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El cantautor
Tomeu Penya,
eI millor de Ia
Festa del Badia

EIs alumnes de vuitè
del col.legi "Jaume
Fornaris", de viatge

d*estudis a Itàlia

La Premsa Forana
celebrà Ia trobada
anual
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La veritat no sempre fa mal

Si a Ia passada revista deia que els
milions fan moure muntanyes, després de
l'ocorregut dies passats a l'elecció del
nou President del PP-Son Servera, Ia veri-
tat és que no comprenc com les persones
poden arribar a oblidar les amistats per
poder estar en el poder.

El dia de l'elecció el partit quedà di-
vidit en dos grups de persones, que han
anat formant els seus candidats i simpa-
titzants d'ençà que començaren els proble-
mes entre el regidor Baudil i l'equip de
Govern, per una part es presentà l'actual
Batle, Sr.Barrachina i, per l'altra, el
metge del poble, Dr.Pons.

Jo COMPRENC que el Sr.Jaume Bauzà "Cupa"
s'afiliàs al partit dos dies abans de com-
plir el temps reglamentari per poder tenir
dret al vot; COMPRENC que el Sr.Batle anàs
amenaçant als militants, recordant-los el
que tenen fora legalitzar i oferint cert
privilegis si guanyaven ells; COMPRENC que
digués que el Dr.Pons està mandat per
aqueix o aquell altra; tot això es comprèn
fins a un cert punt. El que és més mal de

COMPRENDRE és que les persones tenguin un
caramull de cares, que, si una es "dura",
les altres ho són més, perquè arribar a
rompre una amistat de fa molts d'anys per
poder governar no sé si val Ia pena, però
cadascú ho durà en Ia seva consciència.
Ara em referiré a un altre "arreglo",

perquè, si no ho ha estat amb un "arre-
glo" , no comprenc el canvi que han fet el
Sr.Batle i els Germans Pallicer, perquè
mirau que estaven a matar, no es podien
veure uns amb els altres; els Pallicer,
que jo sabi, no eren simpatitzants del PP
i, sense saber com, es fan militants i el
Sr.Batle les fica dins Ia Directiva. La
veritat és que Ia nau que tant de proble-
mes els ha donat ja deu ser legal o bé és
que a partir dàra l'Ajuntament els com-
prarà el material.

Per tant, vos dic de bon cor, que cada
dia m'entren més ganes de deixar-ho anar
tot i no escriure res més dels polítics
o dels que volen jugar a esser-ho, perquè
no és que Ia política sia bruta, ho són
les persones que hi estan, i més a nivell
de poble.

Pep García.

Comunicat de Ia
Creu Roja

Es comunica a tots els joves i
persones interessades que a
partir del 23 de juliol podran

assitir a un curs de socorrisme.
Las classes es faran a les vuit
de l'horabaixa a les Escoles

Velles de Son Servera.
Per més informació i
inscripcions en els

posts de Ia Creu Roja
de CaIa Millor i
Sant Llorenç.
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Sopar de fi de temporada del Badia
Ramón Manzano.

El passat 8 de juny se
celebrà un sopar per a aco-
miadar Ia temporada 89-90
el C.D. Badia.
Es reuniren més de 300

persones en el barbacoa Sa
Gruta, on se serví un sopar
per a tots.

La festa va estar animada
pel Trio de Llevant, que
va agradar. En Tomeu Penya
actuà amb el seu gran humor
i estil, delectant a tots
els assistents amb les
seves cançons, d'abans i
d'ara. Tancà les actuacions
el grup flamenc Alegrias
Extremeñas, que va esser
molt aplaudit.

S'aprofità per a entregar
els trofeus de Ia regulari-
tat i golejadores. Hi va
haver un poc de despist,
ja que un dels guanyadors
es quedà sense el seu tro-
feu, aquest va esser en
Vicente, dels Infantils,
però després s'aclarí i a
l'endemà se Ii entregà.

Volem explicar el motiu
del despist: va esser que
hi va haver empat en Ia
categoria d'Infantils i
només hi havia un trofeu.
Però ja tenen trofeu els
dos guanyadors : Tomeu Duran
i Vicente Corral.

El que no causà sorpresa
fou el trofeu del màxim
golejador de Ia categoria
d'Infantils, ja que, segons
comentaris, Cervantes, que
encara segueix en el Badia,
havia aconseguit 10 goles,
mentres que el jugador que
va rebre el trofeu. Riera,
només n'havia aconseguit
9. No va comparèixer cap
del germans Cervantes, en-
cara que hi estaven convi-
dats. Crec que aquest tro-
feu pertany a Cervantes i
se Ii pot entregar en un
altra ocasió.
La resta de trofeus,

d'altres categories, s'en-
tregaren amb Ia presència

del President de Ia Ges-
tora, Sr.Brunet.
La presentació estigué

a càrrec del Sr.Antoni
Peflafort, que va saber
donar-li colorit a Ia
festa. De l'organització
va ser responsable el Sr.
José López, que va fer
molta de feina sense atu-
rar, ja que pràcticament
va ser ell qui va dur tota
Ia feina de Ia festa.
Esperem que Ia pròxima

temporada es puguin superar
las deficiències d'aquesta.
I enhorabona a tots els qui
han col·laborat en aquest
sopar d'acomiad del Badia.

SERVICIO MAQUINARIA HOSTELERIA Y ALIMENTACIÓN
AIRE ACONDICIONADO • CAMARAS FRIGORIFICAS

MOBILIARIO TERRAZA Y JARDIN

FRED CALA MILLOR

GUILLERMO SANSO VILLALONGA

07560 CALA MILLORC/. S'ESTEPA, 13
TEL. 58 61 84
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Sopar de Ia Premsa Forana
Com ja ve essent habitual

cada any, 1 ' Associació de
Ia Premsa Forana va fer un
sopar patrocinat pel Govern
Balear. Enguany l'escenari
fou un conegut restaurant
de Sineu i va tenir lloc
divendres dia 15 de juny.

A l'acte, presidit pels
Srs. Gabriel Canellas i
Carles Costa, presidents
del Govern Balear i de Ia
Premsa Forana, respectiva-
ment, assistí un nombrós
grup de representants de
les diferents revistes
locals.
Després del sopar, pren-

gué Ia paraula el Sr.Costa,
qui va agrair una vegada
més Ia subvenció que cada
any el Govern que presideix
el Sr.Canellas destina a
Ia nostra Associació.

A continuació, parlà el
Sr.Canellas, qui va confe-
sar que se sentia alabat
d'estar en el sopar en tan
bona companyia, però, va
dir amb to d'humor que
serie convenient que el
nombre de revistes locals
no augmentàs (actualment
són 51), ja que Ia subven-
ció no es pot incrementar
en Ia mateixa proporció.
Seguidament el Sr.Cane-

llas es va sometre molt
gustosament a les preguntes
que els presents Ii vol-
guessin fer. Les preguntes
no es feren esperar i Ii
plantejaren els temes més
candents i polèmics: urba-
nitzacions, superpoblació,
espais naturals, camps de
golf. . .
Quant a Ia possible cons-

trucció d'un camp de golf
a Sa Punta de n'Amer va dir
que, com a President ho
veia molt proc probable,
però que, personalment, ho
veuria amb molts bons ulls,
ja que així "Sa Punta" que-
daría millor protegida, en

propietaris de "Sa Punta",

contra del que en pensen
molts, als quals qualificà
de "falsos ecologistes",
si bè, s'hauria d'imdemnit-
zar als germans Caldentey,

ja que no se'ls permetria
construir cap edificació
turística complementària,
degut a l'excès d'oferta
de Ia zona.

C<Mia$A
VENDA DE VIVENDES

APARCAMENTS I TRASTERS
A

CALA MILLOR
SON SERVERA

I
SA COMA

Informació a
Construcciones

BADIA CALA MILLOR. S.A.

AVDA. JOAN SERVERA CAMPS, 41
CALA MILLOR TcI. 585830
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Crónica dfones illenques
** Divorci d'ones televisives.

Fins fa poc, com ja sabeu, per Ia quarta
cadena podíem veure tres canals de TV di-
ferents. Idò bé, això ja s'ha acabat. Des
del 21 de juny el CANAL 9 té freqüència
pròpia, gràcies a un transmisor instal·lat
per VOLTOR a Alfàbia, operant pel canal
43 d'UHF. D'altra banda, les conexions amb
TVE-2-CATALUNYA han quedat temporalment
suspeses. Aquest divorci queda així idò:
CANAL 33 al 51 i CANAL 9 al 43. Com que
Ia "quarta cadena" a Son Servera està co-
nectada al 51 d'Alfàbia, això significa
que només podem veure el CANAL 33. Esperam
no haber-vos embullats amb tants de núme-
ros .

** Nou centre repetidor local de TV.

L'Ajuntament té en projecte Ia renovació
i ampliació de l'actual repetidor de TV.
Amb Ia renovació (potenciació) es pretén
cobrir el millor possible tot el terme
municipal i l'ampliació està determinada
pel fet de que està prevista l'arribada

Pedro Nonino.

de les cadenes privades de TV a Mallorca
(Alfàbia, concretament) a finals de ju-
liol.

** Breus.

* Després d'un mes de proves, es pot sin-
tonitzar Catalunya Ràdio al 91'1 FM. Re-
cordau que durant les proves repetia RAC-
105.

* R.ÀMANECER de Palma i de Maó han quedat
temporalment inactives.

* R.ARTA ha reiniciat les seves emissions
en període de proves després de romandre
inactiva des de setembre. Es sintonitza
al nou punt 107.8 FM.

* Ha començat les seves emissions de prova
Ia SER de Ciutadella al 96'2 FM, de moment
com a fepetidor de R.MENORCA, si bé està
prevista Ia seva integració a Ia xarxa
dels 40 Principals.

La Premsa Forana celebrà Ia festa anual
El passat dia 22 l'As-

sociació de Premsa Forana
celebrà Ia trobada anual
amb presència de represen-
tants de totes les revis-
tes associades, en el bell
marc del Casal d'Algaida
"ModeL·non", que gentilment
oferí el seu saló d'actes.

A l'acte assisteren, a
més, representants dels
consistoris de Manacor,
Montuiri i Algaida; també
hi assistiren el Sr.Jaume
Martorell, Director de
Cultura, i el Sr.Andreu
Mesquida, en representació
del Consell Insular.

L'únic punt del dia era
l'aprovació de Ia compra
d'una casa a Sant Joan,
on ubicar Ia seu de Ia
Premsa Forana. A continua-
ció s'entregaren els pre-
mis "Premsa Forana" i els

diplomes corresponents.
EIs guanyadors foren en
Joan Serra i Rafel Pizà
de Ia revista "Coa Negra"
de Santa Maria.

L'actual president ,
Sr.Costa, entregà una pla-
ca al Sr.Massot, en reco-
neixement a Ia seva tasca
durant els anys que va es-

tar al front de l'Associa-
ció . També es va fer en-
trega d'una altra a Ia di-
recció de "Modelmón", en
agraïment a Ia seva col·la-
boració. Finalment en el
restaurant s'oferí un so-
par per a tots els convi-
dats .
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CONVOCAREN INICULMENT LA CAMPANYA:

EL GOVERN BALEAR
EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA
EL CONSELL INSULAR DE MENORCA

EL CONSELL INSULAR D'EIVISSA I FORMENTERA
L1AJUNTAMENT DE PALMA

S1HI HAN ADHERIT(en data 15 dejuny de 1990):
LA LNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

ELS AJUNTAMENTS

Ajuntament d'Alaior
Ajuntament d'Alaró
Ajuntament d'Algaida
Ajuntament d'Andratx
Ajuntament d'Ariany
Ajuntament d'Artà
Ajuntament de Binissalem
Ajuntament de Bunyola
Ajuntament de Calvià
Ajuntament de Campanet

Ajuntament de Campos
Ajuntament des Castell
Ajuntament de Ciutadella
Ajuntament de Costitx
Ajuntament d'Eivissa
Ajuntament d'Esporles
Ajuntament de Felanitx
Ajuntament de Ferreries
Ajuntament de Formentera
Ajuntament de Fornalutx

ELS PARTITS POLÍTICS
Partit Popular (PP)
Partit Sociaüsta Obrer Espanyol ^SB-PSOE)
Partit Sociatista de MaUorca (PSM)
Unió Mallorquina OJM)
Centre Democràtic i Social (CDS)
Entesa de l'Esquerra de Menorca (EEM)
Grup Parlamentari Mixt
Esquerra Unida
Unió Balear

Ajuntament d'toca
Ajuntament de Lloret de VistaIegre
Ajuntament de Lloseta
Ajuntament de Llubí
Ajuntament de Llucmajor
Ajuntament de Manacor
Ajuntament de Mancor de Ia VaU
Ajuntament de Maó
Ajuntament de Maria de Ia Salut
Ajuntament de Montuiri
Ajuntament de Petra

ELS COL.LEGIS PROFESSIONALS
Col.legi Oficial d'Administradors de Finques
Col.legi Oficial d'Advocats de Balears
Col.legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres
i en Ciències de Balears
Col.legi Oficial d'Enginyers de Camins, Canals i Ports
Col.legi Oficial dTLnginyers mdustrials de Balears
Col.legi Oficial de Farmacèutics de Balears
Col.legi Oficial de Psicòlegs de Balears
Il.lustre Col.legi Notarial de Balears

Ajuntament de Sa Pobla
Ajuntament de PoUença
Ajuntament de Porreres
Ajuntament de Puigpunyent
Ajuntament de Sant Antoni Abat
Ajuntament de Sant Joan
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar,'
Ajuntament de Santa Maria del Camí
Ajuntament de Santany(
Ajuntament de Son Servera
Ajuntament de SóUer

ELS SINDICATS
Confederació Sindical de Comissions
Obreres de les Cles Balears ( CCOO.)

ELS CENTRES DENSENYAMENT:
Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. UlB
mstitut de Batxillerat Santa ManadTivissa. EfVISSA
Institut de Batxillerat Berenguer d'Anoia. FNCA
mstitut de Batxillerat MariaAntònia Salvà. LLUCMAJOR
mstitut de Batxillerat Joan Ramis i Ramis. MAO
Institut de Batxillerat Antoni Maura. PALMA
Institut de Batxillerat GuiUem Sagrera. PALMA
bistitut de Batxillerat Joan Alcover. PALMA
mstitut de Batxillerat núm. 6, Camp Redó. PALMA
mstitut de BatxUlerat GuiUem Cifre de Colonya. POLLENÇA
mstitut de Batxillerat Can Peu Blanc. SA POBLA
mstitut de Batxillerat Quartó de Portmany.
SANT ANTONl DE PORTMANY ( EFVISSA )
mstitut de Batxillerat GuiUem Colom Casasnovas. SÓLLER
mstitut de Formació Professional San Juan Bosco. CRJTADELLA
mstitut de Formació Professional Isidor Macabich. EfVISSA
mstitut de Formació Professional Llorenç M. Duran. ESCA
mstitut de Formació Professional Francesc de B. MoIl. PALMA
Col.legi d'EGB Sant Salvador. ARTÀ
Col.legi La Immaculada. PALMA
Col.legi Pedro Poveda. PALMA
Col.legi GuiUem Mesquida. Sa L·idioteria. PALMA
Col.legi Públic Comas Camps. ALAIOR
Col.legi Públic Sant Bartomeu. ALARÓ
Col.legi Públic Es Vinyet. ANDRATX
Col.legi Públic. BÚGER
Col.legi Públic CAMPANET

ELS COLLECTILS I ENTITATS
Associació Illenca per a Ia Renovació Educativa (A.I.R.E.)
Centre Cultural de Felanitx
Convergència de Joves mdependents

Col.legi Públic Mare de Déu del Toro. CFUTADELLA
Col.legi Públic Joan Benejam. CFUTADELLA
Col.legi Públic Es Porxo. DEL\
Col.legi Públic Comarcal. SANT RAFEL (EFVISSA)
Col.legi Públic Ntra. Sra. de Jesús. EFVISSA
Col.legi Públic Puig d'en VaUs. EFVISSA
Col.legi Públic Es Vedrà. EFVISSA
Col.legi Públic SaTorre. MANACOR
Col.legi Públic Verge de Gràcia. MAO
Col.legi Públic Joan Mas i Verd. MONTUFRI
Col.legi Públic Ciutat de Màlaga. PALMA
Col.legi Públic Gabriel Alzamora López. PALMA
Col.legi Públic Sant Jordi. PALMA
Col.legi Públic Santa Maria. PALMA
Col.legi Públic Son Ferriol. PALMA
Col.legi Públic Costa i Llobera. POLLENÇA
Col.legi Públic Joan Mas. POLLENÇA
Col.legi Públic SANTJOAN
Col.legi Públic SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
Col.legi Públic SANTANYÍ
Col.legi Públic Santa Ponça-Galatzó. SANTA PONÇA
Col.legi Públic Comarcal Es Putxet. SELVA
Col.legi Públic Comarca] Jaume Fomaris. SON SERVERA
Col.legi Públic Nicolau Calafat. VALLDEMOSSA
Col.legi Públic VFLAFRANCA DE BONANY
Escola Mata de Jonc
Centre de PreescolarAntoni Maura. MANACOR

Escola d'Esplai. PALMA
Escolania de Lluc
Grup FoU<Joric Castell de Sant FeUp. MENORCA

FFEBAL, mstitució Ferial de Balears
mstitut d'Estudis Baleàrics
Patronat Municipal D'Escoles d'Infanls. PALMA

*'
-' t

Wl

La llen »

TOTS ELS CIUTADANS DE LES BALEARS HI SON CONVOCATS
INDIVIDUALMENT I COLLECTFVAMENT.
ADRECAU LES ADHESIONS AL SECRETARLVT DE LA CAMPANYA,
Sant Miquel, 18, 2on. 07002 Palma. TeI: 71 75 03. Fax: 72 06 50
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Art: CaIa Bona-90
La Galeria d'Art "Ses Fragates" ens

presenta dins el mes de juliol una exposi-
ció de Pau Fornés, pintor i dibuixant
mallorquí nascut a Ciutat el 1930.
Va viure a Madrid de l'any 1968 fins el

1973 i a Barcelona a partir de 1977.
Ens comentà que es considera autodidac-

ta, encara que va passar, uns quants anys
d'aprenentatge amb el pintor Pere Quetglas
"Xam", amb el que va aprendre dibuix i
pintura.

La primera i precoç exposició individual
va tenir lloc l'any 1950 en el Cercle de
Belles Arts de Paüna, quan comptava úni-
cament 17 anys.

Entre Ia multitud d'exposicions que ha
fet, hi podem destacar: "Galeria Biosca",
Madrid; Nova York, 1957; Amsterdam; "Gale-
ria Michel Boutin", Paris; Cercle de Be-
lles Arts, València, 1966; Londres; "Gale-
ria Bearn", Palma; "Ses Fragates", CaIa
Bona, 1985/87/90.
CaI afegir que Ia "Tate Gallery" de Lon-

dres té obra seva i que va il·lustrar Ia
novela de Llorenç Villalonga, "Bearn".

Va esser l'artífex del retaule de l'al-
tar major de l'Església de Santa Catalina
Thomas i del triètic de l'altar major de
Ia de Sant Agustí, totes dues a Ciutat.
Així mateix va fer els dos murals de Ia

Caixa d'Estalvis de Balears, un a l'Escola
d'Hosteleria de Ia capital mallorquina i
altres a diversos hotels i establiments
de l'illa.

En els seus treballs se serveix d'olis
i acrílics que aplica generalment sobre
tela o fusta. Pinta sobre tot figures es-
tilitzates de llargues mans, ulls grossos
i colls llargs, sovint envoltades de
flors, així com bodegons.
La seva obra és elegant i un tant nos-

tàlgica, dins Ia qual el dibuix, refinat
i amb connotacions renacentistes, juga un
paper preponderant.
Compta entre els seus premis amb Ia

medalla d'honor del "Salón de Otoño" del
Cercle de Belles Arts de Ciutat i amb el
premi "Ciutat de Felanitx".

COnFORT 3 /fl.
EMPRESA CONSTRUCTORA

PISOS
De extraordinària calidad

En Ia mejorsituación de CaIa Millor (Hiper Colon)
De 2-3 y 4 dormitorios, 2 baños,

ampliasterrazas, escalera de mármol
ascensor, T.V. Satélite, etc...

NO SE LO PIENSE MAS

Ahora puede ser propietario de su propia vivienda
con una entrada de 1.000.000 de pesetas.
Resto grandesfacilidades, hasta 19 años

INFORMES:
Construcciones Confort 3, S.A.

C/SolNaixent20
TeI. 586821

CALA MILLOR
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Serveis Socials: Memòria 1.989
* Presentació.

AIs Serveis Socials cada dia se'ns fa
necessari disposar d'una informació fiable
i analíticament significativa. Avui més
que mai sembla imprescindible, enfront de
les intervencions de l'administració
pública a l'àmbit social, fruit de Ia
transició democràtica (Constitució de
1978, Llei de Règim Local de 1985, Llei
d'Acció Social de Ia CAIB de 1987), dis-
posar dels instruments d'informació i
anàlisi sobre els serveis socials, més
bàsics, com ara les MEMORIES. Saber l'es-
tat de Ia situació es l'únic punt de par-
tida vàlid per dissenyar adequadament una
estratègia de canvi que es pugui inserir
en el marc d'un servi que actua en coorde-
nades reals.

La conveniència d'adquirir consciència
de Ia feina que es porta a terme i de re-
visar Ia seva eficàcia és una dimensió
subratllada des de tots els punts de
vista, i Ia consideram indispensable per
a renovar el funcionament actual dels nos-
tres centres comarcals.

EIl marc d'actuació del Servicio Social
d'Atenció Primària està conformat, bàsica-
ment i a més de Ia normativa vigent abans
citada, pel Conveni amb el CIM en matèria
d'Acció Social i el PIa Concertat de Pres-
tancions Bàsiques del Ministeri d'Assump-
tes Socials.

El PIa Concertat de Prestacions Bàsiques
actualment facilita l'organització i pro-
gramació amb criteris homogenis per a tot
l'estat. Es una perspectiva acceptada, en
funció de l'anàlisi de Ia realitat actual,
per tots els municipis de Mallorca, perquè
s'adapta a Ia Llei d'Acció Social de Ia
CAIB.

* Treballs realitzats.

L'any passat ens dotàrem d'una organit-
zació per a permetre una adaptació a les
necessitats que s'han anat plantejant a
Son Servera. EIs principis que s'han res-
pectat tot l'any han estat treballar en
equip i programar Ia feina, tot dos des
del marc de limitacions i els marges de
gestió establerts.

Bar - Restaurant
Jdime> Ví^/e«

n

Li ofereix el seu
servei de

berenars, menjars
econòmics i

paella.

Urbanització

"Los
Almendros"

Cala Millor

CALA MILLOR
TeI. 585228
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A partir de Ia consideració dels PROGRA-
MES com a marc estructural de l'actuació
dels professionals del Servei Municipal
d'Atenció Social es varen definir dos
tipus d'actuacions bàsics:
* Actuació des de DEMANDES I SITUACIONS
DE NECESSITAT de Ia població del municipi,
donant lloc a l'actuació INDIVIDUAL-
FAMILIAR.
* Actuacions des de PROJECTES sorgits de
processos de prospecció-investigació fets
al municipi, donant lloc a projectes d'ac-
tuació COMUNITÀRIA.
EIs 4 punts bàsic de l'esquema de tre-

ball han estat: Gestació del procés de
Treball Social, Valoració i Programació,
Intervenció i Avaluació.
EIs percentatges de casos per problemà-

tiques ha estat el següent: Manca de
recursos (23%), Familiars (22%), Menors
(17%), Escolars (9%), Salut (8%), Vivenda
(7%) i d'altres.
Les demandes socials per sectors han

estat: 23, 3a Edat; 22, Joventut; 15,
Menors; 14, Situacions Emergència; 11,
Toxicòmans; 8, Disminuïts; 8, Transeünts;
7, Dona; 7, Emigrants, i 5, d'altres.
EIs recursos aplicats han estat: 15,

Menjador; 15, Ajuda domiciliària; 9, Pres-
tacions econòmiques periòdiques; 8, Col·la-
boració amb altres serveis, i 53, d'al-
tres .

* Actuaacions a partir de demandes.

Les principals actuacions realitzades
dins l'any 1989 han estat tramitacions de
pensions a càrrec de fons d'assistència
social (apartats de 3a edat i aturats amb
menors al seu càrrec) i les ajudes han
anat destinades a alimentació, menjador
escolar, llibres escolars i lloguer.

* Actuacions des de projectes.

Han estat dirigides als sectors se-
güents: vivenda i famílies necessitades,
menors, ajuda domiciliaria, prevenció de
l'abús de l'alcohol i treball socio-educa-
tiu amb menors i joves.

* Altres informacions.

El pressupost per a Serveis Socials a
1989 va esser de prop de 8 milions de pes-
setes, aportades principalment pel Consell
Insular de Mallorca, l'Ajuntament de Son
Servera i I1INSERSO.
El Servei a l'any 1989 comptava amb els

següents professionals: un assistent so-
cial, un educador de carrer, un auxiliar
informador, un treballador familiar i una
treballodra de neteja domiciliaria.
El local del Servei Hunicipal d'Atenció

Social està situat al C/Pere Antoni Ser-
vera, 34-baixos (antic local de Ia 33
edat.«
Per a informacions diverses, l'horari

d'atenció al públic és:
-assistent social: dimars i divendres, de
9:30 a 12:30 hores.
- Educador de carrer: dilluns i dimecres,
mateix horari.

El nQ de telèfon és el 56 74 01.
SS.SS.Son Servera.

TeI. 58 56 06 •

Paseo Marítimo, 21
CALA MILLOR

MALLORCA

PIZZAS-LASAGNE-HELADOS
COCfríA^TERNACIONAL

GRRPHIS
P U B L I C I T A T

ROTULOS LUMINOSOS

C/. Soledad, 11 - © 55 55 65
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Curiositats
Aquest mes començant una

nova secció, on hi haurà
un poc de tot. Li hem donat
el nom de Ia pàgina de les
curiositats i esperam que
sigui del gust de Ia ma-
joria.

Començarem contant coses
d'una espècie bastant cone-
guda com és Ia nou moscada.
Procedeix de les Illes Mo-
luques i també es va acli-
matar a d'altres regions
tropicals. Es el fruit d'un
arbre i és de Ia mida d'una
oliva; més o manco sol
esser d'uns colors grisos
i té un sabor i una olor
bastant forts.
En cuina es pot emprar

per adobar Ia carn, si
voleu donar-li un sabor
especial, no s'empra mai
per a peix. També a les
prostres Ii treu el gust.

A més d'esser molt apre-
ciada com a condiment, té
unes certes propietats
medicinals, s'utilitza per
a còlics i altres mals,
encara que no se'n pot abu-
sar, perquè pot arribar a
ser tòxica.
Una altra curiositat a

tenir en compte és el que
es pot fer amb una llimona
quan es xapa i no s ' empra
tota, es posa Ia llimona
que sobra dins un plat i
es tapa amb un tassó cap
a baix, quan s'empra de
nou, està com a tallada del
moment.

També, si un no vol que
Ia fruita ara a l'estiu
s'ompli de moscards, es
col·loca dins Ia fruitera
mitja llimona amb un clau
d'espècie.
I ara vos donarem una

recepta d'una postre, per
a refrescar-nos un poc
aquests dies de tanta
calor. Es tracta d'un re-
fresc gelat, es molt bo de
fer i surt molt barat; es
necessiten 6 cullerades de
cafè soluble, 10 de sucre,
mig litre d'aigua i 2

blancs d'ou. Es prepara un
suc amb el sucre i el mig
litre d'aigua, s'hi afegeix
el cafè i es mescla fins
que està ben fus, llavors
es posa dins una cubeta del
congelador i es deixa fins
que està quasi gelat.
Apart, es pugen els blancs
d1ou iquan està ben fort,
es mescla amb el granissat
i es guarda en el congela-
dor fins al moment de men-
jar-lo. Vereu que és de
bo! .

AEG Frigorífico SANTO 220 Dt (2 puertas) 59.900 Ptas.
AEG Lavadora LAVAMAT 240 (carga superiot) 79.900 Ptas
INDESIT Frigorífico 2410 (2 puertas) 44.900Ptas
ZANUSSI Lavadora Z-6420 (garantía 10 años) 52.250 Ptas
FISHER Televisor FTM-C 54 (21 pulgadas) .77.900 Ptas
FISHER Video FVH-P 300 59.900 Ptas
PHILIPS Televisor 1021 (14 pulgadas) 34.200 Ptas
PmLIPS Video Mod. 6290 59.700 Ptas
PHILIPS HI-FI Compacto f-1385 37.900 Ptas
PHILIPS Cintas Video E-180 (duración 3 horas) 580 Ptas

Por inauguración gama Sony 5% descuento
en todos los artículos sobre tarifa

oficial de venta al público

Oferta válida del 9 de Julio al 15 de Agosto

INSTALACIONES
SUMINISTROS
Y SERVICIOS

Urb. Los Almendros,8 - TeL 585548

CALA MILLOR
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Una altra cosa que vos
contarem és que les tomàti-
gues són molt bones per als
petits del cos, perquè te-
nen moltes de sals minerals
i vitamines; els prebes són
molt tonificants; les pas-
tanagues, a més d'ajudar
a aconseguir un bon color
de pell, és bona per als
constipats i Ia febre.
Passam a les fruites. El

meló és una fruita desin-
toxicant, té molta d'aigua
i no engreixa, és refres-
cant i molt nutritiu i
ajuda als problemes diges-
tius .
La poma aporta sucre pur

i vitamines, també té fòs-
for, així que combateix
l'estrés, un suc de poma
després de les menjades
facilita Ia digestió.

La pinya és casi com el
meló, molta d'aigua i po-
ques calories, molta vita-
mina B, el seu suc és molt
bo per als diabètics.

EIs sucs refresquen i
donen energia i el cos rep
totes les vitamines que
necessita.

Brunet.

FORDFM

Venga a vernos
Limpiauto Son Servera, S.A.
AVDA. CONSTITUCIÓN, 19 -SON SERVERA TEL. 567008
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Viatge d'estudis 1.990
Vàrem partir amb un ca-

ramull d'il·lusions i plens _
de ganes de passar-ho bé J
i veure coses noves.

El primer dia va esser ;
bastant esgotador, no està-
vem acostumats a tantes
hores d'autocar. Arribarem
a Hiça a l'hora de sopar
i després els que vàrem
tenir ànim vàrem fer una
volta per a veure l'ambient
nocturn de Ia ciutat. Esta-
va bastant animat.

L'endemà partírem cap a
Pisa, després de berenar.
Vàrem veure Ia famosa Torre
inclinada (Ia qual, desgra-
ciadament, ja no es pot
visitar), el Duomo i el
Batisteri. EIs nins no
s'aturaven de fer fotos,
meravellats, per a molts
era Ia primera vegada que
veien tals monuments.

Partírem cap a Roma i,
per mor d'un "lleuger" des-
pistament per part del con-
ductor, no vàrem trobar
l'hotel... fins a les dotze
del vespre!. L'hotel estava
situat a damunt una munta-
nya, a un petit poble a uns
30 kmts de Roma i no era
de primera categoria preci-
sament .

L'endemà vàrem anar al
Vaticà, vàrem veure Ia
magnífica plaça de Sant
Pere, els museus del Vati-
cà, Ia capella Sixtina i
un guia ens va donar una
magnífica informació i els
nins escoltaven amb atenció
i ho miraven tot sense per-
dre detall.

Per a moure'ns dins Roma
utilitzàvem el metro, per
a molts era Ia primera
vegada que feien servir
aquest mitjà i estaven un
poc espantats.

Aprenguérem que és un
lloc on s'ha d'anar alerta
amb Ia bossal .

AJUNTAMENT
DB

SON SERVERA
(BALEARS)

D. Francesc Barrachina Llaneras,
Batle-President de l'Ajuntament

de Son Servera (Illes Balears)

Amb motiu de l'adequació de les
sancions per infraccions de Ia nova Llei
sobre Trànsit circulació de vehicles a motor
i seguretat vial s'aprovà en el darrer PIe, el
nou còdig de multes, amb un augment
important de les quanties d'aquestes, xifrat
en un 117% pel que fa referència a les
sancions més habituals, i superior al 200%
en les infraccions greus o que suposin
dificultats per a Ia circulació.

Per tot aixó, vos pregam Ia màx ima
cooperació per tal d'evitar les sancions
que fins ara ensveim obligats a imposar
per a Ia consecució d'una major fluïdesa i
seguretat de trànsit.
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El capvespre vegérem el
Foro Romà i el Coliseu. No
poguérem veure res més,
perquè es va posar a
ploure.

El dia seguer>t visitàrem
un mercat el matí i, des-
prés de dinar, partírem cap
a Florència, que és una
ciutat preciosa. EIs ca-
rrers tenen una atmosfera
particular. Vàrem veure Ia
plaça del Duomo amb el
Duomo i el Campanile,
pujàrem 463 escalons!!.
Vàrem veure una magnífica
vista panoràmica de Ia
ciutat. Travessàrem el Pon-
te Vecchio, el més antic
de Ia ciutat i vegérem el
Palau Pitti.
El vespre férem voltes

per Montecatini, on estava
situat l'hotel. Es una
ciutat moderna i plena de
gelateries que vàrem
arrasar.

I, finalment... Venècia.
Es un lloc tan encantador
i romàntic com m'havien
dit. Férem voltes pels
carrers estrets i les
places i recorreguérem el
Gran Canal amb un "vapo-
retto". Les gòndoles, només
les vàrem mirar, perquè
eren massa cares per a Ia
nostra economia. El Pont
dels Sospirs, el Pont del
Rialto, Ia Plaça el Puente
del Rialto, Ia Plaça de San
Marco amb Ia Basílica, Ia
Torre "dell'Orologio" i el
Campanile.
També va ploure i ens

vàrem comprar tots uns pre-
ciosos impermeables de
colorins, els ens posàrem
i es va aturar de ploure!!,
però els nins varen riure
molt de veure els profes-
sors amb aquella ves-
timenta.

El viatge de tornada va
esser molt llarg, però els
nins ja s'havien organi'tzat
les seves diversions i no
s'avorrien gens dins l'au-
tocar.
A tots ens va fer pena

arribar a Mallorca, perquè
ens ho passàrem molt bé.
VuIl dir que els nins es
portaren amb molta correc-
ció i vaig gaudir de com-
partir amb ells aquest
meravellós viatge i tenir
oportunitat de conèixer-los
millor.

Carmen.

Rellotgeria
Fotografla

GARCIA LIS
Videos

Pl.Santlgnasi, ï
TeI. 567165 Son Servera

GRRPHIS
P U B L I C I T A T

XCA Soledad, 11
-© 55 5565



PAGíA/A - Ì4 MCULL,,o Informatiu

í

NfViXo*Qyv.irt7ft VTC

UU>Qsi
W

.)!"V M

CONTE:
ARANAS'

1LA CIUDAD DE LAS

Autora; Catalina Gelabert
(de 5-A).

Erase una vez en Oceania
una ciudad que se dividia
en dos partes: Villa Grande
y Villa Chica. En Villa
Grande vivían los ricos,
y en Villa Chica, los po-
bres .

Los pobres trabajaban
para los ricos. Los ricos
iban a Villa Chica a reco-
ger su comida, es decir,
cerdos, vacas, etc. A cam-
bio les daban un penique
y los ricos no dirigían Ia
palabra a los pobres, pues
eran desagradecidos y des-

carados .
El caso es que llegó el

día de los Reyes Magos y
un chico de Villa Grande
quería una araña para Reyes
Magos. Su padre no encon-

traba. Se enteró de que
había un mago que tenía una
arañita. Entonces fue a
casa del mago y Ie dijo:
"Tienes que tener cuidado,

GRRPHI5
P U B L I C I T A T

ANAGRAMAS
C/. Soledad, 11 - © 55 55 65
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porque, si Ia mojas, se
multiplica y destrozarían
todo Villa Grande". "Está
bien, no Ia mojaremos",
-dijo el padre-.
Un día el chico que tenía

Ia araña Se Ia llevó a
pasear y se fue a un bar
a comprar agua y el agua
se Ie cayó y Ia araña se
mojó, se hizo una enorme
bola y empezó a multipli-
carse y Villa Grande se
quedó llenita de arañas.

Los ricos mandaron las
arañas a Villa Chica, pero
les dieron jaulas para que
no se comieran sus granjas
y su ganado. Las jaulas
empezaron a romper las
jaulas y destrozarlo todo.
Un chico muy listo se

enteró de todo de Io del
mago y Ia araña y el chico
de Villa Grande. Fue a ver
al mago y éste Ie dijo:
"Solo hay una posibilidad
para acabar con las arañas,

tienes que ir a 'Miami
Vice" a por un mago que te
tiene que dar una varita
mágica y Ia tienes que
poner sobre una araña con
una pata roja, ésa es Ia
jefa, y tienes que repetir:
"Araña, ¡desaparecei" y
clávasela en el iris del
salvar del ojo derecho, si
no, no habrá esperanza para
salvar Villa Chica y, si
muere Villa Chica, morirá
Villa Grande".

El chico se escapó de
casa y Ie dejó una nota a
su madre. Emprendió su
camino y se fue hacia
"Miami Vice". Cuando llegó
allí se encontró con el
mago a punto de morir, pues
unos delincuentes de BTA
Io habían estrangulado,
tuvo que luchar, mientra
luchava, el mago murió. Y
tuvo que descubrir por sí
mismo dónde estaba Ia
varita.

La descubrió debajo de
un libro donde decía: "No
cojáis Ia varita o, si no,
moriréis", el chico no hizo
caso de Io que decía y se
fue. Al llegar allí, ya
casi estaba todo perdido,
cuando apareció una araña
con una pata roja y repe-
tió: "Araña, ¡desaparece!"
y Ie intentó clavar Ia
varita en el iris del ojo
derecho, pero Ia araña no
quiso y Ie mordió una
oreja, pero luego se Ia
clavó, aquello era horri-
ble, emitían enormes chi-
llidos y eso mareaba, pero
al fin fue declarado rey
de Villa Chica i de Villa
Grande. Y levantó nuevas
leyes. Los ricos trabajaban
para los pobres y todos
eran felices, menos des-
carados ricos, que ahora
eran trabajadores. ¡FIN!.

AJUNTAMENT
OB

SON SERVERA
Don Francisco Barrachina Llaneras, Alcalde-Presidente del

Ayuntamiento de Son Servera, Baleares.

Hace saber: «BALEAR«
Con motivo de Ia revisión catastral de urbana que se está realizando en el municipio de Son Servera, se

ruega a los presidentes de Comunidades de Propietarios se personen en el Ayuntamiento a fin de facilitar
datos relacionados a dicha revisión.

Aportar Ia siguiente información:
ESCRITURA DE OBRA NUEVA
LISTADO DE PROPIETARIOS ACTUALIZADO (Nombre, D.N.I., Domicilio Fiscal)
ULTIMO RECIBO DE CONTRIBUCIÓN
En caso de no existir presidente de comunidad, agradeceríamos a los distintos propietarios que nos

facilitaran Ia siguiente información:
ESCRITURA DE PROPIEDAD
NOMBRE1 D.N.I., DOMICILIO FISCAL
ULTIMO RECIBO DE CONTRIBUCIÓN

Agradeciendo su colaboración.

HORARIO DE OFICINA: A PARTIR DEL 28 DE JUNIO HASTA EL 31 DE JULIO
LUNES:DE16H.A19H.
JUEVES: DE10 H. A 14 H. Y DE 16H. A 19 H.
A PARTIR DEL 1 DE AGOSTO: HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE
JUEVES: DE 10 H. A 14 H. Y DE 16H. A 19 H.

En Son Servera, a 18 de Junio de 1.990
El Alcalde

Francisco Barrachina



GESTORIA GIL

20 Años de GESTION

AUTOMÓVILES
• Matricutectones.
• Transferencias.
• %rjetas transporte y visados.
• Cambio de Residencia.
• Bajas Vehículos.

DECLARACIONES A PRESENTAR:
22 Trimestre I.V.A. 1.990

(Hasta 20-7-90)

22 Trimestre I.R.P.F. (Retenciones)
(Hasta 20-7-90)

29 Trimestre pago fraccionado 1.990
(Hasta 5-7-90)

ASESORIA FISCAL Y
pONTABLE ,

ASESORlA LABORAL
• Obtenck5n DCE.
» AKa empresas en Seg. Social.
• Afta Autónomos en cualquier régimen.
• Seguros Sociates (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
• Artas y Bajas Licencia Fiscal.
• Liquidación Escrituras.
• Liquidación plusvalías.
• Registro de Ia Propiedad.
• CERTIFICADOS: Nacimiento, Defunción,

Matrimonio, Ultimas Voluntades, Renales,
Sociedades, Patentes y Marcas.

• Licencia de caza.
• Permiso de Armas

A través de Informática Uevant, (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.

•*v0 Av. J. Servera Camps, 46
TeIs 585880-60

07560 CALA MILLOR
SON SERVERA (Mallorca)

GABRIEL BLANQUER BARCELO
Ag>nti df Siguros Coliglido n.* 22.775

Operamos con cualquier compañía, de modo que las cuotas y las coberturas ofertadas sean siem-
pre las más convenientes para nuestros clientes.

DE FORMA HABITUAL, SE CONTRATAN POLIZAS CON:

* MUTUA GENERAL DE SEGUROS (Todos los ramos)
* MUTUA NACIONAL ASEGURADORA (Todos los ramos)
* A.G.F. (Todos los ramos)
* LA PREVISIÓN MALLORQUÍNA (Enfermedad y Acetes. Profes.)
* SANITAS (Asistencia Sanitaria y Hospitalaria)
* ALIANZA (Asistencia Sanitaria y Hospitalaria(

RAMOS: Vehículos, Multirriesgos (Hogar y/o Comercio), Comunidades, Responsabilidad
Civil General, Asistencia Sanitaria, Vida y Combinados, Accidentes Individual y Colectivos
(Colegios), Planes de Jubilación y Planes de Pensiones, etc.
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Un mon per a tots
L'espai televisiu del

divendres que dirigeix i
presenta Cristina Garcia
Ramos i que es titula "A
través del espejo" sol in-
cloure l'emissió d'una pe-
lícula, l'objectiu de Ia
qual és conscienciar els
espectadors sobre un pro-
blema determinat, el qual,
posteriorment, és debatut
entre una sèrie d'experts
convocats a tal fi. Idò bé,
el divendres 25 de maig es
va emetre una coproducció
de televisions europees ti-
tulada "La marcha a Euro-
pa" . Em vaig adonar de Ia
projecció d'aquesta pelícu-
Ia ja al final i em va sa-
ber greu, perquè em va pa-
rèixer una cinta interes-
sant, almanco per l'espinós
i molt real tema que trac-
tava: Ia fam al món.
L'argument era el se-

güent: En el nord d'Africa
un líder pacifista aconse-
gueix moure i entusiasmar
un bon nombre de persones
amb el fi d'organitzar una
marxa sobre Europa, el con-
tinent opulent, senyalant-
se un clar objectiu: que
aquells que estan farts de
tot vegin morir de fam a
aquells que careixen de
tot. S'intenta disuadir a
aquells despellissats que
continuaran el seu camí,
malgrat les dificultats
que, entre d'altres, suposa
travessar àrids deserts.
Al final, aquella massa
humana afamegada aconse-
gueix desembarcar a Europa,
però aviat es veurà impedi-
da en el seu intent davant
un mur de soldats i baione-
tes: és el mur darrere el
qual es parapeta des de fa
segles el món ric que no
vol veure pertorbada Ia
seva mala consciència pel
crit de Ia misèria genera-
da, en gran part, per ell
mateix.

Com s'evidencia, aquesta
película presenta Ia reali-
tat sagnant d'un món, d'una
humanitat on és de senzill
seny i d'estricta justícia
que els abundants recursos
han d'estar més equitati-
vament repartits, posant
fi a Ia paradoxa de que,
mentres uns malgasten tota
mena de productes a mans
plenes, d'altres morin li-
teralment de fam.
¿Perquè serà que els

grans responsables del món
ric no es decideixen, per
simple deure de justícia,
si no a posar fi, Ia qual
cosa no resulta fàcil,
almanco a paliar amb major
eficàcia i generositat una
situació d'injustícia que
no mereix altre qualifica-
tiu que el d'espantosa?.
Comdemnar a tants de mi-
lions d'éssers humans, de
totes les edats i condi-
cions, a una mort segura
per manca dels recursos més
elementals, mentres a-
l'hemisferi nort el simple
ús d'aquests mateixos re-
cursos es converteix fre-
qüentment en abús, és quel-
com que cau en Ia més abe-
rrant irracionalitat i en
el més avar dels egoismes.
El crit acusador dels des-
heretats ens hauria de fer
meditar més. L'Església
remarca una i una altra
vegada que Ia humanitat viu
encorsetada per estructures

Joan Servera (Prevere).

de pecat i, si no es rompen
aquestes estructures, mai
podrem tenir altra pau que
l'armada, ja que les gue-
rres solen estar provocades
per les injustícies. Davant
Ia magnitud del problema
es comprèn Io lluny que
estam de l'esperit evan-
gèlic. Meditant-ho bé, crec
que deu causar major commi-
seració l'egoïsme dels
poderosos que Ia misèria
dels pobres.
La idea fuerza de Ia

marxa sobre Europa, el
"slogan" que repiteixen les
hordes afamegades: "Si no
ens ajuden a viure, almanco
que ens vegin morir",
expliquen les paraules
finals de Ia película,
pronunciades per Ia Dele-
gada d'Europa: "Déu meul ,
quina classe de món estam
construint?". Interrogant
que ens ompliria de preocu-
pació, si tenguéssim Ia
sensatesa de meditar una
estona. Però ens estimam
més mantenir tancats els
ulls a uns problemes que,
plantejats amb cruesa, ens
robarien aquesta falsa pau
en Ia qual somniam viure.

ï Pobre Europa que única-
ment penses en posseir!.
Si un dia arribes a ser
conscient de Ia teva si-
tuació, podràs, en un gest
de sinceritat, repetir Ia
frase de Cristina Onassis:
"Sóc tan pobre que nomès
tenc doblers!" .

vJruas k3on »3ervera

SESVICIO PERMANENTE—

y transportes de embarcaciones
Calle Inmaculada, 16 -1.° -A ^^^
SON SERVERA - Mallorca A 56 80 41
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Aquesta foto no té tants
d'anys com Ia del mes pas-
sat, però, uns quants, sí,
ja que tots anaven a l'es-
cola Ca Ses Monges, almanco
l'any de Ia foto, i ara
elles ja tenen al·lots tan
grans com elles són a Ia
foto.
Direm els noms de l'es-

querra a Ia dreta i per Ia
filera d'abaix:
1) Pep "PoIl", dos descone-
guts, Biel "Rego", Catalina
"Retxa", Antònia "Papa-
iona" , Ma Magdalena de "na
Galmés", Franciscà "Paca",
Catalina "Salera", Bàrbara
Rodríguez, Ma Magdalena de
"S'Estació", Ma Angela,
Franciscà "Cameta", Antònia
Alzamora.
2) Toni "Poll", Ma Mont-
serrat, Ma "Guiema", Ma
Polla, Aina d'"Arriba",
Antònia "Barraquera", Antò-
nia "Caminera", Ma BeI
"Cameta", Ripoll, Catalina
"Rego", Nieves Marí, Fran-
ciscà "Corema", Ma BeI
"Pa", Bàrbara "d'Es Molí",
Bàrbara Vives, Maria Llane-
ras, Maria Justa.
3) Biel "Bua", Toni Llinàs,
Margalida "Solaies", Marga-
lida "Baiona", Catalina
"Boiona", Bàrbara "Solla",
Antònia "Bua", Fina, Sebas-
tiana "Boira", "na Bua",

Antònia "Fidavera", Antònia
"de s'Hotel de CaIa Bona",
Ma "MaIa", Magdalena
"Meca", Franciscà "Guiema".
4) Manolo Santiago, Fran-
ciscà, Rosa Galán, Maria
"Capblanca", Consuelo Ga-
lán, Antònia "Guiema", Mar-
galida "Fidavera", Catalina
"Carbonera", Margalida
"Floriana", "Pereta", Mar-

galida "Solaies", Antònia
"de Son Jordi", Bàrbara
"Sansona", Margalida "Mi-
nyona", Mari "sa peluque-
ra", Antònia Bueno.
Demanam perdó si qualcú

surt a Ia foto i nosaltres
no hem posat el seu nom.
Gràcies !.

Maria Brunet.

©sW&ea-ttet & (u&me·M'

Peluqueros

ASESORES DE IMAGEN
MASAJES COLUMNA

VERTEBRAL
REFLEXOTERAPIA PODAL

LIMPIEZA DE CUTIS
TRATAMIENTOS FACIALES Y

CORPORALES
TIENDA NATURISTA

Delfín, s/n,
TeI. 586518 Manacor



PAGIWA - 20 ŒUECULLm Informatiu

Santi Espiritusanto, Subcampió
d'Espanya de Judo

El mes de juny es disputaren a Madrid
els campionats d'Espanya de Judo Sub-15,
en el qual prengueren part els dos judo-
ques del Club Renshinkan de CaIa Ratjada,
Santi Espiritusanto i Alberto Llull, en
representació de Ia Comunitat Balear.
Aquest trofeu és conegut també com a
"Judokita" i va tenir com a marc de con-
frontació el poliesportiu "Triángulo de
Oro".
EIs components de Ia nostra selecció

estig-^ren fenomenals i tots quedaren
entre els 10 primers classificats.
Alberto no va tenir el seu dia i no

pogué desenvolupar amb eficàcia Ia bona
tècnica que té, ja que va esser inmovilit-
zat en el primer combat.
Santi tengué una actuació molt brillant,

disputant Ia final amb igualtat per part
dels dos judoques, ja que no es marcaren
res en cap moment i, per decisió arbitral,
es donà Ia victòria al contrincant, que-
dant subcampió d'Espanya. Santi fou el
gran triunfador. Es natural de CaIa
Ratjada i entrena en el Club Renshinkan,
dirigit de Ia mà de Pep Mascaró, té Ia
graduació màxima exigida per Ia seva edad,
13 anys. L'any passat fou primer campió
en tots els trofeus federatius i un bri-
llant setè lloc en el nacional. Enguany
ha superat el seu palmarès esportiu amb
molt de treball, campió de totes les seves
trobades oficials a Ia nostra Comunitat
i a un punt del campió d'Espanya.

Santi té el cinturó marró des de l'any
passat. En el campionat d'Espany d'aquest
any ha disputat quatre combats abans
d'arribar a Ia final: el primer, contra
el representant d'Extremadura, marcant un
"yu ko" i inmovilitzant posteriorment; el
segon, contra un judoka de Madrid, marcant

dos "yu kos" i un "ko ka"r en el tercer,
Ii tocà el representant de Catalunya que
Ii entrà "soto gari" i Ii marcà un
"wazari", llavors fou quan Santi començà
a desenvolupar tot el judo que sap i Ii
va contrarrestar amb un "yu ko" i un
"ippon",- en el quart, va lluitar contra
el de Madrid, guanyant per decisió arbi-
tral. I aixi arribà a Ia final que ja hem
comentat.

Santi, amb aquest sucampionat, tanca una
excel·lent temporada realitzada per Ia
nostra selecció. Dos bronzes i quatre
quints són altres títols aconseguits en
altres nacionals pels nostres represen-
tants balears . Ha estat potser Ia millor
actuació d'ençà que funciona Ia nostra

JBJ.

C.E.J.R.

INPORMACIO DEL REGISTRE CIVIL.

* Naixements.

27-05-90 Iris Gascón Cuesta.
02-06-90 Ma Teresa Moreno Egea.
03-06-90 Javier Muñoz Egea.
04-06-90 Maria Massanet Hidalgo.
01-06-90 Sergio De Ia Hera Herrera.
12-06-90 Beatriz López Alcaide.
14-06-90 Andrea Büttner Vives.
09-06-90 Ana Ma Aguilera Pavón.
13-06-90 Estefania Romero Callaghan.
19-06-90 Hugo Abalo Ruiz.

* Matrimonis.

(No n ' h i va haver cap).

* Defuncions.

10-06-90 Juan Tous Llull.
11-06-90 Miguel Vives Ribes.
07-06-90 Pedro Vives Massanet.
26-06-90 Uwe Junkereit.

PENTRO
ACUPUNTURA
DIETETICA - NUTRICION

Fco Gomilo. 1 Entlo B - TeI 55 59 22 WANACOf?
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Ciclisme
El passat 23 de juny se

celebrà a Son Servera Ia
4a etapa de Ia la Carrera
Challenger Intersocial
Comarcal de LLevant, orga-
nitzada a Ia perfecció per
Ia U.C.Son Servera, amb
l'ajuda de Ia Policia Lo-
cal, que sempre va estar
a punt.

El guanyador de l'etapa
fou el corredor del C.C.
Manacor, Bartomeu Vives
Cànaves, qui va fer una
escapada quan faltaven 2
km. i ningú va poder seguir
les seves rodes.
EIs guanyadors per cate-

gories foren:
A) Joan Llinàs, de Sant
Llorenç.
B) Bartomeu Vives Cànaves,
del C.C.Manacor.
C) Francisco Artigues, de
Felanitx.
D) Guillem Llinàs, de Sant
LLorenç.
E) Guillem Timoner, de Fe-
lanitx.
EIs corredors de Son Ser-

vera no pogueren guanyar
en el seu poble; el primer
en arribar a meta fou Angel
Carrión, el qual ho va fer
en desè lloc, però aquesta
ha estat l'etapa on els
serverins donaren Ia cara
durant tot el seu desenrot-
llament .
La primera estirada Ia

donà Morales, que va pujar
Es CoIl des Vidriers, par-
tint en dos el grup de co-
rredors, quedant 28 dels
45 que prengueren sortida.
Al pas per Artà. el pilot

de corredors recuperà qual-
cuns dels rerassagats i

agafen a Morales, però
el company d'escapada, el
llorencí Joan continuà es-
capat , ben igual que el
serverí F.J.Angel, els
quals encapçalaren el pilot
de corredors. A les rampes
d'Artà cap a Sant LLorenç

hi va haver diversos in-
tents d'escapada, que no
es varen materialitzar.
A l'entrada, a Ia carre-

tera de CaIa Mlllor cap a
Son Servera, justament a
les portes de l'Hotel Eure-
ka va esser Lluco de Son
Servera qui va pegar una
forta estirada, per a pre-
parar Ia sortida de Carri-
ón, però estava molt vigi-
lat i no va poder esser.
Però si ho aconseguí el
manacorí, al qual ningú va
poder seguir, entrant amb
7 minuts d'avantatge sobre
un petit grup on eren els

favorits. Timoner va entrar
el quart, davant de Llorenç
Vives.

L'organització vol donar
les gràcies a tots els
municipis per on s'ha de-
senrrotllar aquesta 4a
etapa, per Ia seva col·labo-
ració; als policies de
trànsit, i en especial a
Ia Policia de Son Servera;
als components de Ia mega-
fonia, Mateu Riera, Manuel
Mavega i Pep Garcia.

Ramón Manzano.
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Futbol a les Festes de Sant Joan
Es disputaren varis partits de futbol

en el camp municipal d'esports, amb motiu
de les festes patronals, patrocinats per
l'excel·lentíssim Ajuntament de Son Servera
i amb Ia col·laboració de diverses cases
comercials de Ia vila i organitzades per
l'infatigable Pep López.
Resultats i comentaris;

* 20-6-90.
La Sirena - 4.
Las Tinajas - 3.

Resultat acceptable, ja que tant un com
l'altre conjunt suaren per a dur-se'n el
trofeu.
El partit tengué dos àrbits. Durant el

primer temps va ser Nagi, que no va voler
seguir per mor dels insults que va rebre
dels pocs aficionats que es donaren cita
en el municipal de Son Servera. La nostra
opinió és que no ho feia tan malament com
per a que s'enfadassin aquests senyors que
demanaven que fos més parcial, i és que,
per a demanar segons quina cosa, primer
s'ha de saber que es demana, perquè si no
hom sap el reglament, més val callar i no
insultar al que desinteresadament es posà
de curt i arbitrava aquest partit de pe-

nyes, que ell pitava parcialment bé.
La segona part va estar arbitrada per

Pep López, que ho fé molt bé. Al final
s'entregaren els trofeus i tots quedaren
tan amics.

* 20-6-90.
(Benjamins).
Badia - 5.
Cardassar - 1.

Bon partit. S'ha de destacar Ia feina
de Julio, l'entrenador dels petits del
Badia, els quals estan fent un bon futbol..
Enhorabona a tots.

* 22-6-90.
(Infantils).
Badia - 2 .
Escolar - 2.

Va guanyar l'Escolar per penalts. En
aquest partit es va veure poc futbol, ja
que els jugadors, tant locals com visi-
tants s'ho agafaren amb calma.

* 22-6-90.
(3a divisió) .
Badia - 2.
Cardassar - 2.

Per penalts va resultar guanyador el
Badia. Varen haver de llançarünà 2a tanda
de penalts, fins que fallaren els lloren-
cins. Hom esperava veure qualque novetat
en aquest encontre, però va ser així.
Va ser un partit típic de final de tem-

porada, esportivament no va ser bo, però
es va complir amb el compromís, el Sr.
Gelabert dirigí l'equip per darrera vega-
da, és a dir, Ia pròxima temporada el Ba-
dia no comptarà amb els seus serveis.

* 23-6-90.
Alevins - 5.
Ca'n Picafort - 0.

Un resultat curt, ja que els locals no
s'esforçaren a fons, però amb tanta calor,
no es podia fer més.

* 23-6-90.
(Juvenils).
Badia - 3.
Olímpic - 2.

Aquest partit, juntament amb el de ben-
jamins, va ser on millor futbol es va
veure en el municipal serverí.

Joan Servera es presentà com a nou tèc-
nic de l'Olímpic, ja que, segons rumors,
el seu entrenador, Sr.Salem, no s'hi va
poder presentar.

El partit va ser molt mogut, ja que
l'Olímpic s'avançà en el marcador en dues
ocasions, però el Badia sabé reaccionar
i al final derrotar-lo amb gols de molt
bella execució .

Al final s'entregaren els trofeus.
Hem de dir que l'Ajuntament col·laborà

amb els primers trofeus de tots els par-
tits. També hi col·laboraren diverses cases
comercials.
Des d'aquestes pàgines de Recull...

donam l'enhorabona a tots els qui han
col·laborat i en especial al Sr.López per
Ia seva gran labor en l'organització de
tota aquesta tramoia i esperem que no es
cansi mai.

Ramon Manzano.
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Gran éxit del nostre pilot Jaume Febrer en Ia
Pujada a Sa Gramola DfAndratx

Amb triumf absolut de
Jaume Febrer en Ia cilin-
drada de 7 5 c. c. ; amb un
temps de 3.11.76 fou el
guanyador amb Ia seva Honda
en Ia III Pujada de "Sa
Gramola" d'Andratx.
Com és normal en aquest

tipus de carreres, es rea-
litzaren dues pujades al
circuït, de poc més de 4
km.
En Ia primera el nostre

gran pilot va fer una molt
carrera amb uns temps molt
bons i va quedar el primer
en les dues manegues.
Entre 1.500 a 2.0000 per-

sones es donaren cita en
un mati molt calurós en el
tram per on es desenrotlla-
va Ia prova, per a veure
el pas de les motocicletes
i, com sempre, molts d'afi-
cionats de Son Servera i
CaIa Millor.

L'organització va complir
a Ia perfecció els horaris
prevists i a les 12:30 Ia
prova havia finalitzat i
nosaltres ja teníem els re-
sultats finals.
¿Què ha passat amb el II

Premi Badia de CaIa Mi-
llor?, ¿és que els nostres
polítics només tenen futbol
i banda de música?, ¿és que
els altres esports i enti-
tats culturals no compten
per a ells?; perquè, segons
noticies, des del 12 de ge-
ner hi ha una petició al
nostre Ajuntament i ningú
fa res. L'única cosa certa
és que aquesta carrera tè
ajuda pendent, quan estava
en el programa balear dins
el nostre municipi; esperem
que l'any qui vé, per fes-
tes de Sant Joan, se cele-
bri aquesta prova de velo-
citat, perquè els nostres
pilots ben bé que s'ho me-
reixen .

J.A.Milán.

Nunca nada tan familiar
ha s/do tan excitante.

/
/K-

Nuevo Fiat Tipo 16 válvulas.
Ya no tiene porqué renunciar a un superdeportivo por Ia fami-
lia. Fiat ha dado un paso adelante creando el Nuevo Fiat Tipo
16 V. i.e. Un superdeportivo realmente confortable. Amplio, con
espacio para todos y para todo. Con una aceleración de 0 a
100 km/h, en 8.5 seg.. un motor de 138 CV y 1.750 c.c. que
anda como Ia seda, seguro, equilibrado y de muy fácil conduc-
ción. A partir de ahora viajar en compañía con el Nuevo Fíat Tipo
16 V i e va a ser un gran placer
Nuevo Fi,it Tipo 16 V i e Acéptelo deportivamente

«
^'

<r anna
Concesionario Oficial:

AUTOVENTAMANACOR, S. A.
r.!S>. '• SoUr 4 , pM| |n,-| M.iM,n i > t Ti-I "-! -1.) ' ' V . r ,

VEALOS EXPUESTOS ESTE FIN DE SEMANA EN BAIX DES COS
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Ximbombada
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Arrel de Ia ximbombada
que l'Escola ded*Castanye-
tes va fer pels darrers
dies a Ca'n Jaques, s'ha
fet un llibret amb Ia reco-
llida de les cançons de
ximbomba que es cantaren
aquell vespre i també Ia
música més coneguda d'a-
questes cançons.

La idea ha estat de Mar-
galida Nebot i Ia feina de
Pep Alba. Aprofitarem un
dissabte al vespre per a
fer una freixurada i des-
prés de sopar i ballar qua-
tre jotes, se'ns va regalar
a tots els presents l'es-
mentat llibret.
Moltes gràcies a les per-

sones que han fet aquesta
feina, perquè nosaltres
tenguem aquest record.

Maria Brunet.
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