
El Gamays! estt) a punt, també enguany

Exposició de màscares de
carnaval a la Biblioteca Municipal

La noticia ha estat con-
firmada pel mateix Manuel
Pérez Ramos a VEU DE
SOLLER. L'Ajuntament
d'Andratx, basant-se en l'ar-
ticle 40 de les Administra-
cions públiques, ha sol.licitat
al Ministeri corresponent, la
incorporació a aquest Ajun-
tament del actual Secretari
de l'Ajuntament de Sóller.

Manuel Pérez Ramos, ha
indicat que després d'asse-
bentar-se de la proposta de
l'anomenarnent, no ha posat
cap tipus d'impediment per
ésser nomenat a aquest des-
tí. Aquesta confirmació per
part de Pérez Ramos, con-
clou ja definitivament les di-
ferents noticies que ja havien
sorgit arrel del tema.

Per latre costat, cal dir
que malgrat la salicitut esti-

Pérez Ramos se'n va. Per mirs
d'un és una bona nova.

gui falta de fa temps enrera,
no vol dir que el canvi de
destí es faci imminent.
Aquesta circumstancia as-
segura, pel moment, la con-
tinUilat momentánea del, per
uns alabat i per altre criticat,
Manuel Pérez Ramos, com a
responsable administratiu del
nostre Ajuntament.

Confirmat: Definitivament,
el Secretad ens deixa

Jaume Casasnovas

Per diferències pressupostàries

Les obres del Carrer Nou podrien quedar paralitzades
A l'hora de tancar la pre-

sent edició, ens va caure la
noticia d'una possible para-
lització de les obres del Ca-
rrer Isabel Il. Posats en con-
tacte amb el constructor,
VEU DE SOLLER pot ade-
lantar que el motiu de la
problemática es la diferència
del cost real de les obres en
relació al pressupost del pro-
jecte presentat. Es curiós
que al poc d'haver comen-
çat, ja surfin problemes en
un tema tan clau com és
l'econòmic, encara que, per
altre costat, ja es sap que
sempre surten problemes
imprevists i més en una obra
atípica com la present.   

Amb motiu de la seva ju-
bilació, el passat dilluns, el
persona] de El Gas, S.A. va
oferir un sopar d'acomiada-
ment com a company de fei-
na, al que fins ara ha estat el
cap tècnic de l'empresa, en
Josep Ma. Pomar.

El sopar va discórrer en
un clima molt cordial i emotiu
en alguns moments; hi va
assistir la totalitat de la plan-
tilla de la companyia, de-
mostrant la gran estima que
tenen pel seu company i
amic. En Josep Ma. ho va
agrair tot, dient que no s'ho
esperava —el sopar— i que
per això, estava molt content
per totes les atencions rebu-

des. En acabar el sopar, se li
va fer entrega en nom de
tots, d'un clauer d'argent
arnb la inscripció: "Amb el
nostre millor record-12/2/90".

Després de brindar amb
cava i cantar un parell de
cançons, se va donar per
acabada la festa, perquè
l'enderná hi havia "currele".

Els treballadors del Gas celebren
la jubilació d'en "Jose"

Josep Bauçà

"Yeu de Soliert
---41 	Mim 39 75 Ptes.
Cultura   
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Ajuntament Per Sa Rua, primera actuació   

P.P.

Carme !Amis, l'encarrega-
da de la Biblioteca pública mu-
nicipal situada a l'edifici de les
Escolapies, en ocasió de les
festes de Carnaval, té prevista
l'organització d'una exposició
de màscares de carnaval. L'ex-
posició incorporará mascares
de procedència japonesa, així
corn d'affres purament mallor-
quines.

Aquesta mostra estará
oberta a partir del dilluns,
d'acord amb el mateix horari
que la Biblioteca: de 17,30 a
20,30 h. els dies feiners, i els

dissabtes de 10 a 12,30. Acom-
panyant l'exposició, els visitants
tendran al seu abast una "guia
de lectura", en la qual es recu-
lien tots els Ilibres que es refe-
reixen al tema de les màscares i
que es poden trobar a la Biblio-
teca.

Al mateix temps, la respon-
sable de la Biblioteca està pre-
parant un recompte de tots els
libres i col.leccions de lectures
infantils.

Una vegada confeccionat
aquest catàleg, será remès als
col.legis de la nostra Vall, per tal
que serveixin d'orientació als
professors a l'hora d'inculcar als
alumnes l'hàbit de la lectura.

Reneix la Banda de Música
Des de fa unes setmanes un grup de músics de

Sóller estan assajant per a poder formar una Ban-
da de Música. En concret són quasi una vintena de
persones que, a iniciativa pròpia i d'una manera
senzilla, s'han proposat començar i sortir per pri-
mera vegada per Sa Rua.

altres actes pels quais siguin
	  contractats.

La persona que condueix
el grup és Guillem Mora,
component de l'anterior
Banda.

Es reuneixen dos pics
cada setmana, per aprendre
les obres amb les que a poc
a poc faran repertori. La pri-
mera idea és participar en
les festes per animar-les
amb cercaviles, i a les pro-
cessons perquè no siguin
tan tristes.

Després, i a mida que el
temps els ho permeti, pen-
sen continuar la tasca, estu-
diant més i col.laborant en

Els instruments

Molts dels components
d'aquesta nova agrupació
musical ja tenen instrument
propi. A més, sol.licitaren els
instruments de l'antiga ban-
da, que es trobaven a l'Esco-
la de Música, a Can Dulce, i
a partir d'aquesta setmana ja
poden utilitzar-los.

L'Ajuntament els ha cedit
el local situat als baixos del
Jutjat, al carrer de Cetre, i és
allà on es reuneixen setma-
nalment per conjuntar les
obres.

El Sóller esclata dins Felanitx i
aconsegueix dos punts vitals (O-1)
Toni Oliver

Amb gran serenttat, Miralles va bombejar la pilota Nuny de l'alcanç del
porter . felanitxer. (FotoJ. Sampedro).

Just a la recta final del par-
tit, més concret en els darrers
metres, el Sóller va marcar el
gol de la victòria. Corria el mi-
nut 89 i 20 segons, quan Se-
bastià Miralles, amb un xut
col.locat, superava al porter
local Parera, clavant la incon-
tenida eufòria de jugadors i
seguidors sollerics. Un triomf
que arriba en un moment pot
ser decisiu per a la sort de la
competició, i pel que pot re-
presentar en un sentit anímic i
moral. Es evident que queden
mottes jomades, però també
és cert que el salt que ha do-
nat a la taula el Sóller, ha de
tenir unes repercussions ple-

nament positives. Diumenge a
migdia, al camp del Portmany
de Sant Antoni, l'equip solleric
té poc a perdre i molt a guan-

yar. Tampoc hi seran encara
els Suasi, Xiu, Nova i Alfons,
que segueixen lesionats. Que
segueixi la ratxa!.

Acaba de néixer
l'Escuderia Sóller

De la má de set autèntics
aficionats al món del motor
acaba de néixer, dins la nos-
tra Ciutat, una nova Entitat
Esportiva, amb força, ambició,
il.lusió i dinamisme.

Miguel Bernat Puigserver
és el primer President
d'aquesta recent estrenada
"Escuderia Sóller", recolzat
per una jove i ben avinguda
Directiva.

Entre els seus projectes
més inmediats cal destacar
l'organització del "Primer
Slalom Ciutat de Salle'', el
"Primer Ralli Ciutat de
Sóller", la "Pujada

i una competi-
ció de Slot, per el Campionat
de les Balears.

Trobareu Amplia informa-
ció a les planes esportives.

Esports



Nova tenda de jardineria
El jove matrimoni Maguí Serra-Jaume Colom

acaben d'obrir tenda en el carrer Alqueria des
Compte, davant el Bar Molino. Aquest nou establi-
ment verd, tests, flavors, plantes... es diu Conde i
espera servir a la cada vegada niés afecció al món
vegetal.

Serveis

Ajuntarrient de Sdier 	 KIO200/0204
°rima Municpal del Pat 	 630101
Ajuntament de Fanal* 	 631931
Ajuntament de Daia 	 63907
Jutat de Stiller 	 630348
Notaria 	 632611
Redut 	 630602

Policia MunbOal 	 E30200
Pclicia Municipal-Urgancies 633721
GuardiaCivi 	 E30233
BUTIbefS 	 6325C0

Unitat Sanitaria 	 633011
CR 	 E30545
Mete de Gutircia (Avisos) 	 633721

Mercat 	 63131
Escorzador 	 €30561
Cementiri 	 €31429
Residata-Hospici 	 E30777
Depuradora 	 E30642
Douma 	 631191
Tl Gaz', s.a. 	 630128
Senei Funetari 	 E3C605

Gas' s.a (avales) 	 E30198
Gas' s.a. (ügtocies) 	 631108

Lcaituri Brink 	 E3C1317
Obres de Port 	 63e316/60

A.S.C.P. (Ca'n Dike) 	 632421
arcub Solerense 	 €312C6
La Un& 'Sa Botipeta' 	 6301E3
Delensaa Scierense 	 631556

Ferrocal de Sfier 	 630133
13arcos Antes' 	 03170

Cie Trarnontana' 	 632:61
Parada Taxis-Es Port 	 631354
Parada Tans-Sder 	 630171
Parada TaSa Torre 	 631379
Autocars Lkepsrt 	 202125
Autocars Sala 	 632821
Autocars Repic 	 630567

TRENS

Palmo-SederC6,C0 - 10,40- 13,C0 -
15,15 - 19,45
Sólter-Pakna06,45 - 09,15 - 11,50 -
14,10- 18,30.

TRAMVIES

Sirlsr-Port05,55 - 0i,55 -07,00 -8,00 -
'09,00 - 10,00 - 11,00 - 12,00 -
13,03 - 14,00 - 15,00 -
16,00 - 17,- 17,55- 19,00 - 2000 -
'20,45
(21,00 Ciunenges i Festius).
Port-Salker:06,20 -07,33 - 08,25 - Cr9,30
- 10,33 - 11,30 - 12,30 - 1325 - 14,30
- 15,- 16,- 17,- f8,- 19,30 -
20,20 -21,10
(21,20 Diurrenges i Fesbus).
AVIS: Eis trdnvies marcats ant un
ariaçen arnb Las ambades y satides dets
trens.

AUTOCARS

Palma-Vakismossa-Dein-
PoildeSder07,33* - 10,- 12,C0'

15,00 - 19,00
PortdeSsily-Osii-
Vakianosso-Painpr
07,30 - 09,30' - i4,æ- 16,00' -17,3a
Aiiii-PortdeSaar93,15*- 10,45 -
12,45' - 15,45 - 19,45.
Dati-Vakismossa-Pains:,08,00-
10,00*- 15,- 16,- 18,00

(*) Es suprnea els dunengesItes-
tus.

Slisr-PortdoPoion;a:09,00.
PortdoSillor-PortdePoknça:09,30.
PortdePollença-Salec16,CO.

BARQUES

Portdegkr-SaCalobra:
10, - 15,C0
SoCalobre-PortdeSaler
12,00- 16,45

FARMACIA DE
GUARDIA

A l'Ajuntament (Police Municipal) vos
indicaran la farrnacia a
la qual vos pod.eu dingr

Rectificació
Sa RUETA es dia 23,

a partir de les 15,15 hores.

Concentració al CASTELLET.

Queden convidats tots els nins que
vulguin.

Sa RUA es dia 25 a les 15 hores.

Sa concentració a Sa Filadora
des carrer de Sa Mar.

-Divendres passat, a les 11,30 del matí, ens
telefonava un lector que ja s'havia Ilegit tota la
VEU DE SOLLER (gràcies per la deferència). Ens
deia que "l'anunci de la Policia Municipal referent
al tancament del Carrer Isabel Il, no era complet,
que els que anam a peu, hem de fer grans volte-
res, vaja, que tampoc hi podem passar. Con-
vendria haver-ho igualment anunciat". Amic lec-
tor, això sembla que va per Ilarg... Resignació...* * *

-Un conegut pescador del Port de Sóller, es
queixa, i sembla ser que amb tota la raó: "El va-
radero fa oi. Mai es fa net, i actualment hi a un
pam de brutor. Crec que els responsables se'n
haurien de fer cArreg i posar-hi remei urgent-
ment". Ja seria bona cosa, realment.

-Un solleric que treballa en el ram de l'hotele-
ria, i que fa el trajecte Sóller-Port a diari, ens co-
menta: "Des de fa una eternitat, a l'alçada de la
Roca Roja, al peu de Sa Mola, s'hi troba una valla
publicitària de grans dimensions, que altre temps
anunciava un restaurant de la Platja de Can Re-
pic. Actualment, està com a emplanquinat i pre-
senta un aspecte lamentable. La situació elevada
de la valla, fa que es vegi de tot Sóller, i franca-
ment, diu molt poc a favor del prestigi de la Vall".
Amic, teniu mós raó que un sant. Ja és ben hora
de posar fil a l'agulla...

Nota aclaridora
L'anunci classificat referent al
METGE JOVE, no es refereix

a cap metge destinat ala
Comarca de Saler.

Notes de Societat

Veu de Saler
TEL. 633456
CONTESTADOR

AUTOMATIC
A TENCIO PERSONAL

DE 1 8A 20 HORES

El Temps
Estació de sa Vinyassa

La setmana
que ve tendrem

anticicló

y

Joan Pu igserver

Dimecres passat assolirem la temperatura més atta d'aquest any en 22,00
graus, encara que no ha arribat als nivells de temperatura alta que han regis-
trat affres indrets de I 'illa i de la peninsula.

Després de que en la década deis 80 vérem corn la neu arribava fins a baix
en tres ocasions, ara ens estranys que desde fa tres anys no hem vist la neu ni
tan sols ala muntanya.

Aixi i tot no es pot afirrnar categóricament ni científicament que això sigui
degut a un canvi de clima ni a la influência de l'home, encara que aquest darrer
concepte al liarg dels anys si podra provocar alteraciones climatiques,

Si consuttam la història de Sóller i de Mallorca trobam comportaments  di-
maties de tot tipus. Es de tots conegut les tristament famoses inundacions de
l'any 1.885. Per altre part si enrreculam 7 anys anrrera l'any 1.878 trobam una
terrible sequetat.

A l'arxiu de l'Ajuntarnent d'Escorca hi ha un expedient del darrer terç del
se* passat fent referencia probablement a dit any 1.878, demanant l'exanció
de contnbucions de les possessions del te per haver estat catorze mesos
sense caure cap gota: les fonts s'eixugaren i el bestar es maria de set i de
farn. Hi ha dues gloses d'aquell temps, que diuen:

t'any setanta - vuit vengué
una trista ryirnavera:
de blat, no feren garbera
ni parlaren de segar,
ni tan sols de formatai
perquè es bestiar mort era.
Ja ho dira qui sera viu
loque patiren es pobres
que visqueren de garroves
per arribar a s'estiu...“
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Aquí teniu
paraules
entremesclades.
Si aconseguiu
ordenar-les
Ilegireu TRES
refranys referents
al mes de febrer.

Solucions al número anterior: Llima - Tornavis - Broca
- Fresa - Martell - Torn - Clau - Peu de Rei.

Sóller
Naixements

-AINA MARIA, tilla de Gregori ALBERTI i Rosari BUIRGOS
(3.2.90).
-MARIA ISABEL, filla de Gabriel OLIVER i Ma. Isabel BIBILO-
NI (9.2.90).
-ESPERANÇA, fille de Bartomeu OLIVER i Isabel BAUZA
(8.2.90).

Defuncions
-GABRIEL Bestard Ferrer. Va morir el 10.2.90, als 85

anys.
-NICOLAU Casellas Rotger. Va morir el 13.2.90, als 86

anys.

Trencaclosques

Registre Civil

• •pinnutrwa..	 .	 ,
Sorteig d'ahir dijous,

dia 15 de febrer

11 	 12 	 17
22 23 30
-Comp. 38-

eee
Dijous, 15 -febrer 	 59.564
Dimecres,14- febrer....97.780
Dimarts,13-febrer 	 02.720
Dilluns, 12 -febrer 	 09.927

Divendres, 9 - febrer
73.656 (Serie 1 29 )

Servei de
benzinera

Dies faners
de 6 a 22 hores

Diumenges i festius:
TANCAT

PREU
SUBSCRIPCIONS

MALLORCA i resta de
l'Estat Espanyol:

"	 4.000 Pts.
Estranger: 6.500 Pts.
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PUNTS DE
VENDA

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

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

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

Estanc Plaça Fleming

de febrer del 1990
Divendres.

Sant Honest i
Sant Repelió.
Demà, Sant Romul,
Mar-tir.
Diumenge, Sant Simeó,
bisbe.

Costumari

La pagesia invoca el dia
d'avui els sants Honest i
Repelió perque protegeixin
els fruits de la terra, espe-
cialment quan ja són avan-
cats i prop de la collita. Es el
temps de sembrar el cànem,
i cal prevenir-se contra els
ocells, que tenen la Ilavor de
cànem com una llaminadura
i acudeixen als sembrats per
tal de menjar -se ' n tantes
corn poden. Horn planta
espantaocells vestits ambs
parracs, que duen una creu
de fusta per anima. La mai-
nada deixa d' anar , per uns
dies a l'escola, i volta des-
calça pets camps sembrats,
movent secou  i aidant força
per tal d'espantar i fer fugir
els ocells.

2
-Avui
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Els infants de Deià també surten a fer la meta

Un solleric al Congrés Nacional del CDS
El passat cap de setmana, concre-

tament dia 10 i 11 de febrer, es va ce-
lebrar el III Congres Nacional del CDS a
Torremolinos, Málaga. La delegació de
Balears integrada per 35 compromissa-
ris i més de 10 convidats es va trasIla-
dar per això a terres malaguenyes per
tal d'assistir i participar al congres que
havia de fixar l'orientació política del
partit centrista que lidera n'Adolfo Suá-
rez. Segons ens informa en Miguel Na-

dal, únic compromissari solleric assis-
tent, el Congrés es va iniciar amb la
presentació de l'informe de gestió del
partit per part del secretad general, en
Jose Ramón Caso. Aquest informe va
ésser bastant debatut, comentat i, fi-
nalment, aprovat per la majoria dels
compromissaris. En ell es feia una revi-
sió del que ha estat la trajectória del
CDS entre el Congrés de Barcelona de
1.986 i el de Torremolinos de 1.990.

Jaume Casasnovas

Tot i reconèixer que any
1.989 ha estat bastant negatiu
per al CDS a les conteses
electorals, s'ha de remarcar
que l'evolució de l'afiliació ha
seguit, sempre, essent positi-
va. Precisament aquesta afi-
liació positiva i el fet de no ha-
ver comptat amb el suport es-
perat per part de l'electorat,
ha motivat que es replantegés
l'estratègia del partit després
d'haver assumit totes les au-
tocritiques.

D'altre banda, un dels
punts més tractats al Congrés
va ésser la ponencia política,
en la qual s'abordava l'estra-
tègia a seguir pel CDS.
Aquesta ponencia va ésser
presentada pel secretari gene-
ral, en Jose Ramón Caso, i pel
diputat Raúl Morodo. Raúl Mo-
rodo, partint de la divisió ideo-
lógica entre liberals i conser-
vadors, va dir que el CDS no
participa de cap mena d'am-
bigUetat perquè el CDS es un

partit liberal que accepta els
postulats sorgits i consolidats
des de la Revolució Francesa
i, per afira banda, es, també,
un partit radical en el sentit
que bel.ligera en la defensa
dels drets públics, tot i que en
questions econòmiques de-
fensa un model d'economia
mixta.

Davant l'estratègia actual
es va remarcar que estam en
una situació canviant, per una
part s'observa una mena de
desgast del PSOE i una certa
cristallització de la dreta, però
el CDS hi apareix com un par-
tit de centre progressista que
tendeix a consolidar-se i a
afiançar-se dins de Ibrbita li-
beral-social-progressista.

N'Acidfo Sukez, president
del partit, quant al posiciona-
ment politic per al tres propers
anys pensa que les idees
programàtiques van més enllà
del vot, aixi ho demostra el fet
que el CDS hagi engegat co-
ses i aspectes que han can-
viat la societat (reducció de la
mili, modificació pla conjunt de

defensa...). De fet, segons el
lider centrista, el CDS es un
partit que s'ha estimat més
generar idees que no ocupar
esferes i parcel.les de poder.

Segons Suárez els objec-
tius a aconseguir a partir d'ara
són:

—necessitat de reforçar i
defensar les signes d'identitat.

—oferir major comunica-
ció—informació entre partit—so-
cietat.

—perfeccionar i ampliar
l'estructura organitzativa del
parta.

—adreçar-se als ciutadans
que discrepen de les altres
orientacions politiques.

El III Congrés es va doure
amb a re-elecció d'Adolfo
Suarez com a president del
CDS per majoria absoluta. Fi-
nalment destacar que a partir
d'ara per a ingressar al CDS,
tota persona que tengui un
càrrec politic aconseguit baix
unes attres sigles, l'haurà de
deixar per tai de poder afi-
liar-s'hi. Es ei primer partit que
ho recull al seus estatuts.

Actes solemnes per Ntra. Sra. de Lwrdes
Redocció

Diumenge dia 11 de fe-
brer varen culminar a l'esglé-
sia dels PP Filipencs d'aques-
ta ciutat els actes iniciats
diumenge dia 28 de gener.

Dia 11, a les 12 del matt
es va celebrar una missa
concelebrada i cantada, pre-
dicant l'homilia el Rvd. Miguel
Deià, rector de Fornalutx.
L'assistència a l'acte fou
massiva, per la qual cosa
l'església va resultar insufi-
cient atès la gran quantitat de

fidels assistents. A l'horabai-
xa, a les 1845, es va passar
el Rosari i tot seguit es varen
fer els actes finals de la Quin-
zena: la missa de les 19 hores
i posterior processó amb tor-
xes.

La processó va sortir de
l'església i va transcôrrer pels
carrers Alqueria del Comte,
Rullan I Mir, Bisbe Colom,
Santa Teresa i retorn al punt
de sortida. L'assistència va
ésser nombrosa. Més de 250
persones, amb ciris i torxes;
entonaren càntics rnarians
durant el trajecte.

Varen cuidar de l'organit-
zació els PP. Gabriel Colom i •
Mn. Josep Morell, rector de
Deià.

Obria la processó un
guardia municipal motoritzat,
seguit de l'escolania que por-
tava la Creu alçada i cirials.
La imatge de Nostra Senyora
de Lourdes, il.luminada per
potents focus va ésser porta-: •
da per 4 joves de la barriada.

Cal fer pales que enguany
aquesta processó compleix el
seu 33 aniversari, atès que la
va iniciar el PP. Martorell l'any
1958.-

EsglésiaL'eclipsi de
Huna es
vegé des de
Stoller

Divendres passat, a
partir de les set del hora-
baixa es pogué contem-
plar des de la Vall, l'eclipsi
de Iluna, previament
anunciat. Molt varen ser
els sollerics que no es
volguèren perdre l'espec-
tacle atmosfèric. En
l'imatge, es pot veure el
moment en que l'eclipsi
començava el seu procés
que es prollongar fins a
prop de mitja nit.

L'AJUNTAMENT DE SOLLER
INFORMA

Es fa a saber que les carrosses per al
dia de "Sa Rua" haurien de tenir unes
dimensions més 1)6 reduïdes. Per po-
der passar sense dificultats pel nou
itinerari (Carrers de Bauza i Sa Mar),
no haurien d'ésser ni massa altes ni
massa amples.

Comissió de Cultura

Ca'n
Bibi

FERRETERIA
Armeria

Luna, 12
Tel. 63 04 47

SOLLER
(Mallorca)

Finita Terrasa
CURANDERA Y MASAJISTA

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

CIATICAS, CELULITIS
Calk Isabel IL 87— Tel. 6336.16 — SOLLER

Calk Maribel, 27-A — Tel. 28.88.40— SON SERRA

ESTIRADORS
Carnicería -
Charcutería

-Cl. Pastor n. 44
Telf. 63 39 45

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

(VDA. DE DON BARTOLOME DARDER RIVIÈRE)

que falleció en Palma, el Ma 10de Febrero de 1990,
A LA EDAD DE 83 ANOS,

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
E.P.D.

Sus apenados: hijos, Buenaventura, Guillermo y Bartolome Darder Balle; hijas politica Maria Colom, Maria
Auxiliadora Moll y Paquita Rut*, nietos, Bartolomé y Juan Antonio Darder Colom, August, Borga i Xavier
Darder Moll, Luisa y Javier Darder Rub; bisnietos, sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes)
participan a sus amistades tan sensible perdida y les suplican sus oraciones.

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de esta Dióceses se ha dignado conceder indulgencias en la forma acos-
tumbrada.

Doha Antonia Batle Rigo

I A
TALLER Y SERVICIO:

C/. Isabel, n'124

LANcu EXPOSICION Y VENTk
C/. HermanoBianor,n 1

garaje

TALLER MECANICO 	 Teléfono 63.22.01
J. CoLs-c-m-At

J. SASTRE
Reparación y yenta

de electrodomésticos.
Servicio oficial

FAGOR—ASPES
C/. de la Mar, 157, bajos

Tel. 63 06 73
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Politico
	 Festes

Iniciats els preparatius per Sa Rua
Sa Rueta

Redacció

La ja tradicional desfilada de
disfresses infantils, Sa Rueta,
es celebrarà el proper diven-
dres, dia 23 de febrer, a les
15,15 del capvespre.

Sembla que enguany la re-
presentació escolar sera menor
que els anys anteriors, perquè
només les Guarderies, alguns
centres de Preescolar i deter-
minats cursos d'EGB manifes-
taren la clara intenció d'assis-
tir-hi.

Sa Rua

La desfilada de Sa Rua es
celebrara el diumenge, dia 25
de febrer, a partir d'una con-
centració que s'iniciarà als vol-
tants de les tres de l'horabaixa
a La Filadora.

Com en anys anteriors, un
Jurat composat per la majoria
de membres de la Comissió de
Cultura atorgarà diversos pre-
mis i subvencions de participa-
ció, tant individuals com per
comparses i carrosses. Els
components de la incipient
Banda de Música que assaja a
les ordres de Guillem Mora se-
ran els encarregats d'animar
musicalment la festa. A la plaça
Constitució, el grup "Estel d'Or"
continuara amenitzant el cap-
vespre.

Inicialment esta prevista
l'adjudicació dels premis se-
güents:

• Tres premis de carros-
ses: un primer de 15.000 ptes.,
un segon de 10.000 ptes., i un
tercer de 7.000 ptes.

• Dos premis de com-
parses: un de 20.000 i l'altre de
15.000 ptes.

• Dos premis individuals:
un primer de 8.000 ptes. i un
segon de 5.000 ptes.

• Tres accèssits de 5.000
ptes. cada un.

• Subvenció de partici-
pack!) de 15.000 ptes. a cada
carrossa.

Enguany, la concessió de la
subvenció de participació a les
carrosses només es concedirà
a criteri del Jurat. En qualsevol
cas, quedaran sense subvenció

aquelles carrosses que no si
guin elaborades amb un mínir
de gust i d'intenció. Ami
aquesta mesura es pretén hm
tar els abusos comesos en any
anteriors, quan la simple prc
sencia d'un cotxe o motociclet.
sense engalanar donà hoc a k
percepció de la subvenció. •

Festa a Deià

Deià també prepara el Car
naval. Per un costat a l'escol,
faran la rueta el dijous dia 22,
per l'altra, l'Ajuntament organit
za una festa pels infants el clk
25, a la sala d'actes de l'ajun
tament.



Antoni Vallcaneras, nomenat
Jutge Instructor d'obres

En el transcurs de la Comissió de Govern
celebrada el dijous de la setmana anterior, fou
anomenat Jutge Instructor per a les infraccions
urbanistiques el regidor d'UM i president de la
Comissió d'Obres i Urbanisme, Antoni Val/ca-
neras. Aquest càrrec havia quedat vacant pel
cessament de l'anterior president, Gabriel Dar-
der, el passat mes de juliol.

Redacció

El càrrec de Jutge ha
estat cobert a instància del
PSM, a la vista de la gran
quantitat d'expedients
d'infracció urbanística pen-
dents de resolució per
manca de Jutge Instructor.
La candidatura d'Antoni
Vallcaneras ha comptat
amb el suport de tots els
grups municipals.

Les atribucions d'Antoni
Vallcaneras al front del seu
càrrec seran les d'incoar
els expedients d'infracció
urbanística, i proposar a
l'autoritat competent la
multa que s'hauria d'aplicar
en cada cas.

Fins a 10milions

D'acord amb la legisla-
ció vigent i des del mes de
juny del 1988, els Baties
dels municipis que no ex-
cedeixin de 50.000 habi-
tants estan facultats d'im-
posar multes administrati-
ves fins a un màxim de 10
milions de pessetes. Per

Antoni Vallcaneras es el nou
responsable de proposar la

quantia de les multes per
infracció urbanística.

altra part, la imposició
d'una sanció económica no
significa que la infracció ur-
banística quedi legalitzada.
En qualsevol cas, l'infractor
"té l'obligació de legalitzar
l'obra, si aquesta s'adapta
a l'ordenament juridic vi-
gent, o de demolir-la, en el
supòsit que aquesta no si-
gui legalitzable".

Cares noves a la
"Ruta dels
Ametllers"

P.P.

El grup Estol Vidalba or-
ganitzà el passat dilluns una
nova excursió dels seus in-
condicionals. En aquesta
ocasió, l'itinerari escollit fou la
ruta dels "Ametllers en Flor",
al pla de Montuïri. La dolçor
del trajecte a conseqüència
del seu traçat pràcticament
pla fou la principal raó per la
qual s'ajuntaren en aquesta
excursió més de 60 partici-
pants, 14 dels quais eren de
Sóller.

La sortida multitudinària
es produí des de Montuiri, i
després de visitar els claus-
tres i tafones de vàries f in-
ques del Pla de Mallorca -

Son Costa, Ses Rotes, Son
Comelles - pujaren al Puig
de Sant Miquel a dinar. Per
pair la panxada, s'organitzà
una projecció de diapositives
d'excursions anteriors a la
rectoria de Montuïri.

Puig de Massa nella

Passat demà, diumenge,
dia 18, a les 7,45 del mati, es
sortirà en cotxes particulars
des de la plaça Constitució
cap a la benzinera de Uuc,
des d'on s'iniciarà la pujada
a peu fins al Puig de Mas-
sanella. Bona vista pels qui
tenen bones cames...

Excursions o peu Obres  

El paisatge es fa present desde la Torre de Ses Animes fins a S'Illeta.

Tercera Edat
	

Agricultura

El dijous
!larder, festa
a "Can Cremat"

J.S.

En plenes Festes
de Carnaval, l'Asso-
ciació de la Tercera
Edat de Sóller orga-
nitza una gran festa
a "Can Cremat", en
dia tan assenyalat
com el Dijous Larder,
día 23.

Amb el suport de
"La Caixa", i a través
del Delegat a la nos-
tra ciutat, senyor

l'entitat ban-
cària patrocina una
barenada en tan po-
pulars i tracicionals
festes, que última-
ment han agafat mol-
ta força a la nostra
ciutat. Per tant, a
l'aguait, i bon profit!.

DROGUERIA
CAN PERE BERNAT
20% en pinturas
MALLORQUIMICA

Cetre, 8 - Tel. 63 2084

BAR
TURISMO

C/. Born, n°8

LLOGARIA
COMPRARIA

MAGATZEM D'UNS
100 MTS. QUADRATS
AL PORT DE SOLLER.

Tel 63.21.99
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Renault 19.
Tenías que llegar a éL

Por fuerza.

Durante este mes, llegar al Renault 19 es mis (Sul.
l'or ejemplo, hacerte con un Renault 19 TR 4V 61"

puede resultar así de interesante,

14100)0 ptaa • Entrada 30%. 423.000 ptas.
Capital aplazado: 987.000 ptaa

	

aim: 	 16.000 ptas. 	 (12 recibos - 14 cuotas)

	

2° afin: 	 24000 ptas 	 " •
	3. arto	 30.000 ptas. 	 "	 •

	

4• año 	 3E000 ptaa

15.000 ptas. al mes
durante el primer ario.

TAÏ., 19,96.

Un diumenge
a La Trapa

Aquest passat diumenge,
un grup de scAlerics visitaren
la finca de LA TRAPA (An-
dratx). Començaren l'itinerari
pel coll de Sa Gramola (carre-
tera de Andratx—Estallencs)
de cap al puig des Voltor. Se-
guint el camí començam a
veure l'Algelacla florida junt
amb el romani; i més enllà la
imatge imponent de Sa Dra-
gonera.

Fins ara un terreny de ga-
rriga, i a partir d'aquí entram
dins un bosc de pins fins arri-
bar a les cases de La Trapa.

Allà poguèrem treure les
grans marges alçats pels
monjos Trapens que allà habi-
tAren, així corn la conducció
d'aigua que regava els horts.
Després de dinar prop del Mo-
lí de Sang i del mirador o
esplanada que contempla Sa
Dragonera, continuàrem l'iti-
nerari per arribar fins a St.
Telm, on beranArem.

és una excursió que val la
pena fer-la encara que la tira-
da de cotxe sia un poc Ilarga.

Música

Concert
d'acordionistes
francesos a Plaça

G.M.

El grup d'acordionistes
francès La Vallée de Muns-
ter, de la Societat d'Acordió
Gregorià, va oferir diumenge
passat al migdia un concert a
la Plaça de la Constitució de
Saler.

Aquest grup, compost per
un total de 27 persones que
tan sols utilitzen com a ins-
truments l'acordió i la bateria,
fou creat fa 50 anys a Alsacia,
i ha visitat durant aquesta
setmana l'Illa de Mallorca amb
pla turístic. A la vegada, però,
està realitzant una série de
concerts arreu de l'Illa amb
l'objectiu de mostrar el seu
treball i la seva cultura I alhora
contactar amb altres acordio-
nistes mallorquins.

El grup, que va despertar
la curiositat dels que passeja-
ven per Plaça, va interpretar
diferents peces ben conegu-
des per tots: tangos, lamba-
das, rocks, etc.

CAMAREROS
Y AYUDANTES
Interesados pasar por:

Pizzeria del PORTO.

Paseo Es Troyes. Pto. de Sóller.
Teléfono: 63.28.88.

La cooperativa
ja disposa de
Ia subvenció

M. I.

Aquesta setmana la
Cooperativa Agricola S.
Bartolomé, ha rebut la sub-
venció que li havia concedit
el Ministen d'Agricultura.

En primer terme havien
rebut una comunicació en la
qual s'especificava que la
suma otorgada era de quasi
quatre milions i mig, que ha-
vien de servir per a la cons-
trucció d'una nau dotada de
cArnara frigorífica i altres ser-
veis.

Ara, els diners han arribat
a través de la Comunitat Au-
tònoma, procedents d'una
banda de la CEE i de l'altre
de l'Estat Espanyol, sumen
sols el total de 3.796.742 pts.

La causa d'aquesta dife-
rència és que la Cooperativa
Agricola només ha construit
la nau i no la totalitat del que
s' havia previst.

CAN LAU
Carnicería-Charcutería

Volatería
C/. La Luna, n . 4. Tfno. 63.01.29

Y además  durante este mes,
100.000 ptas.

menos si nos dejas tu coche usado. 
"Oferta válida para vehículos en stock en:
HERMANOS PALOU FRAU, S. A.
Isabel II, 68 - Teléf. 630701
SOLLEI2 (Mallorca)

INSTALACIONES Y
REPARACIONES ELECTRICAS

CAMBIE AL 220v.

Eira/
Plaza Antonio Maura, 10

Tol6fono: 63 29 46
Toi6fono porOculan
63 29 76 63 29 26
SOLLER (    

Embutidos Aguiló S.A.
CASA FUNDADA EN 1900 	 N.I.F.A.07002827

TEL.1971)630168
(de 8 a 12 y de 2 a 6 excepto sóbados y días festiyos)

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

s'inicien les activitats
del Grup Espial Municipal

Nofre Bisbal

A propòsit de l'Homenatge
a l'Hermano" Rafel Orell

Ricard Janer, M.SS.CC.

És difícil pensar en el Con-
vent sense que expontania-
ment ens vengui a la ment la
figura de l'"Hermano". Sense
exagerar, podríem dir que,
després del Sant Cristet, la fi-
gura més popular del Convent
es el Germa Rafel.

Però, que es I -Hermano"?
Un home que fa d'escolà i

arregla el temple perquè faci
goig?

Un home que ve a ser el
majordom del Col.legi?

Un home trempat per fer
el dinar i demés tasques do-
mèstiques?

Un infermer que sap posar
mercromina i donar una aspi-
rina o una tassa quan els in-
fants demanen auxili a la porta
de la cuina?

Un home que, quan el
Convent es una gàbia sense
ocells, calladament agafa gra-
nera i va omplint bosses de
plastic amb les deixalles i pa-
pers, restes d'una jornada de
trui infantil?

Un vigilant que per servar
millor l'ordre adesiara pega
qualque "poi".

El jardiner que es passa
llevant herba perquè els ro-

Sa Glosa

sers floreixin amb més espo-
nera?

Un home... Si, tot això i
molt mes.

Pere), un Germa Coadjutor
no es, bàsicament, una espe-
cia de "superman" o una "rara
avis". És sobre tot l'home que
es capaç de fer tot això partint
d'una visió nova de la vida
que sols pot tenir el qui es
creient en Crist. És la resposta
vivencial i encarnada del qui
un dia, en la seva recent ex-
trenada joventut, feu una op-
dó per el Crist i la sêva Esglé-
sia. Una reafirmació del se-
guiment de Crist pel camí de
les benaventurances, iniciat
en el baptisme. Es un consa-
grat, i no de segona categoria,
com si els Pares fossin més,
perquè el qui "consagra" es
Déu; I Déu té una sola mesura
"ben atapeida, sacsada i curu-
Ila"... És la mesura del seu
amor.

Les Regles dels Missio-
ners dels Sagrats Cors diuen
textualment: "La nostra comu-
nitat religiosa es uan vertade-
ra família congregada en nom
del Senyor, formada per pre-
veres, diaques, germans se-

minaristes i germans coadju-
tors. Tots units per la mateixa
vocació i consagració, tenen
els mateixos drets i deures,
escepte els que provenen de
l'Orde sacerdotat i del Dret
comú i particular". Art. 86.

"Els germans coadjutors,
per sa professió, participen
també de la vida i ministeris
de la Congregació. Sigui en
activitats d'ordre directament
apostòlic, com en les mera-
ment temporals, col.laboren
amb els preveres en la seva
fundó primordial de proclamar
la Paraula. Amb la seva vida i
activitat exerceixen intensa-
ment el seu sacerdoci i s'ofe-
reixen a sí mateixos com a
ofrena agradable a Déu pel be
de l'Església i de tots els ho-
mes". Art. 87.

La vida d'una persona
consagrada, i principalment la
d'un germa coadjutor, pot ser
difícil d'entendre per un món

secularitzat. ¿Es possible
unan vida sense ambicions
materials; aixorca sentimen-
talment; Mancada de Ifibertat?
No es exactament així, ni poc
fer-hi.

El que passa és que l'am-
bició apunta a uns cims més
alts: "Tot jo tinc set de Déu
que m'és vida..." Salm 41. Una
pobresa a camvi d'un Regne.
Una virginitat fecunda com ho
és l'amor dels Cors traspas-
sats de Jesús i de Maria. Una
obediència que allibera, per-
què s'arriba a una sintonia
amb el voler de Déu; i la Ven-
tat fa Mures.

Sols des d'aquesta pers-
pectiva té sentit la vida d'un
religiós.

Sols des d'aquesta pers-
pectiva té sentit la vida de
l'"Hermano" Rafel Drell i l'ho-
menatge a una existència
consagrada a l'Església local i
al poble de Sóller.

Germà Rafe!
Toni Coll Castanyer

Per alabar es Germà Rafel
dissabte es fa una trobada
que en que no sigui frare
tendrà ben guanyat el cel.

Es un home molt feiner
que sempre fa bona cara
té una eclat avançada
I encara fa de cuiner.

Amb sa gent es porta bé,
amb sos al.lots és com un pare,
no fa mai cap pardalada,
és molta s'educació que té.

Si sempre bé mos ha tractat
a tots els que hem anat a escola
aquest sopar es sa prova
de que deim sa veritat.

Fa molts d'anys que vengúe a Sóller
i dins es poble s'ha quedat
i a molts ens ha ensenyat
que sa veritat sembre brolla.

De la vida
i de la mort

Maria Marquès

Parlar de la vida i de la
mort és un fet tan natural
com l'aire que respiram. Tot
alló que neix, per lógica, ha
de morir. Els arbres, els ani-
mals, les persones, tenim un
temps de vida. Fins i tot les
onades que es formen a la
mar es desfan en escuma
quan arriben a la platja. I tot
això, que ens sembla tan na-
tural perquè ho veim cada
dia, es transforma d'una
manera trágica quan el oui
ens deixa és un familiar o un
amic.

Per això, avui volem tenir
un record per Antónia. Batle,
que durant molts d'anys va
viure entre nosaltres. Natural

de Felanitx, vengué molt jo-
veneta a Sóller, on es casà
amb Bartomeu Darder i ten-
gué tres fills: Bonaventura,
Guillem i Bartomeu.

Una Ilarga malaltia la
mantengue molts d'anys
dins ca- seva. Reclosa dins
les quatre parets de la seva
cambra, apreciava de debò
les visites. Era oberta, agra-
dable i generosa. Darrera-
ment vivia a Ciutat...

Enguany ens donarem
els molts d'anys per les fes-
tes de Nadal. El que no ens
haguéssim pensat mai es
que també ens acomiadà-
vem per a sempre. Descan-
sau en pau.
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Benvolguts al.lots i al.lotes, nins i nines, (de 7 a 12 anys): vos
convidam a participar amb nosaltres en una aventura setmanal!

El nostre propòsit és bàsicament educar, no és aquesta una
proposta d'aparcament d'al.lots. Volem fer saber que transmetrem
uns valors, uns valors en els que creiem. Volem esser critics amb el
món en el que vivim, volem que els al.lots tenguin un sentit critic,
que sàpiguen viure, escoltar, estar oberts, que siguin Mures... Vo-

.. lem trasmetre uns valors; l'amistat, la honestitat, l'amor a l'entom.
Volem desenvolupar les possibilitats de cada al.lot, acompanyar-lo
en el seu madurar.

Som un grup nou d'Esplai, que volem, sobretot, passar-ho bé
amb vosaltres, i, com tot grup que comença haurem d'arreglar el
local, posarmos en marxa, i això vol dir molta de feina; però, pel ma-
teix esforç, que haurem de fer tots plegats, serà l'esplai de tots.

Volem que sigui l'esplai de tots, pert' degut a la manca de mo-
nitors, en principi, no podem admetre més que 36 al.lots. El nostre
local es troba sobre la Biblioteca Municipal (damunt el Centre Sank
tari) segón pis al fons. El pati que farem servir per jugar a fora se-
rá el que hi ha davant el centre sanitari. L'hora de la reunió és a les
4 del capvespre, fins a les sis, més o manco.

Per aquest primer dia von esperam a les 4, al pati del Centre
Sanitari. Ens presentarem tots els monitors i vos explicarem el que
volem oferir-vos, i farem qualque joc. Veniu sense compromis tots
els que tengueu curiositat. Aquest primer contacte no un ferma a
res, després d' haver-nos conegut ja decidireu si vos convé o no.

Aixi que nins i nines de 7 a 12 anys, vos esperam dia 17 de fe-
brer a les 16 hrs. al pati del Centre Sanitari.

I si ets major d'aquesta edat pert' de totes formes vols partici-
par amb nosaltres, pots fer-te monitor. T'oferim formació i un
esplai-espai nou. Hi ha hagut monitors que han hagut de mester
tres convocatòries per decidir-se, i d'altres que al primer dia ja no
ho veren clar i se n'anaren. 0 sigui que per provar-ho tampoc per-
dràs res. Vine a viure l'aventura amb nosaltres. T'esperam!.

El boom turistic dels anys 50-60 va propiciar que les illes i Mallorca en
especial passassin d'una economia eminentment rural i amb altes tasses
d'emigració a una economia de serveis turistics i convertir-se amb un Hoc
de recepció d'immigrants de tota mena. I quasi sense donar-nos compte,
passarem del poc al massa. La construcció dels primers anys fou tosca,
improvisada i sense sentit, tot i per porer adonar abast a tota aquella legió
de turistes que venien.

Els terrenys a sa marina que abans no valien res, ara eren els més
cars, i el boig de sa família el més ric. Els hotelers improvisats, feien el que
podien.

I amb tot això arribé una senyora: L'ESPECULACIO.
L'URBANISME havia d'ésser "aquella ciencia que permetés un desen-

volupament armoniós i equilibrat amb el seu entorn". Pero l'ansia dels
dobbers feeds o aviat, la cuertedat de mires, i la falta d'estima cap a la
pròpia terra, en definitive, el fantasma de l'especulació ho foteren tot.

El resultat era d'esperar, creixement sense control, agressió constant a
l'entorn, despreci total pel mite ambient, manca de serveis d'infraestructu-
ra, sobrepoblació: degradació, o lo que s'ha batiat internacionalment com
a BALEARITZACIO. Més negre impossible. I ara començam a tocar fondo
amb una oferta que supera la demanda. Una clientela cada vegada més
magre, i ancara ara una i falta de protecció als pocs espais que queden,
seguint la vella consigna de "tonto el Ultimo". I dins tot aixó una classe poll-
tica que ancara no ha descobert on es el nord, i que massa vegades són
"part interesada".

Sóller encara n'era un món apart, la peculiaritat deles seves comuni-
cacions i geografia l'havian preservada d'aquesta folia, en que molts dels

que se diven "Sollerics de pro" s'en morien de ganes. Pere aquesta situa-
ción no podria durar. L'urbanisme senzillament no existia pelt tot i això, les
infraccions mes grosses en aquesta matéria se reduien an aquell que can-
viava una biga o feia un martell per posar-hi un "cuarto de banyos" a ca se-
va sense demanar permis.

Però les coses aviat havien de canviar. El matrimoni entra l'Anjunta-
ment i certes persones interessades sols amb ells mateixos es feu cada
vegada mes evident, fins que algunes autoritats municipals i tècnics, es
veren fortament implicades en més d'un desbarat urbanístic realitzat dins
la nostra vall.

Després el tema Túnel fou com la "caixa de Pandora" i tots els dimonis i
mals urbanitzadors ja van amollats i fan de les seves.

Perquè enumerar-los, la Ilista es llarga i tanmateix tots ho sabem. I si
les autoritats que han de donar Ilum donen turn, quina força moral tenen
per dur la barca a bon port?. Pere el problema no es tot aquest, quan el tu-
risme no vulgui venir perquè Sóller sols sia un munt de ciment armat i res
pus?, que ferem els sollerics? o ens tirarem la pilota al cap, d'un costat a
l'altre com ara fan, en una exibició d'inoperancia i de curtedat política, els
hotelers i el Govern, allà per ciutat.

Sóller necessita un desenvolupament, i a mes fent el Túnel, aquest se-
rà quasi inevitable. Pere) encara estam davant la possibilitat de fer-ho bé,
respectant l'entorn i cercant un equilibti amb el mitja ambient, o bé, fent un
desgavell com han fet quasi pertot.

El Grup D'opinió recorda que aquest futur està en mans de les nostres
autoritats (tremoladises per altra part) i, perquè no, en mans del poble, que
al cap i a la fi les hem votades. Ulls i orelles dretes.

Parlem D'Urbanisme
Grup d 'Opinió



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

071 00 SOLLER 

FIN DE SEMANA EN ANDORRA
ITINERARIO DEL  VIAJE:
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
hada Andorra. Llegada a media mañana al Principado. Acomodación
en el hotel. cena y aiojamiento. Dta totalmente libre para realizar
compras.

03 MAR ANDORRA. - Estancia en el hotel en regimen de media pensión. Dta totalmente libre para las compras. o
bientambién 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 Utti-
mas compras. Por la tarde a primera hora saldremos en autocar hacia
Barcelona. Uegada a la Ciudad Condal ytraslado al aeropuerto para salir en
avión a las 21'00 horas hacia Palma. Uegada a Palma y FIN DEL VIAJ E.

PRICIO TOTAL POR PIRSONA 	 24.500 PIS
Suplontonto habitoción individual 	 1.800 PIS
ESTE PRECIO INCLUYE: Billete de avión de Palma-Barcelona-Palma.

Autocar durantetodo el recorrido descrito en el itinerario.
Hotel 3 estrellas en media pensión.
Acompañante desde 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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Josep M. Pomar, en Jose Manades Gas, es jubila

Servicial de nit i de dia, ha estat tècnic
de l'empresa durant trenta-cinc anys

Aquesta mateixa setmana, José Ma.
Pomar s'ha jubilat després de tren-
ta—cinc anys de treballar a EL GAS
S.A. com a cap ténic de l'empresa.
Substituí al seu pare, Francesc Po-
mar Colom, que fou l'encarregat
tècnic de la companyia durant cin-
quanta anys. Entre l'un i l'altre han
viscut pràcticament tota la història
d'una empresa sollerica, quasi bé
centenària.

L'any que ve farà cent anys que
Ia societat EL GAS SA, es va fundar.

El primer objectiu a l'hora de la seva
constitució fou fabricar gas canalitzat
per a l'enllumenat i la calefacció, el
qual arribava a la població de Sóller.
L'any 1.915 El Gas adquiri la societat
Eléctrica Sollerense i a partir d'aquell
moment s'encarregà també del
subministrament electric de Sóller, El
Port, Biniaraix i Fornalutx.

José M. Pomar, ens explica part
d'aquesta història, la més recent,
bocinets que no estan escrits en els
'fibres.

Jose M. Pomar es part de la história del Gas.

Josep Bouçà
Maria Ignasia

Pregunta.- Durant quants
anys has treballat pel Gas?

Resposta.- Ara farà 35
anys que vaig començar a fer
feina. Primer vaig estar al labo-
ratori de comptadors, i des-
prés vaig substituir al meu pa-
re, que era cap tècnic de
l'empresa.

P.- Era la primera feina
que feies?

R.- Abans de fer el servei
militar, ajudava a la botiga
que teniem a casa. Després,
com que m'agradava l'electri-
citat, vaig deixar la feina del
comerç i vaig començar al
Gas.

Els canvis viscuts

P.- Quines coses han
canviat des de que comença-
res?

R.- Uf!, moltes. Abans tota
Ia producció es feia a la central
del carrer de Sa Mar i a sa
Costera. Després l'any 1.959
Ia companyia arribà a un acord
amb GESA perquè aquesta
subministràs energia elèctrica
a Sóller i els nostres motors
s'aturaren. La turbina de Sa
Costera funcionà uns anys
més, fins que no fou rentable.

P.- Fins fa poc, encara es
venien barres de gel...

R.- Si, i encara segur que
hi ha gent que recorda quan hi
havia gas ciutat, que funcio-
naven aquells fogonets amb
uns grifonets... Es feia gas ciu-
tat, i electricitat, hi havia

per renovar-les. Per altra part
en aquell moment, devers els
anys 60, s'estava comercialit-
zant el gas butà que molt
prest suplantà al gas ciutat.

P.- La plantilla de treba-
Iladors, s'ha mantingut, ha
augmentat...

R.- Podem dir que ha
augmentat un poc. De fet el
que ha passat es que la bran-
ca elèctrica ha absorbit als
operaris que estaven dedicats
a la producció de gas i a la re-
paració de comptadors.

La feina de cada dia

P.- Parlem de la teva feina
en concret. En qué consistia?

R.- Aix?) també ha canviat
molt. Les condicions de
seguretat que avui dia tenen
totes les empreses, la tecno-
logia, les instal.lacions, les If-
nies d'alta 	 Abans,
quan hi havia una aturada de
Ilum, seguiem en bicicleta una
Unia per descobrir on estava el
problema, haviem d'empenyer
les escales amb uns carretons.

P.- Hi havia mattes atura-
des de Hum?

R.- Un poc de vent ja bas-
tava per prodUir una averia, i
moltes nits les haviem de pas-
sar aixi com he contat.

Els cables dels carrers

P.- Que són tants de fils
en l'aire, en els carrers?

R.- Bé, això es deu a la
modificació de la instal.lació
del voltatge. Ara la companyia
està passant la tensió de 150
volts a 220-380 que es la que
s'està generalitzant. Això es
molt costós i laboriós però en
estar tot acabat tendrà més
seguretat i es podran llevar
fils.

P.- Encara no està acabat
aquest canvi?

R.- No, s'ha fet un 60%
aproximadament, i es fa a mi-
da de les possibilitats, i poc a
P00 es van adapdant noves If-
nies.

P.- Recordes alguna
anècdota?

R.- ... Em ve al cap, ague-
lla intoxicació de dos operaris,
quan estaven sobre una torre
de purificació, ...els haguérem
de baixar des de dalt d'una
teulada... i quan moriren dues
persones, just el dia abans de
tancar la producció de gas.

P.- L'aigua de Sa Costera,
se l'enduran o no se l'endu-
ran?

R.- Això jo no t'ho sé con-
testar. Sé que és propietat d'El
Gas, però es la societat que

pot tenir una resposta. -t

El càrrec segueix

P.- Oui continuará al teu
floc?

R.- Serà un jove enginyer
electricista, Lluís Torres Ro-
vira. Ja fa tres anys que treba-
lla amb noltros i sap molt be
com funciona tot.

P.- Sabrás dormir tranquil,
després de tants anys de re-
bre telefonades a la nit per
anar a fer reparacions?

R.- Si, sobre tot perquè sé
que deix el Hoc en bones
mans, i puc estar tranquil.

P.-- la qué te dedicarás?
R.- A fer de pages, i a

contemplar la naturalesa.
P.- Això ho hauriem de fer

tots, perquè l'espenyen i prest
ja no ho podrem fer. Perà qui-
nes altres aficions tens?

R.- Com que sempre he
hagut d'estar pendent de la
feina, no he pogut estar ocu-
pat en altres coses. He estat
radio-aficionat, passiu, mem-
bre de la URE. Ara, pentura
m'hi dedicare més. També
m'agrada la filatèlia, tenc la
meva col.lecció de segells...

P.- Vols afegir alguna co-
sa?

R.- Vull aprofitar aquestes
pagines per agrair a la Junta
Directiva de l'empresa, les pa-
raules d'ànim en els moments
difícils o de depressió. També
a tots els meus companys de
feina que sempre han estat a
punt, en bon temps i en tem-
poral, i a tots en general, que
han sofrit amb ressignaciô les
molèsties d'un tall de Ilum.

Quan un vespre quedam a
les fosques, volem que torni
de seguida. Estam acostu-
mats a encendre'l i apagar-lo
en voler, i segur que una bri-
gada d'homes treballa per
aconseguir-ho.

JOSEP M. POMAR

José M. Pomar Pomar, va néixer l'any 1.925, el
25 de novembre. Es casat amb Catalina Colomar i té
tres fills, Gemma, Bartomeu, i Francesc. Començà a
treballar a l'empresa El GAS SA fa 35 anys, prime-
rament al laboratori de comptadors i després conti-
nuà el càrrec de cap tècnic, que havia exercit el seu
pare, Francesc Pomar durant 50 anys. Realitzà es-
tudis de radio—tècnic, i de tècnic—electricista. Es
membre de la URE, i és aficionat a la filatèlia, i
sempre que pot és a la muntanya de Muleta, on hi té
un olivar.

cambres de conservació de
fruita, i tanques per fabricació
de gel...

P.- / perquè es va deixar

de produir gas?
R.- S'aturà degut a què

les tuberies estaven en mal
estat i s'havia d'alçar tot Sóller

"...Sempre he hagutd'estar pendent de la feins"

-4W
P.— / ara;• —cpe es fa si

s'apaga el //um a tot Sóller?
R.- Si afecta a tot Sóller

no depen d'El Gas, nosaltres
ho comunicam a Marratxí, a
GESA. Si sols afecta a part de
Sóller, amb els interruptors de
distribució descobrim quin es
el sector amb problemes i lla-
vors anam a arreglar-lo.

P.- Es una feina de molta
responsabilitat?

R.- Si, sempre has d'estar
a punt, i de tu depen que hi
hagi Ilum a les cases i al ca-
rrer. Ets responsable del fun-
cionament de l'empresa.
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La Policia Municipal presenta la memòria de l'any 1989

50 accidents de tràfec i 4.546
denúncies per infraccions
del Codi de Circulació

Per segon any consecutiu, la Policia Munici-
pal de Sóller, al front de la qual es troba el ser-
gent Miguel Quetglas Morey, ha elaborat una

Memòria explicativa de les activitats realitzades
l' any 89. A més de la dotació de personal i dels
vehicles i material del qual disposa, la Memòria

relaciona els distints serveis prestats tant en
l' ambit administratiu com en el judicial o en l'es-
pecífic de regulació del transit rodat, amb una
anàlisi exhaustiva dels accidents de tràfec. "Veu
de Sale ofereix a continuació un resum
d'aquesta Memòria.

La Policía Municipal de
Sóller comptà l'any 1989 amb
una plantilla de 9 funcionaris,
distribtifts de la forma següent:
un Sergent, dos Caporals, 14
Policies i 2 auxiliars. Tretze dels
funcionaris tenen un edat infe-
rior als 35 anys, i la mitjana
d'edat es situà als voltants dels
35 anys i mig, per la qual cosa
es pot considerar una plantilla
d'edat relativament jove.

Vehicles

La dotació automobilística
de la Policia consisteix en un
Seat Ronda, un Seat 133, dues
motos Yamaha 250 c.c. i una
Mobylette. Els quatre vehicles
majors han efectuat l'any 89 un
total de 67.000 quilòmetres
aproximadament, i han consu-
mit 5.000 litres de gasolina.

Com a material de transmis-
sions, la Policia compta amb
una central de ràdio ubicada a
l'Ajuntament, més 10 transmis-
sors portàtils i un equip de ràdio
pel vehicle, que utilitza la pròpia
Policia, més altres 10 transmis-
sors portàtils que són utilitzats

pels metges i farmàcies de
guàrdia, i per la Brigada
d'Obres.

Ambit administratiu

Les denuncies per infrac-
cions de tràfec assoleixen la xi-
fra de 4.546, 322 més que l'any
1988. D'aquestes, només 121
han estat tramitades a la Jefa-
tura Provincial de Tràfec. Pel
que fa a les sancions imposa-
des, només 27 de les denún-
cies han donat Hoc a la suspen-
sir') del permís de circulació. Els
recursos presentats contra la
formulació de la denuncia as-
cendeixen a 232, un 24% man-
co que el 1988.

La sol.licituds d'atenció mè-
dica, farmacèutica o dels ser-
veis de l'ATS, ja sia personal-
ment o per telèfon, han estat in-
feriors al 1988. En total han es-
tat 8.208 requeriments, amb un
promig de més de 22 sol.lici-
tuds diàries.

A més d'això, la Policia ha
atès 11.547 sol.licituds d'infor-
mació diversa tramitades per te-
lefon, i ha cursat 1.012 partes
d'anomalies per deficiències en
els serveis públics: manca de
faroles, mal estat de carrers,
brutor, etc.

Finalment, l'any 1989 la Po-
licia Municipal s'ha fet càrrec de
91 objectes trobats a la via
pública i ha donat curs a la de-

núncia de objectes perduts. Pel
que fa a vehicles, la Policia ha
intervingut directament o indi-
rectament en la retirada de 58
vehicles abandonats pels pro-
pietaris a la via pública; quanti-
tat molt inferior a la del 1988, en
el que es retiraren 175 vehicles.
També s'han repartit 7.035 do-
cuments oficiais, ja sia per con-
vocatòries, comunicacions, i
avisos a particulars o bé, entre-
ga de documentació oficial a
altres organismes.

Projectes

En el capitol de projectes,
els funcionaris de Policia han
elaborat i posat en marxa la re-
forma circulatòria del Port i
també la del Centre de la
població; han realitzat igual-
ment l'estudi de Regulació dels
Guals permanents d'entrada de
vehicles, el Pla de Senyalització
per l'any 1990, i el projecte
d'Educació Vial i Protecció Civil
del mateix any.

Pel que fa a la senyalització
del tràfec urbà, tant a Sóller
com al Port i Biniaraix, la Policia
Municipal ha repintat o pintat
de nou 3.220 metres de ratlles
grogues, altres 998 metres de
ratlles blanques i 240 metres de
blaves. Endemés, ha col.locat
de nou o rehabilitat més de
trescentes senyals de tràfec: di-
recció prohibida, stop, aparca-

ment, parada taxis, etc.

Formació

L'any 1989, els funcionaris
de Policia han assistit a dife-
rents cursos de formació, semi-
naris d'educació, jornades d'au-
todefensa i cursets tècnics de
salvament, socorrisme i subma-
rinisme, tots ells celebrats fora
d'hores normais de servici.

Serveis especials

Dins la consideració de ser-
veis especials es poden trobar
les intervencions relacionades
amb animals, renous i molésties
als veins, bregues i altercats,
venda ambulant i instal.lacions
en la via pública. Són de remar-
car les 103 intervencions a la
inspecció d'obres particulars,
acompanyats del funcionari
d'obres corresponent, i també
els 76 serveis prestats en la re-
gulació del tràfec en casos es-
pecials: futbol, celebració de
festes populars, carreres pe-
destres o ciclistes, processons,
etc.

També han intervengut en
el rescat de vàries persones
perdudes a la muntanya, en
col.laboració amb el voluntariat
de la Creu Roja, i en cinc "aler-
tes verdes" en col.laboración
amb la Policia Municipal de Ciu-

tat. Dins aquest capitol cal
incloure igualment els 37 avisos
d'incendis que han atès, ja sien
forestals, de vehicles, de cases
particulars o de barques. Els in-
cendis forestals han suposat
durant el 1989 la incineració
d'uns 4.500 m2., la majoria de
pinar, garriga i brutor acumula-
da als solars.

Accidents de tràfec

La Memòria que estam co-
mentant dedica tot un capitol a
l'anàlisi dels accidents de trà-
fec, especialment els de les zo-
nes urbanes de la competencia
de la Policia Municipal, i a l'es-
tudi de les causes que provoca-
ren aquests accidents.

En total hi hagué set acci-
dents per atropells, amb nou
victimes, dues de les qua's fo-
ren greus. Altres cinc accidents
es produken per caiguda del
vehicle, amb sis ferits. Trenta
vuit dels accidents foren provo-
cats per col.lisió de vehicles de
dues o quatre rodes, de resul-
tes dels quals hi hagué 18 fe-
rits, la mitat d'ells de caràcter
greu. Els dies de major nombre
d'accidents són els dijous del
mes d'agost.

De l'estudi i avaluació de les
dades que ofereixen les esta-
distiques dels accidents de trà-
fec durant l'any 1989, es pot
elaborar el retrat-robot de lac-

cident i del conductor: Es tracta
d'un home de 36 anys d'edat
que condueix un turisme un di-
pus devers les tres de l'hora-
baixa del mes d'agost; el resul-
tat de l'accident, que seria mo-
tivat per un error de tipus humà,
donaria com a resultat una lesió
lleugera.

Educació vial

Al llarg de l'any 1989, la Po-
licia Municipal imparti un curset
d'Educació Vial als col.legis
d'Es Puig, Sagrats Cors i Sant
Vicenç de Paul, als quals assis-
tiren 480 alumnes. Com a
complement al curset es realit-
zaren activitats extra-escolars
consistents en pràctiques
d'habilitat i circulació amb bici-
cletes i "karts" habilitades en
dos circuits diferents que
s'anaven canviant cada setma-
na. La projecció d'una pel.lícula
de vídeo sobre protecció civil,
cedida per la Delegació del Go-
vern de Balears, i la celebració
d'un concurs de dibuixos sobre
educació vial en el que partici-
paren també els col.legis d'Es
Fossaret, l'Horta i el Port, com-
pleten les activitats realitzades
en aquest tema.

A mes del sergent Miguel
Quetglas, formen l'equip do-
cent el caporal Joan Vivas i els
policies Bartomeu Pons, Miguel
Castelo, Joan Josep Vivas, Jo
sep Porcel i Adolfo Caballero.

M. I.

Personal

El projecte de Reforma Circulatória del centre de la ciutat ha estat
	

El sergent Miquelet fluetglas tomará dirigir enguany el curset d'Educació
Transmissions
	

l'actuació més polèmica de la Policia Municipal
	

Vial a les Escoles



No podia arribar en millor moment. El gol de Miralles
exactament al minut 89 i 20 segons, va ser la puntilla.
El Sóller, que ja s'havia mostrat superior al llarg dels
noranta minuts, i que per exemple, va treure 9 cór-
ners per 5 els locals, va controlar be l'encontre. Així,
Bemat, Ilevat de quatre pilotes bombejades, gairebé
no va tenir treball seriós. El porter local Parera en

canvi, es va d'haver d'emprar a fons en més d'una
ocasió. L'Arbitre Moreno, va ser un valent, sobretot
quan va anular un gol a Mut en el minut 80, per una
falta técnica produida instants abans de que el remat
del davanter local arribes a las xarxes. Dos punts
d'or i diamants guanyats amb disciplina i molta feina.
Ara, caldrà confimiar la bona línia en partits pròxims.

0-1 . Les claus, la disciplina de joc, i I' impecable marcatge de Bestard a Mut

Un impecable gol de Miralles en el minut 89,
ana dos punts d'or que poden significar
l'enlairament del &Nier

Sebastià Miralles aconsegui desfer-se del seu marcador, i clavant
Ia sortida de Parera, afusellii el gol de la victbria. Una satisfaccib

inolvidable pela sollerics presents en "Es Torrent6". (Foto J.
Sampedro).

Portmany—Sóller, diumenge migdía, a les
Pitiüses

El Sóller afrontara el
segon desplaçament con-
secutiu en un moment mo-
ral realment important. Po-
dia be mancar un triomf a
fora per fer tornar la tran-
quilitat al planter. La victò-
ria de "Es Torrentó" ha cai-
gut com argua de maig en
una jornada, la passada
redona, en la que cap dels
equips de la zona baixa,
aconseguí la victòria, Ilevat
del Saler. Així s'explica
l'important salt a la taula.

Brugos i David,
en l'onze inicial

Mentre Alfons Tovar
vege la quarta a Felanitx,
Got per motius laborals
tampoc podrà viatjar. En
canvi, Brugos tornara,
cumplit ja el partit de san-
ció. Igualment David s'in-
tegrarà a l'onze de sortida.
Sembla a ser que Xiu ja es-
ta recuperat, però tal volta
l'entrenador el reservi pel
trascendental Saler—Llosa-
tense del 25, que ja podem
adelantar que es jugara a
migdia a fi de no coincidir
amb la popular "Rueta de
Carnaval", tan anelada i
popular ja a la nostra ciu-
tat.

A fi de que l'aficionat
solleric pugui conèixer el
resultat del Port-
many—Sóller, els remitim a
la sintonia de "Radio Balear"
(F.M. 101.4), en el progra-
ma esportiu que comença
a les dues, on es donara
un breu resum del encon-
tre.

La plaga de lesions ha
arribat a la directiva

La ja famosa plaga de
lesions que afecta als ju-

Després de complir el partit de
sanció, Brugos tornani a l'onze

titular al camp del Portmany.
(Foto J. Sampedro).

gadors del Sóller, sembla
que també a aplegat als di-
rectius. En efecte, dos dels
membres de la junta, han
patit aquests dies sendes
lesions físiques. Per un
costat Juan Brugos va
comparèixer en "Es Torren-
to" amb el braç esquerra
(no es el seu b(5), enguixat.
Sembla a ser que va ser
jugant a tennis, enfront un
conegut esportista i drec-
tor de banc, al que malgrat
Ia lesió, Brugos el deixa
amb un doble 6-0. Es un
fene)men aquest Juan!. El
segon cas, afecta a Mano-
lo Vazquez Pulgarín, amb
un doloros esquinçament
de turmell.

Tant de bó, si al manco
els jugadors sanen, encara
que sia a canvi de veure a
un grapat de directius coi-
xos. Veritat que si?.

Tot és possible. El Sóller
viatja amb una moral de ferro
Al camp del vice-líder, d Saler intentarà
arrebassar l'empat. Tovar i Got no
viatjen. Brugos i David en l'equip inicial

Toni Oliver

ESCUDERIA
SOLLER

C/. Batach - Edificio Escolapias
07100-SOLLER

DESEAS
SER SOCIO

INFORMATE EN:
1 . ESTANCO DE LA PLAZA

2. LOCAL "SES ESCOLAPIAS", 1° PISO,
2a PUERTA IZQUIERDA

HORARIO:
—MARTES Y JUEVES ( 1 8h. a 20h.)

—SABADOS ( 1 5h. a 1 9h.)

TALLER I EXPOSICIO:
CAMI CAS JURAT

TEL.63 31 16
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Toni Oliver

Felanitx i Saler es jugaven
quelcom més de dos punts.
Els locals, que venien de fer
dos bons resultats seguits,
havien de donar el do de pit.
El &Nier, també tenia l'obliga-
ció de puntuar per rectificar
passades males impresions.
La tensió va ser present a tot
moment.

Ofensiva inicial felanitxera

Varen sortir els locals força
decidits a resoldre el partit per
la via rápida i així, Pont als dos
minuts va gaudir de la primera
oportunitat. Reacciona el
Sóller, i Martin xutà amb molta
intenció, obligant a Parera a
fer una decisiva aturada. El
partit era intens, amb domini
altern, però el Saler a l'hora
de la veritat, creava situacions
més delicades. Prova del do-
mini i accions ofensives, es el
fet de que el Saler en els pri-
mers quaranta cinc minuts, va
Ilençar 7 trates de race), per
tant sols una dels locals.

Emoció extenuant

En el segon període, l'in-
tensitat emocional puja a ni-
vells Assims. El domini terri-
torial local, es mesclava amb
un sempre perillosos contraa-
tacs dels sollerics. Edu va es-
tar senzillament impresionant,
amb unes galopades aplaudi-
des pels propis felanitxers. El
gol podia arribar en qualsevol
moment, però al mateix

temps, el Saler havia de
guardar els darreres. L'empat,
era be), però encara va ser
millor l'èxtasi qe visqueren els
aprop de cinquanta seguidors
sollerics al l'ultim minut...

Apoteòsic gol de Miralles

Corria el minut 89, quan
David guanya en el centre del
camp el salt a un contre, i de
cap aprofundí cap a Miralles,
qui a la vegada guanya la po-
sicle) al Iliure Llull, i en plena
carrera, davant la sortida de

Parera, afusellà per alt. lmpe-
Gable i implacable. Va ser el
primer gol de Miralles aquest
any, pero que val de tres (5
quatre. Una maravella.

Desesperada presle) local
en els últims instants, pero els
homes del Saler, molt sen-
cers, aguantaren bé el físic, i
res va passar fins que Moreno
va pitar el final en el minut 93.

Magnifie treball de corijunt

A l'hora de analitzar l'ac-
tuació dels triomfants, s'ha de

destacar en primer Hoc, el ex-
traordinari treball de conjunt i
de tasca col.lectiva de tot
l'equip. Bernat, sense pro-
blemes. Coll, amb el seu habi-
tuai pundonor va donar la ca-
ra a tot instant. Tovar ens
mostra un cop més, que ja es
més una realitat que una
promesa. No s'arrufa. Tot el
contrait fa arrufar al seu par.
Miquelet Nadal a darrera, com
sempre, tota una garantia.
Apoteòsic Bestard en el seu
marcatje individual a la figura
golejadora Mut. No li deixà to-
car bolla. A la mitja, Edu va
realitzar el seu millor partit a
fora. Sembla que mai acaba la
corda. Martin, va fer aiximateix
una feinada, presionant, pu-
jant pilotes i rematant. Torna-
rem veure al Martin dels grans
capvespres. Got, en la seva
habitual línia, d'entrega gene-
rosa al servei del equip. Ro-
dríguez, en el temps que va
estar al terreny, es va bellugar
amb moltes ganes, i el seu
substitut David Monge es va
dedicar a ajudar més a la mit-
ja. D'ail va partir la passada
del gol, actuant a bon nivell.
Miralles, va ser decisiu, amb
l'oportuníssim gol Pel damés,
aguantà bé la pilota, posant el
grau d'experiència sempre
necessari. I per últim, Joan
Brussi. El debutant va con-
vencer plenament. És un ho-
me Iluitador, rapid i de apre-
ciable tècnica. Pot ser un ju-
gador important per a la recta
final de Higa, a on es juga el
tot per tot l'equip de la Vall.
En resum, un notable—alt
col.lectiu.

AMB EL FRED DE
FEBRER DEVORA UNA
JO TUL

S'HI ESTA BE



Sa Glosa den Tomeuet
Sett sa recuperació?

En es camp des Torrentó
	

Perquè s'equip sap jugar
el Baler mos va guanyar
	 hi posen tota sa voluntat

serà sa recuperació
	 ses lesions no mos han respectat

per a llocs poder pujar?
	

i de sort no podem bravejar

Si en Bussi es tan coratjós
	 I si ses nostres muses

com n'Edu tan valent
	 mos volguessin escoltar

si en fitxavem altres dos 	 a dins ses Pitiüses
no aniriem a preferent
	

tornariem puntuar

La Tercera, resum de la jornada

Espectacular escalada del Stoller

Port de &Slier, una de calenta i
una de freda

Diumenge a Santa Eugenia, toca la madura
Redacció

En Iinies generals, la present campanya
es pot considerar com a molt bona. Port de
Sóller te el seu punt fluix en l'irregularitat. Ai-
xi com guanya punts a fora, els a perd a ca-
sa, especialment a la últimafase de la I liga.

I es una verdadera llàstima. De mantenir
Ia regularitat a casa, en aquests moments
estariem parlant d'un Port de Sóller lider
destacat. L'últim diumenge, va tornar a fora-
dar al camp propi, contra pronòstic, davant
un discret Mariense, que es va adelantar al
marcador a les primeres de canvi, i ja va ser
una muntanya per l'entusiasta conjunt por-

teny.

A Santa Eugenia, toca rectificar

A la jornada d'aquest diumenge, Port de
Sóller es desplaça al terreny del Santa Eu-
genia, equip mal classificat, i que ha d'ésser
propici per l'equip de Joan Socies. Pensem
que possiblement pujin de categoria tres
quatre equips. Aim!) vol dir que no ha de
cundir el desànim a cap moment, i que s'ha
d'espijar altre cop a tota pastilla.

En definitiva, que Port de Sóller ha de fer
valer la seva superioritat i fer bons els pro-
nòstics. Des de Santa Eugenia, s'ha de tor-
nar amb els dos positius.

RESULTATS I CLASSIFICACIO
Felanitx - SOLLER 	
Maganova-Juve - Portmany
Cola D'Or - Uosetense 	
Porto Oisto - Alayor 	
Cordessor - Isleho 	

0-1
1-1
3-1
0-4
1-0

•

Constancia - Boclia C.M. 	 2-0
Ferrenas - Poblense 	 2-0
Hospitalet - Manocor 	 1-1
P.Sta.Eulalla - Code Papuan,— 1-1
Arenal - Santa Pons° 	 2-2

E	 P	 RC	 hmtes
Mama:or 	 23 	 16 5 2 53 18 37 +15
Patimany 	 23	 12 7 4 37 21 31 +7
Mayor 	 23 • 14 1 36 9 30 +6
Cola D'Or 	 23 	 12 6 5 44 26 30 +6
Cade Poguera 	 23	 10 6 7 49 22 26 +4
P.Sta.Eulalia 	 23 9	 6 8 28 27 24 +2
Bodia C.M. 	 23 	 10 4 9 32 32 24
Constancia 	 23 7	 9 7 24 23 23 +1
Maganova-Juve 	 23 9	 5 9 34 34 23 -1
Santa Poona 	 23 5 	 13 5 24 26 23 +1
Ferranti' 	 23 9 	 5 9 22 29 23 +1
Poblense 	 23 9	 4 10 30 39 22 -2
Cardessar 	 23 7	 7 9 20 27 21 -1
SOLLER 	 23 6	 7 10 23 31 19 -5
Arenal 	 23 6	 7 10 23 45 19 -3
Porto Cristo 	 23 7	 4 12 28 38 18 -4
Hospitalet 	 23 4	 10 9 26 37 18 -4
	  23 7	 4 12 25 39 18 -6

Llosetense 	 23 5	 7 11 32 46 17 -7
Felanitx 	 23 4	 6 13 26 47 14 -10

IN/

BAR ESPANA
Especialidad en tapas variadas

Plaza Constitución, 22
Teléfono: 63.00.04

Antonia
Depilación-Pedicura
Manicura-Masajes

Limpieza de cutis
Tel. 63 28 91

C/. San Bartolomé, n°6

PARA FACI-1ADAS,
INDUSTRIAS,

DECORACION Y MARINAS

PAPELES PINTADOS,
MOQUETAS, COLAS,

PINCELERIA, INSECTICIDAS,
ARTICULOS LIMPIEZA,

PRODUCTOS PARA PISCINAS,
ARTICULOS PARA ARTISTA,

PALOU, 22
TELEFONO 63 3842

SOLLER (Mallorca)

Pionatad

*Procoloede Miguel D. Bernal
C/. Palau, 22. Tel. 633842

erne
ilDROGUERIA

JAIME FONS UMBERT
AGENTE EXCLUSIVO

C/. Poetisa Fca. Alcover 68 - 70
SOLLER — Tels: 630235 y 630078
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Futbol-Ill Divissió
	 II Regional

Toni Rullán

Quatre victòries locals,
quatre empats i dues victories
a domicil'', balanç d'una jorna-
da en que se marcaren vint i
quatre gols, tretze els equips
que jugaven a casa i onze els
visitants, i cinc quedaran sen-
se marcar.

Guanyaren fora el Alaior a
Porto Cristo (0-4) i el Sóller a
Felanitx (0-1).

Empataren, Magano-
va-Portmany (1-1), Hospita-
let-Manacor (1-1), Santa Eu-
lària-Cade (1-1) i Arenal-San-
ta Ponça (2-2).

Victòries locals -dintre de
tota lógica- also Cala
D'Or-Uosetense (3-1), Car-

dessar-Illenc (1-0), Constàn-
cia-Badia (2-0) i Ferre-
ries-Poblense (2-0).

No hi ha canvis substan-
cials als primers flocs de la
classificació que comanda el
Manacor. On hi ha hagut "mo-
guda" ha estat per la cúa.
Dels set darrers classificats
l'unic que ha sumat els dos
punts a estat el SOLLER au-
mentaren un punt real i un
negatiu Arenal i Hospitalet,
perderen els dos punts Illenc,
Uoseta i Porto Cristo i Felanitx
han aumentat la seva compte
de negatius amb dos punts
més.

El Manacor segueix com
l'equip que ha guanyat mês
partits 16, i el que ha marcat
mês gols 54.

Alaior es el que ha perdut
menys encontres, només 1, el
que n'ha empatat mês, 14, i el
que ha encaixat més pocs
gols, 9.

Hospitalet i Felanitx els
que han guanyat menys par-
tits 4, siguent el Felanitx, cuer
de la classificació el que ha
encaixat mês gols 47.

Per a la propera jornada
veiem com a partits mês inte-
ressants els que jugardn: Uo-
setense-Maganova;
Illenc-Porto Cristo; Arenal-Fe-
lanitx i Portmany-Sóller.

Alevins

Sollerense, 4
Santa Maria, 0

Joan Antoni

Alineació: Caldentey,
Mayol, M. Ensehat, T.
Ensefiat, Padilla, Ro-
driguez, Puig, Brage,
Valcaneras, Casas,
Croft') (R. Capó).

Gols: Minut 21, 1-0,
en pròpia porta. Minut 52,
2-0, Valcaneras. Mi-
nut 55, 3-0, Valcaneras.
Minut 57, 4-0, Valcane-
ras.

Comentari: El Solle-
rense amb cinc minuts
de inspiració, per media-
ció d'en Valcaneras,
-que va ésser la figura
del partit- aconseguí una
victòria contundent, que
fins a Ilavors era de resul-
tat incert.

Joan Antoni

Alineació: Jeroni, Segui,
Xesc Valls, Hernández, Ri-
bas, Josep Antoni, Alfons,
Josep Uuis, Quico, Rodri-
guez (Uuis Valls, Zapata i Al-
cover).

Gols: Minut 6, 0-1, Josep.
Minut 12, 1-1, Josep Antoni. Mi-

Joan Antoni

Alineació: Gregori, Po-
mar, Ensefiat, March, Moll-
no, Castillo, Athena, San-
martin, Fontanet, Castafier i
Eugeni.

Comentad: Una kg-fa go-
letjada va encaixar el Sailer
davant un Atlètic Balears que
va ésser molt resolutiu. Dels

nut 53, 1-2, Josep. Minut 64,
1-3, Josep.

Comentan: En el primer
temps hi va haver igualtat en el
joc i marcador, a on tan sols
l'únic destacable fou el gol mar-
cat per Josep Antoni. Després
del descans s'imposà l'equip vi-
sitant que va aconseguir dos
gols i demostrà més encert da-
vant la porteria que eis sollerics.

sis gols just dos foren mar-
cats en el primer temps, a on
es va veure millor joc per part
de l'equip solleric. Ja a la se-
gona part els locals es mos-
traren molt realitzadors, i en
els darrers vint minuts de par-
tit aconseguiren quatre gols
més, que no feren justicia a la
derrota tan abultada, si bé era
merescuda, emperò no per
aquesta diferència.

Infantils

Sollerense, 1 -Sant Jordi, 3

Atletic Balears, 6-Sóller,

¿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

PIDA SU PRESUPUESTO
Y LLEVESE SU REGALO.

LAMPARAS A MITAD DE PRECIO

FACILIDADES DE PAGO
DESDE 6.000 PTAS. AL MES.

ALMACENES COMPANY
COMO SIEMPRE MAS BARATO.

SABADOS TARDE ABIERTO DE 18 H. A 20 H.



Des de fa uns anys, (des de la desaparició de l'Es-
cuderia Puig Major), l'automobilisme solleric -a pesar
de la gran afició existent a la nostra Vall- pareixia que
anava perdent força... els pilots locals que a les hores
arrossegaven una gran quantitat de pública anaven
deixant la práctica d'aquest emocionant i perillós es-

Acaba de néixer una dinàmica Entitat Esportiva

port... Fins que de noy un grup d'animosos i dinámi
aficionats toma interrompre amb força i ganes dins
món del motor, creant la "ESCUDERIA SOLLER".

"Veu de Sóller", sempre al peu de les noticies,
volgut donar aquesta primicia informativa als seus
tors.

Escuderia Sóller: Joventut i ganes de fer feina

Juvenil Masculf

Coll den Rebassa, 53
Joy. Mariana, 55
Pels pèls

Jota

En un emocionant partit, el Mariana va vèncer finalment al Coll
den Rebassa, donant aixi, una importat passa per a disputar els
"play-off" pal títol.

Coli den Rebassa: Rosselló (6), Baos (4), Bujidos, Juan (2), Ca-
rrasco (10), Pérez, Cabanillas (5), Bordoy (5), Far (18), Guira (3).

10 tirs convertit de 23 intents. 14 faites corrieses . Sense elimi-
nats.

Joventut Mariana: Jaume, Oscar (15), Alfred (5), Fuster (7), Mo-
rell (4), Rodelas (6), Serra, Oliver (18), González, Castelló.

9 tirs convertits de 14 intents, 16 faites; eliminat Morell (38). Qua-
tre Triples de sis intents.

Resultats del Mariana

Senior Femení: Pink, 42 - J. Mariana, 88.
Juvenil Femení: Pollença, 51 - J. Mariana, 65.
Cadet Masculí: J. Mariana, 46 - Sent Josep "B", 98.
Infantil Masculi: J. Mariana "A", 98 - Syrius "C", 15
J. Mariana "B", 56 - Luis Vives, 66.
Mini-1311squet Masculi Sant Josep "C", 32 - J. Mariana, 44.

La Jornada de Berna

A les 10,00 (Mini Bàsquet) : J. Mariana - Sa Pobla.
A les 11,00 (Infantil Masculi): J. Mariana "A" - Campos.
A les 12,30 (Infantil Masculi): J. Mariana "B" - Sirius "C".
A les 17,00 (Cadets): J. Mariana - Pedes Manacor
A les 18,00 (Juvenils): J. Mariana - At. Pollença (Líder).

Petanca

El C.P. Sóller s'afiança
en el segon Hoc

4:4

r#,

44c)

44 AVA
o

L'Automobilisme solleric toms arrancar amb força.

Atletisme

Campionat de les Balears
de Cross per Equips

Joan

incomprensiblement els ordenadors ens varen jugar una
mala passada, i a l'edició de la setmana passada ens va
quedar dins el tinter la bona actuació del sollerics Francesc
Arbona en el Campionat de les Balears de Cross per Equips,
disputat el passat diumente dia quatre, en el que l'equip A de
l'Hermes-Circulo Sollerense, dins el que estava integrat
l'amic Xesc, va aconseguir la Medalla de Bronze. L'atleta
solleric es va classificar en el Hoc divitè de la general.

707,
Brillante visto de perfil

JOYERIA — PLATERIA
RELOJERIA

Trabajos por encargo.
Modelos exclusivos

VIDEO CLUB

tritØlal
C/. Cristóbal Colón, s/n

(FrenteMercado)
SOLLER (MALLORCA)

Transports
C. SASTRE

Gas-oil per calefacción
a domicill

Tel. 63 30 49 / 63 03 87

BOBINATGES PEDRO
BOBINATGE I REPARACIO DE MOTORS

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

SOLLER

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
lluna, 7- Teléfono 63 0132

Sont Joume, 7- Teléfono 63 1286
FABRICA: Illeto, 48 - Ca'n Tobo/et- Tel. 63 06 51

hi ALFREDO LORENTE
Taller de Reparaciones

Electrónicas
Radio Cassettes - Televisión y Video

Instalación de Antenas
JuntoHotel EIGuia. Tel. 633919- SOLLER

Cuando la distinción está en un DETALLE

010oficial	 UADRÓ PORCELANAS

Plaza Espaiia núm. 4. SOLLER
(Junto estación ferrocarril)

Teléfono: 63.10.52
Concesionario
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Automobilisme

Toni Rullan

A la categoría de Preferent,
guanyaren els dos equips soue -
rics. El C.P. Sóller a les pistes
del Son Cladera (3-6) i el Unió
de Sóller, a casa, enfront del
Llama (5-4). A la classificació el
C.P. Sóller esta er segon Hoc
amb 22 punts, mentres que
l 'Unió es el quart amb 18.

A segona B, encontre de ri-
valitat local. Un Sóller-Belles
Pistes amb victôna por la mini-
ma del &Nier (5-4). La classrfi-

cació d'aquest grup esta enca-
çálada per el Puente amb 28
punts, quart Belles Pistes amb
20 i cinquè el Sóller amb 18.

Suma dos punts més l 'Unió
de Sóller de Tercera, que s'en-
frontà al A. Juventut a domicili, i
li guanya (4-5). El Belles Pistes
va resoldre favorablement i amb
claritat el seu enfrontament
amb el Punta Verda (7-2). Unió
de Sóller mante la seva privile-
giada posició a la taula classifi-
catbria -segona plaça- mentres
que el Belles Pistes ocupa la
novena posició.

Joan

El passat dilluns, dia cinc,
després de molts de mesos de
gestions, els companys Miguel
Bemat Puigserver, Gabriel
Coll Pomar, Albert Frau Gon-
zález, Miquel-A. Guardiola
Amengual, Marcelli Caballe-
ro Rullim, Antoni Forteza Co-
lom i Francesc-Xavier López
Calvo fundaven oficialment a la
nostra Ciutat la "Escuderia
Sóller", per a la promoció de
l'autobomilisme.

El local social

L'Entitat que ja funciona, a
partir d'aquesta data, té el seu
local social en el primer pis de
les Escolapies, en el Carrer d'en
Batac, de la nostra Ciutat, que
es troba obert els dimarts i di-
jous, de les 18 a les 20 hores, i
els dissabtes de les quatre a les
vuit del vespre.

Aquesta primera seu, fou
cedida per l'Ajuntament d'So-
ller a l'Escuderia, fins que co-
mencin les obres de reforma,
aproximadament d'aquí a mig
any.

Socis i avantatges

Actualment compten ja amb
un total de 56 socis inscrits, que
tenen a la seva disposició, en el
local social, un circuit perma-
nent de vint-i-cinc metres de
Slot (Scalextric), una sala de vi-
deo amb la projecció dels da-
rrers Rallis del Campionat Mun-
dial, una sala de lectura amb les
revistes del motor més impor-
tant del país, informació i rutó-
metres de les proes d'àmbit
illec, i informació i ajuda per els
socis-pilots que es vulguin ini-
ciar dins l'automobilisme, a mes'
d'un descompte d'un 25% a
Sercomovil.

Les quotes són de 1.000,-
ptes. anuals per els socis juve-
n'ils, de 2.000,- ptes. per els so-
cis de número, i de 5.000,-
ptes. per els horaris.

La Junta Directiva

La primera Junta Directiva
ha quedat constituida de la se-
güent forma:
President: 	 Mique! 	 Bemat
Puigserver.
Vice-President: Gabriel Coll
Pomar.
Secretari: Albert Frau Gonzá-
lez.
Tresorer: Miquel-A. Guardiola
Amengual.
Vocals:

Marcel.lí Caballero Rullàn.
Antoni Forteza Colom.
Francesc-Xavier López

Calvo.

Els projectex

El projecte més inminent es
l'organització del "Primer Sla-
lom Ciutat de Sóller que molt
possiblement es disputi el dia
de la Fira, en el Camp de Fútbol
del Port de Sóller. En aquesta
prova hi podran participar tots
els que vulguin, no sent neces-

Com a novetat d'aquesta prova
molt possiblement es faci la
"Pujada a la Figuera".

Un altre dels projectes, al
que es pensa donar continuitat
anual, es la "Pujada a la Figue-
ra".

Un altre dels projectes, al
que es pensa donar continuitat
anual, es la "Pujada Local de
Slot", puntuable per el Cam-
pionat de les Baleares.

El funciona ment

Cada dimecres hi ha reunió
de la Junta Directiva, i cada pa-
rell de mesos (especialment
abans de les proves) Assem-
blea General de Socis, a on es
prenen totes les decisions.

Els pilots

N'Antoni Forteza de s'Es-
tanc de Plaça (pilot) i en Mar-
celli Caballero (copilot) seran
els primers esportistes de l'Es-
cuderia inscrits a una prova. Els
dos sollerics tenen intenció de
participar en el Ralli de la Copa
Fura que es disputarà dins Ca-
talunya.

Per altra part en Leandro,
amb el seu 850 super-preparat,
participarà a totes les curses
d'Autocross puntuables pel
Campionat de les Baleares.

sana cap 'licencia federativa.
Per el 15 i 16 de Setembre

tenen sol.licitat el "Primer Ralli
Vall de Sóller", que al parèixer,
no podrà ser puntuable, aques-
ta vegada, pel Campionat de
les Baleares, degut a que el Ca-
lendari ja esta confeccionat.

CARTELERA ESPORTIVA
Dissabte, 17

Fútbol 15.00 C.F. Sóller - St. Marçal (Alevins)
16.30 C.F. Sóller- La Salle (Infantils)
18.00 Sherwin Williams - Restaurant Tropical (Empresa)



III Tomeig Perruqueria J. Socias

Es mantenen les primeres posicions
Joan

Cap novetat dins els
primers Ilocs quan ja ens
estem acostant a la recta
final d'aquest tercer Tomeis
a Tres Bandes "Perruqueria
Joan Socias".

La general de moment
segueix encapçalada pen
Jorquera seguit d'en Sal-
vador Burgueño -una de
les revelacions d'aquesta
prova- i en Bartomeu Pa-
lou.

El més destacable de la
setmana ha estat l'avanç
del veterà Pere Magraner,
passant a ocupar el l'oc
quart de la classificació, per
davant de n'Antoni Socias.
Aix i com el d'en Joan So-
cias que passa a ocupar el
lloc sise, per davant d'en
Tomás Plomer.

Segons pareix hi haurà
un total de 19 trofeus (un
per cada finalista), que han
estat donats per U.G.T.,
PSOE., P.S.M., Fusteria
Ametller-Atienza, Guarderia
S611er, Bar Central, Vidrieria
Alpha CB, Bar "Círculo
Sollerense", Societat "Circu-
lo Sollerense", Gelateria
Can Pau, Tallers Toful Mar-
ti, Perruqueria Joan Socias,
i Teseguim S.A.

Salvador Borgueflo es va
imposer a l'imbatut Jorquera

Darreresconfrontacions
J. Socias 2 - Casasnovas
Enseñat 2 - Mascaró
Gelabert O - Magraner 2
Forteza 2 - Ferrer 0
Sastre 0 - Enseñat 2
Magraner O -Jorquera 2
J. Socias 0 - Sampol 2
Quetglas O - Aguiló 2
Enseñat 0 - M. Ferrer 2
Quetglas O - Jaume 2
Jorquera 2 - Palou
Casasnovas O - Burgueño 2
Plomer 2 - Ferrer 0
Jaume 2 - Ensehat 0
Burgueño 2 - Plomer 0
Mascará O -Jorquera 2
Ferrer° - Sampol 2

Ullar

Atletisme

Campinonat de les Balears Absolut de Cross

Joan

Passat demà, diumenge, els atletes de l 'Hermes-Circulo Sollerense participaran en el Cam-
pionat de les Balears Absolut de Cross, que es disputarà a la germana Illa d'Eivissa, baix de
l'organització del C.A. Jasa.

Campionats Absoluts de Pista

El passat diumenge, es disputa en el Poliesportiu Princeps d'Espanya, de Ciutat, la segona jorna-
da corresponent al Campionat de les Balears de Pisca d'Hivern, en la que l'atleta de l'Hermes - Circu-
lo Sollerense Rosa - Anna Fiquera va aconseguir medalla d'argent, al classificar-se en segon bloc, da-
rrera na Cristina Reus (Karhu-Costa Calvià) a la prova de seixanta-metres tangues femenins.

ANUNCIS CLASSIFICATS

COMPRARIA pequeño piso,
estudio o altillo convertible en
vivienda. Pasar ofertas por
escrito al Apartado 10090 de
Palma.

SE VENDEN MUEBLES habita-
ción de matrimonio. Precio in-
teresante. Teléfono 63.13.48.

VENDO PISO en la calle Vica-
rio Pastor, hace esquina con
tres calles, situado a pocos
metros de la plaza. Informes
en oficinas Butano. Teléfonos:
63.10.96 - 63.28.33.

SE COMPRAN MUEBLES anti-
guos y toda clase de objetos.
Carrer de la Rosa, 3. Teléfo-
nos: 63.28.73 y 63.10.67.

MASAJE
TERAPEUTICO

Columna vertebral,
Circulación, Artrosis, etc.

AIDA JUNCO
Tel: 63.19.88.

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

tomancia (Tarot) presente y fu-
uro. Problemas de hechizos.

Tfno. 63.39.34.

S'OFEREIXEN DUES PLACES
d'ajudant de camarer i una
plaça de ajudant de cuiner. Se
valorará experiencia. Restau-
rant Bens d'Avall. Telèfon:
63.01.06. Horabaixes a partir
de les 17h.

VENDO Ford Fiesta 1300
CHIA. Matricula PM-T. 250.000
ptas. Tfno. 63.30.63 y 63.01.95.

METGE JOVE amb bona pre-
sencia voldria amistat amb
senyoreta (sense fills) amb
propòsits matrimonials.
M'agrada la sinceritat i l'afec-
te. 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).

VENDO aparador de 2,40 mts.
por 1,90 mts. Precio 25.000
ptas. Tfno. 63.25.45.

Sall de Disfresses

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

Es el...
ClifflaildVal de la

"Defensora"

Carllairai a la "Defel2S0r8 
Dijous, dia 22 de Febrer, a les 21'30
Dissabte, dia 24 de Febrer, a les 21'30
Diumenge, dia 25 de Febrer, en acabar

•Sa Rua • 
Dimarts, dia 27 de Febrer, a les 21'30

Grans Finals
amb lliurament de premis
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SE VENDE LANCHA dis me-
tros eslora, dos motores, muy
buen estado. Lista 5a. Infor-
mes: Tel. 631403.

DISEÑADORA gráfica busca
urgentemente apartamento o
estudio pequeño en Sóller o
Puerto, para alquilar a largo
plazo. Tfno. 63.09.996 63.30.45.

CENTRO DE ORIENTACION
SELENE Ayuda psicológica.
Problemas sentimentales. Car-

CLASES DE INGLES, con pro-
fesora nativa americana. Todos
los niveles. Enfoque de la con-
versación.
Individuales y grupos peque-
ños. Tfno. 63.1 I .13.

SE ALQUILA despacho en Pla-
za Constitución. Tfno. 63.23.11.

SE NECESITA chófer con car-
net la. clase y C-2. Tfno.
63.02.19. Can Soler.

Futtrolde Empresas

Viajes Sóller, 1
Bar Pou, 1

F.M.

Los Veteranos sin suerte

Viajes Sóller: Buades, Ra-
ja, Ufarte, Vidaha, Feijóo,
Hector, Santos, Agustín,
Serna, Clua y Girbent.

Bar Pou: Mulet, Forteza,
Mateu, Garau, Luque, Bon-
nin, Andrés (Claré), Mar-
quez, Mas, Santamaría (Ca-
pó), Verd y Claré.

Arbitro: Sr. Cervantes,
mal, se trago un claro pe-
nalty a favor de los locales.

Goles: (1-0) Clua por par-
te local, tras recibir un centro
de Hector. (1-1) Santamaría
de falta directa al borde del
área grande.

Comentario: Claro domi-
nio por parte de los Vetera-
nos a lo largo del encuentro,
disponiendo de claras oca-
siones de gol de las cuales
tan sólo aprovecharon una.
Tan sólo una falta inexisten-
te, bien ejecutada, hizo per-
der un punto a los locales en
las postrimerias del encuen-
tro.

Mañana se desplazan a
Sa Pobla donde se enfrenta-
rán al Bayer.

SE COMPRAN muebles nue-
vos y usados y todo tipo de an-
tigtiedades. Tfnos. 45.61.04 -
63.05.74.

SE OFRECE mujer de mediana
edad, formal, para hacer com-
pallia a señora mayor. Tfno.
63.28.34.

ALQUILO despachos. Tres
dependencias. Apto para
cualquier negocio. Plaza Cons-
titució. Tfno. 46.48.20.

Fútbol Juvenil

Port de Saler, 8
Campanet, 1

M.A. Feijóo

Port de Sóller: Coll
(Cánovas), Coca, Ferrer,
Vázquez, Bort, Pardo, Ra-
ja, (Moragues), Torrens
(Darder), López, Barceló
(Hernaiz) y Ruiz (Daza).

Campanet Payeras,
Lomas, Mairata, Guart,
Reines, Cladera, Morell,
Serra (Horrach), Bisquerra,
Vives y Femenia.

Arbitro: Sr. Torres,
bien, amonestó a Bort y
Coca por parte local, aun-
que pudo amonestar a to-
dos los jugadores de los
dos conjuntos.

Goles: Por parte local,
3 López, 2 Ruiz, Barceló,
Torrens y Vázquez. Bis-
querra acortó distancias.

Comentario: Muy bien
los Juveniles, frente a un
equipo que no pudo en
ningún momento quitarse
el dominio de encima.

Sobresaliente en juego,
ganas y goles, no se pue-
de pedir más en fútbol. Lo
triste fue que faltando
unos pocos minutos para
finalizar el encuentro, y
con un (8-0) en el marca-
dor, los veintidós jugado-
res se enzarzaron en una
discusión con agresiones
físicas, por ambas partes.
La verdad lamentable y
triste, menos mal que hu-
bo buen comportamiento
por parte de directivos y
público, reinando la cordu-
ra.

El domingo se rinde vi-
sita al Sp. Sant Marcal.

Molta palla i poc bessó
Es pagès

Amigo Pérez cuando llegues al cielo!!!

De tots es sabut que probablement el Secretan de
l'Ajuntament de Sóller se n'anirà de les Cases de la Vila
per ocupar la plaça vacant d'Andratx. Pobres andritxols,
no us espera res--

L'altra notícia, també pressumpta, es que el Batle
Repic també ha sollicitat l'empedronament a Andratx.
El Batle de Sóller té previst aixecar un hotel al Port
d'Andratx, això sí, un hotel en condicions i sobretot le-
gal. Si no es legal, no hi heure problema perquè en tot
cas el seu amic de l'anima de ben segur l'aconsellerà
perquè el MAR-BELL/II gaudeixi de totes les benedic-
cions "habidas y por haber".

No seria gens d'estranyar que els seus seguidors i
companys de la Comissió de Govern s'hi vulguin ins-
tal.lar. En Miguel Jaume hi podria demanar trasllat labo-
ral. N'Antònia Cabot hi podria muntar un buffet d'asse-
sorament; en Guillem Mayol i N'Antoni Valcaneras tenen
previst armar una barca de pesca i Na Llúcia Oliver
obrir-hi un trast de verdures....

Mentrestant l'Ajuntament de Sáller penja i penjarà.

Sembla mentida:

- Que la tertulia de Plaça a les vuit sigui diaria i els
Plens de l'Ajuntament siguin un pic cada mes.

-Que la carretera de Saler, a l'altdria d'Alfàbia, faci
oil al rei porc!!!. Si això es el preu inicial a tenir un forat,
quines seran les conseqüències?

-Que els hotelers treguin foc pels caixals de la pro-
paganda que eis fa el diari EL DIA/16 des de fa mes de
vint-i-cinc dies.

- Que a l'església s'hi arrambi ben poca gent.
-Que el que paria darrera parli amb el cul.
- Que si com a tot l'Estat hi ha un apropament del

CDS al PSOE, el Batle pugui quedar amb el cul a l'aire.
- Que malgrat el CDS de Sóller no vulgui tomar el

Batle, però si els altres ho fan...!?
- Que en Mique! Nadal hagi vengut tant content i

convençut del Congres del CDS a Torremolinos.
-Que si el Batle s'estableix a Andratx, ni n'Amador

Castanyer ni en Biel Darder del GMI no vulguin posar
cap negoci alla.

- Que n'Amador Castanyer ja no es recordi que es-
tam al núm. 39.



Divendres passat més de cent per-
sones anaren al teatre Alcázar per as-
sistir al Festival organitzat en benefici
de la Creu Roja.

El mateix divendres els organitza-
dors hagueren d'excusar la presència
del cantant Neck Ensor i també la del
conegut Bonet de Sanpedro, els quals

estaven malalts. El públic quedà im-
pressionat per la brillant actuació del
jove de 15 anys Joan M. Ordóñez, que
interpretà cançons Ileugeres, espanyo-
les i populars. Aquest cantant no esta-
va anunciat en els cartells, i fou una
revelació per tots aquells que l'escol-
taven.

Mós d'un centenar persones
assistiren al festival

Prevere romanès, celebra una missa ritus oriental

G. Mara)

L'Eucaristia, presidida pel
rumanès Alejandro Suciu
cea, realitzada segons el ritus
oak& oriental, fou seguida
per nombrosos fels que
d'aquesta manera es sol.lida-
ritzaren amb l'Església de
Romania, que durant 45 anys
ha sofert una enorme repres-
sió que ara esta acabant amb
Ia mort del dictador Ceauces-
cu.

La missa, segons aquest
ritus oriental, es dialogada,
amb frequents respostes per
part del poble, encara que
l'estructura general es exac-
tament la mateixa que l'Euca-
ristia segons el ritus Romé uti-
litzat a la part oriental de la
Mediterranea. Entre altres di-
ferencies que els assistents
pogueren notar entre ambdós
ritus fou el pa beneit, no con-
sagrat, que es reparteix al fi-
nal de l'Eucaristia per menjar
allà mateix o portar-la als fami-

liars que no han pogut assis-
tir-hi.

Conferencia

A les 21'30 h. del vespre.
Alejandro Suciu, explica des-
ores en una conferencia la si-
tuació de l'Església Catòlica
de ritus on'ental a Romania
després de molts anys de
repressió. "Des del final de la ll
Guerra Mundial, fa 45 anys
—explicava Alejandro Suciu-
l'Església que discrepava amb
Ia manera d'actuar del govern
era eliminada. D'aquesta for-
ma l'Església Católica de ritus
oriental fou suprimida oficial-
ment l'any 1.948, encara que
clandestinament ha anal so-
brevivint, com a les Catacum-
bes en temps de l'imperi Ro-
mà, i fins i tot hi havia cinc
bisbes anomenats que el dia
31 de desembre del 89 pro-
clamaren la seva Ilibertar.

D'aquesta manera el con-
ferenciant exotica que l'Esglé-
sia romanesa es troba ara
sense cap tipus infraestruc-
turd': "no hi podia haver con-
vents, ni seminaris, ni tan sols
es podia Ilegir la Biblia perquè
estava prohivit. Per6 la fe, pa-
reix que quan mós dificultats
troba més forta és". Alejandro
Suciu explicava així com el
poble romanès es feliç "per-
que, ha soffit de la fosca i te-
nen la possibilitat de procla-
mar l'Evangeli".

En la conferència, el pre-
vere Alejandro Suciu explica
també nombroses experièn-
cies personals o viscudes per
persones que coneix, acabant
Ia xerrada amb una pregaria
amb romanes.

Alejandro Suciu pronuncià una conferencia
sobre l'Església de Romania

El diumenge passat es desplaçà a Sóller Alejan-
dro Suciu Mircea, prevere romanès que fa 25 anys
que està a l'exili a Palma. A les 20 h. de l'horabaixa
va presidir l'Eucaristia a la Parròquia de Sant Barto-
meu segons el ritus catòlic oriental i a les 21'30 h.
protagonitzà una xerrada que tengué Hoc a les sales
de la Rectoria on donà una idea clara del passat re-
cent i del present de l'Església de Romania.

Alejandro Suciu fa 25 anys que esta exiliat a Mallorca

El PSOE seguira una línia d'oposició i control

T. Garau: "Davant la impossibilitat de censurar el
bade, haurem de facilitar el govern de l'Ajuntament"

El PSOE, dijous de
la setmana passada,
convocà a la prensa
per explicar el seu punt
de vista sobre la situa-
dó politica global de
l'Ajuntament de Sóller.
Dos membres de
l'Agrupació Local,
Jaume Colom i Antoni
Garau, i el Secretari
General de la Federa-
ció Socialista Balear,
Josep Moll exposaren
el tema i constestaren
les questions que els
periodistes plantejaren
posteriorment.

M.I.

Jaume Colom, interven-
gué en primer Hoc i explica
que durant aquests tres da-
rrers mesos la idea del PSOE
a Sóller havia estat aconseguir
Ia govemabilitaf dins l'Ajunta-
ment. Afegi que per arribar a
complir aquest objectiu s'ha-
via de fer una moció de censu-
ra al batle, però per guan-
yar-la, era necessària una ne-
gociació amb altres partits de
l'oposició: el Grup Indepen-
dent i el PSM A hores d'ara,
continua, no s'ha pogut dur a
terme a causa de que el PSM
no ha volgut participar en la
mode, .

Moció al batle

Seguidament Antoni Ga-
rau, ratificant les paraules del
seu company, qualifica d'in-
transigent i ambigua l'actitut
del PSM: Intransigent perquè
no han volgut ni parlar del te-
ma de censura i ambigua per-

qua per un costat aquest par-
tit critica l' actuació del batle i
demana la seva dimissió i per
l'altre accepta una presidencia
de comissió i una delegació.

Lamenta haver arribat a
aquesta situació, i culpa al
PSM de no haver-se volgut de-
finir en temes urbanístics.
Aclarí que en cas d'haver duit
envant la moció, el PSOE es-
tava dispost a deixar en mans
del PSM la comissió d'urba-
nisme.

Mala gestió municipal

Per acabar, dona tota una
sèrie d'exemples clars sobre
la mala gestió que fa el batle
de Sóller i el dilema que es
planteja a l'hora de dur envant
uns projectes que ha aprovat
l'oposició i que ha de gestio-
nar el batle mateix (i que vota
en contra): El tema de la depu-
radora, els problemes urbanis-
tics, l' elaboració dels pressu-
postos d'aquest any, els po-
liesportius no acabats ni co-
mençats, i darrerament la mu-
nicipalització del ferns.

Parlaren de la mala gestió
en la municipalització del
ferns, causada per l'actitut
inoperant del president de la
Comissió de Bens i Serveis,
Miguel Jaume, del Partit Po-
pular, el qual obstrueix els
tràmits. Acusa al P.P. de ser el
coautor de la crisi municipal,
formant part de la Comissió de
Govern.

Salvar la Institució

Josep Moll, dona suport a
les manifestacions del seus
companys, i digué que l'opo-
sició, en uns moments aixi, té
l'obligació de posar-se a go-
vernar per aconseguir que
l'Ajuntament funcioni,
d'aquesta manera salvar la
institució. El secretan de la
Federació Socialista, condo-
gué que l'actitut del PSM no
es positiva, i per això el seu
partit a partir d'ara, haura de
continuar fent propostes per
intentar que el batle, que es el
que té la responsabilitat dugui
endavant gestions que afavo-
reixin el poble de Sóller.

El PSOE no podrit durenvant la mock) de censura

Política

Programa d'actes de l'homenatge
a l'"Hermano des Convent"

A les 19 hores Missa Concelebrada al Convent.
A les 19,45 hores concert a càrrec de "Promúsica Chorus"
A les 21,30 hores sopar al restaurant Altamar.
Nota: Es recorda que els interessats amb assistir al sopar

al Restaurant Altamar, podran prèviament retirar els "tikets"
al preu de 3.000 ptes. per persona, fins avui divendres dia 16
a les 19,30 hores, als següents loes de costum.

Port:
Banc de Vizcaya
Sa Nostra
Bar Mallorca
Bar Roma
Restaurant Altamar

,

Sóller:
Can Toni Oliver
Foto Deya
Estanc de Plaça
Sa Nostra
Bar es Pont
Banc de Vizcaya
Band de Credit Balear
Can Soler
Estanc Can Ximet
Cafeteria Paris

Recordau, fins avui a les 19,30 hores per retirar els ti.
kets!!!
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Creu Roja Església  

Redacció

També destaca Jaume Su-
reda, canta-autor mallorqui,
que presetà la primicia "El Tren
de Sóller" que encapçalarà el
seu nou disc de Ilarga durada.

No podem oblidar els solle-
rics Dolors Roig, Nuria Castell,
que també actuaren en aquesta
vetllada. A l'hora d'acabar, es
va donar un diploma de gratitut

a tots els col.laboradors i ac-
tors, i la presidenta de la Creu
Roja, Maria Vàzquez, va pro-
nunciar unes paraules per do-
nar les gracies als assistents.

El benefici

Entre actuació i actuació fe-
ren la rifa d'un radio- cassette,
cosa que contribuí a augmentar
un poc el benefici. Segons ens
informa un dels organitzadors, i

de la Creu Roja, després de
pagar totes les despeses de
l'equip de so, i la compra de
l'aparell de música per rifar, es
pogueren recaptar unes 50.000
pts. El més lamentable fou la
insolidaritat de les persones
que tornaren arrera quan s'en
adonaven que algun cantant no
hi assistia, i que no pensaven
que aquest festival era un acte
benèfic, per ajudar a la Creu Ro-
ja, que ens cuida a tots.

Succeït

L'accident més
espectacular
de l'any

Jaume Casasnovas

Dimecres a la carretera de
desviació C-711, a l'altura del
Bar Los Naranjos, el vehicle
Fiat Uno Turbo, PM 7857 AW,
condUit per A.B.R. de 22 anys,
circulava a una excessiva ve-
locitat en sentit descendent i,
després d'un cop de volant
brusc, el cotxe Ii prengué el
vol a s'empotrà a l'altre costat
de la carretera quedant inser-
vible. El conductor va sofrir
solsament ferides de poca
consideració ¡Jere) així i tot fou
condLiii a Son Dureta per a un
posterior examen medic.

El telèfon 062 coordinarà les urgències de la Guardia Civil
La comandancia de la Guardia Civil ha instal.lat dies enrera un nou servei telefònic que coordinarà

totes les urgencies.
Per tant i a partir d'avui mateix, quan es necessiti un servei urgent de la Guardia Civil, es marcara el

número de teléfon 062 i ells mateixos coordinaran el servei en régim intern.
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