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La veritat no sempre fa mal

ELS MILIONS FAN MOURE MUNTANYES.

Com tothom haurà pogut llegir per Ia
premsa de Ciutat, el famós "music-bar" de
Son Floriana ha pogut obrir les portes al
públic fora problemes, ja que el passat
dia 4 de maig Ia Comissió Provincial d'Ur-
banisme aprovà Ia modificació de les Nor-
mes Subsidiàries, que presentà l'Ajunta-
ment serverí i que ha estat motiu de polè-
mica, fins al punt de fer dimitir al regi-
dor Luis Baudil.

Jo, en vàries ocasions, he pensat: "Però
què punyetes ens importa?", i és Ia veri-
tat, als que els ha d'importar és als
veïns dels xalets de devora, que són els
que en sortiran perjudicats. Una altra
cosa que no acab de comprendre és tant
d'interés en canvier les normes subsidià-
ries per a legalitzar el bar, a no ser que
amb el canvi hi entrin altres coses que
no sabem, perquè no crec de cap manora que
el Sr.Javune Bauza "Cupa" estigui per un
solar per a posar un bar, però el temps
ho dirà.

Segons es diu pel poble, el Sr."Cupa",
en companyia d'altres persones, visità el
President de Ia Comunitat Autònoma; segons
diuen, després de parlar del tema, el Pre-
sident i els visitants arribaren a un
acord, ja que el tema s'havia d'aprovar
dins Ia Comissió Provincial d'Urbanisme
i a canvi el Sr."Cupa" passaria una quan-
titat de "milions" al Partit Popular per
les pròximes eleccions municipals; per una
part, és possible, ja que fa comptes pre-
sentar candidatures a Son Servera i Sant
L·Lorenç i així dominaria els dos munici-
pis , si és que guanyen.

EL SR. "CUPA" FARA UNA FESTA.

També és comenta que el Sr."Cupa" fa
comptes donar una festa, on convidarà al
consistori serverí i especialment als mem-
bres de l'oposició; també hi convidarà als
mitjans de comunicació, per tal de agra-
ir-los Ia "publicitat" gratuïta que Ii han
donat tant al "music-bar" com a Ia seva
persona.

AL FINAL, TOTS CONTENTS I FOTUTS!.

I, per a acabar, és possible que dins
poc dies tornin donar Ia cartera de Poli-
cia al Sr.Baudil i aquest sigui convidat
pel Sr.Batle Barrachina a fer una paella
a Son Gener i així queda tot com estava
i aquí no ha passat res!.

I, com diuen a les rondalles mallorqui-
nes, "I visqueren anys i més anys amb
salut i alegria, i, si no són morts, són
vius, i, si no són vius, són morts, i al
cel mos vegem tots plegats." Amén!.

Pep Garcia.

w""iP'i ®
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CENTRE D1EDUCACIO D1ADULTS: RESUM DEL CURS 89-90.

A punt d'acabar el curs
acadèmic 1989-90 i havent
acabat tots els cursos,
llevat de les matèries del
Programa de Graduat Esco-
lar, podem fer un balanç
de l'actuació del Centre
d'Educació d'Adults de Son
Servera durant el present
curs.
Hem captat un total de

959 matrícules, correspo-
nents a 498 persones, que
han pogut elegir entre 40
cursos o activitats dife-
rents, impartides per 18
professors, amb un total
de 3.460 hores lectives im-
partides. L1INEM ha conce-
dit 95 diplomes ocupacio-
nals, el Centre han entre-
gat 201 diplomes i, proba-
blement, es concederán 14
títols de Graduat Escolar.

El gran èxit del nostre
programa es deu a varis mo-
tius:
* En primer lloc, un extens
traball de difusió per a
donar a conèixer a tots les
característiques del nostre
programa.
* En segon lloc, una ampla

oferta que satisfà les ne-
cessitats laborals i profe-
ssionals de l'alumne, així
com les demandes d'oci i
desenrotllament personal.
* I finalment, hem realit-
zat un gran esforç per tal
d'elevar el nivell de qua-
litat de les classes, con-
trolant Ia formació dels
professors i l'assistència
i aprenentatge dels
alumnes.
L'oferta s'ha dirigit

fonamentalment en tres

arees:
1) Acadèmica; alfabetitza-
ció i formació bàsica
(llengües castellana i ca-
talana, matemàtiques, i
altres matèries optatives.
2) Ocupacionals; Hosteleria
{cambrer, cuiner, recepcio-
nista, alemany); idiomes
(alemany, anglès i italià);
Administratiu (informàtica,
comptabilitat i mecanogra-
fia) .
3) Oci i temps lliure;
ceràmica, cuina, punt ma-
llorquí, gimnàsia de man-
teniment, ioga, ball de
saló. Aquesta àrea, un poc
abandonada fins ara, ha
tengut un gran impuls du-
rant el present curs.

M N

ROTULOS • LETREROS LUMINOSOS • ROTULACION VEHICULOS
LETREROS NEON • VALLAS PUBLICITARIAS • SEÑALIZACIONES
SERIGRAFIA • PEGATINAS • ROTULACIÓN POR ORDENADOR
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¿QUI SON DE VERES ELS CIVILITZATS?.
Fou purament casual, com

ho solen esser tants quoti-
dians esdeveniments. Es
feia fosc el dia 9 de maig.
Estava a punt de sortir de
casa meva i obrí Ia ràdio
en el precís moment en què
el locutor de Radio Nacio-
nal (RNE) intentava una
connexió telefònica amb
Iquitos (Perú). Motivava
Ia connexió una convenció
de diversos caps de tribus
índies aborígens. Un dels
caps explicà breument els
motius d'aquella reunió i
ho va fer en castellà. El
curt parlament de 1'indi
em cridà l'atenció i per
tal causa vaig redactar in-
mediatament aquesta
ressenya.
El primer que vaig fer

va esser cercar a un atlas
Ia ciutat d'Iquitos i vaig
veure que estava situada
a un extrem del Perú. M'a-
ssabenté que aquesta ciutat
fou fundada a l'any 1863
i és centre industrial, co-
mercial i universitari.
Població d'uns cent mil ha-
bitants, és capital del de-
partament de Loreto i una
de les ciutats més impor-
tants del país. Emplaçada
a Ia vora esquerra de I1A-
mazonas, constitueix el
port fluvial més important
del Perú. El nom d'Iquitos
Ii vé donat a aquesta ciu-
tat per una important tribu
índia que antany ocupava
una extensa regió en torn
als rius Zigre, Nanay, Napo
i altres afluents del Ma-
rañón, que així s'anomena
el curs superior de l'in-
mens Amazonas. Aquesta re-
gió del Perú, fronterisa
amb Brasil, forma part de
1'anomenada Amazònia.
Com bé ja se sap, l'Ama-

zònia forma Ia massa fores-
tal més densa i extensa del
planeta. La meitat de
l'oxígen que respiram es
genera en aquesta dilatada

selva i el 80 % de les me-
dicines que consumim s'ex-
treuen de Ia riquíssima
varietat vegetal d'una zona
que conserva més del 70 %
de les espècies vegetals
i animals de Ia Terra.
¿Quin era el motiu de

celebrar-se a Iquitos, a
meitat de maig, aquesta
convenció de diverses tri-
bus aborígens?. A requeri-
ment del locutor de Radio
Nacional ho explicà conci-
sament i planament el cap
de Ia tribu d'Iquitos:
* "Demanam que no ens robin
més terres que posseíem
abans de l'arribada dels
blancs. Són nostres i no
hi ha cap raó perquè ens
les llevin".
* "Demanam que s'aturi
inmediatament Ia destrucció
a què està sotmesa Ia selva
amazònica".
* "Volem que els homes res-
pectin Ia llar natural
d'unas plantes que només
es desenrotllen aquí i de
les quals es treuen uns
medicaments, els quals
volem que siguin per al bé
de tots els humans".
* "Demanam que es respecti
una vegetació que ens dóna
l'oxígen per a tots. No
volem morir per asfíxia".
* "Demanam que se'ns deixi
viure en pau amb els homes
i amb Ia Naturalesa".
Vaig quedar francament

impresionat davant tan cla-
res, tan justes i tan huma-
nes raons. Un altre dia
potser tornem insistir
sobre les raons dels indis
aborígens de defensar les
seves terres, els seus
rius, les seves selves i
el seu modo de vida. ElIs
conserven intactes durant
segles unes terres que avui
estan subjectes a implaca-
ble destrucció i allò per
Ia codícia i per Ia torpi-
tud humanes. I vaig compa-
rar el que passa a Ia

Joan Servera (Prevere

llunyana Amazònia amb el
que passa a Ia propera
Mallorca i vaig contraposar
a les paraules de l'indi
iquito a expressions de
dirigents polítics nostres.
Per exemple: "Davant Ia
crisi turística que s'acos-
ta, abandonem els llocs
edificats del nostre lito-
ral i ara en procés de
degradació, i edifiquem en
paratges verges, que encara
en queden" . Un altra "per-
la" que es va poder llegir
aquests dies en els diaris:
"El planejament urbanístic
que en aquests moments re-
geix a Balears permet que
s'urbanitzi el doble del que
existeix". Magnífic!. Tots
sabem que Ia Ley de Camps
de GoIf permet que aquests
proliferin per tot arreu
i Ia ubicació d'aquests
camps comporta Ia possibi-
litat, més o manco camufla-
da, de noves urbanitza-
cions . Davant el fet de Ia
gran quantitat d'aigua que
absorveixen els camps de
golf i davant el fet palpa-
ble de Ia cada vegada més
escasa disponibilitat d'ai-
gua, respon un del nostres
ínclits polítics: "Es res-
tringirà, si és necessari,
l'aigua destinada a rega-
dius". Per altra banda, és
clar que els camps de golf
provoquen necessàriament
deforestació.
Podríem continuar més,

per a què?. Però, a Ia
vista del que he exposat
breument, em faig aquesta
doble pregunta:
* "¿Podem anomenar salvat-
ges als indis reunits a
Iquitos per a salvar les
seves terres?".
* "¿Podem anomenar civilit-
zats als qui contribuïren,
contribueixen i segurament
contribuiran a Ia des-
trucció de les nostres
illes?".



[ Q C i < i Informatiu

ART: CALA BONA-1990.
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Amb el començament de Ia
temporada, Ia galeria d'art
"Ses Fragates" de Cala Bona
ens presenta a Andreu
Nairoó, pintor, acuarelista
i dibuixant nascut a Ca's
Concos (Felantix) a l'any
1946. Com ell ens diria,
Ia seva formació és autodi-
dacta, encara que va fre-
qüentar l'estudi del pro-
fessor Antonio Lucas, quan
estudiava batxillerat.

La seva obra varia entre
el neoimpressionisme i un
no figurativisme. La seva
sensibilitat es manifesta
amb delicadesa del colorit
i Ia simplicitat en els di-
buixos i traçats. A cada
obra hi ha una idea, una
història que és nascuda amb
els infinits estudis d'ob-
servació a l'aire lliure.
En aquesta exposició ens

presenta una sèrie de gra-
vats a l'aiguafort, seri-
grafies, "gouaches", lito-
grafies, monotips i olis.
Quant a les exposicions

realitzades, podem dir que
exposa a Felanitx a partir
de l'any 1969, així com a
Manacor (1976 i 1984), CaIa
d'Or, Santanyí (1980 i
1981) i Palma de Mallorca
(1979) .
Ha participat a nombroses

col·lectives i certàmens de
Pollença, Calvià, Lleó,
Andratx, Barcelona... A
l'any 1984 va esser selec-

cionat per a participar a
l'exposició itinerant de
" 13 pintors no figuratius
a Mallorca", organitzat per
Ia Conselleria d'Educació
i Cultura del Govern Ba-
lear.
Quant a premis obtinguts,

destaquen els de Felanitx
ats anys 1975 i 1978 i el
primer premi Vila de San-
tanyí als anys 1979 i 1981.
L'exposició estarà oberta

fins al 14 de juny i l'ho-
rari de visita és el se-
güent: de les sis a les nou
i mitja del vespre, de di-
lluns a dissabte.

La següent exposició a
Ses Fragates serà una co-
l·lectiva, en Ia quan es
presentaran obres dels ar-
tistes John Ulbricht, CoIl
Bardolet, Joan Bennàssar,
Joan March, Damià Jaume,
Diego Arango, Angel Sanmar-
tín, Joan Artigues, Gust
Graas, Ritch Miller, Aligi
Sassn; i escultures de Paco
Barón, Enrique Broglia,
José Luís Sanchez, i cerà-
miques de Jean Anne; tot
allò a partir del dissabte
16 de juny.

SERVICIO MAQUINARIA HOSTELERIA Y ALIMENTACIÓN
AIRE ACONDICIONADO • CAMARAS FRIGORIFICAS

MOBILIARIO TERRAZA Y JARDIN

FRED CALA MILLOR

6UILLERMO SANSO VILLALONGA

07560 CALA MILLORC/. S1ESTEPA, 13
TEL. 58 61 84
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30VENTUTS MUSICALS DE SON SERVERA.

Què són les Joventuts
Musicals?.

Es una organització in-
ternacional creada per a
acostar Ia música a tothom.
L'Associació de Joventuts

Musicals d'Espanya ja fa
molts d'anys que existeix,
concretament el 18 de gener
de 1974 el Consell de Mi-
nistres Ia va declarar d'u-
tilitat pública.
La iniciativa de formar-

la a Son Servera va partir
d'un grup de joves als
quals ens agrada Ia música,
així ens constituïm com una
Associació Local integrada
a Joventuts Musicals d'Es-
panya .
EIs principis que re-

geixen aquesta Associació
són els següents:
* Caràcter artístic i peda-
gògic sense afany de lucre.

* Independència i elimina-
ció de tota discriminació
política, religiosa, so-
cial, racial o lingüística.
* Possibilitar que tothom
pugui gaudir de Ia música.
El que pretenem és:

* Difondre Ia música, do-
nar-la a conèixer, culti-
var-la i fomentar-la.
* Per aconseguir aquests
objectius, s'organitzaran
concerts, recitals, audi-
cions, sessions pedagògi-
ques, etc.
El començament és potser

una de les tasques més di-
fícils. El nostre projecte
a hores d'ara és organitzar
les Primeres Serenates
d'Estiu de Son Servera,
sempre amb 1'empar de
JJ.MM. d'Espanya i amb l'a-
juda dels nostres companys
de JJ.MM. de Capdepera.

Tots aquests actes son
impensables, si no comptam
amb el recolzament d'un
grup de socis que vulguin
compartir amb nosaltres Ia
promoció i difusió de Ia
música a Son Servera. Així
mateix es sol·licitaran sub-
vencions d'entitats públi-
ques i privades.
Ens agradaria fer-vos

partíceps directes d'aques-
ta assocciació i convidar-
vos a tots a gaudier de Ia
música amb nosaltres. Feim
comptes, si no hi ha res
de nou, oferir el primer
concert per les festes de
Sant Joan, per tant ens
coneixerem i, si
t'agrada... FES-TE SOCI1.

JJ.MM.Son Servera.

CRONICA D'ONES ILLENQUES

lMl..n,..v,.,.-l.,,.-,.

* Antena 3 Capdepera.

En el mes de març donàvem
informació sobre Ia nova
emissora Antena 3 Capde-
pera. Ara ampliam Ia notí-
cia.
Te els seus estudis a Ia

Via Mallorca, no 2, de CaIa
Ratjada; els seus nQs de
telèfon són: 56 51 14 i 56
52 07. Compta amb una plan-
tilla de 4 persones, encap-
çalada pel seu director,
el serverí Miquel Vives
Andreu. Emet en el 99'2 de
I1FM amb so estereofònic.
Des del mes de maig emet

a través d'aquesta emissora
Radio Balear Internatio-
nal" , una productora de
programes en alemany que

abans feia servir Radioca-
dena Española ( ara Ràdio-
4). L'horari és de 7 a 8
de l'horabaixa de dilluns
a divendres.

A pesar que cobreix Me-
norca i gran part de Ma-
llorca, mirau per on, les
seves ones ho tenen ben
malament per entrar dins
Manacor, cosa que sense
dubte agradaria molt als
tres caps directius (Srs.
Serra, Vidal i Vives). La
potència màxima autoritzada
és de només 500 watts.

* Breus.

Voltor, S.A. ha començat
a utilitzar un nou repeti-
dor per a reemetre Ràdio
Associació en el 91 ' 1 ;
¿motius?.
- Està en període de proves
Radio Amanecer de Menorca

des de Maó en el 91 ' 4 ;
propietat de l'ONCE.

• Torna emetre Ràdio Mana-
cor en el 107'5; no té
llicència, però espera aco-
llir-se a Ia tutela munici-
pal .

Ràdio Petra s'ha canviat
al 107 ' 2 per a evitar in-
terferència amb Ràdio Mana-
cor.

Pedro Moflino.
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Golf

TROFEU "AGUA CITY"

El passat dia primer de maig se celebrà
en el camp de golf de Ia Costa dels Pins
el Trofeu "Agua City".
Una vegada més els protagonistes foren

Ia pluja i el mal temps, Ia qual cosa fé
que els participants als quals els tocà
el matí s'haguessin d'enfrontar amb difi-
cultats en el recorregut, si bé al capves-
pre es compongué.

el guanyador fou el jugador local Fran-
cisco Martinez, el qual està demostrant
que té un lloc dins el món del golf, el
que Ii falta és que qualque casa comercial
o qualque club es fixi en ell, Ii doni su-
port econòmic i el faci participar en com-
peticions on pugui demostrar Ia seva qua-
litat de jugador.
A l'entrega de trofeus assistiren el

Sr.Tolo Sbert, director de l'entitat pa-
trocinadora "Agua City", i el Sr.Luis GiI,
Conseller.

La classificació fou Ia següent:

* Homes.

• la categoria: Paco Martínez, 74 cops.
- 2a categoria: Carlos Fuster, 71.
• "Scratch": Norbert Ehlert, 82.
- Seniors: Jack Hamilton, 75.

* Dones.

• Ia categoria: Cristina Cardona, 70.
- 23 categoria: Amalia Sanz, 69.

!NFORMACIO DEL REGISTRE CIVIL

* Naixements.

23-05-90 Catalina Neus Abraham Pont
27-04-90 Antoni PoI González
* Margalida Servera Català
-05-05-90 Antonio Daniel Ruiz Clough
11-05-90 Manuel Rastrero Rama
-17-05-90 Daniel Navarro Díaz
24-05-90 José Manuel Pérez Díaz
-23-05-90 Rosendo Ismael Fernández Pérez

* Matrimonis.

16-05-90 Antonio Vargas Fernández i Fran-
cisca Márquez Calvillo
25-05-90 Antonio López Rastrero i Simone
Daniela Karschunke
26-05-90 Emilio Romero Moreno i Ma Angus-
tias Yáñez Antúñez

* Defuncions.

05-05-90 Rafaela Maria Sansó
07-05-90 James Thomas Huddless
13-05-90 Miguel Sureda Artigues
22-05-90 Sebastián Servera Nebot
26-05-90 Miguel Morey Sard
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RECORDANT TEMPS ENRERA

Ja tornam esser aqui amb
les nostres contarelles i
aquesta vegada Ia meva pa-
drina Maria em conta de
quan ella feia senalles,
una feina no massa corrent
aqui a Son Servera, és més
tipica d'Artà i Capdepera.
ElIa ens contarà tot el que
havien de fer per a arribar
fer una senalleta. ElIa ja
té 90 anys i potser no se'n
recordarà de tot. però fa-
rem el que podrem.
- Digau-nos, com vàreu co-
mençar a fer senalles?.

Uh!, ja fa tants d'anys
d'això, que no me'n record
massa, però amb sa meva
germana Teresa, al cel sia,
en vàrem fer molts d'anys,
fins que en Pere Miquelet
se va morir, perquè noltros
fèiem feina pe'n Pere Mi-
quelet .
- ¿Com fèieu feina per a
Pere Miquelet o no fèieu
les que us comanaven?.
- Si, també ses que mos co-
manava sa gent, però sa
part grossa era sa feina
d'embarc i era ell es que
se'n cuidava de dur-mos ses
paumes i de dur-se'n ses

senaietes-
• Començau dient què fèieu
quan ja tenieu les palmes,
perquè em pareix que no hem
dit que fèieu llatres de
paL·nes.

Quan ja teníem ses pau-
mes , les posàvem dins un
ensofrador.
- Què ès un ensofrador?.

Es com un caixó, Io que
noltros el teníem de pedra
a un racó i amb dos marès
ficat en terra i llavors
una tapadora de fusta, per
enfonyar i treure ses pau-
mes , i a baix en es marès,
un foradet que hi pogués
passar sa mà i Ii posàvem
dins un platet es sofre i
es foradet també tenia una
fusteta, perquè no sortís
es sofre.

Una vegada ses paumes
dins s'ensofrador i es so-
fre encès, allò havia d'es-
tar un parei de dies, per-
què ses paumes tornassen
blanques.
- I quan ja se podien treu-
re . què es feia?.

LLavors s'embrinaven,
això era obrir ses fuies
de sa pauma amb sos dits,
per poder fer es brins,
llavors es taiava es capoi

i es brins ja estaven fets
i se triaven es més prims
per fer ses senaietes i es
més gruixats per fer ses
senaies i llavors a fer sa
llatra.
- Amb quants de brins es
fa Ia llatra?.
- Amb 9 cames, i venga per
amunt a fer llatra fins que
bastàs per sa sanaieta.
Quan ja bastava, llavors
l'esporgàvem, que això era

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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taiar es cap d'es bri que
ja no se podia teixir, com
que ses senaietes d'embarc
totes eren més o manco
iguales, ja sabíem es tros
de llatra que habíem de me-
nester. Si, quan Ia cosíem,
en faltava un tros, l'hi
afegíem. Com he dit antes,
això ho fèiem amb sa meva
germana Teresa, casi sempre
jo feia sa llatra i sa meva
germana les cosia, encara
que jo també n'he cosides
moltes.
- I com es cosien?.
- Amb una agulla de llantor
de mig forc de llarga i
gruixadeta i s'enfilava amb
un bri i s'anava a cosir
sa llatra, quan t'agradava,
de gros a baix, llavors
havies de començar a donar
voltes i pujar-les, encara
que ses d'embarc havien de
tenir ses mateixes dentades
de baix, ses dentades són
pates de llatra i ses mate-
ixes voltes per amunt.
- I si us comanaven una se-
nalleta un particular?.
- Tot era igual, domés can-
viava Io gros que fèies es
baix, que era segons Io que
mos comanaven o Ii donàvem
més volada o Ia pujàvem més
dreta.
- Quan fèieu senalles també
era igual?.
- No, ja hem dit que es
brins eren més gruixats i
quan se feia sa llatra s'a-
fegien es brins més espeses
vegades, llavors també a
l'hora de cosir se feia amb
sos brins uns agullers de
corda. També a baix Ii ha-
bíem de fer sa forma redo-
na, perquè ses senaietes
són més estretes i altes
i ses senaies més amples
i més baixes.
Una vegada cosida sa se-

naia, Ii havíem de fer ses
anses, que se feien amb sa
mateixa cordeta feta de
brins, però més llarga,
s'hi posava una ànima i
llavors amb sa cordeta

s'anava donant voltes ben
estreta, fins que esteia
tota forrada, llavors amb
s'agulla se travava tot.
- ¿I Ia gent només us coma-
nava senalles i senalle-
tes?.

També murrions per triar
bessó, senaies per anar a
coir metles, senaietes per
anar a comprar...

¿Que us en recordau el
que valia una senalla o una
senalleta?.

No, ja fa tants d'anys,
que no me'n record.

Be, no fa res, ja m'he
heu contat molt.

Maria Brunet.

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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LES AVENTURES D1EN PIJUS MAGNIFICUS.

Pels alumnes de 8-A
del Col·legi " Javune
Fornaris i Talta-
vull": Ismael Mar-
tinez Rincón, Manuel
Antona González, Pep
Garcia Artigues, Ca-
talina Bauza Brunet
i Juana Ma Hernaiz
Parera.

Hi havia un romà
que es deia Pijus
Magnificus, que era
un borratxo perdut,
no sabia on anava,
fins que se Ii varen
acabar els diners
de tant viatjar, es
va aturar a una illa
d'Africa que es diu
Madagascar, es va
fer amic d'un negre
que es deia Car-Ap-
Bo, que tenia un ruc
molt vell, que no
podia ni tan sols
amb Ia seva ànima,
tenia 70 anys, el
carnet d'identitat
caducat feia 5 anys,
fins que un dia es
va decidir a marxar
amb el seu ruc de
70 anys, una bota
de vi Cabernet 1967
de les vinyes de
Falcon Crest i tres
barres de pa passat.
Així equipat, Pijus
Magníficus va em-
prendre Ia seva
aventura.
El primer dia ja

no tenia vi, como
era un borratxo, se
Ii va acabar tot en
5 minuts i va agafar
una borratxera de
les grosses. En lloc
de sortir de l'illa,
el que va fer va ser
tornar una altra ve-
gada al punt de par-
tida, el poblat dels

eduschos, que era
on vivia Car-Ap-Eo;
el ruc, que es deia
Koeman, també havia
begut vi i estava
com una cuba, se'n
va anar a dormir amb
les ovelles, en lloc
d'anar amb els rucs.
A l'endemà va venir
el pastor de les
ovelles, anomenat
Kal-Der̂ hi, que Ii
va fotre una garro-
tada que Ii va tren-
car quatre costelles
i va tenir un es-
quinze de cua.
Pijus Magníficus

va dur en Koeman al
veterinari del po-
ble, un vell foravi-
ler tocat del bolet,
el Sr.Joa-Nalz-Ina,
quan venia a aten-
dre'ls, es va entre-
bancar amb el seu
criat, un barrufet
de només 15 centíme-
tres d'alçada, el
seu nom era Per-
Ell-Uís. Car-Ap-Eo
i Pijus varen haver
de dur a Koeman,
Joan-Alz-Ina i Per-
Ell-Uís al savi del
poblat, que era ni
més ni menys que un
catedràtic de Ia
Universitat de Cam-
bridge, ell era En-
cerro, un mons t re
de 390 kilograms.
EIl els va dir: "El
veterinari ha de
passar 3 setmanes
en Ia clínica muni-
cipal, sense poder-
se aixecar. El ba-
rrufet està en coma
profund, el podeu
deixar en una capsa
de sabates per dos
anys com a mínim.
A Koeman el podeu

vendre a l'enterra-
dor del poble, que
fa quatre dies que
se Ii va morir el
seu, no Ii servirà
per molt, però qual-
que mort durà".
Pijus Magníficus

no volia donar en
Koeman a l'enterra-
dor, ja que Ii havia
pres molt d'afecte.
Fins que un dia en
Pijus va trobar un
bruixot que Ii va
concedir un desig,
que en Koeman fos
més jove, va passar
de tenir 70 anys a
només 15. La seva
alegria va ser molt
gran, quan va veure
que era veritat que
en Koeman havia re-
jovenit 55 anys.
En Pijus va trobar

una palleta d'or de
3/4 de kilo, amb
ella es va comprar
un tros de terreny
de 2 hectàrees, on

va plantar moltes
vinyes, ja que era
un borratxo. Amb
tantes vinyes es
podia emborratxar
cada nit, perquè no
Ii faltava el vi.
Ja que va triumfar
amb el vi, va fer
una festa a Ia qual
va assistir tot el
poble, fins i tot
Joa-Nalz-Ina i Per-
Ell-Uís, els quals,
com ja sabem, esta-
ven a Ia clínica
dels Eduschos per
un accident do-
mèstic.

A Ia gent Ii va
agradar tant el vi,
que es va posar a
comprar barrals i
barrals d'aquell vi
meravellós. Al mes
i mig, Pijus Magní-
ficus era un home
ric, gràcies a Ia
seva fortuna va po-
der comprar més te-
rres i plantar més

BAR RESTAURANTE
S'ERA DE
POLA
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vinyes. Cada fi de
mes celebrava una
festa per tot el
poble; passats uns
mesos, ja venia gent
d'altres pobles a
les festes d'en
Pijus. Fins i tot
va comprar una den-
tadura d'or postissa
a en Koeman, ja que
el bruixot Ii va
rejuvenir Ia força
fisica i mental,
però no les dents
ni d'altres parts
del cós .
EIs seus vins eren

tan coneguts, que
fins i tot va venir
un cap àrab a com-
prar-li el seu vi.
L'àrab es deia Mishi
Vona Txitxi. El moro
es va establir a
l'Hotel Vilapijus,
un hotel de cinc es-
trelles que, com ja
diu el seu nom, era
d'en Pijus. Va re-
sultar que Mischi
Vona Txitxi era un
lladre contractat
pel cap d'una tribu
del Marroc, per a
robar els vins i els
diners d'en Pijus.
El que el moro no

sabia era que en
Pijus tenia un guar-
daesquena que es
deia Tol^>cab-Ezon.
Tres dies més tard,
a Ia nit, devers les
tres de Ia matinada,
el moro va anar a
robar el vi i els
duros. Però, quan
se n'anava, en ToI-
Ocabe-Ezón el va
atrapar i Ii va
fotre una pallisa
que el va deixar com
un trencaclosques.
En assabentar-se'n
en Pijus, va augmen-
tar el sou a en
Tol-Ocab-Ezon.

Gracies al guarda-
esquena d'en Pijus
s'hi va salvar tota
Ia fortuna i tot el
carregament de vi
que duia. Al moro
Ii varen tancar 40
anys per intent de
robatori. 5 mesos
després s'hi feia
un concurs mundial
dels millors vins.
S'hi varen presentar
25 participants dels
5 continents, entre
els quals hi era en
Pijus Magnificus i
el seu vi. Va arri-
bar a Ia final en
competició amb FaI-
con Crest, Valdepe-
nas, La Rioja i els
vins de Binissalem.
Valdepeñas i Bini-
ssalem varen quedar
eliminats de princi-
pi, ja que no dispo-
saven de grans va-
rietats de vins. El
jurat estava consti-
tuït per 5 persones:
un americà, un an-
glès, un negret
d'Africa, un rus i
un serveri, els noms
del quals eren Mi-
chael J. Fox, Paul
McCartney, Jes-
Usgut-Iérrez, Gari
Kasparov i Toni
Brunet.
EIs resultats va-

ren esser els se-
güents: Rioja, 1
punt,- Falcon Crest,
1, i Pijus, 3. Pijus
Magnificus va gua-
nyar els 70 milions
corresponents al
primer classificat.
Gràcies a aquest
concurs els vins
d'en Pijus es varen
conèixer mundial-
ment. Madagascar ja
no era una illa sel-
vàtica, s'havia con-
vertit en una illa

vinícola. EIs arbus-
tos varen ser subs-
tituïts per vinyes.
El moro Mishi Vona

Txitxi tenia un fill
que es deia Jos—
Qnan-uel, de 102
anys d'edat. Aquest
nin
dels més grans de
Ia història, robava
les gallines del
veinat i desprès se
les menjava crues
El seu pare Ii va

dir: "T'has de ven-
jar d'en Pijus Mag-
níficus, em va atra-
par quan Ii robava
el vi i els duros" .
Quatre dies més

tard, Jos-Eman-Uel
arriba a Madagascar.
Es va instal·lar a
l'Hotel Vilapijus
amb un nom fals':
Car-Dogut-Iérrez.
EIl deia que era un
comprador de vi que
venia d'Austràlia.

Com que era un xorís
va esperar que arri-
bàs un camió dels
que duien benzina,
de Ia companya Camp-
sa; el camió estava
carregat de 13 tones
de benzina sense
plom, refinada espe-
cial per a motor
diesel turbo. A una
velocitat de 210
km/h va anar al ce-
ller de vins d'en
Pijus, allà va pren-
dre foc al camió,
però no Ii va donar
temps de fugir i les
flames Ii varen cre-
mar "on l'esquena
perd el seu nom".
El foc s'hi va es-
tendre mol ràpid i
va cremar les 3/4
parts de les vinyes.
El primer en des-

cobrir el foc va
esser el guardaes-
quena d'en -Pijus,
Tol-Ocab-Ezón, el

TeI. 58 56 06
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qual va avisar a en
Pijus, a tot el po-
ble i als bombers,
que eren una colla
de foravilers, el
capità dels quals
es deia Brutonet.
El cotxe de bombers
era un carro estirat
per una mula vella
i grossa. Duien
l'aigua en barrals
de 5 litres i mig.
Varen gastar més de
3.000 barrals, cer-
cant 1'aigua a 3 kms
de distància; varen
tardar 20 dies i
perquè varen avisar
a ICONA, que va en-
viar una avioneta
de l'any 1903, pilo-
tada per una espècie
d'home que es deia
Inojà, al qual, quan
va carregar l'avió,
se Ii va fotre el
dipòsit i va haver
de tornar a Ia cen-
tral a canviar
l'avió, fins que va
aconseguir un avió
modern. Quan va
arribar a on era el
foc, ja l'havien
apagat entre en Pi-
jus, el poble i els
bombers dels
Eduschos.
Quan Inojà va

arribar a Ia cen-
tral, el varen des-
pedir, perquè se'n
va dur 1 ' avioneta
i va haver un altre
incendi i no varen
poder apagar-lo.

En Pijus Magnífi-
cus va fer una festa
per a celebrar que
el foc havia estat
apagat, hi va convi-
dar tota Ia gent de
Madagascar, però
se'n va adonar que
no tenia vi, perquè
l'hi havia cremat
tot en Jos-Eman-Uel,

va haver de suspen-
dre Ia festa i, per
siaixò no fos poc,
va haver de pagar
l'autobús a tots els
convidats que varen
vertir a Ia festa.
Va pagar més de
150.000 $ i va que-
dar arruïnat.
Va haver de vendre

a en Koeman, 1 ' hi
va vendre a un
"payo" que s'anome-
nava Garz-Iaborr-As,
que era mestre a Ia
Universitat del
Clotfiol, Ia millor
de Madagascar, Ia
volia per anar a
pescar balenes al
riuet de vora casa
seva. Es va quedar
molt trist.

En Pijus va haver
de vendre en Koeman,
perquè per culpa de
1'incendi es va que-
dar sense diners;
amb aquests diners
va poder refer les
vinyes i va tornar
ser un dels homes
més rics de Mada-
gascar.
Gràcies a això,

en Pijus va tornar
recuperar en Koeman.
Amb els diners va
comprar una esclava
en el Congo, perquè
Ii netejàs tota Ia
casa i, com era tan
bella, es va enamo-
rar d'ella i final-
ment es varen casar.
En Pijus va convidar
a tota l'illa, Ia
taula feia 10 kms.
de punta a punta,
per a server el di-
nar va fer falta un
camió. Per Ia lluna
de mel varen fer un
viatge de quatre me-
sos per tot el món.
A Ia seva dona Ii
agradaven les aven-

turas i el menjar.
Al cap d'un any i
mig varen tenir un
fill mig beneit, to-
cat del bolet.
Un dia, quan Go-

mil-Ajov-Er, -que
així es deia Ia dona
d'en Pijus-, cami-
nava per les vinyes,
va trobar un forat
molt misteriós,
pareixia l'entrada
d'un túnel, com que
ella era molt cu-
riosa, s'hi va ficar
a dins per a explo-
rar-lo , cada vegada
es ficava dins Ia
terra, fins que el
túnel el ramificava
en tres distints,
es va decidir pel
de Ia dreta, pare-
ixia que això no te-
nia final, però ella
va continuar fins
a una sala on hi
havia molts de fo-
rats i es va ficar
pel primer que va
veure. Estava molt
espantada, com que
no coneixia Ia sor-
tida, va seguir en-
davant , com que pre-
cissament aquest fo-
rat no tenia sor-
tida, va tornar en-
rera i va agafar un
altre camí, que cada
vegada era més es-
tret. Després de
molt caminar, va
arribar a una sala

on hi havia estalac-
tites i estalacmites
que pareixien de
cristall. Gomil-
Ajov-Er va dir:
"Això és merave-
llós" .
Va continuar per

un camí fins que va
veure brillar alguna
cosa en terra, quan
s'hi va acostar a
veure què era allò,
es va adonar que
allà hi havia moltes
rates, però, com que
era tan bruta, no
les tenia gens de
por. Quan va agafar
allò brillant, es
va adonar que era
una perla, aleshores
va recordar una lle-
genda que deia que
els vikings varen
arribar a aquesta
illa l'any 650 abans
de Crist i que varen
amagar aquí els seus
tresors, per mor de
que ningú els robàs.
Quan va voler sor-

tir, va veure que
s'havia ficat molt
dins de Ia terra i
que feia molt de
temps que estava
allà i, després de
molts intents, va
aconseguir sortir
d'aquella cova, no
va sortir, però, per
on havia entrat,
sinó per un altre
forat dins de Ia
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muntanya de vora
casa seva.
Quan Ii va contar

tot a en Pijus, no
es creia res, però
al final el va con-
vèncer . A 1'endemà
varen sortir en Pi-
jus, Gomil-Ajov-Er
i tres criats més.
Tots estaven molt
il·lusionats.
En Pijus volia en-

dur-se tot el tresor
d'una vegada, però,
com que el camí era
tan llarg i estret,
se n'ho haurien de
dur en més viatges.
EIl no es donava per
vençut i varen anar
molt decidits guiats
per Ia dona d'en Pi-
jus, quan varen
arribar a Ia sala
dels forats, s'hi
varen equivocar i
varen anar pel que
no era; Gomil-Ajov-
Er es va estranyar
molt, perquè, quan
ella havia vengut,
no feia tanta pudor
i no hi havia ani-
mals morts per Ia
terra.
Dos kilomètres més

endavant, es va ado-
nar que aquell no
era el forat i varen
sortir correntsos
d'allà. Es varen
equivocar de cami
tres vegades més,
fins que, a Ia quar-
ta vegada que ho va-
ren intentar, ella
va creure que era
el bo, perquè va
veure creuar el cami
a un parell de rates
de 3/4 de kilo.

Seguint cap enda-
vant, varen arribar,
sense voler, a un
pou de petroli; quan
ho va veure en Pi-
jus, va exclamar:

"Puaf!, això no és
el tresor, pareix
greix del cotxe!".
Un dels seus criats
Ii va dir: "Però...
això és petroli!".
Pijus va dir: "Pe-
troli, aqui7...no
-pot ser!". El criat
insistia que sí ho
era i un altre criat
va dir: "Ho aniré
a veure, qui vé amb
mi?" .
Com que no va anar

ningú, va encendre
un misto i es va fi-
car allà dins amb
el misto encès.
Quan l'altre criat

ho va veure, va sor-
tir més ràpid que
un conill cercant
Ia sortida; l'altre
criat també se'n va
anar, seguit de na
Gomil-Ajov-Er i en
Pijus, que ja havia
estat convençut pel
criat. Passats uns
cinc minuts, s'hi
va sentir una explo-
sió, com si hagués
caigut una altra
bomba atòmica.

Varen tardar menys
de dos minuts en
sortir pel forat de
Ia muntanya, només
en arribar a casa
seva varen avisar
al reial cós de bom-
bers dels Eduschos,
capitanejats per en
Brutonet. Varen te-
nir sort que no es
va cremar el nucli
principal, sinó una
saleta petita que
no contenia molt de
petroli. Quan se
n'assabentaren les
grans companyies pe-
trolíferes, Ii varen
començar a caure
ofertes milionàries,
es va quedar amb dos
grans companyies,

Repsol i Campsa. En
total, en Pijus Mag-
níficus va guanyar
més de3.000 milions
de dòlars.
En Pijus no es va

oblidar del tresor
dels vikings que hi
havia dins de Ia
seva terra, varen
tornar intentar
aconseguir el tre-
sor, els dos criats
de l'altre dia i un
de nou, ja que el
tercer va quedar so-
carrat , més negre
del que era abans.
Aquesta vegada sí
que varen agafar el
camí correcte, varen
veure les rates, en
Pijus va trobar una
altra perla i, se-
guint el camí, varen
notar un resplendor
enlluernant i varen
quedar tots merave-

llats, quan varen
veure una muntanya
de diamants, or,
perles i moltes pe-
dres precioses.
Varen tardar més de
dues setmanes en
treure-ho, però al
final ho varen acon-
seguir, es varen
folrar amb el pe-
troli, varen ser
rics pel tresor,
varen tenir 9 fills
-tots normals- i va-
ren ser feliços du-
rant Ia resta dels
seus dies, varen
veure vi gratis de
per vida. No varen
trobar més tresors,
però amb aquest ja
els bastava, varen
viure Ia resta de
les seves vides fe-
liços i varen menjar
pastissos.
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Aquesta foto sí que en
té molts d'anys, jo crec
que deu fer més de 55 anys
que està feta, al manco els
al·lotets que surten aquí

ja deuen cobrar Ia jubila-
ció i deuen esser socis de
Ia LLar dels Padrins.
Nosaltres suposam que

molts de vosaltres els re-

coneixereu, aquesta vegada
no sabem tots els noms,
però qualcun sí que us di-
rem, com en Biel Damià, en
Jaume Esteva, en Sebastià
Frare i Pere Pareta.
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EL CAMPIO DE LA COPA ALEMANYA HA PASSAT UNS DIES A CALA MILLOR.

El F.C. Kaiserslantan, que ha quedat
classificat a tan sols"tTn punt del descens
a Ia "bundesliga", ha estat campió de Ia
Copa d'Alemània, vencent en Ia final per
un ajustat 3-2. Com a recompensa, l'equip
ha passat uns dies a l'Hotel Sumba de CaIa
Millor.

Al front de l'expedició estava el capità
de l'equip, ja que el seu entrenador s'ha-
via desplaçat a Marbella per assumptes de
fitxatges.
El capità digué que no Ii agradaria en-

frontar-se amb el Barcelona, perquè seria
una final anticipada.
De moment, no tenen pensant reformar

l'equip. La plantilla compta amb tres es-
trangers (un iugoslau, un italià i un da-
nès) i Ia seva edad mitja és de 23 anys.

Ramon Nanzano.

PARTIT AVANCAT DEL BADIA.

El dia 12 de maig el Badia derrotà al
Manacor per 2-0 en el millor partit que
ha jugat l'equip local aquesta temporada.

El primer gol fou aconseguit per Sar-
vuri amb una baselina Ia sortida del meta
L·lodrà, que va esser molt aplaudit. El se-
gon gol fou obra de Barceló i es produí
d'aquesta manera: Julian, que lluità com
un jove senglar, va treure magistralment
un córner per Ia dreta de Ia porteria del
Manacor, tirada que aprofità Barceló,
entrant amb força i conectant una superba
capada, de Ia qual no s'assabentà el meta
visitant.

EIs jugadors del Badia feren el túnel
al recent ascendit Manacor, que no pogué
en cap moment amb el joc del Badia.

Recull Informatiu aprofità l'ocasió
d'aquest encontre per a entregar els tro-
feus als màxims golejadors de Ia temporada
88-89 en el Badia (segona B): Onofre Riera
i Gabriel Femenias, els quals defensen
aquesta temporada els colors manacorins.
Salvuri rebé el trofeu a Ia regularitat.

Ramon Manzano.

C*llfiSA
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MAGDALENA MASSOT, SELECCIONADA PER A DISPUTAR

EL CAMPIONAT D1ESPANYA SUB-17.

PAGINA - 77

El dissabte dia 5 de maig
es disputa en el Poliespor-
tiu San Fernando de Palma
el Campionat de Balears
Sub-17 i que, organitzat
per Ia FBJ, registrà unes
50 inscripcions, per-
tanyents als clubs Kadokan,
Muratore, Shubukan, La
Cima, Judo Ibiza, Formente-
ra, Poliesportiu Prínceps
d'Espanya, Ciudad de Màla-
ga, Escuela D.Manes, Alcú-
dia i Renshinkan.
EIs representants del

Renshinkan foren Joan J.
Nicolau, Jaume Servera,
Miquel Sancho, Xisco Reque-
na, Daniel Valls, M.Angel
Mendoza, Pep Sureda, Magda-
lena Massot i Ma del Mar
de Arriba. Tots ells rea-
litzaren uns excel·lents
combats, per a superar les

primeres rondes eliminatò-
ries, però ja en semifinals
foren víctimes dels nervis,
com el cas de Daniel Valls
i Miquel Sancho, els quals,
per l'afany a poder-se cla-
ssificar, no realitzaren
el judo al qual ens tenien
acostumats; Dani va perdre
per decisió arbitral i
Miquel, per una errada de
koka en el darrer segon.
En canvi, Magdalena Nassot
va fer un judo molt tècnic,
molt armoniós i molt inte-
l·ligent , totes les seves
puntuacions foren de wazza-
ari i ippon, en definitiva,
una actuació que va agradar
al tribunal seleccionador
i una vegada més. Magdalena
s'adapta a totes les cate-
gories, com a esser en Ia
senior i aquesta vegada en

queIa sub-17 i esperem
també en Ia junior.
El Centre d'Estudi de

Judo "Renshinkan" aconseguí
4 medalles de bronze de Ia
mà de Juan J.Nicolau, Jaume
Servera, Miquel Sancho i
Daniel Valls.

CEJR.

Bar - Restaurant
Jaime Vl%/ej

Li ofereix el seu
servei de

berenars, menjars
econòmics i

paella.

Urbanització

"Los
Almendros"

Cala Millor

CALA MILLOR
TeI. 585228
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GRAN EXIT DELS NOSTRES CORREDORS AL CIUTAT DE PALMA.

Moltíssim públic de CaIa Millor i Son
Servera al circuït urbà de "El Repón", per
a veure el IV Trofeu "Ciutat de PaL·na",
segona prova del campionat de Balears.
Com era d'esperar, el plat fort fou a

125 junior, on el nostre amic Xisco Amor
tornà demostrar Ia seva lluita, va tenir
una caiguda, però, així i tot, relegà và-
ries posicions per a acabar al tercer lloc
de Ia classificació.

A 75 c.c., amb plusmarca de participació
-25 pilots-, el nostre gran favorit, Jaume
Febrer, tornà demostrar Ia seva gran ini-
ciativa des dels inicis de Ia carrera,
però una caiguda deixà uns segons el camí
lliure als seus dos seguidors inmediats
i va quedar en tercer lloc. Esperem que
a Ia pròxima carrera, aquí a CaIa Millor,
tengui més sort el nostre campió.

A 50 c.c. el nostre amic Melsion Riera
ha lluitat contra unes màquines millors
que les nostres, però, així i tot, crec
que ha fet un gran paper, amb un tercer
lloc.
Esperam donar més alegries als nostres

seguidors Ia pròxima carrera a disputar

a CaIa Millor. I donam les gràcies als
nostres mecànics, Jordi i Joan, per les
hores que han dedicat a les màquines.

&wci
FORDFŒM

Venga a vernos
Limpiauto Son Servera, S.A.
AVDA. CONSTITUCIÓN, 19 -SON SERVERA TEL. 567008
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FI DE TEMPORADA PER ALS INFANTILS DEL BADIA.

PAGINA - 79

Després d'haver realitzat una molt bona
campanya a Ia lliga, els Infantils es
prengueren amb molt poques ganes el tor-
neig o copa "President".
Però el que importava era Ia lliga i els

pupils de Magi Duran han demostrat de-
portivitat i estar molt ben preparats.

N'hi ha hagut que no han acabat Ia tem-
porada, per malos entesos. Però els espor-
tistes a més d'esser-ho al terreny de joc
-cosa que han demostrat, perquè categoria
no els falta-, ho han d'esser també a
l'hora d'acatar Ia displina del club.
Com és natural, es celebrà el tradicio-

nal sopar de fi de temporada, s'hi entre-
garen trofeus per a tots els jugadors;
n'hi hagué un d'especial, votat per tots
els jugadors per al jugador Paco.

També els jugadors entregaren sengles
plaques d'agraïment a Magí Duran, l'entre-
nador, i a Miquel Andreu, eldelegat, per

Ia seva importat col·laboració.
El President de Ia Gestora, Sr.Joan

Brunet, assistí a l'acte acompanyat del
directiu Sr.Damià Brunet. El Sr.President
dirigí unes paraules d'agraïment i ànim
per a tots i espera veure'ls Ia pròxima
temporada defensant els colors del Badia.
El Sr.Delegat va dir, entre altres co-

ses, que estava molt satisfet amb tots i
que ha estat unes de les dues temporades
en què mes a gust s'ha sentit; l'altra fou
amb els Benjamins. Va dir que encara no
sabia si continuaria o no Ia pròxima tem-
porada. ("Anim, Miquel i endavant!, et
desitjam des d'aquestes retxes").

L'entrenador Magí pareix que sí continu-
arà baix les autoritats del Badia, per a
tot allò que Ia Directiva el necessiti.
Aquest entrenador ha sabut conjuntar un
bon quadre a pesar dels pesars.
Des d'aquestes pàgines de Recull...

donam l'enhorabona a tothom: jugadors,
tècnics i directius, al mateix temps que
desitjam sort a tots ells.
Endavant amb Ia cantera, dóna molta de

feina, però es passa bé amb els petits.
Ramon Hanzano.

©SM9¿&ef<e¿ & tu&mete>
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Delfín, s/n,
TeI. 586518 Manacor
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ENTREVISTA AMB "LLUCO".

ccm ha vist Ia temporada
Miquel Andreu Muntaner,
Delegat dels Alevins.

-Com ha estat Ia temporada
del teu punt de vista?.

Esportivament ha estat
satisfactòria, perquè de
totes les que duc darrera
els al·lots aquesta ha estat
Ia que ha tengut més col·la-
boració de tots els pares
i això és molt important
per al futbol base.

Qui composava Ia direc-
tiva del futbol base aques-
ta temporada?.

Be, aquesta temporada no
hi havia directiva per al
futbol base i hem de donar

les gràcies a Ia curta di-
rectiva del Badia, perquè,
malgrat tot, ha col·laborat
molt bé amb els alevins.

- La pròxima temporada for-
maràs part de Ia nova di-
rectiva? .

Be, jo sempre estic dis-
posat a col·laborar el que
sigui necessari dins el
futbol.
• Quins jugadors us queden
per a Ia pròxima tem-
porada? .

De tots els que teniem
Ia passada temporada no en
queda cap, entre cadets i
infantils s'haurà de fer
l'equip nou, però n'hi ha
molts de benjamins que pa-

ssen a Ia categoria d'ale-
vins, concretament són 19,
segons les notícies que
tenc.

Miquel, què Ii demanes
a l'afició?.
- Primer, donar-li les grà-
cies; segon, que no deixi

d'assistir i col·laborar amb
el futbol base.

Ramón Manzano.

60YA
CIKI:MA

M A N A C O R

1 - 2 - 3 - 4 JUNIO 1990
VIERNES-SABADO-OOMINGO-LUNES

SWESIEïSï i lLME KSlE[SSELL

PROGRAMACIÓN JUNIO 90 GOYA
C l K 1 I - M A

8 - 9 - 10 JUNIO 1990
VIERNES-SABADO-DOMINGO

16- 17- 18 JUNIO 1990

SABADO-DOMINGO-IUNES

M A N A C O R

2 2 - 2 3 - 2 4 - 2 5 JUNIO
VIERNES-SABADO-DOMINGO-LUNES

5 JUNIO MARTES
L1AJRE D1UN CRIMEN

6-7JUNIO
ROMERO

29-30JUNIO- l JUUO'MARTESY 13*
LA PEUCULA MAS DIVERTIDA

1990
AOUI HUELE A MUERTO

l l -12JUNIO*LUNES-MARTES
EL RIO DE LA MUERH

13-MJUNIO*MIERCOLES-JUEVES
HISTORIAS DE NUEVAYORK

18JUNIO*MARTES
BACKFIRE

20-21 JUNIO*MIER(OLES-JUEVES
LAFUERZA DEL DESTINO

NOCHE OE TEPPOP • NOCHE DE TEPPOP • NOCHE OETEPPOP

NOCHE OE TtPPOP -NOCHE DE TIPPOP- NOCHE DE TEPPOP

26JUNIO*MARTES

EJECUTOR
27-28JUNIO*MIERCOLES-JUEVES

CLAN DE AMBICIOSOS

15 JUNIO
5 PELICULAS 5

A PARTIR 81 IS TARDE
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Us ferim a continuació una
entrevista amb l'entrenador
dels alevins del Badia,
temporada 89-90, Antonio
Servera Servera "Monjo".

- Com ha estat Ia tempo-

rada?.
Esportivament bona, ja

que hem acabat sense pro-
blemes . Ia temporada: Ia
lliga i el torneig de pri-
mavera. Ja era hora d'a-
cabar .
- Què projectes esportius
tens per a Ia pròxima tem-
porada? .
- Be, jo no volia entrenar
aquesta temporada, però Ia
Junta Directiva i alguns
amics em convenceren per
a entrenar Ia passada tem-
porada. Ara tenc decidit
no entrenar més i, si no
em fan una oferta mol inte-
ressant , em vull poder de-
dicar un poc a les meves
altres aficions.
- Toni, Ia passada tem-
porada del Badia no va
esser bona...
- Jo he tret una bona expe-
riència del Badia. Econòmi-
cament parlant, ja és una
altre assumpte, perquè mai
he rebut un duro, però no
em queix, perquè jo ja sa-
bia que anava amb aqueixes
condicions.
- El primer equip té una
quantitat important de ju-
gadors sortits de Ia can-
tera, estàs content dels
al·lots?.
- Es clar que si, m'han de-
mostrat que són deportistes
i cavallers dins i fora del
terreny de joc. Em donaren
una gran alegria quan m'en-
tregaren Ia placa en el so-
par de fi de temporada.
- Quants jugadors tenies
en plantilla?.
- Amb llicència en teniem
23, però en els entrena-
ments eren quasi el doble

ENTREVISTA AMB "MONJO"

i això ha estat positiu
amb vistes a pròximes tem-
porades .
- Què Ii demanes als afi-
cionats?.
- Que no deixin de recolzar
al futbol base i als juga-
dors que continuin fent fe-
ina i que respectin a l'en-
trenador tant com a mi.
VuIl aprofitar l'ocasió

que m'ofereix Recull per
a donar les gràcies a tota
l'afició, als pares que
cada dia han estat al nos-
tre costat i en especial:
als jugadors, pel seu com-
portament tant dins com
fora del terreny de joc...
jo sempre estaré al seu
costat.
- "Recull..." des d'aques-
tes retxes desitja el mi-
llor per a tots i que tu.
Toni, t'ho pensis bé abans
de deixar d'entrenar, per-
què hi ha poca gent que fa-
ci feina per a l'esport ba-
se. Sabem que és molt pesat
però entre~îës penes també
hi ha satisfacció.

Ramón Manzano.
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GESTORIA 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

SEGURQ&

Declaraciones IVA
Declaraciones P.F.

Declaraciones renta
y patrimonios

Contabilidad y balance
de sociedades

Liquidación escrituras
Traspaso de vehículos

y toda clase de gestiones

ASESORIA FISCAL Y
i

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 QUE 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 (ENFERMEDADYACCTES. PROFES.)
'SANITAS (ASISTENCIA SANITARIA Y HOSPITALARIA)
•ALIANZA (ASISTENCIA SANITARIA Y HOSPITALARIA)
RAMOS: VEHÍCULOS, MULTIRRIESGOS (HOGAR, INDUSTRIA Y/OCOMERCKD), COMUNIDADES,
RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL, ASISTENCIA SANITARIA, VIDA Y COMBINADOS, ACCIDENTES
INDIVIDUAL Y COLECTIVOS (COLEGIOS), PLANES DE JUBILACIÓN Y PLANES DE PENSKDNES, ETC.

#\áv
GABRIEL BLANQUER BARCELO

Agente de Seguros Colegiado n.° SS 775

Av. J. Servera Camps, 46
TeIs. 58 58 80 - 60

CALA MILLOR - SON SERVERA - 07560

(Mallorca)



PAGIWA - 23
k\ iËi ï* 0 iL JL> ci o ci Informatiu

RESUM DELS PARTITS DE LA COPA "PRESIDENT" DELS INFANTILS DEL B A D I A .

* 24-3-90.

Badia de CaIa Millor - 2
Porto Cristo -- 1

Primer partit de Ia copa
President, on s'ha vist que
ja no és el mateix que Ia
lliga, ja que es juga sense
tanta motivació i amb més
deixadesa. Ha vençut el
CaIa Millor, però amb molts
apurs, ja que el Porto
Cristo ha plantat cara tot
el partit.
Badia; Juan Pedro, Vi-

cente, Paquito, Tomeu, Sa-
las, Juanma, Juanant, Javi,
Paco, Schuster i Pedro.
(Dani, Juanito, Jose).
Porto Cristo; Torres,

Truyols, Barceló, Flores,
López, Melis, Sancho, Marín
López, Bernat i Miquel.
(Torres, Guerrero).

* 31-3-90.
Badia ae CaIa Millor - 0
U. D. Barracar - 2

Entrebanc dels al·lots del
CaIa Millor. Es jugà un bon
partit, però Ia pilota es
negà a entrar dins Ia por-
teria defensada per Jordi,
ja que es disposà de moltes
ocasions per a batre el bon
porter barracaner. Tot el
contrari els succeí, ja que
es presentaren dues oca-
sions prop de Ia porteria
i pujaren dos gols al mar-
cador. Tot i que es perdés
per dos a zero, el CaIa
Millor ho intentà fins el
final, però no pogué esser.

* 7-4-90.
C. D. Escolar - 2
CaIa Millor - 0

Superioritat total de
l'Escolar, que demostrà més
ganes i coratge que el CaIa
Millor. El primer temps
fou per a l'Escolar, que
marcà l'ú a zero. Al segon

temps el CaIa Millor avançà
línees i passà a dominar
Ia situació, però, a un ma-
lentès d'un defensa i el
porter, l'Escolar aconse-
gueix el segon gol i sen-
tencia el partit.
Escolar; López, Llera,

Flaquer, Torres, Requena,
Paniagua, MoIl, Requena,
Cruz, Garau, Pascual. (Sa-
lomón, García, Mascaró).
CaIa Millor; Juanito,

Javi, Juanchi, Tomeu, Sa-
las, Vicente, Juanant, Rie-
ra, Castellote, Schuster,
Pedro. (Paco, Juan Pedro,
José, Paquito).

* 21-4-90.
Porto Cristo -- 3
CaIa Millor 1

Just vencedro el Porto'
Cristo, ja que sabé aprofi-
tar les ocasions de què
disposà i una mica d'ajuda
del col·legiat.
Porto Cristo; Torres,

Navarro, López, Marín Tru-
yols, Herrero, Melis, Mar-
tínez, López, Flores. (San-
cho, Muñoz, Cano).
CaIa Millor; Juan Pedro,

Paquito, Juanchi, Tomeu,
Vicente, Juanant, Riera,
Javi, Schuster, Pedro. (Pa-
quito, Juanito, José,
Caste).

* 28-4-90.
U. D. Barracar • 1
CaIa Millor - 2

Tornaren demostrar els
jugadors del CaIa Millor
que sabem com jugar a fut-
bol i agradar a l'especta-
dor, ja que es jugaren mo-
ments a gran nivell. Es
guanyà d'un gol, però po-
drien haver estat bastants
més, ja que es disposà de
nombroses ocasions. Al se-
gon temps jugaren els cinc

al·lots que acaben d'ale-
vins, els quals demostraren
que es pot comptar amb ells
per a esser molt útils als
futurs cadets.

* 5-5-90.
CaIa Millor - 0
C. D. Escolar - 2

Fermall final a tota una
temporada, no es pogué
aconseguir Ia victòria,
però jugaren tots els 18
components de Ia plantilla.
L'Escolar ha estat just
campió de grup, per a ells
Ia nostra enhorabona i...
fins l'any qui vé!.

£ENTRO
ACUPUNTURA
DIETETICA - NUTRICION|

Pco Gomila, 1 Entto B - TeI 56 59 22 - MANACOf?
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EI Sr. Baudil hagué
Despres de Ia votacio, Ia Junta queda

d'eSSer aSistit mediCament formada de la següent manera:
- President: Jaume Llinàs. - Vicepresident

Dies passius, el Sr.Baudil, quan es tro-
bava a un dinar de companyonia, dugué Ia
mala sort de que en el moment de beure,
Ii va prendre "el canyó contrari", Ia qual
cosa Ii fé tossir fins al punt de que va
perdre el coneixement. No sabem si el fet
es produí quan va veure al Sr.Batle, que
assistia al mateix dinar, el que sí és
cert és que D.Francisco, botant cadires

Tom Monro. - Secretari: Juan Tudela,
Tresorer: Juan Julver.

i taules, corregué per donar-li els pri-
mers auxilis. Són com al·lots, en el fons
s'estimen!. »

GoIf Costa dels Pins:
nova Directiva
El darrer cap de setmana del mes de maig

se celebrà en el Club de GoIf de Ia Costa
dels Pins una reunió de Ia Junta General
amb un sol tema a tractar: Ia renovació
de Ia Junta Directiva, Ia qual cosa havia
estat solicitada per l'anterior equip.
Només hi va haver una candidatura, en-

capçalada pel conegut industrial hoteler
Jaume Llinàs, més conegut per Jaume "Mos-
so", el qual també és un gran aficionat
al golf.

El primer equip del Badia,
sense entrenador

Segons fonts ben informades del Badia,
l'entrenador del primer equip, Sr.Bernart
Gelabert, Ia pròxima temporada no ocuparà
aquesta plaça. Pareix que les seves feines
l'impedeixen assistir als entrenaments.
Coneixent al Sr.Gelabert i Ia seva afició
pel futbol, no pareix molt lògica aquesta
decisió; el temps dirà si les causes reals
eren problemes interns del club.




