Ia converti-
rien en un lloc un poc més
segur, però això ho conside-
rarem el més qui vé.

Ma Brtte.<

F I A T -AUTO VENTA MANACOR-

PRECISA
para concesión, nuevas instalaciones

Polígono Industrial de Manacor
(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

TECNOLOGU UOEfl
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GENT VEL TERME
Com a personatge dins

aquest espai- tenim aquest
mes al SrjAntoni Penafort i
Santandreu, per tots cone-
guts com 1 'amo en Toni
"Cama".>
Dir-vos perquè és conegut

aeria fer-vos menys, ja que
basta porter de festes i ell
hi és, però, per ventura,
molts no sabran, com nosal-
tres mateixos, quina ha es-
tat Za seva vida al ZZarg
dels 60 anys que cumplí el
passat mesj

Per tant, convidàrem a
1 'amo en Toni i sense cap
mena de problemes accedí a
contar-nos el desenrotlfa-
ment de Za seva vida i, com
ell diu: "¿on millor per
contar-ho que al poble on
vaig nèixer?". Per tant,
anam a conèixer com ha estat
i com ésj

"Per organitzar festes t'ha
d'agradar i hi has de nèixer

L'amo en Toni Penafort
nasqué a Son Servera el 14
d'agost de 1.929, és casat
amb na Isabel Caneras, tenen
5 fills: Catalina Maria,
Raimundo i Toni Maria; actu-
alment es Obrer Major de
l'Obreria de Sant Antoni,
President de Ia Comissió de
Festes de CaZa AfiZZor, Dele-
gat de Ia Creu Roja de Za
Mar, Organitzador de les
Festes dels Reis, Col·labora-
dor de Ia Setmana Santa i,
com no!, col·labora amb tots
els actes que Ii demanen.

Passà Ia seva infància a
Son Servera, anant a escola,
després començà Ia feina
ajudant a son pare a Ia bo-
tiga que tenien, Ia qual
cosa compartia amb els estu-
dis que Ii donava el Sr,
Bartomeu Sagrera; als 17
anys anà al servei militar
com a voluntari a Aviació,
estant 3 anys a Palma; quan
tornà al poble es posà a
manar un camió de transports
que en aquell temps marxava
amb gasògen, guanyava molt

poc, però era Ia manera de
poder-se treure el permís de
conduir de 1&, Ia qual cosa
aconsegui^_ quan tenia 23
anys; s1èhtornà d''PaTma a
manar un taxi; durant uns
anys també fou Policia Muni-
cipal, amb Ia idea de cursar
els estudis per passar al
Cos General de Policia, però
Ii llevaren aquesta idea, ja
que era molt mal de fer en-
trar-hi..
Fa 37 anys començà a l'hos-
telerioj
Fa 37 anys començà a

l'hosteleria fent feina a
l'hotel Puget de CaIa Major,
propietat del Sr,Jaume Vi-
ves, també propietari de Ia
pensió Eureka de CaZa AfiZZo;
després està a tres hotels
més, essent el darrer l'ho-
tel El Paso.
Quan el Sn,-Joan Llinàs

inaugurà l'hotel Sabina el
manà a fer feina a CaIa Mi-
llor; també inaugurà l'hotel
Playa del Moro; després ja
passà com a director a l'ho-
tel Vistamer, on està actu-

ahnent. Aquest fou un dels
temps més durs per a ell, ja
que als 40 anys hagué de
tornar a agafar els llibres
i estudiar per poder esser
director.

"Per estar dins l'organitza-
oió de festes t'ha d'agradar
i hi has de neixer"j

"De ben jove ja m'agradava
col·laborar en les festes del
poble, com Sant Antoni, els
Reis i Sant Joan, que eren
les que es solien fer, i a
CaIa Millor començàrem a fer
festa estant a l'hotel Sabi-
na, quan en solíem fer dues:
Ia Festa del Turista i Za de
Santa Marta, que era Ia fes-
ta de l'hosteleria, Ia qual
era una festa on participava
més els clients que el per-
sonal, degut a que aquest
dia nosaltres no fèiem feina
i els clients se'n cuidaven
de Ia recepció, Ia cuina, el
menjador i les dones feien
les habitacions i n'hi havi-
en que es posaven Ia nostra



SETEMBRE - 89 .MGUJLLooo Informatiu PAGINA - 12 PAGINA - 13 M^CUL-Lbooo Informatiu SETEMBRE - 89

'Estic canst desser el
bastaig de ¡ala Millor"

roba i- Ia veritat és que
ells feien més bulla de Ia
festa del personal que no-
saltres mateixos.

Com començà Za Setmana del
Turista.

"La Setmana del Turista fou
iniciativa de Ia Conselleria
de Turisme, Ia qual recomanà
als que no Ia volguessen ce-
lebrar que al manco segui-
ssen fent El Dia del Turis-
ta. Aleshores, el president
de l'Associació, el Sr.'Ber-
nat Clegals, i els altres
acordaren que jo fos el res-
ponsable de totes les festes
relacionades amb el turisme,
jo m'hagués estimat més
esser un col·laborador, però
trobaren que fos jo i vaig
dir que sí, però sempre que
tenguès un recolzament de
l'Associació i de llavors
aquí em tens".

"Un hivern a Mallorca".

"La festa d'Un hivern a
Malfa>rca és per dur mès gent
a les zones on queden hotels
oberts a l'hivern, en un
principi només eren quatre
les zones que l'organitza-
ven, però de, cada any se
n'hi han afegides més, fins
al punt que 1 'ar.y passat
vaig haver de dir que no po-

dia esser que una zona on
només queda un hotel obert
amb menys de Ia meitat d'o-
cupació , en proporció tengués
més ajudes per part de Ia
Conselleria que les que en
quedaven varis amb més del
70%, Ia Conselleria em donà
Ia raó i a partir d'ara es
donaran per plaça habitada".

"La festa d'Un hivern a
Malfa>rcaduu molta de feina,
ja que cada setmana es fa un
concert o una actuació a di-
ferents hotels de Ia zona,
a més de les tres festes tí-
piques, com són Za de l'en-
saimada, Za torrada de so-
brassada i butifarró i Za de
Ia coca, també ens cuidam de
que puguen pujar al poble
per les festes de Sant An-
toni, els Reis i el Carna-
vai:'

"El pas per l'Ajuntament".

"Com ja deia abans, de ben
jove sempre he estat direc-
tament o indirectament dins
les festes, quan se'n cui-
dava l'amo en Jaume CaZa/at,
persona molt admirada per
jo, perquè Ia veritat és que
tota persona que sacrifica
moltes hores pel bé del po-
ble és d'admirar i en espe-
cial l'amo en Jaume, que, en
aquells moments que no hi
havia mitjans materials ni

econòmics, preparava les
festes dels Reis i Sant
Antoni-, però dins Ia festa
mesclava gloses i varietats,
però, ja dic, no tenia mit-
jans".

"Després,, quan se'n cui-
dava l'amo en Biel Tous,
vaig aprendre molt d'ell, ja
que posava de tot, perquè
tot sortís sempre bé amb poc
mitjants, com ja deia abans;
essent l'amo en Biel viu i,
en vista de que Ii era
feixuc, va esser quan em no-
menaren Obrer Major de l'O-
breria de Sant Antoni".

"Quan vengué el rector D.
Joan Cifre va esser quan les
festes tornaren a partir, ja
que volgué saber l'opinió
del poble en les festes i
fou a partir de llavors que
el consistori que dirigia en
Toni Vives em demanà que
ne'n cuidàs de les festes
del poble, fet del qual gu-
ard un bon record, ja que
reconegueren anys després Ia
labor que jo feia i en un
ple extraordinari em conce-
diren un diploma".

"Després dues persones del
terme volien que jo fos el
Batle, a Ia qual cosa jo em
vaig oposar totalment, però
en vista de que jo era dele-
gat local del Frente de Ju-
ventudes, vaig passar a ocu-
par el càrrec de regidor,
durant els 6 darreres anys
de Ia dictadura els càrrecs
que jo tenia eren Govern i
Policia i Cultura, després
ho vaig deixar anar, no per-
què no hagués partits que
m'insistissen, sinó perquè
Ia política, quan més Ia
vius, més bruta és i a mi
això no m'agrada".

"Com va viure Za V

Dimoniada".

"La trobada de dimonis fou
iniciativa de DjMateu i es
fé Ia primera a Manacor,
després de 1 'èxit es decidí,
continuar a Sa PoòZa i a
Sant LLorenç, per cert, que
Ia veritat és que trob que
el consistori serverí va es-
tar encertat en trobar que
fos el poble veí, per llevar
polèmiques i ja tendríem
oportunitat de dur-la, des-
prés es decidí que, per can-
viar de zona, fos a Muro, i
ja Ii tocà a Son Servera".

"Jo, modèstia a part, des
primer moment que es va sa-
ber que nosaltres seríem els
organitzadors, ja s'esperava
un èxit rotund, Ia qual cosa
es va demostrar".

"La part negativa de Za V
Trobada de Dimonis".

"Per jo, Ia part negativa
va esser el menyspreu que em
va fer TVE, una setmana
abans em cridà i em demana
si tal dia podria anar als
estudis de Pabna i dur-los
un programa de Ia festa, jo,
prenent nota dels organanit-
zadors dels altres pobles,
als quals els havien entre-
vistat, demanant com seria
Ia Dimoniada, em vaig pre-
parar i el dia acordat em
vaig presentar a TVE, em
digueren que esperàs un mo-
ment i després em feren pa-
ssar a un despatx on havia
vàries persones fent feina,
em rebé un sennyor que m'o-
ferí una cadira per seure i
em demanà que si Ii havia,
duit el programa, jo Ii vaig

dir que sí i l'hi vaig do-
nar, llavors em va donar les
gràcies i em va dir que ja
mirarien que en ferien, tal
fou 'la meva sorpresa que va-
ig agafar el programa i Ii
vaig dir que havia fet 80
kmts per dur-li el programa
i que, si volien res, que
venguessen a cercar-lo a Son
Servera; després, el dia de
Ia festa a Ia PZaça vengue-
ren dos senyors, els quals
em digueren que eren de TVE
i em demanaren on s'havien
de posar, a mi Ia veritat en
aquells moments em va sortir
com a' resposta que es posa-
ssen on volguessen, però que
es llevassen del mig i no
fessen nosa, reconec que
aquells senyors no tenien
cap culpa, però les coses a
vegades venen així i després
tot Mallorca va poder veure
que a l'endemà no mostraren
casi res de Ia festa".

"La part positiva".<

"La part positiva va esser
Ia col·laboració, tant per
part de les comparses de di-

•monis com de bandes de músi-
ca i especialment les enti-
tats locals com APA's, Mon-
ges, Professors i tots els
.que ajudaren a l'organitza-
ció, als quals estic molt
agraït".

"La festa de Za Dimoniada
pot- desaparèixer".

Aquesta festa pot desapa-
rèixer degut al gran cost
econòmic, molts de pobles no
tenen pressupost per orga-
nitzar-la, els motius d'això
és culpa dels organitzadors
i jo m'hi apunt el primer,
mira, l'orgull de voler su-
perar al poble anterior, el
voler que Ia teva sia més
bona, ha estat Ia causa de
l'encariment, Ia solució se-
ria convidar als pobles que
tenen agrupació de dimonis,
bandes de música i comparses

relacionades amb Ia festa de
Sant Antoni, perquè hi ha
pobles que fins i tot duen
cabeçuts i disfresses, a
aquestes agrupacions el seu
Ajuntament els pagaria el
desplaçament i després donar
un present, i no com férem
nosaltres, que volguérem do-
nar una estàtua que val molt
de doblers i, en lloc de fer
un dinar, havent d'anar de
restaurants, es podria fer
una torrada de sobrassada i
botifarró, on tothom hi po-
dria participar i, amb una
quarta part del pressupost
que va costar a Son Servera,
bastaria, però, ja dic, que
Ia culpa és nostra si Ia
festa de les dimoniades es
perd".
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"Estic cansat,
deixar tot".

ho vull

f/Es vere que vaig dir que
ho deixava tot, però, com
que el rectificar és d'ho-
mes , quan vaig dir que ho
deixava, em referia -a les
festes del turista, carna-
val, Reis, eta, només em
vull quedar amb Ia meva fes-
ta que és Sant Antoni".

"Com deia abans, jo he fet.
els 60 anys, no és que em
trobi vell, ara bé, no tend]
l'energia de fa 10 ó 15
anys, i organitzar una festa
com Ia del turista duu molta
de feina i moltes d'hores
perdudes, i no és vere que
Ia Setmana del Turista sia
cosa de l'Associació Hote-
lera, és per un bé de to-
thom, per un bé de CaIa
Millor i CaZa Bona, però,
comque hi ha persones, co-
merços, entitats bancàries
i d'altres que volen fer el
seu CaZa Milfa>r i això és Ia
pitjor cosa, tanta sort que
són una minoria, a Ia qual
jo "discrimin".

"Beneficis aconseguits i
coses no aconseguides".

"Jo me'n puc anar i me'n
vaig amb Ia cara ben alta i
Ia conciència tranquila de
que, quant als doblers, no
em podran dir que me'n duc
res, perquè sempre he hagut
de posar dels meus, a més de
perdres moltes d'hores, ara
me'n vaig conscient d'haver
estat una de les persones
que més ha fet per aconse-
guir un CaIa AfiZZor conjunt
i també me'n duc moltes sa-
tisfacions morals, perquè hi
ha molta de gent que ha vist
Ia tasca que jo estic fent
i, quan dic "jo", no em re-
feresc a mi personalment,
sinó al que represent, per-
què, si no fos per l'equip
de persones quet m'ajuden,
les quals són molt bones, i
aprofit per dir que Ia per-

sona que es faci càrrec sia
d'aquest grup que m'està
ajudant, ja que més bons
seran mals de trobar, i, com
tothom ha pogut veure Ia
darrera Setmana del Turista
ha estat més d'un 30% de
participació, ara bé, quan
una persona ha perdut Ia
il·liísió, el millor ésdeixar-
ho ànar i jo l'he perduda
i m'estic cansant d'esser el
ba9taig de CaZa Millor".
^L'únic que deman és que,
sia Ia persona que sia Ia
que se'n cuidi, només vol-
dria que tothom Ia recolzàs,
perquè tendrà una difícil
tasca i el que més content
em faria seria que aconse-
guís dues coses que jo no he
pogut. Primera, Ia construc-
ció d'un auditòrium on cabe-
ssen dues o tres mil perso-
nes, per poder fer festes
sense haver d'estar pendents
del temps i havent d'anar
sempre damanant als hotels
que ens deixen els seus sa-
lons. L'altra és que aconse-
guís que tothom s'unís i
així poder fer un CaZa
Millor per tots i no que
cadascú prengui per Ia seva
part. Si aconseguís això,
seria Ia satisfacció mís
grossa que tendria.

Recull
Informatius

L'amo en Toni ens demanà
que Za foto Za volia al
costat del bust de D.Rafel
Servera, perquè, a mes
d'haver estat una persona
maravellosa, era un gran
home i un bon amic.

Rellotgeria
Fotografia

GflRCIfl LlS

videos
Pl. Sant Ignasi 3

Son Servera

-TeI. 567165

SERVICIO MAQUINARIA HOSTELERIA Y ALIHENTACION
AIRE ACONDICIONADO - CAMARAS FRIGORIFICAS

MOBILIARIO TERRAZA Y JARDIN

FRED CALA MILLOR

GUILLERMO SANSO VILLALONGA
Nuevo domicilio

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

07560 CALA'MILLOR
(MALLORCA)
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GESTORIA GIL
GESTORlA A. GIL

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

CaIa Millor - Sucursal Son Servera
MALLORCA

20 Años de GESTION

DECLARACIONES A REALIZAR
DURANTE EL PROXIMO MES DE

OCTUBRE

Hasta el 20 de octubre:

-Declaración y pago del 38 T/89 sobre el I.V.A.
-Declaración retenciones del personal, 3fi T/89

Hasta el 5 de noviembre:

-Declaración pago fraccionario 3a T/89

GESTQRIA ASESORIA FISCAL Y
CONTABLE

SEGUROS

CAMARA AGRARIA LOCAL
Censo Agrario 1.989-90

A requerimiento de Ia propia CEE, y con el único objeto de conocer
"realmente" Ia situación agraria de nuestro pais, y poder, posteriormente, disfrutar
de las ayudas y/o subvenciones que de aquella puedan obtenerse, a partir del 18

de octubre y durante el 4a trimestre de este año, se procederá, por Agentes
Censales, y con Ia ayuda y control de esta Cámara Agraria Local de Son Servera,
a Ia confección del CENSO AGRARIO de este municipio.

Por todo ello, recabamos su atención y colaboración en Ia confección de
dicho CENSO, y sobre cuyo desarrollo del mismo les tendremos informados.

En posteriores comunicados o bandos les facilitaremos el lugar y horario de
atención al público, así como los datos a aportar, al objeto de que dicho censo se
corresponda con Ia realidad agraria actual de nuestro municipio.

Dándoos las gracias anticipadamente, os saluda atentamente,

EL SECRETARIO DE LA C.A.L.

?
*

GESTORIA GIL

20 Años de GESTION
#\

'Mi
^L
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Anam a començar per expli-
car el darrer dels instru-
ments que formen Za família
dels Cï&rinets: el Cfarinet
Baix.<

Es un instrument de sono-
ritat greu i potent i de di-
mensions majors que el Cla-
rinet normal; presenta un
pavelló metàlic curvat cap
amunt, Ia qual cosa Ii dóna
l'aspecte d'una pipa. El
broc, també metàlic, té for-
ma d'S i acaba amb l'escaig
de fusta de Ia llengüeta.

Verdi va esser un dels
primers compositors en fer-
lo servir, a Ia seva òpera
"Aida".

Aquest instrument ocupa
un lloc especial en l'or-
questra moderna. El seu ta-
many és doble del Clarinet
normal i sona una octava més
baix que aquest.

El registre greu, el més
usat, és el que emet les se-

CONEIXENT ELS INSTRUMENTS
ves notes més belles, les
quals es poden executar amb
tots els matissos.

El registre mitjà emet no- ^
tes grosses i mats.

El registre agut, menys
potent aomparat amb l'agut
del Clarinet normal, serveix
sobre tot per reforçar ins-
truments o per complementar
acords.

El Clarinet Baix ès un
instrument bastant àgil, el
qual pot executar passatges
particularment ràpids, fins
i tot en "staccato".

WTREVISTA A JAUME MAS
I SERVERA.'

En Jaume ès un dels dos o
tres músics de Mallorca que
toca Clarinet baix. EIl és
component de 1'Agrupació
Musical de S'Almudaina de
Pabna. i també de Ia Banda de
Ia federació de Bandes de
Música de Mallorca.^

Les darreres
novetats en:

"bolsos"

complements
de pell

Avda, Cristóbal Colón, 70
Teléfono 58 52 24

CaIa Millor
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Ai Jaume va començar a Ia
banda tocant el Clarinet en
SI Bemol, però, degut a Ia
gran quantitat de components
de Ia Banda de S'Almudaina,
el seu director, SrjVicente
PZa, va induint als al·lots
perquè canvïin d'instrument
amb un altre de Ia mateixa
família, per poder completar
d'aquesta manera les famíli-
es d'instruments i així te-
nir el màxim nombre d'ins-
truments variats.

Jaume, conta'ns quines
dificultats vares tenir quan
canviares el Clarinet en Si
Bemol pel Clarinet Baix.
- Pràcticament cap, ja que
es mecanisme és molt igual.
S'únic que me va venir de
nou va esser sa diferència
de tamany i a s ' hora de dur
s 'estoig.
- Per què creus que hi ha
tan pocs músics que toquin
aquest instrument7j

- Perquè hi ha molts de nins
i nines que domés coneixen
tres o quatre instruments:
el Clarinet en Si Bemol^sa
Flauta, sa Trompeta i es
Saxofó, i d'aquest domés en
coneixen una classe. Degut
a això quan han de decidir
quin tocar, escolleixen un
d'aquests.
- Quan et varen dir per can-
viar al Cfarinet Baix, quina
reacció vares tenir7j
- Be, en es principi no sa-
bia molt bé què fer, però
després me vaig decidir, ja
que me donaven s'oportunitat
d'esser un poc més responsa-
ble amb so meu instrument i
a dedicar-me un poc més, ja
que és s'únic de sa banda i,
en canvi, de clarinets en si
bemol n'hi ha molts.
- Moltes gràcies, Jaume, per
haver col·laborat cmb nosal-
tres i et desitjam que si-
guis un bon clarinetista
baixj

I a tots vosaltres, fins
ben prest.

Nati Roselló

¿fat FORDFŒM

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

TEMPS ENRERA
Una vegada mès tornam a

xerrar amb madò Catalina,
per seguir aontant un parell
de coses més del que es feia
a una possession
Aquesta vegada ens contarà

el collir oliva, com solia
fer-se, també com solia sa-
Zop l'oliva sa mare, també
com es feia l'olij

- Què vos pareix si començam
contant com es collia l'oli-
va?j
- Si, noltros érem petits,
teníem una guarda de colli-
dorets i a noltros també mos
feien anar a collir oliva,
teníem 7 ó 8 anys, i venien
10 ó 12 collidors.
- I tots eren nins o també
hi havia qualque gran7j
- No, els primers anys tots
eren nins o nines, però lla-
vors mon pare s'estimà més
un tall de collidores grans,
perquè no tenia paciència
pe's tall de collidors pe-
tits, eren mal de manejar
els nins, una vegada Ia ma-
nadora mos va fugir, perquè
els al·lots no Ia volien cre-
ure, així que, quan diven
que els al·lots d'ara són do-
lents, són casi com abans,
perquè sempre han estat do-
lents.
- I quina era Za feina de Za
manadora?.\

- ElIa era sa que se'n cui-
dava del tall dels collido-
rets, de que els al·lots fe-
ssen feina i també de buidar
els paners, perquè noltros
no teníem buidadora, hi ha-
via possessions que tenien
una dona que se cuidava de
buidar els paners dins es
covo, però això era a ses
possessions molt més grans.
- I en teníeu molts d'oli-
vars?.}- Molts, ara ho han
tallat tot, però abans sa
part grossa dels doblers que
se feien era d'oli, també
teníem garrovers i ametles,
però, com dic, sa part gro-
ssa era olivar, perquè tot
es molinet, darrera ses ca-
ses, Na MiIa i SaFont d'en
Ros, tot era olivar, n'hi
havia uns quants de semen-
ters, també pe's Burcans.

- I els collidors menjaven
a les cases o duien pà sa-
rró?.
- Solíem dur pà sarró, cada
un duia sa barxeta que sa
mare les possava un poc de
pà i sobrassada, si en teni-
en, no era com ara, que sem-
pre_n'hi ha, llavors mataven
es porc i, quan s'acabava,
no en tornaven a menjar fins
l'any següent. També solien
dur un pa-amb-oliet o una
arengada i de fruita, menjà-
vem Io que tenien, si tenien
prunes, duien prunes, però
Io que més solien dur era
una magrana i solien menjar
en es sementer, davall una
olivera i, quan havien di-
nat, solien fer quatre títe-
res i jugaven una estona,
llavors solien tornar-se a
posar.

0
B FONTANERIA E INSTALACK)NES DE CALEFACCION

DE
B

BOUTIQUE DEL BANO

0 Y DECORACION MENAJE DE COCINA

C/. Rafalet, 26 - TeI. 585573 07560 CALA MILLOR
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- Què solien pagar a n'els
al·lotets per collir oliva7j
- Me pareix que eren tres
reals cada dia, has de veure
si havia necessitat en
aquell temps, perquè els
al·lotets anassen a fer feina
de ben petita.
- ¿J, quon ja no teníau co-
llidoret8 petits, els grans
també era igual7j
- No, ja canviava un poc,
els grans no tenien manado-
ra, perquè, com eren dones
de cada any i teníem confi-
ança, n'hi havia que venien
tot Io dia, com na Margalida
"Escokma", na Margalida
"Cama" i. madò Maria "Lluca";
llavors en teníem de mig
jornal, que domés venien al
capvespre, però ses de mig
jornal havien d'esser en es
sementer quan ses altres de
tot Io dia s 'aturaven per
dinar, i se posaven a collir
mentres ses altres descansa-
ven una estona,

I l'horabaixa acabaven
igual7j
- Si, sí, tothom acabava a
Ia mateixa hora.
- I què solien cobrar?j
- Be, ses de tot Io dia me
pareix que eren devers sis
reals i ses migjornaleres en
devien cobrar tres o tres i
mig.

Ens podríau contar mes
coses que passaven en es
temps de collir7j
- Si, el dia de Les Verges,
mu mare sempre feia bunyols
i els collidorets solien po-
sar-se molt prest, perquè
les donàvem tasca (un sac)
i quan l'acabaven podien
anar-se'n a cercar verges,
abans de sortir el' sol, ja
eren a les cases; mon pare
solia dir-mos: "Nins, aixe-
cau-vos, que ja han passat
els collidors de Sa Rescló
i els de Sa Jordana i els
nostros prest seran aquí",
perquè passaven un bon es-
bart i aquest dia duien pi-
carols per cridar s'atenció
i, quan havien acabat sa

tasca, enramaven es covo,
perquè els nins duien un
paneret, segons s'edat dels
nins duien es paner més gros
o més petit i el duien en sa
mà, perquè domés podrien amb
una, sinó que el duien fer-
mat amb una cordellina per
sa cintura i collien amb ses
dues mans i, quan estava
ple, el duien a buidar dins
es covo i, quan es covo era
ple, el buidaven dins es
sac.
- Qui era Ia vostra manado-
ra?j
- Sa nostra era sa mare d'en
Miquel í d'en Toni "Teute",
que era parenta nostra. .
- I què es feia amb so covo
enramat?.

- Solien anar-se cap a ses
cases i sa madona les donava
bunyols i llavors solien
anar amb so covo enramat a
seguir cercant verges. Lla-
vors també es dissabte de
Totsants mu mare solia dir
als collidors: "Veniu a di-
nar a sa tafona, de pa amb
oli de tafona!".
- I que no era com l'altre?.\
- No, aquest pa el torraven
en es fornet de sa tafona,
llavors el posaven dins el
base, que era s'oli sense
triar i es pa s 'amarava
d'aquell oli i llavors el
posaven un altre pic a to-
rrar dins es forn i disfru-
taven de menjar aquell pa
amb olives pansides; també

AEG
LAVAMAT DOMINA 563 NE

77.150 PTS.
6Kg.

Capacidad

Consumo: 2,4 Kwh/115 I. en un programa completo.
Programa de ahorro de energia para 95° C.
Tecla Vz para pequeñas cantidades de ropa.
Velocidad de centrifugado 650 r.p.m.
Centrifugado corto para prendas delicadas.
Selector manual de temperatura.
Programas cortos para ropas poco sucias.
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menjaven bunyols i qualque
copa de moscatell i ja havi-a
estat festa.

Una altra de ses coses que
tambe sol^em fer era que a
ses acaballes o sa darrera
passada d'es collir oliva
mun parc les deia: "Tot Io
que plegueu serà vostro";
miraven bé per ses voreres
i llavors, si les tocava una
gerra d'oli a cada una Ii
donàvem, n'hi havia que se
ne fluixaven, però d'altres,
no, i així acabava sa tempo-
rada d'es collir oliva.
- I quan solia començar?.
- Més o manco per Ta Metre de
Déu dels Missatges, es dia
8 de setembre.
- Perquè es dtu Ta Mare de
Déu dels Missatges?.^
- Perquè era quan els mi-
ssatges o amos de possessió
aprofitaven per canviar-se
de possessió, si s'havia de
fer. Mun pare deia que per
Ia Mare de Déu convenia

llevar es bestiar de s'oli-
var, perquè ja en començaven
a : caure i sa primera passada
Ii dèien sa passada d'es
torró, perquè era s'oliva
més seca i sempre lis dèiem
a ses collidores: "Sa pvime-
ra passada és que l'heu de
fer molt arreu, perquè si
no, tota sa temporada troba-
reu aquesta oliva tan reves-
cosa.
- I no tes espolsaven gens
a tes oliveres?.\
- No, mai Ia deixaven caure
per ella tota sola, per això
s'havien de fer bastantes
passades, s'oliva. aguantava
damunt segons es temps, si
era més fred no caia tant,
que era més aslent, es cor-
cava més i caia més.
- I ses olives per ¡salar,
quan tes colliau?.
- Mu mare solia dir a qual-
que dona: "Tu, ves davant i
agafa ses més bones per sa-
lar!".

- I com es salaven?.
- Mu mare mai les va posar
en remull, sempre les posava
d'es sementer dins s'ufabi
i posava fonoll, trossos de
llimona, fulles de llimonera
i prebes covents, llavors es
preparava un aigo amb sal,
posant dedins un ou fins que
goitàs un rotlet com un
duro.
- I de ses altres, en fèiau
oli?, per què no ens oontau
com es feia?.\
- Sa tafona tenia un forn,
com ja t'he dit, i en aquest
forn hi posaven una caUera
molt grossa amb aigo, també
hi havia un trui, que era
una pedra molt grossa que
enrevoltava amb una bístia
i damunt tenia una pastera
on tiraven un sac d'olives
i anaven caient poc a poc
davall es trui i amb sa bís-
tia enrevoltant l'anava ca-
polant, llavors aquella
pasta que sortia Ia posaven

Comerdal
BARRACHWA

VENTAS AL POR MAYOR DE AlIMENTACION
SUMINBTROS 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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dins eZs esportins, que és
una cosa rodona feta d'es-
part que tenia un forat en-
mig i s'anaven posant un da-
munt s'altr>e i amb un buida-
dor anaven tirant aigo bu-
llenta damunt i tot això es
posava a una premsa, però a
Son Comparet en lloc de
premsa teníem una biga de
fusta i tot això, aigo i oli
s'anava dins una canaleta i
a n'es bases a on es triava
s'oli, quan assentaven els
esportins ja vèien més o
manco si duria molt d'oli,
per Io que regalimaven.
- I després que en fèieu d
l'oli7j
- Noltros sempre mos estojà-
vem molt per noltros, teníem
unes piques molt grosses, no
sé quantes gerres d'oli hi
cabien; hi havia un home que
sempre venia a Son Comparet
i deia: "Això és una delí-
cia, poder agafar s'oli amb
un cortà?.

- I què és un cortà?.\
- Es una mesura per mesurar
s'oli, també el mesuraven
amb una gerra.
- I quina quantitat d'oli
són aquestes meaures?.\
- Una gerra són 8 litres i
un cortà són 2'5 litres.
- I qui se'n duia l'oli que
vos sobrava7.<
- Venien uns homes d'Artà i
el dúien dins unes odres,
que són de pell de cabra o
de bou cossides i els posa-
ven dins els carros i allò
feia com a por, perquè
aquelles pells plenes d'oli
se movien i els se'n dúien
a Artà o Manacor.
- I per dur tes olives a Za
tafona, com ho fèien?.*
- Mun pare o els meusger-
mans amb so carro traginaven
tots els sacs d'oliva.
- I ells eren ells que se'n
cuidaoen de Za tafona7j
-.- Els primers anys, no, per-
què no sabien com es feia i

venia un home, en Sebastià
"Frare", que era es padri^
d'en Sebastià "Frare", casat
amb na Margalida. "Pasta" i
aquest va ensenyar a n'els
meus germans <d- llavors, quan
ells ja ho sabien, ja no im-
portava llogar ningú, com
noltros érem molts, mos
amanyàvem moltes coses. Me
pareix que no mos deixam
res.
- Be, moltes gràcies!.
- No hi ha de què !, veniu
sempre que votyueu.

Maria Bmmetj

CENTRO
ACUPUNTURA
DIETETICA - NUTRICION

Fco Gomia. 1 - Entto B - TeI 55 59 22 - MANACOR

Bar - Restaurant
-Iciim« Vi^<

*>* - - v,

*t ̂ *'««^^v*

I ,*-" j .1

"dL*-A. *m*>**

TeI. 585228

Li ofereix el seu
serveri de

berenars, menjars
eœnomics i

paella.

Urbanització
"Los

Almendros"
Cala Millor

CALA MILLOR



SETEMURE - 89 F o o - o Informatiu PAGINA - 22

COL.LEGI

CALA

MILLOR

CURS 88-89

- D'esquerra a dreta i de dalt a baix: Francisca Grimait de Arriba, Rosa M& Cazorla
Font, Francisca Carbonell Atienza, Jesús Galán Mas, David Petite Gutiérrez, Pedro Ma-
ssanet Fernal, Sergio Bravo Silva, Alejandro Cañada Marco, José Miguel Pérez Gómez,
José Francisco Gómez Barroso, Sergio Carbellido San Ignacio, Julián Gómez Castillo,
Ana M3 Genovart Sánchez, Estefanía Calzado Rodríguez, Eva M& López Márquez, M<* Luisa
Arevalo Olivera, Ulrike Langer, Sandra Cañada MoIl, Susana Gómez Díez, Rosa M& Coto
Sart, F. Karina Gual Calviño i Alejandro V. Giménez Caballero.
- Tutor: Sebastián Ginév Muñoz.

^\

PIO

JoyeKp y Fotografío^ Trofeos Deportivos y Grabadc$

MILLOR
KATI

-BODAS^í BAUTIl
95 Pts.



PAGINA - 23 CULLc1^ Informatiu SETEMBRE- 89

I dàquesta foto, què
me'n direu7,_. també
ha passat un bon
grapat d'anys i uns
quants d'ells ja ens
han deixat.
Totsjunts malgrat

qualcú no fos serve-
rí, defensaven els
colors del Son Ser-
vera i aquest dia
de Ia foto els de-
fensaven davant
l'Inca, el que no
ens han dit és si
guanyaven o per-
deren .

ElIs són, comen-
çant per dalt i per
l'esquerra: Miquel
"Xinet", Xerafí
Pons, Biel Domenge,
Falcó, Planells,
Toni Pons, Tomeu
Sancho, Gomila,
"Xigala", Fullana
i Jaume "Cotleta".

'ílestàürdnL· ¿Û& aro$

ZSPLCIALI<DA<D23:

<Patetitta de cordero

Lecnona íAsaúa

%ape con saísa pimienta verde

C/O^a LCam6ies, 33. Vd. 58 59 22

* Pescados Frescos
CALA BONA
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Protagonistes: Les plujes del passat dia 6




