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La veritat no sempre fa mal

Al passat ple no assistí el regidor Agus-
tí Vives» perquà el mateix dia partia cap
a Cuba, segons una informació apareguda en
el diari manacorl "Perlas y Cuevas*, en
companyia d'en Joan Sureda "Tix" i en Joan
Pascual„ als quals se'ls havia d'afegir en
Joan Fuster i en Josep Truyols "Raull".
L'excursió és a Ia zona de Cayo Largo,, per
practicar Ia pesca submarina. L'escrit se-
gueix dient que ea Sureda. ea Pascual 1 en
Vives a l'any 1988 quedaren en el quart
lloc del Campioaat Muadial de Pesca Espor-
tiva i l'any 1989 hi quedaren en el segon
lloc.

Ja veis el que 93 Ia vida, dins el terme
tenim pescadors a nivell mundial i sense
en temer-nos i jo que em pensava que "En
Montse" no sabia nedar. El que no acab
d'entendre és tants de viatges a Cuba per
anar a pescar, tant cars com estan els pa-
ssatges... a no ser que Hisenda els desgra-
vi les despeses... o bé que es dediquin a
pescar d'altres coses!.

••RAAft
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 MILLOR TcI. 585830

ELS AMICS DE LA TERCERA EDAT
TORNAREN ELEGIR PRESIDENT.

Després de dos anys s'ha tornat elegir
president a Ia Llar dels Padrins. Com en
Ia passada ocasió, els candidats foren els
mateixos: el actual president, Sr-Pere
Gual, i el que ho fos anteriorment, Sr.Pere
J.Servera.. En aquesta ocasió els resultats
han afavorit al president de fa dos anys,
Sr-Servera, amb un total de 303 vots, con-
tra els 167 de l'actual president, Sr-Gual..
DeIs aproximadament 670 socis en votaren

470- A les anterior eleccions (1988) eren
uns 585 socis, dels quals en votaren 379,
quedant els vots repartits de Ia manera
següent: Sr..Gual, 208; Sr..Servera, 172.
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LA COOPERATIVA A TANCAT LES PORTES
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La Cooperativa de Son
Servera, que està dins Ia
CAM, Cooperatives Agro-
Pecuàries de Mallorca, tan-
cà les portes a finals del
mes passat. EIs motius, se-
gons els socis, és Ia manca
de pagesos, en queden pocs,
i, a més, els preus als
quals venien el seu gènere
no eren competitius amb els
dels magatzems particulars,
ja que anaven més cars a
Ia cooperativa.
La Cooperativa es muntà

a Son Servera fa uns 13
anys, arribant a esser més
de 200 socis, que comença-
ren pagant 1.200 pessetes
d'un principi i, per fer-ne
més de socis, baixaren a
200 ptes.
Fa uns 5 anys que Ia CAM

demanà als socis que vol-
guessen aportar 50.000
ptes, per invertir a una
nau en el polígon on tenien
el magatzem general, també
compraren una trencadora,
on els socis hi duien Ia
garrova.
EIs socis conten que du-

rant uns 5 ó 6 anys sorti-
ren beneficiats de Ia coo-
perativa, tant en les com-
pres com en les vendes,
però els dos darrers anys
ha estat un desastre, ja
que Ia cooperativa ha anat
a Ia quebra, havent de ven-
dre casi tot i va seguir
tenint varis milions de
pèrdues cada any; els socis
serverins no entenen on són
els milions de Ia venda del
polígon i què s'ha fet amb
els doblers.
Per intentar aclarir-ho

i mirar de convèncer als
socis, perquè no es tancàs
Ia cooperativa a Son Ser-
vera, es desplaçà elgerent
Sr.Pascual Zaforteza, que
Ia veritat, amb Ia seva ma-
nera de xerrar, fins i tot
amb amenaces, no va convèn-
cer als serverins, que el
que volen és que els tornin

les 50.000 ptes., si és que per no "afegir més an es
poden i donar-se de baixa banyat".

Nuevas instalaciones de
Auto Venta Manacor en el

Polígono Industrial:

F l A T

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

TeI: 843400-843761
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~" El dia 12 començà la sem-
bra dels pins que aniran
al llarg de Ia problemàtica
carretera de Som Servera
a CaIa Millor. Deim proble-
màtica perquè, com recorda-
reu, les obres de Ia carre-
tera dugueren bastant de
coa, tant a l'hora de
l'eixample» com després les
voreres, l'asfalt.
A Ia fi han arribat els

pins, que, per cert, també
fou tema polèmic a dife-
rents plens, pel motiu de
que, al llarg dels anys,
les rels fan alçar l'asfalt
i, quan Ia soca és gruixa-
da, és un perill per a Ia
circulació.
El passat mes de juny el

Batle es desplaçà a Ia pe-
ninsula» per tal de compro-
var els pins que posterior-
ment compraria, a Ia fi han
arribat, però Ia polèmica
segueix, ja que les vora-

Q Q O Informatiu
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SEMBRA DE PINS

vies nos'hacr preparades per
a l'enllumenat elèctric,
ni s'han previst preses de
sortida d'aigua per regar
o, en cas d'incendi, poder
carregar els camions, ara
bé, ès normal que l'Ajunta-
ment no pensi amb l'endemà,
ja que és més pràctic que,

quan estigui tot fet. es
tornin a alçar les rajoles,
si és que abans no s'ha
gastada Ia partida de do-
blers que tenien al pressu-
post del 89 i tornarem pa-
ssar tot l'estiu amb les
voravies "cames a l'aire".

ABUS DE PODER

De sempre els que estan
al poder s'ha aprofitat del
càrrecs que ocupen per sor-
tir-ne beneficiats ells o
els que els convé.
No ens aficarem a nivells

de Govern, com ara és el
cas Guerra i d ' altres, tenim
bé de feina dins el nostre
municipi, començant per les
obres, que el que ho té bé
no importa treure permisos,
el poder edificar a te-
rrenys que no compleixen
les regles que marquen Ia
llei, anar-se'n de viatge
a compte del municipi, fer
dinars on no hi falta el
Cadillac, que qualque guàr-
dia municipal circuli fora
el casc amb Ia moto, tant
de paisà com uniformat,
circular amb el cotxe ofi-
cial en sentit prohibit per
anar a prendre cafè, entre
d'altres més coses.

Però després tenim el que
fa el Batle, Sr.Barrachiaa,
que no crec que ho faci amb
cap mala intenció, ara bé,
Ii agrada fer de "bufé" i
que sabin que és el batle.
L'altre dia em contaren que
va fer anar de cul als mu-
nicipals que estaven de
servei, els va fer que cer-
cassen a una persona,
fent-los anar fins i tot
a casa seva, quan el troba-
ren va esser per demanar-li
si l'horabaixa havien d'a-
nar a pescar els calamars !.
Sr.Batle, hi ha telèfons,
no importa emprar els ser-
veis que paga el poble per
beneitures. Però no acaba
aquí, resulta que, al cap
d'un parell de dies, em
tornen contar que se'n va
anar d'excursió i se'n va
dur dos "walkies", per po-
der estar comunicat amb

l'altre cotxe que anava amb
ell. Però segur que no ho
fa per aprofitar-se del cà-
rrec, a més, podem presumir
de tenir el batle amb mi-
llor imatge fisica de tot
Mallorca, Ia llàstima és
que, quan xerra, ho fot
tot, perquè, si no, seri'a
perfecte.

Pep Garcia.

£ENTRO
ACUPUNTURA

I DIETETICA - NUTRICION
Fco Gomila. 1 Entlo B - IeI 56 59 22 - MANACOR
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HOMENATGE A LA MESTRESSA
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í/n gz>wp ae dones de dife-
rents edats volgueren ofe-
rir un homenatge a Ia que
de anys enrere, quan eren
joves, va esser Ia seva
mestra, que els ensenyà a
cosir, ella ès Ia Sra,Isa-
bel Servera i Ballester,
aoneguda per "La Mestre-
8sa"~

Coincidint que "La Mes-
tressa" complia els 75
anys, es reuniren a Ia
Granja Servera, on feren
un dinar de companyonia i
obsequiaren amb diferents
regals a "La Mestressa"..
Les que hi assistiren fo-
ren: "Ia monja Baiona", Ca-
talina "Massaneta", Apol·lò-
nia "Llanuda", Franciscà
"Ribot", Franciscà "Llisa",
Margalida "Saca", Franciscà

"des'Hort", Bàrbra "Pina", cisca "Ferrer", Margalida
Bet "Solaias", Aina "Cupa", "Pasta", Maria "Salera" i
Antònia "Escolana", Fran- Catalina "Cullera".

ENTREGA DE DIPLOMES

El dilluns dia 12 a& fe-
brer, a les Escoles Velles,
foren entregats els diplo-
mes dels alumnes d'anglès
i alemany que han cursat
al Centre d'Adults. L'en-
trega corré a càrrec del
responsable de l'àrea de
promoció de l'Instituto Na-
cional de Empleo., Sr.Andreu
Puig., el Batle i el regidor
de Cultura.

Durant tota Ia setmana
quedà exposada Ia I Setmana
de Cultura, que consta de
diferents exposicions d'ei-
nes de foravila, punt mà-
llorqui,, ceràmica» etc. a
més d'actes com conferènci-
es» excursions., projecci-
ons» pe" finalitzar amb un
ball de saló. Tot aixó ha
estat organitzat pel Centre
d'Educació d"Adults de Son
Servera.

COMUNTTAT AUTÒNOMA
DELES

ILLES BALEARS

Quan elpoble veu que ebproblemes se
solucionen més aviat.

Quan recUona més autogovern,

Quan eLs ciutadans senten com apropies
Ui seva cultura i L·i seva terra,

Quan lluiten totsjuntsper millorar Ul
qualitat de vida, ek serveispúbUcs i
l'ajuda als més necessitats,

Quan elpoble balear reconeix que les
coses esfan millor des d'aquí,

Quan comprova que les institucions de Ui
nostra autonomia són més efectives,

Es perquè hi ha un autèntic, un vertader
SENTIMENT DE POBLE
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CANVI DE
DOMICILI DE LA
PERRUQUERIA
"MIQUEL I
TOMEU"

EIs coaeguts perruquers
Miquel i Tomeu de CaIa Mi-
llor han canviat el domici-
li de Ia seva perruqueria.
En Miquel i en Tomeu ja fo-
ren noticia a Ia revista
del mes de setembre de
1988, per haver estat con-
vidats al 25è. aniversari
dels perruquers Maria y
José, que celebraren al
Casiao Paladiura de PaJjna,
podent demostrar Ia gran

professionalitat de Ia pe-
rruqueria. Aquest mes tor-
nen a ser-ho pel canvi de
domicili, que a partir
d'ara es al Carrer Delfia
de CaIa Millor, on, a més
del servei de perruqueria,

oferiran els de neteja de
cutis, massatges de columna
corporals i esteticisme.
Des d'aquestes linees els

desitjam molta de sort i
que puguen seguir donant
el seu servei al municipi.

&OWÍ
FORDFŒM

Venga a veraos
Limpiauto Son Servera, S.A.
AVDA. CONSTITUCIÓN, 19 -SON SERVERA TEL. 567008
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CRONICA D'ONES ILLENQUES

* Una d'arena,

Dia 20 de febrer va esser inaugurada Ia
nova emissora d'Antena 3 a Capdepera. Creim
que és bo que Ia nostra comarca compti amb
un nou mitjà de comunicació radiofònirj, el
que passa és que només té devers quatre ho-
res de programació pròpia, Ia resta del
temps, fins a les 24 hores, emet en conexió
amb Palma i Madrid i no hem d'oblidar que
Antena 3 es sintonitza a Ia nostra comarca
des de fa casi una dècada al 98.8 (Paíma)
i al 98- 2 (Maó)- La llicència fou atorgada
pel Govern Central l'estiu passat, és que
no hi va haver d'altres ofertes més atrac-
tives?.,. A part d'això, donam l'enhorabona
al nostre company Ranon Manzano que hi
col·labora en el programa esportiu de les
15 hores, dirigit pe'n Miquel Vive8j

* Una altra d'arena.

Encara no està massa clar el destí dels
programes territorials de TVE, si bé és
casi segur que hi hagi canvis el pròxim mes
d'abril. No és probable Ia seva desapari-
ció, més bé es tractaria d'un canvi de ca-
dena i potser d'horari, Ia qual cosa signi-
ficaria una passa enrera. El nou director
té molt a dir al respecte, Nosaltres no no-
més esteim a favor de Ia situació actual,
sinó que creim a més que 1 'Informatiu-2
s'hauria d'ampliar a mitja hora. Ja veurem.

* Una de cal i arena.

Uns dies abans de tladal de l'any passat,
Voltor, S.A. (Ia societat que ens va dur
TV3) va instal·lar a Alfàbia un reemissor
de baixa potència al canal 51, amb Ia pro-
gramació de TVE-2-CATALUBJA I CAHAL 33. Dos
mesos més tard, dia 20 de febrer, el nostre
Ajuntament instal·lava el corresponent repe-
tidor, per tal que aquesta quarta cadena
pogués esser vista a Son Seroera. El canal
de sortida és el 34, just en mig del canal
de TVE-2 (32) i el canal del video (36),
fins aquí, tot perfecte; però, segons m'han
dit, els que tenen amplificador ara només
veuen per UHF una mescladissa d'imatges,
esperem que l'Ajuntament prengui les mesu-
res oportunes per solucionar aquest proble-
ma que afecta a alguns veïns.

Pedro Monina.

COMUNICAT DEL PSOE LOCAL

Els membres de Ia Federació Socialista.
Baí&ar estan duint a terme unes reunions
informatives a totes les agrupacions de
l'illa. CaI destacar Ia darrera realitzada
a Son Seroera, on va intervenir el Sru'Pep
MoIl cam a secretari general de Ia FSB, per
tal de donar informació sobre les gestions
realitzades en aquests darrers anys en el
Consell Insular i en el Parlament Balear,
Al terme de Ia citada reunió , els mem-

bres de l'agrupació local de Son Servera,
romangueren reunits en assemblea per trac-
tar, com a únic punt del dia, Ia renovació
de l'executiva en els seus càrrecs, havent
estat establerts darrere Ia votació corres-
ponent .

CaI destacar el fet reiterat de que, per
tercera vegada consecutiva i per rigurosa
unanimitat, el càrrec com a Secretari Gene-
ral, continuarà essent exercit pel Sr^Joa-
quín Martínez aanchez. No passa el mateix
amb Ia resta dels afiliats, els quals han
sofert les següents modificacions en els
seus càrrecs:

Secretari d'Administració: Gerardo Ruiz
Galtegoj
* Secretari d'Organització: Fernando Gon-
zález Gónez.
* Primer vocal: Felipe Contreras Garoía.
* Segon Vocal: Manuel Fernández Moreno.

PSOE-Son Servera. *

INFORMACIÓ DEL REGISTRE CIVIL

*- Naixements.
2-1-90 Domingo Pérez Trejo.
2-1-90 Lidia Rodríguez Anaya.
3-1-90 Verònica Ruth Estevan MontaUi^
4-1-90 Pedro Riera Nebot.
10-1-90 Antoni Palerm Llabrés-
11-1-90 Carola Romo Martorell.
17-1-90 Virginia M* Bordal Beteta.
24-1-90 César Monino Calcado.

* Casaments.

20-1-90 Bernardo Pastor Cebrer i Antònia
Rodríguez González.

* Defuncions.

5-1-90 Antonio Miró Servera,
20-1-90 Juana M& Bauza Massanet.
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El dia 8, en el Palaude
Vidre de CaIa Millor tengué
lloc uu debat per parlar
de l'ordeaació turística.
De parlamentaris hi parti-
ciparen Jaurae Cladera,"Con-
seller de Turisme; Fraa^cesc
Triay, President del FSB-
PSOE; Bartomeu Femeaias,
President de l'Associació
Hotelera de CaIa Millor;
Joaa Boaaemaisoa, empresari
turístic, i Jordi Bayoaa,
moderador. El debat fou or-
ganitzat pel Diario de Ma-
llorca i Ia revista CaIa
Millor-7. L'anfitrió fou
el propietari del local,
Biel Nicolau, conegut em-
presari del món discote-
quer.
A l'acte hi comparegueren

més de 300 persones rela-
cionades amb el turisme,
que escoltaren més que un
debat una "xerrada informa-
tiva", ja que pràcticament
es parlava de tot menys del
que interessava al pre-
sents: com es faria l'orde-
nació i qui ho pagaria.
El Conseller Cladera obri

el debat donant una expli-
cació del que Ia Conselle-
ria havia estudiat i espe-
rava que fos positiu per
a Ia zona de Llevant. En
Triay es dedicà més a par-
lar de problemes a nivell

EL PLA D'ORDENACIO DE
CALA MILLOR5 A DEBAT

politic que del tema de
CaIa Millor. En Bonnemaison
volgué explicar de quan
arribà a Mallorca i començà
el primer hotel a Ia Platja
de Muro, que ho va haver
de fer tot sense rebre cap
ajuda fins ara, que tot
està construit, tant el Go-
vern com els Ajuntaments
només se n'han cuidat d'a-
nar a "monyir Ia vaca",
però digué unva veritat com
"una catedral": que fessen
el que fos, els industrials
ho haurien de pagar com
sempre.

Avda Cristóba
S>ls. S8S469 -

A MILLOR
allorca

El que més clar xerrà va
esser en Bartomeu Femenias;
maldament els comentaris
quan es va acabar eren que
en Femenias se Ii nòtava
que no sap xerrar tan bé
com els altres, fins i tot,
es dirigi al Conseller Cla-
dera dient-li: "Com tu
saps, Jaume", rectificant
per dir-li "Sr.Conseller",
però les paraules que digué
les va entendre tothom, com
que els hotelers estan dis-
posts a pagar, però si pa-
gava tothom, perquè del
turisme no només se'n bene-
ficien els hotelers, sinó
que hi ha les tendes, els
supermercats, els restau-
rants, etc, a més, després
estan els de Sa Pobla, que
duien Ia patata; els de
Marxacor, els mobles, i aixi
tot Mallorca i en especial
el Govern, que quan treu
una llei, els hotelers fa
estona que ja han de com-
plir amb les normatives,
perquè els clients són els
que primerament se'n temen,
ja que, si no els dones els
serveis i Ia qualitat que
toca, se'n van cap a una
altra part.
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També parlà de que sobren
places turístiques, ara bé,
quines són les que s ' han
de llevar i quines facili-
tats tendran els propieta-
ris per fer-les vivendes
i els hotels que hagin de
comprar metres per complir
les normes, si troben els
terrenys, a quant hauran
de pagar el metre...
També es donà Ia paraula

al públic, el que va esser
un fracàs, ja que només
parlà el regidor de Cultura
de l'Ajuntament de Sant
Llorenç, Antoai Sansó, el
qual comentà que no estava
d'acord amb el que havia
dit Bonnemaison, en el sen-
tit de que els Ajuntaments
només se'n cuidaven de

"monyir Ia vaca" per inver-
tir dins el poble, que és
on hi ha els vots.
Per tant, el que havia

d'esser un debat es con-
verti en una xerrada, on
es va parlar de tot menys
dels problemes de CaIa Mi-
llor, ja que els presents

esperavew, que es parlàs de
l'embelliment de Ia zona
i com es faria i com hauri-
en de pagar, ja que no és
el mateix l'hotel que té
obert tot l'any que aquell
que només pot obrir dos o
tres mesos, per tant, és
normal que a 1 ' hora de fer
preguntes el públic quedàs
callat, en primer lloc, per
Ia falta d'informació sobfe
el tema, ja que etf lloc
de posar caramel·los, diaris
i revistes per damunt les
taules, que només era pro-
paganda, hi haurien d'haver
posat fullets informatius
i, en lloc de tanta gent,
per ventura hauria estat

PAGINA - 9

més encertat que hi hagués
hagut representants de tots
els que directament estaven
afectats i aixi és possible
que hi hagués hagut
"debat".

Pep Garcia.

Pizzerìa

mmwm
JOSE MANUEL LOPEZ SANCHEZ

TeI. 58 56 06

Paseo Marítimo, 21
CALA MH.LOR

MALLORCA

PIZZAS-LASAGNE-HELADOS
• COCÏÏ4A E^TERNACIONAL

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

ASESORlA FISCAL Y
pQNÍAB^

SEGUROS
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ELS COMERCIANTS
DE CALA MILLOR
SURTEN AL CARRER

El final del mes de fe-
brer ha estat notícia en
els mitjans de comunicació
(premsa, ràdio i TV) Ta mo-
guda que han duit els co-
merciants i veïns de CaTa
Millor, perquè troben que
no hi ha dret que se n'ha-
gin de dur els turistes a
comprar fora de Ta zona canb
T'engan d'anar d'excursió
per 600 ptes,

El mes de maig de l'any passat els comer-
ciants denunciaven davant els corresponents
ajuntaments que hi- havia autocars que se 'n
duien els clients fora dels respectius ter-
mes, canb l'engan de fer-los comprar produc-
tes que són venuts per particulars que no
paguen els imposts de comerç, productes que
no són mallorquins i tal vegada ni espa-
nyols.

De Ia Conselleria de Transports í Turisme
es desplaçaren els inspectors, els quals
feren els tràmits oportuns per aturar els
autocars, però Ia realitat és que els auto-
cars sí duien els papers en regla per poder
circular, sigui amb o sense gent; per part
dels ajuntaments poca cosa s'ha feta durant
els 8 mesos que han passat, tant per aturar
als aue reparteixen els bitllets com per
aconseguir que les autoritats competents
esbrinin si les agències que organitzen les
excursions só legals.

A proposta de l'Associació de Veïns, co-
mençarenel passat dia 26 de febrer anar amb
els cotxes a Ia sortida dels autocars per
impedir que aquests sortissen; el primer
dia els organitzadors dels viatges tengue-
ren enfrontaments amb els veïns, els quals
passaven del centenar; a l'emdemà Ia cosa
seguí, sempre en calma, per part dels co-
merciants, que l'únic que volen és que do-
nin remei a l'assumpte, sense donar Ia
imatge que estan donant, però, en vista de
que els ajuntaments ni se'n preocuparen,
decidiren anar-hi i tenir una reunió amb
els batles d'ambdós municipis, a les 7 de
l'horabaixa es reuniren al localonproba-
blement s'instal·larà Ia biblioteca munici-
pal, de Ia reunió poca cosa podem contar,
ja que els batles es limitaren a dir que

ells no poden fer RES i en especial el de
Son Servera, digueren que pel dia 14 se
tornarien a reunir i que els durien un
assessor i que els comerciants en cercassen
un altre, Ia qual cosa no va convèncer als
comerciants ni als veïns, ja que Ia reali-
tat és que els batles són els representants
dels poble, per tant són els que s'han de
moure i "banyar-se el.cul", si és necessa-
ri, davant una petició del poble, que és
el que els ha votat i paguen els seus im-
posts„

BAR RESTAURANTE
S'ERA DE
PULA

^<.,:^m^,
Ctra. Son Servera - CaIa Ratjada y Cuevas Arti - TeI. 56 79 40

COMUNICA A TOTS ELS SEUS
CLIENTS I AMICS QUE TORNA

OBRIRAFINALDEMES
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A l'endemà els veïns que acudiren a l'a-
turada dels autocars foren manco, però els
suficients per impedir que l'únic autocar
que hi havia n'hi pogués sortir, el que sí
fé acte de presència fou el Batle de Sant
Llorenç, que digué que, si el poble es ma-
nifestava al carrer, ell volia ser el pri-
mer, tant si era legal com no; Ia força
pública també s'hi presentà a petició dels
veïns i comerciants, ja que aquests havien
rebut amenaces dels que es dediquen a re-
partir els bitllets pels carrers.

Foren passant els dies i.ningú donava una
solució, els comerciants estaven cansats
de donar Ia cara i de que les autoritats
que se n'han de cuidar estiguen darrere Ia
roca, esperant que hi hagi ferits o que
qualcuns dels dos bàndols implicats se'n
facin Ia "punyeta" i ho deixin anar..

En vista dels esdeveniments, el responsa-
ble de Ia Guàrdia Ci-vi-l decidí que s 'arri-
bàs a un acord, mentres els batles de Ia
zona donen una solució.. A l'hora de tancar
Ia informació, Ia cosa segueix igual i no
sabem les passes que se n'han donades, e'l
que sí està clar és que l'assumpte pertany
als ajuntaments i, si ells no poden aplicar
les lleis, són ells els que s'han d'enfron-
tar amb les autoritats competents, ja que
són els representants del POBLE.

Pep Garcia.

<&j&ty**eSg

Peluqueros

&me-t¿

ASESORES DE IMAGEN
MASAJES COLUMNA

VERTEBRAL
REFLEXOTERAPIA PODAL

LIMPIEZA DE CUTIS
TRATAMIENTOS FACIALES Y

CORPORALES
TIENDA NATURISTA

Delfín, s/n,
TeI. 586518 Manacor

TERCER CAMPIONAT
DE TRUC

Com cada any Ia Granja
Servera ha participat al
Campionat de Truc, En
aquesta ocasió se jugà l'e-
liminatoria per passar a
Ia final; els participants
anaren quedant eliminats,
fir que quedaren la pare-
lla de Sant LLorenç, com-
posta pe 'n Miquel Marqueno
i Josep Gelabert, del Bar
Ca 's Cordé; per Ia Granja
Servera disputà Ia final
Ia parella composta pe'n
Pere Ballester i Pere Do-
menge, que perderen davant
els llorencins per 3-2,
quedant fora poder anar a
Ia final.
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CARNAVAL I XIMBOMBADES D'ENRERA I D'ARA

PRIMER ANY QUE ES DESFRESSAREN ELS NINS DE CA SES MONGES

Aquest mes també recorda-
rem coses de temps enrera,
però que avui en dia també
es fa i d'una manera dife-
rent, com son les desfre-
sses i les ximbambades,
aprofitant que ens trobam
en els darrers dies,

Abans Ia gent no tenia
tantes ocasions oom ara de
sortir, anaven més endarrer
de fer bulla..

En els darrers dies abans
donaven broma, tiraven
tests i es desfressaven,
però no com ara, sinó amb
coses que trobaven per casa
seva, com podia esser una
camisa de drap, un bon ca-
pell i coses així.

Per donar broma se solien
abossar una manta pel cap
i venga empatxar-se Ia
gent! , se'n feien de tot
color, de ben lleugeres i ELS MES GRANS TAMBE I PARTICIPAREN



3&lCULLooo Informatiu

de ben feixugues, qualcun
acabava ben blau de tocs.

També se juntaven els ve-
inats i, feien ximbombades,
un vespre a una casa i.
l'altre, a una altra.. També
solien anar-se a les posse-
ssions del voltant del po-
ble, com Son Xerubí, PuZa,
Son MoPO1 Ses EncLreves
i tot això es feia a peu,
no com ara que tothom va
amb cotxe..

Ara també se'n fan de
ximbambades, encara que no
tant com abans, però sem-
pre n'hi ha com l'altre
vespre, quan l'Escole de
Castanyetes de Sa RevetTa
en va fer una a ca 'n Joan
"Joques" d'allò més entre-
tengut i variat, ja que,
a més de sonar ximbombes
i cantar cançons dels da-
rrers dies, Ia gent hi va
anar desfressada, també hi
va haver mateixes i jotes
per a tots els que en vol-
gueren ballar, va esser una
ximbombada d'allò més ani-
mada..

LES XIMBOMBADES TORNEN AMB MOLT D'EXIT

LA RUETA D'ENGUANY
LA DE MES
PARTICIPACIÓ

També vos volem contar
que antigament ja es feia
rua, que començava per ca
S'Hereu i arribava fins Sa
Punteta, aquesta rua era
per a petits i grans.

Una altra cosa que ens
han dit és que fa un grapat
d'anys que no es feia sa
rueta com es fa ara, és a
dir no n'hi havia, que fo-
ren els nins de Ca Ses Mon-
ges els primers que sorti-
ren a passejar les seves
desfresses pels carrers del
poble, que els que seguiren
ja es juntaren els de les
altres escoles i d'aquesta
manera l'Ajuntament o 1 'APA
ja partí per fer sa rueta
que tots coneixem i de Ia
qual tots esteim molts con-
tents.

vJruas

cccvinr

k3on

ï PPR\

w3ervera

\ ANFNTF

y transportes de embarcaciones

Tg* 568041
Calle Inmaculada, 16 -1.° -A

SON SERVERA - Mallorca
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CARTES AL DIRECTOR

En primer lloc vull agrair a Re-
cull Informatiu el publicar-me el
present escrit.

Dirigesc aquest escrit al Sr.Bat-
Ie, ja que cercar qui és el respon-
sable seria com cercar una agulla
dins un pallar i, a més Ia culpa és
una cosa molt lleja i ningú Ia vol.

Sr.Batle, em dirigesc a vostè per-
què és Ia primera autoritat del po-
ble, per tant, com a batle crec que
és feina seva fer que les coses va-
gin el millor possible.
El poble de Son Servera està de-

mostrant que Ii agrada Ia festa i
Ia bulla, però sempre ens trobam amb
que Ia part que toca a l'Ajuntament
flaqueja.
Es vere que s'ha d'agrair que Ia

Rueta es fés el dijous, ja que així
els infants pogueren dur les fresses
més dies, Rueta que ha estat enguany
un èxit de participació, crec que
és dels anys que més al·lots i mares
han participat, ara bé, estava pre-
vist que a les tres del capvespre
es vessen a les Cases de Ca S'Hereu,

però, cosa ja habitual, eren les
tres i vint i els municipals no ha-
vien comparegut... i ja tornam tenir
els al·lots per mig del carrer, amb
els cotxes per amunt i per avall!.
No és que vulgui donar Ia culpa a
l'organització, per això em dirigesc
a vostè, perquè cerqui Ia solució.

Li puc dir que el mateix dia, a
les sis de l'horabaixa, vaig poder
gaudir de veure Ia Rueta d'Inca i,
Ia veritat, Sr.Batle, és que els ca-
rrer per on havien de passar estaven
tancants a Ia circulació des de les
tres del capvespre i els vehicles
retirats dels carrers i supoòs que
l'Ajuntament també devia tenir en
compte que els veïns del centre ha-
vien d'anar a casa seva, però per
unes hores deixaven els cotxes a les
afores i se n'anaven a peu.
Esper que Ia meva critica serves-

qui per que, per pròximes festes,
se'n cuiden de donar solució a uns
actes on participa el poble i espe-
cialment esl infants.

"Un serveri"

GCYA l i GCYA M GCYA | | GCYA | | GCYA
C I K IE M A l i C I N IE M A I C I K IE M A Il C I N IE M A | C I NIE M A

MANACOR MANACOR MANACOR MANACOR MANACOR

PRESENTA EL AVANCE DE PELICULAS MARZO 90
MARZO 3-4-5

CONTRA TODA LEY
MARZO 9-10-11-12

GRINGO VIEJO
MARZO 16-17-18-19

ABYSS EL SECRfTO

MARZO 23-24-25-26

ARMAS DE MUJER

3-4 MARZO 10-11 MARZO 17-18 MARZO 24-25 MARZO
EL PEQUENO VAGABUNDO EL ULTIMO DRAGON AVENTURAS EN LA GRAN CIUDAD LOS SUPERAGENTES PICAPIEDRA

7-8 MARZO
OTA CON LA MUERTE

14-15 MARZO
LA SAGA DEL INDOMABLE

6 MARZO

AMANECE COMO PUEDAS
13 MARZO

AL ANDALUS

21-22 MARZO
HIDDEN "OCULTO"

20 MARZO

EL AMOR ES EXTRANO

28-29 MARZO
HABLANDO CON LA MUERTE

27 MARZO

GARUN



Aquesta foto sì
que té un boni grapat
d'anys., perasau que
Ia que ens l'ha
deixada encara era
fadrina quarv Ia fe-
ren i ja ha celebrat
les seves noces
d'or.
Què en coneixeu

cap?» suposam que
si, però nosaltres
posarem els noms,
per l'esquerra i per
les que estan dre-
tes: Margalida "Pe-
reques", Antònia "de
Son Punyal" (que té
en braços a Marisa
"ca'n Vidal"), Ser-
vera, GaL·nés, Fran-
ciscà "Leva", Bet,
"L·lissa", Montse,
Maria "Cama", Cata-
liraa "Canitadora",
Maria "Leva", "Con-
fit", Bet "Solaies".
Em segona fila: Ca-
talioia "Solaies",
Margalida "Minyocia",
Paqnita, Ferranova

CuLL*oo Informatiu PA6iwA - 75

RECORDANT IMATGES

amb el seu fill.
Margalida "Bua", Ca-
talina, Rosa Ma "Ca-
lonia", Margalida
"Rovegona", "Mestre-

ssa Escolama", Maria
"Palera", Simona,
Andreva "Rossa",
"Cotleta", Margalida
"Fereta" i Catalinia
"Saqueta".

Hem de dir que
aquestes al·lotes fe-
iet* emperies d'espar-
denyes de rafia eoi
el corral de sa mes-
tressa escolanía.

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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COL.LEGI JAUME FORNÂRIS
En aquest ours 89-90, en

el tercer trimestre, el
professor d'Educaoió Física
ens ha fet fer una lliga
de voleibol.

Això va començar un dia
a Gimnàstica, que n'Alex,
el professor, ens va fer
practicar Ia treta, el con-
trol, Ia col·locació i el
mat; a rel d'això uns
quants d'alumnes de 8e-A
començàrem a jugar-hi un
poc al temps de pati, això
ho fèiem per entretenir-nos
i, a rel d'aquets parti-
dets, n'Alex va pensar fer
una lligueta, per practicar
el voleibol, ja que és un
esport que ha agradat als
alumnes.

La lligueta ha estat pen-
sada per jugar els cursos
7è A, B i C, i també 8è A
i B..

En total hi ha 11 equips
que estan formats per 6 ju-
gadors, més els suplents,

llavors hi ha un altre que
està format per 9 mestres
del centre-

Alex, ¿has pensat que a
rel d'això, podrem competir
amb altres col·legis?- "No,
jo això ho he fet per en-
tretenir-vos, però en Pere

m'ha dit que pensa fer una
escola de voleibol per
aprendre "-

Però això no sé jo si ho
ferà, si ho fa, bé, i, si
no, també-

Un alumne de 8è,

TEATRE
MUNICIPAL

DE MANACOR

Funcions: del 16
al 20 de Marc

VENDA ANTICIPADA
DE 19 A 21 HORES

TEL. 55 45 49

XESC FORTEZA
PRESENTA LA SEVA NOVA COMEDU

*TW^/r/ A

&yJ^>
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UN DIA D'EXCURSIO

PAGINA - 17

Dia 5 de gener tots els
alumnes de cinquè curs ens
vàrem anar d'excursió a
S'Arenal, a un lloc anome-
nat "AuIa de Ia Mar". vàrem

ambles noupartir a
autocar.
Quan vàrem arribar,, un

senyor ens va parlar a Ia
Caleta de Son Verl i ens
va dir que recollissim mos-
tres, per després veure-les
amb el microscopi.
Després ens vàrem dividir

en dos grups. Primer entra-
ren enls de B i C, mentres
nosaltres jugàvem a Ia
platja. Passaren tres
quarts d'hora i el senyor
ens va dir que ja podiem
entrar els d'A.

Quan entràrem a l'aula,
hi havia quatre aquàriums,
en els que hi havia peixos
com: gambes, actinies., es-
trelles, un pop que tot el
temps estava aferrat al vi-
dre, algues,, etc...

També hi havia una màqui-
na de dia-positives, que
sortien peixos i plantes.
Més endins hi havia una ma-
queta, que eren les Illes
Balears i es veien com se-
rien, si l'aigua pujàs
1.000 metres o sense aigua;
al costat hi havia un ordi-
nador que podia jugar.
Al fi, estaven els mi-

croscopis, en els que po-
guérem veure les coses re-
collides a Ia caleta.

Autors
Sanchez.

Fotoss
Artigues.

Aatoaio Perez

Marcos Garcia

Bar - Restaurant n

Jcaime V^i%/<

Li ofereix el seu
serveri de

berenars, rrenjars
econòmics i
paella.

Urbanització
"Los

Almendros"
Cala Millor

CALA MILLOR
TeI. 58 52 28
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El mes de febrer ha estat
molt mogut per Ia pràctica
del golf, esport que està
agafant molta aceptació
dins el terme serveri, amb
jugadors locals que ja com-
peteixen amb els millors
jugadors de l'illa.
Començà amb el torneig

"Pro-Am" a 18 forats, pa-
trocinat per Ia Federaci-
Balear de GoIf i organitzat
pel Club de GoIf de Son
Servera. La competició co-
mençà a les vuit hores, ja
que es realitzà en dues
etapes» per mor de que el
camp només té 9 forats, fi-
nalitzant aproximadament
a les cinc i mitja de s'ho-
rabaixa. L'entrega de tro-
feus corré a càrrec de Ia
Sra.MargalLda Gayà, vice-
presidenta de Ia federació;
el Sr.Josep Ma Gomez, di-
rector del camp de golf de
Santa Ponça; el Sr.Bartomeu
Miquel, President de Ia
federació profesional de
golf., i el Sr.Miquel Lafu-
eàte, director del camp de
Son Servera.

La classificació quedà
aixi:

* Individuals; 1) Santiago
Sota i Paco Ruiz, amb 75
cops. 2) Alfonso Castillo,
amb 76.
* Amateurs per equips ; 1 )
Juan Julve, Jaume Llinàs,
Joan Tudela i Santiago
Sota. 2) Nicolàs Nicolau,
Lluis GiI, A.Torres i Al-
fonso Castillo. 3) Tes
Chner, Lluís Julve i Gabri-
el Flaquer.
El torneig fou un èxit,

tant de participació com
d'orgatxització. S'ha de
destacar que hi participa-
ren 23 professionals,, entre
ells, el campió de les Ba-
lears,, Santiago Sota; i

Foto: Toni Forteza

d'aficionats en foren 69
els participants, entre els
quals s'hi trobaven juga-
dors locals.

Rellotgeria
Fotografia

GHRClR LlS

videos
Pl. Sant lgr>asi ?

Son Servera

-TeI. 567165

SERVICIO HAQUINARIA HOSTELERIA Y ALIMENTACIÓN
AIRE ACONDICIONADO - CAMARAS FRIGORIFICAS

MOBILIARIO TERRAZA Y JARDIN

FRED CALA MILLOR

GUILLERMO SANSO VILLALONGA

C/. S1ESTEPA. 13
TEL. 58 61 84

07560 CALA MILLOR
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CAMPIOHAT DE GOLF BBV.

Dia 11 de febrer es cele-
bra el tradicional Torneig
de Golf "Banc de Bilbao",
que a partir d'ara es dirà
"BBV, Banc de Bilbao-Vizca-
ya", ja que ambdues enti-
tats bancàries quedaren fu-
sionades; Ia competició,
però, se seguirà celebrant.

A les vuit i mitja comen-
çaren els 72 jugadors que
participaren a Ia competi-
ció, finalitzant passades
les 18 hores, al campionat
base dins Ia modalitat de
"stableford", quedant com
a guanyador el jugador lo-
cal Francisco Martínez.
La classificació quedà

en caballers:
* Ia categoria: 1) Francis-
coMartínez,40 punts; 2)
Tomeu Miquel, 39 punts.
* 2& categoria: 1) José
L.Sansó, 40 punts; 2) Doug
Paimer, 59 punts.

En dames, * 1& categoria.:
1) Deidre Maher~,33 punts;
2) Sra.Roos, 31 punts.
* 2& categoria: 1) Palama
Cifuentes, 43 punts; 2)
Sra.Garau, 39 punts.

En Seniors, Sra.Norma
Jensen, amb 35 punts.

Després d'un cóctel, ten-
guè lloc l'entrega dels
trofeus, a càrrec del Sr,\
Carles Gopoia, director de

1 'entitat bancària i patro-
cinadora-

La competició fou un al-
tre èxit, hi participaren
banstants de jugadors de
tot Mallorca, però Ia vic-
tòria fou del jove jugador
local Francisco Martínez,
que està demostrant que té
una carrera dins l'esport
del golf.

UN SUBCAMPIO DE BALEARS A SON SERVERA
Foto: JL Ventosa

•Estam amb en Jaume Fe-
brer, ell és el recent sub-
campió de Balears de moto
en Ia cilindrada de 80 c.c..
de tram cronometrat, com
són les pujades a Lluc,
Llubí, etc-
- Jaume, com ha estat l'a-
fició a lea motos7j>- Volien
un pilot per córrer i vaig
trobar que era millor có-
rrer per pister que fer-ho
fent el sonat pels carrers.

- I qui és qui- volia un pi-
lot?.
- Bono, tot això va esser
cosa d'en Rafel Servera,
del qual he tengut tot el
suport, així com .del seu
equip de mecànics, com Mi-
guel "el argentino" í Jordi
"Cota".
- Jaume, també hi ha tes
carreres de velocitat, com
tes celebrades l'estiu pa-
ssat a Cate. Milter i a
d'altres punts de l'ilte.
- En aquesta especialitat
no hem tengut sort, per
problemes amb les motos,
com va ocórrer a Ia carrera
de CaIa Millor, que en els
entrenaments espanyaren Ia
màquina, i a les altres ca-
rreres només férem un segon
lloc,
- Quins pL·ms tens de cara
a fa pròxima temporada7j
- Per a Ia pròxima correrem
en les categories de 80 i
125 c.c. amb un altre pi-
lot, Frances Amor "Murfi",.
Correrem el Campionat de

Velocitat de Balears i el
de trams cronometrats.
També confiam participar
en el Campionat d'Espanya
de Juniors Criteriwn.
- I a què aspirau i quines
possibilitats teniu en el
Campionat d'Espanya?^
- Allà el que passa és que
el nivell dels pilots i les
motos és molt alt i tenen
bons mecànics, així com
circuits on poder practicar
i entrenar, però noltros
aspiram estar en Ia final,
maldament siguin més de 200
pilots.. Esper que les auto-
ritats competents mos aju-
din i poguem tenir un cir-
cuit per poder estar a
1 'altura i condicions dels
peninsulars.
- Be, Jawne, esper que tes
pròximes temporades tenguis
l'ajuda de tes cases comer-
cials, per poder anar amb
seguritat als campionats
de Batears i d'Espanya.'
Enhorabonna per aquest sub-
canpionat de Batearsj
- Gràcies. Baadil "Junior"-
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Tierra, Agua, Fuego
nace el gres

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

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

Nada hay más hermoso
que embellecer el hogar;
cuente para ello con
JERONlMO VIVES E HIJOS

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

V JERONMDVrVKEHU05

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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Benjamins
* 3-2-90.
Cardassar - 1
CaIa Millor - 1

EIs benjamins es despla-
çaren al camp del Cardassar
amb moltes baixes, ja que
uns quants al·lots jeien,
Ia qual cosa fou un pro-
blema per a l'entrenador-
a l'hora de fer l'equip.
El Cardassar s'avançà al
marcador i lluità tot el
partit, si bé els del CaTa
MiTTor no donaren el partit
per perdut i demostraren
que el lloc que ocupen a
Ia classificació és perquè
lluiten i guanyen partits,
maMament davant l'equip
llorencí només empatassen.

* 10-2-90.
CaIa Millor - 4
C-D,Escolar - 0

EIs benjamins, els més
petitons del CaTa HiTTor,
han tornat demostrar que
l'empat de Ia jornada ante-
rior era degut a les bai-
xes, ja que, recuperats,
han tornat guanyar de 4
gols, el partit fou de do-
mini local, demostrant una
vegada més l'encert dels
davanters a l'hora de mar-
car gols..

* 24-2-90,
Porto Cristo - 1
CaIa Millor - 3

Excel·lent partit l'ofert
pels dos equips, si bé el
CaTa Millaf des d'un prin-
cipi s'apoderà del terreny
de joc, Ia qual cosa fé que
en el minut 7 aconseguís
el primer gol. El Porto
Cristo no va cedir, Ia qual
cosa donà a peu a que es
vessen jugades de gran ca-
tegoria; gràcies al bon joc
aconseguí l'empat en el mi-
nut 3 de Ia 2<* part, però,
quant més jugava el Port,
vengué el segon gol del Ca-
la Millor, obra de n'ATco-
ver a Ia sortida d'un cór-
ner i 3 minuts més tard era

en RcatT, de gran jugada,
el que marcava el definitiu
3-1-

Per tant, un partit amb
molt de públic que aplaudí
als dos equips i gaudí de
veure un partit dels que
fan afició.
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Alevins
* 4-2-90..
Pollença - 4
CaIa Millor - 4

Resultat que ni els de
Pollença s 'havien pogut
imagginar, ja que el CaTa
Mi-Tlor guanyaven de 4-0 i
amb aquest aventatge l'e-
quip no es pensava que Ii
poguessen empatar el par-
tit, però el Polle*ca donà
Ia volta al marcador i els
de CaIa Millor veien com
d 'un 4-0 es passava a un
4-4..

* 10-2-90.
CaIa Millor - 2
Ca'n Redó - 0

Després de l'empat del
passat partit, els alevins
sortiren a assegurar els
punts i des del principi
dominaren i dugueren en
perill a Ia porteria con-
trària. Els dos gols acon-
seguits saberen a poc, ja
que se n'haguessen pogut
aconseguir més; foren mar-
cats per Servera i- Roig.

* 17-2-90..
Porto Cristo - 1
CaIa Millor - 2
Amb gols de Martínez II

i- Servera es guanyà el par^
tit que enfrontaven als del
Port i als de CaTa MiTTor.

EIs al·lots que entrena
en Toni Servera sortiren
a guanyar sense complicaci-
ons i d 'un principi domina-
ren y aconseguiren dos gols
d'avantatge, però, quan els
portenys els marcaren
l'l-2, se'n recordaren del
partit dins Pollença, que

30 guanyant de 4-0 empataren
28 el partit, per aixòno es
^ dormiren i seguiren llui-
2i tant, fins que l'àrbit tocà
18 el final del partit i així
1^ pogueren dur els dos punts.

16 ! * 24-2-gQ..
6 CaIa MÏllor - 5
5 Escolar - 4

Partit de molta rivalitat
i de molts gols per part
dels dos equips, amb victò-
ria finals dels de casa.
L'EacoTar s'avançava als
trenta segons i el CaTa
MiTToT empatava al minut
5; al 15 arribava l'l-2;
al 25, el 2-2; al 35, el
2-3; al 40, el 3-3; al 45,
el 4-3; al 55, el 4-4, i
al minut 57, el definitiu
5-4. Els gols foren marcats
pels jugadors Martínez I,
Martínez II, Servera, Mateo
i Roig.

i o u i r a i
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Infantils
O Q o Informatiu

* 3-2-90.

CaIa Millor - 1
Petra - 0

El Petra mostrà cara als
de CaIa Millor, lluitaat
i posant ea perill Ia por-
teria d'en Joan Pere, que
es mostrà molt segur i ben
ajudat per Ia defeasa. Al
CaIa Millor Ii costà molt
arribar a l'àrea del Petra,
Ia qual cosa fé que s'hi
vés un bon partit, on llui-
taren els dos equips; el
gol fou marcat de penalt
al minut 44 pe'n Toniet.

* 10-2-90.

Ramon Llull - 1
CaIa Millor - 4

Bon partit el jugat pels
infantils del CaIa Millor,
no deixant opció al equip
contrari dins el seu camp;
durant els 80 minuts els
jugadors demostraren Ia
seva preparació fisica i
tècnica, jugant tot el par-
tit al primer toc.
L'àrbit del partit fou

el Sr.Ramis, que va estar
bé.
EIs gols foren: 0-1, To-

niet, minut 17; 0-2, Ju-
anma, minut 25; 0-3, Obdu-
lio, minut 35; 1-3, Felix,
minut 47; 1-4, Joanet, mi-
nut 56.

* 17-2-90.

CaIa Millor - 4
Murense - 0

A les ordes del col·legiat
Sr.Duarte, que fé un bon
arbitatge, mostrant targeta
groga a Vicente., es celebrà
el partit que enfrontava
al CaIa Millor i al Muretx-
se, que tengué dues cares:
si a Ia primera part es ju-
gà fora control i en mig
del camp, a Ia segona can-

vià totaL·nent, jugant al
primer toc i cercatAt els
buits per on poguessen fer
jugades, Ia qual cosa fou
aplaudida pel públic i ho
demostren els gols aconse-
guits: 1-0, Tomeu, minut
30; 2-0, Tomeu, minut 70;
3-0, Juanan., minut 73; 4-0,
Toniet, minut 75.
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JUVENILS

Els resultats dels mes
de febrer no han estat molt
positius per als juvenils
del CaL·i Millor, si tenim
en compte que començaren
empatant dins casa amb el
Petra a un gol, obra d'en
Garau de penalt. El CaIa
Milalor disposà d'ocasions
de marcar més gols, però
el Petra també mostrà cara
i posà en dificultats Ia
porteria d'en Garrido.

El partit del dia 11 de
febrer, dins l'escola, el
resultat fou de empat a
zero gols.

* 18-2-90.
CaIa Millor - 1
* Poblense - 0
Partit esperat pels juga-

dors, per tornar les puta-
des i les coces que reberen
al partit d'anada dins Sa
Pobla, però, l'entrenador,
amb molta de vista, no ali-
nià als jugadors que ten-
gueren problemes, però així
i tot fou un partit bastant
dur. L'àrbit, el Sr.Nava-
rro, tengué feina per ta-

llar les jugades fortes i
Ia comèdia que qualque ju-
gador del Poblense feia per
provocar les faltes i les
tarjetes per al Cafa. Mi-
llor, que foren moltes, les
veren Capó í Cokxu, per
dues vegades, i Ia verme-
lla, Francisco J; pel Po-
blense, groga, Moragues,
tLRamis í Torrandell, i
vermella, March i ELRamis^
El gol fou marcat pel juga-
dor Colau, si bé l'àrbit
anul·là un gol d'en Capó,

* 25-2-90.
Sóller - 3
CaIa Millor - 0

EIs juvenils jugaren un
mal partit dins Sóller,
sense centrar-se dins el
terreny de joc. El resultat
de 3-0 no demostrà l'ocu-
rrit dins el terreny de
joc, ja que el colegiat no
va assenyalar dos clars pe-
nalts al jugador del CaIa

Millor, Esteva, així mateix
l'expulsió d'en Seroera fou
injusta.
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* 4~2~90"
Cala Millor - 3
Ferrerias - 0

Excel·lent partit, tant
per un equip aom per l'al-
tre, del qual el públic
sortí satisfet, ja que, a
més dels gols, es veren ju-
gades que haguessen pogut
acabar en gols. S'ha de
destacar el bon joc que da-
rrerament està realitzant
el jugador local Bauzà, que
està demostrant que té un
lloc dins l'equip; no podem
dir el mateix del veterà
Jaane, que en els darrers
partits no ha estat a l'al-
tura del que ens té acostu-
mats, potser que els anys
comencin a pesar, ja que
el jugador, per aturar al
contrari, ha de recórrer
a les faltes..

Els gols foren marcats
pe 'n Servera a Ia sortida
d'un còrner i amb un exce-
l·lent remat de cap, això
era al minut 34; al minut
50 arribà el 2 a 0, després
de que Ia pilota Ii escapàs
al porter i en Barceló re-
mata a les xarxes, 3 a 0,
al minut 60 Barceló passa
Ia pilota an en Riera i de

BASQUET

L'esport del bàsquet està
agafant molta afició dins
el municipi, ja són dos els
equips que juguen dins com-
peticions, amb molt bons
resultats, a més els més
joves també s'interessen
i comencen a entrenar, baix
Ie^ ordes d'en Sebastià
Pol.. Un grup de jovenets
comencen a practicar l'es-
port del bàsquet, ells són
Juan Nebot, José M& Raposo,
José C.. Cerro, José M&
Cardo, Juan David Otero,
Antonio J- Pinero, Ismael
Martínez, Alberto García,
Antoni Sard, Antonio Alamo,
Miquel A. Carrión i Fernan-
do David Solla..

fort xut marca. L'àrbit fou
el Sr.Ferncmdez, que tengué
una bona actuació, mostrant
targetes grogues als juga-
dors Salvuri, Riera i
Jaume..
* 11-2-90.
Constància - 2
CaIa Millor - 0

El CaIa Millor no pogué
treure res positiu dins el
Constància, però sí nega-
tiu, ja que el porter Julio
es lesionà i té una cama
enguixada, per Ia qual cosa
estarà una bona temporada
allunyat del futbol. Es po-
ssible que el CaIa Millor
es desplaçàs a Inca amb
por, recordant el que va
passar Ia temporada passa-
da, però ni el públic ni
els jugadors feren res an-
ti-deportiu-

El Constància aconseguí
dos gols, en el minut 2
fallà Ia defensa i en Rafa
marcà l'l-0; el 2-0 arribà
en el minut 77 de peus d'en
"Mexicano", que es trobava
lliure de marcatge, fou en
aquesta jugada quan es le-
sionà el porter Julia,

* 18-2-90-
CaIa Millor - 1
Cardassar - 1
Amb una bona entrada de
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públic, que sortí satisfet
de l'encontre de rivalitat
entre els dos equips que
no militaven dins Ia mate-
ixa categoria des de feia
temps -però demostrant Ia
deportivitat, que és el que
s'ha de fer-, es repartiren
els punts.

El Cardassar és l'equip
revelació de Ia tercera,
ja que està treient punts
de partits on teòricament
el contrari és superior,
no es el cas d'aquest par-
tit, ja que els de Sant
Llorenç lluitaren, fent
mèrits per guanyar el par-
tit. Al CaIa Millor Ii fo-
ren anul·lats dos gols i el
porter Nadal fé parades de
gol, per l'altra part, els
llorencins tengueren els
pals de Ia porteria que de-
fensava el porter Servera
com a contrarirs, ja que
per tres vegades Ia pilota
s'hi estrella,
L'àrbit va estar bè sense

influir en el resultat, si
bé seguí el joc d'enfora,
mostra targetes grogues an
en Julian per 1'equip local
i an en Nadal i Sancho pels
visitants. Els gols els
marcaren Servera al minut
32 i Fuster el de l'empat
al minut 76..
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PROTAGONISTA: LA PISTA ESPORTIVA

Can a protagonista tenim
aquest mes Ia "pista espor-
tiva" i no és per cosa bo-
na, ja que fa oi, tant per
l'exterior cam pel terpeny
de joc, i no parlem desl
vestuaris.

Per les festes patronals
de l'any 1985 s'inaugurà
Ia pista esportiva, partia
una nova millora per l'es-
port serverí del bàsquet,
que no es practicava a ni-
vell competitiu.. Prest co-
mençaren els problemes, ja
que Ia pista estava tancada
i fora cap responsable que
se'n cuidàs, Ia qual cosa
feia que els joves no po-
guessen practicar l'esport
més que quan l'equip s'en-
trenava, això fé que fora-
dassen Ia reixeta i comen-
çaren a rompre les porte-
ries i les instal·lacions.

dePerò, en 1loc
donar solució, el
que ha passat és que
ha anat a més, l'a-

bandonament és total i ter-
cermundista: faroles que
no funcionen i estan desta-
pades tes portes on passa
el corrent elèctric, Ia
pista està plena de fems,
les porteries i les riscles
estan fets un desastre, i
no en parlem dels vestua-
ris, que fan oi de brutor,
i 1'aigua surt per Ia porta
i l'Il·lustríssim Ajuntament
no fa res!.

La veritat és que els que
es dutxen dins els vestua-
ris, si és que ho fan, po-
den agafar qualsevol virus
i donam una imatge als que
ens visiten de fora poble
que té molt a desitjar.
Això és un Ajuntament que
està construint un polies-
portiu..^que no passi res
al municipi!..




