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La veritat no sempre fa mal

* La Policia Municipal torna esser noti-
cia.

Darrerament Ia Policia Municipal és
notícia per les seves actuacions, les
quals acaben essent denunciades, havent
els seus membres de comparèixer davant el
Jutge.
En primer lloc demanaré perdó als "Muni-

cipals" per anomenar-los així, ja que els
volen esser Policia Local, però jo per-
sonalment pens que no estan al servei de
cap local, sinó del municipi, per tant Ia
paraula més adequada és Policia Municipal.
Com deia, darrerament són notícia pels

mitjans de comunicació per les seves ac-
tuacions, les quals sempre acaben essent
denunciades per mals tractes i les males
paraules que diuen als presumptes impli-
cats en alteracions d'orde públic, el que
no comprenc és si deu esser que els poli-
cies dels altres municipis no serveixen
més que per a cobrar a final de mes o és
que els de Son Servera són uns "putes
gallets de brega" , el que sí és cert és

que el que passa dins el nostre municipi
és de película.
Amb això no és que estiga en contra de

l'actuació dels municipals, ja que trob
que, tal com estan les lleis i Ia juventut
actualment, si no és a base de donar berga
i millor si és de bou, arribarem a que
se'n riuran de tothom i en especial dels
responsables de l'orde públic, per tant,
enhorabona si l'actuació dels municipals
a les passades festes de Sant Joan era en
bé del municipi.

* El batle torna dir que ell ho feia per
bé del poble.

Dies passats sortí publicat que el Mi-
nisteri de Treball sancionarà l'Ajuntament
serverí per haver contractat dos profes-
sors estrangers fora tenir llicència de
treball.
No entraré dins el tema, ja que no n'es-

tic informat i, si he d'anar a cercar-lo,
més val deixar-lo anar, però em va fer
molta de gràcia que el Sr.Batle declaràs
que ell ho va fer en bé del poble, pel que
veig, aquesta paraula està essent molt
habitual en boca del batle serverí, què
deu voler dir?.

* EIs *Albertos serverins".
Com ja ve essent habitual, per tots els

municipis tenen els seus "Albertos" i a
Son Servera, per a no ser manco, també
tenim els nostres.
Després de fer vàries enquestes a dife-

rents persones del municipi, en el sentit
de quines persones qualificaria com a
tals, ha sortit per majoria que dins Son
Servera els "Albertos" són els germans
Pallicer.
En primer lloc els deman disculpes, si

és que això els sabrà greu, però s'ha de
tenir en compte que Ia veu del poble i els
comentaris així s'han pronunciat i tampoc
crec que sia tan dolent que sien qualifi-
cats com els famosos "Albertos", si feim
un resum dels seus esdeveniments darrers,
com tornar-se a ficar en política, can-
viant del partit d'Unió Mallorquina (UM)
al Partit Popular (PP), que deu esser que
per a les pròximes eleccions volen com-
provar si els seus familiars els votaran,
ja que, com recordareu, a les passades els
vots que tregueren ni tansevol va sortir
el tant per cent familiar.
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Però pareix que per a les pròximes s'ho
estan muntant millor, ja que han començat
per posar-se de part dels "poderosos" o,
com es diu pel poble, dels "mafiosos".
També han vist que dins Ia Tercera Edat
hi ha molts de vots i per tal de guanyar
Ia seva confiança els convidaren a un di-
nar de campionat. Enhorabona, idò, almanco
els padrins s'ho passaren "bomba".

* La tanqueta de bombers està per a regar
els jardins.

La tanqueta de bombers que el Consell
de Mallorca oferí a l'Ajuntament serverí
només està a punt per a regar els pins i
jardins.

Al primer incendi que es va produir dins
el municipi, ocorregut el passat 6 de
juliol a Ia muntanya de S'Estepar, Ia tan-
queta fou tot un drama. Després de vàries
hores, s'acordà que podria esser una ajuda
per a passar pels camins per on els ca-
mions grossos no podien, idò, què vos pen-
sau?, quan decidirenn que Ia duguessen al
lloc de l'incendi, resultà que no havia
cap persona per manar-la, si no s'aclaria
no sé què; després resultà que a l'Ajunta-
ment no havia Ia clau del magatzem i, quan
es trobà, resultà que el camion estava

davant i no tenia les claus posades. Des-
prés de tota aquesta maniobra, no sabem
si tenia aigua o no, perquè ja hauria
estat Ia darrera cosa.
Esper que el Sr.Batle prengui nota i

miri de posar les coses clares.

Pep Garcia.

COnFORT 3 /ft
EMPRESA CONSTRUCTORA

PISOS
De extraordinària calidad

En Ia mejor situación de CaIq 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, SA.

C/SolNaixent20
TeI. 586821

CALA MILLOR
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Primera exposició gastronòmica a CaIa Millor

El 26 de juliol va tenir
lloc en el Celler Santa
Maria Ia presentació als
mitjans de comunicació de
l'Associació "Agrupació
Gastronòmica de CaIa Mi-
llor" , que actualment
compta amb més de 40 asso-
ciats .
Aquesta associació neix

d'una inquietud que els
mateixos restauradors i
caps de cuina d'hotels i
restaurants consideren ne-
cessària per a cultivar
i per a que es faci qual-
que cosa més que el tre-
ball diari, organitzant
actes dins d'una linea
únicament gastronòmica,
Ia qual cosa repercutirà
positivament perquè Ia
nostra zona turística
sigui millor.
Així idò, un dinar-encontre de 5 perso-

nes donà pas a un altre amb 14 . El que
s'ha fet fins ara ha estat nomenar Junta
Gestora i constituir l'associació legal-
ment .
L'objectiu més inmediat és organitzar

aquesta "I Exposició Gastronòmica", que
surgeix d'un viatge que uns quants socis
realitzaren en el 88 a Lyon, al Campionat
del Món de Cuina. Aquesta exposició pretén
ensenyar al públic l'art de Ia cuina mit-
jançant Ia confecció de diferents especia-
litats i tendrà lloc el 23 de setembre,
precedint Ia ja tradicional Setmana del
Turista. Abans, però, els dies 21 i 22 hi
haurà dues conferències: una gastronòmica
i altra enològica.
L'Agrupació Gastronòmica, conscient de

que necessita ajuda, ha exposat les seves
intencions a Toni Penafort, President de
Festes de CaIa Millor, a Pere Servera i
Ignasi Umbert, Presidents de les Comis-
sions de Turisme dels Ajuntaments de Son
Servera i Sant Llorenç, als respectius
batles, a Romeo SaIa i Toni GiI, i, per
acabar, a Joan Verger, President del Con-
sell Insular de Mallorca.
El President d'aquesta associació és

Juan Sancho, al qual desitjam un gran
èxit.

B.S.

.j*#ME.
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Cervera

\ AXfFNTF

y transportes de embarcaciones

'*- 568041
CaIIe Inmaculada, 16 -1.° -A
SON SERVERA - Mallorca

Presentació del programa del
sisé congrés ordinari de Ia
FSB-PSOE

El propassat dimarts dia 31 de juliol,
Ia Federació Socialista Balear (PSOE) va
convocar Ia Premsa Forana per a presentar
el programa del Sisè Congrés Ordinari (Po-
nència Marc).
EIs diputats Josep MoIl i Valentín Va-

lenciano (aquest darrer, Vice-Président
segon del Parlament i Secretari General
del PSOE balear) comentaren en què consis-
tia l'anomenat programa.
En primer lloc feren un anàlisi de Ia

situació política actual, acusant d'insa-
tisfactòria l'actuació del President Cane-
llas. També recalcaren l'aspecte econòmic,
referint-se sobretot al sector turístic,
el qual requerix una millora dins Ia in-
fraestructura hotelera, reduint l'oferta,
fent desaparèixer del mercat les places
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obsoletes. Després incidiren en oferir es-
pais lliures per a Ia millora de l'entorn
inmediat dels allotjaments turístics.
Altres temes que destacaren foren l'al-

ternativa majoritària de progrés, presen-
tant els seus projectes de futur, refor-
çant Ia personalitat pròpia del PSOE de
les Balears i el diàleg entre totes les
forces polítiques illenques per tal de
cercar i fomentar un acord global per al
tractament i execució de totes les mesures
conduents al desplegament institucional
de Ia nostra Comunitat Autònoma.

La vertebració de les Balears inclou els
Consells Insulars i Ia política municipal
progressista, millorant Ia qualitat de
vida, reforçant les senyes d'identitat,
com Ia llengua, cultura i educació dels
illencs i Ia pràctica de l'esport, consi-
derant-lo com una manifestació més de Ia
personalitat de l'individu, Ia qual ha
d'esser facilitada com una contribució a
Ia seva formació integral.
Com a darrer punt assenyalaren el PSOE

de les Illes Balears com un partit amb
personalitat pròpia, presentant els seus
estatutos . Mda. Fuster.

GRRPHI5
P U B L I C I T A T

PAPEL CONTINUO

C/. Soledad, 11 - © 55 55 65

Crònica d'ones illenques
** TV Balear, un projecte impossible?.

Es varen quedar sols els grups del PSM-
EEM i del CDS al Parlament en Ia seva
proposta de creació de Ia TV Balear.
L'esborrany del grup nacionalista contem-
plava Ia creació d'una TV autonòmica a
partir de Ia infraestructura de les tele-
visions locales i de Voltor, S.A, amb Ia
qual cosa el projecte seria viable amb un
pressupost molt reduït.
Malauradament el PP i el PSOE no han

recolzat aquesta iniciativa, que nosaltres
trobam necessària, atractiva i factible,
només falta voluntat política dels dos
partits majoritaris al Parlament.

** El retorn de Radio Amanecer.

El passat 30 de juliol tornà a l'aire
Radio Amanecer de Palma en els 101 mhz de
Ia FM, amb so digital estèreo. L'emissora
pertany a Divercisa, S.A. de Ia ONCE (51%)
i a José González (49%) i ha tengut pro-
blemes amb els treballadors contractats
en l'etapa de proves (d'abril a juny).

La programació, de moment, és totalment
autònoma les 24 hores diàries i exclusiva-
ment musical. Juntament amb Ia de Maó (que
segueix inactiva) i d'altres formen el
"Grupo Universal de Emisoras de Radio
Amanecer".
EIs seus estudis estan a l'Avinguda AIe-

jandro Rosselló, 23-7, de Ciutat. El seu
nQ de telèfon és el 72 08 18.

** Breus.

* R.Manacor (107'5) ha quedat novament
inactiva.
* R.Artà (107'8) segueix irregularment en
període de proves i ja ha anunciat progra-
mació regular per a després de l'estiu.
Telèfon: 83 51 25.
* Les privades estan a punt d'entrar en
funcionament des d'JVlfàbia, els canals
d'emissió seran aquests: 58 Telecinco, 61
Antena-3 i 64 Canal Plus.
* La "quarta cadena" torna conectar amb
TVE-2-Catalunya. Pedro Moflino.
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Los cazafantasmistas
(Conte original de Pedro Zierof).

En un museo, por Ia noche, sobre las
diez y media, un policia del museo vio
aparecer a tres fantasmas, Io primero que
hizo fue llamar a tres coches patrulla.
Al llegar los coches patrullas, empeza-

ron a investigar el caso.
Pero no se dieron cuenta de que había

tres fantasmas más. Un policía pensó que
querían robar Ia joya maravillosa proce-
dente de La India.

Y así fue. Al estar los policías en Ia
puerta, los fantasmas dieron el golpe, Io
que pasó fue que cogieron al otro grupo
de fantasmas, que Io formaban niños que
querían pillar a los ladrones.
Entonces los fantasmas ya estaban muy

lejos, no obstante Ben, el mayor, intentó
coger a los fantasmas, pero solo cogió
dos, al otro Io cogió Jack con Ia ayuda
de Benjamin.
Ese grupo de fantasmas resultó ser el

grupo de "los tigres", que nadie habá po-
dido coger hasta ahora.
Ben, Jack y Benjamín fueron recompensa-

dos y les dieron tres medallas y dinero
para sus padres. Y así fue como cogieron
a "los tigres". FIH.

e<Mia$a
VENDA DE VIVENDES

APARCAMENTS ITRASTERS
A

CALA MEXOR
SON SERVERA

I
SA COMA

Informació a
Construcciones

BADIA CALA MILLOR. S.A.

AVDA. JOAN SERVERA CAMPS, 41
CALA MILLOR TeI. 585830

Cartes al Director

* Al Sr. Joaquin Martinez (Concejal del
Ayuntamiento de Son Servera).

Con este escrito, y por aludido, paso
a contestar a sus declaraciones hechas a
Ia revista "Sa Font" de Son Servera,
junio-julio 90.
Con fecha 10-9-89, en el "Diario de

Mallorca" usted dice: "El PSOE de Son Ser-
vera considera viable una moción de cen-
sura, pero aún está muy verde este tema,
aunque no se puede negar que han existido
negociaciones con los otros Partidos".
Con fecha 13-9-89 en el "Dia 16 de Ba-

leares", usted declara que apoya al Sr.
Barrachina en Ia moción de censura, ideada
por los grupos CDS y PDP, y dice en su
declaración a este diario, que no resta
tiempo suficiente para crear una platafor-
ma sólida en Io que queda de legislatura.
Estas son sus declaraciones, Sr.MENTIROSO.
Con fecha 14-9-89, su propio partido Ie

ordena que apoye Ia moción de censura con-
tra el Alcalde Sr.Barrachina, esto también
fue publicado en el D-16. Su partido Ie
decía que se retractara de las declaracio-
nes que había hecho ust^ a este diario.
¿No es así, Sr.MENTIROSO.-.
Aún tenemos más, Sr.MENTIROSO, alias

FANTASMA.
Usted hizo unas declaraciones en "Ultima

Hora" diciendo que el Sr.Director de Ia
revista "Manacor Comarcal" se estaba cons-
truyendo un chalet ilegal y tuvo que rec-
tificar por no tener pruebas de Io que
dijo.
Entonces, yo me pregunto: ¿Quién va de

mentiroso por Ia vida?, ¿Usted, Sr.Mar-
tínez, o yo?.
Sin más y con Ia verdad por delante, Ie

saluda atentamente. Luis Bmdil

(DHI 50.651.469).

GRRPHIS
P U B L I C I T A T

ROTULOS LUMINOSOS

C/. Soledad, 11 - © 55 55 65
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Curiositats
Ja tornam esser aquí amb les nostres

curiositats, començades el mes passat, les
quals esperam que vos hagin agrado' , al-
manco un poquet.
Aquest mes xerrarem de Ia mel, Ia canye-

lla, del safrà i també vos donarem una re-
cepta de cuina molt apropiada per aquest
temps estiuenc.

* Començam amb Ia mel; tots sabem que Ia
mel és un aliment molt complet, té molt
de ferro, calç i fòsfor, és un bon substi-
tutiu del sucre i no produeix problemes
a les dents, per això és molt bo .acostu-
mar-nos a prendre'n en lloc del sucre.

Hem de saber que Ia millor mel és Ia més
espesa i fosca; és un bon laxant i estimu-
lant i bastant emprat en bellessa.
Es millor conservar-la a un lloc ben

fresc, però a temperatura ambient i dins
un pot de vidre. En cas de que ens quedi
forta i Ia volguem reblanir, el millor és
posar el pot al bany maria.

* La canyella es treu de Ia closca de uns
arbres de Ceilan. Perquè Ia canyella ens
arribi a nosaltres, ha hagut de passar per
un llarg procés de secat i curat de Ia
closca. S'empra en perfums, cuina i medi-
cina .
En cuina és emprada com adob, tant en

branca com mòlta; és molt apreciada a les
postres pel seu olor i gust agradables.
En farmacologia les seves propietats són

digestiva i antigripal. En forma de tin-
cura té una acció tònica i estimulant.
També és aconsellada en afeccions intesti-
nals i es fa servir amb friccions lleuge-
res contral els dolors reumàtics.
Per cobrar Ia gana, es posa mig gram

mesclat amb llet o aigo i es pren a les
menjades fortes del dia.
També són coneguts els seus poders afro-

disiacs i per això ha passat a prendre
part a nombroses begudes a hosteleria.

* El safrà és una planta bulbosa que ens
vé d'Orient, on es cultiva en grans quan-
titats, a Espanya cada vegada es cultiva
menys. Degut al seu preu, en cuina es fan
servir d'altre colorants. A Ia Mancha el
cultiu i Ia recollida del safrà és tot un
ricte encara.
L'espècia que es treu de Ia planta és

molt perfumada i s'empra com a colorant
i aromatizant en cuina. Encara que sia
car, és aconsellable emprar-ne, per esser

més natural i saludable que els productes
colorants i químics, els quals només donen
color.

Es diu que el safrà dóna alegria, forta^
leix el fetge, calma Ia tos, reforça el
cor i és bo contra les malalties contagiò-,
ses. Anau alerta, però, ja que, si n'em-
prau massa, pot resultar verinós, per això
es millor que sia l'apotecari qui recomani
el seu ús en medicina.
De tot el que hem dit avui, només s'em-

pra com a estomacal i com a condiment.
Per obtenir un kilo de safrà es necessi-

ten unes 100 flors, més o manco, pensau
que cada planta sols té una o dues flors
i que Ia recollida només es pot fer a mà,
així que no és raro que sia tan cara.

I ja passam a Ia menjua, vos donam una
recepta bona de fer i molt mengívola ara
a l'estiu, es tracta d'una ensalada
d'arròs amb pollastre, es necessiten 200
grams d'arròs, 100 de formatge, un pit de
pollastre torrat, una poma, 3 cullerades
de maonesa i 3 de salsa de tomàtiga.

Es talla el pit, el formatge i Ia poma
a trossets i es mescla amb l'arròs, ja
bollit, es mescla Ia maonesa i Ia tomàtiga
i es trempa. Es un plat que en 30 minuts
ja estàf fet.

Maria Brunet.
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Exposició de
Maria U.
Pazos

Durant aquests
mitjos mesos de
juny i juliol, a
Ia sala d'exposi-
cions "Sa Pleta
Freda", hem pogut
visitar l'obra que
hi té exposada Ma-
ria U. Pazos.

Q •> j Informatiu

Art: Cala Bona-90
Fins allà vàrem

anar i poguérem
parlar amb ella i
contemplar Ia seva
obra realitzada
aquí. A ella Ii
agrada molt emprar
els color ocres,
terres, els ver
mells, verds i
blaus amb totes les
seves tonalitats
per a expressar
aquesta estada

aquí, a CaIa Mi-
llor, ja que hi ha
pintat moltes
obres, des de Ia
platja, mirant cap
a l'horitzó, Sa
Punta de n'Amer i
Sa Costa des Pins,
amb aquestes sorti-
des de sol, així
com tots aquests
motius que són tan
nostres i que mai
ens cansa veure'ls

posats damunt
aquestes teles, tan
extraordinàries,
de Maria U. Pazos.

No cal dir res
més. María, enhora-
bona des de Recull
i no et cansis mai
de pintar tot això,
tan nostre.

Exposició de Blanche Schneider
La sala d'exposi-

cions que l'Ajunta-
ment de Son Servera
té damunt el ' local
de Ia tercera edat
té exposada Ia da-
rrera obra gràfica
que ha fet Blanche
Schneider (de Lu-
xemburg). L'ha pre-
parada casi tota
a casa seva, en Es
Port VeIl, durant
aquest darrer any.
Ens comentà que

a Ia darrera expo-
sició individual
que havia fet a
"Arts Raval" de Fe-
lanitx havia expo-
sat una sèrie de
pintures fetes da-
munt seda, perquè
l'hi havien enca-
rregat i aquí el
que presenta és tot
oli damunt tela.
Ha fet Belles

Arts a Luxemburg
i, estudiant l'es-
cultura i ceràmica,
aconseguia entendre
millor les ombres
i Ia perspectiva.
No sol fer estudis
previs, ja que,
quan pinta, ho fa

per a expressar els
seus sentiments
d'aquell moment.
També Ii agrada

•visitar exposici-
ons. Per acabar,
hem de dir que ella
no es considera fi-
gurativa, maldament
encara Ii queden
alguns caràcters
que sí ho són.

Robí de B.

GRRPHI5
P U B L I C I T A T

ANAGRAMAS
C/. Soledad, 11 - © 55 55 65
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Pau Fornés, a Ses Fragates

Durant aquest mes de ju-
liol, Ia Galeria d'Art
"Ses Fragates* de CaIa
Bona ha tengut en exposi-
ció a Pau Fornés (Ciutat,
1930), el qual ha aconse-
guit com sempre un gran
èxit, tant a nivell de vi-
sitants com de vendes.
La seva obra és, de sem-

pre, tan fantàstica, acon-
seguint aquestes transpa-
rències i efectes sobre
qualsevol objecte, sia
fruites o figures...
A ell Ii agrada crear

un món irreal i construir
màgics retrats d'una so-
cietat inexistent, amb els
quals ens recrea Ia vista,
ja que per a ell no hi res
impossible de crear, po-
sant fantasia i mestria
aconsegueix belles i insu-
perables obres, a partir
de les pròpies contradic-

/

cions, que es quan l'ar-
tista crea.

Sia així com sia, en-
horabona, Pau! .

Jesús Alonso, a Sa Pleta Freda
La sala d'exposicions

"Sa Pleta Freda" de Son
Servera té exposant durant
els mesos de juliol i
agost 1'obra de Jesús
Alonso (Bilbao, 1958),
professor de dibuix a Ia
Universitat de Salamanca.
Ens comentà que Ia seva

obra parteix dels colors
bàsics i d'ells cap a
l'infinit; és paisatgís-
tica, amb llocs propis i
símbols molt definits,
malgrat aquesta paisatgís-
tica pròpia, és com un joc
del llenguatge.

Dins les seves obres hi
roman l'enigma, tot amb
ell és significatiu, en
especial Ia melancolia.
Aleshores hi trobam obres

més senzilles, que no per
això deixen d'esser magní-
fiques, molt impressionis-
tes, amb unes textures i
combinacions de colors
molt loables.

Ha obtingut al llarg de
Ia seva ensenyança pictò-
rica dues beques dels Mi-
nisteris de Cultura i
d'Assumptes Exteriors, una
per a estudiar a Madrid
i l'altra, a Roma.
Així com en el 1981 fou

premi nacional de pintura
"Numancia" a Soria, en el
1984 també fou premi de
pintura a Ia "VI Bienal
de Zamora, així com en
1987 va esser premi nacio-
nal a Ia "III Muestra de
Arte Joven".

Quant a les exposiciones
individuals, podem asse-
nyalar les realitzades a
Madrid (1987/88), Salaman-
ca (1987/89), Aranda de
Duero (1987), València
(1988), Múrcia (1988);
col·lectives: Madrid
(1984/85/87/90), Eivissa
(1984), Barcelona (1988),
València (1988), Nova York
(1988), Roma (1989/90).
Te obra realitzada a

Xixon ("Un mirador para
Gijón, 1987). Ha publicat
a 1982 una col·lecció d'ai-
guaforts titulada "Soria"
i a 1984 una altra titu-
lada "Jardín".

MCULL<i<i Q
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Luis Bermejo, a Ses Fragates

En el mes d'agost la Ga-
leria d'Art 'Ses Fragates"
de CaIa Bona té en exposi-
ció l'aquarel·lista Luis
Bermejo, el qual és a més
gravador a l'aiguafort,
escultor i il·lustrador.
Va estudiar a Ia Real

Acadèmia de San Fernando,
encara que Ia seva sòlida
formació Ia realitza pel
seu propi esforç.
Quan residia a València

va conèixer a l'any 1960
el pintor José Segrelles,
d'ell aprengué grans ense-
nyances i aprofità els
seus consells. D'aquella
amistat va néixer Ia seva
gran vocació per l'art de
l'aquarel·la, el qual va
depurant i dominant any
rera any.
Es un il·lustrador de

gran èxit, Ia qual cosa
Ii valgué l'any 1982 per
a esser premi a l'artista
de l'any a Nova York.
Entre les seves exposi-

cions individuals podem
anomenar les realitzades
a València (1981, Galeries
Segrelles i Benlliure,
dues vegades a cada una),
Sabadell (Gabarroi Gabarro
Art), Cartagena (Gigarpe),
Alacant (Ruiz Morante),
Palma de Mallorca (Bearn),
Figueres (Josep Fajol),
Barcelona (Maite Muñoz),
Pollença (Juan XXIII),
Albacete (Caja Valencià),
Alcoi (Emece) i Madrid
(Ingres, 1990) .
A Ia seva obra hi trobam

maravelloses estàncies o
habitacions, on hi ha al-
quimistes medievals amb
les estanteries plenes de
llibres i al·lotes amb ca-
pells, ben assegudes amb
Ia mirada perduda dins
l'horitzó. Totes aquestes
escenes tan ben represen-
tades i plenes de vida ens

Sß> FRÄGAT!
Gak*ria ti'arí

transmeten tots els seus
sentiments amb una il·lumi-

nositat imparable.

Robí de B.

Nunca nada tan familiar
ha sido tan excitante.

/
/

N.'

Nuevo Fiat Tipo 16 válvulas.
Ya no tiene porqué renunciar a un superdeportivo por Ia fami-
Na. 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 Fiat Tipo
16 V i.e. va a ser un gran piacer.
Nuevo Fiat Tipo 16 V. ie. Acéptelo deportivamente.

<*
A'

<r
Concesionario Oficial:

AUTOVENTA MANACOR, S. A.
Fusters. Solar, 43. PoI. lnd. Manacor. TeI. 84 34 00. Manacor.



GESTORIA GIL

F
GESTORIA GIL

20 Años de GESTION

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

ASESORIA LABORAL
Obtención DC.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

ASESORIA FISCAL Y
pONTABLE ,

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
Ratrimonk) con precios especiales a colectivos de
Hoteles-Empresas que sean clientes habituales.

W.v
GABRIEL BLANQUER BARCELO

Agente de Seguros Colegledo n.° 22.775

Av. J. Servera Camps, 46
TeIs 585880-60

SEGUROS

07560 CALA MILLOR
SON SERVERA (Mallorca)

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.



Festes Patronals

SANT LLORENÇ
DES CARDASSAR

Diumenge 12 d'Agost a les 22'30 h.

GEMINIS I TOMEU PENYA
•
I

Concert extraordinari i únic a Mallorca

i

Venda
d'entrades:

tf*<?\v*-

Palma
Jes: Manacor

Porto Cristo
Campos

CaIa Bpna
CaIa Millor
Vilafranca

Santa Margalida
Son Carrió

Sant Llorenç

Xocola*, Aloha 2, Bar Güell
Discos Baba, Bar Mingo
Ciqüeña Records
Ba? Es Vici
Van Van Le-Ie
O.M.I.T. i Viajes Ultramillor
Bar Es Niu
Bar Arachu
Delegació de l'Ajuntament
Ajuntament

Venda
anticipada:
1.200 ptes.

Venda
finestreta:
1.500 ptes
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Festes Patronals de Sant Llorenç
DIJOUS. 9 D1AGOST.

* 21 hores ; Repicada de
campanes i amollada de
coets anunciant el comen-
çament de les festes pa-
tronals d'enguany.

* 17'30 hores; Torneig de
voleibol en el Polies-
portiu Escolar, organitzat
pel Club de Voleibol de
Sant LLorenç.

* 20 hores; Cercavila per
Ia Banda Infantil, recent
creada, pels carrers del
poble, acompanyada dels
gegants de Sant LLorenç.

* 22 hores; Actuació del
grup local "Card en Festa"
a Ia Plaça de l'Ajun-
tament .

* 23 hores; Ball de bot,
organitzat per l'Escola
Card, amb l'actuació de
Sis Som, Música Nostra,
Tramudança i 3onadors de
Jotes i Mateixes.

DIVENDRES. 10 D1AGOST.

* 9'30 hores; Actuació de
xeremiers, els quals anun-
ciaran el començament de
Ia festa infantil.

* 10 hores: Jocs infantils
i corregudes de joies a
Ia Plaça de l'Església,
organitzat per un grup de
joves, APA de Sant Llorenç
i Col·legi Públic "Mestre
Guillem Galmés", amb Ia
coordinació del SMOE.

* 15 hores: Partit de fut-
bol C.D-Manacor-C.D.Car-
dassar.

* 22'30 hores; Revetla de
ball de saló a Ia Plaça
de l'Ajuntament amb l'ac-
tuació de l'Orquestrina
d'Algaida, Lucio Barbosa
i José Guardiola.

DISSABTE. 11 D1AGOST.

* 15 hores; Gran tirada
als coloms organitzada per
Ia Societat de Caçadors
"La Veda".

* 17 hores; Corregudes ci-
clistes organitzades per
Ia Unió Ciclista de Sant
Llorenç.

* 19'30 hores ; Torneig de
tennis (semifinal) en el
Camp Municipal d'Esports.

* 21'30 hores; Revista
Musical a Ia Plaça de l'A-
juntament amb les actua-
cions estelars de Baccara
i Julio Madrid.

DIUMENGE. 12 D1AGOST.

* 19'30 hores; Torneig de
tennis (semifinal) en el
Camp Municipal d'Esports.

des Cardassar

9 al 15 d'agost

DIMARTS, 14 D1AGOST.

* 191SO hores; Futbol Pe-
nyes Las Tinajas-Penya Es-
portiva Cardassar.

* 19'30 horesi Torneig de
tennis (final) en el Camp
Municipal d'Esports.

* 22 hores; A Ia Plaça de
l'Ajuntament, el Grup LIo-
rencí de Comèdies posarà
en escena l'obra titulada
"Ca Nostra", de Joan Mas,
dirigida per Miquel
Rosselló.

* 21'30; Concert extraor- DIMECRES. 15 D1AGOST.
dinari per Ia Banda de
Música de Sant Llorenç di-
rigida per Francesc Sapi-
na, a Ia Plaça de l'Ajun-
tament .

* 22'30 hores: En el Camp

de tutbol, l'actuació de
Geminis i Tomeu Penya,
seguida del concert extra-
ordinari i únic a Mallorca
de Victor Manuel i Ana
Belén. Presenta Lina Pons,
de TVE-Balears.

DILLUNS. 13 D1AGOST.

* 20 hices: Partit de
futbolet (semifinal) en
el Poliesportiu Escolar.

* 22'30 hores; Verbena
Rock, amb l'actuació dels
grups Rembrandt, Dirección
Prohibida, Quinta Esencia,
Terratrèmol (local), a Ia
Plaça de l'Ajuntament.

* 19 hores; Partit de fut-
bolet femení S'Estel-Ham-
burgueseria en el Polies-
portiu Escolar.

* 19'30 hores; A Ia Plaça
de l'Ajuntament, demostra-
ció de judo a càrrec de
DOJO MURATORE de Sant LLo-
renç .

* 20 hores; Partit de fut-
bolet (final) en el Poli-
esportiu Escolar, organit-
zat per Esports SoL*r-Pont
i Comercial Es Puig.

* 211SO hores; Gran festa
infantil i juvenil a Ia
Plaça de l'Ajuntament amb
l'actuació del grup d'ani
mació mallorquí CUCORBA.

* 23'30 hores; Gran cas-
tell de jocs artificials
i trac final en el Camp
de Futbol, patrocinat pels
germans Rosselló.
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Galeria de personatges

A travès d'aques-
tes pàgines de Ia
revista Recull in-
tentarem que cada
mes surti algun
personatge que, per
alguna cosa, sigui
per Ia feina que
fa o per les seves
aficions, sigui fa-
mós o popular dins
el nostre entorn.
Be, ido, aquesta

vegada hem agafat
el pintor Salvador
Ferré i Andreu i
Ii hem plantejat
el següent qüestio-
nari:

- Com definiria
1'estat actual de
Ia pintura?.

Un poc caòtic,
Ia gent no està
centrada amb allò
que és bo i allò
que no ho és, un
poc mesclat tot.
L'error, crec jo,
és imaginar-se que
s'ha d'entendre
molt en pintura i
1'art per mi és una
cosa de sentiments.
Aleshores, si es
confon Ia filosofia
amb Ia pintura, ja
1'hem fotuda i això
crec que és el que
està passant ac-
tualment. S'han
oblidat d'escriure
filosofia i volen
fer-ne »sobre Ia
pintura, llavors
és on fan un camí
fals.

Com veu el
marxant?.
- Crec que actual-
ment es necessita,
ja que hi ha aquest
caos i almanco els
marxants dirigeixen
un poc més aquest
món de Ia pintura.

- Quina pintura Ii
agrada veure, ac-
tual o clàsica?.
- Tot, potser que
Ia clàsica ja no
m'interessa tant,
interessa més el
que crea Ia gent
jove.
- Com es du amb les
galeries?.
- Be, allò que és
clar és que surt
cara una galeria
i ells no crec que
gunayin massa do-
blers amb els per-
centages i tot
això.
- A qui admira dins
Ia pintura.
- Per mi, en Monet.
Es el "déu" , a mi
m'ha influenciat
molt, sobre tot des
que vaig veure les
"nanfeades" al Pa-
lau de 1'Orangerie,
vaig caure de cul!,
em vaig haver de
seure, tu!!. Allò
va eser maravellós,
les va fer als 82
anys, quan estava
operat de catara-
tes, que casi no
hi veia, allò va
esser massa.

- Quan a totes
aquestes fires in-
ternacionals que
es realitzen a Es-
panya , què opina
d'elles?.

Es un món del
qual no hi puc opi-
nar, perquè no tenc
temps de veure'l.
- EIs darrers preus
que s'han pagat so-
bre els "genials"
(Picasso, Van
Gogh. .. ), com ho
veu això?.

- Jo no ho puc jut-
jar, és com ho que
deia abans, és un
problema d'inver-
sions i de doblers,
és interessant. Un
pintor em deia que
trobava que no hi
havia dret, jo Ii
vaig dir que, si
es pagaven tant per
comprar brillants
i altres coses,
perquè no se n ' han
de pagar per un
quadre o qualsevol
altra obra d'art?.

BAR RESTAURANTE
S'ERA DE

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

LASEVA ESPEOALITAT

ELCUENT
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- La seva formació
és autodidacta?.
- No, no, jo vaig
estudiar a Belles
Arts, dos o tres
cursos, després
vaig anar a Ia
Llonga a Barcelona.
- SoI pintar a
qualsevol hora o
tè inspiracions?.

- No, quan me pega,
depèn de Ia llum,
no tenc hora per
a pintar.
- Què Ii motiva a
pintar?.

La bellessa d'un
moment, com a mi
m'agrada molt Ia
llum. . .

Si 1'obligassin
a canviar Ia seva
forma de pintar,
què faria?.
- No canviaria.

Quins són els
seus colors prefe-
rits?.

Violetes, blaus
i ocres terres.

Te prest en pro-
jecte cap expo-
sició?.

A Son Floriana
en tendré prest una
de temes bastant
monogràfics, de ca-
ses mallorquines,
casi segur tot, i
després a Manacor,
per les festes de
Sant Antoni.

I. per acabar,

Ii deman perquè
tants de canvis de
residència dins Ia
seva vida?.
• Això ho porta Ia
feina, com sóc una
persona molt in-
quieta, no per Ia
feina. El que jo

no he pogut fer mai
és arribar a un
lloc, estar vuit
dies i pintar, hi
he de quedar a viu-
re molt de temps,
el màxim possible
i llavors és quan
hi comences trobar
el sabor del país,
és a dir, a Mallor-
ca el que vaig fer
els primers anys
d'estar aquí no
m'agradava com allò

d'ara. Ara és quan
hi trob unes ai-
gües , unes roques,
una profunditat;
Ia gent és fantàs-
tica; és que jo
consider que Ia
vida és molt curta
i a mi m'agrada
molt cremar etapes,
és a dir, viure al
màxim, que no em
quedin coses a fer.

Rubí de B.

PENTRO
ACUPUNTURA
DIETETICA - NUTRICION

Fco Gomilo, t Ent1o B - TeI 56 59 22 - MANACOR

FORDFŒM

Venga a vernos
Limpiauto Son Servera, S.A.
AVDA. CONSTITUCIÓN, 19 -SON SERVERA TEL. 567008
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I Challenger Intersocial Comarcal de Llevant

Organitzat pels clubs
ciclistes d'Artà, Fela-
nitx, Manacor, Sant Llo-
renç i Son Servera se
celebrà el "I Challenger
Intersocial Comarcal de
LLevant". Aquesta prova
constava de cinc etapes,
les quals es disputaren
els dies 2, 9, 16, 23 i
30 de juny.
Cada club corria amb

l'organització d'una
etapa, però es formà un
comité compost per cinc
persones, una de ca^a
club, amb un president,
resultant elegit per vota-
ció 1 ' excampió del món
d'aficionats fa 24 anys,
Miquel Mas; com a secre-
tari , el representant de
Felanitx, Francisco Javier
Fuster, que ha estat una
de les anelles més impor-
tants, per Ia seva tasca
i constància en aquest-a
prova. EIs altres també
hi han col·laborat per-
fectament .
Aquesta I Challenger ha

estat un gran èxit d'orga-
nització i participació.
Partiren de Ia línia de

sortida un total de 58
participants: 8 artanencs,
19 felanitxers, 16 manaco-
rins, 11 llorencins i 5
serverins. Entre els fela-
nitxers es trobava el gran
campió Guillem Timoner.
Cada etapa tenia el seu

alicient, perquè es forma-
ien 5 categories (A, B,
C, D i E) i es disputava
el trofeu per a cada gua-
nyador de Ia seva cate-
goria. Per tant s'entrega-
ren 25 trofeus en les 5
etapes, a part dels que
cada club entregava als
seus corredors el dia que
l'etapa era organitzada
pel seu club.

Després el 30 de juny
s'entregaren els trofeus

i qualque sorpresa.
Al restaurant Cas'Hereu

es reuniren un total de

165 comensals, entre els
quals es trobaven els re-
presentants dels ajunta-
ments dels 5 municipis que
organitzaren Ia prova.
L'entrega de trofeus va

estar animada per Miquel
Mas, que fou perfecta. En
acabar l'entrega i el
sopar, ens desplaçaren al
"Palacio de Cristal", on
seguí Ia festa fins a
altes
nada.

hores de Ia mati-

Rellotgería
Fotografìa

GARCIA LIS
Vídeos

Pl. Sant Ignasi, 1
TeI. 567165 Son Servera

AEG Frigorífico SANTO 220 Dt (2 puertas) 59.900 Ptas.
AEG Lavadora LAVAMAT 240 (carga superiot). .79.900 Ptas
INDESIT Frigorífico 2410 (2 puertas) 44.900 Ptas
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 ffl-FI Compacto f-1385 37.900 Ptas
PHILIPS Cintas Video E-180 (duración 3 horas) 580 Ptas

Visite nuestra esposición de aire
acondicionado y bombas de calor

Roca
Oferta válida del 9 de Agosto al 15 de

Septiembre

INSTALACIONES
SUMINISTROS
Y SERVICIOS

Urb. Los Almendros,8 - TeI. 585548

CALA MILLOR
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* ia etapa.

Classificació de l'etapa
de Manacor:
1) Miquel Salas (Manacor)
2)Bartolome Vives (Ma-
nacor)
3)Sebastian Rigo (Ma-
nacor), 4) Angel Carrión
(Son Servera), 5) Francis-
co Artigues (Felanitx).

* 23 etapa.

Classificació de l'etapa
de Sant LLorenç:
1) Miquel Tous (Artà)
2) Lorenzo Vives (Manacor)
3) Bartolomé Galmés (Ma-
nacor), 4) Miguel Salas
(Manacor), 5) Julian Case-
llas (Artà).
Classificació general:

1) Miguel Tous (Artà)
2) Lorenzo Vives (Mana-
cor) , a 29 s.
3) Bartolomé Galmés (Mana-
cor) , a 32 s.
4) Miguel Salas (Manacor),
a 53 s.
5) Sebastián Rigo (Mana-
cor) , a 1 m.
6) Angel Carrión (Son Ser-
vera) , a 1 m.
19) Bartolomé Andreu (Son
Servera), a 2m 31s.
22) Fernando Morales (Son
Servera), a 5m 51s.
27) Juan Angel Parra (Son
Servera), a 7m 26s.
37 ) Diógenes Rodríguez
(Son Servera), a 2Om 18s.
La segona etapa es va

córrer amb molta vigilàn-
cia i el corredor arta-
nenc, Tous, sabé aprofi-
tar, deixà el pilot de co-
rredors i guanyà l'etapa,
assolint un liderat que
conservaria fins al final
de Ia prova.

* 3fl etapa (Felanitx.
16-6-90).

Sortiren 44 corredors.
S'esperava una etapa

molt moguda, ja que Timo-
ner Ia volia guanyar i

així poder optar al lide-
rat de Ia general, però
no va poder esser, en can-
vi sí que va guanyar al
seu bon amic i contrincant
a Ia carretera, el manaco-
rí Lorenzo Vives.
Hi va haver diversos in-

tents a l'etapa, però tots
estaren molt vigilats. Pa-
reixia que 1'escapada de
Bartolomé Vives que havia
d'esser bona, però el pi-
lot no ho va consentir i
tots entraren junts.
El guanyador al "sprint"

va esser el manacorí Se-
bastián Rigo.
Classificació de l'e-

tapa:
1) Sebastián Rigo
(Manacor)
2) Julián Casellas (Artà)
3) Guillermo Timoner (Fe-
lanitx )
4) Bartolomé Vives
(Manacor)
5) Francisco Artigues (Fe-
lanitx)
Classificació general:

1) Miguel Tous (Artà)
2) Lorenzo Vives (Mana-
cor) , a 29s.
3) Bartolomé Galmés (Mana-
cor) , a 32s.
4) Sebastián Rigo (Mana-
cor) , a Im.
5) Julián Casellas (Artà),

a Im.
8) Angel Carrión (Son Ser-
vera) , a Im.
16) Bartolomé Andreu (Son
Servera), a 2m 51s.
19) J. Angel Parra (Son
Servera), a 7m 26s.

23) Fernando Morales (Son
Servera), a 14m 26s.
33) Diógenes Rodríguez
(Son Servera), a 34m 38s.
Com es veu, Tous segueix

de líder, s'espera una
guapa lluita entre Timoner
i Vives dins Ia seva cate-
goria .
Vuit corredors, d'un

total de 44, no acabaren
l'etapa, per mor de Ia
forta calor i el fort rit-
me amb que es va córrer.

* 4a etapa (23-6-90, Son
Servera).

Aquesta etapa va esser
designada per l'organitza-
ció com a reina, per esser
Ia més dura i llarga.
Prengueren Ia sortida

un total de 41 corredors,
els quals baix el comanda-
ment del director de l'e-
tapa, Sr.Penafort, feren
una volta neutralitzada
al circuit.
Pareixia que els corre-

dors serverins tenien ga-
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nes de que els notassin
que estaven en carrera i
ho aconseguiren, perquè,
quan el Sr.Peñafort donà
Ia sortida, fou el corre-
dor Morales qui va pegar
Ia primera estirada, amb
el llorenci Juan Llull,
els quals passaren desta-
cats pel CoIl des Vi-
driers, però foren agafats
pel pilot de corredors.
Després fou Parra qui

ho va intentar pel CoIl
d'Artà, però el pilot no
volia sorpreses. Diógenes
no podia pegar, perquè es
quedà a conseqüència de
tantes estirades.
S'estava preparant l'e-

tapa perquè fos al final
Carrión qui botàs, però
Ia caiguada de Parra deixà
els plans espanyat. Lluco
volgué col·laborar com es-
tava previst i botà del
pilot a l'altura de l'Ho-
tel Eureka, però va estar
poc temps rodant tot sol
i, quan faltaven 2 km, fo-
ren els manacorins els qui
prepararen 1'escapada i

va esser Bartolomés Vives
qui botà, seguit dels fa-
vorits, entre ells, el
serverí Carrión que fou
batut al seu poble.

Resultats :
1) Bartolomé Vives (Mana-
cor) , Ih 38m 16s.
2) Bartolomé Galmés (Mana-
cor) , a 7s.
3) Miguel Tous (Artà), a
9s.
4) Francisco Artigues (Fe-
lanitx) , a 9s.
5) Guillermo Timoner (Fe-
lanitx), a 9s.
10) Angel Carrión (Son
Servera), a 9s .
19 ) Bartolomé Andreu ( Son
Servera), a 28s.
30) Fernando Morales (Son
Servera), a 1Om 24s.
31) Diógenes Rodríguez
(Son Servera), a Um 31s.
Juan Angel Parra no va

poder acabar l'etapa, per-

què va caure, pero es tro-
bava perfectament.
Al final s'entregaren

els trofeus per a cada ca-
tegoria i per als cinc co-
rredors locals. Després
es va serví un refrigeri
per a tots els partici-
pants i seguidors.

La Directiva de Ia U.C.
Son Servera dóna les grà-
cies a Ia Policia Local
per Ia seva bona feina
realitzada, ben igual que
als de Trafico i a tots
els que han col·laborat
perquè siguin possibles
aquests actes esportius.
Classificació general:

1) Miguel Tous (Artà), 5h
47m 33s.
2) Bartolomés Galmés (Ma-
nacor) , a 3Os.
3) Lorenzo Vives (Mana-
cor) , a 39s.
4) Bartolomé Vives (Mana-
cor) , a 51s.
5) Sebastián Rigo (Mana-
cor) , a Im.
8) Angel Carrión (Son Ser-
vera ), a Im.
17) Bartolomé Andreu (Son
Servera), a 3m lOs.
26) Fernando Morales (Son
Servera), a 24m 43s.
30 ) Diógenes Rodríguez
(Son Servera), a 46m.

* 5fl etapa (Artà. 30-6-90.

Prengueren Ia sortida
un total de 37 corredors
en aquesta darrera etapa,
que es preveia molt mo-
guda, tenint en compte Ia
poca diferència que sepa-
raven, tant en Ia general
com en les categories.

El líder Tous Alzina
i el seu equip controlava
Ia carrera, juntament amb
els manacorins, que eren
els dos equips més forts.

La primera de les dues
voltes d'aquest circuit
es rodà a fort ritme,
imposat pel grup del lí-
der, tots hi col·laboraren
molt bé perquè no hi ha-
gués canvi de líder.

A Ia segona volta, bota-
ren del pilot de corredors
Rigo. Carrión i Llull
(cada un d'ells de dife-
rent equip), els quals
posaren les coses molt di-
fícils al líder, quan, al
pas per Ia cruilla de Ia
Costa dels Pins, l'avan-
tatge dels tres escapats
era de 37 segons i Ia
màxima de 56, i tant Rigo
com Carrión estaven a un
minut del líder, és a dir,
que si hi hagués hagut
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col·laboració entre ells,
podien haver desbancat al
lider.
Hi va haver un moment

en què Rigo es quedà ta-
llat a l'entrada de Ia ca-
rretera del Rafelet, però
no saberen o no pogueren
ni Carrió ni Llull deixar
a Rigo, el qual va fer un
gran esforç per conectar
amb els seus companys de
fuga i presentar-se junts
a Ia meta d'Artà, on gua-
nyà Rigo al "sprint". El
pilot, on era el líder,
entrà a 11 segons.

Classificació de l'e-
tapa:
1) Sebastián Rigo (Mana-
cor) , Ih 37m 46s.
?.) Angel Carrión (Son Ser-
vera), mateix temps.
3) Juan LLuIl (Sant LLo-
renç), a 3s.
4) Bartolomé Vives (Mana-
cor), a Us.
5) Francisco Artigues (Fe-
lanitx) , a 11 s.
18) Bartolomé Andreu (Son
Servera), a 51s .
28) Fernando Morales (Son
Servera), a 19m.
30) Diógenes Rodríguez
(Son Servera), a 19m 2s.
37) Antonio Moreno (FeIa-

44s.
'entregar els
l'etapa, els
organitzadors

per reu-
nou en el

nitx), a 37m
Després d'

trofeus de
corredors i
s'acomiadaren,
nir-se de bell
Restaurant Ca s'Hereu, on
després d'un bon sopar,
es passà a l'entrega de
trofeus.
Primer, per gentilesa

de l'organització (clubs
d'Artà, Felanitx, Manacor,
Sant LLorenç i Son Ser-
vera) s'obsequià a totes
les senyores que hi assis-
tiren amb un clavell i uns
números per a un sorteig
d'unes belles plantes, un
bon detall del Sr.Javier
Fuster, al qual se Ii en-
tregà un preciós trofeu

per Ia seva col·laboració,
ben igual que un servidor,
firmant d'aquesta crònica,
amb una bonica placa. Grà-
cies ! .
Classificació general

definitiva:
1) Miguel Tous (Artà), 7h
25m 30s.
2) Bartolomé Galmés (Mana-
cor) , a 3Os.

3) Sebastián Rigo (Mana-
cor) , a 49s.
4) Angel Carrión (Son Ser-
vera) , a 49s.
5) Bartolomés Vives (Mana-
cor) , a 51s.
16) Bartolomé Andreu (Son

Servera), a 3m 50s.
24) Fernando Morales (Son
Servera), a 42m 33s.
28) Diógenes Rodríguez
(Son Servera), a 65m 14s.
37) Juan Anguel Parra.
Classificació per cate-

gories :
A).
l(únic) Juan Llinàs CaI-
dentey (Manacor), 8h 29m
22s.

B).
1) Miguel Tous Alzina
(Artà), 7h 25m 30s.
2) Bartolomé Galmés Man-
resa (Manacor), a 30s.
3) Bartolomés Vives Càna-
ves (Manacor), a 51s.

C).
1) Sebastián Rigo Bergas
(Manacor), 7h 26m 19s.
2) Angel Carrión Rodríguez
(Son Servera), mateix
temps.
3) Francisco Artigues Sa-
grera (Felanitx), a lls.

D).
1) Guillermo LLinàs Mas-
caró (Sant LLorenç), 7h
53m lOs.
2) Bartolomé Femenias Mes-
quida (Sant LLorenç), a
35m 8s.
3) Sebastián Huguet FiIi-
puti (Felanitx), a 48m
52s.

E).
1) Lorenzo Vives Puigrós
(Manacor), 7h 26m 21s.
2 ) Guillermo Timoner Obra-
dor (Felanitx), a 8m 44s.
3) Antonio Femenias Llite-
ras (Artà), a 32m 6s.
Aquests són tots els co-

rredors que aconseguiren
trofeu, el qual els fou
entregat també al sopar.
També obtingueren un bell
obsequi amb el anagrama
de Ia prova cadascun dels

participants, així com els
representants de cada mu-
nicipi .
El premi a Ia desgràcia

fou per al corredor mana-
corí Miquel Nicolau el
qual defensava els colors
de Felanitx, per Ia caigu-
da que va sofrir a Sant
Llorenç, juntament amb un
altre company d'equip, el
corredor Aceituno, tant
un com l'altre ja estan
restablerts, enhorabona
a tots dos. Hem de dir que
Nicolau va estar uns
quants dies ingressat a
Ia clínica, però, com po-
guérem veure, es troba
disposat per a particiapr
en Ia pròxima.
El trofeu "fanalet ver-

mell" al corredor de les
cinc etapes fou per al ma-
nacorí Juan Melis Grimalt.
Gràcies a totes les per-

sones que han col·laborat,
cases comercials, ajunta-
ments, TV Manacor, Antena
3 Capdepera, Manuel Nave-
ga, Mateo Riera i Pep Gar-
cía, per Ia seva perfecta
labor en megafonia.
La II Challenger ja està

en marxa!.

Ramon Manzano.

^

;.v
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Ciclisme: Festes de Sant Joan

El 24 de juny es
va celebrar Ia tra-
dicional carrera
ciclista "Festa de
Sant Joan'90", Ia
qual va esser un
gran èxit, tant per
Ia seva bona orga-
nització com per
Ia molta partici-
pació .
Els guanyadors

foren els següents:

* Alevins .

1) Lorenzo Seguí
2 ) Rafael Campins
3 ) Pedro Suñer

* Infantils .

1 ) Antonio Crespí
2) Bartolomé Soler
3 ) José Rivas

* Cadets.

1 ) Alzamora
2 ) Bauza
3) Taulet

* Veterans Espe-
cial.

1) Riera
2 ) Fernández
3 ) Munar

* Veterans "A" .

1 ) Comila
2 )Sureda
3 ) Quintana

* Veterans "B" .

1) Gelabert
2 ) Pou
3) Garcías

Futbol
El Badia de 3a divisió ja té entrenador

per a Ia pròxima temporada: EstevaCal-
dentey és el nou tècnic. Com a jugador va
sortir del Manacor i va passar pel Poblen-
se i el Badia.

* Veterans 'C'.

1 ) Cebrian
2) Roig
3) Contestí

* Desafiament ci-
clista contra pe-
destre.

1) Pedro Flores
2) Mariano Ajates

Les primeres fè-
mines no disputaren
Ia seva carrera pel
fet d'estar cele-
brant-se a Vallado-
lid el Campionat
d'Espanya de Ia
seva categoria. Les
que varen venir
prengueren part a
les proves corres-
ponent a Ia seva
categoria i Ia Unió
Ciclista Son Ser-
vera les obsequià

amb un present, per
Ia seva col·labo-
ració .
El desafiament

entre Flores i Aja-
tes va tenir molta
aceptació fins al
final.

La directiva de
Ia U.C.Son Servera
ha estat l'organit-
zadora dels actes,
patrocinats per
l'Ajuntament, dos
representants del
qual, J.Vives i
J.Reynes, feren en-
trega dels trofeus.
La directiva vol

fer públic el seu
agraïment a totes
les cases comer-
cials que han
col·laborat amb
aquest acte es-
portiu .

Ramón Manzano.

TeI. 58 56 06 •

Paseo Marítimo, 21
CALA MILLOR

MALLORCA

PIZZAS-LASAGNE-HELADOS
COCttíAttsíTERNACIONAL



O O Ci Informatiu PAGINA - 21

Una altre gran triump del nostre
Febrer a Ia cronometrada al Puig

corredor Jaime
Major

Amb una organització
perfecta en tots els sen-
tits, va tenir lloc Ia
prova de Ia 7a edició de
Ia Pujada Cronometrada al
Puig Major.
En Ia categoria de 80

c.c. el nostre corredor
entrà el segon, a tan sols
cinc segons del primer
classificat.
Creim que, si Jaime se-

gueix així, serà campió
de Balears una altra vega-
da en trasts cronometrats,
si tenim en compte que no-
més falta Ia carrera de
L·lubi. Es una pena que no
se celebri Ia carrera pre-
vista a CaIa Millor per
a poder veure a aquest
gran corredor.
Avui xerram amb en

Jaime:

- Com veus l'afició de Son
Servera i CaIa Millor, que
sempre te segueix ei. les
teves carreres?, què pots

d'aquests grans amics
teus?.

Estic molt content de
que em donin deler a cada
carrera, perquè realment
em donen molts d'anims i
moltissima moral, encara
que n'hi ha que per enveja
només volen que tengui
qualque accident.

Qui són aquests ene-
mics?.
- No vull contestar aques-
ta pregunta, ells ja ho
saben.

Ens pots dir qualque
cosa sobre aquesta ca-
rrera? .
- AIs entrenaments també
vaig esser segon, crec que
el meu company Bota té una
gran maquina i més temps
per als entrenaments, però
crec que a Llubí seré cam-
pió, si no tenc més con-
tratemps .

Idò res. Jaime, esperam
que finalment tenguem una

altra vegada el Campionat
de Balears a casa. que és
el nostre gran poble de
Son Servera.

Waty.

GRRPHIS
P U B L I C I T A T

XO C/. Soledad, 11
-© 55 5565

INPORMACIO DEL REGISTRE CIVIL. I

* Naixements.

25-06-90 Sandra Llamas García.
06-07-90 Gabriel García Vilchez.
06-7-90 Raúl Gómez Cobo.
13-07-90 Ana Belén García LLamas.
25-07-90 Mario Sanchez Suarez.
16-07-90 Daniel Guerra Contador.

* Matrimonios.

14-07-90 Juan Servera Esteva i Juana Ma
Nebot Andreu.
20-07-90 Bartolomé Servera Puigrós i
Trinidad Hermosilla Ortega.
28-07-90 Miguel Miranda Romero i Josefa
Martínez Lobato.

* Defuncions.

04-07-90 Francisco Nebot Gaya.
09-07-90 Margarita Vives González.
11-07-90 Margarita Brunet Tous.

JmilloKM/UEI
G.A.T. 820. Telefax 586470

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

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

OFERTA ESPECIAL A GRECIA
MlCONOS 9 días, media pensión 67.000 ptas.

GRETA 9 días, alojamiento/desayuno 59.500 ptas.
estos precios incluyen avión desde Palma,

traslados aeropuerto.
Visita 1/2 d(a en ciudad, seguro de viaje

NUEVA YORK 1 semana avión y hotel 99.900 ptas
VUELOS INTERNACIONALES

ROMA desde 13.900 ptas
VIENAdesde 15.900 ptas

MADEIRA desde 23.900 ptas
PARIS desde 12.000 ptas

SANTO DOMINGO 64.900 ptas.
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Golf: III
Trofeu Joieria
Fermin Omega

En un assoleiat diumenge
del mes de juliol se cele-
brà a Ia Costa des Pins
el III Trofeu de GoIf
"Joieria Fermín Omega",
patrocinat per l'esmentada
firma i organitzat per Ia
comissió tècnica del Camp
de GoIf.

Hi varen participar de-
vers 50 jugadors, es co-
mençà a les 9:30 i s'acabà
a les 19:00, amb un des-
cans d'una hora a les
13:00. Es realitzaren dues
voltes al camp i es com-
pletaren els 18 forats.
EIs resultats foren

aquests :

* Homes.

1) Henry Ramsdan, 69 cops,
2) Nicolàs Nicolau, 70.
3) Joan Moolenek, 70.

* Dones.

1) Helen Lewis, 71 cops
2) Eugènia Forges, 73.
3) Cristina Dierich, 75

Bar - Restaurant Scin Dïecjo

-laim< V/i%/<

Li ofereix el seu
servei de

berenars, menjars
econòmics i

paella.

Urbanització

"Los
Almendros11

Cala Millor

CALA MILLOR
TeI. 585228
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chimeneas, recuperadores
•A^A por aire y agua

ĵ̂ i y barbacoas

USTED LO ENCONTRARA EN:

JERONMOVWE5EHUOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

ALMACEN, EXPOSICIÓN Y VENTAi

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

EXPOSICIÓN Y VENTA:

Av. Juan Servera Camps, 33-Tel. 586369-07560CALA MILLOR
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Final de curs a Ca Ses Monges

Aquests nines i nines
que vos presentarti han es-
tudiat fins ara a Ca Ses
Monges, perquè el curs que
vé ja aniran a fer l'Edu-
ació General Bàsica al
col·legi Jaume Fornaris.
Perquè en quedi constàn-
cia, d'aquesta despedida,
vos deixam les seves
"cares" en aquesta foto
i vos donam els seus noms,
perquè sapigueu qui són
(d'esquerra a dreta):

* la fila; Daniel Rotger,
Raquel Gallardo Sierra,
Sergio Jufante Garrido,
Ramón Escoto Vives, Ma
Magdalena Planiol Servera,
Jordi García Artigues, Na-

talia Conesa Leñero, Mer-
cedes González Domínguez,
Fco. Javier Massanet SaI-
guero i Pedro Nebot
Sanchez.

* 2a fila; Juana Ma Orell
Terrón, Juan Pedro Tudela
Llinàs, Javier Palma, Mar-
garita Cassellas Ramírez,
Laura Aguiló Moranta,
Franciscà Santandreu Espi-
nosa, Ma Jacinta Moreno
Giménez, Noelia Díaz Sie-
rra, Cristina Richter Ser-
vera, Maria Nadal Riera
i Natalie Yazdan-Bakhsh.

* 33 fila; Domingo Rodrí-
guez Ginard, Juan Riera
Nebot, Juan Miguel Vadell

Ortiz, Jesús García Bauza,
Juan MoIl Servera, Lidia
Magdalena Rosselló Gual,
Silvia Cardo Gutiérrez,
Ma Isabel del Toro Zarco,
Ma Angela Llull Llull,
Vanessa Ruiz Sancho, Ange-
Ia Rosselló GiIi i Ma
Teresa Mateo Casado.

* 4a fila: Manoli Gómez
Rodríguez (mestra), Manuel
Risco Larios, Carlos Sán-
chez Sanz, Pedro José Vi-
ves Vives, Sebastián Rigo
Servera, Ma Antonia Sureda
Jaume, Beatriz García Mu-
ñino i Miguel Pujalte
Sastre.




