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Día Internacional de
l'alfabetització a Ia
Comarca de Llevant
L'Assemblea General de les Nacions Uni-

des va proclamar l'any 1990 Any Interna-
cional de l'Alfabetització (A.I.A.) i va
encomanar a Ia UNESCO Ia seva organització
i commemoratzió.
Amb Ia celebració de l'Any Internacional

de l'Alfabetització es vol posar en marxa
un pla d'acció per a l'erradicació de
l'analfabetisme a l'any 2000, ja que Ia
seva eliminació és fonamental per aconse-
guir el benestar, ja que "analfabetisme"
és sinònim de "pobresa i marginació" .

Federico Mayor Zaragoza, President de
Ia UNESCO, diu clarament: "Sense educació
no hi ha llibertat". També a Ia Universi-
tat de Berkeley trobam una inscripció molt
significat'iva que diu: "No hi ha major
esclavitut que Ia pròpia ignorància".
L'any 1990 ha d'esser el pòrtic d'en-

tradi cap a l'abolició de l'esclavitut i
ens conduixi al regne de Ia llibertat.

El Director Provincial del Ministeri
d'Educació i Ciència de Balears, Andreu
Crespi i Plaza, convida a tots a juntar-se
a aquesta empresa, corporacions locals,
institucions, entitats, empreses i per-
sones que puguin i vulguin contribuir per-
què el dret a l'Educació i Ia Cultura
arribi a tots els homes i dones.
El Centre Territorial d'Educació

d'Adults de Llevant, format pels Programas
Locals de Manacor, Sant Llorenç, Son
Servera, Capdepera i Artà ha organitzat
per tan laudable motiu uns actes a cele-
brar de manera conjunta comarcal el proper
dijous dia 8 de novembre i que tendran
lloc al municipi d'Artà.
El programa d'activitats és el següent:
A les 19 hores hi haurà una taula rodona

amb el tema "L'Analfabetisme a les portes
de l'any 2000. Un problema d'infants i
adults".
EIs components de Ia taula seran:

* Conxa Barceló, Coordinadora de Formació
del Professorat.
* Miquel Febrer, Missioner.
* Franciscà Bauçà, Alfabetitzadora del CEA
Llevant.
* Jaume Cabrer, mestre d'E.G.B.
* Florentina Romero, persona alfabetitza-
da.

Després de Ia taula rodona, hi haurà un
refresc a Na Batlessa on tots hi quedau
convidats.
Preneu contacte amb aquest problema, ja

que Ia seva erradicació és tasca de tots.

Jaume Sureda Massanet (Coordinador del
Programa Local del M.E.C. d'Educació
d'Ad"its ̂  Sant Llorenç). ^^
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Entrega de diplomes de Ia Mostra de Cuîna
Amb el començament del

mes d'octubre finalitzà
Ia mostra exposició de
cuina, pastisseria i coc-
teleria de CaIa Millor,
amb l'entrega de diplomes
i plaques a tots els par-
ticipants .
A l'acte hi assistiren

els Batles de Son Servera
i Sant Llorenç, així com
una àmplia representació
del món de l'hosteleria
de Ia zona de Llevant.

L'Agrupació Gastronòmica
de CaIa Millor "Badia de
LLevant" finalitza amb un
sopar, on s'oferí un va-
riat bufet acompanyat de
bon vi i cava al local
"Celler Santa Maria" . Ha
estat un gran èxit per
part dels components i.

com no, dels participants
de Ia I Mostra de Cuina,
Pastisseria i Cocteleria;

a tots ells, enhorabona
i a començar els prepara-
meiits de Ia II.

12 d'octubre, diadade Ia Patrona
de laGuardia Civil

Com ja ve essent habi-
tual el dia de Ia Mare del
Déu del Pilar, 12 d'octu-

bre, Ia Guàrdia Civil ce-
lebrà Ia seva patrona.
L'acte començà amb Ia mis-

sa a Ia Parròquia de Son
Servera, on assistiren
els guàrdies i les prime-
res autoritats del poble.
Després a Ia Casa Quarter
de Ia Guàrdia Civil foren
moltes les persones que
passaren a felicitar als
membres de Ia Benemèrita
local, on s'oferí un r<
fresc.
Ha passat un any des que

aquesta revista donava Ia
notícia de que el post de
Ia Guàrdia Civil podria
esser traslladat al poble
veí d'Artà, però un any
més estam contents de po-
der donar Ia notícia de
que el poble de Son Ser-
vera encara pot gaudir de
Ia presència de Ia Guàrdia
Civil, i que sigui per
molts d'anys !.



MaS*CUJ^iUa<ic>Q Informatiu

La Polícia de Sant Llorenç inaugura el nou
local a Sa Coma i celebra Ia seva Patrona

Aquest acte va tenir
lloc el passat 4 d'octubre
a les 19 hores, amb l'as-
sistència de qualcuns re-
gidors encapçalats pel
Batle, Sr.Bartomeu Pont,
el Batle de Manacor, re-
presentació dels cossos
de Ia Guàrdia Civil de
Porto Cristo i Son Ser-
vera, i policies locals
de Manacor, Pollença,
Muro, Capdepera, Felanitx
i, finalment. Son Servera.
Després d'unes paraules

del Sr.Batle, el capellà
de S'Illot veneí el nou
local i s'entregaren els
trofeus dels partits de
futbol celebrats per dife-
rents policies comarcals;
Ia Banda de Música Local
oferí un concert, finalit-
zant l'acte amb un refresc
per a tots els assistents.

La revista "CaIa Millor 7" inaugura local
El dia 23 d'octubre ten-

gué lloc Ia presentació
del local on partir d'ara
Ia revista "CaIa Millor
7" tendrà les seves ofici-
nes .
L'acte començà a les 20

hores amb unes paraules
de Ia seva directora, BeI
Servera, que donà les grà-
cies als assistents i els
oferí el local i Ia revis-
ta, ja que és una manera
d'expressar les queixes
i els actes que se cele-
brin a Ia zona. També
digué que el local serà
el lloc on es podran cele-
brar xerrades i col·loqui
sobre temes que afectin
al municipi.

A l'acte hi assistiren
els components de l'equip
de redacció i col·labora-
dors de Ia revista, així
com responsables de l'em-

presa "Informacions de
LLevant" i una àmplia re-
presentació de Ia premsa
local i comarcal, a més
d'una llarga representació
del món de l'hosteleria,

el comerç i particulars.
El local està ubicat a

les Cases de Ca s'Hereu,
propietat del Sr.Ventura
Ruví.
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EI PSOE inaugura
el seu local
El passat dia 7 d'octu-

bre fou inaugurat el local
social del Partit Socia-
lista Obrer Espanyol
(PSOE) a Son Servera,
situat a les Cases de Ca
S'Hereu.

A l'acte, a més del
dirigent local, Sr.Joaquín
Martínez, hi assistiren
Ia flor del partit a Ma-
llorca, com els Srs.Josep
MoIl, Frances Triay, Paco
Obrador, Joan March,
Emilio Alonso, Valentín
Valenciano, Lorenzo Rus
i Damián Cánovas, a més
d'altres personalitats
locals.
Començã 1'acte amb Ia

intervenció del Sr.Mar-
tínez, que donà les grà-
cies als assistents i
informà que el local

estarà obert tots els
dijous de 21:30 a 22:30
hores per als militants
i simpatitzant, per qual-
sevol consulta que vulguin
fer.
El Sr.Moll assenyala que

el nou local era Ia demos-
tració del començament de
Ia força que el PSOE està
agafant a Son Servera dia
a dia i que, si els soci-

listes s'ho proposen, dins
poc temps el Batle podria
esser un membre de partit,
ja que els membres de
l'equip de govern munici-
pal actual hi són per
interessos particulars.
Per acabar, s'oferí un

aperitiu.
A l'acte també hi assis-

tí el Sr.Ventura Rubí,
propietari de Ia finca.

Bar - Restaurant Sciri Diego

Jaime V/i^/ess

U-JLJÏ

Li ofereix el seu
servei de

berenars, menjars
econòmics i

paella.

Urbanització

"Los
Almendros"

Cala Millor

CALA MILLOR
TeI. 585228
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Sempre al
servei del
públic

20 Años de GESTION

AUTOMOVlLES
Matriculaciones.
Transferencias.
^rjetas 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
CONTABLE

A través de Informática Llevant, (Empresa del Grupol

Balance mensual de Sumas y Saldos.

Programa especial para E.O.S., (N. y S.)

Especificación del IV.A. (Repercutido, soportadol.

Balance de Sociedades.

Contabilidad de Sociedades.

Confección declaración de I.V.A - PF.

Confección declaración Renta (N. y S.) y
Patrimonio con precios especiales a colectivos de
Hoteles-Empresas que sean clientes habituales.

»V
GABRIEL BLANQUER BARCELO

Ájente di Siguroi Coliglido n.* 22.775

Av. J. Servera Camps. 46
TeIs 585BBO-60

SEGUROS

07560 CALA MILLOR
SON SERVEFIA (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 ios 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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Crónica d'ones illenques

* Especial Ona Mitja.

En dues ocasions m'han demanat on s'aga-
fava "Ràdio 5", bé, publicarem a continua-
ció una llista de les emissores espanyoles
d'ona mitja (OM) de bona recepció per
aquesta zona. Les freqüències va expressa-
des en kilohertzs (kilocicles per segon).

558 RNE-R5, València
576 RNE-R5, Barcelona
621 Cadena Catalana, Barcelona
648 RNE-Rl, Palma
666 CIR R.Miramar, Barcelona
738 RNE-Rl, Barcelona
774 RNE-Rl, València
828 SER R.Barcelona
882 COPE R.Sabadell
909 RNE-R5, Palma
1080 SER R.Mallorca, Palma
1107 RNE-R5, Barcelona
1134 COPE R.Popular, Ciutadella
1224 COPE R.Popular, Palma

* Notes;
1) El significat de les abreviatures i
sigles és el següent:
R: Radio
RNE: Radio Nacional de España
CIR: Cadena Ibérica
SER: Sociedad Española de Radiodifusión
COPE: Cadena de Ondas Populares Españolas
2) Per tal de no perdre més audiència, RNE
ha reduït considerablement Ia programació
local de R5.
3) R5 de Barcelona tancarà al 1107 quan
acabi el període de proves al 576.
N'hi ha més que es poden sintonitzar,

però es necessita un bon receptor, una bo-
na antena i, sobre tot, ganes i paciència!

* Breus de ràdio.

- El 3 d'octubre tornà a l'aire el repeti-
dor de "Catalunya Ràdio" a Alfàbia, 94.8
FM.

Per Ia seva part, "Radio Amanecer de
Menorca" reanudà les seves emissions de
prova el 8 d'octubre des de Maó, Plaça
Miranda, 2-2Q. Surt al 91.4 FM, però Ia
seva recepció aquí és poc menys que impos-
sible, per Ia seva baixa potència i Ia
interferència d'una emissora utilitària.

També "Ràdio Felanitx" torna a emetre
després d'unes merescudes vacacions.
Freqüència: 107'7 FM. Estudis al Carrer
de LLevadora, s/n. Telèfon 58 06 00.

"Titoieta Ràdio" d'Algaida, 107'5 FM,
ha ampliat Ia seva programació, oferint
els vespres de dimarts a dijous Ia repeti-
ció dels programes emesos al llarg del cap
de setmana anterior. Estudis al Carrer
Rei, 8. Telèfon: 66 53 55.

"Ràdio Es Castell" (en castellà, Villa-
carlos) és l'única emissora municipal a
l'illa de Menorca. Emet al 106'5 FM. Telè-
fon: 38 85 63.

Després de moltes setmanes d'inactivi-
tat, Ia SER de Ciutadella va fer proves
els dies 17 i 18 d'octubre. Des de "Ràdio
Menorca" ja han anunciat Ia pròxima inau-
guració dels "40 Principals" de Ia Cadena
SER a Menorca.

- Breus de TV.

- Des de l'estiu passat, Llucmajor compta
amb TV local, si bé en aquests moments
només cobreix devers un 70% de Ia pobla-
ció. Ha estat muntada per Rafel Ramirez,
un home de 40 anys que fa 16 que viu a
Llucmajor i quees"President de l'Agrupa-

ció de Radioafionats Local. La tele va
començar al 42 UHF, però va canviar al 40,
per consell de Ia Federació Balear de TV
Locals.

Des de Manacor ha estat observada Ia
carta d'ajustament de "Tramuntana TV"
d'Alaró pel canal 44 UHF.

El repetidor de Capdepera ha fet uns
canvis, quedant els tres canals així: 22
TVE-I, 25 TVE-2 i 28 TV3.

El Doctor Rubio i Tuduri va donar
doblers perquè posasin un repetidor del
"Canal 33" al Puig del Toro (Menorca), pel
seu 80è aniversari. Surt pel canal 31 UHF.
- El repetidor d'Artà ha anat ampliant Ia
seva oferta a mida que s'instal·laven els
diferents emissors a Alfàbia. Ara només
queda pendent el "Canal Plus".
- Quant al repetidor de Son Servera... què
hem de dir?... que l'Ajuntament a cada
instant ens demana disculpes per TV, això
és un Ajuntament educat!.

Pedro Monino.

lMlfll1[..v,....|-.--,.
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Curiositats Maria Brunet.

Aquest mes parlarem del cafè i dels
cabells i ja veurem si ens surten més
coses...

* El cafè.

Per comprovar Ia qualitat del cafè mòlt,
s'ha d'omplir un tassó amb tres quartes
parts d'aigua i una mica del cafè, si el
cafè sura, és perquè és molt pur, si al
moment s'enfonsa, pot eser que l'hagin fet
mesclat.

El cafè, a més d'esser molt bo per espa-
bilar, té unes virtuts de gran utilitat en
l'àmbit domèstic. Per exemple, els grans
torrats i mòlts absorveixen els olors, en
especial als pots que abans han contingut
elements d'olors molt fortes, com poden
esser els pots de sal de bany o de colònia.
Les taques de cafè es lleven amb una

mescla de vinagre i esperit a parts iguals.

Si voleu que el vostre cafè vos surti molt
gustós, provau de posar-li a damunt un
grumet de salt gruixada.

També vos donam un consell, no desfaceu
mai Ia cafetera calenta, perquè Ia bavor
que té podria explotar i donar-vos un dis-
gust , si necessitau preparar més cafè tot
d'una, posau-la davall el roll del grifó
de l'aigua freda una estona i així refre-
dar-la més aviat.

* EIs cabells.

Si teniu el cabell molt fi, de tal manera
que el pentinat no vos aguanta gaire i
pareix un poc pobre, el podeu canviar un
poc i que tengui més cos només posant un
roll de cervesa a l'aigua del passar.
Si el vostre problema són els cabells

molt secs, el que podeu fer és una bolli-
dura d'ortigues fins qiie l'aigua sigui
marró verdosa i amb el suc fregar-vos el
cap quan ja vos passau el sabó.

Si el que vos passa és al revés, és a
dir, que té molt greixum o humitat, el que
podeu fer és afegir el suc d'una llimona
a l'aigua de passar. També es pot fer un
sabó casolà amb 6 cullerades de sabó

de 75.000 hasta 150.000
ptas. de ahorro

UNlDADES EN STOK

Si nos traes tu cocne usado y Io cambias por un Fiat
Uno un coche apasionante por su linea,su confort y su

tecnologia

P.V.P. desde 1.014.790 ptas.

AUTOVENTA MANACOR, S.A.
Fuste's. Solar, 43. Polígono Industrial ManacorTel. 843400
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rustit, és a dir, de pastilla de rentar-se
les mans rallat, 2 cullerades de suc de
llimona o taronja, 2 de suc de vinagre i
2 de suc d'aranja. Per fer-lo, es fon el
sabó amb un poc d'aigua al bany maria i se
Ii afegeixen els sucs de fruites i vinagre.
El vostre cabell quedarà ben net i vos
fugirà el greixum. Si teniu per costum mar-
car-vos entre setmana, no vos banyeu els
cabells només amb aigua, també amb colònia.
Si els vostres cabells són rossos natu-

rals, no tenyits, perquè sempre estiguin
ben lluents, els rentau així com acostumeu
i llavors vos posau una mescla feta amb el
suc d'una llimona i una cullerada de sals
de bany, tot mesclat amb un poc d'aigua
calenta, escampau bé Ia mescla per tots els
cabells i llavors els vos passau ben pas-
sats i els vos aixugau. També per mantenir
el color el que va molt bé és passar-se amb
aigua de camamil·la.
Si el que vos passa és que el vostre

cabell té electricitat, el que podeu fer
és emprar un raspall de cerra natural i,
mentres vas pentinant, acopa els cabells
amb les mans.
Si teniu els cabells sans, el que podeu

fer per conservar-los és una bona espalmada
cada dia, el moment millor és el vespre
abans d'anar a dormir, s'ha d'espalmar
suaument des del clotell per amunt, estimu-
la Ia circulació i descansa el coll.
Si el que Ii passa al vostre cabell és

que està dèbil, sense brillantor i té
dobles puntes, el primer que necessita és
una bona tallada. També és bo posar-se una
careta d'oli de blat que reforça i millora
Ia rel del cabell, també s'aconsegueix una^
bona brillantor.

* Endivinalles.

•(nou BT :cTonios)
•(ajBui eq. :oTon^og)

'(.Y. BJC^8Ti :cTonios)

I deixant a un costat els cabells, xerra-
rem d'una altra cosa: d'unes endevinalles
que m'han vengut ara a Ia memòria.
- En Ia mar i no me bany,
en el caliu i no me crem,
a l'aire i no me caic
i me tens dins les te-'as mans.

- Es Ia germana del teu tio
i mai no serà Ia teva tia,
qui pot esser?.

- Una capseta petiteta, molt guapeta,
que cap fuster no l'ha poguda fer.

* Recepta.

Passarem ara a Ia recepta de cuina. .Avui
vos donarem una de pollastre, perquè és
molt nutritiu, es digereix molt bé, quasi
mai falta dins un règim i es barat: Pollas-
tre a Ia Cervesa.
Es un aguiat de pollastre amb herbes i

pinyons que millora de un dia per l'altre.
El seu secret està en una cocció molt
lenta.

Hem de menester per a 4 persones un po-
-astre de 1'5 kg, 2 tassons de cervesa,

150 gr de panxeta, 25 gr de pinyons, 4
cullerades d'oli, 3 pastanagues, 3 patates,

alls, 2 cebes, 1 cullerada de farina de
blatdindi, sal, pebre i un ramet d'herbes
(llorer, farigola, julivert, orenga).
Se sofregeixen les patates i pastanagues

trossejades, quan estan ben sofrites, es
guarden. Pica els pinyons i el fetge del
pollastre dins el morter, mescla Ia farina
fusa amb un poquet de cervesa. Posa al foc
una greixonera de test amb l'oli i sofreix
Ia panxeta feta trossets, llavors es treu
i s'hi posa el pollastre trossejat, Ia ceba
tallada, les herbes i els alls, i quan està
sofrit s'hi posa Ia cervesa i Ia panxeta,
es tapa i es deixa coure una hora a foc
suau, llavors s'hi afegeixen les patates

les pastanagues i Ia picada del morter
i es deixa coure uns 20 minuts, llavors es
retiren les herbes i Ja es pot servir. Bon
profit !.
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Galeria de personatges:
Entrevista a Pere Pujol

- ¿Quants d'anys tenies
quan vares començar a fer
escultura?.

Jo devia tenir uns
quatre o cinc anys, quan
vaig començar. Jo jugava
amb els bassiots i el fang
pels carrers i ja amunte-
gava escultures de cas-
tells, figures, carapunats
0 el que fos.

¿Dins quin moviment
inclouries Ia teva obra?.

Com a tendència clàs-
sica, si bé dominen sempre
els temes populars. Procur
fer les dues coses, anar
canviant dins un realisme
1 dins les nostres coses
populars, que mai abando-
naré, ja que és un camp
dins el qual m'hi he anat
amotlant, no vull dir que
no faci altres coses, com
ara mateix estic fent.
- ¿De petit, ja apreciaven
les teves habilitats per
fer escultures?.

- No, això era impossible,
perquè Ia gent de llavors
no és Ia d'ara. Llavors
no s'apreciaven aquestes
coses com ara. El que
interessava era que et
posassis a fer feina prest
i queajudassis a Ia casa.
EIs meus pares no m'acep-
taren aquestes idees, em
va costar dedicar-me de
ple a l'escultura. Ni el
meu germà m'entenia, quan
començava, per exemple,
em deia: "No sé com vols
passar el temps fent
pepes" . Ho veia com una
cosa a Ia qual no donava
importància, no ho veia
com una escultura. No com-
prenien els meus senti-
ments, però els perdonava,
cada persona és un món tan
distint que...
- ¿T'ajudà a seguir fent
aquesta tasca 1'entorn
familiar?.

- No, tal com ja he dit.
Ara això a canviat i tenc
el seu recolzament, de tan
en quan puc confiar amb
ells. EIs joves me com-
prenen més .
- ¿Has identificat una raó
de pes que hagi donat ori-
gen a Ia passió per
l'art?.
- S'ha de nèixer, però Ia
vida també té influència
damunt Ia manera de pen-
sar, crec jo. Si hagués
nascut dins un bosc i no
hagués sortí d'allà dins,
no faría això, es clar.
Tota Ia vida és una re-
lació amb tot el teu
entorn.
- ¿Hi ha temes que ins-
piren més uns que els al-
tres?.
- Es possible que sí. Hi
ha temes que el cos et
vibra més per fer aquella
obra. I tal volta, quan
Ia tens començada, perds
les ganes, perquè no te
surt allò que tu vols...
però és una lluita con-
tínua, et fa sufrir. A mi
em dóna moltes satisfac-
cions , però de vegades et

fa sofrir també. No és
tampoc un món de feli-
citat .
- ¿Ha tengut molta influ-
ència dins Ia seva obra
el fet de viure aquí ?.

• Es clar que sí, si vis-
qués a Palma tal volta no
faria això. I si hagués
tingut una preparació de
professors d'escultura,
que m'haguessin influen-
ciat bastant, si hagués
estat a una acadèmia, tam-
poc faria això. Consider
Ia meva obra pura, comple-
tament pura, que surt de
mi i sense influències de
ningú.

- Quan fa les obres, ¿són
del moment o les prepara
abans de posar-s'hi?.
- Les prepar abans, si bé
he de dir honestament que
no les dibuix gaire tam-
poc, amb tenir una idea
faig dues retxes. Ara,
posar-me a fer feina de
bon matí a una obra que
no he concebuda, tampoc,
de cap manera, a Io millor
1'hauré concebuda un dia
o mig any abans, pensant
amb aquella obra. Hi ha
obres que han covat molt
dins Ia meva persona, han
estat anys a vegades, no
m'he posat a fer-hi feina
sense haber-la vista ben
acabada. Hi ha obres que
no me surten i perd sa
il·lusió i no les faig.

DARRERA OBRA DE

L'ESCULTOR ARTANENC
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¿Quin artista admires

més dins el món de l'es-
cultura? .

Actualment a mi n'hi
pocs que m'emocionin amb
res. Tots van a l'abstrac-
te, coses que jo no com-
prenc i dins aquests mate-
rials a mi no em van, però
no ho faig com a crítica.
Potser van ells millor que
jo.

Tens en projecte cap
exposició?.

Jo no vull exposar a
altres galeries més que
aquí, a casa meva, em fa
passar pena haver de
transportar aquestes obres
grosses de 200 kilos a una
altra galeria, es impossi-
ble, es necessita molta
gent. Si tot va bé, tor-
naré exposar dins dos o
tres anys.

¿Què opines de l'obra de
Sarasate, un altre escul-
tor artanenc. ja desapare-
gut?.
- Erem amics, sí, però ens
tractàrem molt poc. A mi
certes obres m'agradaven
i altres, no; com tots els
artistes té obres bones
i de xereques.
- Treballa molt per encà-
rrec , normalment ?.
- No, mai m'ha agradat fer
feina per encàrrec i n'he
despreciada molta. En faig
alguna pels compromisos
•que pugui tenir amb aque-
lla persona, per amistat,
però per res més.
- ¿Que és allò que primer
pensa Ia gent quan veu una
obra de Pere Pujol?.
- No sé que deven pensar,
ara, que més o manco
agrada ho veig en les

seves expressions i no
crec que ho facin per com-
promís. S'ha estrevengut
moltes vegades que han
xerrar amb mi sense conè-
ixer-me i els seus comen-
taris sobre Ia meva obra
han estat possitius.
- ¿Té hores determinades
per treballar o qualsevol
hora és bona?.
- Qualsevol hora és bona
per fer feina, però m'a-
grada més el matí, quan
m'aixec, perquè és quan
estic més deixondit i el
pols és mes segur, i a més
puc aprofitar Ia tran-
quil·litat del silenci.

PENTRO
ACUPUNTURA
DIETETICA - NUTRICON

Fco Gomilo. I Entlo B - TeI 55 59 22 - MANACOR

SA COMA
VENTA DE PISOS DE

PROTECCION OFICIAL
AHORA QUE EL INTERES ESTA POR LAS

NUBES NOSOTROS SE LO PONEMOS BAJO

INTERESES AL 11'75 %
Y A PAGAR HASTA

EN 15 ANOS
VIVIENDAS DE 3 Y 4 DORMITORIOS

BANO - COCINA - COLADURIA - DESPENSA
COMEDOR - TERRAZA - ARMARIOS

EMPOTRADOS.
COIIAOA
P R O M O C 1 O N E S

Avda. Juan Servera Camps, 41
TeI. 58 58 30

CALA MILLOR (SON SERVERA)
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Futbol base
ELS BANJANINS 'B" NO CONEIXEN LA VICTORIA.

De 4 partits disputats, els Benjamins "B"
n'han perdut 3 i empatat 1, però els resul-
tats no compten, el que importa és que
estan aprenent a saber estar en el terreny
de joc, tot allò baix Ia direcció de Sebas-
tián i Juanito Nebot que estan fent un
treball molt possitiu, perquè l'equip de
Benjamins "B" està format per aquests bons
jugadors de primer any que cada dia aprenen
més i que Ia pròxima temporada demostraran
tot allò que son capaços de fer. Anim i
sort per a totsí.

BENJAMINS "A".

Aquests nins també han jugat 4 partits treball de les anteriors temporades. El
i han guanyat tots 4. Han marcat 26 gols Sr.Julio Prol és Ia segona temporada que
i només n'han encaixat 1. Són liders del entrena aquests nins, Ia majoria dels quals
seu grup, empatats amb el Santanyí, que és passaran Ia pròxima temporada a Ia cate-
el pròxim rival i aqui són els grups del goria d'Infantils.

&wc(
FORDFŒM

Venga a vernos
Limpiauto Son Servera, S.A.
AVDA. CONSTITUCIÓN, 19 -SON SERVERA TEL. 567008
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INFANTILS.

De Ia mà del Sr.Juan León els Infantils
no estan obtenint bons resultats, però sí
estan aconseguint formar un bon equip per
a pròximes temporades. Si León segueix
treballant amb aquests bons al·lots ho acon-
seguirà. "Juanito, el que Ia sigue Ia con-
sigue". Anim a totsJ.

CADETS.

Bons resultats els aconseguits pels pu-
pils de Magi Duran. Aquest jovenets, baix
Ia batuta de Magí, que ha començat Ia 2a
temporada com entrenador, fan un un futbol
molt pràctic i fan espectacle. Es pot dir
amb tota seguretat que aquests al·lots estan
donant els fruits del treball de cantera.
Enhorabona a totsl.

JUVENILS.

EIs Juvenils perderen Ia qualitat d'imba-
tuts davant el C.D.Espanya el 28 d'octubre
per 1-0. Amb el que passà en el terrenya
de joc, l'Espanya no es mereixia guanyar,
però el futbol és així i el resultat és
inamovible. La marxa dels Juvenils és, baix
el meu punt de vista, més que aceptable i
s'ha de seguir per aquest camí, perquè
d'aquí és d'on sortiran els futurs jugadors
del Badia. Volem felicitar per Ia seva bona
feina, en general, a tots els jugadors,
entrenadors i delegats del futbol base, i,
en particular, al Sr.Gonzàlez, entrenador
dels Juvenils i coordinador del futbol
base.

TeI. 58 56 06 -

Paseo Marítimo, 21
CALA MILLOR

MALLORCA

PIZZAS-LASAGNE-HELADOS
COCfríA ^TERNACIONAL
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3a DIVISIO.

Després de lesdues derrotes consecutives
en els seus enfrontaments fora de CaIa Mi-
llor Seislan 1-0 i Eivissa 2-0), els juga-
dors d'Esteva Caldentey, en absolut afec-
tats per aquestes derrotes, varen vèncer
al sempre difícil Poblense a CaIa Millor
per un clar i curt 3-0 i després a l'Arenal
en el seu camp per 2-1. Aquests resultats
el situen entre els primers llocs de Ia
classificació de Ia 3a divisió balear. No
volem destacar cap jugador en particular
i sí donar l'enhorabona a tots, desitjan-
los sort en les pròximes confrontacions.
El rival més inmediat és l'Atlétic Balears.

RESULTATS.

* Benjamins Son Servera.

06-10-90 Escolar 2, Son
Servera 0
13-10-90 Son Servera 1,
S'Horta 1
20-10-90 Barracar 2, Son
Servera 1
27-10-90 Son Servera 0,
Felanitx 7

* Benjamins Badia.
RESULTATS.

* Benjamins Son Servera.

06-10-90 Escolar 2, Son Servera 0
13-10-90 Son Servera 1, S'Horta 1
20-10-90 Barracar 2, Son Servera 1
27-10-90 Son Servera 0, Felanitx 7

* Benjamins Badia.

06-10-90 Ses Salines 1, Badia 7
13-10-90 Badia 8, Campos 0
20-10-90 Barracar "A" 0, Badia 3
27-10-90 Badia 8, Felanitx "B" 0

* Infantils.

06-10-90 Badia 1, Olímpic 3
13-10-90 Montuïri 3, Badia 1
20-10-90 Badia 0, Pollença 1
27-10-90 Poblense 9, Badia 0

* Cadets.
06-10-90 Barracar 2, Badia 2
13-10-90 Badia 2, Montuïri 1
20-10-90 Cardassar 3, Badia 3
27-10-90 Margaritense 0, Badia 0

* Juvenils.

07-10-90 Binissalem 3, Badia 3
12-10-90 Badia 1, Pollença 1
21-10-90 Badia 2, Manacor 1
28-10-90 Espanya 1, Badia 0

* 3a divisió.

07-10-90 Seislan 1, Badia 0
14-10-90 Eivissa 2, Badia 0
21-10-90 Badia 3, Poblense 0
28-10-90 Arenal 1, Badia 2

BAR RESTAURANTE
S1ERA DE
POLA ̂

-8$*M.
Ctra. Son Servera - CaIa Ratjada y Cuevas Artà - TeI. 56 79 40

LA SEVA ESPECIALITAT

ELCLJENT
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Baloncesto

Entrevista a Martín Saez
El Sr.Martín Sáez, professor d'EGB a

l'Institut de Felanitx, és per segona tem-
porada l'entrenador del C.B.Son Servera.
- Sr.Sáez, Ia passada temporada vàreu pujar
de categoria, ha trobat diferencia en
aquesta nova categoria?.

Es clar que sí, i aquesta temporada es
podrá veure millor basquetbol a Son Ser-
vera, tant en juvenils com en seniors,
sense oblidar els cadets.
- Se'n cuida vostè de tots tres equips,
tècnicament i fisicament?.

Be, de moment és així, però a partir de
novembre ja podrem tenir amb nosaltres en
Toni Talaz, que serà qui se'n cuidi dels
juvenils, com ja va fer Ia temporada passa-
da, que, per cert, fou Ia gran anella del

C.B.Son Servera.
- Te el C.B.Son Servera bona plantilla?.

Jo crec que tenim una plantilla en se-
niors i juvenils que està molt b4; dels
cadets, per esser nous, no ens podem
queixar, és clar que hem de treballar molt
perquè Ia cantera funcioni.
- A Son Servera hi va molta de gent a pre-
senciar els encontres?.

L'afició respon bastant bé i el que
importa és que Ia majoria és jove i és molt
bo que Ia juventut s'animi i vengui a pre-
senciar els partits i també a fer esport.
- Com ho fan els tres equips per entrenar
amb una sola pista?.
- EIs entrenaments són un problema, ja que
hem de compartir Ia pista amb el Club de
Voleibol.
- I els partits?.
De moment sèniors i juvenils jugam un

fora i l'altre a casa; el calendari està
bé.

EIs jugadors són treballadors aficio-
nats

Efectivament, tots som aficionats i per
tant hem d'entrenar els vespres.
- Volem aprofitar l'ocasió per felicitar-lo
per Ia gran tasca que està realitzant amb
aquests joves esportistes. *
- Gràcies a vosaltres i esper que Ia juven-
tut continuï fent esport. Nosaltres tenim
les portes obertes per a tots els qui vul-
guin venir a formar part de Ia família del
basquetbol.

Així és el Sr.Sáez, un gran aficionat a
l'esport i en particular al bàsquetbol.
L'hem vist entrenar amb els seus al·lots i
són una gran família. Enhorabona, sort...
i per un nou ascens.

Ramón Manzano.

millorM/ttli
G.A.T. 820. Telefax 586470

Telex 69565 VGOR E
CaIIe Bmicanella, 12 Carretera CalaAgulla, 19

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

Especial fin de temporada
La mejor playa del CARIBE, playa Bavaro
9diasdesde Palma 127.600 ptas.
NuevaYork 1 semana 99.900 ptas (precio promoción)
NUevaYork-Miami-Orlando 203.600 ptas.
Caracas-Canaima-Isla Margarita 230.500 ptas.
Rio-Iguazu-Buenos Aires 214.500 ptas.
Cuba 10dias 95.500 ptas.
LaHabana-Varadero 110.900 ptas.
Mexico-Cancun-Caribe desde 119.500 ptas.

Puente de Ia Inmaculada
Escandinávia. Estocolmo y Helsinki
del5 al 10dic .99.500 ptas.
Parisdel5al9dic .41.800ptas.
Vienadel 6 al 9dic 51.600 ptas.
Budapest del 6 al 9 dic 54.000 ptas.
Yugoslaviadel 6 al 9 dic 45.900 ptas.
Madridy alrededores del 5 al 9 dic 39.500 ptas.
CostaAzuldel 5 al 9dic 36.500 ptas.
Cantabria y Picos de Europa del 6 al 9 dic 35.000 ptas.



DIFERENTES, INEDfTAS. DE CÂLiOÂD

USTED LO ENCONTRARA EN:

JERONMOVWE5ÊHUOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

ALMACEN, EXPOSICIÓN Y VENTA:

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

EXPOSICIÓN Y VENTA!

Av. Juan Servera Camps, 33 - TeI. 586369 - 07560 CALA MILLOR
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Un altre gran éxit dels nostres pilots
Jaume Febrer y Francisco Amor

Dissabte dia 13 d'octu-
bre, en el circuit de Pont
d'Inca, se celebraren els
entrenaments del II Trofeu
"Motos Salom". Allà es
juntaren pilots i mecànics
per començar els entrena-
ments que decidirien les
graelles de sortida del
diumenge dia 14 d'octubre.
EIs primers entrenaments

foren els dels ciclomo-
tors, només hi partici-
paren 4, ja que els mecà-
nics ja compren els motors
preparats per còrrer i
molts de participants que
abans corrien amb ciclo-
motor, ja ho han deixat,
perquè no tots tenen
700.000 ptes. per com-
prar-se un motor preparat
i aquests al·lots foren els
que contemplaren des de
fora com rodà el MBK de
Vallcanera Jr.
En 75 c.c., que és Ia

categoria on hi ha més
motos, es varen haver de
formar dos grups, pars i
impars. El millor temps
fou per Jaume Febrer amb
Honda, seguit d'Enric
Mateu i Miquel Angel Bota.

En Ia carrera del diu-

menge, en Ia citada cate-
goria, sortí guanyador
Miquel Angel Bota, seguit
pel nostre pilot Jaume
Febrer. Fou una carrera
bastant emocionant, hi
hagué moltes caigudes i
els al·lots rodolaven com
a tocats del boll.

En Ia categoria de 125
c.c. junior, en els entre-
naments del dissabte, el
millor temps fou per a
Francisco Amor amb Ia seva
Honda V.S.R. En Ia carrera
fou molt disputada Ia pri-
mera posició per Francisco
Amor, Enric Mateu i Miquel
Angel Bota. Finalment va
aconseguir Ia primera
posició Francisco Amor amb

Ia seva Honda, treient una
bon aventatge a les
Yamahes.
En 125 senior, en els

entrenaments, el millor
temps fou per Toni Sànche»
amb Ia seva Honda, seguit
de Navarro i Ramon Moreno
amb Yamaha. En Ia carrera,
Ia primera posició fou per
Toni Sanchez, indiscuti-"
blement, deixant les Yama-
hes de Ia resta de corre-
dors bastant enrera.
Orlando (Fotos cedides

per J.Ventosa).

GRRPHIS
P U B L I C I T A T

XCJ. Soledad, 11
- © 55 55 05
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VOLEIBOL.

En aquesta ocasió duim
a aquesten pàgines de
Recull Informatiu un es-
port nou per aquesta nova
juventut, com és el volei-
bol, a Ia nostra zona.
C.V.Cala Millor-Son Ser-
vera és el nom del nou
club.

Un grupet d'amics es
posaren en contacte amb
Francisco Aguiló, propie-
tari de "Deportes Nauti-
lus" de CaIa Millor i
decidiren formar aquest
club, així de senzill. I
perquè ens expliqui un poc
com funciona aquest nou
club voleibol ens acom-
panya el President i pa-
trocinador Sr.Francisco
Aguiló.
- Francisco, ¿com ha estat
allò de fundar aquest club
de voleibol?.
- A mi m'agrada tot l'es-
port i un grup de joves
en demanà que els ajudàs
i aquí som perquè els
joves tenguin el seu es-
port favorit, perquè no
a tots els agrada el fut-
bol o d'altres esports i,
a més, el voleibol és un
esport molt bonic, no de
masses, però prest estarà
a dalt.
- On disputareu els encon-
tres i entrenaments?.
- Be, de moment a Son Ser-
vera a Ia pista de les
Escoles Velles, 1'hem de
compartir amb el bàsquet-
bol, però no hi tenim pro-
blemes .
En quina categoria comen-
çareu? .
- De moment estam federats
i, si no hi ha contra-
temps, ho farem en 2a
categoria.

Tens Ia plantilla
idònia?.

Des d'aquestes pagines
de Recull Informatiu donam
l'enhorabona a Ia família
del nou club i Ii desitjam
molts d'èxits.

Be, Ia plantilla mai és
tan bona com un club vol-
dria. El Club Voleibol
CaIa Millor-Son Servera
fa poc que és nat i estam
treballant per formar un
equip a l'abast de les
nostres possibilitats.

Teniu ajudes?.- De
moment, no, però esperam
que hi col·laborin algunes
firmes comercials. Encara
no ens ha llegut per visi-
tar ningú, entre federació
i jugadors ens han deixat
sense temps lliure.
- Deixaràs el Badia?.

No, ni pensar-ho, com
tu saps, a mi l'esport
m'encanta i el futbol és
un dels meus favorits.

Resultats
* Voleibol.

- 14-10-90 encontre amistós Manacor 1, CaIa
Millor-Son 3ervera 3 (15-13, 9-15, 6-15 i
3-15)

- 14-10-90 encontre amis-
tós Manacor 1, CaIa Mi-
llor-Son Servera 3 (15-13,
9-15, 6-15 i 3-15)
- 20-10-90 CaIa Millor-Son
Servera 3, Manacor 2 (12-
15, 15-12, 13-15, 15-13
i 15-13).

Ramón Manzano.

Rellotgeria
Fotografia

GARCIA LIS
Videos

Pl. Sant Ignasi, ï
TeI. 567165 Son Servera

GRRPHIS
P U B L I C I T A T

ROTULOS

LUMINOSOS

C/. Soledad, 11

© 55 55 65
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Presentació del C.V. CaIa Millor-Son Servera
A las 19:30 hores del

20 d'octubre, a les pistes
de les Escoles Velles de
Son Servera, tingué lloc
Ia presentació oficial al
públic i Ia premsa local
del nou Club Voleibol CaIa
Millor-Son Servera.
L'afluència del públic

va esser menor del que es
merexia l'acte, hi assis-
tiren devers 90 persones,
majoritàriament joves.

Es disputà un encontre
entre l'equip local i el
C.V.Manacor i guanyà el
primer per un ajustat 3-2.
Després se serví un vi
espanyol en el Bar Nou per

als assistents i un sopar
per a Ia directiva i Ia
plantilla del C.V.Cala
Millor-Son Servera.

Hem de donar 1'enhora-
bona a l'àrbit del partit,
Sr.Joan Andreu Servera,
bon coneixedor d'aquest
esport.

La directiva està com-
posta així, de moment:
* Presidente; Sr.Francisco
Aguiló Vera.
* Delegats: Srs.Gabriel
Domenge i Joan Andreu.
* Vocals; Srs.Celestino
Aguiló Vera, Gregorio
Fraile Gómez i Miquel
Planissi Planissi.

La plantilla està for-
mada pels següents juga-
dors: Jaume Servera, Pere
Ballester, Pere Domenge,
José Pérez, Jaume Ferra-
gut, Miquel Ballester,
Paul Zabel, José Angel
Azpeitia, Javier Ramis,
Gabriel Fullana, Luis
Julve. Entrenador: Pere
Jaume.
Desitjam el millor a

tots aquests joves espor-
tistes, els quals poden
comptar amb el nostre
suport. Mes rera mes els
hi durem, aquí, a Recull
Informatiu, perquè ens
donin les seves opinions.

Entrevista a J.A.
Azpeitia

A continuació vos
oferim una entre-
vista amb José
Angel Azpeitia,
component de Ia
plantilla del C.V.
CaIa Millor-Son
Servera.
-Des de quan prac-
tiques aquest
esport ?.

Vaig començar fa
9 anys jugant a Ia
platja, però estic
federat des de Ia
passada temporada,
quan vaig fitxar
pel C.V.Manacor.
- ¿I com és que has
fitxat pel C.V.Cala
Millor-Son Ser-
ve ,.;".

A mi m'aarada
jugar a voleibol
i, si aqui hi ha
un club, m'estim
més jugar aquí i
no haver-me de des-
plaçar fora.

- ¿Quina és Ia teva
demarcació?.

Me trob millor
de col·locador, però
s'ha de jugar on
el mat ho reque-
reixi .
- Vos coneixíeu els
components de Ia
plantilla?.
- Si, som varis els
que hem estat ju-
gant junts Ia tem-
porada passada amb
el Manacor i Ia
resta ens coneixíem
del poble.
- ¿Creus que teniu
una bona plantilla
per poder afrontar
Ia lliga?.- Sempre
t'agrada tenir un

bon equip, S'ha de
treballar molt,
però ho aconsegui-
rem, perquè formam
un grup fantàstic.

Gràcies per
haver-nos atès i
sort 1.

Gràcies a Recull
Informatiu i
m'agradaria que
vingués a Ia pista
a recolzar-nos. EIs

joves que vulguin
practicar el volei-
bol ja no han de
sortir de Son
Servera.

GRRPHI5
P U B L I C I T A T

ANAGRAMAS
C/. Soledad, 11 - © 55 55 65
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