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Festa de Ia Policia LocaI
Com cada any per Ia Mare de Déu dels

Angels Ia Policia Local celebrà Ia seva
Patrona.

A les 20:30 hores a Ia Parròquia de Sant
Joan Baptista se celebrà Ia santa missa
amb Ia presència del Batle Sr.Barrachina
i qualque regidor, ja que no hi eren tots.'
Tamhé hi assistiren representants dels
municipis veïns, així com de Policies
Local i Nacional i Guàrdia Civil. Més
tard, a Ia Granja Servera, s'oferí un

refresc que, Ia veritat sigui dita, comptà
amb més assistència que l'esmentada missa.
Enguany, com a nota de companyonia, se

celebrà un torneig de futbolet, amb Ia
participació de les Policies Locals de Son
Servera, Sant Llorenç i Capdepera i Ia
Policia Nacional de Manacor. La classifi-
cació quedà encapçalada per Ia Policia
Local de Capdepera, seguida per Ia Policia
Local de Sant Llorenç, Policia Nacional
de Manacor i Policia Local de Son Servera.

vJruas k3on w3ervera

—SESVICIO PERMANENTE—

y transportes de embarcaciones '

*£' 568041
Calle Inmaculada, 16 - 1.° -A

SON SERVERA - Mallorca

Informació del
Registre Civil

* Naixements.

31-07-90 Yolanda García Martínez.
01-08-90 Carolina Picaro Mendoza.
27-07-90 Juana María Lliteras Flores.
05-08-90 Margalida Fornaris Ramis.
02-08-90 Patricia Gallardo Macías.
08-08-90 Antonio Vargas Márquez.
13-08-90 Daniel Sánchez Macías.

* Matrinonis.

04-08-90 Nxcolàs Terrassa Solé i Fran-
ciscà Bonet Vilar.
05-08-90 Onofre Siquier Juan i Catalina
Ma Peñafort Vallcaneras.
18-08-90 Joan Pere Amer Llompart i An-
tonia Veny Santandreu.
25-08-90 Antonio Palma Zurera i Margarita
Gomila Jover.

* Defuncions.

05-08-90
26-08-00

Margarita Sureda Vives.
Miguel Massanet Artigues.
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I desprès de Ia mort... Què?
Sense dubte, un dels

factors que millor carac-
teritzen a Ia nostra so-
cietat és el seu anhel de
seguretat i, per tant,
allò que Ii fa més por és
el factor risc. El que
pitjor suportam avu\ és
Ia incertesa, qu^1"-. -
mena d'incertesa. Lo con-
seqüència natural d'aquest
fenomen serà Ia prolifera-
ció de tot allò que puqui
donar seguretat, que pugui
allunyar qualsevol tipus
de risc o incertesa.
Aquest és Ia raó que evi-
dencia perquè han prolife-
rat tant les assegurances.
A través de múltiples

i incansables propagandes
se'ns convida a subscriure
tota mena d'assegurances.
Ja no és suficient Ia s i-
guretat social estatal,
Ia qual arriba pràctica-
ment a Ia casi totalitat
de Ia població. Com creim
insuficient, i freqüent-
ment ho és, Ia pensió ofi-
cial i creim que cobreix
malament tot risc possible
de malaltia, subscribim
pòlisses amb entitats re-
conegudes, les quals
allunyen de nosaltres i
dels nostres familiars
qualsevol possibilitat de
risc. Volem dormir tran-
quils. Asseguram Ia vi-
venda, el cotxe, Ia moto
i, si no, Ia bicicleta,
els qui Ia tenen, perquè
avui en dia els nnics que
l'utilitzen són els turis-
tes els dies que no poden
anar a Ia platja i, pot-
ser, qualque desgraciat
que creu allò de que
aquell que mou les cames
mou el cor. S'asseguren

els animals domèstics, les
collites; els cantants
asseguren Ia seva veu i
els futbolistes les seves
cames.

I, com a cim, s'estenen
contractes amb les funerà-
ries. S'asseguren els bos-
cos amb Ia sana intenció
de pegar-los foc i així
cobrar Ia prima subscrita,
amb Ia qual cosa es con-
tribueix a convertir el
nostre món en un immens
-i- bellíssim desert. El
mateix, s'afirma, fan les
companyies navilieres amb
els seus vaixells: un
accident hàbilment provo-
cat, facilita el cobrament
d'una prima substanciosa
i de pas embruta els mars
que fa g°Í9 veure'ls, ¿no
serà aquesta l'explicació
plausible a tat petroler
sinistrat?.
Hi ha agències de viatge

i hotels que asseguren al
client un determinat nom-
bre de dies de sol i, si
segueix en augment el nom-
bre i Ia qualitat orofes-
sional dels lladres, -bé,
segons quins lladres, ja
que els més importants
estan maravellosament de-
fensats-, no estaran molt
aquests en tenir les seves
companyies asseguradores
a tot risc, ¿i perquè no,
si cada vegada més aquesta
professió gaudeix de major
consideració, defensa i
prestigi social?.

Però aquí incideix, sen-
se que ho poguem defugir,
Ia incertesa i el risc que
per a tot mortal represen-
ta el més enllà. Cert que
procuram pensar el menys
possible en l'altra vida
i aquí tenim els poderosos
mitjans de comunicació
social sempre disposats
a ajudar-nos. A través
d'aquests mitjans, Ia im-
pressió que s'assoleix és
que l'ésser humà és inmor-
tal. La quotidionitat de
Ia mort gairebé no hi té
cabuda i sempre de pas-

Joan Servera (Prevere).

sada. ¿No us adonau de
l'exquisit esment que hom
té en amagar Ia mort a un
hotel?. Ningú se n'assa-
benta .

Poques vegades veim
explicitada Ia pregunta
que tota mort comporta:
I després de Ia mort,
què?. Si, ja sé que es
considera de mal gust fer
tal pregunta en públic,
a menys que es faci en to
burleta, com qualque cosa
que no ens toca a nosal-
tres .
Per espai de molts de

segles, pràcticament des
del seu inici, Ia religió
cristiana ens recordava
que el fet indiscutible
d'haver de morir posava
dramatisme en Ia nostra
existència, salvant-nos
de Ia seva possible banaI-i'-
tat, a Ia qual tan prooliu
és 1 ' home. I no pel t. ..i.ple
fet d'haver de morir, sinó
perquè a Ia mort segueix
el dilema salvació-condem-
nació. Es per això que hom
prefereix negar el més
enllà i creure que amb Ia
mort tot acava. Davant el
fet de Ia inseguretat que

GRRPHI5
P U B L I C I T A T
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genera el dilema forçosa-
ment, si existeix una
altra vida, homprefereix
negar l'altra vida i optar
per Ia seguretat del NC
RESi. Hom segueix Ia cele-
bre tattica de l'estruç,
però aquesta tàctica només
dóna una seguretat apa-
rent, ja que permet al
caçador apuntar amb més
precisió. No basta negar
el càncer perquè no ex^s-
tesqui.

Perquè, aquest home de
finals del segle XX que
en tot cerca seguretats,
està segur de que tot
acava amb Ia mort?. Aques-
ta seguretat Ii falla i
així Ia existència humana
sempre queda oberta a allò
que tém més l'home: a un
futvr incert. Unamuno
tenia tantes ganes de viu-
re i tal por al NO RES,
que preferia un infern
etern a Ia aniquilació

de*"'.r.itiva. L'home d'avui
e;i dia s'estima tan poc,
que preferix el NO RES a
una existència eterna^
Quin contrast amb les

ganes de viure que pareix
ens absorbeixen!.
Deman perdó a tot hipo-

tètic lector que m'hagi
llegit fins al final. En
defintiva: perquè tenir
por de Ia mort, si sempre
són els altres els qui
moren?.

Robi de B. Art: CaIa Bona-90
A "Ca Humare" en Pere

Pujol (Artà, 1934) hi pre-
senta una exposició d'es-
cultures . Encara estant
convalescent d'una opera-1

ció d'hèrnia, ens comentà
que el passat 6 de juny
a Suècia s'inaugurà una
escultura seva, un pastor
tocant Ia flauta, precisa-
ment és el que està a Ia
portada del seu catàleg.
Malauradament ell no hi
pogué esser, a aquesta
inaguració, ja que estava
ingressat, d'aquí que
dediqui Ia seva exposició
a tot el personal mèdico-
sanitari de Son Dureta.
La presentació corregué
a càrrec de Jaume Morey,
professor de filologia
catalana. Hi hagué un
recital de música clàsica
per a piano i violí. Mal-
grat el temps no fou massa
bo, no deslluí Ia festa.
Pere Pujol es considera

autodidacta. Treballa nor-
malment amb 1'argila,
bronze, fusta i pedres
diverses. Diu que treballa
lliure i amb els senti-
ments, malgrat els encà-
rrecs .
En aquesta exposició hi

trobam moltes de pageses
enfeinades, d'altres que
descansen i una tocant Ia

bandúrria. També hi ha
quatre obres de gran for-
mat en pedre i altres
quatre en bronze, igual-
ment de gran format i
qualitat.
Aquesta exposició és va-

riada, ja que no tan sols
hi ha personatges majors
i de ruralia, sinó que hi
presenta una sèrie de fi-
gures on l'expressivitat
del gest és molt impor-
tant . Les línies són sol-
tes i les formes, fidels
a les proporcions.

Quant a exposicions
individuals, destacam les
de Llucmajor, Artà, Mana-
cor, Palma, Eivissa, Me-
norca, Inca, Pollença,
Alaró, i, com no, CaIa
Bona ("Ses Fragates").
També hi trobam vàries

medalles d'honor en tres
edicions del "Salón de
otoño" de Palma de Mallor-
ca (1976-78-79)i rnedalla
de plata en el "I Certamen
Internacional d'Escultura"
de l'Ajuntament de Po-
llença .

BAR RESTAURANTE
S'ERA DE

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

LASEVA ESPECL^LITAT

ELOJENT
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Zusti, a "Sa Pleta Freda"

Durant el mes d'agost Ia sala d'exposi-
cions "Sa Pleta Freda" de Son Servera ha
tengunt exposada l'obra del pintor Zusti.
Ens comentà que ell nasqué a Barcelona
l'any 1946 i que va ser una gran ser per
a ell que el Govern espanyol el seleccio-
nàs l'any passat per a representar a Es-
panya a l'exposició que se celebrà al
"Centre Pompidou" a París amb el títol de
"EIs Mags de La Terra".
El seu vertader nom és Albert Porta,

encara que des de fa uns quants anys s'ha
creat un món al seu voltant, imaginari,
allà on hi té el seu idioma, un sistema
de comptar... és a dir: un univers per a
ell. A part de pintor, també és gravador.
Va començar a exposar a Ia galeria Me-

tràs de Barcelona l'any 1964 i ja ha
exposat a Madrid, Eivissa, Bruxel·les,
València, Roma, París, Stutgar, Berlín i
a l'esmentada galeria barcelonina en di-
verses ocasions.
Quant a les exposicions col·lectives en

què ha participat, podem destacar: El Saló
de Maig 1971 a Barcelona, La Bienal de Sao
Paulo, Documenta de Kasel, Arco-82 de
Madrid, Art 13-82 a Basilea, "Recents
Paintings" del Museu Guggemheim a Nova
York l'any 1983. L'any 1985 Ia seva obra
fou inclosa dins l'exposició que organitzà
el Palau Robert de Barcelona, amb el títol
de "Barcelona-París-Nova York".

La seva pintura ha estat associada amb
Ia del pintor català Joan Pons, tant pel
contigunt com per les formes, tal vegada
perquè tots dos tracten els temes del
subsconscient, dels somnis de quan un és
petit, on hi apareixen figures un tant o
molt deformes, on tot és possible, figures
amb més d'un cap, d'altres torturades, les
que més, passant de tot; són temes difí-
cils d'entendre, si no és xerrant amb ell
d'aquests mons irreals, però que exis-
teixen dins nosaltres i que en aquest cas
el pintor Zusti les transforma damunt
teles, pergamins i altres elements amb una
fantasia fantàstica!.

Balaguer, a "Ses Fragates"
Des del dissabte 18 d'agost fins el 6

de setembre Ia galeria d'art "Ses Fraga-
tes" de CaIa Bona ha tengut exposada
l'obra de Julio Balaguer. Es un pintor
jove que des de fa uns quants anys resi-
deix a Porto Cristo. Allà hi presentà un
trentena d'obres, Ia inmensa majoria de
les quals són de petit format.
La seva obra es divideix en dues parts.

La primeria seria aquella en què s'in-
clouen bodegons, casi tots amb Ia particu-
laritat de disposar d'un sol element, sia
fruita, capsa de tabac... dins l'ambienta-
ció molt agradable del quadre; també a
alguns quadres multiplica aquests elements
i els enquadre fantàsticament dins Ia
penumbra, en especial un d'espelmes ence-
ses .
La segona part seria Ia que està formada

per unes vuit obres, on hi representa
escenes ambientades dins cafès, replenes
de fulles escrites i pots o llaunes de

cervesa buits, uns escampats per terra,
uns altres per damunt les taules,- replenes
també de les mirades d'aquests homes que
estan asseguts, aquestes cares deformades
i tan reals. Unes quantes d'aquestes obres
estan realitzades dins Ia penumbra.
Quant a les darreres exposicions que ha

realitzat, sabem que va exposar al Casal
Balaguer (antic Cercle de Belles Arts) a
Ciutat l'any 1989, a Ia Banca March de
Manacor i a Sa Torre de Ses Puntes, també
a Manacor.

^ENTRO
ACUPUNTURA
DIETETICA - NUTRICION

fco Gomilo. 1 Ent1o B - TeI 55 59 22 - MANACOR
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A. CsaveIk, a fíSes Fragates"
La Galeria d'Art 'Ses Fragates" de CaIa

Bona inaugura el dissabte dia vuit de
setembre una nova exposició amb 1'obra del
pintor hongarès Andras Csavlek. Juntament
amb ell s'hi trobava Ia Sra.Clara Otto,
Encarregada de Belles Arts i Directora de
les Galeries de l'Estat d'Hongària, Ia
qual acompanya sempre, com a representat
oficial del seu país, als pintors hongare-
sos a les exposicions que fan a l'ex-
terior .
Fa un parell d'anys va ser presentada

per primera vegada a Mallorca una col·lec-
tiva de nou pintor, titolada "La Pintura
Hongaresa Actual" que se celebrà a Ciutat
al Museu de Mallorca, amb Ia col·laboració
especial de Ia Universitat de les Illes
Balears.
Andras Csavlek va nèixer a Budapest el

29 d'agost de 1942. Va obtenir el diploma
l'any 1968 a L'Escola Superior de Belles
Arts de Ia capital hongaresa. L'any 1978
va obtenir Ia distinció d'honoris causa

Rellotgeria
Fotografìa

GARCIA LIS
Videos

Pl. Sant Ignasi, 3
TeI. 567165 Son Servera

de l'Acadèmia de Belles Arts de Nàpols i
el mateix any va ser guardonat amb el
premi nacional de pintura "Mihaly Munka
csy" .
Tenen obres seves Ia Galeria Nacional

Hongaresa de Budapest, el Museu Ferenc
Mora de Szeged, el Museu de Salgotarjan
i el Museu de Belles Arts de Nàpols.
Quant a les seves exposicions indivi-

duals, citarem les realitzades a l'Aca-
dèmia de Belles Arts de Nàposl (1979), Ia
Galeria Csók de Budapest (1979), al Z Bank
de Viena (1980), al Museu de Salgotarjan
(1981), al Museu Ferenc Mora de Szeged
(1983), al Museu Nacional de l'Havana
(1983), al Bayerischen Landes Bank de
Munich (1986), a Ia Galeria Pannovia de
Viena (1988) i més recentment al Museu de
Mallorca a Ciutat, amb una col·lectiva.

Horari de visites: de 18'30 a 21'30
hores fins al 27 de setembre.

Robi de B.

GRRPHIS
P U B L I C I T A T
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Curiositats
Una vegada més tornam esser aquí a Ia

nostra pàgina de les curiositats i en
aquesta ocasió parlarem d'unes coses molt
corrents, com són els alls i el llorer i
qualque cosa més .

* L'all.

Començarem per 1'all i vos direm que és
una planta natural d'Asia, si bé d'altres
afirmen que prové de Sicilià.
D'aquesta planta s'empra Ia cabeça, que

està composta d'unes dents que, pelats,
s'empren com a aromàtic dels aliments.
A més d'aquest aprofitament, també són

molt estimats pels seus efectes medici-
nals, ja que es diu que tota persona que
menja alls fa enfora el càncer; també
baixa Ia tensió i contrarresta els efectes
del tabac a Ia sang.
La millor manera de menjar all i apro-

fitar totes les seves propietats és men-
jar-lo cru, una vegada cuït perd totes les
seves propietats, encara que doni gust.
Hi ha unes salses en les que l'all cru

és el principal ingredient, com ara
l'allioli, a base d'ai1., oli i sal.

L'única cosa molesta de l'all és l'olor
que fa, es nota molt bé Ia persona que el
menja. Es recomanable menjar poma després
d'all o també roegar julivert, no és que
així l'olor se'n vagi, però sí tapa un
poc.

* El llorer.

El llorer ès un arbre de moltes fulles
d'un color verd fort i amb tendències de
fer unes branques ben espeses i es solen
fer ben alt^.
Les seves fulles són molt conegudes,

perquè antigament es feien corones per als
guanyadors, emperadors, herois, poetes.
Avui en dia el seu ús és molt més ample

i en els aguiats s'empra molt amb Ia carn
de bou, ternera... tant aguiat com torrat,
també en el peix, sobretot en escabetx.
Dóna un gust molt bo a Ia salsa de tomà-
tiga i a les verdures on s'hi posi carxo-
fa, col i pastanaga, també en els cuinats
com llenties, ciurons i mongetes.
DeIs seus efectes medicinals hem de dir

que s'empra contra Ia tos, palpitacions,
mals d'estòmac i vòmits, és molt bo per

Bar - Restaurant
-lciim^ V^i%/<

TeI. 585228

Li ofereix el seu
servei de

berenars, menjars
econòmics i
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Urbanització

"Los
Almendros"

Cala Millor

CALA MILLOR
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a fer cobrar gana i també per als que
tenen digestions lentes es posa un poc
d'aigua amb dues fulles i es fa una bolli-
dura.

* L'alfàbrega.

Es una planta herbàcia originària de Ia
India i duita a Europa per Alexandre
Magnus; les seves fulles son_molt conegu-
des per a aromatitzar a Ia cuina, donant
un toc de bon gust a ensalades i verdures.
Es diu que une de les propietats de

l'alfabrega fa venir i augmentar Ia llet
a les mares gestants, també alleuja els
constipats i serveix per a curar els
morros i parpelles ferits.
Creix dins un cosiol, cosa molt pràctica

per a tenir a casa, en el balcó o a Ia
terrassa, així, a més de proporcionar un
bon olor, allunyarà els moscards.
Es un bon aromatitzador per a l'aigua

del bany calent, deixant, a més del bon
olor, Ia pell molt fina.

* Recepta.

I ara vos donarem una recepta d'unes
postres molt bones de fer i molt gustoses,
es tracta d'uns cocos i unes tòfones que
amb mitja hora poden estar fetes i mitja
de reposar.

Per als cocos es necessiten 6 cullerades
de llet condensada i 125 grams de coco
rallat, es mescla Ia llet i 100 grams de
coco, Ia resta s'empra per a arrebossar.
Es mescla, es deixa, reposar dins Ia gele-
ra uns 30 minuts, després es fan les bo-
lletes petites i s'arrebossen amb Ia resta
del coco i es col·loquen dins una paper de
ris, es deixa dins Ia gelera fins l'hora
de servir.
Per a les tòfones es necessiten 9 culle-

rades de llet condensada, 100 grams de
xocoloate sense llet, 10 bescuits allar-
gats, 1 cullerada de cafè descafeinat, 1
cullerada de ron i fideus de xocolata per
a arrebossar.
Es mescla Ia llet, Ia xocolata rallada,

els bescuits capolats, el cafè descafeinat
i el ron, es deixa dins Ia gelera fins que
Ia mescla torna forta, després es fan les
bolles i es passen pels fideus de xocolata
i es posa dins Ia gelera fins l'hora de
menjar-lo.

•TOHYDId
* Endevinalla.

I ara, per a acabar, vos vull dir una
endevinalla, que, si.no l'endivinau, donau
volta a Ia fulla* cap per abaix i sabreu
el que és: "Les ovelles i les vaques em
duen penjat pel coll, fins i tot saben els
ases que em diuen...".

VENDA DE VIVENDES
APARCAMENTS ITRASTERS

A
CALA MEXOR
SON SERVERA

I
SACOMA

Informació a
Construcciones

BADIA CALA MILLOR. S.A.

AVDA. JOAN SERVERA CAMPS, 41
CALA MILLOR TeI. 585830
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Crónica d'ones illenques
* Les privades arribaren
per Sant LLorenç.

El dia abans de Sant
Llorenç, 9 d'agost, entra-
ren en funcionament els
transmissors de les tele-
visions privades des de
Ia Serra d'Alfàbia en els
canals que ja avançàrem
en el passat número.
Malhauradament Ia nostra
vila està situada, com ja
sabeu, en zona d'ombra,
Ia qual cosa vol dir que
és necessària Ia instal·la-
ció de repedidors per
poder veure aquestes noves
televisions. Com ja publi-
càrem en el número de ju-
liol, l'Ajuntament té en
projecte Ia renovació
total del repetidor local
de TV, Ia qual cosa es
durà a terme a curt o
mitjà termini, així, idò,
un poc de paciència.

* Millores de Voltor a
Alfàbia.

A principis d'agost Vol-
tor augmentà Ia potència
dels canals 43 (Canal 9)
i 51 (TwE-"'-C'it«limyd/'Ca-
nal 33), aquest fet possi-
tiu provocà el mal funcio-
nament del repetidor local
del Canal 33 per excès de
senyal; el problema, en-
cara que amb vàries sema-
nes de retard, ja ha que-
dat solucionat.

* La Rato a Balears.

En el mes d'abril anun-
ciarem l'entrada en fun-
cionament de les emissores
de Ràdio Balear a Ciutat
i Manacor, que s'afegeixen
a Ia veterana d'Inca. CaI
dir que Ia major part de
les emissores de Ia Cadena
Rato ha estat adquirida

per l'ONCE, les tres de
balears han estat de les
poques que han quedat al
marge d'aquesta operació.

Aquestes dues noves
emissores emeten amb baixa
potència, potser perquè
l'emissora d'Inca cobreix
pràcticament tota l'illa
de Mallorca. La direcció
a Ciutat és: C/Aragó,
20-l-C; telèfons 46 26 26

i 46 26 50. La direcció
a Manacor és: Avda. Juní-
pef*Serra, ll-2a.
Com en el cas d'Antena

3, ens demanam perquè el
Govern central va atorgar
aquestes dues llicències
a una emissora ja present
a l'illa.

Pedro Monino.

INBTALACIONES
BUMINISTROS
Y SERVICIOB

Urb.LosAlmendros,8 - Tel.585548

CALA MILLOR

TV Co!or Philips 21" Mod. 21 CE 1051 64.800 ptas.

TV Color Fisher 25" Mod. FTM M65 £6.500 ptas.

TV Color Sony 14" Mod. M 14 49.100 ptas.

TV Color Sony 25" Stereo Mod. C2523 133.990 ptas.

Vldeocamara Sony Mod. Handycam F.350...115.200 ptas.

Vldeocamara Sony Mod. Handycam TR 45

(La más pequeña del mercado) 141.900 ptas.

Combl Zanussi (Frigorífico, congelador)

Mod. ZTC 25/10 PRB 95.000 ptas.

-^; V i ' j años garantía)

52.250 ptas.

Secauuia ¿auua~j iviod. Z 100 DWR 46.250 ptas.
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CONTEs "UNA ACAMPADA DIVERTIDA".

Un día al amanecer nos fuimos con unos
amigos de acampada. Acampamos por un lugar
de Sant Jordi. Por Ia noche apareció Ia
lluvia, pero al día siguiente un gran sol
apareció. Mi padre quería subir a Ia mon-
taña. Por el camino tropecé unas cuantas
veces, pero yo, al caer, reía como un
loco. Al llegar a Ia cima, se oía el eco.
Al bajar, ya estaba Ia comida, yo fui co-
rriendo y fui el primero en terminar.
Luego jugamos hasta las 8'15 y nos fuimos
a nuestras casas. jMe divertímuchól.

Jaume Rigo.

COMTE: "UNA CAJA DE SORPRESAS".

Habí una vez una caja que nadie podía
abrir y solo Ia podía abrir uno que era
su amo, pero su amo se había muerto.

La caja pasó por muchas manos, hasta que
uno Ia abrió, ¿y sabéis cómo Ia abrió?,
pues se abrió nada más que poniendo el
nombre de su amo. Y había en Ia caja sola-
mente sorpresas: cajitas con regalos,
gomas de colores, etc.

Toda Ia gente de su pueblo tuvo recuerdo
de él y su caja.

Mircia Martínez.

CONTE: UNA CASA EXTRAÑA.

Erase una vez una casa que hacía muchos
años que no estaba habitada.
Un día dos hombres fueron a comprarla.
Cuando estuvieron dentro de ella, vieron

salir murciélagos de colores: verdes, ro-
jos , amarillos. . .
Por Ia noche vieron un fantasma azul con

los ojos rojos que iluminaban toda Ia
casa.

Uno de los hombres se creía que estaba
soñando y se frotó bien los ojos y dijo:
"¡Madre mía!, ¿qué es aquello?".
El otro no vio nada, porque ya había

desaparecido.
Un día, mientras los hombres estaban

trabajando, se provocó un incendio.
Se quemó todo, pero nunca más hubo

fantasmas y nunca más vieron ese fantasma
azul con esos ojos negros.

Bárbara Bauzá.

&VFCÍ
FORDFŒM

Venga a vernos
Limpiauto Son Servera, S.A.
AVDA. CONSTITUCIÓN, 19 -SON SERVERA TEL. 567008
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El Badia presenta tots els seus equips
El 15 d'agost es presentaren les respec-

tives plantilles dels diferents equips del
Badia CaIa Millor amb un total de 107
jugadors; 25 benjamins, 20 infantils, 24
cadets, 20 juvenils i 18 de 3a divisió.
El President, Sr.Brunet, saludà a tots

els jugadors, un per un, acompanyat del
Sr.Lòpez i en el seu discurs fou molt
breu, però eficaç, demanant Ia col·labora-
ció de tots els aficionats per a aquest
Badia de 1990/91 en totes les seves cate-
gories .
Després es jugà un partidet de 30 minuts

entre Ia 3a divisió i els juvenils. A con-
tinuació se servi un berenar per a tots
els assistents.
En el apartat de fitxatges només tenim

de moment el "mister" Esteva Caldentey,
que està treballant molt per a posar a
punt Ia plantilla, Ia qual ha trobat bas-
tant tocada, ja que són varis els jugadors
que estan lesionats, esperem que els pu-
guim recuperar per a començar Ia temporada
sense problemes.
L'altra cara nova, encara que ja abans

va pertànyer al Badia és Miquel Angel
Llull, procedent del Felanitx. Però hi ha
uns quants jugadors en cartera, amb qual-
cuns dels quals les negociacions estan
molt avançades .
EIs resultats de Ia pretemporada han

estat aquests: Artà-Badia, 4-0; Badia-
Sóller, 0-0; Cardassar-Badia, 1-1; Badia-
Cardassar, 0-1; Badia-Manacor, 2-0. Tor-
neig Manacor; At.Balears-Badia, 1-1; Ma-
ncor-Badia, 5-0. Amb aquests resultats
Esteva deu haver tret les seves conclu-
sions .

La plantilla de l'equip de 3a divisió
està formada pels següents jugadors: José
Ramón López Rodríguez (procedent de juve-
nils), Jaime Servera Domenge, Sebastià

Nebot, Antoni Penafort, Joan Bauzà, Marce-
lino Pérez, Francisco Brunet, Miquel Angel
Llull (procedent del Felanitx), Joan Ne-
bot, Miquel Barceló, Salvador Romero "SaI-
vuri", Julian Murillo, Gabriel Riera, Pep
Sansó, Joan Andreu, Jaume Servera Leno
(procedent de juvenils), Joan Josep Garau
i Jaume Servera Servera. Entrenador; Es-
teva Caldentey. Delegats; José Ma López
i Jaume Melis. Secretari Tècnic: Jaime
Fernández Azpilicueta.

GRRPHI5
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ROTULOS LUMINOSOS

C/. Soledad, 11 - © 55 55 65

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

ESPECIAL PUENTE DEL PILAR

Galicia al completo
(Portugal, Vigo, Pontevedra) 34.000ptas.
Venecia 39.900 ptas.
Madrid y alrededores
(Toledo, Aranjuez, El Escorial y Segovia)....30.800 ptas.
Zaragoza y Pirineo Aragonés 24.900 ptas.
Andalucía Occidental 43.900 ptas.
Andorra 28.500 ptas.

SUPER OFERTA
Caribe 95.950 ptas.
(Incluye 6 noches, avión, hotel y traslados)

EXCURSION DE UN DIA EN ROMA
SoIo avión 18.500 ptas.
Incluido visitas 20.500 ptas.
(Desde Palma)

NAVIDAD EN LONDRES
del20al3de Enero 18.500 ptas.
NAVIDAD EN MANCHESTER
del20al3de Enero 20.000 ptas.
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Juvenils
EIs juvenils han començat Ia lliga amb

un triumf molt ajustat i varen estar a
punt de perdre qualque punt. El partit
jugat dia 25 d'agost va quedar així: Ba-
dia-Sóller, 3-2. El primer temps acabà amb
un clar 3-0, favorables als pupils de
Pedro González, però Ia segona part els
sobrà als locals, però no va poder comptar
amb tota Ia plantilla.

El Badia formà així: Garrido, Colao,
Juanma, Pedrito, Cándido (47, Jiménez),
Obdulio, M.Cervantes, S.Cervantes, Javi
(50, Parero), Esteban (45, Tòfol).
GoIs: M.4, 1-0, Manzano; M.25, 2-0,

Javi; M.35, 3-0, S.Cervantes; M.70, 3-1,
Carlos; M84, 3-2, Comino.

La plantilla està formada pels següents
jugadors juvenils: Antonio Garrido, Nico-
lás Roma, Francisco Javier Garcías, Juan
Marcos Gallardo, Cristóbal Salas, Sergio
Castillo, Juan Carlos Martínez, Bartolomé
Esteva, Ramón Manzano, Cándido Nieto, Juan
Antonio Chapira, Miguel Giménez, Bartolomé
Servera, Pere Andreu, Manuel Cervantes,
Salvador Cervantes, Obdulio Ramírez, Juan
Manuel Marí i Diego Parero.

Entrenador; Pedro González. Ajudant:
Miquel Llull Vives. Delegat; Miquel Llull
Santandreu.

o<>'

F I A T
Concesionario

AUTO VENTA MANACOR
P R E C I S A

ELECTRICISTA
MECANICO
VENDEDOR

Se requiere:
-Entre 22 y 35 años
-Experiencia demostrada
-Curriculum

Se ofrece:
-Remuneración, según aptitudes
-S.S.
-Posibilidades de promoción
-Nuevas instalaciones

TeI. 843400 D. Martí
Fusters. Solar, 43 PoI. Indus. Manacor TeI. 843400 Manacor
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Infantils
20 són els infantils que han de defensar

els color vermells del Badia. El seu
entrenador, que debuta com a tal, és Jua-
nito León i ha posat il·lusió i ganes per
a formar un bon conjunt dins Ia seva cate-
goria. Esperem que amb Ia seva feina i el
suport de tots pugui veure complert el seu
desig. Coratge, Juanito!, des d'aquí i amb
el nostre més sincer suport et desitjam
sort per a tu i els teus joves jugadors.

La plantilla està formada pels següents
infantils: Miguel Angel Martínez, Miguel
Angel Guerrero, Francisco Alfos, Eduardo
Hernández, Joaquín Martínez, Joan Mas-
sanet, Jaume Reynés, Bartomeu Roig, Jaume
Galmés, José Juan Umbert, Bartomeu Alco-
ver, Carles Estrany, Juan José Sanchez,
Bartomeu Servera, Gabriel Bauza, Carlos
José Gómez i Rafel Angel Valls. Entre-
nador; Juan León. Delegat ; Joan Vives.

Benjamins
La plantilla de benjamins és Ia més

extensa amb 25 nins. Pareix que es vol
formar dos equips, això és bo: començar
a treballar amb Ia cantera des d'abaix.
Sort a tots i que prest pugueu defensar
els colors del primer equip. Upa, al·lots!.
Benjamins: Alberto García, Gabriel AIe-

many, Fernández González, Miquel Bauzá,
Antonio Vilches, Joan Melis, Saturnino
Rincón, Joan Emili Vives, Antonio Gallego,
Joan Alcover, Alar Lado, Miquel Anguel
Estrany, Antoni Brunet, Miquel Duran,
David Sastre, Juan García, Angel Conesa,
José Martínez, Roberto Martínez, Michel
Alzas, Miguel Angel Martínez, Víctor Tri-
guero, Antonio Alfos, Miquel Servera i
Miquel Adrover. Entrenadors: Julio Prol,
Joan Nebot i Sebastià Nebot. Delegat;
iabriel Domenge.

Directiva temporada
1.990-91
President : Joan Brunet Pons. Vice-Presi-

dents; Damià Brunet (Ir) i Juan Cañada
(2n). Secretari i Cap de Material; José
Ma López. Tresorer; José Juan Alvaro.
Relacions Públiques; Manuel Serrano.
Vocals, ajudants i col·laboradors Futbol
base; Agustín González, Pedro Bauzá i
Jaume Melis. Altres vocals: Jaume Servera,
Miquel Andreu, Miquel Llull, Julio Rodrí-
guez, Francisco Aguiló i Bartomeu Català.
Coordinador Futbol Base; Pedro González.
Secretari Tècnic; Jaime Fernández Azpili-
cueta.

Ramón Manzano.

TeI. 58 56 06

Paseo Marítimo, 21
CALA MILLOR

MALLORCA

PIZZAS-LASAGNE-HELADOS
COCINA INTERNACIONAL
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Cadets
i•

La plantilla dels cadets es bastant
extensa, esperem que faci una bona cam-
panya .

El seu entrenador és el Sr.Magí; està
treballant amb molta d'il·lusió i els fa
treballar als al·lots, perquè no vol sor-
preses. La pretemporada ha estat bastant
satisfactòria i estan a l'espera del pri-
mer partit.
Des de les línees de Recull Informatiu

els desitjam sort a aquesta plantilla,
formada pels següents jugadors cadets:
Joan Riera, Juan Pedro Martínez, Vicente
Corral, Juan Domingo Lado, Antonio Salas,
Bartomeu M. Duran, Antoni Riera, Sebastià
Massanet, José Ruiz, Francisco García,
Juan Antonio Giménez, Francisco López,
Daniel García, Jaume Estrany, José M.
Martínez, Francisco Javier Valino, Antoni
Brunet, Jaume Grist, Mateu Andreu, José
Miguel Servera, Ramón Mendoza, Zacarías,
Eduardo i Juan Brunet.

Entrenador; Magí Duran. Delegat ; Vicente
Corral .

GRRPHI5
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ANAGRAMAS
CA Soledad, 11 - © 55 55 65

COnFORT 3 /fl.
EMPRESA CONSTRUCTORA

PISOS

De extraordinaria calidad
En Ia mejor situación 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:
ConsfruccionesConfort3. SA.

C/SolNaixent20
TeI. 586821

CALA MILLOR
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GRANDES
OFERTAS

EN
ORO

Joyerías CALA MILLOR KATIA

Avda. Cristóbal colón, 15, 54 y 64 - TeIs. 585469-585712-585115 - 07560 CALA MILLOR (Mallorca)

LOTUS
QUARTZ

swatch

Las mejores mamas a los mejores precios
Visítenos, se sorprenderá de nuestros precios




