
El Rei Baltasar, juntament amb MelCiOri Gaspar, despertaran, altre pic, la
iI.IusiôdeIs infants sollerics.

Avui arriben Is Reis
Mags d'Orient

El Batle, mitjançant un decret,
destitueix la interventora

Jaume Casasnovas

El Batle de l'Ajuntament de  Sóller, mitjançant un decret signat
per ell mateix el dia 28 de desembre, destituí la Interventora habili-
tada de l'Ajuntament. Malgrat segons informes d'ella mateixa a
VEU DE SOLLER, a les  normes vigents de personal figurava ben
clar que es referia a la figura d'interventor, que el seu nomena-
ment, acabava el dia 31 de desembre el que indica que el seu
cessament es produí 3 dies abans de finalitzar el seu anomena-
ment i que ella públicament ja havia indicat que voila acabar com
interventora el dia 31.

El Decret deia textualment:  "Comprobada por esta Alcaldia -

Presidencia, la manifiesta falta de dedicación hacia el cargo de In-
terventora Habilitada de este Ayuntamiento por parte de do-
ña  y habiendo observado que el jefe del negociado de Inter-

vención don 	 viene desarrollando una excelente labor  en las
tareas propias del mismo, en uso de las facultades que me son
conferidas, vengo a decretar y decreto el cese en el referido cargo
de Interventora Habilitada de doña 	, así como el nombramiento
en su lugar de don 	, todo ello, con efectos de 1 de Enero de
1990.

Comuníquese el presente decreto a los interesados y a todos
los negociados de este Ayuntamiento a todos los efectos oportu-
nos".

El decret ha propiciat un cert mal estar dins del col.lectiu dels
funcionaris —alguns d'ells— indicant la manca d'ètica de la substitu-
ció i sobretot la forma en qué s'ha redactada la mateixa. Fins i tot, i
en concret un funcionari, esmenta: Per aquesta regla de tres, de-
mà pot venir el Batle i cessar-nos a tots sense cap tipus de defen-
sa. Ells no volen entrar —els funcionaris— amb la polèmica de la
destitució o no; solsament es queixen de la forma en club s'ha feta.

Joan Oliver fa 25 anys que vengué a Sóller.

Abans de la seva partida

Joan Oliver sera homenatjal
pels sollerics

Un boci de mur de
Berlin arriba a Stoller

Redacció

Per un solleric, simple-
ment d'anecdotaria es pot
qualificar aquesta notícia,
però per un alemany té un
alt contigut simbòlic.

El resident alemany
Hans Duttmann acaba de
dur a Sóller un bocí de mur
de Berlin. És un tros de for-
migó d'uns 7 centimetres a
Ia part més llarga, que fou
arrabassat una setmana
després dels històrics acon-

teixements.
La peda que veim a la

fotografia pertany al costa-
test, puix no està pintada;
clkin Hoc molt centric ano-
menat Potsdamer Platz.

Segons ens comenta en
Hans, actualment en venen
aquests bocins als "baratillos"
berlinesos a uns deu marcs,
unes sis-centes pessetes.
"Tothom va al mur a cer-
car-ne trossos, utilitzant
massetes i escarperes, ha-
vent-se ja convertit en habi-
tual el tic-tic de les eines.

Bocins com el de la foto (7 cm.) es venen a 600 pessetes.

4-2. Espectacular triomf del Sóller sobre el tanguer de Can Maio!

Toni Oliver

Un inesperat espectacle futbolístic ens oferiren
Sóller i Ferreries enmig d'unes adverses condicions
climatològiques. L'equip local, com ja es costum últi-
marnent, va brindar ais aficcionats un segon temps
senzillament extraordinari. La gent, amparada en els
paraigües, aguantà i vibré amb l'espectacle.

Suasi, Martin, Got i Xiu, feren un gol cada un, i
proporcionaren una victòria ferma i decidida. Diumen-
ge, a les quatre i amb arbitratge del novell Calero, al
Nou Camp d'Inca, un atractiu encontre entre dos his-
tòrics: Constancia i Sóller. Vistes les circumstancies,
ben diferent en l'aspecte intem, en que un i altre
equip es troben, no s'ha descartar la possibilitat que
el Sóller surti imbatut en aquest partit.

de SOiler 
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Festes Ajuntament  

Jaume Casasnovas

Avui a les 16,30 arriben
al Port de Sóller amb un vai-
xell procedent de Betlem,
els Reis Mags d'Orient.

La seva arribada es farà,
com cada any, amb un vai-
xell que farà l'entrada per la
bocana del Port de Sóller,
per desembarcar al moll
gros i anar en caravana, cap
a l'església per adorarei nin
Jesús en el seu pessebre.

L'arribada a Sóller sera a
les 19,30 i la caravana arriba-
ra del Convent pel carrer
Isabel II.

Entrara a la Plaça de la

Constitució i farà dues voltes
amb les carroces adorna-
des, per després davallar i
entrar dins l'església i seguit
i amb la solemnitat pròpia de
Ia festa, les autoritats locals,
rebran les Majestats a l'atri
de les Cases de la Vila, Ile-
gint un comunicat de ben-
vinguda i per part dels Reis
d'Orient rebran els nins de la
yell, que podan parlar amb
ses majestats que tots els
infants que vulguin acos-
tar-se a ells.

Com cada any, els Reis,
aniran a la Casa de Família
per repartir els presents als
nostres majors i desitjar-los
un venturós any nou.

Redacció

Un grup de sollerics han
preparat pel proper dia 20 de
gener un sopar homenatje
conegut cap de la Base del
Puig Major Joan Oliver Bauzà.

Joan Oliver, natural d'Algai-
da, es va incorporar a l'esqua-
dró número 7 del Puig Major
l'any 1.964 com a tinent. Mes
tard va ser ascendit a capita i
comandant fins que l'any 83 fou
nomenat tinent coronel i desti-
nat a Madrid on hi passa una 10
mesos.

Passat aquest temps torné
al Puig Major on fou investit cap
del mateix, carrec que ha exer-
cit fins ara i que haura de deixar
properament quan sigui nome-

nat coronel.
Però Joan Oliver no es sols

estimat a Sóller per la seva tra-
jectória militar, sinó més bé pel
seu caracter huma i per la seva
col.laboració en temes socials,
culturals i docents. Com ens
comptaren els organitzadors de
l'homenatge, Joan Oliver, mal-
grat haver nascut a Algaida, es
un solleric i ha treballat per
Sóller com el millor solleric.

L'homenatge consistira en
un sopar en el qual s'espera
l'assistència de representants
de tots els estaments sollerics,
ja que el Capità Oliver es
amplement conegut i apreciat a
Ia nostra Vail. Aquest es cele-
brara el dissabte dia 20 de ge-
ner a les 21'30 h. al restaurant
Altamar del Port.



Noces d'Argent
Dia 26 de desembre, segona festa de Nadal, la família

López-Raja va celebrar el 256 aniversari de les noces de
N'Antonia i N'Antoni. Per tal motiu, tota la família es va reunir
a l'entorn dels nuvis d'argent per celebrar amb ells aquest
aconteixement i, per aixó, varen oferir un refresc als familiars
i amics a casa seva.

Rebin la nostra més cordial enhorabona!

Cena - homenaje
a Don Juan Oliver Bauza

OFRECIDA POR LA CIUDAD DE SOLLER.

dia 20 de enero a las 21 ,30 h.
en el Restaurant ALTAMAR.

Reservas en: Estanc de Plaça,
Cafeteria Paris, Bar Mallorca y

Restaurant Altamar, a partir
del lunes día 8 de enero.

PRECIO: 3.000 pesetas.

A 	

•

4

5

HORIZONTAL: 1. Reptil sense extremitats, amb una
Ilengua Ilarga i bífida. - 2. Amfibi endemic de les Balears,
fòssil vivent. Viu a set torrents de la Serra Nort, on l'eco
de les cavitats no deixa descobrir la seva situació. - 3.
Amfibi molt comú, renouer durant l'estiu. Abans de sofrir
Ia metamorfosu eis anomenem cabots. - 4: Nom d'una
serp no verinosa. - 5. Nom d'un reptil que té el cos tancat
dins una closca. - 6. Reptil que aprofita els Hums de les
cases per caçar. Si perd la cua, li torna a créixer. - 7.
Amfibi rabassut, nocturn. Per defensar-se excreta de la
seva pell un liquid texic.

VERTICAL: 8. Cada illot de l'arxipièlag de Cabrera es
habitat per una subespecie d'aquest sauri.

NOTAS DE SOCIETAT

-EXPOSICIO DE CARTELLS CONTRA EL PORT ESPORTIU
a Can Dulce. Cada dia de 17 h. a 20 h. Podeu anar a votar
pel millor cartel.

-Avui, 5 de gener de 1990. CAVALCADA DELS REIS: *
Desembercament al Port a les 16,30 hores. * Cavalcada a
Plaça a les 19,30 hores. Dues voltes a Plaça. Adoració a
l'Església Parroquial de Sant Bartomeu. Recepció dels Reis
d'Orient per les autoritats locals a l'atri de les Cases de la
Vila. Els Reis, asseguts a l'atri, rebran els nins i les nines
que els vulguin saludar.

Actes de la setmana

TRENCACLOSQUES

-Avui

de gener de11990.
Divendres.

Sant Rem idià mártir.
Sant Telesfor, Sant Simeó,
Sant Estilista i Santa Pola.
Demà. Epifania del Senyor. Els
Reis. Diumenge. Canonització
de Sant Ramón de Penyafort,
Sant Julia i Sant Crispi.

Costumari

Segons la tradició,
els tres Reis d'Orient
van restar satisfets i tan
joisos d'haver pogut
adorar i admirar l'Infant
Jesús, que, de retorn a
Ilurs pAisos, varen
repartir entre la gent
que varen trobar durant
el curs del Ilarg carni tot
allò que portaven, com
un gest d'expansiva
alegria. I, en record,
d'aquesta joia reial,
cada any es reprodueix
Ilur gest i es pordiguen
els present portats i
oferts pels Reis.

5 El Temps
Estació de sa Vinyassa

COLL D'E
MARQUE

i.

Joan Puigserver

En el mapa de pluges del mes de desembre se demostra
una vegada mes la gran diferencia pluviornètrica que existeix
a la nostra comarca destacant els 227 litres de Son Torrella i
els 39 litres tant sols caiguts el Far de Punta Grossa.

No ha pogut acabar i començar millor l'any metereológi-
cament pariant, perquè amb el més de 40 litres caiguts el
passat cap de setmana i els 31 de la nit del dimegres el
dijous d'aquesta setmana han fet que minvas un poc la
sequera que veníem patint els darrers mesos.

Així iciò com diu l'adagi popular. Desembre finat, any
acabat. 1 aixi com l'hem vist començar, que el veigem aca-
bar.

Serveis

Ajuntament de Saler 	 E30200/0204
Oficina Municbal del Port 	 6%101
Ajuntament de Fomalutz 	 631901
Ajuntament de Delà 	 639077
Jutjat de &Nier 	 630348
Notaria 	 632611
Rectoria 	 630E02

Policia Mund 	 630200
Policia Munic0I-Urgancies 633721
Guardia Crvi 	 630203
Barbets 	 632503

Unitat Sanitaria 	 633011
Deu Roja 	 630845
Meije de Guardia (Avisos) 	 633721

Mercat 	 630231
Escorxadd 	 630561
Cernentiii 	 631429
Readencla-Flosdci 	 630777
Depuradora 	 630842
Carets 	 631191
'ElGas", s.a 	 630128
Servei Funerari 	 630805
"El Gas' s.a. (avalas) 	 6301%
'El Gas' s.a. (Urgêncies) 	 6311C8
Locutdi Biniaraix 	 6 0017
Obres de Port 	 633316/98

A.S.C.P. (Ca'n Dulce) 	 632421
CírculoSollerense 	 6312c6
La Unian 'Sa Botigueta 	 630163
Defensora Sderense 	 631556

Ferrocarril de Seller 	 630130
C,ieBarcos Azules' 	 630170
CieTramontana" 	 632%1
Parada Taxis-Es Port 	 631384
Parade Taxés-Saler 	 630571
Parada Taxis-Sa Torre 	 631379
Autocars Llompart 	 202125
Autocars Sóller 	 632821
Autocars Repic 	 630567

TRENS

w:,00- 10,40- 13,130 -
15,15 - 19,45
Sóller-Palma:06,45 - 09,15 - 11,5°-
14,10 - 18,30.

TRAMVIES

Sókr-PortC6,55 -05,55 -07,00 - 8,00-
' 09,00 - 10,03 - 11,00 - '12,00 -
13,00 - 14,03 - 15,00 -
16,00 - 17,00- 17,55- 19,00 -20,00-
'20,45
(21,CODiumenges iFesatis).
Port-Scifer06,20- 07,30 - 08,25 - 09,3D
- 10,30- 11,30 - 12,30-' 13,25-14,30
-15,30- 16,30-17,30-17,30- 18,30 - 19,30 -
20,20 - 21,10
(21,20 Ciumenges Festius).
AVIS: Els barnvies marcats amb un *
arilaçen amb las arribadesy sortides dels
trens.

AUTOCARS

Palma-Validemosse-De4
-PortdeSókr07,30*- 10,00 - 12,00'

-
15,C0 - 19,00
PortdeStiler-Deii-
Valklemosso-Pains:
07,30-œ,30-œ,30' - 14,30 - 16,- 17,30.
Deii-PottdeSedr08,15' - 10,45 -
12,45' - 15,45 - 19,45.
Deli-Valdemossa-Paina:, 08,03-
1060*-15,00-16,30*-18,00.

(') Es supimet( eis ciiumenges
festius.

Seilet-PortdePollença-09,00.
PortdeSóller-PondePolletp:09,30.
PortdePoknça-Sóller:16,00.

BARQUES

PortdeSder-SaCaloda:
10,- 15,00.
Sa Calobra-PortdeSólity:
12,00- 16,45.

FARMACIA DE
GUARDIA

A l'Ajuntament (Policia Municipal) vos
indicaran la farrnacia a
Ia qual vos podeu
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DipesitLegai PM 573- 1989
Edits Premsa Lliure, C.B.

imprimeix:EditoraBalear, S.A.
DirectorJaume Casasnovas

Administració:FranciscaRoig
Publicitat Adela Celle

C8pS deRedacció:Mana IgnAsia Pérez (Local) i Toni Oliver (Esports)
CoLlaboradors:Joan -Antoni Castanyer, Mique' Angel Feijelo (Port),

Mique! Gual Antoni Jover, Francesc Lorente, Gabriel Merck, Joan Dry er,
Joan Puigserver, Plácid Pérez. Antoni Rullán, Ma. Antonia López,

Pere Pérez, Catalina Pornar i Ma. Ant. Martínez.
Assessorlingiiistic Miguel Nadal Palou.

Disseny Ernest Forteza
Fotogredie Guillem Deyà Jesús Sampedro

2	 Agenda
	

Veu de Sóller/ 5 de gener del 1990

st

Sorteig d'ahir dijous,
dia 4 de Gener

3	 18 	 23
31 	 36 	 48

Comp. 39 -

Dijous,4- Gener 	 05.179
Dimecres, 3 -Goner 	 00.368
Dimarts, 2- Gener 	 06.734
Dilluns, 1 - Gener 	 S/S

Divendres, 29- Desembre
61.452 (serte 161)

PREU
SUBSCRIPCIONS

MALLORCA i resta de
l'Estat Espanyol:

4.000 Pts.
Estranger: 6.500 Pts.

Servei de
benzinera

Dies faners
de 6 a 22 hores

Diumenges i festius:
TANCAT

REGISTRE CIVIL

Fomalubr
Matrimonis
1 MIGUEL Bestard Oliver amb MARGARITA Rullan Vázquez.

Dissabte dia 12 de desembre del 1989.

Naixements
I MARC ALBERT, fill de Carlos García i María Isabel Avila.

Nascut el 23 de desembre.

Sóller
Naixements
1 LAURA ISABEL fille de Clemente Pomares i Catalina Isabel

Castañeda. Nascuda dia 9 de desembre.
GABRIEL fill de Bartolomé Oliver i Teresa Mayor. Nascut el
12de desembre.

1 MARIA LLOSA fille de Juan López i Luis María Díaz. Nascu-
da el 16 de desembre.
JAVER fill de Javier Andreo i Juana Pilar Marroig. Nascut el
30 de desembre.

Matrimonis
MIGUEL Bemat Alcover amb EULAUA Jiménez Gutiérrez.
Dissabte dia 16 de desembre.

1 ANTONIO Vicens Soler amb MARGARITA Serra Arbona.
Dissabte dia 9 de desembre.

Defuncions
t ROSA Bennássar Frontera. Morta el 13 de desembre als 89

anys.
t JAIME Coll Ensehat Mort el 14 de desembre als 81 anys.
t ANDRES Marroig Oliver. Mort el 14 de desembre als 81 anys.
t CATALINA Sodas Crespí.

Morte el 14 de desembre als 80 anys.
t MIGUEL Raja Rabal.

Mort el 24 de desembre als 90 anys.
t ANTONIA Ensehat Pietdenu.

Morta el 24 de desembre als 77 anys.
t PEDRO ANTONIO Bernat Alcover.

Mort el 25 de desembre als 93 anys.
t JUAN Rosselló Estarellas.

Mort el 30 de desembre als 79 anys.

PUNTS DE
VENDA

&Nier: Estanc de Plaça.
Can Godo.
Can Pere Lluc.
Can Calatayud.
Calabruix.
Can Miguel Llauner.
Botiga Sa Creu

L'horta: Comestibles Vidal.
Port: Quiosc Lorente.

Papelería Chachi.
Fornalutx: Can Corona.
Delà: Es Forn.
Palma: Quiosc del Born.

Estanc Plaça Fleming

Veu de Sóller
TEL.6334 56
CONTESTADOR

AUTOMATIC
ATENCIO PERSONAL

DE 18A 20 HORES



Brillant concert
de cant i piano

G.M.

El passat dissabte es ce-
lebra a l'Antiga Capella de les
Escolapies un concert de cant
i piano organitzat per Joven-
tuts Musicals de Seller.
Aquesta audició musical pro-
tagonitzada per la mez_zoso-
prano Francesca Alomar i pel
conegut pianista lgnasi Furi6
va difenr bastant dels con-
certs organitzats fins ara per
aquesta associació, ja que les
peces interpretades foren es-
pirituals negres i temes de
pellicules nordamericanes.

Per primera vegada
JJ.MM. feu pagar un donatiu
de 300 ptes. per assistir al
concert, excepte ais seus so-
cis, per a collaborar amb les
despeses que ocasiona l'or-

ganització de les activitats
que prepara.

El públic que assisti al
concert sorti satisfet tant de la
veu de la mezzosoprano corn
del contengut del concert,
d'on destacaven peces corn
Edelweis de "Sonrisas y La-
gnmas", Maná de "West Side
Story" o espirituals negres
corn Go down Moses o Ey'ry
time 1 feel the Spirtyt. Per úl-
tim, després dels forts aplau-
diments del públic, els con-
certistes interpretaren un te-
ma de "Navidades Blancas
molt adequat per aquestes
dates. El proper concert pre-
vist per JJ.MM. també sera de
cant i piano, a càrrec de Silvia
Tro i Bemat Jaume, joves in-
terprets. Sera el proper dis-
sabte dia 13 a la Capella de
les Escolàpies.

Molt de fred al difícil
Pas del Diable

Plàcid Pérez

El passat dimarts el
grup Estol Vidalba cele-
bra la primera excursió de
l'any. En aquesta ocasió,
l'itinerari comença a la
plaça de Uuc, des d'on
els marxaires es trasllada-
ren en cotxe fins a la pos-
sessif) de Muntanya. A
partir d'aqui, sense canil
ni carrera, els excursionis-
tes pujaren per alla on
pogueren a la recerca del
Pas del Diable. La difi-
cultat del pas feu que al-
guns dels 62 participants
abandonassin abans
d'encarar la pujada.

Arribats a daft, segui-
ren la caminada fins al
Puig Tomir, on dinaren.
Lambada al Tomir es feu
en petits grups que s'ha-
vien anat retrassant a
causa de la dificultat del
terreny.

La baixada es feu pel

Pas de la Paret i la Font
de les Falgueres. En re-
sum, una feixuga i arris-
cada excursió per un te-
rreny molt empinat,
acompanyada de boira
humida i vent fresquet,
que !leva la son a mes
d'un.

L'Ofre i els Comadors

Per diumenge, dia 7,
esta prevista una nova
excursió del grup solleric
guiat per Jesús Martin.
Partira de la plaça d'Amè-

rica a les 7,30 del mati en
autocar fins a la Coma de
Son Torrella, Des d'aqui,
pel Pas de l'Encletxa fins
a l'Ofre, els Comadors, el
Coll des Jou i la Serra. La
devallada es farà pel Pas
den Capet i s'Arrom. Els
interessats en assistir-hi
cal que s'apuntin abans,
a fi de contractar les pla-
ces d'autocar.

Excursions a Peu

Es fé la Festa Trobada de Nadal
J.S.

Persones majors de
l'Associació de la Tercera
Edat, Vells i males, i tota
la comunitat de la Resi-
dència de Ntra. Sra. de la
Victòria es reuniren el
diumenge 31 en franca
convivencia. A les 16 h. va
començar la celebració de
la paraula, que va presidir
Mossèn Rafel Horrach,
cantant "Hi ha neu a la
muntanya". Es va comen-
tar la carta de l'Apòstol
San Pau, a un ambient
d'amor, intimitat i oració,
com vivia la familia de Nat-
zaret. I per acabar es va
resar el Pare nostre i l'Ave
Mana i el mossèn ens va

desitjar un bon i venturós
any 1990.

Francesc Pastor (Ma-
riaina) ens va deleitar amb
unes pellicules admira-
bles, "El cordoncillo den
Xim Forteza (A. Rey)", i "Sa
verema i es bou de San
Bartomeu i finalitza amb
la processó de Pascua de
1970. Va ser molt aplaudit.
I aprofitam aquesta ocasió
per donar-li les gracies
peer les atencions que té
de cap a nosaltres.

Clara Soler va cantar
l'Anunciació de l'Angel i la
seva germana Aina va
cantar amb veu melodiosa
el Cant de la Sibil.la.

Es van reclamar poe-
sies, la Sra. Altaba de Joan
Morell i Llucia Brunet ens

va deleitar amb unes poe-
sies molt ben expressa-
des, Joan Segui canta una
"nadala" i acudits; Catalina
Forteza i Maria Campins
cantaren i bailaren de ma-
revelia demostrant una
vegade més el seu art i
reberen moltes mambelle-
tes.

El president de l'Asso-
ciació dona les gracies a
tots els assistents i als qui
hi havien participat, desit-
jant els molts d'anys per
tots.

Va haver-hi coca de
nadal, turró mallorqui i
"mantecats" i cava per
brindar tots junts parque
es puguin seguir celebrant
aquestes simpàtiques fes-
tes de germanor.

SU VIDEO EN

cli jó
FOTO-F.5 T U ID 11 •
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FUJIX-8
VIDEO
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instal.lat la seva emissora en aquell Hoc, i
transmete un programa especial de música
bullanguera que sonara també pels altaveus
instal.lats a Plaça. L'Ajuntament, pel seu
compte, reparti 400 bosses de rairn i un cen-
tenar de botelles de cava entre els assistents.
A l'hora de la veritat, pero, les dotze campa-
nades que s'havien d'emetre directament des
de la Porta del Sol de Madrid arribaren en ma-
les condicions, i pels altaveus nomes se'n va
sentir una.

Malgrat la petita decepció, els participants
celebraren igualment l'arribada de l'any nou
amb alegria, humor, música, ball, besades i
esquitxos de cava. La festa continua fins pas-
sades les dues de la matinada.

Redacció

Com ja ve essent tradicional des de fa al-
guns anys, la nit de Cap d'Any centenars de
sollerics es reuniren a la plaça de la Constitu-
dó per tal d'acomiadar l'any vell i donar la
benvenguda al 1990. La fota pluja que calqué
fins passades les onze de la nit no fou obsta-
cle perquè des de mitja hora abans de les
dotze campanades la gent es concentras als
voltants de la plaça.

Unes 500 persones, majoritariament joves,
arribaren a arreplegar davall el rellotge de les
Cases de la Vila.

Per aquesta ocasió, "Radio La Luna" havia
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Esglitsia Música Festa de Cap d'Any  

Unes 500 persones celebraren
l'arribada del 1990 a Plaça

Joan Simonet será
anomenat demi'
diaca

C.P. i G.M.

Demà dissabte a les 19 ho-
ress, a l'Antic Seminari Major de
Palma, el Bisbe d'aquesta Diò-
cesi anomenarà diaca a Joan
Simonet Vidal. Joan Simonet,
des de que va acabar els seus
estudis de teologia. ha col.labo-
rat en les tasques de dur enda-
vant les parròquies de la nostra
comarca, especialment dins els
grups parroquials del MIJAC i
de la Coordinadora de Joves
Cristians.

Per aquest motiu es cone-
gut i estimat per tota la seva
tasca realitzada a la nostra Vall,
i s'espera que un nombrós grup
de cristians de Saler sigui pre-
sent al seu diaconat.

Des d'aquestes linies li de-
sitiam un profités diaconat i una
encara milky ordenació.

Cases de La Vila. per evitar
seguir pagant adobs d'una
magma que ja ha superat els
cincanys de garantia.

Tots els regidors es mos-
traren d'acord amb la idea ja
que es una eina de treball
imprescindible. De !es cinc
propostes presentades en el
ple ordinari passat es decidi
adquirir una Canon que te un
oreu de 950.000 pts. L'A jun-
tament sols en pagaie
500.000 pts. ja que la casa
Canon es quedara la fotoco-

Enguany, la Diada
Nacional es
celebri a Sineu

P.P.

La pluja que caigué al Ilarg
de tot el dia 30 de desembre
arreu de l'illa deslluí notable-
ment la Diada Nacional de
Mallorca que organitza anual-
ment el PSM, en commemora-
ció de la conquesta de Mallorca
per part del Rei Jaume, ara fa
760 anys. A aquesta festa, que
enguany s'havia convocat baix
el Vtol reivindicatiu de Mallor-
ca: terra o ciment?, hi assisti
una nodrida representació de
l'agrupació local.

Els mes matiners arribaren a
primeres hores del dia, aprofita-
ren per visitar la vila i anaren a
dinar a l'ermita. A les sis del
capvespre comença de debò la
Diada, amb un concert dels An-
tics Blauets de LJuc a l'església
de Sineu.

En acabar, la festa havia de
seguir a la plaça major, pero la
pluia obligà a refugiar-se a la sa-
la "Nvet". on el Secretan general
Sebastià Serra i d'altres diri-
gents pronunciaren els mitins
de ngor. La testa acaba amb
l'actuació de dos grups musi-
cals que amenitzaren a nit

piadora vella Per un valor de
450.000 pts.

El regidor del PSOE, An-
dreu Piza, volgué deixar clar
que rAjuntament necessita
una maquina mes bona, que
classifiqui les còpies automà-
ticament i que tengui affres
caractenstiques que no té
l'actual ni tampoc ,la que se
comprara ara.

Definitivament. i a causa
de la necessitat d'aquesta
màquina, el consistori accepta
la seva compra.

Ajuntament

S'adquirirà una nova fotocopiadora
M. Ignissia

La fotocopiadora que titi-
titan regularment els funcio-
lans de l'ajuntament està de-
tenorada darrerament ne-
cessrta que els técnics ii faon
mottes reparacions. Les foto-
còpies surten defectuoses.
les despeses de rnanteniment
són mat alles.

El consiston acordà adqui-
rir una fotocopiadora que pu-
gui donar un bon servei a les   

Antonia Segui
Depilación—Pedicura
Manicura—Masajes

Limpieza de cutis
Tel. 63 28 91

C/. San Bartolomé, n'6 

Agraïment
Les dones de neteja de rAjuntament volen

agrair publicament la deferència de l'APA del
Col.legi públic Es Puig, fent-lis un obsequi

nadalenc   



Noves mesures contra el Port Esportiu
Redacció

A sol.licitut del CDS, la
Corporació municipal acor-
dà, en el transcurs del Ple
extraordinari celebrat di-
mecres passat, prendre tres
mesures d'urgència contra
Ia construcció del Port Es-
portiu que promou "Marina
Port de Sóller, S.A.".

En primer Hoc, s'acordà
dirigir un comunicat a
l'equip director del Pla de

Ports Esportius, de les Ba-
leers informant-lo de la de-
cissió de no acceptar cap
tipus de projecte que afecti
el port de Sóller ni el seu li-
toral, en no ser que estiguin
situat dins els terrenys del
Destacament Naval.

Aiximateix es decidi re-
metre una altra carta al Par-
lament de les Illes, en els
mateixos termes que l'ante-
rior, acompanyada de la pe-
tició que s'oposi a qualsevol
intent d'ubicar unes ins-

tal.lacions esportives en el
nostre port, amb l'excepció
esmentada.

Finalment, es prengué
l'acord de dirigir-se al Par-
lament estatal a través dels
representants de les Illes
Balears, instant-los que ini-
ciin les gestions dirigides a
aconseguir que les instal.la-
cions del Destacament Na-
val deixin de ser considera-
des d' importância estratè-
gica per part del Ministeri
de Defensa.

La ruptura de la canonada
general d'aigua potable deixà
sense subministrament la ba-
rriada de Santa Caterina del
Port durant vàries hores. Lave-
ria es produi el passat diven-
dres dia 30 als voltants de les
cinc i mitja del capvespre, quan
una oruga mecânica que realit-
zava treballs d'enderrocament
a una casa del carrer Santa Ca-
terina rompé la canonada que
discorre pel subsol.

L'oruga, de més de 25 to-
nes de pés esclafà material-
ment la voravia del carrer men-
tre maniobrava per tomar l'edi-
fici. Inmediatarnent que es co-
neguè la noticia teu acte de
presencia l'ajugand d'obres de
Ia Brigade, qui procedi a tancar
el subministrament d'aigua i
adoptà les mesures d'urgència
necessàries.

El dia següent, dissabte, la
Brigada d'Obres procedi a re-
parar l'avaria des de les prime-
res hores del mati, malgrat la
pluja que queia. Es personaren
també al floc dels fets el presi-
dent de la comissió d'Obres,
Antonio Vallcaneras, i el regidor
Plàcid Perez, juntament amb el
cap de negociat Antoni Miguel, i
procediren a suspendre les
obres fins i tant l'arquitecte no
dictamini les mesures a prendre
per evitar noves ruptures. El

Incendi a una
casa del
Carrer de Sant
Pere
Jaume Casa' snovas

Dia 28 de Desem-
bre, el dia deis Sants
Inocents, a les dotze
del migdia, es va rebre
una cridada d'emer-
gència a les depen-
dencies de la Policia
Municipal, indicant
que s'havia prodat un
incendi a una casa
particular del carrer de
Sant Pere, concreta-
ment al número 26.

L'autor d'aquesta
crònica en aquests
moments es trobava
present a l'Ajunta-
ment, i fou convidat a
anar-hi.

Ens varem despla-
çar amb el cotxe pa-
trulla, juntament amb
tres guàrdies, i proce-
diren inmediatament a
avaluar la situació,
confirmant-se que era
una semeneia que ha-
via rebentat.

Es feren les prime-
res passes per aturar
el foc els primers mo-
ments, requerint-se els
serveis dels bombers
de Saler, que no po-
gueren compareixer
porqué estaven il.loca-
litzables —imaginem
que complint altres
serveis—, despla-
çant-se els d'Inca per
inspeccionar el foc
—malgrat hagués
col.laborat amb l'ex-
tinció el bomber auxi-
liar voluntari Antoni
Mut i la Policia Munici-
pal— donant, el cap
dels bombers, per
acabat I ' incident,
després de fer la co-
rresponent inspecció
ocular.

Els mais no foren
quantiosos, gracies a
la ràpida intervenció
dels efectius.

La barriada de Sta. Caterina es
quedà sense aigua potable

Redacció

• - •

25 tones de pee escialaren la voravia

Una oruga mecánica esclafà la canonada general

subministrament quedà res-
taublert a les 10,30 del mateix
dissabte.

Els propietaris de les cases
del costat manifestaren la seva
protesta per la presencia d'una
maquina tan grossa en un solar
de dimensions reduides, i la se-

va preocupació pels treballs
que l'oruga seguirà realitzant. El
solar s'ha d'enfondir uns 4 m.
per tal de poder construir-hi uns
aparcaments, i els veins creuen
que les vibracions i el buidat del
solar poden afectar l'estructura
de les vivendes.

Ajuntoment

• ZAPATERIA
• ARTICULOS DE PIEL

CHOLO 

C/. Bauzá, 15- Tel. 63 05 79
SOLLER - Mallorca

REBAJAS
a partir del
8 de Enero   

471[(.15 , 17•P■  

Embutidos Aguiló S.A.
CASA FUNDADA EN 1900	 NJ. F. A. 07002827

TEL.(971)630168
(de 8 a 12 y de 2a 6 excepto sábados y días festivos)

AVDA. ASTURIAS, 4 A - APARTADO 2 -SOLLER (MALLORCA)

TALLER JOYERIA RELOJERIA

RAMON VIVAS PIERRE
Des* un bon any 1 990 y expasa per e obsequi de
Reis un gran essortit de &ere de joieria rellogena

C/. BORN, N° 15. TELEFONO 63.23.15

Adjudicades les obres del Pla
d'Obres i Serveis d'enguany

Redacció

Just a l'acabament de
l'any, l'Ajuntament de
Sóller ha procedit a l'adju-
dicació de les obres d'in-
fraestructura incloses en el
Pla d'Obres i Serveis d'en-
guany, que havien estat
aprovades el mes de juliol.
Aquest Pla s'executa en
col.laboració amb el CIM,
que aporta el 600/o del cost
de les obres en el cas de
Sóller. Per l'any 1989 s'han
exhaurit pràcticament els
terminis d'adjudicació, ja
que dos dies abans de
concedir l'execució de les
obres no s'havia presentat
cap proposta. Els ajunta-
ments de Delà, Fornalutx i
Escorca havien adjudicat
els seus projectes tres
setmanes abans.

L'execució del projecte
de "Reforma i agençament
de la Plaça dels Estiradors"
va ser adjudicat a l'empre-
sa de Miguel Capó Nava-
rro, per 4.614.362 ptes.,
amb una baixa de 235.241

ptes. sobre el pressupost
inicial. Aquesta empresa ja
havia iniciat les obres en el
transcurs de l'estiu, la ma-
teixa setmana de les festes
de la barriada dels Estira-
dors. S'espera, idò, que en
un breu termini es comen-
cin les obres d'embelliment
d'aquella plaça.

Els altres dos projectes
eren la construcció del
"Clavegueram del Cam de
sa Mar", i la "Pavimentació i
dotació de serveis del Ca-
rrer Nou". A l'execució del
primer s'hi presentaren
tres empreses, però al se-
gon projecte no hi hagué
cap oferta, a causa de la
dificultat d'execució, del
desfasament dels preus
pressupostats, i del redUit
marge de guanys que su-
posava. Finalment, s'adju-
dicaren les dues obres a
l'empresa Puigserver, S.A.,
que havia fet una sola ofer-
ta conjunta i inseparable.
El preu d'adjudicació fou
de 10.300.000 ptes., equi-
valent al valor de sortida
conjunt dels dos projectes.

ber-Clet-
el erte de via*

GAT 1665
Teléfono 633350. Fax 6333 1 2

OFERTA ENERO 90
CANCUN
CARIBE MEXICANO

Estancia de 3 noches en regimen alo¡amiento
con avión y traslados

99.750 Nas

GRAN OFERTA A TENERIFE ENERO 1990
7 NOCHES

H. GARDENIA PARK ***
	

HD
	

27.500
MP
	

31.500
PC
	

36.500

TENERIFE VING AT 5' 45) 	 HD
	

29.200
MP
	

33.200
PC
	

37.000

H. PANORAMICA GARDENS ***
	

MP
	

33.900

SEGURO DEL SOL AT '5' 5' 	 HD
	

33.100
MP
	

36.400
PC
	

40.500

NOELIA AT SD 	HD
	

30.300
MP
	

35.600
PC
	

39.500

TOSCA/MARINA AT '5" '5' 	 HD
	

32.600
MP
	

37.600

PEZ AZUL 5) f 	 HD
	

34.500
MP
	

39.500

OFERTA EN VUELOS NACIONALES
DESDE ENERO HASTA ABRIL

PMI-MAD Lunes UNA -1805
MAD-PMI Lunes UNA -1 806 R.T. 10.900 o.w. 5.000

PMI-BCN Lunes SPP-703
PMI-BCN Viernes SPP-725

BCN-PMI Martes SPP-704 (Noche del lunes al martes)
BCN-PMI Domingo SPP-726 (Noche del sábado al domingo)

R.I. 5.800 o.w. 3.000
PMI-ALC Lunes ENJ-990
ALC-PMI Lunes ENJ-99 1 R.T. 6.000 o.w. 3.000
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VEU DEL LECTOR

Carta dels conserges de l'I.B.
Guillem Colom al Sr. V.P.
-Vicenç Pérez-

Aquesta carta va ésser remesa al Setmanari Sóller
perquè aclarís, subsanàs i rectificas l'error. En no
haver-la publicada la treim a través de Veu de
Sóller per tal de deixar clar com foren els fets.

Réplica del Director General
d'Esports al Club d'Atletisme
"Hermes-Circulo Sollerense"

Sr. Director del periódico
"Veu de Sólier"

Habiendo recibido, por
conducto de la Federación Ba-
lear de Atletismo, la copia del
escrito que el Sr. D. Juan J.
Reynes, coma • Presidente en
funciones del CA. HERMES -
CIRCULO SOLLERENSE, re-
mite en relación a las declara-
clones del portavoz de la Real
Federación Española de Atle-
tismo realizadas en el Diario
de Mallorca, de día
15/12/1989, referidas a la
muerte del atleta británico
John Norman, cuando compe-
tia en la VI MARATHON IN-
TERNACIONAL COSTA DE
CALVIA, y por lo que afecta al
contenido del punto 2 nos ca-
be informar de lo siguiente:

A.- La convocatoria del
programa L'ESPOFIT PER A
L'EDAT ESCOLAR, editada
por la Conselleria de Cultura,
Educación y Deportes del
Govern Balear y organizado y
coordinado por la Dirección
General de Deportes, en su
pagina 1 y en su primer eØ-
grafe deja bien claro que to-
dos los participantes deberán
estar acogidos a un seguro
adecuado que les cubra de
cualquier incidencia que pue-
da producirse.

Por otra parte, en la misma
página, en el punto 3 se es-
pecifica como se deberán ob-
tener los seguros obligatorios,
anteriormente fijados.

B.- La licencia que se ex-
tiende, no se da de afta en
tanto no se cumplan los re-
quisitos antes citados y, sobre
todo, en tanto no conste, me-

diante firma y sello, las autori-
zaciones del padre o tutor y
del centro escolar respectivo,
quienes con su autorización
responsable certifican el ade-
cuado estado de aptitud del
que se inscribe, teniendo en
cuenta, además, que el centro
escolar, anualmente, efectua
las correspondientes revisio-
nes médicas.

C.- Cuando se trata de
autorizar a un escolar para ac-
tuar en una categoria superior
a la que por su edad le co-
rresponde, se exige el CER11-
FICADO MEDICO DE AP11-
TUD, mediante prueba de es-
fuerzo, efectuada en un cen-
tro de Medicina Deportiva
homologado.

Se adjuntan fotocopias de
estas informaciones.

Asimismo, mediante la
Circular 01/89, queda esta-
blecido que cualquier partici-
pante en una Prueba Popular
debe disponer del correspon-
diente seguro de accidente, y
que el organizador debe con-
tratar la póliza correspondien-
te y podrá solicitar, en el mo-
mento de la inscripción, do-
cumentalmente, la aptitud fi-

ca necesaria.
No se concede ninguna

autorización si no se cumplen
los requisitos establecidos.
(Se adjunta una copia de esta
Circular). Lo que le comunico
para su conocimiento y efec-
tos oportunos, y a efectos de
réplica.

Atentamente,
Fdo.: Antoni Borràs Ua-

brés.DIRECTOR GENERAL
DE DEPORTES.

Diem adéu al 89 corrent per a la Pau
Dia 31 de desembre ens varem acomiadar del

89 fent la Cursa per la Pau del Món, amb el crit
unificat de demanar un "STOP" per a sempre a la
violència.

Aquests dies concrets tal volta siguin els més
indicats per pregar que regni la Pau, ja que se-
guit, seguit hem pogut veure pels mitjans de co-
municació els desastres succeits, per exemple, a
Romania, id e debó que posaven els pèls de pun-
ta.

Altres esdeveniments han passat, tais com
l'obertura de les fronteres entre pos, l'esbu-
cament del, per desgracia, famós Mur de Berlin,
que durant tant d'anys va elar dos  paios ger-
mans, i com a fet més digne de lioança el de la
Perestroika, que sembla sera el primer pas per
unir els pdisos de l'est amb la resta del Món.

Tots aquests fets, en conjunt, demostren que
els pobles estan en contra de la repressió  políti-
ca i que de cada dia més volen ser únicament i
exclusiva CIUTADANS DEL MON, ciutadans que
pel fet de ser persones, rebutgen totalment les
fronteres de les ideologies i la impossibilitat de
relació directa entre els pobles germans, i volen
manifestar qe ningú no es ningú per reprimir un
altre i privar-lo del dret a la relació i expressió
humana de cara als germans, els ciutadans dels
altres pdisos.

Per tot això, VEU DE SOLLER, se solidaritza
amb la Pau i rebutja totalment la violència, estant
en contra dels desgavells urbanistes a la nostra
Vall. Ella no en té cap culpa dels interessos eco-
nòmics d'uns quants.

MOLTS D'ANYS PER A TOTS!

Flash del PS111
Li demanarem responsabili-
tats, Sr. Vallcaneras

L'altre dia una palera de
més de 25 tones passà pel
carrer de Santa Caterina del
Port per tomar una casa on
s'ha de construir un edifici de
pisos. La máquina havia arri-
bat al Port devers les cinc del
capvespre i la Policia Munici-
pal no permeté que circulás
pel carrer de Santa Caterina,
ja que el seu gran pas posava
en perill les btivedes dels ma-
gatzems i comerços (La Pa-
yesa) que estan davall el ca-

rrer. Idd bé. Més tard, el pre-
sident de la comissió d'Obres
de l'Ajuntament, sr. Vaticane-
ras, donà permis a la paiera
per passar. Conseqüència:
pocs minuts després, la pale-
ra esclafava l'acera, rompia la
canonada d'aigua, i deixava
sense aigua potable tota la
barriada.

Na sabem si és més greu
haver deixat passar la maqui-
nota per aquell carrer o haver
desautoritzat una encartada
decissió presa per la Policia
Municipal.

Sigui com sigui, li demana-

rem explicacions públiques
per la seva actuació, Sr. Vall-
caneras, parque creim que
fou d'una gran irresponsabili-
tat. Vostè coneix perfecta-
ment la precaria situació del
subsdi d'aquell carrer i mai
hauria d'haver autoritzat el
pas de la paiera sense pren-
dre les precaucions necessà-
ries.

Tampoc entenem com el
Balle no fes acte de presència
en el l'oc dels fets. Creim que
l'avaria era prou important
parqué el Bathe es preocupas
pel tema i donas la cara da-

vant tota la barriada, perd no
ho va fer. Nottros si que hi
érem presents!

No hi hagué Ple ordinad el
mes de gener

Com cada primer dijous
de mes, ahir s'havia de cele-
brar el Ple ordinari del mes de
gener. Però no n'hi va haver.
El Bathe ha partit a esquiar i el
seu substitut, Miguel Jaume,
creu que tot va beníssim al
nostre Ajuntament (Irr) i pen-
sa que no hi ha cap tema im-
portant per resoldre.

"Sempre ells..., sempre ells..." (II)
Josep Pastor Escalas

cagruAi oliver
Si ha pensat en canviar els seus matalassos j somiers, ARA és el moment

FLEX pikulin
pujen de preu el 15 de Gener

Aprofiti els darrers dies!
Recordi que en l'operació, li compram la seva llana usada

OFERTA d'aquesta quinzena:
Matalàs PIKOLIN de matrimoni: 18.000 ptes.

ca'n; 
;

oliver Carrer Victòria,, 1 - Tel. 631288 - SOLLER

AMI
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El motu de la present carta,
imaginam que vostè ja sap bé de
sobra quin as. Tot ve arrel de la
"INFORMACIO" que vosté va do-
nar a l'edició de dia 23 de de-
sernbre al Setmanari del que vos-
te n'as coi taborador habituai.

Fent referência a la crònica de
l'homenatge al Sr. Guillem Colom
Casasnovas, voldrem aclarir-li
una série de coses. En primer Hoc
quan són veritat; perd en aquest
cas el més graciós de tot as que
vostè fa la crònica d'uns fets corn
segons vosta passaren i que per
més inri vostè no hi va ésser pre-
sent. Dignitat Sr., les coses no es
poden fer d'aquesta manera; si
es vol cronicar un fet, el mínim
que es pot fer as assistir ais fets i
de ben segur que no FICARÀ LA
POTA.

En segon lioc, Ii volem recor-
dar que, precisament, no foren
els alumnes qui penjaren la pan-
carta reMndicativa, sinó que fo-
ren part dels professors. De mo-
ment no li veiem la gracia.

En tercer toc, i segons vostè,
"per desgràcia al conserge obliga
els alumnes a despenjar la pan-
carta". Fals, el conserge no va
obligar ningú a retirar cap pancar-
ta, sinó que ell mateix -el conser-
ge- la va retirar ordenat pel Sr.
Director Provincial del MEC. Re-
cordi que tant vostè com nosal-

tres cobram del mateix lloc i, al-
manco a nosaltres, ens agrada
creure. Malgrat no estassim
d'acord en retirar-la, no ens va
quedar més remei porqué creure
es criança.

En quart Hoc, h volem manifes-
tai que el conserge no va impedir
que ningú manifestas la seva !liu-
re expressió i el dret a manifes-
tar-se ja que a aquest centre to-
thom diu el que vol i el que pensa

així, els conserges no s'han afi-
cat ni s'aficaran mai amb ningú.
Tothom és ben liure d'expressar
el que vulgui, malgrat no pensem
el mateix que vostè, ja que Iture
opinió és ben Gara, perd les men-
tides i les opinions personals
quan es tracten d'infomiacions,
haurien d'estar castigades pel
cbdic dels graciosos. Ja res pus,
hi agraim la seva amabilitat.

P.D.) Recordi Sr. Vicenç Pé-
rez, que en voler fer informacions,
el que ha de fer és essor-hi pre-
sent. A més segons vostè, varem
"rendir" un homenatge al Sr. Gui-
Hem Colom, perd segons nosal-
tres hi varem RETRE o, almanco
això era la nostra intenció, un
homenatge.

JAUME CASASNO VAS
SASTRE (DNI 78.197.685) Bidells
de l 'IB.

AINA MARIA COLOM MATEU
(DNI 73.030.722)

La noitra Veu

Possiblement els estim per-
que des de molt petit els co-
nesc. Perd això no vol dir que
qualque vegada no m'enfadi
amb ells; sobre tot quant en
Pep es posa davant jo bere-
nant. Ell berena un bon panel
amb formatge, amb mantega o
amb qualsevol altre aliment que
de ben segur és molt deliciós.

Jo sofresc molt en veure'l
menjar en gana i que a mi no
em doni res; i encara més m'en-
fat quan els moixos, que van
sempre mollats li demanen
menjar, i ell, beneit, els en dóna
un bocinet bastant petit que no
basta per omplir un caixal. Jo
cansat d'esperar no em queda
mas remei que cridar-li l'atenció
amb una bona Iladrada; i és Ila-
vors quan ells s'aixeca, agafa
un trocet ben petitet del seu
berenar i me'l tira. I encara
després d'haver-me'l menjat
em recrimina que no l'hagi em-
parat amb la boca.

El ca va acabar de xerrar i
es va preparar per escoltar el
que havia de dir-li el tord i
aquest començà a parlar:

- "Jo pel contrari de tu els
odio molt. Sabeu el que em fe-
ren?".

- "No!" -contestaren tots
junts els alla. presents.

- "Un humé em va caçar
amb una terrible xarxa; perd
encara vaig tenir més sort que
aftres! Perquè amies meus que
caigueren a la mateixa trampa
moriren estrangulats per les se-
ves mans verinoses.

I així jo vaig sobreviure, per?)
en el principi no menjava ja
quena em servia de res viure
estant en una presó que havia
dessem eterna. I si més tard
vaig començar a menjar fou per

poder veure realitzat el meu
somni.

Un bon i meravellós dia un
dels humans va obrir la porta
per donar menjar a tots els seus
presoners. Perd no va veure
que jo estava darrera la porta i
Ilavors jo vaig aprofitar per sortir
escapat. De tant de temps
d'estar tancat en aquella gàbia
quasi no sabia volar i l'humà em
perseguia amb una granera per
donar-me caça, cosa que no
aconseguí parque a l'agafar
d'altária cinc metres fou quan
vaig poder alçar el vol definiti-
vament. Volent d'alçada més
amunt que la casa de l'humà di-
rigí la vista per avall i el vaig
veure que m'amollava tota clas-
se d'insults. Això as: Perquè els
humans en veure un aucell vo-
lar marnés s'imaginen per ells
una olla o una gàbia.

Perd aquesta histexia pas-
sada no vol dir que només Odii

o temi els humans; de cap ma-
nera...! Jo sé ben 1)6 que hi són
presents aqui altres animais
que mai mels voldria trobar
amb mi i tot sols en cap part
d'aquest món".

Després d'haver acabat de
contar la seva fascinant vida, va
demanar al colom:

-"No comprenc, tu que tens
unes bones ales per volar molt
amunt durant bastant de
temps, com no te'n vas de de-
vora l'home?".

I el colom contestà:
-"Jo estic acostumat a viure

amb els humans con feren tots
els meus avanspassats. A més
si qualsevol de vosaltres ha-
gués estat criat pels humans o
a prop d'ells pensara de la ma-
teixa manera que ho faig jo.

Nosaltres els domèstics en
canvi de vosaltres tenim un
aventatge: no hem de cercar el
menjar, ja que ells te'l prepa-

ren".
- "Perd a canvi de la teva

carn" -va afegir la cabra salvat-
ge de manera rotunda".

- "Els humans com tots els
animals per poder viure s'han
d'alimentar". -Va comentar el
colom.

I la cabra salvatge després
digué:

-"Perd l'humà no es confor-
ma arnb el necessari sinó que
vol tenir la panxa ben plena.
Quant més té més vol.

A més d'aquest defecte en
té molts d'altres. Per exemple:
No es considera animal sinó
que en el seu parer en aquest
planeta hi ha dos grups d'es-
sers: Humans (racionals) i Ani-
mais (no racionals). També és
un ésser molt territorial. Jo moi-
tes vegades m'he trobat les se-
ves parets, reixes i partions o
muradas que m'impedien el
pas en ple bas.
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febrer no tan acusat (veure la
gràfica). Abril i maig entre dins
les mitges acceptables per a

aquest mesos, encara que no
fa Ilarc. És normal que per juny
i julil no plogui. La sorpresa es

dóna a l'agost, quan a finals
d'ell cauen 79'3 litres. El se-
tembre es més amb bornés ,5
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Nos ha dejado un muy grato sabor.
Gracias a nuestros Amigos,
Clientes y Colaboradores.

Para todos deseamos infinidad
de Momentos de Placer

en este 1990.

Estació termo-nluviomètrica

"Sa Vinyassa"
PLUGES 	 DE	 L'ANY 1.989 m 2/1

Gener 27'4
Febrer 25'7
Març 41'2
Abril 91'8
Maig 62'2
Juny 9'5
Juliol 2'1
Agost 79'3
Setembre 42'9
Octubre 3'5
Novembre 95'7
Desembre 108'5

TOTAL 589'8
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Any de fang: les pluges mes fortes pet maig ijuliol. Carrers I terrasses bruts.

"Any sense neus" i "estiu E I s darrers dies de desembre salvarensense ofegors" podrien ser les
expressions que resumeixen
aquest termòmetre 1989. Com un any de poques pluges

L'any 1989, que just acabam de finalitzar, s'ha caracterit-  desembre i uns dels mesos plujosos fou l'octubre, amb
zat a Saler, climatològicament parlant, per la seva se- només 3;5 I. En altre capítol, el termomètric, l'any que
quedat pluviornètrica. El total del 89 ha estat de 5898 li- acabam de deixar s'ha caracteritzat, en Unies generals,
tres per metre quadrat, quan la mitja a la nostra vall se si- per la manca de situacions extremes: a l'estiu no passà-
tua en uns vuit-cents, vuit cents cinquanta. L'únic més vem els 35 graus i les temperatures de la tardor han estat
on s'han superat els cents litres ha estat aquest darrer càlides.

ESTACIÓ TERMO-PLUVIOMÉTRICA "SA VINYASSA"

Any	 1.989
TEMPERATURES

M ES MAX. DIA MIN. DIA
MINIM
DE UM DIA

MAX.
DE us DIA

MIJA
DE LES

MITJA
DE UM

M'UA
DE UM

MAX. MIN MAX. MININES MITJ ES

Gener 18'2 9 -0'4 25 11'0 5 8'4 19 14'6 2'8 8'8
Febrer 23'0 20 -0'6 16 14'0 14 11'8 28 16'8 5'2 11'0
Marc 27'2 28 2'0 13 15'2 20 21'0 28 19'2 7'4 13'4
Abril 25'4 9 5'2 15 14'2 4 15'0 16 18'8 9'2 14'0
Maig 27'2 17 5'6 2 18'6 1 20'0 23 23'6 12'2 17'8
Juny 31'6 25 11'2 2 22'4 6 18'6 27 27'6 15'2 21'4
Juliol 34'8 6 15'6 19 28'4 3 27'0 6 31'6 19'6 25'6
Agost 35 • 4 10 18'4 30 27'9 29 29'4 22 31'6 21'0 26'4
Setembre 31'0 17 13'6 12 21'4 29 19'8 7 26'4 16'8 21'6
Octubre 26'2 28 8'2 31 20'6 10 21'0 28 23'8 12'2 18'0
Novembre 24'4 1 7'8 12 16'2 6 17'8 16 20'0 11'6 15'8
Desembre 24'4 16 2'8 25 13'8 31 16'8 17 18'2 9'6 14'0

ANY	 35'4 	 -0'6 	 11'0 	 27'0	 22'6	 11'9 	 17'3

litres, pràcticament res per a
un mes que toca sent el darrer
l'únic que ha arribat als 100 li-
tres, dels quels 80 despediren
l'any.

aquest any. Les més fortes i
abundants les del 22 de maig i
5 de juliol, i n'hi ha hagudes
d'altres. Deixaren carrers, te-
rrasses i robes brutes, que-
dent Sóller rogi. Ja sabeu que
aquest fenómen es produeix
quan vents forts aixequen
l'arena nord—africana i els
vents dominants de xaloc
porten aquesta pols en sus-
pensió fins les nostres illes i, si
fa temps plujós, després des-
carrega damunt nosaltres.

Degut al passat hivern ex-
tramadament càlid, nomes un
pic durant 1.989 caigué la neu
i fou en un més molt poc
blanc: abril. Poca i per sobre
els 900 metres.

Any ventós. Cal destacar el
qui toma les garrofes, encara
verdes. I quan ha bufat més ha
estat per la primavera d'hivern.
Si no hi ha hagut cap tramun-
tanada durant tot l'any ha es-
tat directament relacionat amb
els vents. Aquests, sobretot,
han dominat de sud—est.

Molta diferencia entre
costa i muntanya

Des de la sortida d'aquest
nou setmanari ham detallat
cada mes un mapa de pluja
per sectors:

Son Torrella, Es Marroig,
Binirrossi, Sa Vinyassa, Es
Convent, Es Coll d'en Mar-
quès, Far de Punta Grossa i
Son Bujosa (a Deià). Ara vos
oferim un mapa anual on es
pot veure la diferencia pluvio-
mètrica entre una zona i l'altra
entre muntanya i costa per,
exemple. Així una zona i l'altra
entre muntanya i costa per
exemple. Així mentre Son To-
rrella i Es Marroig són, com
sempre, les més plujoses de la
comarca, Es Far, Coll d'en
Marqués i son Bujosa són les
que registren manco pluja.
Com a botó de mostra basta
esmentar la diferència entre Es
Marroig (714 litres) i Es Far
(384), quasi el doble la primera
que la segona. (Consultar ma-
pa).

Joan Puigserver	  Metereologia: 1.989, un any molt irregular

es natural els graus pujaren
durant els mesos d'estiu, ju-
liol-agost, però no massa, per-
que cap dia sobrepassarem
els 36. Nomes dues jornades
es marca el trenta—cin i fou du-
rant l'agost. El reste de maxi-
mes de l'any es comporte amb
normalitat, Ilevat del mes de
març amb una temperatura
pròpia de l'estiu: 27'2, degut
al poc conegut fenomen at-
mosferic Efecte Fohen que
es produeix a Sóller quan bufa
el vent de Xalox i fa que la
temperatura augmenti molt al
traspassar la Serra.

Aquest mateix efecte es-
mentat influi també en les mi-
nimes: 21 graus a la nit del dia
28 de març i 27 graus insu
portables a la nit del 6 de ju-

liol, mo deixant dormir a ple.
I com dèiem abans, poc

fred perquè el termòmetre
nomes marcà el sota zero en
dues ocasions, en el mes de
gener i febrer i tan sols qüestió
de décimes: 04 i 06, respecti-
vement.

589 litres a Sa Vinyanssa

El comentan de pluges fa
referencia a l'estació ter-
mo—pluviornètrica de Sa Vin-
yassa, i més envant envistim
dades generals d'altres obser-
vatoris. El 89, a més de la
manca de pluges, també ha
estat un any de caigudes irre-
gulars: ha plogut quan no ha-
via de ploure i, a l'inrevés, no
ha plogut quan tocava. Així les
coses, i per mesos, podem dir
el següent de cada un: gener i

Pluges de fang a les totes!

Les pluges de tant han es-
tat un fenomen bastant repetit



Agraïment
Aquesta cursa no hagués estat possible

sense l'esforç desinteressat de motta gent i
moltes entitats que s'oferiren a col.laborar;
alguns hi dedicaren temps, altres pessetes,
altres els mitjans de gué disposen. Sense
fer una llista exhaustiva de tothom, volem
agrair públicament la participació a: la Sec-
ció d'Atletisme del "Círculo Sollerense" que
va aprofitar l'oportunitat per adherir-se a la
campanya; a l'Associació Sollerica de Cul-
tura Popular -Can Dulce-; els balladors i
sonadors de l'"Estol de Tramuntana" i "Aires
Sollerics"; als membres del Taller Ocupa-
cional "Estel Nou", que elaboraren els obse-
quis; al solleric que va regalar els botifa-
rrons per poder fer la berenada (i que varen
esser boníssims!) i al forner que ens regalà

el pa; a Xim Buades pel seu equip de so;
als mitjans de comunicació de Mallorca,
que se'n feren ressò, i molt especialment
ais setmanaris locals i a "Radio La Luna"; a
la regiduria de cultura de l'Ajuntament de
Sólier i a tot el consistori pel seu suport; a la
Policia Municipal, sempre al nostre servei; i
també als dos coloms que ens varen donar
la sortida. A tots mottes gracies, que aques-
ta no sigui una excepció dins la vida del
nostre poble sine) ben al contrari una més
de les concentracions en defensa del nos-
tre present i del futur dels nostres hereus.

Salut i Pau per al 1.990!

Col.lectiu per la Pau i la no-violencia
Amics de l'Entom de &Mer

SPORTS

MINO
■•

Elija  dos tarjetas
de regalo entre:
11/S, 5111FT, DATA. FANTASY,
SPORTS, PORTRAIT, DEPTII,
BRACKETT. CLOSE UP. CUSTOM.

CREATIVIDAD SIN LIMITES
Su cámara para hoy y para siempre. Rápida, inteligente y fácil

de usar.
Exíjala, Ilevela hasta los limites de sus necesidades, la Dynax

7000 i Ilegará hasta allí y mucho más; porque su sistema de tarjetas
le permite ampliar la memoria e incluso programarla según sus
propios gustos.

Con sus 32 ópticas intercambiables es el sistema más inteligente
y completo del mundo.

CAMARA EUROPEA DEL AÑO 88-89
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Lluna, 38 — TelC 63.27.30

POR LA COMPRA DE CUALQUIER MODELO
DE CAMARA MINOU-A
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La paracipeció a l'acte fou nombrosa.

Cursa per la Pau i la Natura

El nostre Staminal' en contra del Port Espoellu.   

joventut va respondre a la convocatória

Joan

"Vine a c6rrer per la
pau", "Facem camf per la
pau", "Corr, fes via que ens
espenyen la badia", "Veu
de Sóller, per la pau i con-
tra el desgavell urbanístic".
Baix d'aquests lemes un
total de cent-vint joves es
varen inscriure en aquesta
cursa no competitiva que
es va iniciar amb unes pin-
tades damunt l'asfalt, da-
vant l'Ajuntament, amb
l'anagrama de la campan-
ya i un rotund "No al Port
Esportiu".

Després de Ilegir l'inte-
ressant i oportú manifest,
reproduit parcialment en
aquestes mateixes planes,
i de l'amollada simbòlica

de dos coloms els espor-
tistes, amb les cares pin-
tades en senyal d'estar en
peu de Pau, dins un am-
bient de festa i precedits
de pancartes i els xere-
miers Antoni Frau i Marc
Boter, amb el seu folklòric
carretó, varen començar
aquest recorregut urbà
pels carrers de la nosta
vall de Sóller, d'uns tres
quilòmetres de Ilargaria,
comptant durant tot el tra-
jecte amb el suport de la
Policia Municipal.

Entre els assistents hi
havia representants del
nostre setmanari "Veu de
Sóller, de la Secció d'At-
letisme del "Circulo Solle-
rense", del Col.lectiu per la
Pau i la no Violència, dels
Amics de l'Entorn de

Saler, de la Societat i del
Club Ciclista "Defensora
Sollerense", del grups pa-
rroquials "Set de Viure",
"Coordinadora de Joves
Cristians", Escoltes de
Saler, MIJAC. i JOC., del
PSM., del Grup Municipal
independent, i de les
Agrupacions "Estol de
Tramuntana" i "Aires Solle-
rios".

A l'arribada a la Plaça
es va fer el Iliurament
d'obsequis als partici-
pants, elaborats pel Taller
Ocupacional "Estel Nou",
acabant la interessant ma-
tinal amb una berenada de
botifarrons i pa amb oli per
a tothom, a més de balla-
da i festa, animats per "Ai-
res Sollerics" i "Estol de
Tramuntana".

Manifest
-Un any més s'acaba. Es

un bon moment per tomar
destapar el pot de les utopies,
pot que mai no haurfem de
tomar tapar, i mirar amb opti-
misme totes aquestes pàgi-
nes en blanc del nou calenda-
ri.

- Ens sentim amenaçats
per: les intencions de la im-
mobiliària Alcazar d'urbanitzar
des de la Torre Picada fins a
Ses Puntes; l'ampliació de la
Urbanització de Es Través,
amb telesféric inclòs; es pre-
tén edificar damunt S'Illeta;
després de pegar foc a Mule-
ta i no deixar-ho repoblar
compareixen nous traçats de
carreteres i xalets com a bo-
lets; un túnel de Sa Costera
fins a Sa Cimentera per dos
propòsits: Un d'actuar d'eixu-
gador de totes les venes d'ai-
gua que es trobin al voltant
del seu traçat, i ratte de por-
tar-se l'aigua de Sa Costera a
Ciutat; i la gota que ha fet
vessar el tassó és el projecte
d'un Port Esportiu al bell mig
de la badia.

-Perquè si restam amb
una actitud passiva o indife-
rent tendrem un Port irrecupe-
rable fins i tot pels nostres
nets.

- Per la Pau i per les dones
i homes que viuen i Iluiten per
una societat més justa, més
soIidàzai menys violenta.

- Que aquest esforç físic
ens ajudi a una interiorització
d'aquestes vivències, per
després ressorgir amb un es-
perit critic actiu.

-Anem a contagiar la nos-
tra alegria i el rebuig al Port
Esportiu als demés conciuta-
dans.

La joventut va respondre a la convocatória conjunta
del col.lectiu per la Pau i la no Violència, la Secció
d'Atletisme del "Círculo Sollerense" i els Amics de
l'Entorn de Sóller, congregant-se un total de
cent-vint persones, per a participar en aquesta cur-
sa no competitiva, organitzada com a gest simbòlic
de la voluntat dels sollerics de treballar per a la
conservació del nostre patrimoni natural i la Pau al
Món.

No a la destrucció!
Joan

La data escollida, el 31 de desembre, 760 aniversari
de la conquesta de Mallorca pel rei Jaume I, fou la més
adequada per ajuntar esforços en aquesta prova simbòli-
ca per intentar la conservació del nostre territori i tallar
l'expoliació dels nostres béns i la nostra economia, agreu-
jada per aquest procès premeditat i provocat per aquests
mercaders de la nostra terra, que l'única verdor que es-
timen és petita i a més de paper, atemptant contra la
nostra dignitat col.lectiva i posant en perill la supervivèn-
cia de la nostra identitat i dels nostres recursos, amb
l'agreujant de que la càrrega fiscal per mantenir l'Estat no
recau precisament damunt ells, sine) damunt les classes
populars, el poble treballador.

La Balearització, o el fentimen de construcció incon-
trolada s'ha convertit actualment en el perill més greu
que patim, passant a una etapa que podem considerar
quasi definitiva amb la realització dels projectes més im-
pensables com el Túnel de Saler o el Port Esportiu
que a més de sacrificar la bellesa de la nostra Vall supo-
sarien l'especulació de la Serra de Tramuntana, l'esfon-
sament del comerç solleric, l'esgotament dels recursos
aquifers, la degradació de la franja marina amb la desa-
parició del sector pesquer...

No ens queda altre remei que alçar el crit del seny i
de la justicia contra aquesta guarda de vandals sense
escrúpols... no deixant-nos enganar la més per les seves
falses promeses. No podem seguir amb aquest exhorbi-
tant augment de la construcció que suposa un consum
excessiu de l'espai que fa que desapareguin els nostres
paisatges naturals, posant cada vegada més en perill la
nostra flora i fauna, esgotant els nostres recursos naturals
bastant limitats.



No va fallar el Sóller. Era un partit especialment
decisiu. L'equip de Jesel decidia entre l'esperança
i l'ensorrament. En un espectacular segons temps,
els sollerics donaren la volta a la truita, i d'un
inicial i preocupant 0-1, es passà a un increible
4-1. D'un temps a aquesta part, els segons  peno-
des del equip de la Vall, son irresistibles, i diumen-

ge passà el mateix. Endemés de marcar tres gols,
es crearen infinitat d'ocasions, i un monumental
penal sobre Miralles que el súper—inepte Carrie)
Mas no va voler veure. Una passa endavant que
no ha de fer sino ser el principi d'una ratxa de re-
sultats positius, si de veritat l'objectiu es mantenir
Ia categoria.

El Ferreries que es va avançar al marcador, al final es va vuere golejat

- 4-2. El Sóller romp la ratxa negativa en un
al.lucinant segons temps
Suasi, Xiu i Tovar, pòquer de figures sobre el fang de "Can Maiol"

SENSACIONAL el gokts de Suomi le la vegada dim per la  remontada del onze 'abaft. La foto de Jesús
Sampedro, recolleis el precis moment en qua la pilots supera al porter Mir en un xut del migcampista local, des

de gairabb el banded de córner.

A Inca, el Seiler he de gustdarbi I.. impedes, sense
desaprofltar l'oportunitat d'anar decidit a rater. (Sampecko).

Constància-Sr. Els d'Inca, en un mar de
problemes

Una bona oportunitat
per seguir l'escalada
L'empat, més que mai a l'abast
dels homes de Jesel

Toni Oliver

Si altre temps anar al camp del Constancia, era poc
manco que un partit perdut per endavant, aquest any, la co-
sa canvia. El Constancia és un exemple de la majoria
d'equips de la nostra Tercera: els problemes d'acumulan
amb un denominador comú: la maltreta economia. Al dub
d'Inca, li tallaren la corrent eléctrica la setmana passada i ni
tan sols va poder entrenar. Martin Vences, no es cansa d'in-
sistir que d'aquesta manera no es pot treballar de cap mane-
ra, i la prova la tenim amb el resultat de diumenge passat, on
l'ascendit Maganova li guanya per 3-1.

A aprofitar el moment moral

El Sóller ha de sortir a treballar humilment, com sap
fer-ho, fitxant bé les marques, i amb un total serietat defensi-
va. I mirant per suposat, d'aprofitar les opcions de gol de
que gaudeixi. Pensam que el partit arriba en un bon moment
pels sollerics, i en canvi, els constanciers tenen el cap a al-
tres llocs. No volem dir amb això que un triomf local no entre
a dins la lógica, però hi a circustancies que fan pensar que el
Sóller te la gran oportunitat. Pensem que a continuació es
celebren dos partits seguits a Can Maiol davant Cardassar i
Porto Cristo, i aqui podria venir la pujada i el desitjat fet de
desfarrar-se dels rivals de la cúa.

Es confia com ja és habitual en aquest acostat despla-
çament, una important presència de seguidors sollerics al
Nou Camp d'Inca. Sort.

Marbres i granits nacionals i  d'importació
Xemeneies artistiques - Represes de cuina i bony

Treballs en general de pedra calissa - Pedra per al folro
i vorera -Objetes per a ornamentació - Lapides.

C/. Vict6ria 1 1 de Maig, 48 - SOLLER

BOBINATGES PEDRO
BOBINATGE I REPARACIO DE MOTORS

ELECTRICS I MÀQUINES DE FEINA
C/. Victoria, núm. 50-A. Telf. 63.23.71

SOLLER

MOBLE MALLORQUI
ANTIC
FUSTERIA

<41 Pov
sk■ FUSTERiA

TALLER I EXPOSICIO:

CAMI CAS JURAT
TEL.63 31 16
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111Divisió-Futbol

Espectacle I gals

Encara que el 2-1 no arribas
fins el minut 18 de la continua-
ció, el Sóller ja havia donat
mostres de que anava ben de-
cidit a donar la volta al panora-
ma.

En dit minut, Got treu un
córner, en jugada estudiada, i
Martin al primer pal, guanyant
l'acció a tres defenses blaugra-
nes, posa per davant al Sóller
(2-1).

Just seguit, el clamorós pe-
nal de Pérez a Miralles. L'in-
competent artanenc Carrió
Mas, dubta, semblava que s'en
anava cap el punt de penal, va
fer una voiteta, i finalment pita
pilota favorable al Ferreries. La
pitada va ser de campionat. Un
dels pitjors arbitratges dels úl-
tims temps tenia Hoc. Indignant.

Got I Xiu, tancaren
Ia compta

Saguia el Sóller donant es-
pectacle i en el 33, jugadassa
de Suasi, amb passi a Pep Got,
qui en plena carrera, espera la
sortida de Mir, tirant la pilota per
baix al angle (3-1), i en plena
simfonia local, en el 89, Amen-
gual, després de sortejar al por-
ter, va fer un gol "Made in Xiu"
(4-1). Ja en temps de des-
compte, un xut de Pau va sor-
prendre a Bemat, situant el
marcador en un definitiu (4-2).

En definitiva, brillant despe-
dida d'any, i menció especial, a
dins el bon rendiment general a
Suasi, Amengual i Tovar per la
seva inspirada actuació. També
ens alegram que un home im-

portant a dins l'esquema, enca-
ra que no brillant, si realment
efectiu, vagi agafant la seva
millor forma. Ens referim a Pep
Got.

Miralles i Carmelo,
sancionats

Si és cart que la actual di-
rectiva cumpleix el maxim amb
els compromissos econòmics
(abans del partit, els jugadors
cobraren per adelantat la men-
sualitat de Gener), també és
cart que quan hi a d'haver ma
dura, igualment van rectes. Aixf,
Sebastià Miralles, ha estat mul-
tat amb sis mil duros per la no
compareixénça a l'últim despla-
çament i també per faltà sense
motius aparents a una sèrie

d'entrenaments.
Per la seva part, el juvenil

Carmelo ha estat apartat de la
disciplina del club per un espai
de quinze dies, per negar-se a
anar concentrat pel partit de
dissabte passat davant el Fe-
rreries amb la primera plantilla.
Gens edificant la decisió del jo-
ve i excel.lent Carmelo, que
demostra per altre costat, que
malauradament, la gent jove
passa molt de la disciplina fut-
bolística. Valdrà la pena en un
futur inmediat, mantenir els ju-
venils, parque a l'hora de la ve-
ritat te façin aquestes passa-
des?. Certament ja res és com
abans, que quan a un juvenil li
brindaven la possibilitat de ju-
gar amb els grans, no dormia
en tota la nit...

Toni Oliver

Quan als tres minuts de joc,
Aniceto situa el 0-1 al marca-
dor, de bell nou el pesimisme
enrevoita el Municipal. I més en
el instant que el visitant Ponsetí
xuta al pal. El Sóller no aconse-
guia adaptar-se al enfangat te-
rreny de joc. Els menorquins
comandaven a totes les zones, i

flip- es mostraven molt perillosos,
fins que en el minut 31...

Providencial golis de Suasi

...Suasi en posició d'extrem
esquerra, a pocs metres del
banderí de cómer, foté un cen-
tre-xut tan sorprenent, com fort
i col.locat, que va batre a Mir,
porter visitant (1-1). Va ser una
de les claus: marcar abans del
descans, perque la continuació
java ser un festival solleric.

Planchistería
CRESPI

*TALLER DE CHAPA, PINTURA
Y MECANICA

*BANCADAS UNIVERSALES
*HORNOS DE PINTADO Y SECADO
*NEUMATICOS
*TRATAMIENTOS ANTICORROSIVOS
*SERVICIO DE GRUA PERMANENTE

CAMINO FONTANELLAS, n° 14
TELEFONO: 63.16.80



!no es cap inocentada
que amb es camp ple de fang
el Stiller fes golejada
I no era es "Moustang Ranch"!

Any noy, vida nova
això esta demostrat
el &Nier n 'ha donat prova
al Ferrenes ha tombat

Que es nostro Ajuntament
ajudi ai Saler d' una vegada
que notad més se mortaia
i en quaJque cosa tendrà coneixement

Lo que es una animaiada
es donar s'alineació al descans
que se pensen que som infants
quan duim mitja part jugada?

Sa Glosa den Toinenet
Ajuntament vê de coneixement...

La Tercera, resum de la jornada

Sorprenent derrota del Manacor a Sa Pobla
Toni Rul.kin

La derrota del Vider Manacor a Sa Pobla ai-
xi com la del Cala Millor a casa seva enfront
del Cade Paguera (0-5), han estat les sorpre-
ses de la darrera jomada del any 89.

També guanyà a fora el Porto Cristo que
ha enfonsat al Felanitx al darrer Hoc de la clas-
sificació. Empataren Illenc-Santa Ponça i
Portmany-Hospitalet. El Alaior guanyà amb
facilitat al Arenal (3-0), !guai que el Maganoya
al devaluat Constancia (3-1). Més dificultats
trobà el Cala d'Or per superar a un Cardessar
que aguantà l'empat inicial fins el minut 80 de

partit. Uoseta i Sóller varen haver de remuntar
resultats adversos per aconseguir ferse amb
els dos punts.

Segueix el lider Manacor com l'equip mes
golejador (41).

L'Alaior es el conjunt que ha perdut menys
partits (1), el qui li han marcat menys gols (6) i
el que ha empatat mes encontres (11). Men-
tres que el Lloseta es l'equip mes golejat de la
categoria (37).

Per a la propera jornada veim com a partits
mes interessants els que jugaran: Fela-
nitx-Manacor, Hospitalet-Llosetense, Are-
nal-Isleño, Cardessar-Maganova i CONS-
TANClA-SOU_ER

RESULTATS I CLASSIFICACIO
Poblet** - Manacor 	
Iodla	 - Code Pogeera
!sied* - 5areo Pansa 	
Mayor - Annal 	
Uosetense - P.Sta.Eulalia 

Aplaz.
  0-5

1-1
3-0
3-2

le

Portmany - Hospitalet 	
SOLLER - Ferrenas 	
Moganova-Juve -
0:110 D'Or - C.ardessar 	
Felonitx - Porto Cristo 	

E	 P	 Of

2-2
4-2

Constancia 3-1
2-0
0-3

SC	 Puise

Manocor 	 16 11 4 1 41 14 26 +10
Portmany 	 17 9 	 5 3 29 16 23 +5
Cala D'Or 	 17 9	 4 4 33 20 22 +4
Alayor 	 17 5	 11 1 22 6 21 +3
Santa Pansa 	 17 5	 9 3 21 19 19 +3
Code Polluera 	 17 7	 4 6 34 18 18 +2
Ferreri= 	 17 7 	 4 6 19 22 18 +2
Mogols:ma-Jase 	 17 7 	 3 7 26 26 17 -1
P.Sta.EulaBa 	 17 7 	 3 7 18 19 17 +1
	  17 7	 3 7 21 28 17 -1

C.onstancia 	 17 5	 6 6 19 19 16
Porto Crissa 	 17 7	 2 8 26 26 16
Hospitalet 	 17 4 	 8 5 22 26 16
Arenal 	 17 6	 4 7 17 29 16
lamait 	 17 6 	 3 8 22 32 15 -3
Palikao* 	 16 6	 2 8 21 26 14 -2
SOLLER 	 17 4	 4 9 21 28 12 -6
Cardeuse 	 17 3	 6 8 11 23 12 -4
Llosotenso 	 17 4	 4 9 23 37 12 -6
Felanitx 	 17 3	 5 9 23 35 11 -7

Juvenils

El Sóller començà
Ia segona volta

Diumenge el mati és
repren giga dins el camp
del as, ..jor, recordem
que en et primer partit de
Iliga ens guanyà a casa pel
resultat de 0-2, les coses
de Ilavors a ara han canviat
i és possible que en
aquests moments no hi
hagui la superioritat de lie-
vonces.

El Espanya ocupa ac-
tualment la tercera divisió
de la tabla classificatória,

és un adversari dificil no
ens enganem, emperò hem
de dir que el Sóller tin-
gué un bon final de la
primera volta i la recupera-
ció de l'equip solleric és un
fet.

Infantils

Desplaçament a S'A renal

Els joyenets d'en Mi-
guel Bestard aniran a
l'Arenal per restar algun
negatiu dels qui tenen, les
posibilitats són moites tin-
guent en compte els pro-
gressos dels nois.

El Sollerense reb la visita
del Cide At

Dificil compromis tenen
els components del con-
junt que entrena en Gomez
Aroza, que no acaba de
tenir l'estabilitat que ell de-
sitjaria pero hi ha que tenir
paciència i seguir treballant
amb il.lusió de futur.

Alevins

Demà en el camp d'En
Maiol Sollerense—Xilvar

Si no és confien no
passaran gaire pena per

assolir els dos punts els
nins de n'Andreu Pons
que després de les vacan-
ces Nadalenques tindran
moites ganes de jugar a
futbol.

El Só/ler s'en va a Mancor
del Vall

Els de primer any ho
tenen un poc malament
per les causes ja conegu-
des, els nins de cada dia
van progresant i jugant
millor a futbol, tot és Oies-
tió de saber esperar i amb
el temps és treuran resul-
tats positius.

Futbol Base 	 per Joan-Antoni

I SOFIA I
PIELA REGALOS

Tenemos abierto nuevamente todos los días de
1 3 h. a 1 9 h. de la tarde, incluido sábados.

Prendas de piel señoras y caballeros, precios
asequibles.

Regalos y objetos de decoración nacionales y de
importación.

CALIDAD Y BUEN GUSTO.

+ N 	P
CAN  M  OLIVER  z

‘ 0m

HOTEL
GENEROSA

REST
ALTAMAR

C MARINA

\

solia

PARA FACHADAS,
INDUSTRIAS,

DECORACION Y MARINAS

PAPELES PINTADOS,
MOQUETAS, COLAS,

PINCELERIA, INSECTICIDAS,
ARTICULOS LIMPIEZA,

PRODUCTOS PARA PISCINAS,
ARTICULOS PARA ARTISTA,

PALOU, 22
TELEFONO 633842

SOLLER (Mallorca)

H BONES FESTES!

erna
DROGUERIA

garuta/1

C/. Palou, 22. Tel. 63 38 42 * Procolor'de Miguel D. Bernat

Ca 'n
Bibi

FERRETERIA
Armería

Luna, 12
Tel. 63 04 47

SOLLER
(Mallorca)

Transports
C. SASTRE

Gas-oil per calefacción
a domicili

Tel. 63 30 49 / 63 03 87
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La Secció Sollerica de la U.R.E. va voler premiar la col.laborecie de
n'Emili Medina.

Radioaficionats

El passat dijous, dia
vint-i-vuit de Desembre, en els
locals de la Secció Territorial de
la U.R.E. Comarcal de Ciutat, es
va procedir al Iliurament del
premi del Memorial Uuís Car-
dona "EA6EL".

L'acte, que en aquesta oca-
sió arribava a la tercera edició,
fou presentat pel company
solleric Bartomeu Rosselló
"EA6JN", actual vice-president
de les Balears del Conseil Terri-
torial de la U.R.E. a la Comuni-
tat Autónoma.

Aquest màxim guardó de
les Illes institua i patrocinat per
Ia família Cardona, otorgat a
través del Consell Territorial de
la Unió de Radioaficionats Es-
panyols, per premiar la bona
tasca dins la ràdio, va ser con-
cedit al company Josep Ma.
Gaita Horrach "EA600".

A continuació el solleric An-

toni Valls "EA6MI", Vocal Tècnic
de la Secció Territorial Local de
la U.R.E. de Saler, i en repre-
sentació d'aquesta, va procedir
al lliurament d'una placa con-

memorativa a n'Emili Medina,
Adjunt a la Presidència del
Govern Balear, per les seves
atencions cap a la Secció soue-
rica.

Memorial Lluís Cardona "EA6EL"

La Secció Territorial de la U.R.E. Sellier, va Iliurar
una placa a Emili Medina

Joan

QCIF-RIDOS REYES MAGOS:

ALGO IMPORTANTE
ME OLVIDE DE DECIROS LA SEMANA PASADA.
ENCONTRAREIS DESCUENTOS DE UN 10 POR
CIElYTO A UN 20 POR CIENTO DE DESCUENTO

EN
EQUIPOS HIFI, VIDEOS Y TELEVISORES,

ORDENADORES Y JUEGOS, LAVADORAS Y
COCINAS, FRIGORIF7COS Y CALEFACCJON,

ARTICULOS REGALO, LAMPARAS A MITAD DE
PRECIO.

ALMACENES COMPANY
COMO SIEMPRE MAS BARATO.

DIA 6, DIA DE REYES, ABIERTO DE 9A 1 MAÑANA.

PUEDE EFECTUAR
SU COMPRA CON
LAS TARJETAS .

VISA



Tercer Tomeig Perruqueria J. Socias

Jorquera es destacà a la classificació
Joan

En Jonquera amb un total
de catorze punts i set parti-
des jugades encapçala ac-
tualment la classificació
d'aquest Tercer Torneig de
Billar Perruqueria Joan Se-
cias

En el segon Hoc, amb els
mateixos punts, emperò amb
vuit partides jugades es troba
el company Antoni Socias.

Bartomeu Palou, un dels
homes a tenir també en
compte de cara a la classifi-
cació final, es troba actual-
ment en tercer Hoc, amb dot-
ze punts i set particles juga-
des, seguit pen Joan Socias
(organitzador i patrocinador
del Torneig) amb onze punts i

també set partides jugades.
El veterà Pere Magraner

es troba actualment en ei Hoc
cinquè amb deu punts i set
partides jugades. Darrera ell
en Burgueho, amb nou punts
i les mateixes partides.

En vurt partides jugades i
un total de deu punts en To-
mas Homer.

Amb un total de vuit
punts es troben n'Aguiló, en
Casasnovas, en Sampol i
n'Ensehat, els dos primers
amb set partides disputades i
els dos darrers amb vuit.

A partir d'aquí es troben
amb sis punts en Jaume (8
partides), amb quatre punts
en Gelabert (6 particles), en
Quetglas (7 partides) ; en Fe-
rrer (8 partides).

Tancant la classificació hi

ha actualment en Ferrer i en
Mascará, amb dos punts i set
partides disputades cada un,
i com a "fanal vermeil" en
Sastre amb 0 punts i sis par-
tides disputades.

Els resultats de les darre-
res confrontacions han estat
els següents:

Gelabert, O-M Casasnovas, 2
S.Buegueho, 2—J. Mascará,
J. Socias, 0—P. Jaume, 2
J. Aguiló, 0—B. Ensehat, 2
J. Sampol, 1—A. Socias, 1
T.Plomer, 0—M. Gelabert, 2
Casasnovas, 0—Jorquera, 2
J. Mascará, 0—P. Magraner, 2
G. Sastre, 0—S. Burgueho, 2
M. Ferrer, 0—G. Ferrer, 2
B. Palou, 2—J. Quetglas,
A. Socias, 0—J. Aguiló, 2
M. Gelabert, 0—J. Sampol,2

Biliar

Atletisme

Cursa per la Pau-Provocacions Federació-Récords

Joan

El dewing a Phisteria

Ben Johnson i Perico Del-
gado han estat ben clara-
ment la cara i creu del DO-
PING en aquests darrers
temps.

Els escàndols del Tour de
France, quan es va detectar
la tristament famosa probeni-
cida, substancia enmascara-
dora que intenta dissimular la
detecció d'una substancia
deping en el control, i el dels
Jocs de Seúl en els que en
Ben Johnson va batre el re-
cord dels cent metres llisos
amb una marca inimaginable
de 979 segons, detectan-li
estanozol.

La probenecida es un
fàrmac uricoseric que dismi-
nueix els nivells series d'àcid
úric augmentant Ilur excreció
urinaria, evitant-se així la
reabsorció d'àcid úric als tú-
buis renals.

L' estanozol (tevabo-
lin/winstrol), que va ser em-
prat per l'atleta canadenc, es
un derivat anabòlic inclõs
dins un conjunt de substàn-
cies anabolizants que agru-
pen els composts químics
que per la seva estructura
química o per la seva activitat
farmacològica estan relacio-
nets amb la testosterona i
que s'han emprat a l'esport
no solament per intentar
augmentar la massa, la força i
la potència muscular, sine)
també per a tractar d'aug-
mentar la competitivitat.

En Pere Delgado va ser
absolt, ja que la probenicida
no es trobava entre les subs-
tancies prohibides per la
U.C.I., emperò si per el C.0.1.

En Ben Johnson va ser
castigat amb molta duresa;
desqualificat i desposseit
dels seu records.

L'administració de subs-
tancies, naturals o no, que
permeten un major rendiment
físic es practica des de l'anti-
guitat. a pesar de que la pa-
raula DOPING es un vocable
relativament modern que
apareix per primera vegada
dins un diccionari angles a
l'any 1933.

Des de el caçador al gue-
rrer i d'aquest a l'atleta,
sempre s'ha volgut ser el
miller, sense importar els mit-

.. jans.
Jo els atletes de l'antigui:

tat intentaven augmentar la

seva força física amb el con-
sum de carn, de diferent qua-
litat segons l'especialitat es-
portiva.

Les plantes també s'han
emprat per augmentar el ren-
diment.

A la Xina es fa ús des de
temps mil.lenaris de l'arrel de
Ginseng amb virtuts fortifi-
cants i defatigants.

També per augmentar la -

resistencia cardíaca i la pres-
sia sanguínea es feien servir
substancies provenents del
"Ma Huang" o Efedra.

A la mitologia escandina-
va, els legendaris Berseks,
aconseguien aixecar fins a
dotze vegades la força com-
bativa mitjançant la droga es-
timulant bufoteina, que prove
de "I'Amaninta muskaria", que
conté muscarina i cardina.

A l'Amèrica I latina els
pobles indigenes ja coneixien
la coca, arbust del Perú del
que mastegaven les fulles i
d'on s'obté la cocaina,
d'efectes tònics i antineurál-
gics. Els inques realitzaven
rendiments sorprenents mas-
tegant aquestes fulles, arri-
bent a recórrer 1.750 qms. en
cinc dies, des de la capital de
l'Imperi inca fins a Quito.

A l'antiga Grècia hi ha re-
ferences dels temps d'Hip6-
crates a on els corredors de
tons prenien abans de la cur-

. sa barretiats de plantes bulk-
des.,

Per el que queda demos-

trat que l'estimulació mitjan-
çant substancies químiques
per amillorar el rendiment or-
ganic es un recurs quasi be
prehistòric.

Els elements emprats a fi
-nals del segle XIX i principis

del XX pels esportistes eren
fonamentalment la cafeina,
l 'estricnina i la cocaina, afe-
gint-si després l'arsènic.

El ciáping implica compe-
tir amb avantatge respecte
als demés, amb l'ús i de ve-
gades abús de productes
prohibits que perjudiquen la
salut. El que es evident es
que un porcentatge molt ele-
vat d'esportistes délit (quasi
bé tots) fan ús i de vegades
abús de substancies quirni-
ques i que la professionalit-
zació de l'esport hi ha contri-
buit.

Ja no solament es un
problema moral. ja que evi-
dentment el que es dope ju-
ga amb més avantatges i en-
gana als altres, sine , que es
un problema de salut, amb el
que el C.O.I. i algunes fede-
racions estan en Iluita cons-
tant intentant erradicar-lo, en
primer Hoc per defensar la ne-
teja esportiva i mantenir sen-
se desvirtuar (es un dir, ja
que es troba bastant desvir-
tuat) l'esperit olímpic, i en se-
gon Hoc per raons de salut, ja
que són molts els que agafen
rnelalties a cause de les
substancies dopants, arribant
inclús a la mort.

Veuesportiva
	 Veu de Wier/ 5 de gener del 1990
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—indubtablement l'esdeveniment esportiu de
la setmana ha estat la celebració de la Cursa
Popular per la Pau i la Natura, prova no compe-
titiva organítzada pet Col.lectiu de la Pau i no vio-
encia, la Secció d'Atletisme del "Circulo Solleren-
se" i els Amics de l'entorn de Sóller, de la que ens
ocupem degudament a les planes centrals
d'aquesta mateixa edició. •

—Esperávem que es cumplis ei dit de "Any
nou vida nova". Emperò desgraciadament no ha
estat així. Segueixen els enfrontaments i les
provocacions de la Federació Balear d'Atle-
tisme contra el Club Hermes—Circulo Sollerense. I
de moment ei Comitè de Disciplina Esportiva del

Ciclisme

A cops de pedal
--Pere Borres es va estrenar en el dur divertit

esport del ciclo—cross el passat diumenge dia
disset de desembre a la prova de Maria de la Sa-
lut. Hi varen prendre la sortida un total de onze
corredors, essent el recorregut (un circuit d'uns mil
set-cents metres) bastant suau i fàcil, fent-se en ia
seva totalitat damunt ia bicicfeta, exceptuant un
pareil d 'obstacles artificials.

Es va imposar el corredor manacorí Joan Cal-
dentey (C.C. Moscari) invertint en el recorregut un
temps cie quaranta-tres minuts i nou segons. •

El segon iloc fou pen Mulet (C.C. Calman) a set
segons del líder.

En tercer lloc entraria n'Antoni Pujol, seguit eel

Govern Balear encara no s'ha pronunciat, per el
que la Federació segueix mantenint la sanció i els
nostres atletes no poden sol.licitar la Ilicència.

--Aquest any no ens quedarà més remei que
demanar als Reis que repartesquin a grans
dosi de seny, pau, amor, comprensió..., i que
no s'oblidin de deixar-ne un parell de camionades
dins cada Federació illenca.

—Records de las Balears. Tres records de
les Balears estan actualment en mans de sotie-
rics, o d'atletes de l 'Hermes—Circulo Sollerense.
el primer, el de 3.000 metres en poder d'en Ma-
teu Dominguez, amb 8202. El segon el de Ilan-
cement de disc en poder de n'Antoni Piña, amb
4256 metres. i el tercer el de salt d'altura en
poder de na Maria Escalas (una atleta a recupe-
rar), amb 155 metres.

deianenc Francesc Horrach, tots dos del C.C.
Caïman, amb un temps de 422. Seguidament en-
trana en Pere Pou (C.C. Moscari) amb 4542", se-
guit d'en Jaume Pou amb 4701" i el solleric Pere
Borras en el Hoc setè amb un temps de 47'1T.

-No	 es 	disputarà 	el	 "CINQUE
CICLO-CROSS SON ANGELATS". Dagut a les
discrepancies i les trepitjades de la Federació Te-
Titoriai Balear de Ciclisme, el Club Ciclista "Defen-
sora Sollerense" ha acordat anul.lar a celebració
de la cinquena edició del Ciclo-Cross Son Angelats
previst per diumenge dia set de Gener. en els te-
rrenys de Son Angelats, en el començament de la
Carretera de Dee.                                                       

cam», oliver
Tenda de Decoració i Roba de Casa

Cortines, Flassades, Edredons,
Estores i Cobertons

Instal.lació de Barres í Cortines
a domicili   

ESTIRADORS
Carnicería -
Charcuteria

C/. Pastor n.44
Telf. 633945    HORARI: horabaixa i vespre.

ravens:
NOCA TALANOPARLANTS

A 1 (Primer Nivell)
CATALANOPARLANTS

B (Elemental)
C (Mitjà)
D (Superior)

INSCRIPCIÓ: OFICINA D'INFORMACIO (De 930 a 1330 h.
de 16 h a 18 h                      

camylioliver Carrer Lluna, 23
TeL 63 12 88                                 

ALFREDO LORENTE
Taller de Reparaciones

Electrónicas
Radio Cassettes - Televisión y Video

Instalación de Antenas

Junto Hotel El Guio. Tel. 633919 - SOLLER   

J. SASTRE
Reparación y venta

de electrodomésticos.
Servicio oficial

FAGOR—ASPES
C/. de la Mar, 157, bajos

Tel. 63 06 73                                      


