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"Lfamo En Toni Peñafort i Santandreu
ha estat guardonat amb el premi que

otorga el Consell Insular a les
persones populars de Ia

Part Forana"
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La veritat no sempre fa mal

En primer lloc vull dema-
nar disculpes per Ia quali-
tat de les fotografies de
Ia darrera revista. El mo-
tiu fou l'accident que so-
frí en Pere, el maquinista
d'"Edicions Manacor", per
Ia qual cosa ens vérem
obligats a fer combinacions
per tal que "Recull Infor-
matiu" sortís al carrer
dins Ia primera setmana de
mes, com és habitual.

També hem de donar les
gràcies a Ia "Impremta Mun-
taner", que, deixant Ia
seva feina habitual, ens
cercà un parell d'hores per
a imprimir Ia revista.

Aquest mes tornam repetir
l'espai "Recordant imat-
ges", ja que trobam que les
persones que surten a Ia
foto es mereixen veure's
amb més claredat .

ENHORABONA.

Aquest espai està dedicat
a dir Ia veritat, sempre
que no m'equivoqui i, si
ho faig, és sense mala in-
tenció. Dir Ia veritat és
sempre satisfactori tant
per al poble com per a Ia
persona o entitat implicada
dins Ia notícia, tant si
és possitiva com negativa.

En aquesta ocasió he de
donar l'enhorabona al res-
ponsable de Ia Policia Lo-
cal i als membres que Ia
integren, per Ia labor rea-
litzada per les festes de
Setmana Santa. La veritat
és que aquesta vegada feren
el toca, quan hi ha festa
al poble, que és tancar Ia
circulació i no deixar es-
tacionar els cotxes, d'a-

questa manera tant els par-
ticipants com Ia gent que
mira Ia festa poden gaudir
snese perill de que qualque
vehicle l'empipi o el faci
estar sempre amb el cor a
punt de sortir-li, vetlant
els infants, si travessen
el carrer. Per tant, Sr.
Batle. ENHORABONA!; com ha
pogut comprovar, no és tan
difícil tancar Ia circula-
ció per unes hores als ca-
rrers del poble i ningú per
unes hores supòs que creà
cap problema i, en tot cas,
si n'hi hagué cap i no fou
per necessitat, bal més
deixar-lo anar i, si és
necessari, sancionar-lo amb
una denúncie

CONFUSIO.

El Divendres Sant, amb
motiu del Davallament foren
moltes les persones que es
desplaçaren dels pobles
veïns, per a veure l'esde-
veniment, així el demostrà
l'Església Nova, Ia qual
estava que Ia gent no hi
cabia. Acabada Ia processó,
uns coneguts em demanaren
si és que havia res de nou,
ja que hi havi policies
vestits de paisà, amb "wal-

kies" que vetlaven durant
Ia processó. La veritat és
que els membres de l'obre-
ria de Setmana Santa ho
pareixien, tots uniformats
i amb els "walkies" donant
ordres per mig de Ia pro-
cessó .

Pep Garcia.

PENTRO
ACUPUNTURA
DIETETICA - NUTRICION

(co &omuo. I Ent loB- Ie l 555922 MANACOP
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LA SETMANA SANTA A SON SERVERA.

Rellotgeria
Fotografia

GHRClR LlS
vídeos

Pl. Sant Ignasi 3
Son Servera

-TeI. 567165

PASSETJADA PER LLUC.

El grup de catequesi de
segona etapa sortí a fer
una de les seves passetja-
des que fan al llarg de
1 ' ahy.
El matí ens juntàrem tots

a Ia Plaça Nova, d'on par-
tírem cap a Lluc. El dia
va esser d'allò més fred
i homit, ja que caia un
aigua que pareixia que no
banyava, però que després
de tot el dia, un arribava
a estar ben banyat.
A Lluc vàrem anar a mi-

ssa, on cantaven "EIs BIa-
vets". Després de fer una
volta i gastar quatre do-
blers, anàrem a dinar "pa
taleca" a una caseta de Ia
qual els pares de Lluc ens
deixaren Ia clau.
Una vegada dinat i reple-

gades les coses, tornàrem
partir amb l'autocar cap
al Foro de Mallorca, on
acabàrem de gastar els do-
blers i ens vàrem divertir
molt dins Ia piscina de pi-
lotes .
Com el dia no ens acom-

panyava massa, tornàrem
prest a casa nostra.

Grup de catequesi.

La Setmana Santa a Son
Servera és mol bella i mul-
titudinària.
Hi ha quatre confraries:

Ia de La Pietat (els "ver-
mells" ) , Ia de La Verge
dels Dolors (els "verds"),
Ia del Santa' Crist (els
"morats" ) i Ia de La Verò-
nica o de Ia Tercera Edat.
L'acompanyament de les

diferentes confraries ha
estat el següent: La Pietat

i La Verge dels Dolors, per
tambors; El Sant Crist, pèl
miserere; La Verònica, cap
acompanyament.
El Diumenge de Pàsqua o

Resurrecció a Ia Plaça de
Sant Joan Baptista es fa
l'Encontre de Jesús resus-
citat amb Ia Verge Maria,
acompanyats pel so de
l'Himne Nacional.

Antonio Pérez.

GRRPHIS
P U B L I C I T A T

© 55 55 65 • C/ SOLEDAT, 11 • M A N A C O R
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UNA EXCURSIO A LA "ULTIMA HORA"

El dia 3 d'abril els de
cinquè vàrem anar d'excur-
sió a Ia "Ultima Hora".
Partírem de Son Servera

devers les 8:50 i arribarem
a Ia "Ultima Hora" devers
les 10:30. Una seyora ens
esperava a Ia porta i ens
va mostrà com es feien els
diaris, primer, damunt una
taula de zinc i desprès,
damunt el paper.
També ens va mostrar on

es guardaven tots els dia-
ris que es publicaven i
n'hi havia moltíssims.
Després sortirem i vàrem

anar a Continente, on ens
donaren un tassó de Coca-
Cola i un donut.
També vàrem anar on s'a-

cabava el diari, era una
màquina molt gran i hi ha-
via caramulls de papers.
Hi havia una màquina que
feia el diari i color, Ia
qual els costà moltíssims
milions; fer el diari en
color és molt car.
Després d'una estona và-

rem anar al Ram, però no
hi vàrem entrar, perquè es-
tava tancat.

Per a acabar, vàrem anar
a La Fira del Fang de Ma-
rratxí, on vàrem dinar.
Després entràrem i comprà-

rem moltes coses i ens en
vàrem anar.

L'excursió em va agradar.
Juan Antonio.

INFORMACIÓ DEL REGISTRE CIVIL
* Naixements.

21-2-90 Javier Sánchez Santacruz.
02-3-90 Amalia Muñoz Servera.
26-2-90 Laura Franciscà Tudela Llinàs.
28-2-90 Víctor Luis Ortiz Alcalà.
20-3-90 Ma Pilar Camacho Castillo.
25-3-90 Azucena Galdón Lorenzo.
26-3-90 Jorge López Raya.
-09-4-90 Alejandro Rodríguez Puigrós.
19-4-90 Laura Muntaner González.
22-4-90 Joan Mayol Llinàs.
23-4-90 José Tomàs Lomas Luengo.

* Matrimonis.

03-3-90 Salvador Servera Servera i Ma pi-
lar Gómez Rodríguez.
*4-3-90 Pedro Romero Moreno i Ma Irene De
Abreu Nunes.

31-3-90 Miquel Pons Riutort i Belén Fer-
nández Llorente.
07-4-90 Agustín Villar De Ia Dueña i Ulri-
ke Maria Lindemann.
07-4-90 Jeroni Amorós Servera i Margalida
Vives Servera.
11-4-90 Juliàn García Matamoros i Ma Pilar
Martínez Machado.
11-4-90 Marcelo Gabriel Boffa i Ma Isabel
Domingo Robledo.

* Defuncions.

07-3-90 Miquel Ballester Nebot.
11-3-90 Ramón Sàez Rodríguez.
18-3-90 John Tuite.
10-4-90 Antònia Galmés Vives.
13-4-90 Eusebia Martínez López.
15-4-90 Santiago Pérez Perales.m
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PREMIS ALS PERSONATGES POPULARS.
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El dia 27 d'abril tengué
lloc l'entrega de premis
a les persones elegides com
a "personatges populars"
que atorga el Consell Insu-
lar a Ia premsa forana.
"Recull Informatiu" presen-
tà l'entrevista feta l'any
passat a 1 ' amo en Toni
Penafort, Ia qual quedà
entre les tres elegides.
EIs premis es concedeixen

cada any i són les revistes
les que presenten una en-
trevista feta a Ia persona
que realitza activitats
dins el poble; totes les
presentades obtenen diploma
i només tres són elegides
com a les més populars i
obsequiades amb un trofeu,
per tal de fer-los un home-
natge de agraïment per Ia
tasca que han realitzat al
municipi .
A l'entrega de premis

assistí el President del

el
Sr.
fo-

Consell,
Delegat
Salgado.
ren:

Sr.Antoni Penafort San-
tandreu, presentat per Ia

Sr.Verger i
de Cultura,
EIs premiats

revista Recull Informatiu
de Son Servera.

Sr.Bartomeu Ramonell,
per "Bona Pau" de Montuïri.

Sr.Joan Bujosa, per re-
vista "Artà".

CRONICA D'ONES ILLENQUES

im4-iL1[..-/u<.'HM.-n

* Abril, un altre mes de
transició.
Pareixia que Ia quarta

cadena (Ia segona de Vol-
tor ) havia de quedar norma-
litzada el mes d'abril,
però no ha estat així. Les
causes són externes i, pot-
ser, internes: d'una banda,
els esdeveniments esportius
(tenis al Canal 33 i ci-
clisme a TVE-2), d'altra,
Ia crisi que pateix en
aquests moments I1OCB (Obra
Cultural Balear), Ia qual
és al cap i a Ia fi "Ia
mare de Ia criatura", enca-
ra que això només és una
hipòtesi .

Hem de reconèixer, però,
que s'ha aconseguit una
certa regularitat en les
diferents conexions. De
fet, dos dels quatre diaris

inclouen Ia programació del
tri-canal.

Pedro Moftino.

V_Jruas
cccwïi~Tr

•Jon

ï PPRA

w3ervera
i A XTCXrri:

y transportes de embarcaciones
Calle Inmaculada, 16 -1.° -A ^^ -•
SON SERVERA - Mallorca A 56 80 41
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SETMANA SANTA, AHIR, AVUI I DEMA.

Finalitzada Ia Setmana
Santa d'aquest any 1990,
potser sia convenient fer
unes breus reflexions sobre
Ia mateixa, concentrant-nos
en les celebracions del
nostre poble.
EIs actes litúrgics es

veren, en general, molt
concorreguts. Queda el que
podríem anomenar el forat
negre del Dissabte Sant.
La Vigilia Pasqual, Ia més
importants de totes les
celebracions religioses de
l'any segueix sense esser
compresa pels fidels. Can-
sants, tal vegada, per les
desfilades processonals,
en les quals sí es posa
mólt èmfasi per part del
poble, Ia Vigília Pasqual,
aquella nit sagrada que els
cristians de les primeres
comunitats passaven en
vetla, amb càntics de
Salms, lectures bíbliques
i oracions; aquella nit,
més lluminosa que el dia,
en Ia qual els anomenats
catecumens rebien el Bap-
tisme, després d'una llarga
preparació; Ia nit feliç
que va merèixer conèixer
el moment i 1 ' hora en Ia
qual Jesús sortí del se-
pulcre;aquesta celebració,
repetesc, no arriba assumir
a Ia ment i al cor dels
cristians d'avui el lloc
rellevant que Ii correspon.
Es cert que enguany, segu-
rament a causa de les rei-
terades invitacions, vàrem
tenir una assistència un
poc major. Potser si hi
insistim...
En allò que sí es pros-

pera d'any en any és en el
que podríem anomenar fol-
klore de Ia Setmana Santa,
emprant aquesta paraula,
folklore, en sentit posi-
tiu, o sia, com a conjunt
de tradicions, creences i
costums del poble. En el
nostre cas concret i no de

forma exhaustiva: les es-
cenificacions de Ia Passió
i Mort del Senyor i les
desfilades processonals.
D'ençà fa un temps és noto-
ri que van en augment
aquestes manifestacions re-
ligioses a molts de pobles
i ciutats de Ia nostra geo-
grafia. Espanya és, potser,
Ia nació del món amb major
tradició i esplendor amb
aquestes manifestacions,
suposant tot allò un con-
junt impressionant. Tot el
que signifiqui mantenir
aquestes representacions,
dignificar-les i enriquir-
ies, si s'escau, crec que
és positiu. Aquels que,
després del Concili Vaticà
II, anunciaven Ia mort i
consegüent desaparició de
desfilades processonals i
de representacions de Ia
Passió demostraren esser
més endevinaires que profe-
tes. Comprenem que, per a
molts, tot allò només sig-
nifiqui un muntatge espec-
tacular que es distingeix
de d'altres -les falles
valencianes, per exemple-

només pel seu caràcter re-
ligiós . Però allò no ha
d'esser obstacle per a que
no afirmem el seu sentit
positiu i aleccionador per
a Ia majoria del que assis-
teixen o contemplen aques-
tes manifestacions, abriga-
des totes elles per un sin-
cer i noble sentiment popu-
lar.
Però, concretant-nos en

el que és nostre, ¿podem
donar per acabada Ia nostra
Setmana Santa?. Crec que
no. Fou a l'any 1984 quan
realitzàrem per primera ve-
gada el Davallament de Ia
Creu en el marc esplèndid
de l'Església Nova. D'a-
quest fet arrancà Ia refor-
ma de Ia nostra Setmana
Santa en el seu aspecte no
litúrgic. S'adquirí l'im-
pressionant crucifix que
presideix les nostres fun-
cions litúrgiques des del
presbiteri i se'n va fer
una rèplica per al davalla-
ment i Ia processó del Di-
jous Sant. S'organitzaren
4 confraries, les quals,
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amb els seus pasos respec-
tius, desfilen en els acom-
panyaments processonals del
Dijous i Divendres Sant.
Avui els confrares són prop
de 300 i amb els seus vis-
tosos uniformes imprimeixen
serietat i brillantor a les
processons. Llavors, què
més es podria fer?. Senzi-
llament, jo afegiria un nou
pas : el de Ia "Vera Creu"
La Parròquia posseeix,
enmarcada en una creu pla-
tejada, una relíquia de Ia
creu d'El Salvador. La seva
breu història es pot llegir
a Ia pàgina 103 de Ia "Me-
mòria Històrica de Son Ser-
vera" , escrita pel que va
esser vicari de Ia nostra
parròquia, D.Miquel Gayà.
Es tractaria d'enmarcar
l'esmentada creu a una al-
tra de majors proporcions
i emprar com a peu el ma-
teix de Ia custòdia, que
es col·locaria damunt unes

andes, fetes amb gust i en
proporció amb el conjunt.
Estupend si, com a conse-
qüència, es formàs un nova
confraria amb el nom de La
"Vera Creu" Es fàcil com-
prendre que amb allò les
nostres processons s'enri-
queixerien més.
També crec factible -i

ho he exposat ja en dife-
rents ocasions- escenificar
en el magnífic marc de l'Es-
glésia Nova, El Sant Sopar
del Senyor i l'Oració de
l'Hort. Podria resultar
magnífic, quelcom semblant
al Davallament del Diven-
dres Sant. Amb allò s'in-
tentaria donar una visió,
el més realista possible,
d'aquests dos moments im-
portantíssims de Ia Passió
del Senyor.
Hem de dignificar tota

Ia cosa religiosa í posar
a l'abast del poble tot
allò que pugui alimentar

i ennoblir els seus senti-
ments. Una representació
digna pot valer per mil pa-
raules. No hem d'oblidar
que el teatre, mitjançant
el qual es manifesten pro-
fundes vivències humanes,
va néixer en els temples.
I tot allò amb Ia feliç
idea de fer assequible al
noble idees de vegades abs-
^ ,cractes i de difícil assi-
milació. Pensem en els
Actes Sacramentals dels
nostres clàssics. Idees
teològiques i filosòfiques
penetraven dins l'ànima
senzilla del poble a través
de les representacions.

La idea queda exposada.
De nosaltres depèn fer-la
realitat. Millor dit, d'un
reduït grup que s'hi animi.

Joan Servera
(Prevere).

' l

&fod
FORDFDM

Venga a vernos
Limpiauto Son Servera, S.A.
AVDA. CONSTITUCIÓN, 19 -SON SERVERA TEL. 567008
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RECORDANT TEMPS ENRERA
Aprofitarem aquest mes

que els nins i nines han
tengut uns dies de vaca-
cions per a poder jugar tot
el dia. per a xerrar nosal-
tres de quina manera juga-
ven, quan podien, els nins
i nines d'abans. Ja sabem
que ben petits els posaven
a fer feina, però qualque
estona devien jugar. No hem
xerrat amb una persona tota
sola, sinó que amb l'ajuda
d'un parell hem fet aquesta
replegadissa.

Contau-nos un poc els
jocs que jugàveu les nines.
- Jugàvem a juli, que se
juga amb un vencís, dues
donaven i ses altres bota-
ven, i cantàvem unes can-
çons i fèiem botant Io que
deia més o manco sa cançó.
- I què deia Ia cançó?.
"Soy Ia reina de los ma-

res, susan de Ia vanadera,
tira el panuelito a tierra
y Io voy a recoger. Agarra
el batallón, que salga Ia
flor, arriba y abajo y
abajo el balcón" i s'anava
botant mentres se cantava
i fent ses coses que deia
sa cançó, sa que perdia se
posava a rodar es vencís.
També jugàvem a olletes

i fèiem es dinar amb herbes
i bocins de fulles de moro,
amb un tros de canya tallà-
vem ses coses i amb un munt
de pedres eren es fogons
i unes olles d'argila peti-
tes .
També jugàvem a conions

i amagats, que un comptava
i els altres s'amagaven,
això jugàvem nins i nines
junts.

N'hi havia de jocs que
només jugàveu els nins?.
- Si, bolles, cartons, bal-
dufes, teia, ratlleta, cara
o creu i d'altres.
- Com es jugava a teia?.

Se posava una pedra 10
passes enfora, cada un te-
nia 3 teies, que eren com

a pedres planes, les tirà-
vem un darrera s'altre an
es mac que nomia "rebol",
sa teia que s'acostava més
an es rebol era sa que
guanyava, és com ara es joc
de sa petanca.

• Com és el joc dels car-
tons? .
- Una capsa de mistos dreta
amb cartons damunt, fets
de capses de mistos sense
ses voreres, tiràvem una
peça de 4 a sa capsa i els
cartons queien i es que
quedaven més a prop de sa
teva peça eren teus.

- I el joc de Ia ratlleta?.
era com es joc des car-

tons , però amb peces de 4
en lloc des cartons.
- Com es jugava a cara o
creu?.

Cada un tirava una peça
de 4 cap a una paret, es
qui guanyava era es que sa
seva peça queia més a prop
de sa paret, agafava totes
les peces i deia "cara" i
les tirava a l'aire i totes
ses que queien de cara eren
seves i aixi tots ets
altres.

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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Com es jugava a Ia bal-
dufa? .
- Tots teníem sa baldufa,
que era com una bolla gro-
ssa de fusta, que abaix era
més petita, amb un clau de
ferro i amb una llandera
Ia fèiem ballar, si no les
cordàvem bé, no ballaven
bé, si noi ballava bé, se
les deia que havia fet
botxila o ballava de ca-
poll. Posàvem una paret o
un cap de cantó com a mare,
sa finalitat era arribar-hi
i es primer que hi arribava
tenia dret de pegar "pois",
que era pegar un cop a sa
baldufa d'es que havia per-
dut, si sa seva baldufa no
anava massa bé, podia man-
llevar a qualque amic seu.
- I el joc de bolles?.

Tots teníem bolles, que
normalment eren de fang,
es joc se deia "pam i toc" .
Començava un tirant sa bo-
lla, es segon tirava sa
seva a veure si feria sa
d'es contrari, si Ia feria,
guanyava un punt i tornava
tirar, just que quedàs a
un pam de s'altre, ja havia
guanyat una bolla, qualcun
quedava ben net de bolles
i s'altre se n'anava amb
ses butxaques ben plenes.
- Ens queda qualque joc que
no hagem dit?.
- Si, jo en sé un: es joc
de ses estàtues.
- I com es juga?.
• Erem un parell de nines,
ens posàvem de filera, to-
tes manco dues, una era sa
compradora i s'altra es
venedor, aquest va a sa fi-
lera i pega una estirada
per sa mà i se quedava de
sa manera que cada una vo-
lia, però com una estàtua,
així una darrera s'altra
i sa que feia de comprador
estriava sa que més Ii
agradava.
Encara en sé una altra,

que era el joc de ses
penyores.

- Contau-nos com es jugava.
Una se seia i una altra

posava es cap damunt sa se-
va falda i Ii dèiem: "Can-
ta, canta aquesta panyora,
tant si és homo com si és
dona, ¿què han d'anar a
fer?", Io que solíem fer
era pegar bots, cantar una
cançó i també n'hi havia
que eren més covents i les
enviaven a donar una besada
a qualcun, si no ho feies,
havies de pegar una penyo-
ra, llavors per recobrar
sa penyora te feien fer una
altra cosa, que, si no fe-
ies, no te tornaven sa
penyora.

També jugàvem a "s'ane-
llet", que posàvem un anell
a un fil de porc i totes
amb ses mans el mos fèiem
passar d'una a s'altra i
a mig n ' hi havia una que
havia d'endevinar a on era

s'anell, si no endevinaven,
també se pagava una
penyora.
Un altre joc que també

jugàvem, Io que aquest ja
érem fadrinetes i fadri-
nets, era un que se deia
"d'es viudo": se posaven
dues fileres de cadires,
a una, es viudos drets,
darrera ses cadires buides
i ets altres darrera ses
cadires amb ses dones asse-
gudes, es que no tenien do-
nes havien de fer una senya
a una dona i s'homo que es-
teia darrera no les podia
tocar més que quan sa dona
volia anar-se'n, l'havia
d'aturar, si podia, si no,
se quedava viudo ell.
- Be, m'ha agradat molt tot
això que m'heu contat. Mol-
tes de gràcies.- A voltros.

María Brunet.

JOSE MANUEL LOPEZ SANCHEZ

TeI. 58 56 06

Paseo Marítimo, 21
CALA MILLOR

MALLORCA

PIZZAS-LASAGNE-HELADOS
COCLNAEVTERNACIONAL



A PARJHOJEL CLUB

CALA MILLOR MALLORCA

CALA MILLOR

NTEa
Urbanización Los Almendros - TeI: 58 52 13

El mejor Complejo Deportivo

Restaurante
«A Ia carta»

Cocina mallorquina
Saunas

Baños Turcos
Piscina Climatizada

Snack Bar, con piscina

Es otra obra de

Escuela de Tenis
Escuela de Windsurf
Escuela de Squash
Escuela de Aerobic

Monitor de Gimnasia
Monitor de Kárate
Monitor de Judo
Pista de futbito

con césped
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•EL PEQUEÑO DRAGON".
Original de Jeroni Sancho
Bossut.

En el País de los Drago-
nes había un pequeño dragón
llamadoValdir.

Los otros dragones se re-
ían de él, porque no tenía
alas como los otros ni
echaba fuego por Ia boca.
Valdir siempre estaba

solo.
Un día vió a un gnomo en

el río. Le preguntó:
- A dónde vas, gnomo?.
- A buscar al hada Izmir.
- ¿Para qué?.

Para pedirle que ayude
a mi pueblo, que ha sido
secuestrado por los ogros.
- ¿Puedo venir contigo?.

No sé, tus padres se
preocuparán.

No Io creo, nadie me
quiere, porque no tengo
ales ni echo fuego.
Entonces Valdir se fue

con el gnomo en busca del
hada Izmir.
Valdir e Imac, que así

se llamaba el gnomo, lle-
garon a un bosque pequeño.
Allí pasaron Ia noche.
Hicieron fuego e Imac

cazó con su arco una ga-
llina salvaje.
Por Ia mañana siguieron

su camino hasta llegar a
una choza que había a un
lado del camino.
Tocaron a Ia puerta y sa-

lió un niño algo extraño.
Tenía una cola de mono

y unas garras de león.
- ;Hola! -dijo el niño-.

Pasad dentro, debéis
terer hambre. ¿Cómo os lla-
máis?.- Yo, Imac, i él,
Valdir. ¿Y tú?.
- Yo, Leomonorr ¿Qué hacéis
por aquí?.
-Vamos en busca del hada
Izmir.

¿Puedo venir con voso-
tros?.
- De acuerdo.

Imac y Valdir pasaron
allí Ia noche y a Ia mañana

PRAGoKJ
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siguiente siguieron su ca-
mino .

Imac, Valdir y Leomono
prosiguieron su camino y
pasaron por una selva. Ha-
bía toda clase de animales,
por ejemplo: loripanteras,
monotigres, eleposas, etc.

Llegaron a un sitio pan-
tanoso. Consiguieron pasar
por el río de barro con una
balsa que construyó Leo-
nardo .

En el otro lado había un
bosque muy frondoso, donde
conocieron a Osobeja. Pa-
saron Ia noche con él en
un llano que había en el
centro del bosque.
Osobeja les acompañó tam-

bién en busca del hada
Izmir.
Pasaron por un pequeño

desierto, atravesaron un
río por un puente y cogie-
ron un camino que había al
otro lado del río.
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Ya les faltaba poco para
llegar al castillo del hada
Izmir.
Siguieron por el camino

V encontraron una choza.
Tocaron a Ia puerta y salió
una serpiente con brazos.

¿Qué queréis? -dijo Ia
serpiente.

¿Podemos pasar Ia noche
aquí? .
¡Claro que sí !.

• jGracias!, señora...
Luciana, señorita Lucia-

na, para servirles.
A Ia mañana siguiente

volvieron a partir, pero
también Luciana les acompa-
ñaba .
Pasaron por otro bosque

hasta llegar al castillo
del hada Izmir.

Le dijeron al hada Io que
pasaba y ella, como era muy
buena, amiga de los gnomos,
partió con Valdir, Imac,
Leomono, Osobeja y Luciana
hacia el país de los gno-
mos .

Esta vez no fueron todos
montados encima de Valdir.
sino en Ia carroza volado-
ra del hada Izmir.
Sobrevolaron los bosques,

selvas, el pequeño desierto
y también el río con el pu-
ente .

Llegaron al poblado de
los gnomos, para ver cómo
habían dejado los ogros
aquels sitio.
Estaba todo destruido,

había barro por todo y no
quedaba ni un gnomo.

Fueron a ver si los ogros
se habían llevado las joyas
del rey y por supuesto que
se las habían llevado.
Ahora sólo les faltaba

encontrar a los ogros y
salvar a los gnomos. en Ia
ca

El hada Izmir, Valdir,
Imac, Leomono , Osobeja y
Luciana fueron en busca de
los ogros. De pronto...

¡Bahl jQué mal huele!
dijo Osobeja.

• Ese es el olor que tiene
Ia sopa preferida de los
ogros -diio Izmir.
Como Leomono tenía un

muy buen olfato, adivinó
de dónde venía el olor y
dónde estaban los ogros:
en una cueva pequeña.

Los gnomos estaban en
unas jaulas y tenían cade-
nas en las manos, en los
pies y en el cuello.

Como Osobeja y Leomono
eran los más fuertes, en-
traron a combatir a los
ogros, mientras Imac solta-
ba a los suyos, pero... los
ogros eran más fuertes y
consiguieron apresar a Oso-
beja, Leomono e Imac, pero
no se dieron cuenta de que
todavía quedaban fuera VaI-
dir, Luciana e Izmir.
Entonces a Izmir se Ie

ocurrió un truco de magia.
Hizo aparecer una jaula
alrededor de los ogros y
así podrían rescatar a sus
amigos y a los gnomos.
Pero de pronto entraron

en Ia cueva unos ogros
todavía más feos y maloli-
entes y apresaron a Valdir,
Izmir y Luciana.
Sólo les quedaba una so-

lución, que Izmir llamara
a los animales del bosque
por telepatía y que vinie-
ran a ayudarlos.

Entonces vinieron toda
clase de animales, raros
y normales, por ejemplo:
ciervos, elemonos, abejas,
loridrilos, cabras monte-
sas, etc.
Los osos no pudieron ven-

cerlos , porque los animales
tenían un truco. Primero,
las abejas les picaban, se
los pasaban a los ciervos,
que les daban una coz, los
loridrilos les mordían Ia
nariz y las cabras montesas
les daban con los cuernos
y los ogros se caían en el
río.
Así vencieron a los ogros

y salvaron a los gnomos.
Los gnomos hicieron una

fiesta, a Ia que asistieron
el hada Izmir, Valdir, Oso-
beja, Leomono , Luciana y
los animales del bosque.

Luego el hada Izmir les
concedió un deseo a cada
uno.
Primero, a los gnomos les

preguntó que querían y los
gnomos Ie respondieron que
querían que les arreglara
su pueblo. Luego, a Valdir
hizo que Ie crecieran alas,
a Leomono Ie concedió una
cosa que el quería desde
hace mucho tiempo: una ar-
madura con asco, espada y
escudo; a Osobeja Ie regaló
una colmena con abejas,
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para que Ie hicieran la
miel, y a Lucina, unas
patas, para que pudiera
caminar. Todos quedaron muy
contentos con sus deseos.

Luego todos se fueron con
Ia carroza del hada Izmir
e hicieron escla en el pue-
blo de Valdir.
Cuando sus padres Ie vie-

ron, se puesieron muy con-
tentos y Ie dieron muchos
abrazos y besos.
Entraron en su casa y

comieron pastel y tomaron
té. Luego Valdir les dijo
a sus padres que se iría
otra vez, porque quería co-
rrer aventuras.
Sus padres Ie dijeron que

Ie dejaban, pero que fuera
con mucho cuidado y enton-
ces Leomono, Osobeja y Lu-
cina Ie dijeron que Ie
acompañarían.

Sus padres les hicieron
a Valdir y a los otros unas

mochilas y las llenaron de
víveres.

El padre de Valdir Ie dío
a éste su espada y Ie dijo
que Ia usara cuando hubiera
algún peligro.
Al día siguiente partie-

ron todos montados en el
lomo de Valdir, que les
llevaba volando por encima
de bosques, poblados, ríos,
etc.

Pronto llegaron a un si-
tio donde había gente y les
preguntaron si tenían ca-
sas, dijeron que sí, pero
que una bruja tenían ate-
rrorizada a su pueblo y se
habían escapado, entonces
Valdir pensó que podría
salvarles de aquella bruja
y fueron hacia su castillo.
Desde fuera se oían gritos
terroríficos de Ia bruja.

Bar - Restaurant Sdñ Díego

Jaime Vi%/e;

Li ofereix el seu
servei de

berenars, menjars
econòmics i

paeila.

Urbanització

"Los
Almendros"

Cala Millor

CALA MILLOR
TeI. 58 52 28
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Cuando Ia bruja les vió,
mandó a sus serpientes ala-
das a destruirlos. Valdir
dijo a sus amigos en el
suelo y fue a combatir a
las serpientes.
Valdir venció a todas las

serpientes, menos a una,
que se escapó al castillo
de Ia bruja. Valdir y sus
amigos Ia siguieron y asi
encontraron el castillo.
Cuando Ia bruja supo que

habían sobrevivido y que
ya estaban allí mandó algu-
nos de sus soldados a que
fueran a hacerles prisione-

ros, pero volvieron al cas-
tillo sin haberlos cogido,
entonces Ia bruja, muy en-
furecida, fue a ocuparse
ella misma de ellos.

La bruja cogió su varita
y les lanzó un rayo que les
convertiría en estatua de
piedra, pero Leomono paró
aquel rayo con su escudo
y Io hizo rebotar hacia Ia
escoba de Ia bruja, que se
hizo de piedra y se cayó
para abajo, pero Ia bruja
se agarró a Ia serpiente,
que no estaba muerta, y se
fue y nunca más se Ia vió.

THE PROCESSION.

On thursday me, my brother and my mum
went to watch the procession in the middle
of the square by the church. I wanted to
join in the procession, so I did and then
my mum realized if I joined in, I would not
see it all, so I droped out.

For the first time I did not think it
would be any good, but it turned out to be
brilliant. The statue of Mary was really
nice, I had never seen anything like it in
my lifre.
The people dressed in green carried that

statue. The people dressed in black they
carried a statue of Jesus in a bed dying
and Mary, his mother, knelt down by the
side of him.

By Joanne Clough (age 10).

Y nuestros amigos siguie-
ron con sus aventura.

FIN.

Amb ocasió de Ia Setmana
del Llibre, celebrada a
finals d'abril, hem procu-
rat dedicar més espai per
a publicar: el segon premi
de 5-A de contes, un resum
de Ia visita al Palau de
Ia Premsa i un escrit sobre
Ia Setmana Santa en anglès,
ja que tenim dues alumnes
angleses i estan il·lusiona-
des en participar.

BeI Fuster.

VISIT TO PALMA.

On the 3rd of April we went to Palma.
First of all we went to the newspaper place
to get our photograph taken for the newspa-
per on the 4th of April.
Then we went for a look around and we

went to get something to eat and we walked
around Continente supermarked eating the
food. We went into the cafe in Continente
supermarked and we got a free drink and a
free doughnut.

At l:OC w* went to the newspaper factory
and we got a newspaper free. Then we went
to a park to play and to have something to
eat and then we went into a shop to buy
something and "then we got back on to the
coach and went home.

Rachael Jarvis (age 10).
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I d'aquesta 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".
* 23 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 "mestre" Joan, ToIo "Co-
rredó", Joan "Xeixa", Rafel "Cuiner", Joan
"Pasta" i Joan "Monseriu".

PROGRAMACIÓN MAYO

2-3MAYO(MIERCOLB-JUEVES)
DBNASUDO KLU PARA Tl
5-6 MAYO (MATlNAl)
UNA PANMUA ALUCINANTE
8 MAYO (MAKTB)
HOMBRES MARUDOS
MOMAYO(MOCOUS-JUMS)
_Y LA CREO PARA R ESCANDALO
12-13 MAYO (MAT)NAL)
LOS COMANCHEROS
14 MAYO (LUNES)
ORO FINO
IS-UMAYO(MARTtS-MiER(OLES)
LO MIO Y YO
IMI MAYO (JUEVES-VIERNB)
MARCEUNO PAN Y VINO
19-20 MAYO (MATlNAL)
ERIK E VIKINGO
22 MAYO (MARTES)
Y LOS VK)UNES DEJARON DE SONAR
23-24 MAYO
LAS CHKAS DE LA TIERRA SON
FACUES
2S MAYO (VIERNES)
LA PEQUENA VERA
26-27 MAYO (MATlNAL)
CORTOCIRCUITO I
21 MAYO (MARTES)
PASK)N DE HOMBRE
30-31 MAYO(MlERCOLB-JUEVB)
LUNES TORMENTOSO

GOYA CINEMA • EL TEU CINEMA PROGRAMACIÓN MAYO

NEGOaOS DE FANUUA- CON SEAN CONNERY-DUSHN HOFFMAN Y MATTHEW IRODERICK

4-56-7 MAYO
LOS DK)SES DEBEN ESTAR LOCOS

12-13 MAYO
2PflJCULAS

19-20-21 MAYO
SABADO DOMINGO Y LUNES

*

T ttn*
t*c*s

mA
11 MAYO (VIERNES)

NOCHE FICCION
KILLER KLOWS
COCOON EL RETORNO

•ALIEN NACION

3 PELICULAS 3 GOYA
C I K I = M A

M A N A C O t

-fi8JVv2oys*

2 6 2 7 2 8 MAYO
SABADO DOMINGO Y LUNES

GOYA CINEMA • TU CINE • AMEMOS EL CINE
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GESTORlA GIL

20 Años de GESTION

AUTOMÓVILES
Matriculaciones.
Transferencias.
Tarjetas transporte y visados.
Cambio de Residencia.
Bajas Vehículos.

ASESORIA LABORAL
Obtención D.C.E.
Alta 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.

TRAMITACIONES VARIAS
Altas y Bajas Licencia Fiscal.
Liquidación Escrituras.
Liquidación plusvalías.
Registro de Ia Propiedad.
CERTIFICADOS: Nacimiento, Defunción,
Matrimonio, Ultimas Voluntades, Penales,
Sociedades, Patentes y Marcas.
Licencia de caza.
Permiso de Armas

SEGUROS

Abierto ya el plazp legal
para Ia presentación de
Ia Declaración del Im-
puesto sobre Ia Renta de
las personas físicas y ex-
traordinario sobre el pa-
trimonio del ejercicio de
1.989, les rogamos nos
solicite información, bien
personal o bien por te-
léfono llamando a los nú-
meros: 585880-585860

ASESORIA FISCAL Y
pQMTABLE

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 COMPAÑÍA, DE MODO OUE LAS CUOTAS Y LAS COBERTURAS
OFERTADAS SEAN SIEMPRE LAS MAS CONVENIENTES PARA NUESTROS CLIENTES.
DE FORMA HABITUAL, SE CONTRATAN LAS POLIZAS CON:
•MUTUA GENERAL DE SEGUROS (TODOS LOS RAMOS)
•MUTUA NACIONAL ASEGURADORA (TODOS LOS RAMOS)
'AGF (TODOS LOS RAMOS)
'LA PREVISIÓN MALLORQUÍNA (ENFERMEDAD YACCTES. PROFES.)
•SANITAS (ASISTENCIA SANITARIA Y HOSPITALARIA)
•ALIANZA (ASISTENCIA SANITARIA Y HOSPITALARIA)
RAMOS: VEHÍCULOS, MULTIRRIESGOS (HOGAR, INDUSTRIA Y/O COMERCIO), COMUNIDADES,
RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL, ASISTENCIA SANITARIA, VIDA Y COMBINADOS, ACCIDENTES
INDIVIDUAL Y COLECTIVOS (COLEGIOS), PLANES DEJUBILACION Y PLANES DE PENSIONES, ETC.

•*\H)
kT/

GABRIEL BLANQUER BARCELO
Agente de Seguros Colegiado n.° 33 775

Av. J. Servera Camps. 46

TeIs. 58 58 80 - 60
CALA MILLOR - SON SERVERA - 07560

(Mallorca)



Magdalena Massot, Fran-
cisca Montserrat, Eva Andú-
jar, Joana Servera, Fernan-
do Lazareno, Joan Amengual,
Jesús Tomàs Díaz, Daniel
Costa, Pep Rosses, Manolo
Campos, Lucia Manes i Pep
Mascaró, competidors, àr-
bits i delegats, són els
components de Ia Selecció
Balear que es desplaçaren
el mes d'abril Madrid per
a disputar Ia competició
reina de totes les que es
celebren dins el nostre te-
rritori nacional. El Campi-
onat d'Espanya Senior és
indubtablement el millor
i el que reuneix els judo-
kes de més qualitat i pres-
tigi; sols el fet d'estar-
hi present és ja un alici-
ent per a qualsevol compe-
tidor i redordem a més que
d'ell sortirà Ia nova se-
lecció nacional que ens de-
fensarà en els pròxims en-
contres internacionals.
Balears aporta un equip

molt jove, pràcticament
quasi tots els seus compo-
nents pertanyen a Ia cate-
goria junior, però això no
importa, ells són el nostre
futur i el que interessa
a Ia nostra federació és
que ells aprenguin i agafin
experiència. Notarem a fal-
tar en el nostre equip el
campió Kiki Llinàs que tan-
tes i tantes vegades ha de-
fensat els nostres colors

o s o Informatiu

CAMPIONAT D1ESPANYA DE JUDO.

illencs; tal vegada en Kiko
hauria d'estar en el lloc
d'en Dani, baix el punt de
vista de molts d'afici-
onats, i fins i tot Ia co-
missió tècnica hauria comp-
tat amb ell, si no hagués
mostrat queixes i molèsties
del seu problemàtic genoll
durant el campionat de Ba-
lears, però, en definitiva,
Ia comissió ho ha decidit
i esperem que sigui tot un
encert.
Magdalena Massot ( 15

anys), Eva Andújar (16) i
Joana Servera (16) són
alumnes del Club Renshin-
kan, tenen Ia graduació
mínima requerida i compe-
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teixen en 48, 61 i 66 kg,
respectivament. Totes tres
han tengut altres experièn-
cies en campionats nacio-
nals júniors, llevat de
n'Eva que l'any passat ja
va formar part a Ia nostra
selecció senior i participà
al d'Autonomies i a l'In-
ternacional de Barcelona.
Com a fet curiós, totes
tres han arribat a aconse-
guir Ia setena posició en
les seves respectives con-
frontacions , però que
aquesta vegada és diferent,
així mateix van molt segu-
res i animades, ja que
tenen molt poc per perdre
i molt per guanyar.

Vidal.

SERVICIO MAQUINARIA HOSTELERIA Y ALIMENTACIÓN
AIRE ACONDICIONADO • CAMARAS FRIGORIFICAS

MOBILIARIO TERRAZA Y JARDIN

FRED CALA MILLOR

GUILLERMO SANSU VILLALUNGA

07560 CALA MILLORC/. S1ESTEPA, 13
TEL. 58 61 84
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TROFEU "JOIERIA MAR" DE CALA BONA

El primer d'abril es dis-
putà el Trofeu de GoIf
"Joieria Mar", patrocinat
per Ia citada joieria de
CaIa Bona. A l'entrega dels
trofeus assisti el seu pro-
pietari, Sr.Francesc Riera.

El Club de GoIf de Ia
Costa dels Pins en fou
l'organitzador. EIs 74 par-
ticipants hagueren de com-
petir amb els 18 forats i
amb el mal temps que fé du-
rant tot el dia.
S'ha de destacar que Ia

majoria dels competidors
eren de Palma i molts pocs
els jugadors locals que hi
participaren.

EIs guanyadors en les di-
ferents categories foren
els següents:
* Homes.
la categoria; Basil Pande-
lís, 41 punts.
2a categoria; Cañaveral,
39 punts.

* Daroes.
la categoria; BoIa Puigser-
ver, 34 punts.
23 categoria; Dorothy
Munro, 35 punts.
* Senior: D.Lewis, 30
punts .

:̂  ̂Peluqueros

<t<tpet<ei i&mete<

ASESORES DE IMAGEN
MASAJES COLUMNA

VERTEBRAL
REFLEXOTERAPIA PODAL

LIMPIEZA DE CUTIS
TRATAMIENTOS FACIALES Y

CORPORALES
TIENDA NATURISTA

Delfín, s/n,
TeI. 586518 Manacor

BAR RESTAURANTE
S1ERA DE
POLA ̂

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

LA SEVA ESPECIALITAT

ELOJENT
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El 15 d'abril es celebrà Ia tradicional
carrera ciclista a CaIa Millor, patrocinada
per l'Ajuntament de Son Servera i organit-
zada per l'U.C.Son Servera.
EIs guanyadors foren els següents, segons

les diferents categories:

* Alevins.
l.- Antoni Oliver.
2.- Pere Suner.

* Infantils.
1.- Miguel Moya.
2.- Martin Márquez.

* Fèmines "A".
l.- Maria Mora.
2.- Margalida Fullana.

* Fèmines "B".
l.- Ma Antònia Marqués.
2.- Catalina Barceló.

* Veterans "Especial".
l.- Comariz.
2 . - J. Fernández.

El Batle de Son Servera, Sr.Barrachina,
presentà l'acte esportiu i al final entregà
els trofeus a tots els guanyadors de les
diferents categories.

L'organització fou perfecta i Ia col·la-
boració de Ia Policia Local, insuperable,
pel seu treball, ja que des del dissabte,
dia 14, varen estar amb els preparatius del
circuit. Gràcies a tots de part de l'or-
ganització!.

Les proves varen estar bé, ja que el duel
entre les fèmines Mora i Fullana es decantà
cap a Ia primera, però Ia gasela de Sant
Llorenç demostrà que s'ha de comptar amb
ella.

En Fèmines "B" Antònia Marquès fou Ia
guanyadora, seguida de prop per C.Barceló.
Tornarem veure aquestes jovenetes a Son
Servera, per Ia carrera del 24 de juny.
En veterans es va veure una bona carrera,

animada per Fullana, ja que el seu company
d'equip no pogué aguantar el tren que s'im-
posà de principi.

Pou i Gomariz feren una carrera inteli-
gent i guanyà cadascun en Ia seva cate-
goria .

Finalment, els infantils donaren poc es-
pectacle, ja que Moya escapà de sortida i
no hi va haver ningú que el pogués seguir.

L'Unió Ciclista dóna les gràcies a tots
els qui han col·laborat per a fer possible
aquest acte esportiu i vos convida a tots

* Veterans "A"
l.- Gomila.
2.- Rosselló.

* Veterans "B".
l.- Pou.
2.- Fullana.

* Veterans "C".
l.- Abraham.
2.- Cebrián.
* Locals.
l.- Angel Carrión.
2.- Bartomeu Andreu "Lluco".
3.- Juan Angel Parra.
4.- Fernando Morales.

per a les pròximes, que es celebraran el
dia 24 de juny a Son Servera, si Déu vol.

El Presidente de I1UCSS.

••BAftA
VENDA DE VIVENDES

APARCAMENTS I TRASTERS
A

CALA MHJLOR
SON SERVERA

I
SA COMA

Informació a
Construcciones

BADIA CALA MILLOR. S.A.

AVDA. JOAN SERVERA CAMPS, 41
CALA MILLOR TeI. 585830
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BASQUET SENIOR PROVINCIAL

Primer encontre
corresponent a l'as-
cens al grup B-I.

PIa de Ha Tesa
57 (descans 24)

C.B.Son Servera
- 76 (descans 35)

Arbits; Laguna i
Pons .

Localitat; PIa de
Na Tesa.
- Data: 8-4-1990.

En el minut 5 s'a-
vança el Son Serve-
ra, podent mantenir
un còmode avantatge,
sempre superior als
10 punts, fins al
final de l'encontre,
al qual s'arriba amb
un avantatge de 19
punts per part del
Son Servera.

* Segon encontre co-
rresponent a l'as-

Aliniació del Son cens al grup B-I.
Servera;
4.- Pepe Bauza

8.- Pedro Juan
9.- Sebastián
10.- Vacalneras
11.- Iturbide
12.- Jaime Ferragut
13.- Quinta
14,- Ferry
15.- Bennàssar
- Entrenador; Pedro
Nebot.

foren eliminats
per 5 personals Pepe
Bauza i Bennàssar.

Màxim anotador;
Pepe Bauza (20
punts ) .

Màxim rebotador;
Pepe Bauza (15 re-
bots).- 2 triples
de 5 intents; 1, Mo-
linero, i 1, Fe-
rriol .
- Tirs lliures: 37
(25 convertits ) .

Tirs de dos; PIa
de Na Tesa, 48 (19) ,
i C.B.. Sonservera,
50 (32).

Partit molt impor-
tant per a les aspi-
racions d'ascens al
grup B-I de tot dos
equips i amb sensi-
bles baixes per part
del Son Servera, a
causa del comença-
ment de Ia temporada
turistica.

- Arbit; Sr.Torrens.
Localitat: Son

Servera.
- Data; 22-4-1990.

- Resultat; c.B.Son

Servera, 95 (descans
55) / PIa de Na
Tesa, 80 (descans
35) .
- Aliniació del Son
Servera;
4.- Pep Bauza
5.- Alberto
6.- José Ramón
7.- Dioni
9.- Sebastián
10.- Vallcaneras
11.- Iturbide
13.- Quinta
14,- Ferry
15.- Bennàssar.
- Entrenador: Pedro
Nebot.
- Faltes: 30 perso-
nals ( 17 del Son
Servera, 17 del PIa
de Na Tesa).
- Eliminats; Moline-
ro (PIa de Na Tesa,
per 5 personals.

Màxim anotador:
Vallcaneras (24
punts).

Màxim rebotador:
Dioni (8 rebots).-
7 triples de 5 in-
tents: PeI PIa de
Na Tesa, 1 Montilla,
1 Gelabert, 1 santos
i 1 Gibert; pel Son
Servera, 2 Ferry i

1 Iturbide.
- Tirs lliures; 46
(30 convertirs), co-
rresponent a Son
Servera 18 (10) i
a PIa de Na Tesa 28
(20).

Tirs de 2 punts;
Son Servera, 63 (38
convertits) i PIa
de Na Tesa, 68 (24).

No va fer falta
el tercer encontre,
ja que s'ha passat
l'eliminatòria de
"play off" i, encara

que no està confir-
mat per Ia federa-
ció, creim que el
Son Servera té l'as-
cens assegurat, mal-
dament falti una al-
tra eliminatòria de
"play off", possi-
blement contra el
Campanet.

Partit que no ten
gué color, Ja que
els serverins s'a-
vançaren des del
principi fins el fi-
nal, sempre amb un
còmode avantatge.

millorK/Lll

G.A.T. 820. Telefax 586470
Telex 69565 VGOR E

CaIIe Binicanella, 12 Carretera CaIa Agulla, 19
TeIs. ( 971 ) 585515 - 585552 TeIs. (971) 564300-564017

CALA MILLOR CALA RATJADA

PROGRAMACIÓN ESPECIAL
A GRECIA Y TURQUIA

Atenas (8 días) 39.850 ptas.
Atenas - Circuito del Peloponeso
(8 dfas) 62.100 ptas.
Atenas - Crucero de 3 días (8 dias).76.300 ptas.
Atenas - Estambul - Crucero
(11 días) 135.500 p1as.
Estambul (8 días) 52.200 ptas.
Estambul - Capadócia (8 días) 72.900 ptas
(Estos precios incluyen: avión, más traslados más
hotel turista)

Roma (8 días) 50.400 ptas.
Viena (8 días) 59.000 pías.
Madeira (8 días) 42.900 ptas.

Cuba (15 días) Pensión completa 127.300 ptas.

Galicia, 3 ciudades (8 días) 65.850 ptas.
Galicia y Portugal (8 días) 65.200 ptas.
(Estos precios incluyen: avión I/V. Hotel"* y
coche de alquiler con seguro todo riesgo y Km.
ilimitado)

Viatgi millor amb
Viatges Millor!!!



BASQUET JUVENIL

SON SERVERA.

Fase d'ascens.

10-2-1990
Son Servera - 94
Santa Maria - 81

17-2-1990
Español "A" - 86
Son Servera - 109

24-2-1990
Son Servera - 58
J.Mariana - 55

3-3-1990
I.Bahía - 61
Son Servera - 58

10-3-1990
Santa Maria - 78
Son Servera - 67

17-3-1990

Son Servera - 65
Español "A" - 64

24-3-1990
J.Mariana - 26
Son Servera - 34

31-3-1990
Son Servera - 77
I.Bahía - 59

La fase d'ascens
es presentava difí-
cil per al Son Ser-

, o < a Informatiu

vera, ja que s'en-
frontaven els vuit
millors equips de
Ia nostra categoria.
EIs juvenils dels

Son Servera varen
resoldre bastant bé
aquesta fase, ja que
dels vuit partits
només en varen per-
dre dos.

PAGIWA - 21

Hem de destacar
l'actuació del Son
Servera a Sóller
contra el J.Mariana,
al qual va véncer,
ja que aquest només
ha perdut dos par-
tits a casa seva
durant tota Ia lliga
i un va esser contra
el Son Servera.

COnFORT 3 /ft
EMPRESA CONSTRUCTORA

VENTA DE VIVIENDAS TODO CONFORT
EN LA AVENIDA DE LOS PINOS, EN CALA MILLOR
ACABADOS DE PRIMERISIMACALIDAD
2 - 3 Y 4 DORMITORIOS. 2 BAÑOS
AMPLIAS COCINAS - ESCALERAS DE MARMOL
ANTENA PARABÓLICA - PARKING EN EL SOTANO

GRANDES FACILIDADES DE PAGO

ENTREGA MAYO DE 1990
Avd. SoI Naixent, s/n
Edificio Confort
Teléfono 58 68 21 - Fax 58 68 67 07560 CALA MILLOR
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chimeneas, recuperadores
•A^A por aire y agua
^^^i y barbacoas

USTED LO ENCONTRARA EN:

JERQMMDVrVE5EHUD5 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

ALMACEN, EXPOSICIÓN Y VENTAt

Pt. General Goded, 2 - TeI. 56 71 95 - 07550 SON SERVERA

EXPOSICIÓN Y VENTA:

Av. Juan Servera Camps, 33-Tel. 58636S-07560CALA MILLOR
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JUVENILS DEL SON SERVERA:

TRIUMF I SOPAR PER A ACABAR LA TEMPORADA.

El diumenge 22 d'abril acabà Ia temporada
per als juvenils del Badia, amb un triumf
davant el Felanitx per 3-1, molt important
pel fet de que el Felanitx estava entre els
primers de Ia classificació.

El sopar es celebrà el divendres 27 d'a-
bril en el restaurant Ca s'Hereu, on fal-
taren alguns jugadors, per feines i deures
familiars.
La temporada dels Juvenils es pot quali-

ficar de normal, ja que hi hagut altibaixos
generals.
S'ha acabat amb un 5è. lloc, que podia

haver estat millor, si certs jugadors ha-
guessin complit un poc més, però... Ia
platja està molt a prop!. Malgrat tot s'ha
d'agrair a tota Ia plantilla Ia seva com-
panyonia, tant dins com fora del terreny
de joc.

I com que Ia cantera és per a abastir el
primer equip, vet aquí López, defensant
molt bé Ia porteria, Capó, Servera i Leno,
entre d'altres, que han estat cridats per
a entrenar amb el Badia, de 3a divisió.

El sopar ha estat per a acomiadar Ia tem-
porada. EIs jugadors entregaren una placa
a Joan Riera en agraïment per Ia seva co-
l·laboració en aquesta temporada. A aquest
sopar no va assistir cap de Ia directiva,
perquè que cadascun havia de pagar.

El Sr.López hi va anar com a pare i no
com a directiu, i va pronuncià un discur-
set, per a donar les gràcies a tots els qui
han col·laborat amb els Juvenils i per a
convidar als jugadors al sopar que prepara
el Badia per a tots els equips i per a dis-
putar el partir de festa de Sant Joan.
El Sr.López es referí també als problemes

que han tengunt els Juvenils, tant de des-
plaçament com de delegat, que han estat a
causa de que Ia directiva de Ia gestora del
Badia és molt curta i espera que per a Ia
pròxima temporada es solventaran tots
aquests problemes, perquè pareix que s'ano-
merà un coordinador o president del futbol
base.

Però s'ha de cercar persones que vulguin
fer feina. Esperem l'assemblea del C.D.
Badia, que ja és ben hora, perquè "qui pri-
mer s'aixeca pixa aquí on vol".

Ramón Manzano.
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Protagonistes: Les confradies

EIs protagonistes elegits
aquest més són les confra-
ries de Son Servera, ja que
gràcies als seus pasos cada
any agafen més popularitat
les processons de Setmana
Santa i tot el poble pot
gaudir d'unas processos que
poc a poc s'estan fent po-
pulars, tant pel Davalla-
ment com pel gran nombre
de confrares que hi parti-
cipen .




