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EIs presidents del govern Balear i el Consell Insular visitaren
l'Ajuntament i inauguraren Ia llar dels padrins. Pag.8i9

Les
Beneïdes
de Sant
Antoni,
gran èxit de
Públic i
participació
Pàg. 10i11
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La veritat no sempre fa mal
En aquest any nou que començam tornarem

a emprendre Ia tasca d'informar el més que
poguem, perquè no podem dir el més bé que
sapiguem, ja que no en sabem, però segur
que ens enteneu, per tant, "Ia veritat no
sempre fa mal".
Dies passats foren mostrades les noves

dependències de "l'il·lustrissim Ajuntament"
i Ia veritat és que a valgut Ia pena espe-
rar mes de dos anys que han durat les
obres, perquè ha quedat "maravellós", tan
bé ha quedat, que és massa Ajuntament "per
tan pocs regidors", no vull dir que siguin
pocs, sinó que els que són no es mereixen
estar a un local com és l'Ajuntament., hi
ha llocs més adequats.
El mateix dia s'inaugurà La Llar dels

PadriJis; per cert, que al Batle no Ii sor-
tia el nom, quan va llegir el discurs., cosa
normaL» perquè l'hi havien escrit en ma-
llorqui!. Ara bé, ha valgut Ia pena l'es-
forç que han hagut de fer., ja que ha quedat
un local preciós i., a més, n'hi ha un pa-
rell que n'han sortit beneficiats., comen-
çant per Ia compra del solar., seguint
l'obra, el jardi... i no en parlem del que

ha venut el material!. I esperem, que enca-
ra se n'aprofitaran més. Però els padrins
de Son Servera ja poden estar alabats i
gaudir, si ès que no es separen i fan dues
associacions, ja que després haurien de
xapar el local o bé l'Ajuntament n'hauria
de fer un altre. El que em cridà més l'a-
tenció fou el "guardaesquena" que Ii posa-
ren al Batle,, que deu ser que l'ha amenaçat
de mort !.

Enguany l'amo en Toni Cama estava molt
content i reia, ja que el dia de Sant An-
toni va fer un sol que cremava el cul a les
llebres, les carrosses estigueren molt bé,
amb molta de participaicó i molt de públic
al llarg del recorregut; el que no va estar
tan be fou, com cada any, Ia manera de
dirigir Ia circulació., ja que es formà cada
rebombori que els mateixos conductors ha-
vien de fer de municipals.

EIs petitons també hi participaren

YENDEDOR
Ug&&i<me<r^

N E C E S I T A
MOTRESA

Concesionario Oficial
Polígono Industrial Manacor -Teléfonos: 55 50 12 • 55 50 51
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De les carrosses, a Ia que humoristica-
ment demostrava el que serà el Porc-espor-
tiu' Ii podem donar un 10, però si queda
Ia meltat del que demostrava, podrem estar
contents; Ia que demostrava els pescadors
tambe estava be., però es passaren., ja que
el Batle es pensava que tiraven caramel·los
i va parar amb les dues mans i varen ser
peixos!, ara bé., segons m'han informat., no
eran pudents!.

També hi va haver plef del qual tothom
s'esperava que seria més mogut del que va
ser. ja que el Sr.Baudil, àlias "el ce-

ssat", i el Sr.Batte. àlies el "BarraAmeri-
cana" s'enfadassen i es repinyassen. però
varen estar molt educats tot dos. fins i
tot es parlaven de "vostè". El que es va
passar va ser el company d'informació.
Santiago SeviJ^Lano. quan. a Ia sortida, en
el carrer, estava tan enfadat perquè el
Batle no va deixar fer preguntes al públic
i l'emprengué amb en Jeroni Vives, àlies
"en totxo"; en Miquel Servera, àlias "es
bugader"; i n'Agusti Vives, àlies "mossèn",
com l'ha batiat el periodista d'ULTIMA
HORA, en Fabio. i els digué paraules un poc
fortes, però com que "Ia veritat no sempre
fa mal" tot quedà en rialles. La que també
assisti al ple fou na BeI Servera, justa-
ment ara que vha deixat el càrrec del Gabi-
net d'Informació de l'Ajuntament assisteix
als actes.

EL PUBLIC SORTI ENFADAT AMB EL BATLE.

En Sebastià Vives "Perteta" deu estar
emprenyat^ ja que l'altre dia Ii donaren
per darrera (?) al seu cotxe,, que tenia
estacionat al carrer Calvo Sotelo., davant
casa seva, i no serà que no repeteix moltes
de vegades en els seus escrits que haurien
de prohibir estacionar, com fan els
divendres.

"No deixeu Ia clau en el pany"

L'altre dia em cridà molt l'atenció el
Delegat del Govern a Balears, Sr.Gerart
Garcias, a unes declaracions que fé per
TVE-Batears, on parlaven de Ia inseguretat
ciutadana. El Sr.Garcias finalitzà dient
als telespectadors que "no deixassen Ia
clau en el pany" per evitar donar facili-
tats als delinqüents (!)... Ia veritat,
Sr.Garcias és que tothom sap que el delin-
qüent no té por a les dificultats i, si és
necessari rompre un porta de ferro, malda-
ment tenga 10 panys, Ia rompran. Ja estam
que no és culpa seva, sinó de com estan
fetes les lleis penals. També és normal que
al Govern al qual vostè pertany no Ii inte-
ressi canviar-les, ja que d'aquesta manera
està creant llocs de feina, no és que els
delinqüents en facin, però en donen molta
a fer i, a més, a l'hora d'anar a votar,
són votos segurs.

Pep Garcia.

BOUTIQUE

CALA BONA

Paseo Marítimo, 38 CaIa Bona
TeI. 585962

Ruda. Trias, Ca'n Picafort
TeI. 851766

ISER
E VANGUARPlA

Y LINEA EXCLUSIVA
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Arribada dels Reis
El divendres dia 5 de

gener, com cada any, arriba-
ren EIs Reis d'Orient carre-
gats de juguetes per als més
petitons; l'arribada tingua
lloc al moll de CaJ^ Bona,
amb Ia circustància de que
enguany no pogueren fer-lo
amb barca, degut al mal
temps a Ia mar, però els
al·lots, que esperaven amb
il·lusió l'arribada, no se'n
temeren de com arribaven.,
ja qua, uns., de por, i els
altres, d'alegria, només
frissavenperquè arribassen.

Després de pujar a les
carrosses que els esperaven.,
es dirigiren cap a CaIa Mi-
llor,, visitant Ia parròquia,
per després anar a Son Ser-
vera» on enguany tothom els
esperava de per Ca s'Hereu
i es presentaren del carrer
Pere A. Servera, arribant

a l'Ajuntament., on foren re-
buts pel Sr.Batte i les
autoritats. Després de Ia
salutació del Batla, agraint
a Ses Magestats que un any
mésduguessen l'alegria als
infants i de que el Rei ne-

gre donàs Ia salutació al
poble, es dirigiren a Ia
parròquia., on els esperava
el Bon Jesús a un Betlem
vivent que s'havia fet.
I fins l'any qui vé, si

Deu voli.

Bar - Restaurant
Jaime "Vi%/<

Li ofereix el seu
serveri de

berenars, menjars
econòmics i
paella.

Urbanització

"Los
Almendros11

Cala Millor

CALA MILLOR
TeI. 58 52 28
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L'arribada dels
Reis: Una desilusió
A Ia fi arribaren els Reis

Mags. tan esperats pels
nins. Com cada any ens
n'anaren amb els nostres
fills a veure'ls arribar a
CaIa Bona.

La nit era bona, un poc
fresqueta, això si. i Ia mar
estava en calma, molt millor
gue d'altres anys.
Tota Ia gent estava recol-

zada a Ia barana, tot espe-
rant veure aparèixer les
barques amb Ia seva anhelada
càrrega. Amollaren uns coets
i els nins. il·lusionats,
posaven els seus ullets en
el cel i a l'horizont.
Quina seria Ia sorpresa

(cosa que encara no entenc,,
donat l'estat de Ia mar):
Ia banda començà a tocar,
les torxes s'encengueren i
un murmuri de veus començà
a dir: "No venen amb les
barques, ja són aquÍ!". Tots
els presents començàrem a
anar cap al carrer i, en
efecte, allà hi eren.
Passaren a tota velocitat,

tirant els caramel·los comp-
tats <si hi havia dos o tres
nins. en tiraven dos. de
caramel·los). Vaig sentir
mares que deien que l'any
qui vá. elles en durien., de
caramel·los., i en tirarien
perquè., aL·nanco. n'hi hagués
per a tothom.

Moment
en que els
Reis
entreguen
els regals
als nins

Després pujaren a unes
carrosses, si és que se les
pot anomenar aixi. ja que
estan totaLnent desfasades
per al temps que vivim.
L'única cosa positiva que

tengueren, a destacar, fou
Ia puntualitat, a Ia qual
cosa no hi sstam avesats.
La cerimònia durà uns 10
minuts. Hi havia gent que
encara arribava i s'estra-
nyava de Ia rapidesa dels
esdeveniments.
Una altra nota positiva

a destacar fou l'arrivada
de Ses Magestats i posterior
repartiment de regals a

l'església Nostra Senyora
dels Àngels, idea que s'ha
d'agrair a l'Associació de
Veïns Badia de CaIa Millor.
Esperem que això servesqui

de mostra per adonar-se de
que» si es posa un poc d'en-
carament, les coses es poden
fer molt millor i llevar Ia
vena dels ulls als que es
pensen que. repetint-se al
llarg dels anys fora canviar
res, ja han complit.
Desitjam de tot cor que

l'any qui vé l'Estrel^i
d'Orient ens il·lumini un poc
més i tot surti millor.

Kika.

SERVICIO MAOUINARIA HOSTELERIA Y ALIMENTACIÓN
AIRE ACONDICIONADO • CAMARAS FRIGORIFICAS

MOBILIARIO TERRAZA Y JARDIN

FRED CALA MILLOR

GUILLERMO SANSO VILLALONGA

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

07560 CALA MILLOR
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Concert
Informatiu

de Nadal
El passat dia 6 de gener,

a Ia Parròquia de Sant Joan
Baptista, s'oferi un concert
a càrrec de Ia Coral de Son
Servera, que interpretà
cançons nadalenques, com ara
"Santa Nit", "Vou veri vou",
"Dolça cançó de Ia Nit de
Nadal", "Oh, Santissim!" i
d'altres.
Després de bastant de

temps de no veure les actua-
cions de Ia Cora^ ja que
darrerament pareix que té
problemes interns ( hi poca
participació» són molts pocs
components a devora els que
eren), en aquesta ocasió
oferiren un concert de Nadal
amb un poc de retard.
El que més va sorprendre

al poc públic que hi assis-
ti. fou que el conegut com-
positor i director de Ia
CoraL, Sr.Josep Ros, fos un
membre mes., ja que s'ha fet
càrrec de Ia direcció el
Sr.Marti Saez, que fé Ia
seva presentació agraint que
s'hagi pensat amb ell i es-
pera que els components tor-
nin als assajos, per tal que
Ia Coral torni a esser el
que era abans; també dis-
culpà al que fins ara habia
estat el director., ja que
les feines no el deixen de-
dicar el temps que voldria
i que Ia coral ha de menes-
ter.
Una vegada més hi va haver

falta d'informació sobre el
concert. Ia qual cosa fé que
el public es pogués comptar
fora por d'equivocar-se, ja
que no passava de les dues
dotzenes de persones.

Rellotgeria
Fotografia

GflRCIfl LlS

Reportatges ¡ videos

RESTAURANTE - BAR
^t^»
.^ofcjrç

«

-^urt*O

pS**i*jte**aSLiï'̂ w/taM'HT ^Wk**

Dirección Kati

Cl. Na Llambies, 33 TeI. 585922

CALA BONA
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Amb un parell de dies de
retaxd es cetebrà el primer
ple de l'any, amb 4 punts
a tractar:
* 1) Lectura de l'acta an-
terior.
* 2) Aprobació provisional

de modificació de Jjes normes
subsidiàries Num. 4.
* 3) Aprovació de l'escut

municipal.
* 4) Precs i preguntes.

El dia 12 de gener, a les
21 hores, tengué lloc en el
nou saló d'actes el ple or-
dinari i primer de l'any 90.
F.1 ple es desenrotllar d'a-
liò més normal, si bé es
pensava que podria esser més
mogut al punt núm. 4, ja gue
s'esperava quê  en demanar
Ia paraula el regidor Baudil
al Sr.Battó» aquest Ii ex-
plicàs el motiu d'haver per-
dut Ia confiança fins al
punt de llevar-lo dels seus

càrrecs, pero el Sr.Barra-
china es limità a contes-
tar-li que no tenia res que
explicar., que quedà ben clar
a Ia nota informativa que
fé pública a Ia premsa.
Davant aquesta actitud del
Sr.Batte, al Sr.Baudil no
Ii mquedà més remei que dei-
xar-lo anar.
Per un altra part,, el re-

gidor de l'oposició, Sr.
Antoni Vives,, demanà el per-
què a Ia placa que dóna nom
a Ia Llar dels Padrins du
el nom del Govern Balear i
no el de l'Ajuntament de Son
Servera,, contestant el Sr.
Batle que per tot es fa
aixi, però que es faria un
estudi. Seguí el Sr.Vives
demanant al responsable de
Vies i Obres, Sr.Jeroni
Vives, si tenien pensat
arranjar les voravies de
diferents carrers que estan
en mal estat, contestant que

tenia tota Ia raó., peró que
a poc a poc tot es farà.
Segul el regidor de l'oposi-
ció donant l'enhorabona per
haver fet nets els torrentsv
però no comprenia perquè Ia
terra que treuen l'han de dur
a una finca particular del
Sr.Jeroni Vives, el qual
demanà: "I tu, que n'has
demanada?"; "No", contestà;
"Idò., perquè xerres, si,
per ventura jo els faig un
favor deixant-los tirar dins
allò meu". I d'aquesta mane-
ra, quan eren les 21:30 ho-
res el Batle donava per aca-
bat el ple dient que s'havia
acordat, no donant Ia parau-
la al públic, com es venia
fent des de feia bastant
de temps.
Com a nota curiosa, hem

de destacar Ia falta dels
regidors del PSOE, Srs.
Joaquln Martínez i Bartomeu
Mas.
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PadreAndresFernandez,22 PRESENTA EL AVANCE PELICULAS MES FEBRERO-90 Tel.550411
FEBRERO 2-3-4-5 FEBRERO 9-10-11-12 FEBRERO 16-17-18-19 FEBRERO 23-24-25-26

ENCERRÀDO CAZAFANTASMAS Il KAMIKAZE DETROIT SOCIOS Y SABUESOS

3-4 FEBRERO

LA PRINCESA PROMETIDA
1 FEBRERO 7-8 FEBRERO

10-11 FEBRERO

CAZAFANTASMAS Il
H-15 FEBRERO

17-18 FEBRERO 24-25 FEBRERO Q

LOS OSOS AMOROSOS ALADINO
1 MARZO ffi22 FEBRERO

CINE ESPANOL|

KANSAS NO DESPERTAR UN POLICIA QUE DUERME HANUSSEN EL ADIVINO EL CUARTO PROTOCOLO AL FILO DE LA NOTICU

6 FEBRERO 17 FEBRERO 20-21 FEBRERO 27-28 FEBRERO 1 MARZO

BIBA LA BANDA PASODOBLE SANGRE Y ARENA LAS COSAS DEL QUERER
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Inauguració de Ia llar dels
padrins

Amb Ia presència de les
primeres autoritats del
Govern Balear i del Consell
Insu^r s ' inaugurà les noves
instal\Lacions de l'Ajunta-
ment i del local de ^a. Ter-
cera Bdat o "Llar de^ Pa-
drins', com posa ia placa
de l'entrada, Ia qual fou
destapada pel President del
Govern Ba3jear, Sr.Gabriel
CanelLas.

A les cinc de l'horabaixa
del dia 13 de gener arriba-
ven a l'Ajuntament els pri-
mers cotxes oficials que
duien les autoritats., les
quales foren rebudes pels
membres del consistori ser-
veri. A més del President
Canellaa, hi assistiren el
President del Consell Insu-
lar, Sr.Joan Verger., el
conseller Sr.Mesquida. Ia
consellera d'Acció SociaX,
Sra. Joana Ma Vidal, i el
President de Ia Fundació de
Ie Tercera Edat. Sr.Socias,

entre d'altres.
Després de visitar les

noves instal·lacions del re-
centment reformat ajunta-
ment, es dirigiren a peu cap
al nou edifici dels vells.,
La LĴ r dels Padrins, on a
partir d'ara els majors de
Son Servera oodran passar
el temps; ho feren acompa-
nyats de Ia Banda de Musica
Local que també els havia
esperat i que els donà Ia
benvinguda amb les seves
interpretacions. A l'entrada
de Ia Llar foren rebuts pel
President de Ia Tercera
Edat., Sr.Pere Gual. els seus
companys de Ia Junta i
públic en general.
Després de les salutacions

el Rector de Ia Parròquia,
D.Pere Pou. benei el local.

Les autoritats locals reberen al President

Acte seguit, el Sr.Canellas
destapà Ia placa que dóna
nom a l'edifici. El Sr.Batl3
llegl un comunicat de agraï-
ment al Govern Balear per
l'ajuda econòmica., tant per
a les obres com per al mobi-
liari. També el Sr.Gual
agrai tant al Govern Balear
com a l'Ajuntament el que
Son Servera compti amb un
local tan adequat.
El President Canellas

també fé el seu discurs i
repeti. com sempre, que ells
estan per fer això i que.,
amb haver-los de menester,
a manar feines!. FinaLnent,
Ia Banda de Música oferi un
parell de peces, per acabar
amb un refresc en el salons
del primer pis, els quals
seran destinats conferències
i exposicions.

CENTRO
ACUPUNTURA

| DIETETICA - NUTRICION

Les obres començaren, se-
gons els nostes arxius, el
mes d'agost de l'any 1.988
i el cost aproximat ha estat
d'uns 57 milions (ens refe-
rim a tot l'edifici). El
Govern n'aportarà uns 20
milions de ptes.

Fco Gomilo. 1 Enf1o B - TeI 56 59 22 - MANACOR
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W MRERO LE SMDAMOS M MJOR OPORTMDAD PARA ADQWRIR SU

AHO*A
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MOTRESA
Concesionario Oficial
Polígono Industrial Manacor
Teléfonos:
Ventas: 555051
Taller y recambios: 55 50 12

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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Les Festes de
Sant Antoni

Un any mes., en aquest mes
de gener i a Ia nit del dia
16, en prengué foc als fo-
guerons« tant a Son Servera
com a CaIa Millor i CaIa
Bona. La nit era apropiada,
ja que feia bastant de fres-
ca i a devora el foc s'es-
tava molt bé.
EIs foguerons estigueren

molt animats., si bè enguany
el de davant el Bar Nou fou
el que més animació dugué
per part de Ia gent jove.
EIs foguerons foren visitats
per Ia Banda de Musica, "el
dimonL' i l'Obreria de Sant
Antoni, els quals obsequi-
aren amb vi i suc a tothom.
El sendemà demati i pun-

tuals sortiren els dimonis
en companyia de Ia Banda de
Música a recórrer el poble,
felicitant als Tonis i Antò-
nies i fer-hi una ballada.
A les 15:30 hores i a Ia

Plaça Nova tengué lloc el
popular encontre de Sant Pau
i Sant Antoni acompanyats
del dimoni. Acte seguit es
donà Ia sortida a Ia caval-
cada de carrosses i animals
per a esser beneïts; els
primers foren els cans.
moixos i d'altres animals,
acompanyats per al·lots i
al·lotes, els seguien les
carrosses, tant estirades
per una bistia com d'altres
motoritzades,, tancant Ia
desfilada els cavalls de
muntura.

Es necessita
encarregada per a
joieria a CaIa Millor.
Feina, tot l'any.

Idiomes: Alemany i
Angles.
Tf: 58 54 69. Sra. Doris

Nuevas instalaciones de
Auto Venta Manacor en el

Polígono Industrial:
FIAT

Cl Fusters Solar 43 (justo entrada, al
lado I.T.U.)

TeI: 843400-843761
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Seguint Ia tàctica de
l'any passat no hi hagué
competició» sinò que tothom
tengué el seu obsequi en
metàlic., segons Ia grossària
i Ia categoria. Hem de des-
tacar Ia gran participació.,
tant a Ia desfilada com de

public per veure-la; ha es-
tat un dels anys que més
n'hi ha hagut., ja que el dia
també acompanyava.
La cavalcada va estar pre-

sidida pel Batle,, Sr.Barra-
china i els regidors, amb
l'absència dels Srs. Antoni

••RftSft
VENDA DE VIVENDES

APARCAMENTS I TRASTERS
A

CALA MKXOR
SON SERVERA

I
SA COMA

Informació a
Construcciones

BADIA CALA MILLOR. S.A.

AVDA. JOAN SERVERA CAMPS, 41
CALA MILLOR TeI. 585830

Vives i Pere Servera. Un any
més s'ha demostrat Ia falta
que feien les barreres a les
voreres,, per tal d'evitar
que el públic travessàs i
hi hagués cap accident.
Final·nent s'oferl a Ia Pa-
rròquia una missa al Sant
de Ia festa.

TeI. 58 56 06 •

Comunica als seus clients
i públic en general que

torna a estar al seu servei



PAGIWA - 12 u& IE (& UILIL o o o Informatiu

RECORDANT

TEMPS ENRERA
El me& passat xerràvem del

segar i deixàrem el tema
quan duien les garbes vora
l'era i- feien les garberes.
Aquest mes seguirem xerrant
del camp i ho farem contant
el batre. Madò Catalina ens
contarà com es feia, que tot
ho feien els homes i les
bisties^

-Madò Catalina, què vos pa-
reix, si ens contau com co-
mençava Za feina del batre?~
- Lo primer que s'havia de
fer era granar s 'era i mum-
pare mos deia que Ia rega-
ssem, perquè per sa vorera
estava desaavada. Tot això
ho fèiem sa meva germana i
jo, perquè els germans feien
altres coses. Qualque vegada
encara havíem d'anar amb sos
carros a acabar de replegar
ses garbes per sementers més
forans. Llavors esteníem ses
garbes i les desfèiem, po-
sant sempre s 'espiga cap a
dins s'era i es capoll cap
a fora, mumpare sempre mos
manava de prop amb això.
Quan ja havíem estès ses
gavelles, llavors anàvem a
berenar, mentres s'encalen-
tia es blat o s 'ordi de da-
munt s'era.
- I què solien berenar?j
- En aquel temps i a ses po-
ssessions sempre se berenava
de sopes, llavors un tros
de camaiot o formatge.
- Això ens heu dit ja,

que mentres berenaven s 'en-
calentia el blat o el que
estigués damunt l'era és
perquè era l'estiu, no és
vere7j
- Sí, hi havia un dit que
deia "en es maig a segar
vaig " ~~1. també '"en ésjuny
sa falç en es puny", per
tant, a l'hora de batre, que
es entre sa darreria de juny
i principi de juliol, ja fa
un bon sol.

Les bisties, enrevoltant l 'era

- I després de berenar, ja
començaven a batre?,
- Sl·, començàvem duguent ses

bísties damunt s'era, lla-
vors posàvem a mig de s'era
un piló amb un ferro llarg
i an aquest ferro s 'enganxa-
va Ia biga i en es cap de
sa biga, un carretó.
- I què és un carretó?^
- Be, els més primitius eren
de pedra viva i eren llargs
i grossos i tenien com a
dents, ara sa gent les té
per decorar; llavors també
n'hi havia de fussa, que
eren dels que jo n 'he vist
més.
- I les bísties què feien?;
- Estiraven es carretó.

- I els homes?-
- En mig de s'era n'hi ha-
via un que era es que canta-
va, si tenia veu.
- I què cantaven?^

Moltes coses. "Correu,
muletes, correu, fereu sa
palla menuda, perquè, si Ia
feis troncuda, a s'hivern
Ia trobareu".... i moltes co-
ses més. Se podien cantar
moltes, però amb sa tonada
de s'era.
- Es que tot tenia una tona-
da diferent?j
- Sí, ses feines de sa nos-
tra foravila totes tenien
una tonada, però, si te pa-
reix, en xerrarem un altre
dia.

Un dels sistemes de purgar el gra
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- MoTt bé, seguim amb el
batre?^
- SÍ, quan Io que estava
damunt s 'era ja estava ben
trepitjat, era l'hora de gi-
rar-lo i amb ses forques se
girava, perquè, com més
s'estufava, més bé se batia;
sempre hi havia dos homes
que estufaven amb ses for-
ques . Es deia "fan tanta
feina els homes damunt s'era
com ses bísties", perquè era
molt feixuc tot es temps es-
tufar amb ses forques,
- I quan ja s 'acabava de
batre, què es feia?,'
- Llavors s'havia d'aprofi-
tar, si feia vent, per ven-
tar es gra. Amb uns rampins
se llevava sa palla més
grossa i se tirava baix de
sa garlanda de s 'era.
- Què és Ta garTanda?~>
- Es sa partet de s'era.
Llavors amb ses foruqes al-
çaven es gra i es pallús i,
si feia vent, anava molt bé,
perquè, quan s'alçava, es
vent -se'n duia els pallús
i es gra quedava, si no feia
vent, se podia deixar fer.
Després, quan ja no tenia
palla, amb sos tirassos se
feia una filera llarga que
se deia "sa carana" i amb
una pala se tornava ventar
un poc més i ses dones amb
uns rams granaven tots els
baleis.
- Be, digau-nos què són "eTs
tirassos i- eTs baTeis"j
- EIs tirassos són com uns
rampins, sense pues i de
fusta. I els baleis són ses
espigues i sa palla que no
s "a escardada bé i es vent
n se'n duia. Llavors amb
s pales se feia un cara-
muL·let i amb un aré s'acaba-
va de fer net, perquè era
com un colador amb gros;
llavors se mesuraven ses
quarteres que havien tengut.
- I quines eren Tes mesures
d'aqueTT temps?,
- Ses barcelles, un amut;
una quartera eren 5 barce-
lles. VoIs que te conti una

cosa molt curiosa?.
- Si.
- Quan acabàvem de batre, tar-mos".

dir "El dia de Sant Cristò-
fol anirem a Ia mar a ren-

solíem anar a Ia mar, perque
no hi anàvem com ara, domes
el dia de Sant Cristòfol.
EIs nostres majors solien

- MoTt curiós tot aixo,
moTtes gràcies de tot i fins
una aTtroj

Maria Brunet.*
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Informació del darrer ple
El darrer dia del mes de

gener a les 10 horas del
mati tengua lloc un ple amb
5 punts a acordar:
* 1) Lectura de l'esborrany
de l'actar anterior.
* 2) Proposta d'adhesió al
PIa de Millorament de faça-
nes.
* 3) Aprovació del projecte
d'obres pels danys ocasio-
nats per les inundacions.
* 4) Aprovació del PIa
d'Inversions d'infraestruc-
tura hidràulica.
* 5) FiIl predilecte. Re-
glament d'honors i distin-
cions.
Segons explicà el Batle,

el motiu de fer el ple a

les 10 del mati era perquè
s'havian d'aprovar i dur
el mateix mati els punts
3 i 4, si no, es perdia Ia
possibilitat de gue fossin
admesos.
El regidor Baudil no va

estar d'acord amb l'acta
anterior, ja que no expre-
ssava el que s'havia parlat
sobre el punt de precs i
preguntes, on ell demanà
una explicació al Batle.
Per una altra part, el re-
gidor Antoai Vives manten-
gué una discusió amb el
Batle, perquè està cansat
de que sempre duguin les
propostes al ple, sense
abans haver-se donar infor-

mació prèvia, a Ia qual
cosa, el Sr.batle com sem-
pre començà: "Però, peróo,
peròoo... j o., j 00, j ooo... "
i el regidor Vives Ii re-
cordà que ells són tan re-
gidors com ell, ja que a
ells també els ha votat el
poble i que ja estava bé
d'enfotre's del ball i els
sonadors i "com que teniu
majoria -segui dient el Sr.
Vives- i feis el que vos
passa pels c..., jo no vull
que vos ne rigueu pus, ni
vull fer nosa, per tant,
me'n vaig", i s'aixecà i
parti, deixant els altres
que acabassin el ple.

Han començat les obres
del carrer Lepanto

Aquest dies han començat
les obres d'enllaç del ca-
rrer Lepantp amb el carrer
des Cos, com podeu veure
a Ia foto, encara no deuen
tenir permis per agafar els
metres dels solars veïns;
esperem que prest es posi
en marxa el carrer i que
no sigui per ampliar el
mercat del divendres.

Na BeI Servera ha deixat el Gabinet d'informació
Fa poc més d'un any donà-

vem Ia noticia de que l'A-
juntament donaria informa-
ció, aixó ocurria el 20
d'octubre de 1988.
Com ja comentàvem en Ia

citada data el Tinent de
Batle, Sr.Agusti Vives,
reuni a Ia premsa de Ciutat
i local, per fer saber que
es muntava el Gabinet de
Premsa de l'Ajuntament, per
donar informació de tot
quant passàs en el munici-
pi; l'encarregada era na
BeI Servera. Efectivament,
aixi es va fer, si bé no
es donava tota Ia informa-
ció que tocava, al·nanco es-
tàvem informats, maldament

fos del que al consistori
Ii interesava, cosa normal,
si tenim en compte que
qualcuns dels regidors es-
tan demostrant que s'apro-
fiten del càrrec que ocu-
pen. Pareix esser que na
BeI se n'ha adonat., ja que
en diferents ocasions ha
estat criticada i ha anat
aguantant fins ara, que ha
decidit deixar-ho anar,
sense possibilitat de que
Ia facin canviar d'idea;
segons un comunicat que ha
fet arribar a Ia premsa,
presenta Ia dimisió del cà-
rrec del Gabinet d'Informa-
ció de "l'il·lustrissim
Ajuntament" de Son Serve-

ra, que tant fabulosament
encapçala com a Batle en
Francisco Barrachina.
Per tant, vull dir a na

BeI que no es desanimi i
que seguesqui lluitant per
donar informació al poble,
que és el que es mereix,
tant si a l'Ajuhtament Ii
agrada com no, i ja saps,
BeI, que tot en el comença-
ment són alegries, però en
el cap de poc temps tot són
travetes, i més amb els re-
gidors que tenim a Son Ser-
vera, ara bé, estan votats
pel poble i els haurem
d'aguantar.

Pep Garcia.
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Estatua o monument a... qui?
Dins una zona de Cala Bona, concretament

a Ia Urbanització Son Floriana ha estat
col·locat un monument en mig de Ia plaça del
carrer principal.
Aquesta urbanització és una de lesmillor

distribuxdes de Ia zona costanera del nos-
tre municipi, tan pels carrers amples amb
estacionaments, com per els jardins i zones
verdes, a més, Ia construcció de les obres
s'ha distribuït de tal manera que Ia zona
dedicada als turistes està separada de Ia
dels residents.

Son Floriana ha passat per diferents mo-
dificacions dins el PIa Urbanístic, comen-
çant pel canvi dels terrenys on havia d'es-
tar l'escola de CaIa Millor, Ia qual cosa
fou un encert, si pensam que seria de Ia
urbanització si tengués el col·legi ben en
el centre; seguint amb d'altres més petits,
com jardins que s'utilitzen per estaciona-
ments, Ia qual cosa no perjudica gaire
fins a les darreres modificacions que han
estat noticia per tots els mitjans de comu-
nicació, com ha estat el canvi del local
on estava destinada Ia guarderia infantil
per un bar musical, tot aixó en benefici
de qualcú i no és el poble.

La darrera cosa que s'ha fet dins aquesta
maravellosa urbanització ha estat Ia col·lo-
cació d'una estàtua o monument que ningú
s'explica el significat que té, això si.,
ha estat col·locat al lloc de més trànsit
i, el que és el pitjor, que són terrenys
que, si ara no són públics, dins poc temps
ho seran i el que han col·locat uns senyors
Particulars ho hauran de tenir els ciuta-
dans que paguen l'impost per cuidar les
zones verdes.

Com podeu veure a Ia foto, el citat monu-
ment, si tenim en compte que just davant
es troben les oficines de vàries empreses
constructores, arribam a Ia conclusió de
que el monument està dedicat al ciment i
el ferro.

Pep Garcia.

BAR RESTAURANTE
S'ERA DE
POLA tà

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

Comunica als seus clientes i
públic en general que estarà
tancat per vacances fins a
últims de març.
Perdonin les molèsties!.

vJruas k3on i3ervera

SESVICIO PERMANENTE—

y transportes de embarcaciones
Callelnmaculada,16-1.o-A cfionai
SON SERVERA - Mallorca A 0" *"
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COL.LEGI

JAUME

FORNARIS
CURS 88-89

7-A.

* De dalt a baix i d'esque-
rra a dreta;

* la fila; Providencia Lopez
Torres, Juana Hernaiz Pare-
ra, Carmen Cobo Caus, Ismael
Martinez Rincón, Francisco
Blanco Mendoza, Ma Carmen
López Fernández (professora)

José M. Fernández Henares
i Jesús Garcia Cifre.
* 2a fila; Catalina Bauzá
Brunet., Ma Antònia Gomila

Jover, Catalina Alvarez
Juan., Carlos garcia Losa,
Juan P. Martinez Ruiz, Mo-
desto Garcia Díaz i Bartomeu
GiIi Adrover.
* 3a fila; Francisca LÓpez
Márquez, Antonio Brunet Es-
teva, Ma Carmen Diez Recaj,
Margarita Blanquer Servera
i José C. Cerro Garrido.

* 4a fila; Fernando Cruz
Arévalo, Ana Carrasco Gui-
jarro, Llorenç Lloré Sansó,
Juan A. Jiménez Ferragut,
Oscar Ares Robledo, Manuel
Antona González, Pedro L.
Hernández Vives, José Garcia
Artigues, Pedro Gelabert
Vives i Fco. Javier Calderón
Moñ ino.

FORDFŒM

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



Aquest mes Ia
foto que treim si
que fa un bon gra-
pat d'anys que Ia
feren, si no passa
els 60, a prop si
fa. Està feta a
les Cases de Ca
s'Hereu i els pro-
tagonistes feien
feina a Ia tafona,
fent oli, cosa que
fa molt de temps
que no es fa.
Suposam que te-

niu mal conèixer-
los, pero„ en lle-
gir els noms, se-
gur que els cone-
ixereu . ElIs sôn:
Miquel Massaanet
"Xinet", Joan Lli-
teres "Bua", Joan
"Corso" 'jEPD), P.
Josep Llinàs "Pep
de Ca s'Hereu",
Miquel Ballester
"Gener" i el nin
que està assegut
és en Ventura Rubi
"de Ca s'Hereu".
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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; lierra,
agua, fuego y un antiguo
saber de artesanos de toda
Ia vida, constituyen Ia
perfecta combinación, cuyo
resultado es Ia cerámica
tradicional más sobria,
natural y noble. Distribuido por:

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

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

JERONlMO VIVES E HIJOS

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

V JEROMMOVrVE5EHJffi

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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Tercera Divisió

7-1-90
Santa Ponça - 0
CaIa Millor - 0

14-1-90
CaIa Millor - 6
Arenal - 0

22-1-90
CaIa Millor - 1
P.D.Santa Eulàlia - 2

28-1-90
L'Hospitalet - 0
CaIa Millor - 1

El CaIa Millor en donà
una de cal i una d'arena.
El primer equip del Badia
de CaIa Millor en Ia tempo-
rada gue estam no acaba
d'agafar el ritme, ja que
tant Ii fan una golejada
com Ia fa ell, tant perd
dins casa com després gua-
nya fora. Si feim un repàs
als resultats del primer
mes de l'any, ens trobam
que han estat positius, ja
que dels 8 punts se n'han
guanyat 3 fora camp i 2
dins casa.
El CaIa Millor dins

aquesta tercera divisió es-
tà més o manco ben situat,
si tenim en compte que va
esser totalment reformat
a Ia temporada anterior,
començant per l'entrenador,
Ia directiva i els juga-
dors, tot això fa que l'e-
quip no acabi d'estar com
l'afició voldria, però els
joves jugadors, amb l'ajuda
dels pocs veterans que han
quedat, estan demostrant
que no ès un equip fàcil,
sinò tot el contrari. On
manco s'ho pensin poden
donar Ia sorpresa.

Eb Presidenta del Govern de tes IUes Balears, del ConseU üisular de
. MaUorca, del Consell üisular de Menorca i del Consell Insubr d' Eivissa

i Formentera i el BaUe de Pabna

COMUNIQUEN a tots els ciutadans que el dia 18 d' octubre del989
firmaren un Acord mstitudonal pel qual es comprometen a intensificar

els seus esforços, dins tes respectives institucions, per donar
compUment total a tes disposicions de U Llei de Nornuüitzadó

Lingüística, a coordinar tes seves accions en una Campanya de
NormaUfaadò Lingüística de lea üles Balearai a fer una crida
conjunta a U participació dels Ajuntaments de tes fites Balears que

vulguin adherir-sTii.

En virtut d'aquest acord, •
CONVOQUEN els ajuntaments, els partits potítics, els sindicats, tes

institucions dviques i culturals, els mitjans de comunicació i el conjunt
dels ciutadans, a fer tots plegats un esforç per donar impuls al

recobrament de U Uengua pròpia de les Illes Balears com a instrument
normal de comunicació de Ia seva societat

VOLEN il·lusionar el conjunt de Ia societat balear en un projecte
col·lectiu encaminat a aconseguir Ia plena normaützatió Ungii<stica de Ia

nostra Comunitat, en un cUma de concòrdia i de respecte dels
drets de tots.

DEMANEN el suport i Ia col·laboració de tots a UCamp >de
Normaiïtzadó Lingüística que es durà a terme amb el patrocini

conjunt de totes les Institucions.

Adreça provisional:
TeIs. 72 32 99 • 71 48 57

Obra Cultural Balear, Cl. Impremü, 1
Fax. 71 93 85 07001 Palma de Mallorca
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JUVENILS.

14-1-90
CaIa Millor - 0
Manacor - 4

21-1-90
CaIa Millor - 1
Juventud Sallista - 1

28-1-90
Campos - 1
CaIa Millor - 1

EIs juvenils són els que
més mals resultats han ob-
tenguts durant el mes, des-
prés de les vacances de Na-
dal. EIs locals reberen al
Manacor, pot esser que
l'equip visitant fos més
superior o que els locals
els afectàs les festes na-
dalenques, el que si és
cert és que el Manacor
aconsegui 4 gols i fallà
dos penalts, si bè el co-
l·legiat afavorí l'equip
forà.

El diumenge sigüent va
rebre al Juventud Sallista,
el qual s'endugué un punt,
si bè el CaIa Millor no po-
gué comptar amb l'equip ti-
tular per baixes i jugadors
amonestats per les targe-
tes, però no s'han de cer-
car excuses, ja que a Ia

visita que fé dins Carapos
va empatar a un gol, per
tant, és d'esperar que els
jugadors mantenguin els
ànims i procurin no discu-
tir les decisions de l'àr-
bit i així evitaran les
targetes, que de vegades
són innecessàries.

M N

ROTULOS • LETREROS LUMINOSOS • ROTULACION VEHICULOS
LETREROS NEON • VALLAS PUBLICITARIAS • SEÑALIZACIONES
SERIGRAFIA • PEGATINAS • ROTULACIÓN POR ORDENADOR

P l a z a P r i m o d e R i v e r a , 3 - T e l . 8 4 3 6 0 9 - F a x 5 5 2 4 8 7 - 0 7 5 0 0 M A N A C O R
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Alevins
6-1-90
Binissalem - 1
CaIa Millor - 3

13-1-90
Cala Millor - 3
Juventud Sallista - 3

20-1-90
Beat Ramon Llull - 2
CaIa Millor - 2

27-1-90
CaIa Millor - 1
Poblense - 3

El començament d'any ha
estat regular, quant als
resultats obtenguts pels
alevins durant el mes de
gener, si tenim en compte
que dins Son Servera han
cedit 3 punts, però els
obtenguts fora camp han es-

tat més positius, ja que
en els desplaçaments també
n'aconseguiren 3.
EIs petits al·lots, però

grans jugadors dels alevins
del CeLLa ttLUx>r, estan de-
mostrant que els agrada el
futbol, Ia qual cosa demos-

tren a tots els partits que
juguen, lluitant al màxim
com ho demostraren en el
darrer partit, davant el
Poblense,, que, si bé demos-
trà ser superior, els lo-
cals no donaren el partit
per perdut fins al final.

Benjamins

16-12-89

Ses Salines - 0
CaIa Millor - 4

13-1-90
CaIa Millor - 4
CoI. Sant Jordi - 1

20-1-90
CaIa Millor - 4
Avance Artà - 2

EIs mes petitons dels
equips del Badia de CaIa
Millor estan demostrant
que, a més de no perdre
partits, saben fer gols,
com demostren els 3 darrers
partits que han jugat. Al
primer guanyaren de 4 a 0,

essent els golejadors Angel
(2), Matias i Fernando. Al
segon també guanyaren de
4 a 2, amb gols de Michel,
Fernando (2) i Miguelito.
A l'altre partit guanyaren
també de 4 a 2, marcant els
gols Julian, Fernando, Ro-

berto i Miguelito.
La darrera jornada des-

cansaren, esperem que el
descans no els hagi afectat
i per al pròxim més poguem
comunicar que segueixen
guanyant.
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Infantils
6-1-90
CaIa Millor - 3
Escolar - 0

13-1-90
Barracar - 0
CaIa Millor - 0

20-1-90
CaIa Millor - 1
Juventud Sallista - 1

27-1-90
Montuïri - 1
CaIa Millor - 0

EIs infaatils també estan
donant expectació als par-
tits que juguen, tant dins
casa com fora. S'ha de te-
nir en compte que aquest
equip cada any ha d' incor-
porar jugadors de l'equip
inferior i n'han de passar
al superior, Ia qual cosa
espanya el conjunt de juga-
dors d'una temporada a

cioci Informatiu

l'altra, però, maldament
passi això, ells lluiten
a tots els encontres el mi-
llor que saben i poden, si
bé en ocasions els àrbits
fan que el partit no se de-
senrotlli com toca, Ia qual
cosa influeix en aquests
joves, que ja comencen a

esser pollastres.
EIs resultats aconseguits

durant el mes de gener han
estat repartits, si comptam
que. dels 4 partits, han
tret 2 punts dins casa i
1 fora, però també n'han
perdut un dins el seu camp
i dos fora.

GESTORIA GIL
GESTORIA A. GIL

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

CaIa Millor - Sucursal Son Servera
MALLORCA

20 Años de GESTION

Declaraciones IVA
Declaraciones P.F.

Declaraciones renta
y patrimonios

Contabilidad y balance
de sociedades

Liquidación escrituras
Traspaso de vehículos

y toda clase de gestiones

GESTORlA ASESORIA FISCAL Y
CONTABLE^

^EGUROS
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Protagonista: La creu dels caiguts

Com a protagonista d'aquest més tenim una
altra malifeta del nostre Ajuntament. Es
segur que molts no vos heu temut que ha
estat revessat a martellades l'escut de
pedra que Deu sap els anys que feia que
estava posat i que, si avui l'havien de
fer, costaria un bon grapat de milers de
pessetes.
No és que volgem entrar en polèmica, si

està millor sense o no, com si s'ha de to-
mar el monument, però, el que no comprenem
és quina nosa fa i, si pensam que això és

història d'Espanya i un record als que
lluitaren per defensar el lloc on avui po-
dem viure tranquils, sense mirar Ia raça
ni el color de Ia pell dels que lluitaren
i moriren» per tant,, no sabem els motius
que han duit a fer una cosa aixi. També
podríem dir que és destrucció del paisatge.
Les males llengües diven que en el lloc

de l'escut han de posar el bust del Batle
i del regidor Antoni Vives, que pareix
esser que fou el que va proposar que el
llevassen.


