
124 vots damunt 150 S'acordà Inkier tin estudi sobre l'utilitzaci6 dels moils de l'Estació Naval.

Una setmana brodada per l'Entorn de &Mier
	Antc, Cuart, Premi "C, lent" 	 untament sol. j ta
	'any, concedit pel G.O.B 	 el î 	Grau de Protecció,

per la nostra Costa
Dissabte passat una dotzena de membres dels "Amics de

l'Entom de Sóller" varen anar a Esporles a defensar la seva
proposta perquè Antoni Cuart Ripoll fos nomenat "Premi Ci-
ment". El G.O.B. atorga cada any, dos premis en reconeixement
a aquelles persones o entitats que, tant en positiu com en ne-
gatiu, han afectat al medi natural de les Illes Balears. Aquests
dos premis són els anomenats Alzina i Ciment, segons els mo-
tius que han impulsat la seva elecció.

Al sopar a Sa Granja hi eren presents gairebé 200 persones.
El públic podia votar amb una papereta on hi constaven els sis
candidats a cada premi. Dos membres del col.lectiu "Amics
de l'Entorre varen exposar tots els motius perquè proposaven
a Antoni Cuart. Després del recompte de vots els premiats fo-
ren: El Premi Alzina va esser per a ia propietària de la possessió
S'Estalella, de Uucmajor, per la seva negativa a deixar urba-
nitzar aquell tros de marina. També el reberen el "Movimeht Es-
colta i Guiatge de Mallorca" pel seu suport i ressó social de la
campanya de moratòria urbanística, i l'Ajuntament de Puigpun-
yent per haver elaborat un pla d'ordenació urbanística d'acord
amb les seves necessitats i respectuós amb la tradició del
poble. 124 d'un total de 152 vots varen donar el "Premi Ciment"
a Antoni Cuan, promotor del Port Esportiu de Es Través. Amb
això els assistents a l'acte volgueren demostrar el seu interès
per la conservació del medi natural de la nostra Vall. També re-
beren aquest desgraciat guardó el conseller Francesc Gilet per
la seva tasca com a assesor d'empreses urbanitzadores, i
l'Ajuntament de Valldemossa per la seva política urbanística
gens d'acord amb la fisonomia d' aquell municipi veinat.

Dijous passat l'Ajuntament acordà per unanimitat augmen-
tar el grau de protecció de la costa de Sóller. Segons el Pla Di-
rector de Ports Esportius els ajuntaments poden qualificar el
grau de protecció de les seves costes, i per aquest motiu el
consistori aprovà per unanimitat la següent proposta (transcri-
ta integrament) que formularen els Amics de l'Entom de

"ler. Otorgar el Grau de Protecció I, al boa' de costa del
seu Terme Municipal i badia, excepte el tros ocupat pels ac-
tuals molls comercials i pels molls de l'Estació Naval, i comu-
nicar el referit acord a la Conselleria d'Obres Públiques i Or-
denació del Territori, per a que al Pla Director de Ports Espor-
tius, actualment en trarnitació, sigui inclosa la referida protec-
ció".

La Conselleria d'Obres Públiques disposà uns criteris ge-
nerals per a elaborar el Pla Director de Ports Esportius i ins-
tal.lacions NAutiques. Segons aquests documents, cada boci
de costa ha d'estar qualificat segons un grau de protecció. El
Grau de Protecció I es el que obtendran les zones amb uns
paratges preservats i paisatges singulars. Per les seves carac-
terístiques no es podran construir ni ports ni dàrsenes esporti-
ves. Si el conseller d'Obres Públiques respecta aquesta vo-
luntat de tot el poble de Sóller, representat pel consistori, es
dictarà aquest grau de protecció pel litoral de Sóller i es con-
servarà natural la nostra costa, i concretament sols es podre
construir un port esportiu en la zona dels molls del port.

Port Esportiu

Futbol

El Stoller fitxa a Bussi i dona un ultimatum a Jesel 
Toni Oliver 

La nova Ilanegada enfront el Maga-
nova (0-0), ha estat a punt de precipi-
tar els aconteixements. En una reunió
d'urgència, el mateix dilluns la junta va
decidir substituir al entrenador Jesús
Jesel. Ouen es va comunicar la decisió
al asturià, aquest va demanar dos par-
tits més de paciencia (Felanitx i Port-
many), en els que està convençut
d'aconseguir dos positius en total. Si la
xifra es inferior, Jesel ja ha avançat que
presentarà la dimisió irrevocable. Tant
de bo que tot vagi com preveu el "mis-
ter", encara que no serà gens fàcil.

Per altre costat, dilluns va fitxar el
davanter Joan BauzA "Bussi", que amb
tota la orobabilitat debutare a Felanitx.

Bona oportunitat de Martin, pert) ni hi va haver tome de
foradar al Maoanova. (Foto Samoadro).
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Ajuntament

El Secretan,
Manuel Pérez
Ramos, podria

sol.licitar
trasliat

a l'Ajuntament
d'Andratx

Redocció

Sembla confirmar-se el ru-
mor generalitzat de que el Se-
cretari de la Corporació, Manuel
Pérez Ramos, no compareix
pel seu despatx de l'Ajuntament
de Sóller des de fa un Ilarg pe-
node de temps, que alguns me-
dis allarguen fins al 29 de de-
sembre passat.

Els mateixos rumors afirmen
que, a finals d'any, el Secretad
es va prehdre un periode de
reflexió, al final del qual hauria
de decidir si seguiria en el seu
lloc de feina, o bé si demanaria
excedència voluntária fins al
termini de l'actual legislatura,
que pressumiblement acabarà
el juny de11991.

No obstant això, les darreres
noticies semblen confirmar que
el sr. Perez Ramos està trami-
tant el seu trasllat a un altre cà-
rrec administratiu de responsabi-
•tat. En un principi, se li hauria
oferit la Secretaria de la Fede-
rack) de Municipis de Mallor-
ca, però en darrer terme sembla
que s'hauria decantat per sol.li-
citar la Secretaria vacant de
l'Ajuntament d'Andratx.

Atletisme
Dues Medalles

de Bronze

Brillant actuació dels at-
letes de l'Hermes—Circulo
Sollerense en el Campionat
de les Balears de Cross,
en el que varen aconseguir
dues medalles de bron-
ze, a més dels rotunds, in-
discutibles e inapelables
triomfs individuals d'en
Mateu Dominguez i
n 'Eloise Martinez.

Una de les sorpreses
de la jornada fou la partici-
pació de la sollerica Cati
Alcover dins l'equip del
Fidípides.

Billar

Bota i Plomer
al Cam pionat
de les Balears

Els billaristes sollerics Lb-
reng Bota i Tombs Plomer
participaran en el Campionat
de les Balears de Billar, Moda-
litat Lliure, que es disputarà a
Muro, a partir del dia 15.

El més destacat de la
setmana dins el Torneig a
Tres Bandes "Perruqueria J.
Socias" fou el inesperat triomf—
d'en Salvador Burguetio
damunt el fins ara imbatut
Jorquera.

Trobareu Amplia infor-
mació a les planes esporti-
ves.

Depuradora
Formalitzada
l'escriptura

pública
del solar

M.I.

Aquesta mateixa setmana
s'ha formalitzat l'escriptura
pública de compra del solar
de Son Puça d'Abaix, on està
previst construir la nova esta
ció depuradora d'aigües resi-
duals. Segons les noticies
arribades a "Veu de Sóller",
s'haurien  escripturat 4.595
m2. de terreny per un preu to-
tal de 7,5 milions de pesse-
tes, tal com havia acordat el
Ple de la Corporació en la
sessió del 29 de novembre
del 1988.

Cost del solar

L'acord de formalitzar
aquesta escriptura es pren-
gué el passat dissabte en el
transcurs d'una reunió infor-
mal del Consistori, a la qual
participaren dos directius de
l'Associació d'Hosteleria. Al
llarg de la reunió, a la qual no
assistí el CDS, el batle Antoni
Arbona i l'ex-tinent-batle
d'Obres, Gabriel Darder, do
naren compte de les gestione
que realitzaren en el seu mo
ment per a l'adquisició del so-
lar.

Tal com havia declarat
dies abans a la premsa, el
batle adquirí en nom del Con-
sistori 3.500 m2. per 7,5 mi-
lions, i altres 1.000 m2. a títol
personal per altres cinc mi-
lions. D'aquesta darrere
quantitat, dos milions foren
aportats per l'Associació
d'Hosteleria, i sembla que el
Secretan  Manuel Perez Ra-
mos prometé de paraula
l'aportació d'altres dos mi-
lions procedents del Consell
Insular, que mai han arribat.
Per tant, manquen a pager
encara tres milions.

La solució

Acabades les explica-
cions, es plant* la necessi-
tat de construir la depuradorE
urgentment en aquell solar
per la qual cosa era necessari
formalitzar l'escriptura pública
i habilitar el pressupost ne
cessari per pagar la resta.

Arribat aquest punt, el
representant del PSM aban
done la reunió per no ester
d'acord amb la proposta, nc
sense abans manifestar la
seva alternativa, ja coneguda
de tothom, de construir la
depuradora en el mateix I loe
que l'actual i d'acord amb el
projecte i el pressupost primi
tiu. La reunió prosseguí sensE
el PSM i s'abbrdà firmar l'es-
criptura de compra. De mo
ment no ha trascendit la solu
dó que s'adopte per tal de fer
front als tres milions rema
nents.
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TEMPERATURAS I,LWA
Máxima 19.8' dia 3 '
Minima 4.0' dia 3

Un mes de gener
normal en quant

ha pluges

Joan Puigserver
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El Temps
Estació de sa Vinyassa

La precipitació mitjana del mes de Gener els darrers 25 anys ha estai de
78 I. segons dades fackades per D. Andreu LJadó del seu observató del
carrer Nou.

Abd idd, segons el mapa de p4uges que presentan podem calffioar de
normal aquest mes de Gener passat, si bé es pot observar un minim, el del
Far de Punta Grossa que sol ser normal, pel altra part trobam un  màxim de
192 I. a Son Torrella que també sol ser freqXent aquesta diferència encara
que no tant accentuada.

Als demés observatoris es pot considerar normal la pluja calguda•ja que
este dins les seves mitges mensuels dels darrers anys.

Seguim gaudint d'un temps molt bo amb temperatures agradables, pecó
no convé confier -se gaire perque, ha ho diu I 'adagi popular:

ElFebrer,decapodecual'hadefer.

Horaris de les celebracions de
l'Eucaristia dominical

Horan d'hivem

DISSABTE DIUMENGE

1900 8'33 1003
1930 1200 1800
2003 1003

18.30
1900 900
1900 1000 1300
1300 1030 1903
1900 1030 1300
1833 300 1200 2000

1700

Convent Septs Cas
PoitdeSdler
Biniarabc
L'Hospital
Deià
Fornalubi
L'Horta
Sent Felk]
Sent Bartomeu
Ivienestirde

Sopa d'eines
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Cercau nou noms d'eines de Ferrer. D'esquerra a dreta, de dreta
a esquerra, de dalt a baix, de baix a daft i en diagonal a l'indret i a
I inrevés

Solucions al setmanari anterior 1: No. Alcalde. Na. - 2. Oral.
Oca. Tron. - 3. Bes. Imita. Ibi. 4. - El. Efe. Ira. lm. 5. - Llot. Tot. Cela.
- 6. Arada. Anire. 7. - I. I. E. E. - 8. Conat. Booth. - 9. Gala. Oda.
Naus. - 10. As. Sol. RFA. Ma. - 11. Bar. Serra. Mal. - 12. Illa. Dia.
Cine. - 13. As. Amollar. As.

0 NIT DE FESTA, Festival a benefici de la Creu Roja, presentará Cristobal Muñoz
de Radio Meer. Divendres a les 21,30 hs. al Teatre Alcazar.

0 CONCERT de piano i clannet a  càrrec dels de dos cosins Alberto Fernando
Ferrer. A la Capella de les Escolepies. Deme dissabte a les 7 hs. de l'horabaixa.

4. EXCURSIO al Pb de Monttfiri. Organitzada per l'Estai Vidalba. Sortida de Mon-
Kid dia 12, diumenge que ve. Guiaran la caminada, en Pere api i Joana Ramo-
net.

0 CONCERT de l'Orquestra simfónica de Balears, 'Ciutat de Palma", director: Luis
Remarfinez. Actuarà el violoncelista C. Coin. Dimecres dia 15 de febrer a l'Audi-
torium de Palma, ales 2030 he.

PRESENTACIO d'Unió Balear. Dia 15 de febrer a les 21 hs., a la Defensora Solle-
rense.

ACTUACIO dels Acordionistes de Munster. Place de la Constitució a les 12 del
migdia, diumenge que ve dia 11 de febrer.

-Avui
de febrer de11990.
Divendres.

Santa ApoLlónia, Advo-
cada contra el mal de
queixal.
Demà, Santa Escolàstica.
Diumenge, La Mare de
Mu de Lourdes.

9

Costumari

Santa Apol.lonia es
venerada en molts péfsos
contra el mal de quixal.

La medicina popular
aconsella menjar truita
quan es té mal de queixal
perquè no costa de maste-
gar i, per tanta, no agreuja
el mal sine) que ajuda a
guarir-lo. D'aquí el costum
del dia d'avui de menjar
truita amb preferéncia a tot
altre guisat per tal de pre-
venir el mal de la dentadu-
ra. Diu la tradició que Santa
Apolidnia era molt agrada-
da de menjar truita, i per
això aquesta va adquirir la
propietat remeiera que li es
atribtifda. Menjar-ne el dia
d'avui equival a retre un tri-
but a la santa.
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TRENS

Palma-Sder08,00- 1040- 1300 -
15,15 -19,45
Srifer-Patna:06,45-09
1410-18,30.

TRAMVIES

Sdler-Port05,55- 05,55 -07,00 -8,00 -
*09,00 - 10,00 - 11,00 - '12,00 -
13,00 -* 14,00 - 15,00 -
16,00 - 17,00- 17,55- 19,00 - 20,00 -
*20,45
(21,00CiumengesiFestius).
Port-Sabe06,20- 07,30 - 08,25 - 09,30
- 10,30- 11,30 - 12,30- ' 13,25 - 14,33
- 15,30 - 16,30 - 17,30 - 18,33 - 19,30 -
20,20 - 21,10
(21,20 DiurnengesiFestius).
AVIS: Els irdMVi9S marcats ant un
anliacen amb laS arribadesy solides dels
trens

AUTOCARS

Palma-Valldernossa-Deia-
PortdeSdfer:07,30*-10,00-12,00*

15,00-19,00
PortdeSdler-Ded-
Vaildemossa-Para:
07.30-* 14,30 16- 17,30.
Deiri-PortdeSóller:08,15* - 1045-
12,45 15,45 19,45
Deii-Vaildemossa-Palma:,08,00
10,0T - 15,00- 16,30 -

Cl Es suprimerx els diumenges fes-
tus

Soller-PortdePolença:09,00
Port de Sdler-Portde Pollenca:09 30
PortdePollerça-Soller:16,00

BARQUES

PortdeSdler-S8C.9iobta:
10,00-15,00.
Sa Calobra-Podde Siller
12,- 16,45.

FARMACIA DE
GUARDIA

A I 'Ajuntarnent (Policia Municipal) vos
indicaran la farmácia a
laquai vos podeu dirigir.

Serveis
	 s-

Ajuntarnent de Stiller 	 630200/0204
Oficina Municipal del Port 	 630101
Ajuntarnent de Fornaiut4 	 631901
Ajuntament de Delà 	 639077
Jutiat de Sáller 	 630348
Notaria 	 632611
Rectoria 	 E30602

Poicia MunicOal 	 63o2oo
PoliciaMunicOal-Urgencies 633721
GuerdiaCivil 	 630203
Bombers 	 632500

UnitatSaniteria 	 633011
CreuRoja 	 630845
Metje de Guárcia (Avisos) 	 633721

Meut 	 630231
Esconador 	 630561
Cament° 	 631429
Residencia-Hospici 	 630777
Depuradora 	 630842
Commis 	 631191

Ge', sa. 	 630128
ServeiFuneran 	 630805
"El Gas" s.a. (averias) 	 630198
'El Gas' s.a. (Urgencies) 	 631108
Locutonl3klarat< 	 630017
ObresdePort 	 633316/69

A.S.C.P.(Ca'nDulce) 	 632421
CirculoSollerense 	 631206
La Unión 'Sa Botigueta 	 630163
DetensoraSollerense 	 631556

Ferrocarril de Sóller	 630130
Cia "Barcos Azules" 	 630170
Cie 'Tramontane" 	 632061
Parada Taxis-Es Port 	 631384
Parada Taxis-Saler 	 630571
Parada Taxis-Sa Tare 	 631379
Autocars Uompart 	 202125
Autocars Sóller 	 632821
Autocars Repic 	 630567

PUNTS DE
VENDA

Saler: Estanc de Plaça.
Can Godo.
Can Pere Uuc.
Can Calatayud.
Calabruix.
Can Miguel Uauner.
Botiga Sa Creu

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

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

Estanc Plaça Fleming

Actes de la setmana

Avisos Eclesials

Esglésiadel'AlqueriadelCo-mte
(PP.Filipenses)

Cultes dedicats a la
Verge de Lourdes

Divendres, dia 9 de
Febrer: A les sis del cap-
vespre, exposició del San-
tísim, toms de velatori. A
les sis i quaranta-cinc
Rosari, Deprecacions,
Reserva i Missa.

Dissabte, dia 10: Els
mateixos actes que el dia
anterior.

Diumenge, 	 dia	 11:

FESTA DE LA VERGE DE
LOURDES. A les dotze, en
commemoració de la pri-
mera aparició, Missa amb
càntics. El capvespre, a les
sis Exposició del Santis-
sim. A les sis quaranta-cin,
Rosari, Final de la Quinze-
na, Reserva i Missa resada.
Al final de la Missa Proces-
só d'Antorxes.

Trencaclosques

Sorteig d'ahir dijous,
dia 8 de febrer

17 19 26
29 38 49

Comp. 18- Sóller
Naixements

Dijmm,8-febrer 	 62.027
Dimecres,7-febrer 	 74.543
Dimarts 1 6-febrer 	 05.753
Dilluns,5-febrer 	  12.843

Divendres, 2 -febrer
94.561 (sari° 124) - JOANA, filla de Miguel CLADERA i

Francisca SOLER (4.2).

- LLUIS, Fill de DarniALlabrés i
Ma. del Carme Vila (3.2).

Defuncions

Fomalubc
Naixements

Registre Civil

-ANTONIA Oliver Frau (5-2-90); 80 anys.

Veu de Sóller
TEL.6334 56
CONTESTADOR

AUTOMATIC
ATENCIOPERSONAL

DE I 8 A 20 HORES

PREU
SUBSCRIPCIONS

MALLORCA i resta de
l'Estat Espanyol:

4.000 Pts.
Estranger: 0.500 Pts.

Servei de
benzinera

Dies faners
de 6 a 22 hores

Diumenges i festius:
TANCAT

2	 Agenda 	 Veu de &iller / 9 de febrer del 1990



Ahir, la Consolat de Mar

El president Catiellas ha rebut els
membres de la nova junta de l'Associació
de Premsa Forana de Mallorca

L'Associació de Veinats
demana limitació de tonatge
pels seus carrera

Redacció

Divendres de la set-
mana passada, l'Asso-
ciació de Veinats de Bi-
niaraix, acorda, en sessió
d'urgència, sol. licita!' a
l'Ajuntament de Sóller la
limitació de tonatge pels
carrers de la vila.

La petició de la Junta
Directiva es produeix el
dia següent a l'esfon-
sament d'un boci de
mina del clavegueram
del carrer principal de la
vila, el de pujada a la pla-
ça. Com ja informava
VEU DE SOLLER la set-
mana anterior, una mil-
quina oruga, de gran to-
natge, ja prodUi arrabas-
sada d'asfalt a l'entrada
de Biniaraix, quan s'inten-
tava carregar al camió.
Poc temps després, co-
mençà a pair l'asfalt del
carrer Trinitat i Iloses,

pedres i terres s'esbuca-
ren en un forat que, se-
gons expressió d'un vei-
nat afectat, ni cabia un
ase.

A l'escrit rames a
l'Ajuntament, els biniarai-
xencs també puntualit-
zen:

• Es totalment ne-
cessari la limitació de
tonatge parque la mi-
na-clavagueram es molt
antiga i no pot suportar
excessiva pressió.

• No és el nostre
Ajuntament —la Brigada
Municipal repars!' d'in-
mediat el clot— el qui ha
de córrer amb les despe-
ses.

II El carrer-carretera,
entrada principal a la vila,
es troba amb un asfalt
molt espenyat, des del
carrer de l'Amargura, ac-
tual Bernardi Celia fins a
Ia Plaça, i demana nova
capa.

Estol de Tramuntana organitza
classes de música

G.Mercei

L'associació cultural Estol
de Tramuntana organitza al
local del Jutjat, a Sóller, clas-
ses de música que seran im-
partides per Pau Alemany i
Antoni Ensenyat Les assigna-
tures que s'impartiran seran
de solfeig, instruments de
corda com la bandúrria i el
Ilaut, de vent com el saxo, el
clarinet o la flauta dolça, el

piano i molt probablement
també el violi.

Segons els organitzadors
les classes es realitzaran a tot
tipus de nivell, a hores con-
vengudes i en grups reduits
d'alumnes. El sistema d'en-
senyança sera el tradicional, i
oferirà la possibilitat de po-
der-se examinar al Conserva-
tori de Música de Palma. Les
classes començaran la prope-
ra setmana, i el periode de
matricula encara es obert.

Ajuntament de Sóller

BAN
ANTONI ARBONA I COLOM, BATLE DE L'AJUNTAMENT

DE SOLLER, EN Ús DE LES ATRIBUCIONS CONFERIDES
PER LA LEGISLACIO VIGENT. DICTA EL SEGUENT BAN I
EL FA PUBLIC PER A TOTOM:

PRIMER. — Es recorda a tots els locals públics d'espectacles o
similars (especialment sales de festa, de ball, discoteques, pubs i
bars) l'obligació que tenen de donar compte de la seva realització a
l'Autoritat Gubernativa i la Municipal, posant esment especial en
els horaris d'aquests espectacles, els seus destinataris i en la quali-
ficació obtenguda de l'espectacle.

SEGON. — S'adverteixen a tots els encarregats d'establiments
públics d'aquesta classe l'obligació de prohibir l'entrada i/o perma-
nència dels menors de 16 anys en hores nocturnes —si no van
acompanyats de persones que es responsabilitzin d'ells— i, en tot
cas, tant en hores nocturnes com diurnes, si els espectacles no son
qualificats com a aptes per tal públic.

A més, es precisa que la prohibició és absoluta en cas d'esta-
bliments on es serveixen begudes alcohòliques.

TERCER. — S'avisa l'obligació que tenen aquests establiments
de tenir ben visible un cartell indicatiu de tal prohibició.

QUART. — Es recorda també la prohibició de què els menors
d'edat, de 18 anys, entrin i/o juguin als locals dotats amb maquines

recreatives de tipus B o C (maquines amb premi o d'atzar). Aques-
ta prohibició romandrà exposada ben visiblement al local.

QUINT. — Es fa advertènvia clara de que la legalitat vigent
PROHIBEIX de forma taxativa vendre tabac o similars a menors
de 16 anys, ja sigui a un local o altre o per mitja de màquina.

SISE. — Pel present es vol remarcar la prohibició explicita de la
legislaciò actual de que els locals destinats exclusivament o prefe-
rentment als menors es permeti fumar. A més, es fa avinent re-
cordar l'obligació de gué tot local o sala pública tengui una part
destinada als no fumadors, o bé es prohibeixi fumar en tot el local.

SETE. — L'Autoritat municipal vol fer posar esment en la vi-
gència d'aquesta normativa pels R.R.D.D. 2816/82, 1794/81,
192/88, i l'O.M. de 31-01-1980. Les mateixes normes preveuen
que qullsevol infracció a les aquí advertides sera sancionada.

VUITE. — Aquesta autoritat posa a l'abast dels ciutadans i dels
titulars dels establiments inclosos la informació que es vulgui sobre
l'aplicació, denúncia o sanció d'aquestes normes a les Oficines Mu-
nicipals.

I abcf es dicta i mana que es faci saber, en favor del benestar
dels ciutadans i per una major protecció als menors i joves del
nostre municipi, acomplint la legalitat vigent.

Ho dicta i signa, a Sóller el dia sis de febrer de 1990.
El Batle.
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Creu Roja

Pa Amb Oli
Band no podrà
assitir al
Festival

Aquesta nit, el Fes-
tival a Benefici de fa
Crau Roja que es farà al
teatre Alcazar no podrà
comptar amb actuació
de Pa Amb Oli Band.
Els membres d'aquesta
orquestra ens han vol-
gut comunicar que per
motius professionals no
hi poden esser pre-
sents.

Per altra part, volen
aclarir al públic solleric
que els cartells i infor-
macions en els quals
s'anunciava la seva ac-
tuació sortiren abans de
que poguessin confir-
mar la seva presencia,
als organitzadors.

La nit de festa que
avui es farà a L'Alcazar,
tendra &Vas convidats,
que com indicarem la
setmana passada seran
presentats per Cristóbal
Muñoz de Radio Balear.

Redacció

El President de la Comunitat Autónoma, Ga-
briel Caiiellas, va rebre ahir, en audiència, els
membres de la nova junta directiva de l'Associació
de Premsa Forana de Mallorca, que presideix Car-
ies Costa. En el decurs de l'audiència, el President
d'aquesta associació, Caries Costa, acompanyat
del Vicepresident, Gaspar Sabater, i del secretan,
Onofre Arbona, han presentat al President Gabriel

Cahellas la nova junta directiva constituida el mes
passat a Sant Joan. Altres vocals de la junta són:
Rafel Ferrer, Maria Galmés, Jaume Casesnoves, i
Gabriel Fil. Actualment l'Associació de Premsa
Forana esta formada per més de quaranta revistes -
i s'esperen noves incorporacions.

Per altra part, el Govern Balear subscriu
anualment un conveni de col.laboració amb l'As-
sociació de Premsa Forana de Mallorca per tal de
facilitar un ajut econòmic a totes les revistes, se-
gons la seva periodicitat.

Biniaraix

Els responsables de l'obra
de l'Alqueria del Comte havien
pagat per tancar el carrer

G.M.

El passat dimecres dematí, en
un acte celebrat en el local de la
Creu Roja de Sóller, s'investi com a
presidenta de l'Assemblea Local
d'aquesta associació benéfica Ma-
ria Vàzquez. Per tal motiu es des-
plaçaren a la nostra ciutat la Presi-
denta Mana Planas, el Vicepresi-
dent Montserrat Canió i el Secretari
General Miguel Oliver, membres de
l'Assemblea Fialear.

A l'acte hi eren presents repre-
sentants dels ajuntarnents de For-

nalut< i de Sellier, membres de la
Guardia Civil i de la Policia Munici-
pal i nombrosos voluntaris de la
Creu Roja.

Després del nomenament, Maria
Vázquez i Maria Planas realitzaren
sangles parlaments on destacaren
Ia importancia del voluntariat i de la
collaboració de tots els estaments
en la tasca de la Creu Roja i el canvi
duit a terme darrerament en els ob-
jectius d'aquesta associació, que
han passat de tenir una vertent sa-
nitaria cap a un terreny diferent que
agruparia més bé les ajudes a ter-
cera edat, infants, marginats, etc.

Redacció

Després d'haver duit unes
gestions per tal d'aclarir quê
havia passat amb el tanca-
ment del carrer de l'Alqueria
del Comte, obra presumta-
ment i segons informes il.legal
i amb un informe de paralitza-
ció, pareix que la culpa no era
totalment de la Policia Munici-
pal, sinó que el mestre
d'obres havia presentat una

carta de pagament indicant el
dret que havia pagat al nego-
ciat d ' intervenció

El document presentat
deia aixi: "Carta de pago,
concepto 331 del dia 23 de
enero de 1.990, formulado por
Miguel Pardo Garrido. Importe
tasa ocupación de vía pública
efectuando obras en la calle
Alquería del Conde durante 1
día." Havia depositat al nego-
ciat d'intervenció la quantitat
de 7.500 ptes.

Creu Roja

Maria Vàzquez fou investida
presidenta de l'Assemblea Local

AYUNTAMIENTO DE SOLLER
POLICIA MUNICIPAL

Con motivo de las obras de pavimentación de la calle Isabel
II, el acceso a centro de la ciudad por la misma, estará

cerrado al tráfico rodado.   

AJUNTAMENT DE SOLLER
ANUNCI

Es comunica que el proper dia 11 de febrer, diumenge, a la Plaça de
Sa Constitució es dura a terme l'actuació del Grup d'Acordionistes de
Munster, a le dotze del migdia

Soller, a 7 de febrer de 1990
EL BATLE. 

J. SASTRE
Reparación y venta

de electrodomésticos.
Servicio oficial

FAGOR—ASPES
C/. de la Mar, 157, bajos

Tel. 63 06 73   

PRESENTACIÓ D'UNIÓ BALEAR
A LA COMARCA DE SÓLLER

UNIÓ BALEAR CONVIDA A TOTES

LES PERSONES QUE HI VULGUIN AS-

SISTIR A L'ACTE DE PRESENTAC i d
QUE TINDRÁ LLOC DIA 15 DE FE -

BRER A LES 21 HORES A LA DEFEN-
SORA SOLLERENSE C/REAL, n° 13

UNI() BALEAR
Partit Nacionalista de les Illes Balears

Avda Alexandre Rosselló. 3 - 	 4 Tel 71 51 78
07002 PALMA DE MALLORCA • BALEARS



Celebrat el II Torneig d'Escacs
"Penya Albatros"

Josep Bauçà

El passat diumenge a
les 7 de l'horabaixa, se va
ceJebrar en el BAR AL-
BATROS del Port de
Sóller, l 'inauguració del
segón torneig d'escacs
que organitza a penya del
mateix nom.

A l 'acteeL el cual se
servi un 	 hi va as-

e

sistir nombros públic entre
participants i afeccionats,
demostrant en tot moment
una gran camaraderia,
amistat i esportivitat, cosa
del tot fonamental per po-
der tirar endavant durant
dos mesos el torneig.

En el sorteig efectuat
al mateix diumenge, l'atzar
va enfrontar en la primera
partida a Salvador Bauzá,
sub-campió de la passada

edició, i a Nicolás Diez,
ferm aspirant.

Després d'una intensa
final de peons, se va im-
posar S. Bauzá, aconse-
guint aixi el primer punt del
concurs.

Aquest torneig s'orga-
nitza baix el patrocini del
Bar Albatros i amb la
coliaboració de "Sa Nostra"
i la comissió de festes del
Port.

Excursions a peu

Coverbos al Puig de la Rateta

El passat dia 3 de Febrer el solleric J.L.P., va sofrir una cai-
guda fortuita quan anava circulant amb el seu ciclomotor pel
canil de Ses Argiles just davant el Camp D'en Bascós.

El ferit fou desplaçat a ciutat amb ambulancia, ja que mal-
grat les fendes fossin de pronòstic lleu, el metge de Sóller va
preveure una possible fractura de munyeca i contusions varies.

Caiguda
amb un
ciclomotor

Teléfono: 633395
C/. Cristóbal Colón, s/n. 07100 SOLLER (Mallorca)

BOUTIQUE'

más que un regalo:
¡un placer que se comparte!

"ropa intima"

DIA DE LOS ENAMORADOS 
Cuando la distinción esta en un DETALLE

JOYERIA - PLATERIA
RELOJERIA

Trabaios por encargo—Modelosexclusivos

PORCELANAS

Om

Concesionario oficial

Transports
C. SASTRE

Gas-oil per calefacción
a domicili

Tel. 63 30 49 / 63 03 87

INSTALACIONES Y
REPARACIONESELECTECAS

CAtASIE AL 220V.

Plaza- ArmonloMoura, 10
Toldhancs: 63 29 46
Tei611meoperlioulen
632976 63 2926
soumit( 	 )

VIDEO CLUB

00
C/. Gistisbal Colón, s/n

(Frente Mercado)
SOLLER (MALLORCA) 

C'

14
	stela--

14 de Febrero,
día de los enamorados,

dígaselo con joyas del amor.
C/. BORN, n" 15. TELEFONO 63.23.15

CALLE BAUZA, N°9
TELEFONOS 63 33 1 2-63  33 50

07100 SOLLER 

FIN DE SEMANA EN ANDORRA
ITINERARIO DEL VINE:
02 MAR PALMA-BARCELONA-ANDORRA.— Presentación en el aeropuerto de Palma a las 0500 horas para salir

en avión con destino a Barcelona. Salida a las 0600 horas. Tras
treinta minutos de vuelo llegada y acomodación en el autocar. Salida
hacia Andorra. Llegada a media mañana al Principado. Acomodación
en el hotel, cena y alojamiento. Dra totalmente libre para realizar
compras.

03 MAR ANDORRA. — Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Día totalmente libre para las compras. o
bien también podran realizar alguna excursión facultativa en Jeep por este maravilloso Valle.

04 ANDORRA - BARCELONA -PALMA. — Desayuno en el hotel. Mañana completamente libre para realizar las Ott-
mas compras. Por la tarde a primera hora saldremos en autocar hacia
Barcelona. Llegada a la Ciudad Condal y traslado al aeropuerto para salir en
avión a las 21'00 horas hacia Palma. Llegada a Palma y FIN DEL VIAJE.

PRECIO TOTAL POR PERSONA 	 24.500 PTS
Suplemento habitación individual 	 1.800 PTS
ESTE PRECIO INCLUYE: Billete de avión de Palma-Barcelona-Palma.

Autocar durante todo el recorridodescrito en el itinerario.
Hotel 3 estrellas en media pensión.
Acompañantedesde Palma y Seguro Mondial Assistance.

IMPORTANTE. — PARA ESTE VIAJE ES IMPORTANTE EL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD EN VI-
GOR. ES INDISPENSABLE LA PRESENTACIoN DEL CERTIFICADO DE RESIDENTE.
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El Grup d'Esplai
Municipal,
comença
l'activitat

amb infants

Demi'
presentació

del producte
"Homcare"

a benefici
de la Mostra

Demà dissabte a les cinc del capvespre, es presentarà el
producte de cosmètica i neteja "Homcare" a benefici de la De-
sena Mostra Folklórica de Sóller. Es farà a Can Dulce i es con-
vida a tots els sollerics interessats.

Paral.lelament es passara un video d'un altre producte de la
mateixa casa: "Aloe", substância treta d'un cactus i que té pro-
pietat medicinals.

Els assistents podran fer comades directes a la Casa i un
percentatge anirà a benefici de la Mostra.

Dissabte dia 17, el Grup Esplai Municipal començarà la seva
tasca educativa adreçada als infants. Els monitors, que durant
mig any han seguit un curset de formació i posat en condicions el
local cedit per l'Ajuntament, conviden als nins de set a dotze anys
a participar en les activitatsque tenen preparades per a ells.

El local de l'Esplai esta situat a la darrera planta de l'edifici de
Les Escolikpies (sobre el Centre Sanitari). La primera reunió per
a la posta en marxa d'aquest Grup es farà, per nins i grans, a les
quatre de l'horabaixa.

P.P.

Una vintena de perso-
nes es congregaren a pri-
meres hores del mati del
diumenge passat, dispo-
sades a participar a l'ex-
cursió fins al Puig de la Ra-
teta. Transportats en cot-
xes fins a Cúber, els ex-
cursionistes iniciaren la
baixada del Torrent d'AI-
medrá i després tiraren
cap a la dreta pel Coll dels
Ases. A continuació agafa-
ren pel canil dels nevaters
fins a les cases de neu del
Puig de la Rateta, a 1.107

m. d'altária. Seguiren tot
dret cap al Puig de Fran-
quesa i el voltaren per la
dreta fins al Coll del Pla-
net.

Tot caminant, anaren a
parar a la Font del Broll,
voltaren el Puig de l'Ofre i
s'aturaren a dinar a la Font
de l'Eritja. Acabada la
menjua, els excursionistes
posaren a prova la seva
capacitat d'invectiva i cada
qual hagué de contar un
acudit. La sobretaula resul-
tà així entretinguda ferm.
Tot plegat, una excursió
amb poca història on tot
sorti brodat.

Els ametflers en flor

Dilluns dia 12, el grup
Estol Vidalba ha organitzat
una sortida a la ruta dels
"Ametllers en Flor", al pla
de Montufri.

La sortida serà a les
7,30 del mati, en cotxe, des
del Hoc de costum. Fent
servir les cames, els parti-
cipants passaran per Son
Costa, Ses Rotes, Puig
de Sant Miguel i Son
Comelles, per acabar al
poble de Montufri. Com a
colofó, mostra de diapositi-
ves del grup Vidalba a la
Rectoria.

El Paire Barceló
Roig explicà

moites
'-'4'4411"11*-1 curiositats

de les abelles

L'Associació de la Tercera Edat, pogué assistir a la confe-
rència sobre "El Mon de les abelles" que dona el Pare Barceló
Roig. Aquest gran aficionat a les abelles es un entés amb tot
allô que fa referencia amb l'apicultura, i ha realitzat nombrosos
treballs sobre aquest tema.

Durant mes d'una hora i mitja va atreure l'atenció de tots els
assistents, explicant la importancia de les .abelles en el món -na-
turel, i per la vida del planeta. També explica com viven i s'or-
ganitzen, el treball que reafitzen i l'aliment que produeixen
aquests insectes: la mel, que es un dels aliments més complets
a causa de la seva composició nutritiva.

El passat dissabte a les 1600 hores, es rebia una trucada al
quarter de la Policia Municipal avisant de que en una vivenda
del carrer de Santa Teresa, una ximeneia havia rebentat i a rel
del fet, s'havia produit un petit incendi sense cap importancia.

El foc es va aturar solsament amb l'actuació dels familiars
que alla residien, pero malgrat tot i aixó, la Policia Municipal se
va desplaçar al floc del succo.

Una ximenea
provoca
un incendi



Sobirania... al bell mig de la mar
Climent Garau i Arbona (*)

Hi ha uns enginys que fan
servir els qui pretenen arribar
als cims de l'aeronàutica que
simulen totes les incidències
dels grans vels. El qui desitgi
aprendre aquest ofici d'aviador
d'alta volada no ha de fer més
que pujar-hi i seguint fil per
randa un perfecte manual pot
arribar a passar per totes les
experiències simulades del vol
real, des de volar de biaix a
caure en un picat irreversible,
ara, aim!) sí i aquesta és la gra-
cia de l'invent, sense volar
realment de biaix ni moure's
d'aquí en esta situat aquell
perfecte aparell simulador. Tot
és possible i al final de l'expe-
riència el futur pilot ha avançat
molt, en molt poc temps, res-
pecte del seu perillós i difícil
ofici i sense tocar-se gens ni
mica l'uniforme que és, tal ve-
gada, el punt més interessant
del sistema de la simulació en
general.

Els nostres politics hauran
tengut bones i nombrosses
experiències durant aquests
sis anys darrers; segur que en
saben més, d'aquest art
d'anar de parlaments i de go-
verns, que no en sabien als
anys setanta i vagi per dit que
ara i sempre reconeixerè el
noble i generós esforç. Fins i
tot n'hi haura hagut alguns
que, en aquest món de simu-
lacres politics, hauran aprés
que, efectivament, tenien raó

els que venian advertint de
molt temps enrera que "el mal
d'Almansa a tots ens alcança"
com es diu al País Valencia.

Pràcticament deu anys
d'autonomia, amb "24 transfe-
rències exclusives" transferi-
des i tot, no han demostrat
que aquí sigui possible fer un
projecte de país. Som dels qui
creuen que el futur es pot go-
vemar en bastants d'aspectes
des del present, però si fins i
tot per exercir aquestes "com-
petències exclusives" hi ha
hagut apel.lacions als grans
poders de la justicia i el Tribu-
nal Constitucional encara hi ha
de dir finalment la seva darrera
paraula, ja m'explicaran on és

la minima sobirania que ne-
cessita aquest poble per de-
fensar-se d'una situació que
de cada cop es confon més
amb un model de colonialisme
interior.

Si és que a qualcú li havia
passat pel cap que l'autono-
mia que ens donaven els poli-
tics de la transició comportava
qualque punt de sobirania
haurà quedat ben servit... ¿O
és que té sobirania un poble
que es agredit com ho es el
nostre? Jo me demanaria, ¿És

compatible la sobirania amb
l'expoliació de recursos que
patim o amb l'anorreació d'im-
portants sectors de la nostra
vida económica? Per què ens
queda tan llunyana la funciona-
litat d'aquest model econòmic
i politic? De quina sobirania es
pot disposar a l'hora d'enca-
rar-se amb problemes tan vi-
tals com són els greus dese-
quilibris ecològics, demogra-
tics, culturais o linguistics? 0
quina sobirania es té per ra-
cionalitzar la distribució de les
rendes? Quina possibilitat hi
ha hagut i tenim de defensar la
nostra qualitat de vida? etc.,
etc.

Som un poble petit i pel

que es veu bo de convèncer,
amb una eficaç política del
mim i de la gesticulació, per
això ens preocupa, i molt!, la
nostra palesa indefensi6. Per-
qué ja hem arribat a aclarir que
ben poqueta cosa es pot fer
dins aquest marc politic on
ens trobam! Perquè de cada
cop sem fa més evident que
cal cercar una fórmula política
més concreta que permeti de
veritat exercir la nostra sobira-
nia, sense ella no ens podem
programar el futur, no ens po-

dem governar. No es tracta
d'estar d'acord o no amb l'Es-
tatut, es tracta de que, sigui
quina sigui la nostra Ilei basica, -

1' hem de poder desenvolupar
amb tota la llibertat del món; si
no és així ens quedarem amb
la casa oberta, tal com la hi te-
nim de fet, a tots els lladres del
camí, que en aquest pais en-
tren i surten sense que els ha-
guem pogut encara barrar el
pas. Ens convé triar més bons
"amics" que els que fins ara
ens han rentat tan bé la cara i
qualque cosa més. Esta molt
clar que ens calen aliances
amb pobles que entenguin
també aquest Ilenguatge. Que
s'acabin per a sempre les poll-
tiques de la simulació i cer-
quem el reforç amb els nostres
homòlegs que ara ja hem vist
que no som prou forts cadas-
cú separat dels altres. Poc o
gens ens han respectat i tots
els indicis ens fan entendre
que tampoc serem més res-
pectats, d'aquí en endavant,
¿Quin pes politic tenen un
grapat d'illencs en la balança
política de l'Estat o dels estats
d'Europa? Calen solucions
més eficaces que la que ens
ha pogut donar una situació
de tanta dependència.

Climent Garau ha estat
president de l'Obra Cultural
Balear, i actualment es el
president del Grup Blan-
quema de Mallorca.

Som un poble petit i, pel
que es veu, bo de convèncer

44#004 Assemblea verda
Els Verds

Constatant l'augment de
la sensibilitat cap el medi
ambient i les condicions de
vida, posades de manifest
arrel dels resultats a les da-
rreres eleccions generals; on
malgrat les mancances han
estat un bon mitjà per trans-
metre amb més força i amb
més ressò que qualsevol
campanya duita a terme an-
teriorment per transmetre
una altra manera d'entendre
la vida.

El grup de persones i
d'entitats que ens presentà-
rem com alternativa verda
amb el nom "Els Verds—Llista
Verda" decidírem seguir tre-
ballant bàsicament cadascú
al seu redol i a la vegada
mantenir i consolidar aquesta
forma d'expressió de l'inci-
pient Moviment Verd.

Per això hem mantingut
una série d'assemblees (la
darrera fou a Sóller) obertes
tan a persones com a altres
col.lectius que vulguin parti-
cipar en la construcció i con-
solidació d'aquesta via del
Moviment Verd, no tant sols
de cara a fer accions o mani-
festar-nos en favor de
l'eco—pacifisme, sinó amb la
finalitat d'adquirir una pre-
sència social.

Partim amb els quatre pi-
lars comuns dels verds eu-
ropeus: l'ecologisme radical,
la No—violència, solidaritat
amb el Tercer Món i la de-

mocracia de base. Si bé en-
cara no estaco mínimament
organitzats, si s'ha descartat
tot tipus d'organització que
es pugui semblar a un partit
politic.

Apostam per un sistema
de feina assembleari des
d'on han sorgit distins
camps de feina per preparar
futures campanyes: la "Mora-
tòria Ecológica" que pretén
esser el complement de la
Moratória Urbanística del
GOB., la "Campanya Medi-
terrani no nuclear" ex—Cam-
panya per a la desnuclearit-
zació de la badia de Ciutat,
la "Revista" pensada en ver-
tebrar la unió dels verds.

Aquestes comissions f a-
ran les seves propostes a la
propera assemblea que
tendrà Hoc a Campanet dis-
sabte 17 de febrer a partir de
les 4 del capvespre.

Un volem convidar a par-
ticipar en aquest nou movi-
ment, per això hem convocat
l'ASSEMBLEA VERDA per
aquest dissabte dia 10 a les
7 i mitja del vespre al casal
dels JARDINS g. Pau Negue-
To C/. Moragues, 1 per seguir
xerrant d'aquesta alternativa,
sempre amb l'objectiu de
crear una nova sensibilitat al
que ens envolta i poder en-
caminar-nos en la construc-
ció d'un nou tipus de socie-
tat més respectuosa amb tot
i envers tots.

BOMBA ELIAS
	4

C/. Victoria, núm. 50-A. Tell: 63.23.71
SOLLER

Veu d'Església

No deixem que morin de fam
Llorenç Lladó Calafat

Unir les mans per Iluitar contra la tarn en el món fa possible una
causa que molts tenen la temptació de donar per perduda.

És un plet, aquest de la fam que no ha arribat —ni du  camí d'arri
bar, de moment— a cap tribunal de justicia de la Terra.
Pere) clama al cel. Apel.la al "tribunal" de Déu Pare. I apel.la al racé
més intim, a la consciència, de cada testimoni vivent. La Iluita contra
la fam en el món passa necessàriament per aquestes tres fites:

—COMPARTIR: no d'allò que vessa o sobra. Compartir vol dir fer
parts amb els altres, amb uns altres que no tenen res.

—UNIR LES MANS: el compartir d'un pot arreglar molt poc. El
compartir, unint les mans entre molts, pot pal.liar la fam en el món
Unir TOTS les mans resol definitivament el problema.

—LLUITAR PER LA JUSTÍCIA I LA PAU: la fam dels pobres i del:
péisos immensos dins la miséria no és una qüestió que solventi amb
bona voluntat. És la justa distribució que està viciada, trencada; és
la carrera d'armaments que, legitimant directament les armes per a
matar homologa, indirectament una injusticia establerta que permet
que es morin de fam 55 milions de persones en un any.       

SOPAR - HOMENATGE
Al "Hermano" del Convent

RAFAEL ORELL
El dia 17 de febrer a les 21'30 hores

al Restaurant Altamar
(Portde Sóller)

Punt de venda de tickets a:

Portde &Mier 	 Sóller      

Banc de Vizcaya
Sa Nostra
Bar Mallorca
Bar Roma
Restaurant Altamar 

Can Toni Oliver
Foto Deyei
Estany de Plaça
Sa Nostra
Bar Es Pont
Banc de Vizcaya
Banc de Crèdit Balear
Can Soler
Estany Ca'n Ximet
Cafeteria Paris       

poc de tot
ACEF

El socialista espanyol
parc té un bon paquet,
vol que tothom vaja dret
i no controla el seu redol.

Serà una feina encertada
arreglar es Carrer Nou,
així ens treuran el brou
que arribava dins sa Plaça.

El socialista mallorquí
al túnel digué que no,

s'ha portat de lo millor
i encara hi troben que dir.

N'hi ha que són com un rovell
que s'affera pels calçons,
quan parlen de construccions
només veis la del Mar-Bell.

Entre merda i "bassura"
i màquines de depurar
el poble cansat n'està.
Mos arribarem a emprenyar
ja en tenim plena sa mesura.
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Desde la Patronal de la
Construcción estamos asistien-
do. bien es cierto que un tanto
atónitos, al gran espectáculo de
nuestra Comunidad en el final
de los 80 y, si Dios no lo reme-
dia, me temo que también en
los 90.

Me refiero, por supuesto, al
acoso, derribo y destrucción de
los últimos restos de todo lo que
huela a construcción.

Es un espectáculo con tres
grandes y exclusivos protago-
nistas: politicos, algunos hotele-
ros y ecologistas que se repar-
ten los papeles estelares y que
no permiten la entrada de acto-
res, ni aun secundarios, salvo
que éstos estén dispuestos a
formar parte del coro.

¿Cuál es el guión del espec-
táculo? Pues esquemáticamen-
te éste: hay que salvar a nues-
tra Comunidad de las garras de
los constructores—destructores,
especuladores que sólo buscan
el lucro inmediato y cualquier
epíteto más que quiera añadir-
se.

No les dejemos hacer nada
más. Ni buenos ni modernos ho-
teles que sustituyan a algunos
de los muchos impresentables
que tenemos. Ni campos de
golf que atraigan al codiciado

turismo de jugadores que se
multiplica imparablemente en
Europa. No, nada. Ni puertos
deportivos que acojan a turismo
de élite. Ni segundas residen-
cias ni nada, absolutamente
nada.

Quedémonos con lo que te-
nemos, llamemos al proteccio-
nismo económico protección del
medio ambiente y ya está. To-
dos nuestros turistas y segura-
mente muchos más vendrán a
contemplar nuestros paisajes.
Aunque los hoteles estén ea-
chambrosos. Aunque los pre-
cios estén por las nubes. Aun-
que el servicio no tenga, eviden-
temente, nada que ver con los
precios. Aunque surjan nuevos
destinos con oferta moderna y
competitiva. Aunque el aero-
puerto sea caótico en los meses
punta. Es igual. Si no se urbani-
za ni se construye nada más,
los turistas vendrán. Y basta.

Señores actores principales:
no nos gusta el guión ni el re-
parto de los papeles. Los cons-
tructores somos parte del es-
pectáculo y queremos y vamos

Miguel Rodriguez señala que los
constructores quieren intervene en

la definición de cuento, cómo y
dónde es factible edificar.

a intervenir. Y somos parte del
espectáculo porque estamos de
acuerdo en que hay que definir
dónde, cómo y cuánto se puede
edificar. Para mejorar mucho lo
que tenemos, para hacer cosas
de calidad, para competir venta-
josamente, para dar la oportuni-
dad de una mejor calidad de vi-
da a nuestros conciudadanos.

Y yo invito modestamente a
intervenir, a exigir su papel, a
otros actores entrañablemente
callados: los arquitectos, los in-
genieros, los aparejadores, las
patronales de electricidad, de
fontaneria, de carpintería, de
pintura, los marmolistas, las
empresas de obras públicas, los
yeseros, los fabricantes de ma-
teriales, los almacenistas... Todo
eso es construcción. Y los
constructores existían ya antes
que los politicos, los hoteleros y
los ecologistas. Y seguramente
existirán después.

(*) Vicepresidente Primero
de la Asociación Petrone! de
Albaiiileria, Edificación y
Obras Públicas de Baleares.

Construcción:
'Viva el espectáculo!

Miguel Rodriguez Urefia ()

Invito modestamente a intervenir a
—otros actores entrañablemente

callados: arquitectos, ingenieros,
aparejadores y las patronales



Un personatge entranyable, devot del veneret Sent Cristet del
Convent

Placid Pérez

Jeroni Sitiz fou rebut pel
Batle i regidors de la localitat,
en companyia dels quais visi-
te els terrenys de Sa Rutlana
on seran constrilides les vi-
vendes. Posteriorment, les
autoritats, acompanyades del
director gerent de l'IBAVI,
Antoni Palou de Comase-
ma, i del director general
d'Urbanisme i Vivenda, Ga-
bilai Ramis de Ayreflor, pu-
¡aren a la Sala Magna de
l'Ajuntament on procediren a
Ia firme del contracte per
duplicat. En representació de
l'empresa adjudicatària de
les obres, 'Fomento de
Obras y Construcciones",
firme el seu delegat a Ba-
lears, Diego Suarez.

Parlementa

Una vegada conclós l'ac-
te protocolari de la firma, Je-
roni Sitiz es dirigí als pre-
sents per recordar-lis les difi-
cultats de tot tipus que ha
hagut de superar l'IBAVI per
poder construir aquestes vi-
vendes. Sáiz agrai al contrac-
tista la seva bona voluntat
per haver acceptat construir

les vivendes en unes condi-
dons econòmiques poc favo-
rables per a l'empresa. En
darrer terme es dirigí a l'ar-
quitecte autor del projecte,
Antonio Martin Procopio,
que es trobava present a
l'acte, per donar-li la enhora-
bona: "Es un projecte - Ii di-
gue - distint dels altres pro-
jectes de vivendes o ficials, i
estic segur que haura dis fry-

tat amb la seva redacció".
Seguidament prengué la

paraula el Batle, Jordi Arbo-
na, qui dona les gracies tant
a la Conselleria com al cons-
tructor, i lamenta que no hi
pugui haver vivendes per
tots els fomalutxencs que ho
desitgen.

Acabat l'acte, les autori-
tats es dirigiren al restaurant
Ca n'Antuna, on lis fou servit
un exquisit bufet variat.

Les vivendes

La construcció d'aques-
tes vivendes s'ha d'enqua-
drar dins el programa de
l'IBAVI per a l'any 1990, mit-
jançant el qual es construiran
un total de 235 vivendes de
protecció oficial, la majoria de
les quais s'ubicaran a Ciutat.

L'Ajuntament de Forna-
lutx ha cedit uns 1.080 m2.
de terreny a Sa Rut/ana, que
constitueix el solar de l'edifi-
ci. Les vivendes seran del ti-
pus duplex, amb planta baixa
i un pis. Les obres han de
començar dia primer de marc
prop vinent i hauran d'estar
acabades abans de dos
anys. El pressupost total de
les 12 vivendes es de 73,6
milions de pessetes.

A preguntes d'aquest
col.laborador sobre les
causes de la demora en
l'adjudicació de les obres,
el Conseller Jeroni Sitiz
contesta que "la Comissió
del Patrimoni ha posat moi-
tes dificultats des del prin-
cipi. Són de tots coneguts
els problemes que hi ha-
gué a l'hora d'ampliar el
carrer per poder accedir al
solar de Sa Rutlana, i més
tard s'han exigit unes con-
dicions estètiques que fos-
sin conformes amb el pai-
satge i el tipus de cons-
trucció de l'entom".

Respecte als costos,
Sdiz manifeste que s'ha-
vien disparat a causa, be-
sicament, de les exigen-
oies estètiques. "Com a
conseqüència d'aquestes
exigencies - digue - i de les
dificultats d'accés ais so-
tata per un carrer massa
estret per poder-hi circular
camions de gran tonelatge,
els preus inicials han resul-
tat totalment insuficients.
Tant es aixf, que l'IBAVI
perdre uns dos muions de
ptes. per cada vivenda
construida".

A la pregunta de si ha
valgut la pena executar
aquest projecte, malgrat
els costos, el Conseller
afegí que "Fornalutx té els
mate&os drets que qual-
sevol cela poble de Mallor

Amon' Silz creu que, a peser
que sis costos s'han disparat,

ha vaigut la perse construir
*quintes vivendes.

ca a l'hora de tenir viven-
des de protecció oficial.
Som conscients, al mate&
temps, de la necessitat de
protegir els pobles i ei pai-
satge de la Serra de Tra-
muntana, i que aixó com-
porta uns costos addicio-
nais. Per tant, creim que es
de justfcia que la Conselle-
ria aporti la part diferencial
que li pertoca en aquesta
tasca".

El Conseller 	 El primer de març començaran les obres
d'Ordenació del
Territori, Jeroni Shiz,
com a president del
conseil d'administració
de l'Institut Balear
de la Vivenda (IBA VI),
firme el passat
divendres el contracte
per a la construcció
de dotze vivendes
de protecció oficial,
de promoció pública,
a la vila de
Fomalubc

Firmat el contracte de construcció
de 1 2 vivendes socials a Sa Rutlana

Jeroni 	 perdit dos
milions per cada vivenda"

El batte Joue Arbona fou tesdrnoni ciels *ma dei contracte entre
l'IBAVI I FOCSA per a la conshuoció de les 12 vivendes de prot scat,

LLIBRERIA

atalwaix
Sa [ligna, 5 - Teléf. 63 2641 -SOLLER

PANADERIA y PASTELERIA

Lluna, 7— Teléfono 630132
Sont Jaume, 7— Teléfono 631286

FABRICA: II/eta, 48- Can Tabalet- Tel. 630651

10 FRAU
10

ALFREDO LORENTE
Taller de Reparaciones

Electrónicas
Radio Cassettes — Televisión y Video

Instalación de Antenas

Junto Hotel El Guía. Tel. 6339 I 9 - SOLLER
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organitzant VEU DE SOLLER, l'A.P.A. del Collegi Sa-
grats Cors i els Antics Alumnes. Per aquest motiu hem
cregut convenient acostar a les nostres planes la veu
d'aquest home que ha vist passar entre les seves mans
tantes generacions d'infants sollerics.

"L'Hermano del Convent", Rafael Orell Martorell, és
pollenci. Va arribar a Sóller l'any 1942, quan solament
comptava 25 anys d'edat, després d'haver passat a
Rome 7 anys de noviciat.

Aquests dies es notícia per l'homenatge que esté

Fa qual50anyaqueva anibar a $aler

Fornalutx

Josep Bauzii

P.- I que no hi estava bé a
Roma?

R.- Si, perle eren els temps
de la Il Guerra Mundial i a 'talla,
com a mats d'altres indrets, hi
havia motta de fam i penúria. El
pare Munar, que era el General
de l'ordre, ens va mana] que abc(
corn poguéssim partissim cap
aquí.

P.- No degué tenir un viatge
fácil, ide?

R.- No, verem partir amb un
tren que l'arnbaixador espanyol
va poder aconseguir per a la co-
&la espanyola. Després de 10
dies sense poder baixar i de tor-
nar enrera dos pics, pet-que els
Aliats havien dinamitat les vies,
verem arribar.

P.- I de Ilavors ença no s'ha
mogut d'aquí?

R.- Bé. Jo no venia per que-
dar, però com que aqui feia una
bona feina, els frares no varen vo-

ler mai que m'enviassin a un are
Hoc.

P.- I quina era aquesta fei-
na?

R.- Un poc de tot, però besi-
cament de l'esglesia. També del
jardí, que no era tal perquè no-
mes hi havia cols i blat de moro.
Record que jo hi sembrava ro-
sers, perquè m'agraden molt, i
els affres hermanos els m'arra-
bassaven.

P.- Quants de tares hi havia
aquiquan vostè va venir?

R.- En total erem 13; 10 fra-
res, l 'hermano Toni, l'hermano
Guillem i Jo.

P.- I el Convent ja era esco-
la?

R.- Sí, i m'en record bé per-
que nomes arribar vaig entrar pel
pati i vaig deixar la maleta que
duia davora el portal per anar a
fer una visita al Santíssim. En
aquell temps era obligació, i
mentre hi era, els al.lots me pen-
tinaren la maleta i me l'amagaren.

Es que feia cara d'hermano;
com que duia el cap pelal

P.- Quina diferencia troba
entre els al.lots d'ara i els de lla-
vors?

R.- Pens que abans eren
mes esburbats, però eren mes
nobles de cor, no actuaven de
mala fe i eren mes espontanis.
Ara els manca un poc d'aquesta
espontanerlat i sobretot, són molt
materialistas, no se conformen
amb poca cosa.

P.- Com es un dia en la seva
vida? •

R.- M'aixec cada dia a les 6
per dutxar-me i afeitar-me. A les 7
vaig a parar taule i preparar el
berenar i després, a tocar i a
despertar els altre a obrir por-

tes. A les 8 a resar el Laudes i a
les 8,30 a berenar i a començar la
tasca de cada dia.

P.- Quan se retira vostè?
R.- En eixemplar els potons!
P.- Com es aix1:5?
R.- Jo me jubilare el dia que

me mori parqué sinó, qui tara tot
això que jo faig. No sé si troba-
riem algú.

P.- Què en pensa de l'ho-
menatge que se li vol retre?

R.- N'estic mat content per-
que malgrat, haver pegat quel-
que "poil" a molts dels al.lots que
han passat per aqui, i molts d'al-
tes, veig que sen nobles i estan
contents amb mi i la meva feina.

l'Hermano del Convent" un personatge estimat

"Abans els infants eren niés nobles de
cor. Ara són niés materialistes"



Estera una redoul pera dur directement al torrent les aigües de pluja.

Durant un mes i mig, obres
de pavimentació al carrer Nou

L'Ajuntament renuncia al Centre Cultural a les Escolápies
en favor d'un Centre Sanitari d'Assistència Primária

Gabriel Mercó

El primer dels temes tractats
en el ple ordinari de l'Ajuntament
corresponent al mes de febrer
fou l'aprovació d'ampliar l'actual
Centre Sanitari per a transfor-
mar-lo en Centre d'Assistència
Primeria. El batie Antoni Arbona
explica que aquesta transforma-
ció suposarà la necessitat
d'adequar 'més espai. Per aques-
ta ra6 es propose habilitai- el pri-
mer pis de l'edifici de Les Esco-
lepies per, d'aquesta manera,
disposer d'un total de dues plan-
tes dedicades a aquest Centre.
Per contrapartida, s'hauria de
renunciar a la ubicació del futur
Centre Cultural Municipal al ma-
teix edifici.

El PSOE explica que estava
totalment desinfomiat del tema,
que no havien vist la totalitat dels

informes, que mancaven docu-
ments en l'expedient que eus
havien consultat i, com que Na-
vors ens afiquen gols com el de
Ia depuradora, ens abstendrem
de votar".

Majors prestacions

El PSM explicà que les ges-
tions sobre aquest tema les ha-
via duit directament el seu regi-
dor Miguel Gual, com a Presi-
dent de la Comissió de Sanitat.
Digue que aquesta monade)
obeeix a una oferta feta per la Di-
recció Provincial d'INSALUD, de
tai manera que si l'Ajuntament
cedeix un edifici de dimensions
suficients i hi fa les obres neces-
skies, INSALUD el transformera
en Centre d'Assistència Primeria
i es fare càrrec de la conservació
i despeses generals. Al mateix
temps, dotare el centre de Major

nombre de metges, enfermeres i
persona] administratiu. El PSM
digue que malgrat "sempre hem
defensat que la millor opció era
Ia de construir un edifici adequat
al solar del carrer de C,etre", de-
vant la disjuntiva d'ampliar l'ac-
tual Centre Sanitari o bé ubicar-hi
un Centre Cultural, la seva opció
era l'ampliació. Finalment afegí
que en una entrevista manten-
guda amb el President del CIM,
aquest havia manifestat la pos-
sibilitat de que l'avantprojecte de
les obres fos realitzat pels ser-
veis tècnics del CIM i a despeses
seves; raó per la qual
tan-thé que s'aproves la sol.lici-
tud de redacció d'aquest
avantprojecte.

Centre Cultural

L'ex-regidor 	 de	 Cultura,
Amador Castanyer, en nom del

Grup Independent, recorde que
fa ja uns dos anys que estan es-
perant una subvenció per posar
en funcionament de manera de-
finitiva el Centre Cultural Munici-
pal, i, quan semblava que aquest
any el Govern Balear l'havia de
concedir, es renuncia al projecte.
Igualment proposà que s'estu-
dies la possibilitat d'ubicar el
Centre Cultural a la segona i ter-
cera planta. La proposta fou ac-
ceptada per bona part dels
grups, si bé la presidenta de Cul-
tura, Antònia Cabot apunte la
necessitat de possibles futures
ampliacions del Centre Sanitan "i
ens trobarem en la mateixa si-
tuació".

La discussió sobre aquest
punt acabà amb la votació, quan
UM, PP, el Grup Independent i el
PSM votaren a favor de la firma
del convent mentre el PSOE
s'absteni

Sanitat

A l'espera d'un informe tèCEV;
continua el mateix sentit
del carrer de sa Lluna

J.C.

En el plenari de dijous
passat es pogué contemplar
un fet significatiu: el batle i el
consistori permetern, de pria-
pia voluntat, que el públic
participas directament en el
moment de tractar un dels
temes en qüestió: la reforma
circulatòria i el canvi de sentit
del carrer de sa LJ una.

En una comissió informa-
tiva ja havien pres l'acord de
fer definitiva la reforma, pera
abans de començar el ple es
decidí repensar la decisió i
escoltar l'opinió d'alguns
afectats, alla presents.

Prengué la paraula el re-
gidor del P.S.M., Placid Pérez
el qual clona el resultat de
l'enquesta que havien feta al
90 per cent dels comerços.
Apunte que la raó que els
comerciants havien posat a
la instância, era disminució
de la caixa diaria, com a mo-
tiu de demanar que es tomes
a posar la circulació com
abans; Plàcid Pérez indice
que l'enquesta no havia
reflectit aquest motiu, ni molt
manco.

Per part del portaveu del
veins, s'argumente que
aquesta enquesta per a ells
no era gens fiable ja que no
havia estat feta per la comis-
sió encarregada, sinó que
l'havia duit a terme exclusi-
vament membres d'un partit,
el PSM, i que ni tan sols, són

a l'Ajuntament. Esmentà
també el portaveu, que no
s'havien visitat els nego-
cis que són políticament
contraris a la ideologia del
partit que va realitzar l'en-
questa.

Plàcid Pérez digue que
eren paraules molt fortes el
que li estaven dient i que ell,
mai no havia fet això per fer
política de partit, sinó que ja
que els membres dels altres
grups formants de la comis-
sió no volgueren col.laborar
amb la seva confecció,
membres del P.S.M. ajudaren
a dur-la endavant.

Per aftra banda, altres
components dels comer-
ciants prengueren la paraula,
dient que els polítics sollerics
oferien un deplorable espec-
tacle i al mateix temps, rebut-
jaren totalment la gestió i
manera d'actuar del Sargent
de la Policia Municipal, mani-
festant que no va fer la re-
forma consultant els afectats.
Al mateix temps acusaren els
membres del P.S.M. d'utilit-
zar l'enquesta com a propa-
ganda política.

El Balle demana que no
es parias d'un funcionari que
no hi era present i Placid Pé-
rez argumenta que no seria
possible dir sí o no a la re-
forma, si no fos sota les di-
rectrius d'un informe tècnic.

Es deixa el terna damunt
la taula per tomar-se a parlar
amb les dues comissions i
realitzar l'estudi tècnic.

Joventuts Musicals

Dissabte, concert
de clarinet i piano

REL OJERIR

Una JOYA, el mejor recuerdo.
San VALENTIN

Avda. J. Estades, I I - Tel. 630982 -SOLLER (Mallorca)

El juguetón
C/. Moragues, núm. 5

Bigotes, caretas, sombreros,
maquillajes, y surtido para

carnaval.
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Nomenament

Joan Estades
de Montcaire,
membre de l'Institut
Argenti de
Genealogia

M.K.

L'il.lustre Cavaller de l'Ordre
deis Sant Sepulcre, Hidalg d'Es-
panya i ex-jutge de Pau de Forna-
lutx, En Joan Antoni Estades De
Montcaire i Bisbal ha estat nome-
nat membre corresponent, per
Espanya, de l'Institut Argentí de
Genealogia.

La genealogia es la ciencia
que estableix el parentiu entre
persones i Ilinatges i n'estudia
l'origen, la descendencia i les
aliances.

La generalització de l'estudi
d'aquesta ciencia es data cap els
vottants del segle XVI, tenint el
seu moment mes algid al segle
XVII. A partir del segle XVIII va
anar perdent prestigi, sobretot,
perquè hi va haver uan prolifera-

ola de falsejar o inventar ascen-
dénoies.

Tomant el nomenament d'En
Joan Antoni Estades de Montcal-
re i Bisbal, s'ha de dir que aquest
es un mes dels títols i/o condeco-
raclons que s'cumula ais que ja
té aquest honorable fomalutxenc,
amant de la seva terra i de totes
les causes justes i altruistes.

Obres

Redacció

Des de l'inici d'aquesta
setmana, dilluns, s'han iniciat
les obres de pavimentació i
agencement de voravies del
carrer Nou.

Segons se'ns informa les
tasques seran complexes

Circulació

M.I.

Joventuts Musicals conti-
nua la programació musical
d'aquest trimestre. Demà
tendra Hoc un altre concert de
joves intérprets a Ses Escolà-
pies. En aquesta ocasió els
concertistes seran Alberto
Ferrer i Femando Ferrer,

dos cosins que han estat
guanyadors del Primer premi
de Música de Cambra 1.989
del Concurs que organitza
anualment Joventuts Musicals,
a nivell de l'Estat espanyol.

El concert sera a l'hora ha-
bituai, les 19 hores de demà
dissabte i esta patrocinat pel
Centre de Cultura de Sa Nos-
tra, de Palma.

perquè les preses d'aigua
a les cases eren molt su-
perficials i cada una d'elles
s'ha d'enfondf 40 centime-
tres.

Tot aquest treball abraça
des de Can Fontanet fins a la
cantonada de Cal Bisbe i es
perllongarà durant un mes i
mig, aproximadament.

Parallelament es farà una
resclosa d'engoliment d'ai-
gua just a la cantonada de
Can Fontanet perquè totes
les pluges que baixen pel
carrer Nou ja aniran directa-
ment al Torrent Major i, així,
s'avinvara molt el volum d'ai-
gua que fins ara acabava a

GRANDES REBAJAS en CAN TON1 RÉIA
Calle Luna 27 — Teléfono 630424

Recibido nuevas partidas de artículos VERECO (mucho más resistente
que el Duralex).

Platos mesa, vasos, fuentes servir, tazas con plato, etc.
A PRECIOS INCREIBLES

Recibido vasos de vidrio endurecido (agua y vino), Platos arcopal blanco rizado, fuentes
servir, tazas café y desayuno con plato, etc.

A PRECIOS REBAJADISIMOS

j¡Todos nuestros artículos con precio rebajado, desde el 10 al 70%, según los artículos!!

I IAPROVECHE LAS REBAJAS DE CA'N TONI REIAII
Servimos a domicilio.

can capo s.a.
MATERIALES CONSTRUCCION Y TRANSPORTES
PARE CATANY, 1 • SOLLER • TL. 63 10 53 FAX 63 16 76



Un dela que 	 corregueren, Pep Got, va pagarei seu esforç am un
inoportú esbrament muscular a poc del acabament. Será dubte per

diumenge a Felanitx (Foto Sampedro).

SERVICIO

Jo LOL,01141
	TALLER MECÁNICO

ESTE MES:
Descuento desde 40.000 ptas.

hasta 200.000 ptas.

VENGA A INFORMARSE

EXPOSICION YVENTA: 	 TALLER Y SERVICIO:
C/. Hermano Bianor, n°1 	 C/. Isabel, n°124

Tfno. 63.22.01

ai LANCIA.
-garaje

RESTALTANAR

I SOFIA -1
Para regalos de San VALENTIN,

ofrecemos:
Prendas piel — Papeles y flores

perfumadas — Perfumes — Objetos de
decoración en vidrio y cerámica

CALIDAD Y BUEN GUSTO.

LCAN  t  0 IVER 
-1- 1j	

HOTEL
GENEROSÇ

C MARINA

solia
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Futbol Divisió

0-0. Una nova ensopegada... i ja son set els negatius

El Stoller, a punt de tombar un rècord:
un sol gol en 450 minuts!

Davant el compacte Maganova, l'equip local reiterà els defectes habituals:
seguim estant barallats amb el gol

Toni Oliver

Un calc dels últims partits. La
mateixa impotencia, idèntica
disbauxa. Ni gols... ni amb prou
feines ocasions. Cert es que
['equip juge una mica millor que
quinze dies abans, però real-
ment poc hi a fer, si l'equip no
fot un canvi total, inclosos els
lesionats i tota la parafernália
corresponent. A última hora es
va caure Xiu, que en l'entrena-
ment del divendres es va resen-
tir. El Maganova, discret i axiò
si, organitzat va aturar sense
problemes al dèbil atac local,
que gaudi tan sols de dues
ocasions clares en tot el partit.

La chentetla de Can Maiol ja
comença a esta escalivada. Els
tres últims partits del Seller da-
vant la seva parròquia, han su-
posat tres monumentals de-
cepcions, i si be es cert que no
s'ha perdut, també es cert que
la penúria golejadora ha alcan-
çat uns limits absolutament
alarmants: un sol gol (Edu), en
el darrers cinc partits, el que es
el mateix, una sola diana en 450
minuts.

Manca cohesió

El problema, al marge dels

lesionats i tal, es que l'equip
ofereix una imatge de total des-
coordinació de 'hies i d'homes.
Molt dificilment, es crea una ju-
gada lligada, de forma que els
davanters no reben cap pilota
en condicions. Els al.lots corren,
Iluiten i es deixen la pell, però
de res serveix a l'hora de la ven-

tat. Son esforços inútils. Els ne-
gatius creixen i amb ells, el de-
sencía del públic.

Dues soles ocasions

De la quantitat surt la quail-
tat. Ja ho diuen. Pere) si la quan-
titat es minsa, les probabilitats

decrèixen. El Seller va fer dues
oportunitats, i de les dues op-
cions, cap s'en aprofità. Eren
als minuts 64 i 65. La primera, la
més clara: pilota morta arran de
l 'área petita, i Bestard, que no
sol perdonar quasi mai, va fer
misto en el moment més inopor-
tú. Acte seguit, Martin rebé una
pilota en profunditat, i davant
Agustin li xutà a les mans. Res
més, !levant d'un remat del
propi Martin als inids, a la sorti-
da d'un comer. Poca cosa,
realment.

Un punt

A l'hora de fer el resum, no
hi ha dubte que lo més positiui,
fou el punt aconseguit, que pel
joc desplegat, Deu n'hi do. Que
si miram els merits d'uns i altres
fou just. Pero amics meus, que
això son punts que no es poden
escapar, com no podia escapar
el perdut davant el Porto Cristo,
ni poden fugir els disputar da-
vant els Felanitx (domingo), Llo-
seta, Poblense, Arena!, 'der)°,
Hospitalet, Constancia, etc, que
ens visitaran prest.

Es clar que el seguidor es fa
Ia pregunta: sere capaç el Seller
de donar un radical tomb en el
seu joc? Aquí hi pot haver la
clau.

No es pot perdre l'oportunitat
de "Es Torrente)"

o ara, o mai...!
No serà gens fàcil, i més després
de l' incorporació del entrenador
Acuñas. El Felanitx encara no es

dona per vençut

Toni Oliver

Decididament, el Seller te l'oportunitat d'eixugar nega-
tius, diumenge en "Es Torrentó", davant el cuer de la taula.
Un cuer que sembla que tret el reveixi en els dos darrers
partits disputats, on a aconseguit tres punts, amb una molt
bona actuació a l' última jornada al camp del Santa Ponça
(0-0). Segons en Confirme Jaume Frontera, "el Santa Ponça
es va haver d'emprar a fons per evitar la derrota". "El Fela-
nitx, m'agradà molt, un dels que més m'ha impresionat al
nostre propi terreny de joc". Tot plegat vol dir que els felanit-
xers van per damunt. El que faltava...

Pot debutar Bussi

Si les gestions ha culminat com s'esperaven, un nou ju-
gador podria debutar. Es tracta de Bussi, un davanter que
pot encaixar molt be per les seves caracteristiques de joc.
Per altre costat, fins a última hora, no es sabrá si Got es re-
cupera i el mateix de Xiu. Una baixa segura sere la de Bru-
gos, que va veure la tercera targeta groba del segon cicle.

Misió: frenar a Mut

Si la passada temporada en que es va empatar a zero,
una de les claus va ser el marcatge de Bestard sobre Mut,
de bell nou en aquesta ocasió tot fa semblar que podria suc-
ceir el mateix. Mut es un hàbil golejador, un home que no sol
perdonar quan gaudeix d'una oportunitat de gol (tot el con-
trari que nosaltres), i que si se'l pot aeuifar. Alerta aiximateix
als Prohens, Vadell, Maties i Gallardo, que no son mancos.

Les estrelles de la jornada
Pedro PAEZ. —

El refrany, es fa fer
un cop més realitat.
Pedro O. Páez,
s'estrenà en el
Constancia, arnb
una victòria a fora
(0-1 din Isleño).
L'equip d'Inca
aconseguí així, un
nou triomf a domicili
després de tres
mesos de no fer-ho.
Páez ha entrat amb
magnific peu, de-
mostrant la seva ca-
tegoria i els seus
amples coneixe-
ments futbolistics.

Joangui SASTRE.--
Un altre estrena ben
Hull, el de Joan Guillem
Sastre, que fitxà dijous
per l'Espertig Maonés, i
debute diumenge en "El
Collao" davant l'Alcoià.
El resultat final fou
d'empat a un gol, i
Sastre ha estat consi-
derat per la premsa es-
pecialitzada, com un
dels millots homes so-
bre el terreny de joc. La
qualitat de Joangui,
quedà demostrada
amb una sèrie de inter-
vencions del tot decisi-
ves.

Xisco RAJA.—
Va fitxar pel Liase-
tense a petició pro-
pia, després que
l'equip de Daniel
pages un estimable
traspàs. De res va
servir que la directi-
va del Seller inten-
tas retenir-lo. Da-
vant el Porto Cristo,
Xisco Raja va ser la
figura golejadora,
amb tres gols com
tres sols que feren
vibrar a l'afició liase-
tina. I es que el gol,
segueix essent la
salsa del futbol...

AMB EL FRED DE
FEBRER DEVORA UNA
JO TUL

ESTA BE



Sa Glosa den Tomenet
De cada dia pitjor...

Aquesta glosada
Ia vull dedicar
a qui sol entrenar
a sa nostra ai lotada

Podeu ser entrenador
cosa que jo no entenc
pert) encara ho fan millor
ets al.lots des Convent

Es Elites van molt vius
mirau en Páez en un partit

tot d'una a aconseguit
pel Constància dos positius

Vos mos fais menjar sa pois
i capdret que davallam
en Raja ja duu tres gois
I noltros pitjor jugam

I no mos xapeu per mig
aquest diumenge que ve
que davant el Felanitx
un punt si que cauria be

Búger, 1 -Port de Sóller, 3

El dúo Castaldo-Galindo, demolidor
Feijão

Búger Pelou, Guasp I,
Guasp II, Serra, Galmés, Marti-
nez, Sans, Crespi, Ga¡ate,
Jaume (Rorit) y Soler.

Pon de Mier: Pujol, Adro-
ver, Javi, Vidal, Cabot, Catalá,
Ramón, Galindo, Manrique
(Vázquez), Castaido (Haut) y
Alba.

Aibitro: Sr. Julio Fernández
Sánchez, con actuación regu-
lar.

Goês*  Min. 2 (0-1) Jugada
POE la parte izquierda, donde
Castaldo se planta ante el por-

taro y marca. Min. 15 (0-2) Ju
gada de contragolpe con can-
to a Galindo, el cue' deja la pe-
Iota a Alba, para que éste in-
troduzca el balón en la porteria.
Min. 65 (0-3) Gran galopada por
todo el campo (de area a área)
de Castaldo, sorteando a todos
los que le sallan al paso inclu-
yendo al portero, marcando un
gran gol de tiro cruzado. Min.
80 (1-3) Gol de Martinez de tiro
cruzado.

Comentario: Buen en-
cuentro realizado por el Port de
Sóller fuera de su terreno de
juego, coordinando jugadas y
demostrando que si quieren

pueden ganar en cualquier te-
rreno de juego, aunque en ca-
sa bajen bastante su rendi-
miento. A los quince minutos el
Port be ganando por 0-2, ju-
gando al primer toque y domi-
nando la situación se legó al
descanso. Para en la reanuda-
ción a los veinte minutos Cas-
toldo ponia las cosas. bien cla-
ras, con gel de mostrar pantie-
los, y con resultado para llevar-
se los puntos a casa

El domingo a las 15.45 h. se
desplaza el Campanet al Port y
el deseo de todos es que los
locales jueguen corno fuera de
casa.

La Tercera, resum de la jornada

Encara pot passar de tot

Torre d'en Pau, 2
Sollerense, 1

Joan Antoni

Alineack5: Jeroni, Begin,
Xisco Valls, Hernández, Uuis
Valls, Josep Antoni, Mons,
Josep Uuís, Ribas, Quico
Padilla (Zapata).

Gola: Minut 3, 1-0, Josep
marca en dar fora de joc. Minut
35, 2-0, Sanchis s'aprofita del
desconcert de la defensa. Minut
70, 2-1, Quico transforma un
penal fet a Mons.

Comentari: Aquest fou el
millor partit realit7at per el Salle-
renne a camp contrari del pre-
sent campionat.

Domini earn durant la part
grossa de l'encontre, perd crea-
ren más ocasions de gol l'equip
visitant, i tal volta el més nega-
tiu, per part sollerica, foren els
dos gois encaixats, que no
s'havien d'haver produit mai. El
primer d'alls dou d'errada arbi-
trar, i el segon d'una equivoca-
dó inddual.

Hem de destacar a tot el
conjunt, malgrat la derrota, per-
qua l'equip que entrena n'Aroza
juga força bé.

Wier, 0
Son Roca, 1

Joan Antoni

Alineació: AICCNIff, Csstl-
No, Emilia% Montane.,

Rodtigusz, Arbon',
Sownwtfrt, Fontana, Casts-
ftsr, Eugsni (Grsgoif).

Got.: M. 17, penalti trans-
fomiat per l'exterioresquerre.

Cannelton: Victexia
pen!) no del tot merescuda

de l'equip visitant. En els prin-
dpis el Son Roca marcó
gol que li permetria portar-s'en
els dos punts. El gol va ser
bastant discutit degut a que la
falta máxima vane precedida
d'una jugada en e que havia
hagut un ciar fora de joc. El
&Slier arrel del gol encaixat i-
gà mites presses, la ne-
cessitat imperiosa d'empatar
fou tan grossa due els juga-
dors no tremeren Id!) el joc, al-
xf i tot disposaren d'oportuni-
tats per enbatar, resaltant una
que s'estevellá al pal, de tir de
Fontanet, i dues que sortien a
fora per poc, amb remats de
n'Arbona. Hem de destacar la
gran actuacid d'en Bartomeu
Pomar.

RESULTATS I CLASSIFICACin
SOLLER - Maganova-J. 	
Partesany - Cola D'Or 	
Uesessnse - P. Cristo 	
Mayor-Cd_ 	
Idaho - Constanda 	

0-0
1 - 1
5-1
0-0
0-1
J	I

iodic CM. - Formica
Pobionso - Hospitalet

	

Manacor - P.S.Euialia 	
Cade Paguera - Arend
Santa Pons° - Fsionitx

I 	 P 	 SF 	 SC

3-0
2-1
2-1
2-1
0-0

Psalms

Mantua. 	 22 	 16 4 2 52 17 36+14
Portmany 	 22	 12 6 4 36 20 30 	 +6
Mayar 	 22 7 	 14 1 .32 9 28+4
Cola D'Or 	 22 	 11 6 5 41 25 28	 +6
Cads Pagusra 	 22 	 10 5 7 48 21 25	 +3
Bodo CM. 	 22 	 10 4 8 32 30 24
P.Sta.Eulalia 	 22	 9 5 8 27 26 23 	 +3
Maganova-Juve 	 22	 9 4 9 33 33 22
Santa Pomp 	 22 	 5 12 5 22 24 22
Pabisass 	 22	 9 4 9 30 37 22 	 -2
Caasessaia   22	 6 9 7 22 23 21 	 +1
Ferrsrfas 	 22	 8 5 9 20 29 21 	 +1
Cardssear   22 	 6 7 9 19 27 19	 -1
Parks Caislo 	 22 	 7 4 11 28 34 18 	 -2
Weft 	 22	 Y 4 11 23 38 18 	 -6
Arend 	 22	 6 6 10 21 43 18 	 -2
SOUR 	 22 	 5 7 10 22 31 17 	 -7
Hospitals. 	 22 	 4 9 9 25 36 17	 -3
UsesSenee 	 22 5 	 7 10 31 43 17	 -7
FsionitA 	 22 4	 6 12 26 46 14	 -8

¿MUEBLES DE COCINA?
¿PRECIOS MUY INTERESANTES?

¿DONDE?
EN

ALMACENES COMPANY
NATURALMENTE

¡VEA EXPOSICION!
PRESUPUESTOS GRATIS

¡RECUERDE!
TODOS LOS PRESUPUESTOS SON GRATIS

Y HASTA EL 15 DE MARZO CADA PRESUPUESTO
LLEVA UN.

¡REGALO SORPRESA!
NO ESPERE MAS EN CAMBIAR SU VIEJA COCINA 0

PIDA SU PRESUPUESTO
Y LLEVESE SU REGALO

FACILIDADES DE PAGO
DESDE 6.000 PTAS. AL MES.

ALMACENES COMPANY
COMO SIEMPRE MAS BARATO

Antonia
Depilación—Pedicura
Manicura—Masajes

Limpieza de cutis
Tel. 632891

C/. San Bartolomé, n°6

C/. Palou, 22. Tel. 63 38 42 * Procoloede Miguel D. Bernat

PAPELES PINTADOS,
MOQUETAS, COLAS,

PINCELERIA, INSECTICIDAS,
ARTICULOS LIMPIEZA,

PRODUCTOS PARA PISCINAS,
, ARTICULOS PARA ARTISTA,

PALM, 22
TELEFONO 63 3842

SOLLER (Mallorca)

ernafi DROGUERIA
P.MM4a4

PARA FACHADAS,
INDUSTRIAS,

DECOFiACION Y MARINAS

PELUQUERIA
LUCIA

UNISEX
25% Descuento en peinados, permanentes, etc.

C/. Victoria núm. 6
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li Regional

Toni ituiiim

Se confirma la tradició i dos
entrenadors que estrenaven
equip sumaren punts. Pedro
Sáez enfront del Constancia,
guanya al camp del !Banc. I en
Paco Acuna, amb el Felanitx,
empata a Santa Ponça.

També acabaren en empat
els encontres Sóller-Maganova;
Portmany-Cala d'Or i
Alaior-Cardassar.

Normals els resultats en els
partits Cala Millor-Ferreries
(3-0); Poblense-Hospitalet (2-1);
Manacor-Santa Eulària (3-1) i
Cade-Arenal (2-1).

La golejada de la jornada es

dona el encontre Uoseta-Porto
Cristo (5-1), destacant el juga-
dor solleric Xisco Raja que va
marcar TRES gois.

Practicament ja esta ben
decidit a la zona alta de la clas-
sificació, amb un Manacor de
cada setmana més líder.

Mantras que per la cúa hi ha
vuit equips que estan dintre de
un puny. Felanitx cuer destacat
i en solitari te per damunt d'ell a
un grup de set equips separats
tans sols per una minima dife-
rencia de DOS PUNTS. Abd idó
encara pot passar de tot, el que
espabili pot sortir de la zona de
descens, el que es dormi estarà
condemnat a perdre la catego-
ria.

La peppers lomada

El Manacor que visita al
Hospitalet, per lógica l'ha de
deixar amb 5 negatius. El Cala
d'Or que reb a un Uoseta amb
moral ha de fer valer la seva
bona posició a la taula classifi- -
catbria. Pot sumar algún nega-
tiu el Porto Cristo davant el

Cardassar-Illenc, pot fer
xispes. El Santa Ponça pot
aconseguir el seu tretc6 empat
a S'Arenal i el SOLLER she de
destepar puntuant enfront del
cuer Felanitx.

Juvenils

Felanitx, 2
Wier, 2

Joan Anta

Alineació: Bartanisu, Cs-
Joan Antoni, Saco**,

Adenza, Bernet, Lbw,
Sum, Jimiinez, Carmelo
Domingo (ComkioiMulioz).

Gob: Minut 4, 1-0, Comas.
Minut 65, 1-1, Joan Antoni. Mi-
nut 75, 2-1, Riera. Minut 80,
2-2, López.

Contented: El Sale( du-
gué un punt de la sorda a Fe-

Jugii molt seriosament
en defensa arnb un centre de
camp que desioni molt, asfi-
xiant als seus adversaris. Els
davanters varen Iluitar molt
rampart) no tingueren encert
en la culminació de la jugada

En el segon temps el con-
trol del ¡oc fou per l'equip
sollenc, disposant d'ocasions
més que suficients per haver
guanyat Hem de destacar a
tot l'equip del Sóller per el bon
moment que gaudeixen de joc
i de condició fIsica.

Passat demà el Slier ti,-
dra i reanudará la Iii-
ga el proper diumenge, dia di-
vuit, visitant al lider Manacor.

Infanfils

JAIME FONS UMBERT
AGENTE EXCLUSIVO

C/. Poetisa Fca. Alcover 68 - 70
SOLLER — Tels: 630235 y 630078



Interessants temes i immillorables tècnics
Joan

A més de l'immillorable planter tècnic, que anirem anomenant
seguidament, aquestes "Segones Jornades de l'Esport Base", en
les que es tractarà el tema del Futbol, organitzades pel Conseil In-
sular de Mallorca el vinents dies 23 i 24 de febrer, en el Centre de
Cultura de Sa Nostra, compten amb uns temes interesantissims
baix de tots els punts de vista.

Les inscripcions es poden fer directament a les Oficines del Po-
liesportiu "San Fernando" (telèfons 75.50.51, 20.86.66 O 75.91.01).

A les 16 hues del dia vint-i-tres es procediran a fer les acredita-
dons i la retirada de documentació.

Seguidament opertura de la reunió a  càrrec del President de la
Comissió d'Esports del Conseil Insular de Mallorca Andreu Riera, i
presentació pel Coordinador General del Servei de Medicina Espor-
tiva del C.I. M. , l'amic Joan Gasull.

Joan Antoni Prat, Director del Centre d'Alt Rendiment de Ca-
talunya, obrirà el torn de conferències amb el tema Preparaci6 Físi-
ca del nin futbolitsta".

Seguidament intervenció de l'únic conferenciant solleric, el Ui-
cenciat d'Educació Fica de la INEF, Marcel.lí Got, que desenvo-
luparà el tema "Psicopedagogia de la preparació del nin futbolista*.

En Miguel Bonnin, Seleccionador dei Trofeu Benjamin, ens par-
lará de la "Metodologia i criteris per formar la Selecció de Beflle-
mins".

En Jacinto de Sosa (ex-àrbitre i periodista) i en Bartomeu
Riera Morro (Arbitre) tocaran el tema de l'arbitratge en el futbol
bases. Després d'un breu descans de mitja hora el popular i polè- •
mic entrenador del R.C.D. Mallorca Llorenç Serra Ferrer obrirà de
nou la sessió amb el tema de la "Técnica en el futbol base".

El popular futbolista argent, ex-jugador del Mallorca, Chango
Diaz, será l'encarregat de fer la presentació de l'entrenador del Va-
lència C.F. Victor Espirrago, que disertará damunt la 'Tactica en

Atletisme

el Futbol Base".
Es tancarà la jornada amb una taula raciona en tom als "Aspec-

tes ffsico- Tècnics del Futbol Base" en la que hi participaran tots els
ponents del dia.

• • •

La segona jornada s'iniciarà amb la conferència del popular ma-
ratonia i metge esportiu del Serve de Medicine Esportiva del C.I.M.
Teo Cabanas, que tractarà damunt la seva experiència en la "Re-
visió medica de 1 .800 nins del Trofeu Benjaml de Mallorca".

Seguidament tocará el tom al bon amic Bartomeu Mari, també
Metge del Servei de Medicina Esportiva del C.I.M., que parlará
d'una "Enquesta a 1.000 Benjamins", aixf com de "Planificaci6 de
Futur".

En Carlos Beath, Metge col.laborador del Servei de Medicina
Esportiva del C.I.M., tocará la hidratació i la seva importancia en la
practica del futbol".

En Santiago Cremades, ATS i President de l'Associació Ba-
lear d'Infermeria Traumatológica, ens parlará del 'Taping preventiu
en el nin futbolista".

Desprès d'un breu descans el professor de Biomecánica de la
I.N.E.F. de Ueida Albert Garcia Foieda abrirá de nou la sessió
amb el terna la biomecánica en el h&c'', versus patologia lesio-
nal".

El Coordinador General del Servei de Medicina Esportiva del
C.I.M. Dr. Joan Gasull Riusp en parlará d'un tema interesantssim
les alteracions de la postura en el creixemenr.

En Francesc Blasco (Professor de la I.N.E.F. i Metge de la U.E.
Ueida), i en Francesc Herruzo (Metge Traumatòleg), desenvolu-
paran el tema "Patologia Lesional en el Futbol Bases.

Tancant-se les interessants i atractives jornades amb una Taula
Rodona damunt els "Aspectes Medics del Futbol Base", en la que i
participaran tots els ponents del dia.

Campionat de les Balears de Cross

Dues medalles de bronze per l'Hermes-Circulo Sollerense

Jardinería
Conde

Plantas
Macetas
Jardineras
Maceteros
Semillas

Alquería del Conde, 68
Miler — Tel. 63 22 22

REBAIXES
ROBA PER A INFANTS
- 	 Telf.611121 	 -	 071005011.ER

DROGUERIA
CAN PERE BERNAT
20% en pinturas
MALLORQUIMICA

Cofre, 8- Tel. 63 2084

o
Embutidos Aguiló S.A.

CASA FUNDADA EN 1900 	 N. I. F. A. 07002827
TEL. (971)6301 68

(de 8 a 12 y de 2 a 6 excepto sóbadosy dim festivos)
AVDA. ASTURIAS, 4 A - APARTADO 2 - SOLLER (MALLORCA)

Finita Terrasa
CURANDERA Y MASAJISTA

CURAS DE REUMA. DOLORES DE CABEZA,
DOLORES MUSCULARES, LUMBAGO.

CIÁTICAS, CELULITIS
Calk lsabellL 87- Tel. 6336.16 - SOLLER

Pódir

Ca'n
Bibi

FERRETERIA
Almeria

Luna, 12
Tel. 63 04 47

SOL LER
(Mallorca)

lo
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Segones Jomodes de I 'Esport Base

Amends

C.D.Algaida,1
PancieSóler,3

M.A. F•ipso

Algaida: Mesquida (Bo-
net II), Pascual, Puigser-
ver, V•gs, Oliver (Jaume),
Barceló, Garcia, Cortés,
Bonet y Ferragut.

Port de Sóller: Cod, Co-
ca, Piz" (Lk), Vazquez,
Dort, Pardo, Galindo (Bea-
tard), Raja (Barce16), To-
'T•ns, López (Ruiz) y Fe-
rver.

Arbltro: Señor Benitez
Pinto, realizó un buen arbitra-
je.

Goles: Por parte local
Barce16 y por los visitantes
Torrens 2 y Coca.

Comendo: Buen plan-
teamiento y mejor desarrollo
del mismo, por parte de los
del Port, ya que desde los
primeros minutos cercaron el
'Area local, creando varias
ocasiones de las que mate-
riakzaron tres de ellas.

Alevins 

J. Sallista,

M.A. Feijó0

C.F. Sóller: Pere,
Juanjo, Carlos, Coll,
Burgos, Victor, Sampol,
Bernet, Mora, Gerard y
Castillo. (Querol y Bo-
ta).

Comentario: Dominio
de principio a fin, por par-
te visitante, los cuales
demostraron su superb-
ridad tanto en juego co-
mo en el resuttado; con-
tando con un arbitraje
parcial y bueno para lo
acostumbrado a ver en
estas categorías.

Debut del joven y
bravo José Miguel Querol
(hijo de Jaime Querol,
masajista titular del 1er.
equipo) que corno el res-
to de sus compañeros,
estuvo sensacional.

Mañana se entente-
rifin el Atco. Alaró, en te-
rreno de este último, con
el deseo de repetir resul-
tado.

Joan

Els terrenys de Son Sure-
dota foren l'escenari del
Campionat de les Balears de
Cross, disputat el passat
diumenge dia quatre, en el
que els representants de
l'Hemtes-Circulo Solleren-
se varen aconseguir dues
medalles de bronze, una dins
juniors masculins i l'altra dins
seniors masculins, a més des
triomfs absoluts e indiscuti-
bles dels seniors Mateu Do-
minguez i Eloise Martinez.

Dins la categoria de ju-
niors masculins es va produir
Ia gran sorpresa del dia al im-
posar-se el Fidipides, damunt
el Colonya. El tercer Doc, i
medalla de bronze, fou ocu-
pat per Merinos -Circulo
Sodomise. El solleric Cristd-
fol Castañar seria el primer
classificat individual, ocupant

el Iloe desè de la general. En
el Iloc devuité es va classificar
n'Antoni Mezquida. En el
vintè el solleric Joan Morro,
seguit pels tambb sollerics
Salvador Castañar i
Joan-Jaume Marqués. La
cursa es va disputar damunt
Ia distância de vuit quilòme-
tres, amb la participació de
quatre equips.

Dins seniors femenines
les al.lotes del Fickpides (en-
tre les que es trobava la salle-
rica Cali Alcover, guanyado-
ra de la popular "Ciutat de
&Mel, varen confirmar el
pronostic, imposant-se sense
cap problema al Colonya de
Pollença. A nivel individual la

- victòria fou per l'atieta de
l'Hermes-Circulo SoNeren-
se Eloise Martinez, que es
va imposar clarament, segui-
da de na Consuelo Schafen-
berg i na Josefina Hisado. El
lloc setè va estar ocupat per

na Vicente Cordón (Her-
mes-Circulo Sollerense) i
l'onzè per na Joana Quinta-
na (Hermes-Circulo Salieren-
se).

La prova es va disputar
damunt sis quilòmetres, des-
sificant-se la sollerica Cali
Alcover -a la que ens agra-
daria veure dins les files salle-
riques- en el Doc desè.

A la prove estelar, dels
seniors masculins, amb una
participació d'uns noranta at-
letes, el Kharhu-Costa de
Calvia es va adjudicar el
triomf per equips, seguit del
Ficilpides i en tercer Hoc i me-
dalla de bronze l' Her-
mes-Circulo Sollerense. A
nivell individual rotund i inape-
lable triomf d'en Matsu Do-
minguez (Hermes-Circulo
Sodomise), seguit d'en Da-
vid Julià (Karhu-Costa de
Calviá) i en Miguel Gómez,
del mateix equip.

En aquesta prova, dispu-
tada damunt dotze quilòme-
tres, I ' Hemiss - C 1 rcu lo
Solierense presentava tres
equips (a-B i C). A pesar de
no poder comptar arnb la par-
ticipació d'un Gerard Rodó i
d'en Llorenç Segui, per le-
sió, l'equip A va aconseguir la
medalla de bronze, gràcies a
l'actuació d'en Matsu Do-
minguez (primer classificat),
en Jaume Rojo (vint-l-qua-
tré), on Pero-J. Coll
(vint-i-sisè), en Roberto Cie-
don (trenta-setè), i n'Androu
Ramie (quarantè).

Dins l'equip B hi partid-
payen els solierics Fran-
cine Rol, que es va classifi-
car en el Roc quaranta-setè, i
Sebastil Vicens (cinquan-
ta-cinquè).

I darrerament dins el C en
Mello* Robasse (seixan-
ta-quatrè) i en Joan Uobet
(vuitanta-unb).

El C.P. Wier, guanyador
del "derbi" (7-2)

Toni Nairn

El C.P. Seiler, que dominá sempre, s'imposá al seu gran rival local,
el C.P. Uni6 de Met, pel resultat de 7-2, en un encontre sense color,
ja que la supericritat manifesta dels locals quedà ixou reflexada en el
marcador

Des & de haver-se jugada la tretzena jornada de Riga de Prefe-
rent, la classificack5 está encapsalada per el Gan Pastilla amb 24
puts, segon el Sale( amb 20, en quarta posició hi ha el Unió de Sóller
arnb16punts.

A Segona B la note positiva la dcoá el GR Sóler que guanyà al
segon ciassificat de la Iliga, el C.P. Visa i a domick per el resultat de
4-5.

Nitre de la categoria tercera el Belles Pistes per& per la minima
differencia a Son Ameder, a la classificació d'aquest grup el C.P. Unió
de Stiff ocupa el segon loc, metres que eis Belles Pistes es el nove.

CARTELERA ESPORTIVA
Sábado, 10

Fulbok
15.00h. U.D. Sokrense-Santa Maria (Alevines)
16.30h. U.D. Solerense-Sant Jordi (Infantiles)
18.00h. Viajes Sóler-Bar Pou (Fútbol Empresa)

Domingo,11
Rabat

10.30h. Pat de Sóller-Campanet (Juveniles)
15.45 h. Port de Seler-Mariense (N Regional)
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Una senyora ens comunica
que cada dia, a l'hora d'entrar i
sortir d'escola, es troba amb un
desgavell de cotxes darrera Es
Convent. Diu que hi ha les
mamás que acompanyen els
fills amb cotxe, nins que traves-
sen la carretera, cotxes apar-
cats en doble fila o entraves-
sats o que treuen el cul i fan
marxa enrera sense mirar... "Un
dia —ens diu un poc enfadada—,
provocaran un accident.. Ilavors
encara tendrem la culpa els que
conduira per la carretera, o re-
brem d'un cotxe pel daffera,
que més de dues vegades hem
de frenar de cop. No hauria
d'estar permès que sortissin
per la carretera nova. I sinó, que
hi vagin caminant fins a l'esco-
ta '". Es un punt realment ben
perillós.

Un veinat de l'Horta ens te-
lefona una mica emprenyat
perquè no està gens conforme
que en el foc de Sant Antoni
que es va fer en aquella barria-
da es cremassin les restes de la
barca que es va desfer en el
Port. "A més d'aixe, —ens diu—,
han deixat les cendres en el
mateix lloc on feren el foc i ni
tan sols llevaren els claus i les
tatxes procedents de les deixa-
Iles de /a barca. Els infants ju-
guen sovint per aquells indrets,
i no seria gens estrany que es
produis qualque accident".

Tercer Tomeig Perruqueria J. Socias

Gran i inesperat triomf el
d'en Salvador Burgueño
damunt el lider i fins ara imba-
tut Jorquera. En Salvador,

.que amb aquesta confronta-
ció aconsegueix avançar
momentàniament en Palou
(dur jugada una partida més
que aquest), passant a ocu-
par el segon Hoc de la gene-
ral, a només tres punts d'en
Jorquera, va aconseguir la
victòria en el segon set (ja
que el primer fou guanyat per
en Jorquera per 10-6), impo-
sant-se al lider per 10 a 4.

En Jorquera segueix
encapçalant la classificació
amb vint-i-sis punts i catorze
partides jugades. Salvador
Burgueño amb també catorze
particles disputades ocupa
actualment el segon classifi-
cat, i promesa del billar solle-
ric, Bartomeu Palou.

El quart Hoc, com a les
setmanes precedents,
segueix ocupat per Toni
Socias, empatat amb el vete-
rá Pere Magraner, tots dos
amb dinou punts i tretze par-
tides fetes.

En el Hoc sisè també un
empat, en Tomás Plomer que
pareix que s'està recuperant i
avançant Ilocs, i en Maties
Casasnovas, amb setze
punts i catorze particles juga-
des.

En Joan Socias, l'organit-
zador d'aquest Torneig a
Tres Bandes, ha perdut un
altre Hoc passant a ocupar
ara la vuitena posició, amb
quinze punts i tretze partides
disputades.

En'Josep Aguiló també ha
reculat un Hoc, ocupant ara el
novè, amb catorze punts i
catorze partides fetes.

Nou empat en el Hoc desè
entre en Jordi Sampol —un
jugador que no perd mai la
moral ni l'humor—, i en Barto-
meu Enseñat, amb tretze
punts i tretze particles.

En Miguel Gelabert ha
aconseguit enllaçar amb en
Pere Jaume estant ara tots
dos empatats en el Hoc dotze,
amb dotze punts i tretze
confrontacions disputades
cada un.

En Joan Quetglas, seguint
Ia tánica de les setmanes
precedents ocupa el Hoc
catorzè, amb deu punts i
tretze partides.

En Sebastià Forteza i Mar-
ti Ferrer segueixen encara
igualats, tots dos amb sis
punts i tretze partides.

Campionat de les Balears

El local social del Foment
de Cultura de Muro serà
l'escenari del Campionat de
les Balears de Billar, Modalitat
"Lliure", que es començarà a
disputar el vinent dijous dia
quinze de febrer, amb la par-
ticipació dels sollerics Llo-

renÇ Bota i Tornés Plomer.
Les confrontacions es

disputaran a tres sets de cin-
quanta caramboles i la final a
cinc sets.

Les darreres confrontacions

Aquesta setmana s'han
jugat les següents particles,
dins el Torneig a Tres Bandes
del "Circulo":

Casasnovas O - Aguiló 2
Mascará 1 - Jaume 1
Palou 1 -Ensehat 1
G. Ferrer 0 - Jorquera 2
A. Socias 2 - Palou
Forteza2 - Gelabert
Forteza 2 - Sampol
Jorquera O - Burgueño 2
Mascará O - Socias 2
Palou 2 - Gelabert
Socias 2 - Sastre 0
Gelabert 2 - Mascará
M. Ferrer 2 - A. Socias 0
Mascará O - Jorquera 2
Forteza 0 - Socias 2

L'imbatut Jorquera derrotat
per Salvador Burguetio

Joan

Jorquera Oder actual del tomeig de Billar a Tres Bandes.

ANUNCIS CLASSIFICATS
COMPRARIA pequeño pi-
so, estudio o altillo conver-
tible en vivienda. Pasar
ofertas por escrito al Apar-
tado 10090 de Palma.

SE VENDEN MUEBLES ha-
bitación de matrimonio.
Precio interesante. Teléfo-
no 63.13.48.

VENDO PISO en la calle
Vicario Pastor, hace esqui-
na con tres calles, situado a
pocos metros de la plaza.
Informes en oficinas Buta-
no. Teléfonos: 63.10.96
-63.28.33.

SE COMPRAN MUEBLES
antiguos y toda clase de
objetos. Carrer de la Rosa,
3. Teléfonos: 63.28.73 y
63.10.67.

SE VENDE LANCHA dis
metros eslora, dos motores,
muy buen estado. Lista 5a.
Informes: Tel. 63 14 03.

DISEÑADORA gráfica bus-
ca urgentemente aparta-
mento o estudio pequeño

MASAJE
TERAPEUTICO

Columna vertebral,
Circulación, Artrosis, etc.

AIDA JUNCO
Tel: 63.19.88.

Laborables de 14a 16 y
de 19 a 22 horas.

en Sóller o Puerto, para al-
quilar a largo plazo. Tfno.
63.09.99 o 63.30.45.

CENTRO DE ORIENTA-
CION SELENE Ayuda psi-
cológica. Problemas senti-
mentales. Cartomancia
(Tarot) presente y futuro.
Problemas de hechizos. Tf-
no. 63.39.34.

S'OFEREIXEN DUES PLA-
CES d'ajudant de camarer
i una plaça de ajudant de
cuiner. Se valorará expe-
riència. Restaurant Bens
d'Avall. Telèfon: 63.01.06.
Horabaixes a partir de les
17h.

CLASES DE INGLES, con

profesora nativa america-
na. Todos los niveles. Enfo-
que de la conversación.
Individuales y grupos pe-
queños. Tfno. 63.11.13.

SE ALQUILA despacho en
Plaza Constitución. Tfno.
63.23.11.

SE NECESITA chófer con
carnet la. clase y C-2. Tf-
no. 63.02.19. Can Soler.

VENDO Ford Fiesta 1300
CHIA. Matrícula PM—T.
250.000 ptas. Tfno. 63.30.63
y 63.01.95.

METGE JOVE amb bona
presència voldria amistat
amb senyoreta (sense fills)
amb propòsits matrimo-
nials. M'agrada la sinceritat
i l'afecte. Sóc fadrí i tinc 33
anys. Contestaré totes les
cartes. Apartat de Correus
20.105 de Palma. C.P.
07080.

CASA EN VENDA a l'Horta
de Sóller . Telèfon 63 26 41
(de 10 a 13 hores).
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Biliar
Molta palla i poc bessó

Es Pages

Vagines

I que no és formós això!!! Tots pagariem per tenir un
"xoxín" productor de bitllets de mil, tot i que fos en me-
nuts (calderilla). Tot això fa referència a "hallazgo" que va
fer la senyora de neteja de l'Ajuntament recolzant les
tasques policials, al registre vaginal de la gitana detingu-
da per pressumpte robatori.

Jo hagué pagat tot quant tenc i això que no tenc res,
com a bon pagès, per presenciar l'acte de reconeixement
de "l'escondite". Ja em tens la gitana flexionant el genolls,
amb el cul a l'aire i el "parrús" ben obert, com una boca
de tunel. A la quarta o cinquena flexió, li va sortir el mo-
niato de tots els bitllets de mil. De moment sabem on
eren, el que no sabem és si el seu propietari els va dur a
un banc i si el banquer a l'hora de comptar va anar Ile-
pant els dits, per allò que els bitllets s'aferren i poder
comptar-los millor. Si així va ésser, ii degueren deixar un
gust de pastanagot que Déu n'hi do!!!

Sembla mentida:

—Que Na Margalida de Can Ximet dia 8 fes set anys i
el seu pare dia 14 ja en f5ci quaranta. Molts d'anys a tots
dos!!!

—Que el Club de Futbol Sóller no faci un gol ni a l'Arc
de Sant Martinet (Arco Iris).

—Que s'hagi observat que un membre de la tertúlia de
Plaça mengi els cacauets d'amagat per tal de no haver
de convidar els altres.

—Que la nova piscina de l'hotel Generós es pugui
comparar a un bidet un poc gros. Que faci atenció per-
què si hi posa un trampolí un poc potent, el primer que
s'hi tin quedara estampat a la façana de l'Església del
Port.

—Que el destacat membre del CDS local, en Miguel
Colom Garau, no vagi de compromissari al Congres Na-
cional de Torremolinos i que sí hi vagi el tercer de la Ilista
sollerica. Per què sera?

—Que na Maria Antònia Colom, del CDS, després
d'haver passat un bon gripot tomi anar tan rumbosa com
sempre.

Es salvatge... Es atractiu...
Es divertit... Es el millor...



L'Ajuntament a la sessió plenaria del
dia primer de febrer decidi destinar la to-
talitat de la finca del Camp d'En Prohom
a un jardí botanic dedicat a la flora de la
Mediterrània Occidental. Aquest impor-
tant important projecte científic i cultural
serà possible gracies a la coliaboració

de l'Associació "Museu Balear de Cièn-
cies Naturals" amb els principals orga-
nismes oficials de la nostra Comunitat
Autónoma. Amb aquesta iniciativa solle-
rica, les Balears seran capdavanteres en
Ia important tasca de protecció i divulga-
ció de la flora insular del Mare Nostrum.

Estarà dedicat a la flora de la Mediterrània Occidental

L'Ajuntamentkorda destinar tota
Ia finca del Camp d'En Prohom a
Ia creació d'un jardí botânic
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Museu de Ciències Naturals

Planol de l'avant-projecte, amb les diferentes arees en que comptani el jar&

Lluc Garcia

El passat dia primer de fe-
brer el nostre Ajuntament
prengué l'acord de dedicar la
totalitat de la finca del Camp
d'En Prohom a la creació d'un
Jardí Botànic dedicat a la Flora
de la Mediterrània Occidental.
Un total de 9.970 metres qua-
drats que inclourAn el Museu
Municipal de Ciències Natu-
rals, es dedicarAn íntegrament
a aquest ambiciós projecte,
que posarà a la nostra ciutat al
capdavant de les Balears pel
que fa a la investigació i a la
divulgació de la flora insular
mediterrània i a altres aspectes

del coneixement de les plantes
de l'arxipèlag i de les terres
venes.

El vuitè de l'Estat Espanyol

Com ja és sabut, el Jardí
Botànic de Sóller ha represen-
tat fins ara una part del projec-
te "Museu Balear de Ciències
Naturals" executada per l'as-
sociació del Museu i que, ho-
res d'ara, ha assolit un nivell
molt digne de funcionament,
havent-hi moltes plantes arre-
lades, algunes d'elles de gran
interès botànic. Amb aquest
acord el projecte pren una no-
va dimensió i, a la llum del
conveni de col.laboració entre
3l Museu i la Universitat, es
xetén aconseguir per a les Ba-
fears el vuitè jardí botànic de
l'estat espanyol, ubicat a la vall
de Sóller.

La redacció del projecte ja
3stà molt avançada i en el plà-
tol que publicam, el lector pot

veure un esbós de l'estructura
i distribució del jardí.

Les nostres plantes

Als voltants de l'edifici, de-
dicat a museu, biblioteca, sala
de conferències, laboratoris,
etc. i ocupant un total de 3.000
metres quadrats, el jardí estaré
dedicat exclusivament a la flo-
ra de les Balears, amb especial
atenció a les plantes endèmi-
ques i més característiques de
les nostres illes. Cal recordar
que aquesta érea esté execu-
tada en un vuitanta per cent,
mancant sols la construcció
d'una rocalla "seca", per que-
dar totalment finalitzada.

Aquesta zona estarà comple-
mentada per una Area de re-
producció, situada a la maria-
da inmediatarnent inferior, que
tendrà la important missió de
mantenir un planter permanent
amb les quinze o vint espé-
cies més amenaçades de la
nostra flora, amb finalitats de
repoblació o reimplantació. En
aquesta marjada, que ocupa
un total de 470 metres qua-
drats, està prevista també la
construcció d'un hivemacle.

Plantes d'altres indrets

A l'altre costat del caminal,
una superfície de 550 metres
quadrats, estarà ocupada per
una de les zones més interes-
sants del jardí: l'àrea de flora
tirrénica, on es podran obser-
var espècies actualment distil-
buides per Provença, Córsega,
Sardenya, etc., però molt es-
pecialment les de caràcter in-
sular, que presenten interes-

sants afinitats arnb algunes
plantes de les nostres illes. Ai-
xe, es deu a que en temps geo-
lògics antics aquestes terres
formaven part d'una extensa
Area continental, anomenada
"Massís Hercinià", que a finals
de l'era secundària i a principis
de la terciària (seianta milions
d'anys enrera), es fragmentà.
Posteriorment, i durant diver-
sos períodes, les terres baleà-
riques establiren conexions
amb les terres veines, amb in-
tercanvis de flora i fauna. La
presència del "Massís Hercinià"
pot explicar l'existència d'una
quinzena d'espècies comunes
a les Balears orientals, a Còr-
sega i Sardenya, i 01 seu estudi
comparatiu, a més de la seva
exposició és una de les mis-
sions d' aquesta zona del jardí.

Per davall d'aquesta sug-
gestiva érea, tres marjades,
cobrint una superfície de 2.293
metres quadrats, estaran ocu-
pades per una col.lecció sis-
temàtica de flora mediterrà-
nia-occidental, "regió" que es
considerada d'una gran rique-
sa i varietat florística. En
aquesta extensa tirea el visi-
tant podrá seguir un ordre sis-
temàtic, és a dir, clue les dife-
rentes plantes presents esta-
ran agrupades segons families,
gèneres, espècies, varietats,
etc., la qual cosa facilitarà en
gran mesura la seva utilització
didáctica.

Plantes medicinals

A l'altra costat, es dedica-
ran 725 metres quadrats a un
dels aspectes més populars i
tradicionals de la botànica: ens
referim a les plantes
nals, molt especialment a
aquelles l'Os de les quals esta
més arrelat a la nostra terra. El
coneixement de les propietats
curatives de les plantes, un
temps familiar a molts de
mallorquins, ha esdevingut dia
a dia una auténtica raresa i
entre els joves el desconeixe-
ment del tema és total. Agues-
ta Area pot tenir, per tant, un

gran potencial pedagegic.

Arbres fruitals

Finalment les dues marja-
des restants, que ocupen una
superfície de 2.132 metres
quadrats, estaran dedicades
íntegrament al coneixement i
preservació dels arbres fruitals
autòctons. Aquí hi tendran ca-
buda la major part de les races
i varietats de fruitals que són
resultat de molts d'anys d'ex-
perimentació ciels nostres pa-
gesos. Moltes d'aquestes ra-
ces de pomes, pores, pru-
nes, raïms, etc., estan en un
autèntic peril] de desaparició
degut a la competència dels
productes forasters i a l'aban-
donament progressiu dels te-
rrenys de conreu envers d'al-
tres activitats més rendables.

No cal esmentar que en
aquesta Area del jardí botànic,
ocuparan un Hoc destacat les
diferentes varietats de citrics
sollerics, que han fet que la
nostra vall sigui coneguda per
tot arreu. També hi tendran un
Hoc arbres i arbusts silvestres,
com és ara nespleres, serve-
res, atzaroleres, arboceres,
etc., de cada vegada més es-
cassos en les nostres muntan-
yes. Aquesta important Area
serà executada en col.labora-
ció amb el Grup d'Extensió
Agrária de Inca i amb page-
sos sollerics.

Jardí de gran nivell

Amb aquesta important
decissió de l'Ajuntament de
Sóller, les Balears gaudiran a la
fi d'un jardí botànic de nivell in-

ternacional, i un dels pocs de
caracter insular que existeixen
a les nostres latituts. Aquest
fet culmina les aspiracions de
generacions de botànics
illencs, i obri una porta a tot
aquell, nacional o estranger,
que vulgui capbussar dins la
nostra naturalesa. Per altra
banda, la progressiva destruc-
ció del medi natural, de la que
les nostres illes en són un de-
sagradable exemple, ha posat
en perill de desaparició un
gran nombre d'espècies vege-
tals, i era de gran urgencia la
creació d'un Hoc on al menys
una part d'aquest patrimoni
genetic es pugui reproduir i
conservar. Els sollerics també
hi sortirem guanyant. Molt
prest Sóller haurà recuperat un
gran espai d'ús públic, al

ateix cor de la ciutat.

Una marjada es dedicarà
a les diferentes varietats
de cítrics sollerics




