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PROGRAMA DE
SETMANA

SANTA
(Pàgina 6)

SEGONS EL SR. BATLE, EL CANVI DE
LES NORMES SUBSIDIARIES DE SON

FLORIANA, ERA EN BENEFICI DEL
POBLE (Pàgina 7)
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La veritat no sempre fa mal

A pesar del títol d'aquesta secció, pa-
reix esser que de vegades sí que en fa de
mal dir les coses.

A un mitjà de comunicació local sorti el
passat mes un escrit on s'expressava Ia
disconformitat amb un escrit publicat el
mes de febrer en aquesta revista i que
feia referència a l'estatua o monument que
s'alça a Ia Urbanització de Son Floriana.

El que firma l'article diu esser l'autor
i, segons l'expressió, no está d'acord amb
que Ii donas el nom de *monvunent al ferro
i al ciment", però Ia veritat és que, men-
tres no es demostri el contrari, el que per
a ell és una obra d'art, per jo segueix
essent un, - carramull de ferro i ciment.
L'individu que firma l'escrit, el nom del
qual no diré per no fer-li publicitat, està
en tot el seu dret de criticar Ia meva opi-
nió, ara bé, amb el que ja no hi estic
d'acord és amb que m'insulti amb paraules
com "incult", "paleto", "indocumentat" o
"franquista", i menys una persona (?) a Ia
qual Ii varen haver d'escriure i llegir

l'article, però no Ii guard gens de rancor,
ja que ¿què es pot esperar d'una persona
que pot esser que no vulgui dur 40 anys de
retard, però que mentalment en du tots els
que tè?...

El que sí és una veritat és el titular
que diu "Zapatero a tus zapatos" i crec que
Ii convé que ho tengui en compte i a partir
d'ara es dediqui a replegar ferralla, que
és el seu i deixi de jugar a esser "artista
de l'any 2000", ja que, com a tal, poc te
a fer, i més, si al primer travall que fa,
no pot suportar una crítica que no anava
dirigida a ell tot sol.

* Què vos pareix?, ara, segons el Sr.Batle,
resulta que el canvi de les normes subsi-
diàries, on es canviava Ia guarderia per
un "music-bar" era en benefici del poble,
¿què deu esser que les ganàncies han d'e-
sser per al poble o que els serverins po-
dran anar-hi de franc???.

* Dies passats s'entregaren els diplomes
de l'Escola de Cuina i Ia nostra revista
no en va tenir informació, és segur que el
Sr.Batle ens té castigats, perquè no el
treim a les fotosil!. Pep Garcia.

¡Höften
G.A.T. 820. Telefax 586470

Telex 69565 VGOR E
CaIIe Bimcanella, 12 Carretera CaIa Agulla, 19

Tel8. ( 971 ) 585515 - 585552 TeIs. (971) 564300-564017
CALA MILLOR CALA RATJADA

PUENTE 1 DE MAYO
PARIS del 28 al 1 mayo 36.900
CORNISACANTABRICA 34.900
ROMA del 21 al 25 abril 38.500
CRUCERO POR EL RHIN del 24 al 27 mayo...42.900
PAISES BAJOS del 24 al 27 mayo 42.100
AMSTERDAM del 24 al 27 mayo 39.950
CANARIAS del 30 abril al 3 mayo 22.950
MADRID del 27 al 2 mayo 24.750
VUELOS ESPECIALES
DUSSELDORF 16.900l/V
PARIS.... 15.000I/V
ROMA. ;...15.000I/V
NEWYORK f/..59.900l/V
(supl. salida desde Palma 7000 ptas) .
VIATGI MILLOR AMB VIATGES MILLOR!!!!



81 milions per a Balears

La Premsa Forana fou con-
vocada el dia 20 de mar<f
pels diputats Enilio Alonso
i Antoni Costa i el senador
Antoni Garcias, tots tres
del PSOE, per tal de donar
a conèixer el pla d'inver-
sions de l'Estat per a 1990
i en general per al periode
1989-93.
D'aquesta manera els par-

lamentaris socialistes in-
tentaven demostrar que El
Govern Central se ' n cuida
de Les Illes Balears. Varen
dir que allò que aporta Ia
nostra comunitat i allò que
rep és pràcticament el ma-
teix.
Quant a l'hospital comar-

cal de Manacor, varen asse-
gurar que a finals de l'es-
tiu que vé es subhastaran
les obres, les quals po-
drien començar per Ia pri-
mavera del pròxim any.

LES INVERSIONS EN XIFRES
1990

Total Ministeris... 10.344.924.000
lnserso 577.464.000
lnsalud 1.093.334.000
TOTAL 12.015.722.000

QUATRIENI89-93

Ministeris 77.972.671.000
lnserso 1.740.965.000
lnsakxJ 1.778.3228.000
TOTAL 81.491.964.000

CICLISME

El 15 d'abril tendrà llocaCala Millor
unes carreres de bicicleta dins circuit
urbà, les quals començaran a les 15 hores,
però no tenim informació sobre Ia ubicació
del circuit. L'entitat organitzadora és La
Unió Ciclista de Son Servera.Les catego-
ries de les diferents carreres són: Vete-
rans (A, B, C i D), Infantils, Fèmines i
Ia tradicional carreral local, on partici-
pen els corredors no federats.

PROfERA EXPOSICIO DE L'ANY DE MIQUEL VIVES.

DeI 3 al 21 d'abril estaran exposades a
Ia Galeria d'Art "Bearn" de PaJjna les obres
del pintor serverí Miquel Vives.
De sobra és coneguda l'acceptació que té

el pintor local a totes les exposicions que
fa, ja que dóna tal realisme i colorit a
les seves pintures, que pareix que tenen
vida pròpia.

A Ia galeria "Bearn" exposarà una tren-
tena de quadres, on es podrà admirar pai-
ssatges, bodegons i façanes, així com les
seves darreres novetats.



PIe extraordinari
El 27 de març a les 12 hores se celebra

PIe en Sessió Extraordinària amb l'absència
justificada dels regidors Llorenç Ferragut
i Joaquin Martínez i injustificada d'Antoni
Nebot i Bartomeu Mas.
S'acordà sol·licitar al Consell Insular

una subvenció de 2 milions de pessetes a
fons perdut per a 1'equipament de material
esportiu de Ia pista d'esport del carrer
Sant Antoni, i de 102.507.361 ptes. a fons
perdut per al nou poliesportiu, que té un
pressupost de 294.335.361 ptes:
També es donà compte del cost dels pins

sembrats a les voravies de Ia carretera de
CaIa Millor, que ha estat de 2.949.250
ptes., aixi com de Ia contracta per part
de l'empresa "Jardineria Grevol, S.L.", per
Ia instal·lació de Ia presa de rec dels
pins, per Ia quantitat de 454.290 ptes.
S'ha de destacar que el Sr.Agustí Vives
sol·licità que se citàs Ia quantitat de pins
que s'han sembrat i pagat, per tal d'evitar
que hi hagi malentesos.
Finalment s'acordà per majoria el lloguer

d'un local a CaIa Millor, per a Ia insta-
l·lació d'un nou metge que ha d'enviar I1IN-
SALUD.

INFORMACIÓ DEL REGISTRE CIVIL
* ttAJUc^pts.

J7>l<*90'Carlota García Muñoz.
'5• >*0O'• Leonor Rodríguez Acosta.
i!5-S-̂ A Cristina García Franco.
't9-2-90 Catalina Massanet Caldentey.

ABRILrNUEVQS EXITOS * ABRIl GRAN PROGRAMKION

CasAoents.

María3-2-90 Enrique Ricardo Lopez Lopez i
Sierra Martín.
17-2-90 Jawime LLinàs Warthmann i Maria
Magdalena Roig Busquet.
24-2-90 Gabriel Capó Tous i Franciscà
Servera Jofre.

* Defuncions.

4-2-90 Bartolomé Andreu Lliteras.
10-2-90 Rafel Vives Carbonell.
13-2-90 Juan Vives Llull.
13-2-90 Juan Ferrer Blanquer.
19-2-90 Antònia Sard Brunet.
.0-2-90 Juan Esteva Alzamora.
23-2-90 Jaime Fornaris Galmés.

* Correcció.
En el número anterior va sortir malament

el segon llinatge del nin llistat al final
dels naixements, no és Calcado, sinó
Calzado.

DU 1 AIIIL 6-74-9 AIIIL

DU 2-3_AMIL
EL SUENO DEL
MONO LOCO

DU 4-5 AIIIL
LOS TRAMPOSOS

DE LA LOTO

DU 74 MATINAL
Ml AMIGO MAC

10-11 AIIIL
LA MUERTE NO MIENTE

12-13 AIIIL
NOCHE COMICA

4 PELKULAS

DlAS 14 Y 15 AIIIL
CINE PARA TODOS

srasAD

DUS 16-17 AIIIL
CRIHERS Il

DUS 18-19 AIIIL
JOVENES HALCONES

DUS 20-21-22-23 AIIIL DUS 28-29-30 AIIIL1 MAYO

,.r

DUS 21-22 AIIIL MATINAL
VICEVERSA

DIAS 25 Y 26 AIIIL
SIN PISTAS

DU 24 AIIIL DU 27 AIIIL
MACARRONI SING Y TAP DANCING

DlAS 2930 AIIIL MATINAL LAS AVENTURAS DE CHATRAN



TROBADA DE CONFRARIES

Un any més Ia Confraria
dfelJkunt Cri«t, juntament
amb 1* de Ia Mare de Déu
4ift* Dolors i Ia Pietat,
participà a Ia V Trobada
de Confraries de Mallorca,
qu« aquest any ha tengut
lioc a Muro. Recordant
edicions passades, hem de
dir que l'any passat va
esser a Canpos i fa dos

anys a Sa Pobla, quan co-
mençaren a participar-hi
les nostres confraries. •
En aquestes trobades es

solen juntar de 130 a 140
confraries i s'hi exposen
un vestit i l'estendart,
i, amés, Ia Confraria del
San Crist, un quadre fet
•de fotos de diferents set-
manes santes.

Enguany Ia trobada s'i-
naugurà dia 4 de març amb
una missa, visita a l'expo-
sició i un dinar. La durada
ha estat d'una setmana.
També hem de dir que

aquest pny hi va participar
Ia CeCraria de Ia Tercera
Edat.

Maria Brunet.

Bar- Restaurant
Jaim< V/i%/es

Li ofereix el seu
servei de

berenars, menjars
econòmics i

paella.

Urbanització

"Los
Almendros11

Cala Millor

CAt,A MHAOR
TeI. 58 52 28



PROGRAMA DE SETMANA SANTA

Dia del Raü.

* A les 8i Missa.
* A les 10» Missa.
* A les ll'30i Benedicció de*-*raBul ' á
l'Església Nova. Processó i Misaa 8olemna.
* A les 19'30> Via Crucis Penitencial
"Dotze Sermons".
* A les 20*30» Missa
Recordem l'entrada triomfal de Jesús de

Natzaret a Jerusalem. L'aclamam com alesho-
res l'aclamà Ia gent del poble i els in-
fants. L'aclamam com a manifestació de Ia
nostra fe en ell, del nostre ferm propòsit
de seguir-lo. Es el començament i com un
resum de Ia Setmana Santa, perquè a Ia
missa . llegim Ia narració de Ia Passió
(segons l'evangeli de Mateu) i també a Ia
missa celebram que ell viu ja per sempre
amb el Pare i entre nosaltres.

Diaarts Sant.

* A les 20'30i Celebració Comunitària de
Ia Penitència. Confessions.

Dijous Sant.

* A les IQt Comunió als malalts.
* A les 21t Missa del Sant Sopar del
Senyor.
* A les 22i Processó.
* A les 23'15t Hora Santa.
"Feu això en memòria meva" ens encomanà

Jesús Ia vigília de Ia seva mort. Ens
reunim amb Ia mateixa emoció que els apòs-
tols, entorn del Senyor, al Cenacle per
celebrar l'Eucaristia. Es el memorial -el
record viu- del seu amor que nosaltres hem
fer real i present i viu entre els homes,
avui i cada dia. Amb un amor senzill,
humil, servicial (això expressa el signe
de rentar els peus).

Divendres Sant.

* A les 18i Celebració Litúrgica de Ia Mort
del Senyor.
* A les 21'30i Lectura de Ia Passió i
Davallament a l'Església Nova. Processó.
La creu. El dolor i Ia mort del just. De

"l'Home", del "Fill de Déu" que rep mort
com un criminal fora -marginat- de Ia
ciutat. Però des de Ia creu, regna. Es una
mort fecunda (del seu costat brolla "sang
1 aigua", signes de vida). Per això avui
llegim amb tota solemnitat Ia narració de
Ia seva passió i mort segons l'evangeli de

Sant Joan; per això avui pregam perquè Ia
••va vida arribi a tots els homes; per això
avui adoram Ia seva creu com a lloc del seu
triomf; per això combregam amb el seu Cos
en espera de Ia gran Eucaristia de Ia
Pàsqua.

&UadBfce Sant.

* A'leB 22; Vigilia Pasqual. Benedició del
Foc Nou a l'Església Nova. Processó i
Missa.
Amb tota l'Església, en silenci, esperam

de. prop del sepulcre del Senyor. Perquè
creim que el gra de blat enterrat donarà
fruit, perquè creim que 1'amor serà més
fort que Ia mort.

Vetla Pasqual (Celebració de Ia Resurecciò
del Senyor).

Es Ia culminació de Ia Quaresma i de Ia
Setmana Santa, culminació que es perllon-
garà durant les set setmanes de Pasqua. Es
lacelebració de Ia llum que venç les tene-
bres, és "Ia nit benaurada, Ia nit tan
clara com el dia" (pregó pasqual). La llar-
ga sèrie de lectures són com un resum de
Ia història de l'home i de l'amor salvador
de Déu que culmina en Ia Resurrecció de
Jesús. D'aquella font de vida en què hem
estat submergits -incorporats- pel baptis-
me. Per això l'Eucaristia d'aquesta nit és
Ia més solemne de l'any. Precisament perquè
cada Eucaristia -cada missa- serà Ia cele-
bració de Ia Pasqua del Senyor i nostra.

Diumenge de Pasqua.

* A les 10'30» Processó de l'Encontre i
Missa Solemne.
* A les 12; Missa.
* A les 20'30; Missa.



COMUNICAT

En relació a diverses informacionsapare-
gudes a qualcuns mitjans de comurilcació
sobre el canvi d'ús d'un solar emplaçat a
Ia Urbanització Son Floriana, i sense cap
ànim d'esmenar Ia plana als professionals
de Ia informació que han tractatl<id_t*ma,
em veig en Ia necessitat de realitzar les
següents puntualitzacions:

* 1) A rel d'una proposta presentada per
l'empresa promotora de SortTloriana, rela-
tiva a variar l'emplaçament d'una futura,
guarderia infantil que inicialment tenia
una ubicació determinada a Ia urbanització
i considerant que tal modificació venia a
significar una sèrie d'avantatges per a
l'Ajuntament i per a Ia comunitat en gene-
ral, primer, perquè Ia situació del segon
solar proposat era molt més adequada per
a una guarderia? segon, perquè contemplava
un àrea superior al primer, i tercer, per-
què Ia proposta incloia l'edifici per a Ia
guarderia, l'Ajuntament prengué en conside-
ració Ia proposta, tot seguint les pautes
i directrius que marca Ia legislació vi-
gent .
El dia 1-6-89 Ia Comissió Informativa

d'Urbanisme posà Ia possibilitat damunt Ia
taula, acordant-se dur Ia proposta al PIe
Ordinari que es celebrà el dia 7-7-89,
essent aprovada Ia modificació de les Nor-
mes Complementàries i Subsidiàries de
Planejament en relació a 1'esmentat canvi
d'ús, per majoria, inclòs el vot afirmativj
del regidor Luis Baudil. Era l'aprovació
inicial de Ia proposta que posteriorment
i seguint les directrius que marca Ia le-
gislació fou aprovada de bell nou en sessió
plenària el dia 6-10-89, quedant el tema
resolt a títol provisional a l'espera,del
pronunciament per part de Ia Comissió Pro-
vincial d'Urbanif organisme del qual
recaptam informació corresponent. En cerci-
orar-nos de que no hi hauriaproblemes per
part de l'esmentada comissió iper tal d'a-
profitar que se'ns presentava amb Ia pro-
posta en qüestió, decidírem concedir el
permís d'obra per a Ia construcció d'un
local en el solar objecte del canvi d'ús.

* I 2) El nostre únic pecat -si és que es
pot parlar de pecat- en torn a aquest tema,
pot estrebar en Ia concessió; de Ia llicèn-
cia d'obres abans de tenir el pronunciament
oficial de Ia Comissió Provincial d'urba-
nisme, encara que de paraula ja sabíem que
no hi hauria problemes. Tot allò sense

oblidar que 1'empresa promotora havia pre-
sentat un escrit, en el qual afirmava quet

"En el supòsit que Ia modificació de les
normes 4h*bsidiaries no fos aprovada defini-
tivament per Ia CPU, l'empresa farà cessió
delsolar i les edificacions en ell exis-
-tent%, servint el present document com a
cessió formal del solar i futures edifica-
cions " .
Davant aquestes garanties i tenint el

convenciment pel manifest anterior de que
les normes subsidiàries serien aprovades
definitivament, es decidí concedir Ia lli-
cència d'obres.
Tenint present que no existeixen prece-

dents que coneguem de que Ia Comissió Pro-
vincial d'Urbanisme haja denegat una .pro-
posta d'aquesta naturalesa i tan claiía com
1'exposada i davant el convenciment de que
l'operació era altament beneficiosa per a
l'Ajuntament i el Poble en general, deci-
direm atorgar Ia llicència d'obres. Una
acció que s'ha de qualificar de bona volun-
tat i en defensa dels interesos del Munici-
jíi^que en* ha -tocat servir.
Francisco Barrachina_

Batle v de Son ServerV.

BAR RESTAURANTE
S1ERA DE
POtA

fc*Tt'
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,Ctra. SonSemra - CatoRatjaday Cutvas Arti-Ttl. 56 79 40|

OTSEVA ESPECDUJTAT
KLrTJKNT



QUE PASSA AMB LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

El tema de Ia Biblioteca
Municipal és un dels quals
l'Ajuntament de Son Servera
té completament abandonat
0 almanco aixi ho demostra.
Segons les informacions

que tenim i que recordam,
a l'any 1985 es firmà el
conveni amb el Consell In-
sular, pel qual l'Ajunta-
ment ha d'adequar un local
per a Ia Biblioteca, amb
les despeses a càrrec de
l'Ajuntament, tant de man-
teniment del local com de
Ia persona encarregada; per
Ia seva part, el Consell
Insular aportarà els lli-
bres editats amb Ia seva
col·laboració o patrocini
1 es farà càrrec de Ia mei-
tat de les despeses per
compres de llibres que faci
l'Ajuntament.
A l'any 1985 el Consell

envià 300 llibres de tota
classe, destinats a l'aper-
tura de Ia biblioteca; a
l'any 1986 n'envià 1.300,
a més dels que s'editen amb
Ia seva col·laboració. Des
de llavors no tenim notifi-
cació de les remeses que
s'hagin pogut fer ni si
s'han enviat els doblers
que toca aportar el Con-
sell. La qüestió ési on són
els llibres?, on són els
doblers, si és que s'han
enviat? i què espera l'ex-
cel·lentíssim Ajuntament
serverí per obrir Ia bibli-
oteca?.
Diven que els llibres es-

tan repartits per les esco-
les, el problema serà a
l'hora de replegar-los, per
dur-los al lloc on tocarien
esser ja fa un parell
d'anys. EIs doblers, si és
que els han rebut, segur
que no sortiran, ja que són
més de dos milions de pe-
ssetes. En total serien més
de quatre milions els que
hauria gastat l'Ajuntament
en llibres, Ia qual cosa
es mala de creure.

Quan s'obrirà Ia Biblio-
teca Municipal?... Això sí,
que fins que estigui oberta
i faci almanco tres o qua-
tre mesos que funcioni serà
mal de creure, si tenim en
compte que per les passades
festes de Sant Joan s'havia
d'inaugurar; des de llayors
cada mes diven "el mes que
vé mos duran es mobles 1 ",
tornarem a esser una altra
vegada a Sant Joan i els
mobles no hauran arribat,
que deu esser que Ia ll'enya
1 ' han de dur de Guinea o
que encara han de sembrar
els arbres 1 1 !.

El que sí ès cert és que
essent un ajuntament amb
un bon pressupost, de més
de 500 milions de pessetes,
estan fent el ridícul i pa-
ssant olímpicament de cul-
tura, seria necessari que
el responsable d'aquesta
cart*eraj se'n cuidàs més del
tema i/ si és que no pot
o no el deixen, perqufe da-
rrere això no poden treure
beneficis particulars, que
dimitesqui i almanco no
serà criticat.

Pep García.

TALLKR PRQPIO

JoyeKp y FotografioS^ Trofeo$ De^rtivo« y Grabol

JoyeH^s CAÌ4 MItLOR
,KATL

1» rAr-B0flASN( BAUTIi.
Dewfe^29S Pt8.

Avda CristóbaV^olón. 15 y 64
XeIs. 585469 - 5B 1̂5

MILLOR
1allorca



CRONICA D'ONES ILLENQUES
* 4fl cadena; caixa de sor-
preses .

El dia de Sant Josep, 19
de març, VOLTOR va començar
les proves tècniques per
a Ia recepció a les illes
del CANAL 9 (TV Valenci-
ana), utilitzant Ia mateixa
freqüència d'emissió que
fa servir per al CANAL 33
i TVE-2-CATALUNYA, és a dir
el 51 d'UHF des d'Alfàbia?
recordem, però, que a Son
Servera surt al 34 pel re-
petidor local.
Com a conseqüència d'a-

questes proves ells talls
d'emissió, aixi com Ia sus-
titució de programes d'una
TV per l'altra, han estat
freqüents, motiu pel qual
va fer públic un comunicat
demanant excuses per a-
quests desajustaments, pro-
vocats pel complex sistema
de conmutació entre els
tres canals en joc.
Per al pròxim mes d'abril

estava prevista una nova
programació des de San Cu-
gat , per Ia qual cosa VOL-
TOR haurà d'estudiar l'es-
quema de programació dels
tres canals i programar el
sistema conmutador, per tal
d'aconseguir una certa i
desitjada regularitat en
els espais que han d'inte-
grar aquesta "frankesteini-
ana" quarta cadena.

* TVE-Ii sàbia rectifica
ciò.

/

Si recordau el nostre es-
crit del passat mes, els
programes territorials de
TVE tenien un futur incert.
La reacció a Balears no es
va fer esperar i politics,
escriptor i entitats cu3
rals es manifestaren en
contra del retall de l'es-
mentada programació, quali-
ficant Ia mesura com a
atemptat contra Ia llengua
i Ia cultura de les nostres
illes.

El nou director general
de RTVE, ejR4>;molV^fers^ny
va proposar al Consell
d'Administració el manteni-
ment.de.l'.ACtual programció
territoria2fiT 1«* qual cosa
va esser aprovada.

El grup nacionalista del
Parlament vol anar més
lluny i ha proposat a Ia
institució autonòmica que
sol·liciti a RTVE més recur-
sos humans i tècnics per
a potenciar el Centre Te-
rritorial de Balears. I no-,
saltres que ho vegeml. *

* FM» Moves eMJssores a
Mallorca.

Tres són les noves emi-
ssores mallorquines que el
passat mes de març comença-
ren a emetre en període de
proves, dues a Ciutat i una
a Ia part forana:
1) 99'9 R.BALEAR, P«Vma,
Cadena Rato.
2) 101'0 R.AMANECER, Palma,
local {de moment). ...1V,.
.3) 105'0 R.BALEAR, Manacor,'
,Cadena Rato.

Pedro Moftino.

GRHPHIS
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chimeneas, recuperadores
P|V* por aire y agua
^^A^i y barbacoas

USTED LO ENCONTRARA EN:

JEHNMOWEEtME MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

ALMACKN, EXPOSICIÓN Y VKNTAS

Pl. General Goded, 2 • TeI. 56 7195 - 07550 SON SERVERA

KXPOSlClON Y VKNTAI

Av. Juan Servara Camps, 33-Tel. 586369-075GOCALA MILLOR



I ¿Faquesta foto, què me'n direu?, ja ha
plogut molt des de que aquests al·lots ana-
ven a escola i es feren Ia foto,
Nosaltres suposam que molta de gent els

reconeix, però posam els noms i malnoms per
a aquells qui no els coneixen.
Començam per dalt i per l'esquerra:

* la fila; "El Mestre" Joan, "El Ros"
Morey, Sebastià "Just", Sebastià "Cabrer",
Sebastià "Rava", Rafel Serra, Jaume "Mo-
sso", Jaume "Crespí", Tomeu "Rosa", Joan

"Cuiner", Jaume "Petit", Miquel "Guidó".
* 2fl fila; Pedro "Pamboli", Salvador "Fe-
rrer" , Miquel "Monseriu", Jaume "de Son Ge-
ner", LLorenç "Bou", Miquel "Corp", Toni
"Botó" (que al cel sia), Miquel "de Ca
s'Hereu" i "El Mestre" Gaspar.
* 3a fila; Jaume "Saco", Jaume "Siulo",
Pedro "Cupa", Mateu "Planiol", Jaume "LIa-
nut", el fill del "mestr*e" Joan, ToIo "Co-
rredó", Joan "Xeixa", Rafel "Cuiner", Joan
"Pasta" i Joan "Monseriu".

M N

ROTULOS • LETREROS LUMINOSOS • ROTULACION VEHICULOS
LETREROS NEON • VALLAS PUBLICITARIAS • SEÑALIZACIONES
SERIGRAFIA • PEGATINAS • ROTULACIÓN POR ORDENADOR
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Una vegada mês
tornàrem xerrar amb
mado Catalina de
"Son Canparet", per-
què ena contàa mée
coaea de Ia nostra
fora vila.

ElIa ena conta
aquesta vegada de
quan a lea poaaeeai-
ona tenien molt de
figueral.

- Mado Catalina, què
vòB pareix, ai co-
mençàvem dient quan
èa el tempa de
figuea?.
- Be, es mesos d'a-
gost i setembre.
- Totea lea poaae-
aaiona en tenien
molt de figueral?.
- Si, tothom tenia
moltes figueres i
quan era es temps
de sa collita solien
llogar una o dues
al·lotes per collir
ses figues, aquestes
al·lotes de 15 ó 16
anys es temps de sa
collita, que durava
un mes i mig o dos,
solien quedar a sa
possessió tota sa
setmana, sols es
dissabtes o diumen-
ges solien anar-se'n
a ca seva i nomien
"figueroleree".
Aquesta era una fei-
na que les agradava
molt a ses allotes,
perquè cobraven un
preu més bo que en-
tre l'any.

Per què no ena
contou quina era Ia
feina de Ia figuero-
lera, només collir
figuea?.
- No, aquestes al·lo-
tes havien d'esser
ben deixundides,
perquè s'havien
d'enfilar dalt de
aa figuera.

Ah!, no collien
les figuea de baix
de Ia figuera?.

Si, però també
s'enfilaven per en-
gronsar sa figuera,
perquè ses figues
caiguessin i així
aplegar-les millor.
Una vegada collides,
les posaven dins uns
caixons i amb so ca-
rro les duien a sa
possessió; una vega-
da a ses cases, les
posaven damunt uns
canyisos ben grossos
i tots es canyisos
les posaven en es
"aequer".
- I què era el "ae-
quer"?.
- Es lloc on secaven
ses figues i eren
dos bastons molt
grossos que estaven
ficats dins sa sala,
com si fons una en-
velada, damunt
aquesta bastons hi
posaven es canyisos,
40 ó 50, fixa't si
eren grossos, això
servia perquè no ha-
guessin d'estar en
terra i també perquè
ets animals no les
se menjassin. També
les secaven en es
terrats, que totes
ses possessions te-
nien un bons te-
rrats .
- Que n'hihavia de
moltes caatea de
figuea?.
- Ja ho crec, n ' hi
havia que se deien
carabassetes, que
eren ses més bones
de totes, llavor«
n'hi ha aitcel&, -de
Ia senyora, peret-
jala, aubacors, ver-
deletes, burdi-
s8ots... d'aquestes-
se'n feien *acoba*^

RECORDANT EMPS ENRERA

- Digau-noe que aòn
ela "ocoba".
- Son figues xapodes
pe's mig i deixades
secar, una vegades
seques, les juntaven
i les encistaven
dins una aufàbia amb
llavors d'anís i un
poc de fonoi i es-
quitades d'aigo sal.

I què més es
feia?.

De ses figues més
xereques, que se
deien "rutlons",
també se secaven,
ben esteses damunt
es terrat i les
horabaixes les havi-
en d'entrar, perquè
ses figuea són molt
delicades, si se
banyaven de ploure
o de rovada, no
agontaven tant,^ se
prodien més preat,
però totes, tant ses
més bones com ses
més xereques.
- I ela rutlona, que
eren per ala ani-
mals?.
- Si, solien esser
pe's bestiar.

- De lea bones, què
ae'n feia, ai n'hi
hovia tantes?.
- Se 'n gordaven per
Ia casa, també pe'ts
senyors i ses altres
se venien i antes
se feien dobbers de
ses figues.
- Que se venien a
quiloe?.
- No, antes no s'u-
save xerrar de -qut=-
lo8, tot erenarro-
bes o quintars i un
quintar són una co-
cant<gnjL_di quilos.
•- Q*4 «ra ¿ã voeira
fty*KPolera a 3on
iG**paret?.
\— Sempre va esser
rr.adò Magdalena "Pe-
tita".
~ Aracontau^ne això
d« que tee ,figuea
qu» a'hovien roat:
'-"-•££ qualque vegada
se rovaven ses fi-
gues, perquè no se
perdessen, tant en
feien fornadea^ en-
cenien es forn com
si fessim pa i l'om-
plien de figues,
quan eren ben calen-

tes lea treien i les
posaven dins uns
caixons ben grossos
i amb sos peus les
pitjaven, llavors
les empleaven per
donar an es porcs
i ses bísties.
- I què 8olien posar
a lea figuea, quan
lea encistaven?.
- Ses que ensistaven
pe'ts animales de
vegades hi posaven
un poc de sofre,
perquè, si els ani-
mals tenien cucs,
el. sofre anava bé.
Ses que mos haviem
de. menjar noltros,
mumare bollia fonoi
i sal i esquitava
ses figues i lla-
vors, ben pitjadea.
- Jo he viat figuea
seques que ela poaen
onis i 8ucre, que
éa de fa més poc
temps això o abans
també es feia?.
- Si, aixà és més
d'ara, antes no po-
saven ni sucre ni
anis. Una altra cosa
t'he de dir, quan'
va passar sa guerra,
com que faltava es
blat i moltes coses,
també se feia pa de
figa, noltros no en
vàrem fer mai, però
me'n record d'ha-
ver-ne vist, penjats
com si fossen ara
es camaiots, aque-
lles bolles de pa
de figa.
- I vÒB sabeu can
ea feia?.
- Si, capolaven ses
figues i llavors Ii
posaven d'am,s i
també una grapada.
de bessons d'amet-
les, tot ben meaclat
i ben pitjat i feien

unes bolle8,'qu'sl08
posaven un , paper
d'estrassa i les
fermaven, com si fo-
ssen una bufeta, sa
gent que tenia més
misèria no hi posa-
ven bessons d'amet-
les, domés figues
capolades.
- Abana m'heu dit
que tombé guardaven
figuea per ala
senyora...
- Noltro8 a Son Com-
paret el teniem llo-
gat, i a ses posse-
ssions que tenien
arrendataris, es
senyors posaven unes
condicions, a més
d'es lloguer, volien
fruits de sa terra,
com un quintar de
figues, un porc, una
somada d'oli (que
són 10 ó 12 gerres),
mitja dotzena de po-
llastres i coses
així. A ses figues
que encistaven pe'ts
senyors si que Ii
posàvem llavors d'a-
nis i fonoi, perquè
\ an* es senyors lis

agradava més i sem-
pre venia a encistar
ses figues d'es se-
nyors madò Maria
"Xineta"; mumare ja
havia triat un quin-
tar de figuea més
bones i modò Maria
venia, una dieta a
compondre-les dins
es caixona d'es
senyors.
- I ía gent com ea
menjava lea figues,
seques com a fruita,
com a pa o com a
tallada?.
- N'hi havia de tot.
Hi havia vegades
que, si ja havien
acabat sa sobrassada

0 no en tenien, les
sé menjaven amb pa,
com ai fos aa ta-
llada, altres vega-
des com a pa, perquè
antes no hi havia
tanta abundància de
res, qualque vegada
se n'anaven a llau-
rar amb una coixi-
nera de figues se-
ques i havien de pa-
ssar el dia. VoIs
que te digui una
cançò de sa figuero-
lera?, perquè totes
ses feines d'es camp
tenien una tonada
1 una lletra:

Sa nostra figuero-
lera
ha caiguda ^^urL
cimal
i diu que no s 'ha
fetmal
perqufTno se riguin
d'ella.

Moltes gràciea,
modo Catalina, un
altre dia tornarem.

Sempre que vol-
gueu, ja saps que
jo pas molt de.gust,
que m'agrada molt.

Maria Brunet.
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Peluqueros
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MASAJESCOLUMNA
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GESTORIA GIL

20 Años de GESTION

AUTOMÓVILES
• Matriculaciones.
• Transferencias.
• ^rjetas transporte y visados.
• Cambio de Residencia.
• Bajas Vehículos.

ASESORIA LABORAL
• Obtenctón D.C.E.
• Arta empresas en Seg. Social.
• Alta Autónomos en cualquier régimen.
• Seguros Sociales (TC-2, TC-1, etc.)
• Contratos trabajo y prórrogas.
• Exptes. jubilación, invalidez, viudedad y orfandad.
• Descargos y Recursos ante Ia Organización.

Laboral Competente.

TRAMITAClONESVARlAS
Aftas y Bajas Licencia Fiscal.
Liquidación Escrituras.
Liquidación plusvalías.
Registro de Ia Propiedad.
CERTIFICADOS: Nacimiento, Defunción,
Matrimonio, Urtimas Voluntades, Penales,
"Sociedades, Patentes y Marcas.

• ucencia de caza.
• Permiso de Armas

DECLARACIONES A PRESENTAR:
1a TRIMESTRE IVA 1990
(HASTA EL 20-4-90)
1« TRIMESTRE IRPF (RETENCIONES)
(HASTA 20-4-90)
1i TRIMESTRE PAGO FRACCIONADO 1990
(HASTA 5-5-90)
A PARTIR DEL 1* DE MAYO SE ABRE EL
PERIODO HABIL PARA LA PRESENTACIÓN
DE LA DECLARACIÓN SOBRE LA RENTA DE
LAS PERSONAS FISICAS Y SOBRE EL
PATRIMONIO CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO DE 1989.
AMPLIAREMOS LA INFORMACIÓN EN EL
PROXIMO NUMERO

ASESORIA FISCAL Y
CONTABLE

A través de Informática Llevant, (Empresa del Grupo)

• Balance mensual de Sumas y Saldos.

• Programa especial para E.O.S., (N. y S.)

• Especificación del I.V.A. (Repercutido, soportado).

• Balance de Sociedades.

• Contabilidad de Sociedades.
• Confección declaración de I.V.A - RF.

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

OPERAMOS CON CUALQUIER COMPAÑUV, DE MOCXD QUE LAS CUOTAS Y LAS COBERTURAS

OFERTAOAS SEAN SIEMPRE LAS MAS CONVENIENTES PARA NUESTROS CLIENTES.
DE FORMA HABITUAL, SE CONTRATAN LAS POLIZAS CON:
•MUTUA QENERAL DE SEQUROS fTOOOS LOS RAMOS)
•MUTUA NACKDNAL ASEQURADORA (TODOS LOS RAMOS)

•AQF (TODOS LOS RAMOS)
•LA PREVISKDN MALLORQUÍNA (ENFERMEDADYACCTES. PROFES.)

•SANITAS (ASISTENCM SANITARIA Y HOSPITALARIA)

•ALIANZA (ASISTENCIA SANITARIA Y HOSPITALARM)
RAMOS: VEHUCULOS, MULTIRRIESQOS (HOQAR, INDUSTRUV YXD COMERCKD), COMUNIDADES,

RESPONSABHJDAD CIVk. QENERAt ASßTENOA SANITARM, VIDA Y COMBINADOS, ACCIDENTES

WCMVÜUAL Y COLECTIVOS (COLEOioS), PLANES DE JUBILACKDN Y PLANES DE PENSKDNES, ETC.

GABRIEL BLANQUER BARCELO
Agente de Seguros Colegiado n.° 32 775

Av. J. Servera Camps, 46

TeIs. 58 58 80 - 60

CALA MILLOR - SON SERVERA - 07560

(Mallorca)
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COtCURS DE COtTES.

Ete alumnes de S-A varen
fer un oonoure de cantes.
Per votado varen eaaer
elegtte:
* 'Sl invento de Alex",
d'Alicia Hilan Alcalà.
* 'El pequeño dragón", de
Jeroni Sancho Boaeut.
* "La ciudad de laa ora-
ftaa", de Catalina Gelabert
Vivee.

Tote trea aeran publicate
en £a noetra revista, rea-
pectont ela originala en
llengua castellana. Aqueat
mea aurt "El invento de
Alex". PeI mea d'obril ea
publicará "El pequeño
dragón".
"EL ItVEtTO DE ALEX" (pri-
mer premi).
Original d'Alicia Milan Al-
calá.

Erase que se era un niño
llamado Alex. Teria 11
años. Tenia una hermana:
Ana. Ana, como tenía 9 años
y era menor que su hermano,
Alex siempre se reia y se
burlaba de ella.

Un día pasó una cosa ex-
traña. Su perro, Tom, fué
oliendo de su casa hasta
el monte. Alex quedó sor-
prendido. El perro saltó
Ia valla rápidamente.

Alex gritó: - "¿Dónde es-
tás, Tom?. ¡Ven aquí!. Si
no vienes, ¡yo iré a bus-
carte y será peor!".

Pero el perro siguió oli-
endo y oliendo.

Ana dijo: - "Debe ser que
ha sentido un olor de comi-
da a hueso, tú sabes que
Ie encantan los huesos".

Alex contestó: - "¡Estú-
pida!, ¿cres que nosotros
no Ie damos de comer?".

Ana quedó triste. Su her-
mano nunca Ie había hablado
bien. Por Io visto, Alex
era antipático y desagrada-
ble.

Su madre salió y Ie dijo:
- "Si vuelves a hablar de
esa manera a tu hermana,
te prometo que estarás cas-
tigado".

Alex ae',fue a dar una
vuelta, enfadado.

De*ppe>rttO,*9Uio en un
cementerio de coches de
chatarra. Vió uno que tenía
el motor fuera. También Ie
faltaban laa luoea y las
ruadas.

El niño se quedó triste
y pensativo.

Pero al fin tuvo una
idea.

Cogió el motor de aquel
coche y luego se Io llevó
a una cabana cercana al
bosque.

.J



Se hizo de noche, eran
las nueve y media.
Su madre estaba muy preo-

cupada. El niño quedó dor-
mido en Ia cabana. Estuvo
toda Ia tarde pensando qué

podría hacer con ese motor.
Su madre fue a buscarle

allí. Pensó que estaría en
Ia cabana. Se pasaba las
tardes allí y siempre hacía
tarde para cenar.

Allí Io encontró. Dormía
como un ángel. A su madre
Ie dió lástima despertarlo.
Lo dejó allí, pero Ie tapó
con una manta, cerró bien
Ia cabana y Ie dió un beso
en Ia frente.

\
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conFORT 3 /a
EMPRESA CONSTRUCTORA

CHALETS

PROXIMA PROMOCIÓN 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

1* planta: 3 dormitorios, baño
2" 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 nfi 20 CALA MILLOR



Al día siguiente el niño
se despertó muy temprano.
Otra vez pensó qué podía
haoer oon aquellos aparatos
del automóvil.

De pronto tuvo una ideà,
¡una idea estupenda!. Pensó
que haría una máquina que
pudiera arreglar todos
aquellos coches y él podría
venderlos.

Salió al bosque y cogió
un par de troncos redondea-
dos. Así hizo los pies, y
con dos troncos largos y
planos hizo las piernas.
Con maderas hizo un cuadra-
do hueco por dentro, para
poner el motor que fue Ia
cabeza. Formando todas las
extremidades, quedó hecho
un fantástico robot.
Alex estaba orgulloso de

sí mismo.
El robot se llamó Smitch,

como el apellido del niño.
Smitch arregló todas los
coches. Los dejó estupenda-
mente. Alex fue corriendo
a su casa y se Io contó a
su madre. Después, su madre
y su familia hicieron una
fiesta.

Alex fue el niño más as-
tuto del país.

Vendieron todos los co-
ches, pero Alex se quedó
con uno, el que más Ie
gustó, para su padre.

Ganaron mucho dinero y
fueron felices.

Alex ya no volvió a ha-
blar a su hermana Ana mal.

Los coches dieron buenos
resultados y nunca se es-
tropearon. Y, si se estro-
peaban, Smitch los arre-
glaba.

PENTRO
ACUPUNTURA

| DIETÉTICA - NUTRICIÓN
Fco Gomto. 1 - Enflo B - TeI 56 59 22 - MANACOR

Pizzeria

mon
JOSE MANUEL LOPEZ SANCHEZ

TeI. 58 56 06

Paseo Marítimo, 21
CALAMEXOR

MALLORCA

PIZZAS-LASAGNE-HELADOS
•'* COCDSTA ESTTERNAaONAL



MOTOCICLISME

ca amb bon peu Jaume Febrer, al
oootrarique el seu company Xiaco Aix>r.

El passat 18 de març es donaren citaen
el cirouit urbà del Repon_,els millors pi-
lots de les illes, per disputar. Ia primera
prova puntuable per al Caof>ionat de Balears
de Velocitat en Ia temporada 1990.
El nostre pilot Jaume Febrer, que corria

en 75 c.c. va fer una carrera excel·lent,
Ia qual constava de 15 voltes al circuit,
amb un crono de 13i44i66, aconseguint Ia
quarta posició.
El seu company d'equip, Xisco Awor

"Murfy", també de Son Servera, no va tenir
tanta de sort en 125 c .c., ja que en els
entrenaments se Ii va espanyar Ia seva Hon-
da, però el nostre gran mecànic Jordi va
poder solucionar-ho. Després hagué d'aban-
donar una carrera, ja que va caure de Ia
seva màquina amb molta mala sort. Esperam
i desitjam que a Ia pròxima tengui més
sort.
S'ha de fer constar que, a cada prova

realitzada, augmenta l'expectació del pú-
blic i, concretament en aquesta darrera,
es varen ocupar Ia totalitat de les vora-
vies del circuit, degut a Ia gran afluència
d'espectadors.
Moltíssims aficionats de CaIa Millor es

donaren cita en el circuit de Repon, a
qualcuns dels quals els férem vàries pre-
guntes .
Al nostre amic DeI Toro Ii demanam:

- Quina opinió et mereixen els teus com-
panys en Ia primera carrera de Ia tempo-
rada?.
- Ha estat una bona carrera, a pesar de que
l'avaria de Ia moto d'en Xisco i Ia caiguda
que va sofrir després, havent d'abandonar.
En Jaume va aconseguí un quart lloc, que
podria haver estat un segon.

Tenim amb nosaltres ara en Milán.
- Tu, què me"n dius?.
- Que en Xisco, si no hagués romput Ia mà-
quina nih*flues caigut després, hauria po-
gut aconseguir una bona posició i esper
que en Ia pròxima carrera del 15 d'abril
tengui més sort amb Ia moto.
- I d'en Jaume Febrer...?
- Va fer una bona carrera i enguany no es
conforma amb esser subcampió.

Més cares conegudes de Son Servera, com

Ventosa 'el Rana'.
"$ius, Rana?.

- J f c m i m'encanten les motos i, si no fos
perif, Ia meva mala pata, estaria en les ca-
,rreres.

;/Attres coneguts, de CaIa Millor: "Waty",
"Chorly", "Vietnam", "Mellado Junior",
•Rudy" i el famós "Trury" , amb Ia seva
marxa.
Be, amics, quedam a l'espera de Ia prò-

xima carrera del 15 d'abril i confiam veure
tantes cares conegudes com en aquesta pa-
ssada,. Baudil Junior.

VENDA DE VTVENDES
APARCAMENTSIÍRASTERS

A
CALA NflLLOR
SON SERVERA

I
SACOMA

Informació a
Construcciones

BADIA CALA MILLOR. S.A.

AVDA. /OAAT SERVERA CAMPS, 41
CALA MILLOR TeI. 585830



JUDO

El club "Renshinkan' obté
una ijsportant classificació
en el "III Trofeu Foner":
6 prijsars, 1 segon i 5 ter-
cers llocs.

El passat dissabte 10 de
març es disputà Ia Tercera
Edició del Trofeu Foner,
;organitzat i patrocinat pel
Sr.Joan Araengual, dirartnr.
de Confeccions i Estampats
Foner, i, com sempre, amb
Ia col·laboració especial
de Ia nostra Federació Ba-
lear de Judo.
Un poc més d'un centenar

d'al·lots i al·lotes entre
12 i 18 anys d'edat es con-
cetraren en el Poliesportiu
San Fernando de Palma, tots
ells representant als mi-
llors clubs de les nostres
illes.
S'ha de dir que aquest

trofeu té com a finalitat
el potenciar i promocionar
els nostre esport base i
que de fet ho està aconse-
guint , comparant 1'augment
d'inscripcions respecte als
anys anteriors. Les catego-
ries son Sub-15 i Sub-19
masculí i femeni, i enguany
el Sub-19 masculí ha estat
homologat com a Campionat
de Balears.
El Club Renshinkan acon-

seguí una excel·lent classi-
ficació , amb 6 primers, 1
segon i 5 tercers. EIs me-
dallistes foren:
* Primer llocs Santi Espi-
ritusanto, Alberto Llull,
Eva Andújar, Magdalena Ma-
ssot, Inès Servera i Cati
Sureda.
* Segon lloc: Tomeu Massa-
net.
* Tercer llocs Daniel
Valls, Miquel Sancho, Xisco
Requena, Ma Franciscà Arti-
gues i Xisco Riera.

C.E.J.R.

Nuevas instalaciones de
Auto Venta Manacor en el

Polígono Industrial:

FlAT

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

TeI: 843400-843761



8on Servera C.B. està
nat pels següents juga-

rsjf í̂5tío 4: Sergio García (ala).
NQ 5: Miguel Angel Barrios
(pivo,fc).
frV&i%Jose Fullana (ala).
NQ 7i José Ramón Hernández
(ála-pivot).
NQ EIi Pedro Juan Brunet
(pivot).
NQ9:Q*brielVeny (base).
NQ 1Oi Jorge1 Layunta (es-
corta) .
NQ 11: Antonio Bennàssar
(base) .
NQ 12t Juan Brunet (base).
NQ 13 : Juan Fernández
(pivot).
NQ 14i Juan Ferriol (ala).
* Entrenador; Martín Sáez.
* Delegat ; Antonio Nadal.
Després d'acabar la pri-

mera fase de Ia lliga juve-
nil, podem fer un petit ba-
lanç.
L'equip de Son Servera

va fer una primera part
bastant bona, acabant imba-
tut els 7 primers partits.
A Ia segona volta en va
perdre 4 i en va guanyar
3, quedant el segon del seu
grup. Va aconseguir 1.010
punts a favor i en va en-
caixar 803 en contra.
EIs màxims anotadors d'a-

quest 14 partits són el* i
següents:
f*«» Ii Juan Ferriol, 331
ipunt8.
NB 2f Miguel Angel Barrios,
209 punts.

BASQUETBOL: JUVENILS

NQ 3: Antonio Bennàssar,
144 punts.
NQ 4 : José Ramón Hernández,
140 punts.
NQ 5 : Pedro Juan Brunet,
125 punts.
NQ 6: Sergio García, 32
punts.
NQ 7: Juan Fernández, 25
punts.
NQ 8: Gabriel Veny i Juan
Brunet, 4 punts.

Hem de dir, però, que
Juan Fernández només va
jugar 6 partits, ja que v«
sofrir una lesió en el seu
braç esquerre.

Rellotgeria
Fotografia

GRRCin LlS
videos

Pl. Sant Ignasi 3

Son Servera

-TeI. 567165

SERVICIO MAQUINARIA HOSTELERIA Y ALIMENTACIÓN
AIRE ACONDICIONADO • CAMARAS FRI60RIFICAS

MOBILIARIO TERRAZA Y JARDIN

FRED CALA MILLOR

6UIUERMO SINSO VILLALON6A

07560 CALA MILLORC/. S'ESTEPA, 13
TEL 58 61 84



Golf

El mes de març també ha
estat positius per al golf
de Son Servera, tant per
als participants com per
a l'organització.
El diumenge dia 4 de març

es disputà el torneig
•Artflex (Medal Play)",
essent guanyadors en les
diferents categories els
següents participants:
* la fèmines; Eugènia Mora,
amb 72 cops.
* 2a de fèmines; Antònia
Garau, amb 78.
* la masculina:

amb 72.
* 2a masculina:

Luis GiI,

Francisco
Garrido, amb 72.
* Scratch; Basil Pandelis,
amb 83.
La competició es realitzà

demati i capvespre, degut
a que foren 70 els partici-
pants, els quals tengueren
com a protagonista i con-
trari al vent i al mal
temps.
També es disputà en el

camp de Santa Ponça el "I
Encontre Nacional de GoIf",
on participà el jugador lo-
cal Francisco Martinez, en
Ia categoria de júniors,
quedant en un fabulós lloc,
com és el novè, tenint en
compte que de Ia seva cate-
goria jugaven 32 partici-
pants, entre els quals s'hi
trobaven varis jugadors
de Ia Selecció Nacional.

Per tant, enhorabona a
Martínez per aquest novè
lloc que aconseguí amb 78
cops, jugant amb golfistes
nacionals i quedant a tan
sols 5 cops del campió
Ramon Orquin.

10-3-90.

CaIa Millor - 2
Port Pollença - 1

Partit de molta igualtat,
com demostra el resultat
i el que fou el joc durant
el partit. El CaIa Millor
s'avançà en el marcador amb
un gol de penalt en el mi-
nut 10; poc minuts després
arribà l'empat, aprofitant
l'equip pollencí una falla
de Ia defensa local, els
pupils d'en Toni "Monjo',
que lluitaren fins aconse-
guir el 2-1 abans del des-
cans , resultat que quedaria
com a definitiu.

17-3-90.

Campos - 2
CaIa Millor - 0

El CaIa Millor va perdre
dins el camp del Campos.
Teòricament els calamillo-
rers tocaven haver tret un
resultat positiu, però el
futbol ès sonat i quan et
penses guanyar un partit
és quan més dificultats
tens. El Campos aconseguí
el primer gol al únut 15
i al 40 el definitiu 2-0.

24-3-90.

CaIa Millor - 2
Arenal - 6

El CaIa Millor es va veu-
re remuntat dins Ia segona
part per un Arenal que llu-
ità i les coses Ii surtiren
totes bé. A Ia primera part
l'equip local dominà i
aconseguí arribar al des-
cans amb ventaja de 2-1,
però a Ia segona 1 ' Arenal
sortí a per totes i, gràci-
es al bon joc del seu juga-
dor número 6 aconseguí do-
nar Ia volta al marcador
i finalitzar el partit amb
aventatge amb sis gols. EIs
gols del CaIa Millor foren
marcats per Carles.

31-3-90.

Olímpic - 5
CaIa Millor - 0

L'Oliof>ic ha demostrat
que els seus jugadors són
més madurs que els del CaIa
Hillor, si bé el resultat
no demostra l'ocorregut
dins el terreny de joc, ja
que l'equip local va llui-
tar, però el visitant acon-
seguia els primers gols
gràcies a les decisions de
l'àrbit.
El CaIa Millor presentà

Ia següent aliniació: Sán-
chez, Jero, Mateo, Jaca,
Kanke, Jaime, Servera, Mar-
tínez I, Joaquin, Carlos
i Roig. En el minut 30 sor-
tia Alfons per Jaime; minut
40, Brunet per Joaquín, i
minut 50, Reynes per Martí-
nez I.
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Infantils
RESUMEN DE LA TENPORADA 1989/90.

El dissabte dia 10 de
març els infantils acomia-
daven Ia temporada de lliga
amb un ampli resultat a fa-
vor de 8-0 davant el Bini-
ssalem. EIs 8 gols -que ja
són golsl- haguessin pogut
esser més de no ser per Ia
bona actuació del porter
Torrens del Binissalem, que
demostrà esser el millor
del seu equip. EIs jugadors
que entrena en Magí jugaren
al primer toc, cercant sem-
pre als companys desmar-
cats, donant un gran espec-
tacle de futbol, on els
aficionats sortiren con-
tents .
EIs gols foren marcats

així: I1I-O, 2-0 i 3-0 pe'n
Juanant; el 4-0, Vicent;
5-0, Riera; 6-0, Pedro; 7-
0, Dani, i 8-0, pròpia
porta.

EIs Infantils del CaIa
Millor han realitzat una
bona campanya, ja que al
final de Ia lliga han que-
dat classificats en un bon
quart lloc, encara que, per
l'eritrega i el bon fer d'a-
quests al·lots, haurien d'ha-
ver quedat un poc més
amunt. Amb un poc de sort,
que no n'han tenguda massa
aquesta temporada, avui es
podria parlar d'un segon
o potser primer lloc.
A aquests al·lots se'ls

ha vist pujar el seu nivell
partit a partit, jugant amb
més soltesa així com avan-
çava Ia lliga. Qualcuns han
tardat més que els altres
en posar-se en forma, ja
que, pels estudis o classes
de repàs, no podien assis-
tir a tots els entrena-
ments, però sustituien això

pel punt d'honor i Ia
lluita.
Una de les coses a desta-

car d'aquest equip és el
nivell de grup humà que
s'ha arribat a aconseguir:
tots companys i amics amb
tots, cosa primordial en
un deport d'equip.
L'equip ha tengut una de

les millors defenses del
seu grup, amb una bona mit-
jana; Ia davantera ha estat
el seu punt més fluix, per
esser tots els seus ele-
ments de primer any i en-
frontar-se amb defenses més
experimentades.

A nivell tècnic s'ha
aconseguit un bon grau,
igual que físicament, així
com companyonia i sentit
de l'esportista.

FORDFŒM

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



Benjamins
* 3-3-90.

CaIa Millor - 3
Santanyi - 0

Es presentà el cap del
grup, el Santanyi, i fou
derrotat amb tota justícia
per un Badia que va saber
contenir-lo al centre.del
camp, amb uns contraatacs
inmillorables, superant en
tot moment al ex-líder, els
jugadors del qual saberen
perdre, mentres que el seu
entrenador i el seu delegat
no acceptaven Ia derrota
i replicaren a l'àrbit amb
possibles fores de joc que
no existiren. Amb poques
paraules: bon partit amb
victòria del Badia que du
el camí d'aconseguir el se-
gon campionat consecutiu,
a dos punts del nou líder,
el Campos. Anau pel títol,
al·lots! .
EIs gols foren obra de

Fernando. Raúl i Javier.
El millor: Fernando.

* 10-3-90.

Porreres - 3
CaIa Millor - 2.

JUVENILS

Bon partit de futbol rea-
litzat per ambdós equips
i resultat just, amb un
lleuger domini del Porre-
res, que sabé controlar els
jugadors punters del Badia.
En resum, un partit dis-
cret, correcte i amb molta
força física per part del
Porreres, que es va guanyar
justament Ia victòria, si
bé el CaIa Millor ha sabut
lluitar pel títol i Ia ba-
talla no ha acabat. Upa,
Badia!.
EIs gols foren marcats

per Angel, el millor juga-
dor. L'àrbit fou el Sr.
Lozano, que realitzà un bon
arbitratge.

17-3-90.

CaIa Millor - 2
Barracar - 0

27-3-90.

Campos - 1
CaIa Millor - 0

31-3-90.

CaIa Millor - 3
Espanya - 2

Santany< - Pto. Cristo ,
Porreres- Escolar
Barracar - Cardessar
Campos - CaIa Mllor.........
Espafta - Avance
Felanitx - CoI. Sant Jordl.

Santany
Campos
CaIa Millor
Porto Cristo
Porreres
Felanitx
Barracar
Cardesar
Avance
España
Ses Salinas
Escolar
CoI. Sant Jordf

^1
, 7 )̂
—5-2

m>
.......1-1

...2-2

21 17
20 17
20 13
20 14
20 11
20 10
20 11
19
20
20
19
19
21

7
6
3
3
2
1

2
1
4
1
4
3
0
4
6
2
0
2
2

2
2
3
5
6
7
9
8
8
15
16
15
18

80
79
55
65
58
62
47
24
44
29
37
15
12

21
25
16
25
35
34
40
29
48
103
69
79
76

36
35
30
29
26
23
22
18
18
8
6
6
4

Cardessar - Petra _
J. Sallista A. - Felanitx
Andratlx - Manacor
Binisallem • Badia C.M
Espafta - Campos
Porto-Cristo - Escolar ,
Sóller-Poblense....

1-2
1-1
1-2
2-2
24
0^
3-2

EQUIPOS
Manacor
España
Fetanltx
Petta
Pofclense
Campos
J. SaHista A.
BadSaC.M.
Escolar
Andraltx
Sóller
PortoCrlstoC.F.
Binissalem
Murense
Cardessar

J
26
25
26
25
25
25
26
25
25
25
25
25
25
25
25

G
22
19
11
13
13
11
11
9
11
9
9
6
5
5
4

E
2
3
8
4
3
7
6
8
4
4
3
2
3
4
1

P
2
3
7
8
9
7
9
8
10
12
13
17
17
16
20

F
87
61
40
44
43
41
40
31
38
47
48
32
28
29
25

C
14
20
31
31
22
32
40
M
46
43
50
68
95
40
64

P
46
41
30
30
29
29
es
26
26
22*
21
14
13
12
9

Per als Juvenils del CaIa
Millor que jugen dins Ia
Primera Regional (Grup A)
el mes de març no ha estat
molt positiu, si tenim en
compte que dins el seu te-
rreny han cedit dos punts
i fora només n'han duit un.
El CaIa Millor es troba per
mig de Ia classificació,
essent un equip regular.
EIs resultats del mes de

març han estat:

18-3-90.

4-3-90. 11-3-90.
CaIa Millor - 1 Cardassar - 3

CaIa Millor - 1
Espanya - 6
25-3-90.

Binissalem - 2
^1 f r- \ c-. t n o Coir .:n Uo..-
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PROTAGONISTES: LES ZONES VERDES

Com solen dir que val més una imatge
que mil paraules, vet aquí tres imatges
de diferents zones verdes del municipi
severí.
Aquestes són de les zones verdes que

l'Ajuntament no podrà dir que no les te-
nen cuidades, perquè no ha estat entrega-
da Ia urbanització, ja que és segur que
dues foren comprades per l'Ajuntament.

Com podeu comprovar, estan completament
abandonades i plenes de brutor, sense que

es preocupin de fer-hi jardins o inta-
l·lar-hi uns bancs per a seure o unes vo-
gadores perquè les mares puguen tenir un
lloc on poder anar a seure amb els inr
fants.
'Però coneixent els que comanden dins

l'Ajuntament, convé més que estiguen així
i almanco no faran les despeses de sem-
brar-hi plantes o col·locar-hi bancs, si,
tanmateix, sabem que en dos dies estarien
abandonats.




