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Josep Torrens,
nou responsable -

de la recollida

J.C.

Encetar d'hora,
pot Se, una de les
deus per vencer
a un Uoseta que
no regelant res.

(Foto Sampedro).

Diumenge dematí, partit d'alla tensió a Can Malot

L'eufòric Sóller espera a un
llosetenc a la desesperada

Toni Oliver

La recuperació sollerica ini-
ciada a Felanitx, va tenir diu-
menge passat, brillant continui-
tat al camp del vice—líder Port-
many (2-2).

El resultat es pot qualificar
d'extraordinari, i tot plegat a fet
que després de un grabat de
mesos, l'eufòria torni entre els
afeccionats sollerics. Tres nega-
tius esborrats en tan sols vuit
dies, han fet el miracle.

Importantissim, el compro-

mis d'aquest diumenge. De
vèncer el Sóller, deixaria a un
dels riyals mes directes a quatre
punts, quatre positius més
gol—averatge. Per() alerta, que
els Ilosetins sortiran a vida
mort, a jugar—se el tot per tot.
Un encontre del tot recomena-
ble entre altres coses, per la se-
va garantida intensitat emotiva.
Per no coincidir amb la "Rua", el
partit començarà a les onze i
mitja del dematí, amb arbitratge
de García Carrasco. (Informació i
entrevistes en pagines esporti-
ves).

Futbol

'

Infracció urbanística greu
a l'hotel Mar Bell

Redacció

Segons un informe ela-
borat pels serveis tècnics
del Consell Insular de
Mallorca, les obres
d'ampliació de l'hotel Mar
Bell suposen una infracció
urbanística greu de les
normes establertes en el

Pla d'Ordenació Urbanísti-
ca de Sóller.

El PSOE, autor de la
denúncia que ha originat
l'informe, proposarà que el
cas passi al Ministeri Fiscal
com a pressumpte existèn-
cia de tràfec d'influències
perpetrat pel Batle Antoni
Arbona, co-propietari de
l'hotel.
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Ensenyament

També hi haurà una confe-
rència d'Espeleologia i una so-
bre l'Art Floral. Pel que fa a les
competicions esportives hi hau-
rà tornejos de Bàsquet, Futbol i
Escacs.

Finalment s'ha de deixar
contAncia que, enguany, coin-
cidint amb el Centenari del  Nai-
xement de l'illustre poeta soue-
ric En Guillem Colom i Ferrà,
s'ha organitzat un concurs de
poesia per a estudiants de
BUP, COU i FP de les Illes. Els
premis consistiran en 25.000
pts per el guanyador, 10.000
pts. per al segon i 5.000 pts. per
el primer solleric classificat, en
el cas que no sigui el guanya-
dor.

Veu de Sóller s'adhereix a
aquest mini—homenatge i per
això, Iliurarà una placa comme-
morativa als guanyadors.

Nombroses activitats a la
Setmana Cultural del BUP

Redacció

La setmana vinent l'Institut
de Batxillerat "Guillem Colom
Casasnovas" celebrarà unes
jomades culturals, l'objectiu de
les quals és ofehr als alumnes la
possibilitat de sortir dels pro-
grames habituals. Enguany
aquestes activitats se concen-
traran, bàsicament, en tres dies,
de dilluns a dimecres i conclou-
ran amb una excursió dijous.

Per tai de fer mes atractives
aquestes jornades s'han mun-
tat diversos tallers, així com ac-
tivitats esportives i conf eran-
des. Es poden resaltar d'entre
els diversos tallers, els de Ball
Modem, Ball de Bot, Reboste-
ria, Acrobacia, Escalada, Kara-
te, Mascares, Introducció a la
Microescopia...

Accionscom equesta poden tomar a repetlr-ae si continuen les desavinencesa l'Ajuntament

Accions contra les desavinences
entre els regidors del consistori

Josep Torrens Atanet es,
des del passat dimarts, el nou
responsable del servei de reco-
Ilida domiciliária de ferns, se-
gons acord pres per la Comis-
sió de Govern. Torrens té 30
anys, es casat i pare d'una nina.
Fa set anys que treballa a la
Brigada d'Obres municipal i du-
rant molt de temps ha estat
adscrit al servei de recollida.

A partir d'ara, Josep Torrens
tendra la responsabilitat de
millorar el servei i de vetllar pel
compliment de la normativa en
aquesta matéria. Comptarà, ai-
xò si, amb nous camions de re-
collida i amb unes condicions
materials mes adequades als
temps actuals.

Jaume Casasnovas

Dilluns dematí, un grup de
rs ones voluntáries entre les
quais hi havia membres de
l'Associació Hotelera del Port
de Sóller en representació
d'aquesta, començaren una
acció de protesta en contra
de les desavinences entre els
regidors que formen, en el dia
d'avui, el consistori de l'Ajun-
tament de Sóller.

L'acció consistia en la re-
paració d'un marge situat a la
carretera del Port, just davant
del desviament cap a la Platja
d'En Repic. Aquesta recons-

trucció s'ha duit a terme grà-
cies a la col.laboració de per-
sones voluntàries i natural-
ment disconformes amb el
caos que està passant en
aquest moment el consistori
presidit pel "popular" Antoni
Arbona.

En aquesta acció de pro-
testa i segons les manifesta-
cions del mateix vicepresi-
dent de l'Associació d'Hote-
lers s'intenta demostrar que
els politics locals, entre d'al-
tres, el que haurien de fer és
treballar i deixar a part les Ilui-
tes motivades per persona-
lismes, siguin polítics o parti-
culars.

Properes accions

En el mateix Hoc de l'obra
s'hi havia instalat una pancar-
ta de grans dimensions on es
podia Ilegir el text: "Acció
contra les desavinences
dels nostres regidors a
l'Ajuntament".

Properament les mateixes
persones que han iniciat
aquesta batalla moral en
contra del mal funcionament
de l'Ajuntament, pensen rea-
litzar noves accions de repa-
racions diverses en llocs es-
tratègics a fi de conscienciar
els responsables politics de la
necessitat d'actuar pel poble.

Comunitat Autónoma hau-
ria de subvencionar una
série de millores en ell que
sense la seva ajuda serien
gairebé impossibles de
realitzar.

Els quatre grups que
actualment utilitzen el
Centre Parroquial, dos vin-
culats a l'Església i dos de
caràcter cultural i esportiu,
han hagut d'abandonar-lo
ja que les obres d'adequa-
ció començaran prest i
afectaran tot l'edifici. Fins
ara tots aquests grups han
utilitzat el Centre sense
haver de pagar cap tipus
de lloguer.

Després de l'obra
s'hauran de negociar les
condicions d'ús dels dife-
rents grups.

Tendrà prioritat la fun-
ció com a Colónia que pu-
gui tenir el Casal. Segui-
dament serà prioritaria la
utilització del local per part
dels grups parroquials, i els
grups cívics, no parro-
quials, s'hauran de supedi-
tar als dos anteriors.

Comença el Curs d'Educació Vial
Dilluns que ve, dia 26 comença el Curs d'Educació Vial i Pro-

tecció Civil que organitza per segon any consecutiu, la Policia
Municipal de Sóller.

Les activitats programades duraran fins a finals d'abril i du-
rant tot aquest temps podran participar el 100% dels infants de
tots els cursos dels col.legis de Sóller: Es Puig, es Convent,
Sant Vicenç, Es Port, Es Fossaret, Ses Marjades i L'Horta. En to-
tal 1.097 nins.

Entre les activitats es fará un Certamen de dibuix, sobre el
tema i un Concurs de Proves d'Habilitat i Parcs Infantils.

G. Merci,

Segons ens informava
Rafael Horrach, prevere de
les Comunitats Cristianes
de la Vall, la Direcció Ge-
neral de Joventut i el Bis-
bat de Mallorca firmaran
molt probablement un
conveni d' utifització del
Centre Parroquial del Port.
En aquest casal s'hi ubica-
ria una Casa de Colonies.

Bona disponibilitat

Segons pareix hi ha
una molt bona disponibili-
tat per ambdues parts per
signar el conveni. A la Di-
recció General de Joventut
li interessa ubicar-hi una
Casa de Colònies perquè
en aquesta zona de l'Illa no
n'hi ha i a niés per la bona
ubicació d'aquest centre:
prop de la mar i prop de la
muntanya. El Bisbat consi-
dera que es una bona
oportunitat per millorar l'es-
tat del Centre, ja que la

Obres

El Centre Parroquial del
Port es convertirà en

una Casa de Colònies
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AVUI divendres 23,
St Pere Damià

Dissabte,
St. Macia

Diumenge,
St. Sebastiad'Aparici

Costumari

Demà es St. Maci à, pro-
tector dels ocells. Segons
els entesos, en aquest
temps, els tords davallen de
Ia muntanya cap al pla. Una
dita popular, recorda aquest
f et:

'Per Sant Macià l'oronella
queda i el tord s'en ya"

Es considera que el dia
de St. Macià el dia i la nit
tenen la mateixa durada. I
també, per estar entre mig
del Carnaval i la Comma, es
recorda aixf aquest dia:

t 'ApostoiSt. Made
cada any mos en vol fer una
el Darrer Die tanta Pala
¡Comma l'endemà "

23

TEMPERATURAS

Maxima 22,6 dia 16
Minima 5,4*dia 22

Com ja anunciàvem divendres passat, aquesta set-
mana ha seguit l'anticicló entre nosaltres i en conse-
qüència hem continuat amb el règim de temps assolejat,
amb absència total de pluges i amb temperatures real-
ment primaverals.

Aim!) no és gens be) per l'agricultura, ambs aquestes
temperatures tan càlides els tarongers ja han començat
el perbde de floració, quan lo normal és que ho fassin
pel Març-Abril, mentre que si ho fan ara hi ha el risc de
que el fred que encara pot venir i qualque gelada pugui
fotre l'esplet d'enguany.

Sembla que per aquest cap de setmana no hi ha
canvis importants i això fa pensar que tot seguira igual.
Si bé l'arribada d'un sistema frontal bastant desgastat
entre el dissabte i el diumenge, podria provocar un aug-
ment de la nubulositat sense més conseqüències.

Aixi didó haurem d'esperar la setmana que vé per
voure com acaba aquest mes de febrer tant sec i càlid
fins ara.

ueix el bon temps
amb temperatures

primaverals

El Temps
Estació de sa Vinyassa

Sóller
Naixements

-FRANCISCA,
filla de Miguel COLL i Francisca JOY.
(10.2.90).

-ARANTXA,
filla de Vicenç CARBONELL i Rosa PEÑAS.
(13.2.90).

Defuncions

-Magdalena RULLAN MAYOL,
va morir el 19 de Febrer, als 89 anys.

Horaris de les celebracions de
l'Eucaristia dominical

Horari d' hivem

DISSABTE DIUMENGIE

19'03 830 10'00
19'30 12'00 18'00
20 03 10'00

18.30
19'00 9'03
19'03 10'00 19'00
19'00 1030 19'00
19'00 1030 1900
1830 9'00 12'CO 20'00

17'00

Convent Sagrats Cas
Pal de Sóler
Briar&
L'Hospital
Died
Fanaluty
L'Hata
Sant Felip
Sant f3artomeu
Menestir de l'Oliva

Serveis
dal..M., 	•I1••

Ajuntament de Sale( 	 630200/0204
Oficna Munickial del Pat 	 633101
Ajuitament de Fanatua 	 631901

ntament de Bela 	 0077
Jutiat de Sóleir 	 630348
Notaia 	 632611
Rectaia 	 630602

Nice Muni*al 	 830200
Policia MunicipaRlgincies 	 633721
Guadia Ci■ii 	 0203
Bombers 	 632500

Ureat Sanitait 	 0011
Deu Roja 	 630845
Met* de Glade (Avisos) 	 633721

Merat 	 6301
Esconaida 	 630561
Canatiri 	 631429
Readencia-Hovici 	 620777
Delandora 	 633842
Carew 	 631191
'El Gas', s.a 	 630128
ServeiFunaari 	 630805
'El Gas' s.a (averes) 	 630198
'El Gas' s.a. (Urgencies) 	 631108
Lcartai Einiarabc 	 630017
Dyes de Port 	 623316/69

A.S.C.P. (Can) 	 632421
alai° Sollerense 	 631206
La ia Botta' 	 1230163
Defensora Solerense 	 1231556

Farocal de Rile( 	 630130
Cia liacos Azules' 	
Oa 'Tramontana" 	 632061
Parade Taxis-Es Pat 	 631384
Panda Taxis-Sdler 	 630571
Paada Taxis-Se Tare 	 631379
Autocars Uanpat 	 202125
AutocasS 	 632821
Autocars Repic 	 630567

TRENS

Paine-Sider:08,00- 10,40 - 13,03 -
15 ,15 - 19,45
Sólier-Palms:06,45 -09,15 -
14,10 -

TRAMVIES

SiktPat05,55 - 05,55 -07,00 - 8,00 -
'09,00 - 10,00 - 11,00 - 12,00 -
13,- 14,- 15,00 -
16,C0 - 17,- 17- 19,00 - 20,00

(21,00 Diner 	 i Festius).
Portaillor06,20 - 07,30 -08,25 - 09,30
- 10,30 - 11,30 - 12,30 - 13,25 - 14,30
- 1530 - 16,33 - 17,30 - 18,3D - 19,30 -
213,20 - 21,10
(21,20 Diumenges Festius).
AVIS: Bs tramvies mamats anbun
ankNen amb laS artadesy sortides dials
trens.

AUTOCARS

Pains-Vaildenossa-Deiti-
Ponds Sailer:07 .30* - 10,-- 12,00'

15,- 19,00
Ponds 	 -
Vsidemosss-Paims:
07,30 - 09,30' - 14,20- 16,- 17,30.
Deii-Poil de SidecOB,15* - 10,45 -
12,45' - 15,45 - 19,45.
Deii-Velldentossa-Pshns:08,C0 -
10,00' - 15,00 - 16,30' - 18,00

(1 Es suprimebi eis diumenges i fes-
bus

Sedier-PortdePolems:09,00
Ponds Seiler-Ponds Po/ems:09,33.
Ponde Pollenca -SOON: 16,00

BARQUES

Port de Sólier-Sa anodic
10,w- 15,00
Ss Csiebni-Port de Seiler
12,c- 16,45

FARMACIA DE
GUARDIA

A I 'Ajuntament (Policia Municipal) vos
indicaran la farrnácia a
Laquai vos podeu dingr.
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Celebració de la festa de la Beata Francinaina Cirer.
Les diferents parròquies celebraran per primera vega-

da la festa litúrgica de lanova beata Francinaina Cirer,
que s'escau el 27 de febrer. Per esser dia feiner a dife-
rents llocs la festa es trasllada a dies festius, segons
segueix:

Parròquia de l'Horta: dissabte, dia 24, a les 7 del
capvespre.

Pantquia del Port: diumenge, dia 25, a les 12 del
migdia.

Església de l'Hospital: dimarts, dia 27, a les sis del
capvespre.

Parròquia de Sóller: diumenge, 4 de marc, a les vuit
del vespre.

Vos convidam a unir-nos tots a aquesta festa tan
especialment vinculada a les Germanes de la Caritat que
serveixen el nostre poble i les nostrescomunitats.

Dimecres de cendra. Començament de la Quaresma
El dimecres, dia 28 de febrer, és el dimecres de

cendra, començament de la Quaresma.
Ho celebrarem segons aquest horari:
Parroquia de I 'Horta: 7 del capvespre.
Parroquia del Port: 7 del capvespre.
Parroquia de Sóller: a les 6,30 es convoca a l'esglé-

sia de l'Hospital per a participar tots en el trasllat de la
imatge de "La Sang" a la Parroquia. Després de la pro-
cessó que té un ciare penitencial, celebració de la missa
i imposició de cendra a la Pantquia de Sant Bartomeu.

Dejunis i abstinències quaresmals
El dimecres de cendra i el divendres sant són dies de

dejuni i abstinència.
Els divendres de Quaresma són dies d 'abstinència.

Festa de Jesús Natzaré al Port de Sóller
El próximo divendres, dia 2 de marg.
La Parroquia del Port estarà oberta durant tot el dia.
L' horari de misses és el següent:
A les 4 del capvespre.
A les 7 del vespre.

Via Crucis cada divendres de qua resma
Cada divendres de Quaresma, mitja hora abans de la

missa (a les 6,30 del capvespre), a la parròquia de Sóller
es celebra el Via Crucis.

Dia 26. - Excursió a GALATZO. La trobada es fa a
s'entrada de Puigpunyent. Guiat per Pep Morey.

Dia 1 de març. - Orquesta Sinfónica de Balears "Ciutat
de Palma". Concert al Teatre Principal.
- Ple ordinari a l'Ajuntament de Sóller, a
les 21 hrs.

Die 23. - A les 15,15 hores, concentració a Es Castellet
per fer sa RUETA.
Queden convidats tots els nins.

Dia 25. - A les 15 hores, concentració a Sa Filadora per
fer sa RUA.

Sopa de Carnaval

MASCARATSS
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Cercau vuit paraules relacionades amb el Carnaval. Se Ile-
geixen de dreta a esquerra, de dalt a baix, de baix a dalt i en
diagonal, a l'indret i a l'enrevés.

Solucions al Trecaclosques de la setmana passada: 1.
- Febrer curt, amb pocs dies en surt. 2. - Mai ha passat febrer
sense vestir s' ametler. 3. - Flor de febrer ompl es paner.

Sorteig d'ahir dijous,
dia 22 de febrer

12	 14	 16
29	 33	 38
-Comp. 40-

I ! 01

Dijous, 72 - febrer 	 31.129
Dimecres, 21 - febrer 	 93.361
Dim*, 20- feluer 	 21.186
DiTams,19-febrer 	 25.446

Divendres, 16 -febrer
65.889 (Serie 155)

PREU
SUBSCRIPCIONS

MALLORCA i resta de
l'Estat Espanyol:

4.000 Pts.
Estranger: 6.500 Pts.

Servei de
benzinera

Dies faners
de 6 a 22 hores

Diumenges i festius:
TANCAT

Registre Civil

PUNTS DE
VENDA

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.
Deia: Es Forn.
Palma: Quiosc del Born.

Estanc Plaça Fleming

Veu de Sóller
TEL. 63 34 56
CONTESTADOR

AUTOMATIC
ATENCIO PERSONAL

DE 18A 20HORES

Avisos Eclesials

Actes de la setmana

Trencaclosques

2	 Agenda 	 Veu de Wier/ 23 de febrer del 1990



Una interessant exposició sobre
simetria

Escales

Cades Sastre calaboria
eficacment a la recerca.

Dues nines
es perden aprop
d'Almallutx

Redacció

Encara que la notícia no sigui
més que un rumor, com ens va dir
el mateix batle Arbona, ja que
l'Ajuntament en el dia d'avui no ha
rebut encara cap comunicació ofi-
cial per part de l'organisme compe-
tent, que en aquest cas és el Minis-
teri de Defensa, tot pareix indicar
que la negativa de l'estament res-
ponsable del qual és el Ministre
Nards Serra, és ja un fet.

Després d'aquesta notícia sen-
se confirmar ens hauríem de re-
muntar a una entrevista realitzada

el passat mes d'agost a Deià al
propi Ministre de Defensa, en la
qual va respondre a la pregunta de
la possibilitat de devolució de la
Base Naval al poble de Sóller dient
que "En primer Hoc mai he dit que
no ja que mai se m'ha solicitat, en-
cara que puc adelantar que una
entrega total no seria possible, pe-
rõ una cessió d'utilització, si la soli-
citut la realitza l'organisme compe-
tent, per exemple l'Ajuntament de
Sóller junt amb la Comunitat Autò-
noma, sí podria ser viable".

Rumors no oficials confirmen la
negativa del Minitteri de Defensa a la
cessió dels molls de la Base Naval

Jaume Casasnovas

La sessió plenària del
dia 2 de novembre va souci -
tar de manera unànime,
arran d'una mode> d'urgèn-
cia presentada pels mem-
bres del PSM, i basats en
les declaracions fetes pel
responsable del Ministeri de
Defensa Nards Serra el
passat mes d'agost, la ces-
sió d'utilització de la Base
Naval de Sóller per tal de
solucionar, entre altres, el
problema que pateix el Port
durant l'estiu per falta de
llocs damai-rai-rient i el pro-
blema de falta d'espai pels
pescadors.

Aquesta moció es va
aprovar per unanimitat de
tots els presents.

En aquell moment es va
començar la elaboració d'un
expedient per tal de cum-
plimentar els trAnits de soli-
citut de cessió.

Mid dols contactes

Amb data del 5 de no-
vembre, l'Ajuntament de
Sóller dirigeix un escrit al
Ministeri de Defensa indi-
cant l'acord d'aquest ple en
el qual es solicita la cessi6

d'Os al menys dels molls del
Destacament i demanant
l'inici de l'expedient i de les
diligències corresponents
per tal de poder aconseguir
la cessió d'Os dels mencio-
nats molls.

A la vegada, arnb la ma-
teixa data de sortida, es
remet un escrit al Coman-
dant del Destacament Na-
val de Sóller en el qual s'ad-
junta una còpia d'aquest
primer escrit al Ministeri de
Defensa.

Reaccions

Davant el rumor hem
contactat amb el batle An-
toni Arbona, qui ens ha co-
municat que oficialment no
sap res. "Si fos com deis
—comentava el batle— el
poble no s'ha d'aturar de
prendre accions contra
aquesta decisió. Per la me-
va part donaré suport a les
movilitacions populars i al
que faci falta per aconseguir
Ia cessió dels molls ja que
avui la Base Naval ja no té
raó d'existència. Quan Ma-
rina hi tenia ubicada l'escola
d'Armes Submarines, amb
unes mil persones, hagués
pogut ser necessari, pe-
rd, actualment, quan aques-

tes instal. lacions sols les
ocupen unes 20 persones,
no".

Per altra part hem de-
manat l'opinió a alguns
membres del col.lectiu dels
Amics de l'Entom de Sóller,
que ens han manifestat
que, davant aquesta no ofi-
cialitat de la decisió del Mi-
nisteri de Defensa, aquesta
noticia podria formar part
d'una moguda propiciada
pels responsables del pro-
jecte del futur Port Esportiu.

No hem d'oblidar que
prest s'aprovarà el Pla Di-
rector de Ports Esportius i
aquesta maniobra es podria
confondre fécliment.

Antoni Cuartja ho sabia

Per altra part Antoni
Cualt, promotor del projecte
de Port Esportiu, sols va vo-
ler argumentar que ja havia
inclòs en el Dossier que va
presentar a l'Ajuntament de
Sóller i tots els estaments
oficials, una carta del Sena-
dor Buades, en la qual ja
s'inforrnava, per part del
Ministeri de Defensa, de la
negativa en front a la possi-
bilitat de cessió o utilització
dels molls de la Base Naval
del Port de Sóller.

S'ha iniciat l'auditoria
de comptes de l'Ajuntament

Redacció

En el transcurs de
les dues darreres set-
manes s'han iniciat els
trArnits previs per a la
realització de l'auditoria
de comptes sol.licitada
pel Batle a principis
d'estiu. Antoni Arbona
sollicita la investigació
davant les acusacions
rebudes per. part dels
actuals integrants del
Grup Independent sobre
el mal estat de la hisen-

da municipal.
L'auditoria la dura a

terme una empresa pri-
vada i sera íntegrament
finançada per la Conse-
Ueda d'Economia i Hi-
senda del Govern Autò-
nom. Les primeres ses-
sions s'han realitzat
aquesta mateixa setma-
na amb la col.laboració
de l'Interventor, la De-
positaria i el Recaptador
municipal, i esta previst
que es celebrin noves
reunions els dimecres
de cada setmana.

Unió Balear presenta
el seu programa

Guillem Morro, Gregori Mir, Joana M. March es desplaça-
ren a la nostra comarca, per exposar el seu programa polític.

En un acte que no fou massiu, els tres politics explicaren
la seva ideologia basada en un nacionalisme federatiu, que
preten recobrar el màxim d'autogovern.
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La setmana que . ve començarà l'exposició "Fas-
cinant Simetria" que organitza el Museu de la Cièn-
cia i que s'ubicarà a La Caixa de Sóller durant tres
setmanes.

Aquesta mostra temàtica oferirà un ventall de
material didactic que il.lustrarà la sala: miralls, foto-
grafies, calidoscopis, ordinadors i altres aparells que
es podran manipular.

El seguiment de "Fascinant Simetria" podrà
fer-se a través d'una guia didàctica que ha editat
"La Caixa" i que podran utilitzar- les escoles que
vulguin visitar-la.

Economia

Carnaval

A Sa Rua, bunyols a benefici
de la Mostra

P.P.

Avui capvespre, a les 15,15,
s'iniciarà a la plaça del Castellet
Ia concentració per a la desfila-
da de Sa Rueta, que comptarà
amb la participadó de les
Guarderies lnfantils i escoles de
Preeescolar i EGB. Diumenge a
partir de les tres, es concentra-
ran a La Filadora els partici-

Excursions a peu

Un dinar a la
font de s'Avenc

P.P.

Vint-i-set foren els valents
excursionistes que diumenge
passat emprengueren la pujada
al cim de Massanella. L'excursió
començà a la benzinera de Lluc,
a on havien arribat des de Saler
en cotxe. Seguidament, iniciaren
el canif a peu cap al porte° i el
Coll de Comafreda d'aqui, cap
al cim del Massanella (1.352 m.).

La baixada es feu passant
per la font de l'Avenc, on aprofi-
taren per dinar a més de mil
metres d'altéria, a una de les
fonts més fresques i pures de
Mallorca. El bon temps acorn-
panyà en tot moment els via-
nants.

Dues nines de Té curs
d'EGB del col.legi Es Puig,
Elena Mique! i Rosa Sellés,
que havien sortit d'excursió
amb els mestres al Prat de
Massanella es perderen a
Ia tomada. El fet ocorregué
el dimarts d'aquesta set-
mana en el transcurs d'una
excursió organitzada per
t'

Els mestres responsa-
tolus de la sortida s'asse-
bentaren de que mancaven
les dues joves quan proce-
diren al recompte dels
alumnes a l'interior de l'au-
tocar, abans d'emprendre
el viatge de tornada des de
Cúber. Mentre la resta
d'alumnes tomava a Sóller
amb un mestre, ratte pro-
fessor, ajudat d'un dels
alumnes coneixedor de la
zona, Cades Sastre, torna-
ren arrera i varen refer tot el
canif a la recerca de les
dues nines. Just a l'entrada
de fosca comparegueren
les dues alumnes, que
s'havien extraviat i havien
tirat per la siquia cap a da-
munt el Gorg Blau.

Voluntaris

A l'entretant, el mestre
que havia tornat a Saler
alertà els altres professors,
els voluntaris de la Creu Ro-
ja i els membres de la Poli-
cia Municipal, que es dirigi-
ren cap al Puig Major. Tarn-
bé fou alertada la Guardia
Civil de Selva. Afortunada-
ment, la seva intervenció no
fou necessária i el succeit
quedà reduil a una simple
anècdota.

pants a Sa Rua d'enguany, que
promet ser tan concurrida com
els anys precedents.

En el transcurs de la desfi-
lada, els membres de la Banda
de Música amenitzaran la festa.
Mentre, davant les Cases de la
Vila, els organitzadors de la
Mostra Internacional Folklórica
posaran a la venda dues ribe-
Rades de bunyols a benefici del
certamen d'enguany.

RELOJERIA
SOLLERENSE

Joyeria-Optica-
Revisiones gratuitas
C/. La Luna, n°11 -.9611er

Tel. 63.09.05  

PANADERIA Y PASTELERIA

TOLO TRIAS
ESPECIALIDAD EN ENSAIMADAS

RELLENAS  

Colle Rectoría, 1 -Tel. 630042 -SOLLER



00,=1

DESDL u„s 26

50%o

FEBRERO

REMATE
6Vo

1,10.1D.49
- 507.

1E0`)

?lobo
al54'ZCZO

507.REBAJAS

S'haurà de renovar tot el ferro
campanar de l'Església

G. Mercó

La saladina de la mar
ha fet malbé tot el ferro del
campanar de l'Església de
Sant Ramon de Penyafort
del Port de Sóller: vigues,
campanes i Wires objectes
de ferro.

La companyia valen-
ciana Industrias Manciús,
especialistes en la repara-
ció de rellotges i rellotges
de campanar, ha elaborat
un pressupost per a la res-
tauració del campanar i de
l'estructura de les campa-
nes que ascendeix a un mi-
lió de pessetes.

Tot el material de ferro
as inservible. Sols es podrà
aprofitar el bronze de les
campanes.

S'estrenaran
per Pasqua

Els obrers d'aquesta
companyia, que ja estan
treballant en el seu taller a
Valência, es desplaçaran
prest al Port de Sóller per
començar la reparació. Se-
gons les previssions el
campanar, després de
més d'un any inactiu per-
qua perillava la seva
estructura, tornará a
sonar per les festes de
Pasqua.

A més es realitzaran
una série de millores tècni-
ques corn as l'electrificació
del mecanisme d'activació
de les campanes, que fins
ara era manual, i el fet que
les campanes es podran
voltar.
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Port

Una barca "marrajera" a
fons

Redacció

El passat dijous dia 15 entre les 930-10 del mati
una barca "marrajera" que estava amarrada al moll comer-
cial, s'anava a fons perquè váren deixar un gritó de tons
(bomba xica) obert; aquest grifó està situat al fons de la bar-
ca.

Quan es va veure que la barca s'ananava al fons es va
cridar a la policia municipal, aquest donà part als bombers
de Sóller, els quals es personaren al Hoc del succés, i varen
treure la barca de dins l'aigua.

Associació
Tercera Edad

Nova Junta
Directiva
sorgida de
l'anterior

Redacció

Més de cent cinquanta
socis assistiren a la Junta Ge-
neral Ordinária i Extraordinária
de l'Associació de la Tercera
Edad per tal d'elegir una nova
Junta Directiva.

Només hi hagué una sola
candidatura, la formada per la
majoria de la Jurfta Directiva
anterior, a la qual s'hi afegí un
manat de col.laboradors per a
recolzar els projectes de la di-
ta associació.

Abans de la Junta Ex-
traordinária, i a l'Ordinária, es
tractaren eras temes:

• S'informà del capitol
d'ajudes i subvencions del
1.989

• El president parlà du-
rant dues hores dels pros i
contres de la seva gestió
passada i posà els punts so-
bre les is amb referència als
demes i drets als membres.

• S'aprova el pressupost
del 	 1.990 i • l'extraordinari
s' obres a realitzar.

• S'informà que degut a
les nombroses despeses que
genererán les obres de les
escolápires, paral.leles a la
general, seria necessari aug-
mentar les quotes a base
d'unes extraordinàries.

Defensa

El coronel Oliver, deix6
definitivament el Puig Major

Jaume Casasnovas

Dijous dia 15 de febrer es va celebrar a l'Esquadrõ de
Vigilància Aèria n* 7 Puig Major, amb presancia del Gene-
ral en Cap del Sector Aeri de les Balears, General del Rio,
i l'actual Cap de l'Ala d'Aviació, Coronet José Castelló,
l'acte de substitució del responsable d'aquest aquarte-
rament en Joan Oliver. Es recorda que amb motiu del seu
ascens a Coronel, la plaça ha quedat vacant i per la qual
cosa será proposat el novell ascendit a Tinent Coronel,
En Manuel Marco Isem.

Amb la presència d'autoritats, caps, oficials, mana-
ments interrnigs, etc, es va dur a terme la substitució de
la Cabdalia.

L'actual Cap de l'Esquadró, Comandant Manuel Mar-
co Isem, va ésser nomenat pel Cap de l'Ala d'Aviació,
havent de desenvolupar, a partir d'ara, les tasques del
treball que li correspon corn a màxim responsable de
l'EVA-7.

En Joan Oliver Bauzá, després d'haver destinat du-
rant mas de 26 anys al Puig Major, s'ha vist obligat a dei-
xar el comandament del dit Esquadró per haver estat as-
cendit a la feina de Coronel des de mitjans gener i no po-
der exercir funcions de Cap amb un nomenament supe-
rior al de la categoria que pertoca a aquesta institución.
Joan Oliver quedara, de moment, destinat al sector aeri
de les Balears, com a ajudant del General fins a mitjans
de maig, que haurà de desplaçar-se a Madrid on realitza-
rá el curs pel al seu ascens a general. -

Manuel Marco lsem, actual Cap de l'Esquadrà, osten-
ta a l'actualitat, la feina de Comandant tot i que en breu
será ascendit a Coronel. Es dóna la circumstància que
Marco lsem ja havia estat destinat a l'EVA-7 els anys 70,
ocupant entre d'altres la responsabilitat de l'Esquadrilla
de Policia i Serveis.

L'anterior Cap, en Joan Oliver, ha volgut acomiadar-se
de tots els seus companys amb unes paraules d'agrái-
ment, indicant que era molt fácil ésser Cap quan els su-
bordinats són tan ben qualificats, tant a nivell professional
com humà. D'altra banda, el Cap entrant va aprofitar per
a posar-se al servei de tots els ciutadans i, també, del seu
personal, agraint alhora als seus superiors per la confian-
ça dipositada en ell.

Club Excursionista
Solleric

Se reanudan las
excursiones en
autocar

Redocció

Concretamente el domin-
go dia 11 de Marzo próximo,
Dios mediante, tendrá lugar la
primera excursión en autocar
del Grup local, que este Mc
conmemora sus Bodas de
Plata, ya que sus actividades
fueron iniciadas en 1.965.

Para esta primera excur-
sión se anuncia la salida a las
8,30 de la mañana, hacia
Delà, Valldemossa (parada
para el desayuno), Palma, Au-
topista Arenal, Campos, Fela-
nitx y Portocolom (parada).

Aproximadamente a las
13,30 horas comida en el Res-
taurante del Barbecue "La
Ponderosa', con el siguiente
menu: "arròs brut"-"Escaldums
de pollastre i pilotes"-"Gelat"
"Vi mallorquí negre i ro-
sat"-"Aigua mineral-Café i li-
cors".

Al regreso, se pasará por
Porto-Cristo, con parada en
dicho punto, para seguir lue-
go hacia Villafranca, Montuiri,
Algaida, Palma, Valldemossa
(parada), Deiáy Sóller.

El próximo martes dia 27,
a las 8,30 de la mañana en el
local comercial de "Can Toni
Raia", se iniciarà la inscripción
de quienes desean asistir a
esta primera excursión del
presente año.



La Base Naval és del Poble de Sóller
Efectivament, ara és el moment d'aixecar la

nostra veu cap a allò que consideram injust. En
cas que es confirmi la noticia de la negativa per
part del Ministeri de Defensa per cedir l'Os dels
molls de la Base Naval, és el moment de dema-
nar una explicació clara i ferma. No basta que
ens diguin que és bàsic per a la defensa nacio-
nal, no basta que ens diguin que és un punt al-
tament estratègic; caldrà que ens diguin, per po-
der-nos convèncer, qualque cosa amb més base
skia.

Els sollerics han vist com en el moment del
seu esplendor, la Base de Marina acolha més de
mil persones. Totes aquestes persones, un mo-
ment donat, menjaven, bevien, anaven al cinema,
compraven roba, etc. Aquells moments tal volta
politicament no fossin millors, petto el que si és
ciar és que els terrenys expropiats —recordem:
expropiats als particulars i al poble de Sóller pel
Ministeri de Defensa— estaven utilitzats en la se-
va totalitat i, al manco, això donava un benefici al
poble de Sóller.

Avui, els terrenys de la Base, que són un gra-
pat de mils de metres quadrats, es troben gran

part d'ells inutilitzats i els altres infrautilitzats per
sols unes 20 persones a l'hivern. Però, i això és
el tema més estratègic, a l'estiu, la Base i les se-
ves vivendes estan plenes de peixos grossos
que venen a torrar-se a Sóller per uns preus que
fan riure. No val la pena ni parlar-ne...

Les coses han canviat, però no realment per
136. Va morir una dictadura on tots havíem de dir
que si, però de moment i amb segons quins te-
mes ens toca fer el mateix: callar i no dir res.

Els majors recorden quan eren més de mil
persones a la Base. Un home vell comentava
que fins i tot les dones de vida pública feien feina
amb tanta gent, i molta! Però ara no deixen un
duret, ni tan sols pel menjar, perquè cada dia
podem veure els soldats que duen les cassoles a
les cases dels peixos grossos que venen a es-
tiuejar i al cap d'unes hores les recullen. Brutes:
això si! No poden, ni tan sols, donar-les a fer ne-
tes. I tot això per un pareil de cents de pessetes
tota la familia.

Aquesta vegada els sollerics no hem de callar
i hem de Iluitar fins on faci falta. Es injust i no ho
podem permetre.

La nostra veu

El Hermano Rafael
J. Zubitegui m.ss.cc.

Veu d'Esgliesia

Trilic d 'influències  
Llorenç Lladó Calafat  

El tràfec d'influències és
una categoria de moda. I és
una categoria sempre pos-
sible dins l'àmbit de les re-
lacions humanes, sien fami-
liars, amistoses, religioses,
politiques o d'interessos
econòmics.

Cal distinguir a quina
òrbita d'influència està
sotmès el tràfec. No és el
mateix cas —la mateixa cas-
ta d'influència— quan el trà-
fec es dóna dins una órbita
de poder, que quan el trà-
fec d'influències es dóna
dins una òrbita de servid.

Que la política, en prin-
cipi i teòricament, és una
òrbita de servei a la comu-
nitat humana és ben cert.
Que a la pràctica exponen-
cial s'hagi convertit en órbi-
ta de poder per a servir-

se'n, també pareix evident.
Crec que el tràfec

d'influències dins l'òrbita
del servei té un indicatiu
ben clar: circular per l'auto-
pista de l'opció preferencial
per als més pobres, sense
límit de velocitat.

I crec que el tràfec
d'influències per les carre-
teres de la política té ne-
cessitat d'un codi de circu-
lació. I tractantse d'un trà-
fec, tan sovint prepotent,
d'espais i vies prohibides
per a circular-hi, té necessi-
tat de multes i retirades de
carnet, si cal. De penitència
pública, perquè la política
és cosa pública.

I tot, en definitiva, no
per condemnar ningú, sino
porqué el subjecte es re-
generi.      

Gloses d'un capador
ACEF

A Sóller hi ha un caçador,
diuen que té cara dura
si li voleu prendre mesura
d' horabaixa pel Firó.

Es un home ben educat
que no flastuma quan xerra,
té cames en formado gerra,
es un do que Déu li ha donat.

Té una ca mostatxut
consernblant a un guitarra
que va amb els morros per terra
i quan se' n tem, el té ajagut.

Es un caçador furtiu,
no respecta partions.
Se sap bé tot els racons
quan vol matar una perdiu.

Té fama d' ésser molt bo,
de caça en mata motta
I quan la seva història conta
sempre hi posa pebre bo.  

N'hi ha que se senten caçadors
perquè tenen bona escopeta
i si li fermen la màdreta
els vol de dos endos.  

altres i encara molts més i els
priven de la seva companyia.

La vida és meravellosa i no
és pot desaprofitar d'aquesta
manera. Quan més vella és la
gent, més coses sap i més pot
explicar, i per més vella que si-
gui la persona encara no se sap
tot, encara li falta molt per
aprendre. Però, per que se stii-
cida la gent?, per gué?, por
qué?.

23 de febrer del 1990 / Veu de Sóller
	

Veu del lector
	

5

En este año Centenario de
Misioneros de los Sagrados Co-
razones se promueven diversos
actos conmemorativos. Publica-
ción de cartas, trípticos, himnos y
tarjetas, edición de folletos, char-
las, conferencias, investigaciones
sobre la historia dei Instituto y
otros proyectos y actividades.
Cada Casa y cada Delegación
multiplican las conmemoracio-
nes.

La ciudad de Sóller ha supe-
rado en creatividad a los demás
amigos de la Congregación. La
grata noticia aparecida el 26 de
Enero en el semanario VEU DE
SOLLER acerca de un homenaje
al HERMANO RAFAEL ha des-
pertado nuestra sorpresa y ale-
gria. En ese acto entrañable des-
cubrimos el grado de identidad
alcanzado entre Sóller y el Her-
mano con Sóller y su población.

Son muchos los años de Ra-
fael al servicio de la Comunidad,
del Colegio, de los muchachos
del baloncesto, de la Congrega-
ción Mariana, del Convento y de
los apacibles moradores del
Valle. En otros lugares, los ami-
gos de nuestras comunidades
centran su afecto y reconoci-
miento en el Superior General, en
Padres veteranos o en el conjun-
to de los Misioneros que han
permanecido en cada residencia,
desde su fundación.

Sóller ha dado en la diana. Ha
elegido al Hermano Rafael, como
Ia persona más querida y popu-
lar. Rafael tiene una personalidad
nítida. No engaña a nadie. Nadie
se engaña con él.. Su porte es
afable, de gente del pueblo sano.
Tiene el cutis fino, modelado por
el clima benigno de la Isla. Los
años han blanqueado su poblada
cabellera. Habla rápido y seguro,
como seguro y ágil es su cami-
nar.

Su persona infunde agrado y
simpatia. Es amigo de todos y
aprecia la correspondencia a su
amistad. Se desenvuelve con sol-
tura ante las dificultades.

Fiel a su consagración religio-
sa, goza en el servido a Dios,
como en laentregaal prójimo.

Rafael, pollend de nacimiento
y pequeno blavet de Uuc, esco-
gió conscientemente la profesión
religiosa del HERMANO, cuando

tenía en su mano y en su inteli-
gencia todas las cartas para ser
sacerdote o triunfar en cualquier
profesión. Más de una vez nos ha
recordado el ceño contrariado de
su buen padre, al enterarse que
el hijo no se reunía con el resto
de los Estudiantes del Seminario
de La Real. Destinado a la casa
de Roma en 1937, pasó allí parte
de la Guerra mundial. A su regre-
so, permaneció un año en Valen-
cia y toda una vida en Sóller.

El HERMANO tiene Gara de
santo, especialmente cuando vis-
te sotana y roquete en los actos
de la iglesia. Su fisonomía se
acerca a los Angeles mejor pin-
tados. Cuando pasa la bandeja
no descompone su porte recogi-
do y a cada uno deja el recado
oportuno: "La misa por su padre
se celebrará el miércoles", "Sus
flores están colocadas en la capi-
lla del Sant Cristet", "El Padre
confesará a las T', "Mañana a las
11 el Superior llevará la comunión
a su madre". Así, muchos asis-
tentes, recibe respuesta a sus in-
terrogantes.

Es solamente una faceta de
su alegre servido. Porque el
HERMANO parece nacido para
eso; para servir, para ayudar, pa-
ra alegrar a todos.

En la comunidad religiosa,
por la que hemos pasado tantos
sacerdotes, todos hemos que-
dado prendados de Rafael, nos
despierta con puntualidad, al to-
que de campana. Lo mismo nos
prepara el desayuno que los or-
namentos y el altar para Ia cele-
bración. Antes ha dejado limpios
los corredores del claustro, las
flores en los recipientes y abier-

tas las aulas escolares.
Durante el día, con paso

apresurado, amable saludo y
proverbial actividad no se detie-
ne un sólo minuto. Nunca le he-
mos visto descansar, El trabajo le
pone alas. Su meta es contentar
a todos. Tres generaciones de
alumnos han pasado ya por el
Convento. De todos ha cuidado
pacientemente y muchos lo re-
cuerdan. Ha sido solícito enfer-
mero, ha animado a los tristes y
ha sido el primer guía de alum-
nos y profesores. Ha puesto paz
en el comprensible desorden y
recelos de algún alumno. En
otros tiempos, calentaba la sopa
en la vieja cocina para los alum-
nos del Puerto que traían, de
mañana, la comida en un cestillo

y él añadía la servilleta, el vaso o
el cubierto olvidado.

Hoy, el Convento es una casa
amplia, bien acondicionada, do-
tada de aulas y salones, de coci-
na y comedor dignos. Cuando
Rafael llegó en los años cuarenta,
todo era diverso. Solamente el
Claustro se asemeja. El interior
es enteramente nuevo, modemo
y cómodo. Los chavales de
Preescolar son más afortunados
que sus abuelos.

El HERMANO, joven y fogoso,
atendía en la pobreza y austeri-
dad, como si todo dependiera de

su donación y optimismo.
La Comunidad, el Colegio y el

Culto han llenado su vida. Y él ha
ayudado a la felicidad de con-
gregantes, alumnos y de muchos
sollerics.

Deseo señalar una caracterís-
tica singular del HERMANO. Su
profundo cariño al Sant Cristet.
Muchos creemos que ha sido el
centro de su vivir en el Convento.

Sóller tiene una peculiar per-
sonalidad, entre los pueblos de
Mallorca. Las montañas que ro-
dean el más hermoso Valle y el
mar han configurado su toponi-
mia, las casas y los huertos, las
calles y las fuentes. Y, especial-
mente a sus vecinos. La imagen
bienamada del Sant Cdstet ha
contribuido activamente a esta
identidad. A su Camarín suben
cada día hombres y mujeres de
fe y quienes estiman su pueblo y
tradiciones. El HERMANO ha
mantenido abierta la iglesia,
siempre limpia y acogedora.
Nunca han faltado ramos de flo-
res colocados, con celo de
amante, por las expertas manos
de Rafael. De este modo ha
transparentado su fe cristiana y
su identificación con todos los hi-
jos de Sóller.

Los amigos y grupos que or-
ganizan el homenaje han descu-
bierto la permanente humanidad,
el servicio y la identidad con la

población del HERMANO RA-
FAEL. Nacido en Pollença hoy es
hijo de Sóller y recibe el cariño y
gratitud ganados, durante medio
siglo, con su bondad y atencio-
nes. Feliz el pueblo que sabe
descubrir los valores de sus pai-
sanos y además los coloca sobre
el candelero para que alumbren a
todos los vecinos.

Molts d'anys al HERMANO
RAFAEL y enhorabuena a VEU
DE SOLLER, A.P.A. del Convent
y Antiguos Alumnos, promotores
de este homenaje.

Barcelona, 10 Febrero 1990.

El que tema que tractarè
avui pot ésser desagradable
però hi és a la nostra societat.
El dissabte passat dia 3 de fe-
brer, al costat de ca meva, hi va
haver un senyor que es va pen-
jar. Vivia a una casa amb la se-
va germana que té uns seixanta
anys. Jo m'imagin la impressió
que es degué endur la pobre
senyora. Jo era a la meva habi-
tació i per la finestra vaig veure
molta gent a aquella casa; pa-
reixien policies, i ho eren. Tots
els vOinats que viuen en pisos
miraven pel balcó, en direcció a
aquella casa. No entenc com hi
pot haver gent que se sutidi,
perquè la vida és molt curta i no
s'ha de fer acabar tan prest, pe-
rò, per qué se suicida la gent?,
és que no veuen que d'aquesta
manera poden destruir moral-
ment tota una família?; per qué
ho fan, per escapar de proble-
mes?, per que ja no volen estar
més en aquest món? Si és per
gué volen escapar de proble-
mes, passen els problemes als

perquè?
Rosa Ma. Cañameras

El Hermano tiene cara de santo,
especialmente cuando viste sotana y
roquete en los actos de la iglesia
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3egueixen endavant les obres del túnel
El començament de les obres del túnel, el passat mes d'octubre, fou rebut

amb escepticisme per bona part de la població. Però malgrat els
nombrosos problemes que han anat sorgint i de les informacions

contradictòries aparescudes en la premsa, les obres continuen a bon
ritme.

Aquesta mateixa setmana  s'ha iniciat la senyalització als voltants del

Pont den Valls, on pressumiblement s' ubicarà la boca de la banda nord, i
Antoni Cuart ha confirmat a "Veu de Sale( que la setmana vinent comen-
çaran les obres d' explanació.

Seguint l'adagi de que "una imatge cal més que mil paraules", oferim un
reportatge gràfic de l'estat de les obres, dels nous accessos habilitats ala
banda d 'Alfàbia, i de la  maquinària que intervendrà en la perforació.

Aquesta màquina
forada la pedra per
col.locar els
barrobins. Es la
curiositat i l'estrella
de les obres.

A la banda esquerra
s'ha començat una
nova desviació. Sere
el nou traçat de la
carretera actual.
S'eliminen així els
dos primers revolts.

Es comença a fer el
fondai per a la futura

entrada del túnel a
la banda d'AlfAbia.
Just a un metre de

fonderia ja es tot
roca.

S' ha habilitat un nou
accés per enllaçar

amb la carretera
vella. Durant dos

anys es farà servir
aquesta desviació.

Fitxa
tècnica

Empresa concessionària: "Com
pahía Concesionaria del Túne
de Sóller, S.A.", fundada e
19/01/1989.

Empresa constructora: "Fomen
to de Obras y Construcciones
S.A.".

Autor del projecte: Camilo Perei-
ra Soler, Doctor Enginyer de Ca-
mins.

Data de concessió: 23/02/1989.
Aprovació definitiva de la variant

del projecte: 29/09/1989.
Duració de les obres: 26 mesos.
Mides del túnel: Llargària, 3

kms.; amplària, 11 m.; alçada, 8 m.;
secció, 100m2.

Cost iniciai previst: 3.200 milions
de ptes.

Inversió necessària: 4.000 mi-
lions de ptes.

GRANDES REBAJAS
en CAN TONI RÉIA

Calle Luna 27 - Tel. 630424

MILES DE ARTICULOS CON
DESCUENTOS DESDE EL 10 AL 70%

ARAN VARIEDAD DE OFERTAS!!
HNI UN SOLO ARTICULO A PRECIO NORMAL; TODO REBAJADO!!

SERVIMOS A DOMICILIO



Pep Bibiloni, cuiner de &Slier

PEP BIBI LONI
Josep Bibiloni Uadó va néixer el 18 de novembre de 1.960.
Té 29 anys, es fadrí, i el seu signe es l'escorpí. Estudia a Ses
Marjades, i al Convent.

Es membre de l'Associació Sollerica de Cultura Popu-
lar, i des d'allà ha organitzat en quatre ocasions l'especta-
de teatral "LAdoració dels Reis", ha estat actor i membre
dels grups teatrals "Es Borino Ros" i "Nova Terra", i formava
part del "Grup Tardor", dedicat a interpretar música mallor-
quina.

Redacció

El primer acte de l'home-
natge fou la missa concele-
brada al Convent, on la gent
acudí massivament per
acompanyar al germé Rafel a
un dels moments més infirm
de la vetlada.

La Coral Promusica Cho-
rus oferí, a continuació, un
concert a la Comunitat dels
Sagrats Cors i, a més de ob-
sequiar a l'hermano amb una
placa li dedica dues cançons:
"Muntanyes del Canigó" i
"Rossinyol que vas a França".
Els cantaires li agreiren públi-
cament els serveis que

sempre, i de tot cor, els havia
oferit, tant en l'organització
de concerts, com en els as-
saigs setmanals.

Nombroses adhesions

Durant el sopar, en el qual
hi assistiren unes 300 perso-
nes, els assistents pogueren
escoltar les cartes d'adhesió
que entitats ciutadanes o re-
ligioses i particulars havien
adreçat al germa Rafel. L'As-
sociació de Pares del Con-
vent i tot el Claustre de Pro-
fessors del centre hi eren
presents, i d'ells rebé regals
en prova d'agraïment: una
maleta, una bossa de viatge i

una vieta d'or, amb una creu.
L'Ajuntament de Sóller rob-
sequià un rellotge desperta-
dor i un 'fibre de fotografies
de Mallorca. Altres entitats
que volgueren dirigir-se a
l'hermano foren: el nostre
setmanari Veu de Sóller, el
Museu de Sóller, la base aerie
del Puig Major, la Comunitat
de Germanes de La Caritat,
la Panóquia de Sóller, i altres
particulars.

El director del Centre dels
Sagrats Cors llegí dues car-
tes que havien rebut, una del
Pare Barceló, superior de la
comunitat, i l'altre del supe-
rior general de la comunitat el
quals, encara que es trobas-

sin fora de Mallorca, volgue-
ren participar en l'homenat-
ge.

Les paraules de l'"hermano"

Molt corprès, es dirigí a
tots els que l'acompanyaren
aquell vespre. Explicà que no
es mereixia aquell homenat-
ge, i que ni tan sols s'ho es-
perava. Remarcà que el que
més l'havia emocionat era
que aquest homenatge el re-
bia, no per acomiadar-se ni
per haver alguna cosa fora
del que es normal, i això volia
dir que l'endemà, en aixe-
car-se, seguiria amb la tasca
de cada dia. El Hermano robe un homenatge muttitudinad.

L'Església del Convent s'omplí de gent

Germa Rafel: "...demà será un dia més, i en
aixecar-me, far* la tasca de cada dia"

L'"Hermano", molt emocionat, digué aquestes
paraules del titolar, quan explica a tots els pre-
sents l'emoció  que sentia.

Tant l'Església del Convent com el restaurant
Altamar, s'ompliren de gent que s'adherí a l'ho-

menatge que tots els sollerics ii oferiren: Pares i
professors, companys de la tasca cristiana, vel-
nats i amics estaren presents en un o tots els ac-
tes del programa d'aquest dia tan jobs pel germa
Rafel.

CENTRO DE RECUPERACION

ALA D'OR
(Fisioterapeuta)

Horario de 8 h. a 1 5 h. de lunes a viernes.
C/. Palau, r • I7-2 Sailer.

Tel. 63.30.91.

J. SASTRE
Reparación y venta

de electrodomésticos.
Servicio oficial

FAGOR-ASPES
C/. de la Mar, 157, bajos

Tel. 63 06 73

cagnylioliver
'

Tenda de Decoració i Roba de Casa
Cortines, Flassades, Edredons,

Estores i Cobertons
Instal.lació de Barres i Cortines

a domicili

cam oliver Carrer Lluna, 25
Tel. 631288

INSTALACIONES Y
REPARACIONES ELECTRICAS

CAMBIE AL 220V.
41i	

tlectral
Plaza Antonio Mauro, 10

Telifonos 63 2946
7.161Fone parikulart
63 29 76 63 29 26
SOU.EIR 	 1

CAN LAU
Carnicería -Charcutería

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

Finita Terrasa
CURANDERA Y MASAJISTA

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

CIATICAS, CELULITIS
Calk Isabel 11,87 — Tel. 63.36.16 — SOLLER

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

Fa uns mesos, abans de
les vacances de Nadal, l'As-
sociació Sollerica de Cultura
Popular organitzà un curset
de cuina. Pep Bibiloni fou el
cuiner que dirigí el curs, i que
mostra alguns secrets i details
a les nombroses persones
que s'havien inscrit. En aquell
moment, aprofitàrem per par-
lar amb en Pep Bibiloni, que
ens contestà i explica tot el
que li anàvem formulant:

Pregunta.- Pep, des de
quan et dediques a l'ofici de
cuiner?

Resposta.— Quasi be no
t'ho puc dir perquè sempre
m'ha agradat, pert si no ho
record malament fa uns dotze
anys que vaig començar a
treballar de cuiner.

P.- On vares aprendre, o
qui t'en va ensenyar?

R.— Bé, vaig començar a
fer feina al restaurant "El Guia"
i alla hi vaig estar uns tres
anys, vaig aprendre molt, i
puc dir que el meu mestre va
ser l' amo en Joan mateix.

P.- T'has dedicat a la
cuina mallorquina?

R.— Si i a més m'agrada
molt experimentar sobre les
receptes d'aquí. Mallorca es
molt rica en aquesta cultura
de la cuina.

P. — Com la definiries?
R.— Totes les cuineres ho

saben bé, cuinar a la mallor-
quina es molt senzill i a la ve-
gada complexe.

P. — Què vol dir això?
R.— Si, té els seus se-

crets, o els seus condicio-
nants, no pots cuinar amb
qualsevol producte, i els plats
mes senzills de components
poden ser ben complicats a
l'hora de l'elaboració.

P.- Sóller té alguna parti-
cularitat?

R.— El que te puc dir es
que a cap Hoc de Mallorca es
cuina igual. Cada poble hi po-
sa unes herbes, uns condi-
ments, i fins i tot varien el pro-
ces per elaborar un plat.

P.- Quins plats de la cui-
na mallorquina són ben sollo-
rics?

R.- Les sopes bullides, ja
hi saps, les sopes de matan-
ces que darrerament ja no
s'en fan practicament, les al-
bergínies farcides... I sobre
tot, a Sóller s'aguia molt be el

peix: les greixeres de peix
amb pebres, el peix al forn...

P.- La qualitat dels pro-
ductes, que darrerament la
gent s'en queixa tant, trobes
que afecta molt o poc a l'hora
de fer el menjar?

R.— Si, ara hi ha coses
que no es fan, no es poden
fer. Els pollastres, la cam ma-
teix. Basta dir-te que antiga-
ment es guardaven salsitxes
per menjar-les segues, es
penjaven a les botigues de les
cases. Aquesta es una de les
coses que quasi cert puc dir
que ja no es fa.

P.- Quin producte del
camp es valora més a Sóller?

R.— Aquí els sollerics
empram molt els pèsols. Els
guisats sollerics es coneixen
perquè un dels ingredients
són els pèsols i els xítxols.

P.- / de begudes, a Sóller
se n 'elabora alguna?

R.— De vins no es fa res a
Sóller. Si abans algú en feia,
s'aprofitava el raim de casa i
es complementava amb raja")
comprat al pla. El que si es
pot dir es que a Mallorca hi ha
bones marques devi.

P.- Què hem d'aprendre
primer?

R. — A sofregir i bollir.
P.- / quin secret té el

bollir?
R.— Es molt important no

bollir massa temps els ali-
ments: Es perd temps i les vi-
taminesdel menjar.

P.- Conta'ns un secret de
Ia teva cuina.

R.— Es important mesurar
bé les espècies, i condimentar
be, i també coure amb el foc
apropiat i el temps just.

P.- Quins plats són els
propis de la temporada d'hi-
vem?

R.— Per l'hivern..., el llom
amb col, guisat de pilotes,
sopes, i si en pesquen, cala-
mars.

P.- Per acabar, Pep, es
cert que has adquirit el Res-
taurant S'Hostalet, de dalt ES"
Coll?

R.— Si, si.
P.- / no et fa por que amb

el túnel, no passi ningú?
R.- No, molta gent ja

m'ha fet aquesta pregunta,
però jo pens que la gent que
estarà nerviosa passara pel
túnel, en canvi, la gent que
vulgui fer una passejada puja-
ra alla dalt per estar tranquila,
i fer un bon dinar.

"Els sollerics saben cuinar molt bé el peix"

Pep Bibiloni, un cuiner que coneix bé
els plats mallorquins



Sóller - Llosetense, tota l'emoc . 5 diumenge a migdia a Can Maiol

Qualque cosa mós que dos punts en joc...
Presentaciá de Bussi i reaparició a Sóller de Xiu,
en un partit d'alta tensió en el Municipal solleric

Toni Oliver

El pesimismo que envol-
tava al seguidor solleric, ha
donat una volta de 180 graus.
Ara, en tan sols dues jorna-
des, tot es veu al manco en
un sentit d'amplia esperança.
Els dos magnífics resultats
obtinguts pel Sailer, contras-
ten clarament amb els mar-
cadors adversos dels seus ri-
vals de zona. Es clar que tot
s'hen aniria anorris si diu-
menge, a partir de les onze i
mitja, es fallas davant el Uo-
seta. Precisament perquè ens
parfi del encontra des de la
vasant visitant, hem contac-
tat amb Daniel Garcia, prepa-
rador llosetf i solleric de resi-
dència.

Daniel: "Vamos a salir a
por todas. No queda miss
remedio"

- Daniel, com podriem
explicar la fluixa campanya
del teu equip?

- Hemos tenido muy mala
suerte con las lesiones. En
una plantilla más bien corta y
más en un equipo modesto,
las bajas influyen muchísimo.
Empezamos con el único por-
tero que teníamos, Sastre,
que se lesion6 en la séptima

Pep Bernet, en gran forma

jornada. Hasta mes y medio
después, no encontramos
sustituto adecuado. Otros ju-
gadores se han sumado a la
lista de lesionados: Comas,
Perelló, Quetglas, Bauza, etc.
Hemos tenido que repescar a
dos jugadores que hablan
abandonado el fútbol activo,
como son Moray Romero.

- Personalment, the sor-
prés la recuperado del
Sóller?

- No. El Sóller es un equi-
po que lucha los noventa mi-
nutos y suele ser muy incó-
modo para sus rivales. Ade-
más, seamos realistas, Sólier

es una ciudad grande, la gen-
te va al fútbol, hay recursos
propios y en definitiva, el
equipo tiene que afianzarse
definitivamente en la catego-
ria. Es lo lógico.

- Com abordará el partit el
Uosetense?

-Saldremos a por todas.
No queda otro remedio. Se
trata de dos puntos vitales
para los dos equipos. Al igual
que los 26 que restaran por
disputar a continuación. Hay
una serie de confrontaciones
entre nosotros mismos que
van a decidir muchas cosas.
Puede pasar de todo.

-Tens l'alineació perfila-
da?

- Es muy difícil aventurar
algo en este sentido. Espero
poder recuperar a Perelló y
Quetglas. Repito, que es un
partido muy importante para
nosotros. Cada partido en
adelante, será una final. Ha-
bra que luchar a tope en to-
dos los partidos. Ojala el Uo-
setense se salve, y por su-
puesto el &Slier también.

Lo dit. Les espases en tot
lo aft i a veure a final qui ban-
ya l'orella a qui. El partit, a les
onze i mitja, amb un interes-
sant partit teloner de Higa ju-
venil entre el C.F. Sóller i el
Badia de Cala Millor, a les
9,30.

ALFONS

,Alfons Ramón Pomar, de
Can Pandola, es la figura indi-
vidual de la setmana. Dos gols
com a dos sols, impecables
d'execució, al sempre temible
Santa Eulália, tan sols esta al
alcanç dels elegits. De bell
nou, el goletjador solleric, ac-
tualment enrolat a les files del
Santa Ponça, fou l'home deci-
siu i executor implacable. A
tots els que deien que des-
prés de la lesió, Mons no era
el mateix, la resposta, con-
tundent: tres gols en els úl-
tims dos partits. Endavant, Al-
fons.

C.F. SOLLER

Per mèrits propis, l'equip del
Club Futbol Sóller entre de ple a la
secció dels elegits. Tots els juga-
dors, un a un, son dignes de la
més encesa alabança. Ho ferem
col.lectivament, perquè amics, les
homenades que acaba de fer
l'equip de la Vail en el curt termini
de dos diumenges, mareixen en-
trar en Iletres de motlo en l'histbria
recent del club. Per l 'entrega, per
l'amor als colors i en definitiva per
deixar-se la pell sobre els rectan-
gles balears, diumenge rera diu-
menge, l'equip que presideix Mi-
guel Colom ha estat l'autèntica
estrella colJectiva de la setmana.

Les estrelles de la jornada

10.

LLIBRERIA

atabratx
Sa Lluna, - Teltif. 63 26 41 — SOLLER

ALFREDO LORENTE
Taller de Reparaciones

Electrónicas
Radio Cassettes — Televisión y Video

instalación de Antenas
JuntoHotelEIGuía.Te1.633919-SOLLER

PAPELES PINTADOS,
MOQUETAS, COLAS,

PINCELERIA, INSECTICIDAS,
ARTICULOS LIMPIEZA,

PRODUCTOS PARA PISCINAS,
ARTICULOS PARA ARTISTA,

PALOU, 22
TELEFONO 63 3842

SOLLER (Mallorca)

PARA FACHADAS,
INDUSTRIAS,

DECORAOON Y MARINAS

174"42424

C/. Palou, 22. Tel. 63 3842 	 Procolor®de Miguel D. Bernet

flDROGUERIA

erna

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
Lluna, 7- Teléfono 630132

Sontioume, 7- Teléfono 6.31286
FABRICA: Meta, 48 - Ca 'n Toba/el- Tel. 63 06 51

óa' % oliver

(Divisió Bai•s i Restaurants)

Disposam de:

—Mantels i servilletes de celulosa i crepé.
—Draps cotó i derivats.
—Paper higiènic i cuina.
—Detergent Vaixelles (4 Its.).
—I un ampli surtit en articles neteja.

Dipenit i venda: Victòria, 1
Tel. 63.12.88 — Servei immediat

BAR ESPANA
Especialidad en tapas variadas

Plaza Constitución, 22
Teléfono: 63.00.04

Ca'n
Bibi

FERRETERA
mería

Luna, 12
Tel. 630447

SOLLER
(Mallorca)

Transports
C. SASTRE

Gas-oil per calefacción
a domicil!

Tel. 63 30 49 / 63 03 87
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Futbol!!! Divisió

Un Sóller en plenitud de força, va treure
l'empat al sempre dificil terreny del Port-
many. Hi ha empats amb gust a victòria, i
aquest fou un d'ells. L'equip de la Vall ha
superat amb alta nota les dues proves de
foc seguides. Providencials els darrers mi-
nuts. Si a Felanitx, el gol arribava al minut
89, a Sant Antoni, Bussi, marcà a tan sols

_dos minuts de l'acabament. Sigui com si-

Toni Oliver

L'expedició sollerica, malgrat el retgiró del dia
abans en el aeroport menorquí, tomà eufòrica. Es
respira un ambient clarament positiu. Així ens ho
confirma Miguel Bestard, qualificar portaveu del
equip:

Bestard: "Davant el Lloseta, mos jugam mka
permanencia"

-L'equip sempre ha estat una pinya. Una cosa
evident no ens poden negar: que podern tenir més o
manco qualitat, perd en quan a entrega sobre el
camp de tot nosaltres, ningú ens guanya. Aix6 ho
tenim ben clar.

- Un resuttat fantastic, Miguel.
- Efectivament, és un punt que te una significa-

ció altament positiva. Pere) que ningú pensi que el
Portmany don:As cap facilitat, i més en aquella ratera
de camp. Varen sortir molts forts i en els primers
deu minuts, varen ser molt mal d'aguantar. Poc a
poc, el Sóller es va rafer, i a través d'Edu, Martin i
Bussi, es crearen tres opcions dares d'atac.

-I arribá el 0-1...
- Si, va ser una tea al lateral de l 'área, treta pen

Bussi en curt cap a Martin, que anganxá un fort xut
que es colà a dins el portal eivissenc (0-1). A darre-
ra, aguantarem be, i abd s' arribá al descans.

- El Portmany alotes, ala continuació...

gui, aqui tenim al Sóller clarament recupe-
rat, mentres els seus rivals directes sem-
blen esfonsar-se de cada dia mês. Els pro-
pers partits, seguiran essent vitals. No cal
descuidar-se gens ni mica.

Les quatre places fatidiques del des-
cens, encara no estan adjudicades. De
moment, el Sóller va al cap davant del fur-
gó de set. Tent de bd.

- Ho té per costum. En un camp tan petit, sem-
pre els a tens damunt. El gol del empat, va ser
després d'una jugada per l'extrem, amb centre al
segon pal, i remat fina de Jandro. Semblà una juga-
da estudiada. Després, arribá una fase de domini al-
tern, amb un Portmany que no es conformava amb
l'empat.

- I el gol de Miguel Angel?
- Va ser una dutxa d'aigua gelada. Mancaven 10

minuts, i el goietjador del Portmany posé el 2-1, pert)
a continuació, ens ho jugarem tot a una carta, avan-
çant homes i cercant el segon gol.

-I arriba...
- Tanta de sort. No hagués estat justa una demo-

te després del partidas que haviem disputat. De fet, .
en la jugada, minut 88, havien comès un clar penal a
Martin, la pilota sorti rebotada i Bussi, que va anar
més viu que una centella, remeta de volea (2-2).

- I diumenge, el Uoseta que de guanyar-li, el dei-
xau a quatre punts més gol-averatge...

-Es molt important. Mos hi jugam mitja perma-
nència. En nom de tots els jugadors, tan sols dema-
naria a la gent que ens animás des de el primer mi-
nut, i més encara, si no ens surten les coses com
voldriem des de un principi.

- El Uoseta vendrá a jugar-se la vida...
- Segur. Es tracta d'un equip molt aferradís, que

vendrá tancat, i en realitat, li hauriem de marcar ja
en el primer temps. Amb l'ajuda del nostre públic,
estic segur que passarem la prova.

2-2 Segona proesa sollerica en el curt espai de vuit dies

El Sóller confirma la seva espectacular recuperació
en un extraordinari partit al camp del Portmany
Martin i Bussi, autors dels gols visitants. El vice-líder,
tutejat i a estones superat per un esplèndid Sóller



RESULTATS I CLASSIFICACIO
Periwawf -SOUR 	
Usseseass- 011etrfe-.1
Mayer -ColeDc
Ideas -P. Crisse 	
•edieCJA.-Cardesser 	

	  3-3

2-2
 	 1-1

1-0
1-1
J	 •

Pobtens• -Constancio
Memne 	 -Ferreries 	
C. Pagusra -tiospbelet
S. POIMMI -P.S.Eulella 	
Arend- Felanitx 	

A	 P 	 If 	 SC

2-0
2-3
4-1
3-0
2-2

Psalm
Mamie 	 24 	 16 5 3 55 21 37 +13
Perestawy 	 24	 12 S 	 4 39 23 32 +6
Mayor 	 24 5 	 15 1 39 12 31 +5
CeielrOr 	 24	 12 7 5 47 29 31 +7
CedePapere 	 24	 11 6 7 53 23 28 +4

	  24 6 	 13 S	 27 26 25 +1
SedieC.M. 	 24 	 10 5 9 33 33 25 -1
fenerles 	 24	 10 5 9 25 31 25 +3
Illealmirre-Juve 	 24 9	 6 9 35 35 24

	 24 9	 6 9 28 30 24 +2
Palm, 	 24 	 10 4 10 32 39 24 -2
Caressode 	 24 7	 9 8 24 25 23 +1
Cartiseor 	 24 7	 S 	 9 21 2522
SOWS 	 24 6	 8 10 25 33 20 -4
Yells 	 24 5	 4 12 26 39 20 -6
Araerl 	 24 6	 11 10 25 47 20 -4
PeneOisle 	 24 7	 4 13 28 39 18 -4
timbale 	 24 4 	 10 10 27 41 18 -4
Liessiestes 	 24 5 	 8 11 33 47 18 -8
Mardis 	 24 4	 7 13 28 49 15 -9

C.F.Sólier,1 - Sant Margal,3

Joan-Antoni

Alineació: Pere, Juanlo, Cades, Coll, Josep, Victor, Mara, Bernet,
Sampol, Gerard, Castillo, (Querol, Bota, Ensehat Perelló).

Comentari: L'encontre tingué dos temps distints. En el primer domina
ren els visitants i es posaren per davant en el marcador, augmentant dite
rències abans dels descans (0-3).

A la segona part foren els sollerics els que comandaren darnunt el te
rreny, assolint un bon joc, emperó només pogueren marcar un gol per me
diació de n'Ensefiat.

Conseil, 1 - Sollerense, 4

Alineació: Caldenteny, Miqui, T. Ensehat, Padilla, Mayal,  Rodriguez,
Brage, Martinez, Valcaneras, Casas i Carbb. (Juárez, Ros i Puig).

Gols: Minut 11, 0-1, Vallcaneras. Minut 20, 0-2, Rodriguez. Minut 25,
0-3, Rodriguez. Minut 35, 0-4, Carbó. Minut 50, 1 -4, Antoni.

Comentari: Victòria destacada del Sollerense a fora camp. En aquest
cop sortiren més espabilats els sollerics, dugueren sempre l'iniciativa en el
Hoc i gaudiren de mottes oportunitats, unes es convertiren i  altres es falla
ren, emperò aqui est.:a el resultat que paria per ell mateix.

Contundent victória dels alevins d'Andreu Pons. (Foto J. Antoni).

a g LANciA EXPOSICION YVENTA:
C/. Hermano Bianor,ti 1

	garaje	
TALLER Y SERVICIO:

COL01\11
TALLER MECÁNICO 	Telé fono 63.22.01

C/. Isabel, ri 124

/ A
N	

Liquidación Total
Estufas

Butano Eléctricas
Lámparas a mitad de Precio

Televideo (Televisión + Video) 	 85.000 ptas.
Video Sanyo VHS 	 59.900 ptas.
Televisión Mitsubishi 21" Stereo—Dual—NICAM,
Teletexto, Super VHS. Garantia 1 ario 	 99.990 ptas.
Video Funay MD. 8 programas 	 53.000 ptas.

1 Lavadora Automática
1 Frigorifico 2 Puertas
1 Cocina 3 fuegos, Horno y Grill
1 Estufa de Butano infrarrojos 117.000 ptas.
Máquina escribir eléctrica Olivetti 	 31.500
Cafetera Italiana 3 tazas 	  899
Compact Disc 	  1.495
Cassetes   425

ALMACENES COMPANY
Borne, 3 (Wier) - Tel. 63.18.33

Como siempre, más Barato

Sa glosa den Tomeuet
Un gran aplaudiment

Estic convençut que enguany
el Sóller es pot bé salva
gracies a que va empatar
davant el dificil Portmany

Lo que ha de fer s' afició
es recolzar constantement
tent un gran aplaudiment
encaraque no vagi dab minor

Crec que qualsevol jugador
directiva i bons afeccionats
mos interessen es bons resultats
i salva dignament sa Tercera Divisió

I diumenge ha de ser un clamor
quan s' equip nastro sortirii ben
disposat al Lloseta guanyar
i si pot ser, no fer-li cap favor.

les diferencies al cap d'amunt de
la classificació, que segueix co-
mendant el Manacor seguit del
Portmany. No així per la cúa on es
començen a definir els equips. Fe-
lanitx cuer destacat. Van a més
Sóller i Illenc. Sumen mês nega-
tius Uoseta i Arenal. En situació
crítica Hospitalet i Porto Cristo.
Per a la propera jornada veiem
corn a partits mes interessants els
que jugaren: Felanitx - Portmany;
Porto Cristo - Cala Miller; Cardes-
sar - Poblense; Constância - Ma-
nacer; Hospitalet - Sant Ponça i
SOLLER - LLOSETENSE. On els
que jugan a casa no poden per-
dre cap punt. Una trevelada po-
dria ser decisive per a les aspira-
cions de conservar la categoria.

Cartellera
Esportiva

Futbol:
Dissabte, 24

16,30 h. C.F. Sóller
Conseil (Alevines)
18,00 h. Viajes Sóller -
Puertas Sans (Fútbol
Empresa)

Diumenge, 25

09.30 h. C.F. Sóller - Ba-
dia (Juveniles)
10,30 h. Port de Sóller -
Montuïri (Juveniles)
11.15h. C.F. Sóller - C.D.
Llosetense (III Div. Nac.)

M.A. Feijóo

Sta. Eugenia: Plaza, Cabot,
Prats, Antonio (Fiei), López,
Coll, Crespi I, Jaume, Bauza,
Carbonell, Crespi II.

Port de Miler Reynés,
Adrover, Vidal, Arbona, Rosse-
ló, Ramón (Castaldo), Serra,
Català, Manrique, Galindo y Al-
ba (Haut).

Arbitro: Sr. M. Coll Honar
de Ill División, casero, castigó al
equipo visitante con faltas cer-
ca del área sin cause aparente,
así como alargó 10 min. más en
encuentro sin razón lógica.
Amonestó con amarilla a Crespí

Infantils 

C.F. Staler, 0
La Salle, 2

Joan-Antoni

Alineació: Alcover, Po-
mar, Ensehat, March, Ro-
driguez, Castillo, Arbona,
Eugeni, Fontanet, Casts-
her, Molino, (Gregor).

Gols: Minut 53, 0-11, Fe-
rrer remata de cap una bona
passada. Minut 54, 0-2, Sergi
de tir creuat.

Comentad: El Sóller man-
tingué la seva porteria imba-
tuda fins al minut 13 de la
segona part. El bon dispositiu
defensiu dels joves que en-
trena Bastard fou el més des-
tacable d'un encontre que
domina la Salle, que per cert
va líder i encara no ha cone-
gut la derrota aquesta tem-
parada.

Per ventura si en Castan-
yer hagués marcat a les pri-
meries de la primera part
l'encontre hagués pres un
altre cake. De totes formes
res que objectar a la labor
dels nois del Sóller, que tots,
sense excepció, realitzaren
un excel.lent partit de con-
tenció.

II del Sta. Eugenia y a Rosselló y
Catalã por parte visitante.

Goles: Mto. 83 (0-1) Serra
de fuerte disparo a media altu-
ra, tras recoger un rechaze de
un defensores el Area grande.

Comentario: Sin lugar a
dudas los del Port juegan mejor
lejos del campo de la Base. En
Sta. Eugênia volvieron a deleitar
a los asistentes con un juego
moderno y disciplinado, llegan-
dose incluso a jugar en varias
fases del encuentro al primer
toque. El encuentro en si, en
principio, parecia dificil ya que
los locales salieron a por todas,

Fútbol aleví

pero se encontraron con un visi-
tante bien asentado sobre el
terreno de juego y que traia in-
tenciones de puntuar, como re-
sultó al final, a pesar del case-
rismo arbitral.

Para el próximo Domingo
descanso de toda la Categoría,
por lo que quizá se pueda refle-
xionar sobre la diferencia de ju-
gar en casa ó fuera, pues
creemos que no debería de
existir. Así que a ver si se tran-
quilizan y junto al soporte dei
público se consiguen los bue
nos resultados también en ea
sa.

Futbol Regional

Sta. Eugenia, O - Port de Sóller, 1

Providencial Gol de Sema en los instantes finales

Ponça).Destace la merescuda vic-
Oda del Ferreries a Manacor (2-3)
així com el excelent empat del
Sóller a Portmany (2-22). Altres
empats als partits Uoseta-Maga-
nova (1-1); Alaior - Cala d'Or
(3-3), Cala Millor-Cardessar (1-1)
¡Arenal - Felantix (2-2).

Les victòries dels equips lo-
cals ho varen ésser amb claritat,
Cade-liespitalet (4-1); Santa
Ponça - Santa Eulària (3-0) i
Poblense - Constancia (2-0),
menys la del Illenc - Porto-Cristo
que ho sigue per la minima dife-
rencia (1-0).

Es mantenen les posicions i

Toni Rai:in

La sorpresa es dõnà als
camps dels dos equips primers
classificats de la liga, Manacor i
Portmany.

Quatre equips guanyaren a
casa, un a fora i cinc partits aca-
baren amb empat, es marcaren
trenta i quatre gols, vint i un els
locals, tretze els visitants.

Es Iluiren els golejadors, aixf
tenim En Tomes (Cade) que en
marcà tres, i dos, els jugadors:
Femenies (Manacor), Gori (Cala
D'Or) i el solleric Alfons (Santa

BAR
TURISMO

C/. Born, n°8

DECORACION INTERIOR
CORTINAS STORS
EDREDONES
TAPICE RIA
PERSIANA VENECIANA...

MUEBLES MORA
C/. BAUZA, 1 2 - SOLLER

REBAIXES
ROBA PER A INFANTS
- 	 Telf. 611121 	 -	 07100 SOLLER

DROGUERIA
CAN PERE BERNAT
20% en pinturas
MALLORQUIMICA

Cerre, 8- Tel. 632084

La tercera, resum de la jomada

El líder, vençut a "Na Capellera"
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Tomes Plomer Uorenç Bata foren feNcitats pet President federatiu pera la seva lxina actuacid.

Bona actuació de Tomas Plomer i Llorenç
Bota en el Campionat de les Balears

Juvenil Masculí

El líder Pollença, vengut i humiliat
- J. Mariana, 68 - At. Pollença, 36

Jota

En un prodigiós primer
temps, especialment en de-
fensa (parcial de 33-12), el
Nariana, va decidir practica-
ment l'encontre. El líder
Pollençam poc va poder fer
davant la força i el bon joc
dels sollerics, que ara ja han
assegurat pràcticament la
classificació.

J. Mariana: Jaume (3),
Oscar (11), Alfred (13), Fus-
ter (6), Morel! (6), ROdelas
(14), Serra (2), Oliver (12),
Colom, Aguiló (1), Gonzalez i
Castelló.

Li foren assenyalades 27
faltes. Eliminat Jaume, minut
26.

De 26 intents lliures,
s'hen convertiren 16. Quatre
triples de deu intents.

At. Pollença: Amengual,
Perelló (4), Pons (5), Cifre,
Garda, Amengual Il (9), Seguí

• (7), Borras (11).
Comáteren 31 faltes. Eli-

minats Pons i Garda. 12 Mu-
res convertits de 34 intents.

Resultats de la jornada

Senior Femení: Puigpun-
yent, 38 - J. Mariana, 42
Juvenil Femeni: J. Mariana,
46 - Jovent, 62
Cadet Femeni: Porci6ncula,
44 - J. Mariana, 45
Infant Femeni: J. Mariana,
32 - Montu'iri, 28
Cadet Masculi: J. Mariana,
43 - Ferias M.,34
Infantil PAasculi: J. Mariana
A, 123 - Campos, 20
J. Mariana B, 37 - Sirius C.
16
Mini Eltisquet Masculi: J.
Manaria, 65 - Sa Pobla, 20

Partit per diumenge:

Senior Femeni: J. Mariana -
Costa Calvià

La Pujada "Sóller-Deia" un are dels objectius
5 Joan 

A més del "Primer Sla-
lom Ciutat de Sailer",
previst per el dia de la Fi-
ra, i del "Primer Rallie
Vall de Stiller, dins el que
molt possiblement es dis-
puti una "Pujada a Sa Fi-
guera", els companys de la

recent estrenada Escudo-
ria Sailer tenen prevista
l'organització de la "Pujada

arnés d'un
"Campionat Local de
Slot", puntuable per el
"Campionat de les Balea-
res".

Totes aquestes proves
tindrian, en principi, una
continuitat anual.

La quota de 5.000,-
Ptes. de la que varem parlar
a la edició precedent, co-
rrespon -com as lògic- als
socis honoraris.

Queden aclarits amb
aquestes poques rattles els
lapsus informatics que es
varen produir dins la infor-
mació de la passada set-
mana.

Automobilisme

CALLE BAUZA, N°9
TELEFONOS 63 3312-63 33 50

07100 SOLLER 

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

en avión con destino a Barcelona. Salida a las 0600 horas. Tras
treinta minutos de vuelo llegada y acomodación en el autocar. Salida
hacia Andorra. Uegada a media mañana al Principado. Acomodación 1
en el hotel, cena y alojamiento. Dia totalmente libre para realizar
compras.

03 MAR ANDORRA.- Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Dia totalmente libre para las compras, o
bien también podrán 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. Llegada a la Ciudad Condal y traslado al aeropuerto para salir en
avión a las 21'00 horas hacia Palma. Llegada a Palma y FIN DEL VIAJE.

PRECIO TOTAL PO* PERSONA 	 24.500 PIS
Suplomonto habitoción individual 	 1.800 PTS
ESTE PRECIO INCLUYE: Billete de aviOn de Palma-Barcelona-Palma.

Autocar durante talc 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.

'o 	 Veu esportiva
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Bàsquet 	Billar

Futbol juvenil 

Vlanacor, 3 - &Mier, 0

Joan

Campionat de les Baleara

De bastant bona, sense cap
dubte, es pot classificar l'ac-
tuació dels dos sollerics Uo-
rang Bota i Tomas Plomer, en
el Campionat de Balears, Mo-
dalitat LJiure, disputat aquesta
passada setmana a Muro, amb
Ia participació dels millors billa-
ristes illencs.

A la primera confrontació en
Uorenq Bota es va imposar
per una drferáncia de cinc ca-
ramboles damunt en Martorell,
essent després eliminat a la
segona partida pen Fomás,
quan nomás li mancaven quatre
caramboles per aconseguir el
que hagués estat un segon
Ilant triomf.

Per la seva part en Tomas
Plomer a la seva primera con-
frontació va eliminar, per una
carambola, a n'el conegut Ga-
briel Coll, passant en els quarts
de final, a on fou superat, tarn-
bé per una carambola, i en con-
seqüència eliminat, pen Guillem
Nadal, quan estava a punt de
passar a les semi-finals, i molt
possiblement a la final.

Els dos billaristes sollerics
varen rebre públicament l'enho-
rabona del President de la Fe-
deració Balear per a la seva br)-
liant actuació.

Torneig a Tres Bandes
Perruqueria J. Socias

A l'hora de redactar aquas-

tes línies ja s'ha arribat a la rec-
ta final d'aquesta interessant i
disputadíssima tercera edició
del Torneig a Tres Bandes
Perruqueria Joan Socias".

Manquen nomás cinc parti-
des per a la seva finalització,
estant ja ben clar el triomf ro-
tund d'en Jorquera, amb 34
punts, seguit d'en Salvador
Burgueño amb 29 punts.

El tercer Hoc de moment es-
ta ocupat per el veterà Pere
Magraner, amb 26 punts, que
definitivament ha superat a
n'Antoni Socias, per un punt
Emperò hem de destacar que a
n'en Bartomeu Palou, -una de
les revelacions d'aquesta edi-
ció-, encara li manca a disputar
una partida, estant actualment
classificat amb 25 punts. En
conseqüència del resultat
d'aquesta confrontació, que es
preveu super-interessant i no

apta per cardíacs, depen que la
"medalla de bronze" quedi en
mans d'en Pere o d'en Barto-
meu.

Puntuacions
Els onze participants que ja

han finalitzat les proves es tro-
ben classificats amb aquesta
puntuació:
J.A. Jorquera 	  34 punts
S. Burgueño 	  29 punts
Pere Magraner 	  26 punts
Antoni Socias 	  25 punts
Tomas Plomer 	  20 punts
M. Casasnovas 	  19 punts
B. Ense6at 	  18 punts
J.Sampol 	  17 punts
M. Gelabert 	  16 punts
G. Ferrer 	 odip 	

 
6 punts

J. Mascar6 	  5 punts
A n'en Joan Socias li man-

quen a disputar dues partides.
A Josep Aguiló una. A Guillem
Sastre dues. A Joan Quetgles

una. A Bartomeu Palou una. A
Martí Ferrer una. A Pere Jaume
una. I a n'en Sebastia Forteza
una. Essent aquesta la seva
classificació actual:
B. Palou 	 25 punts
J. Aguil6 	 20 punts
Joan Socias 	 17 punts
Pere Jaume 	 17 punts
Marti Ferrer 	 14 punts
S. Forteza 	 12 punts
J. Quetglas 	 12 punts
G. Sastre 	  0 punts

Darreres particles disputades

Aguiló, 2-Plomer,
Plomer, 2-J, Socies,
M. Ferrer, 2-Jaume,
G. Ferrer, 0-Casasnovassair
Burguerio, 0-Forteza, 2 AP-

Forteza, O-Magraner, 2
Sastre, 0-Gelabert, 2
Magraner, 1-Casasnovas, 1
Burgue6o, 2-Plomer,

Joan Antoni

_
Alineació: Tolo, Sacarás, Tovar, GUElfref0, Sued, L6pez, Atienza, Bib».

la, Jimenez, Cannel°, Domingo (Caddis, T. Bernet i VIcem).
Gois: Minut 3, 1-0, Casals. Minut 10, 2-0, Cesareo. Iviinut 50, 3-0, Quetglás.
Comentad: Justa derrota del Sóller davant el Rider Manacor, que just es mos-
perillós a la primera part, a la que domina els prirners vint minuts, marcant

ios gds. Després va ésser el Sóller el que dugué el control, i realitza una forta
tessió sobre els seus rivals, produint peril per a la porteria local. La prova
I' aquesta pressió loran el tir en el travessa d'en Tovar i la an ocassió d'en

que fou malograda per mala sort.
En el segon temps poc a mencionar. Els dos equips es relaxaren j exposaren

nolt poc ofensivament. En resum els dos conjunts s'empraren força el primer
erns, a on demostraren molt bon joc.

Wier-Cola Minor en el Camp d'on Meld
En aquesta ropera jornada ens visitará d Cala Nina, equip que esta situat a

a part mna de la classificació, per el que vindrit a Sólier amb Intenció de
reure aigun punt, cosa que els sollerics no permetran de cap manera.

Sant Marrfal, 1 - Port de Sóller, 1

M.A. Feijdo

Sant IWO: Mahn, Ferrer, Darder, Mateu, Salon), Ripoll (Segui), Bauza, Na-
arro(Colom),Garau, Daniel y Bauza II.

Port de Steer Coll, Coca, Piza, Vazquez (1-lemaiz), Bort, Pardo, Raja, Barca-
5, Torrens, Ferrer y Ruiz (Daza).

Artitro: Sr. Naga Macias, regular, amonestó con amarilla a Bauza del con-
s:Ito local y a Ruiz del visitante.

Goias: Bauzá por parte local y Daza poi' parte visitante.
Comentario: Un punto de oro el conseguido por el equipo visitante, ante el

/ice-Lida, con loque consigue ponerse a tres puntos.
El encuentro en si tue nivelado y el  resultado puede considerarse justo
Para el domingo los del Port se enfrentaran en campo propio al Monttiti a las

1030h. Suerte muchachos.   

Muebles Marcús
Muebles estilo Provenzal y colonial.

Tresillos clásicos y modernos.
Muebles auxiliares.

C/. La LIMB, n' 57. Sóller
Tfno. 63.12.60 

PESCADOS
LA CONCHA

Horario:
De 9a 13h.-De 17,30a 20h.

Sábados tarde abierto

C/. de/o Mar, s/n   

Dr. JUAN ANTONIO DARDER COLOM
-Medicina General-

Nuevo consultorio sito en
calle Avenida de ASTURIAS n° 1 1

Teléfono. 63. 1 0. 1 0
Medicina General. Electrocardiograma. Análisis de orina.

Horario de consulta:
Lunes a viernes de 1 9 h. a 20 h.



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

Es el...
CRrnavaval de la

"Defensora"

Callialral a la "Defensora" 
Dijous, dia 22 de Febrer, a les 21'30
Dissabte, dia 2 11 de Febrer, a les 21'30
Dimarts, dia 27 de Febrer, a les 21'30

Grans Finals
amb lliurament de premis

el
COBillfit "Estel D'Or"

Sall de Disfresses  

Futbold'Empresa 
Molta palla i poc bessó

Es pagés Bayer, 1 - Viajes
Soller, 3

F.M.   COMISSIONS INVESTIGADORES  

V. Miter: Buades, Raja,
Valls, Gaby, Sema, Feijóo,
Iriarte, Agustín, Santi (Hec-
tor), Girbent y Clua.

Arbitro: Sr. Andreu, muy
mal, se dejó influenciar por
los jugadores y público local.

Goles: Min. 13 (0-1) Gir-
bent. Min. (0-2) Clua. Min. 43
(1-2) Serra. Min. 63 (1-3)
Clua.

Comentarlo: Extraordi-
nario el triunfo conseguido
por los veteranos en su
desplazamiento a Sa Pobla,
pues de haberse hecho jus-
ticia y con un poco de suer-
te, el resultado hubiese sido
de dos o tres goles más de
diferencia.

En todo momento fue el
dominio de los visitantes
que a medida que transcu-
rrían los minutos, más con-
traataques realizaban, con-
tando con la ayuda de que
os locales montaban cerco
al área defendida por Bua-
des.

Para mañana los Vetera-
nos se enfrentarán, en
Camp d'en Maiol el Puertas
Sanz. Para después reunirse
con esposas, novias y ami-
gas en el restaurante Sol y
Sombra, donde degustarán
los menús elegidos ameni-
zado con música, con lo que
dicha velada se prolongará
hasta la madrugada.

Deseamos que lo pasen
lo mejor posible y que reine
como es habituai un buen
compañerismo.

A Saler ens han Ilevat el jutjat pert) no cal pas-
sar' pena perquè els nostres regidors, un de cada
partit, s'han aixecat "Señorías". Des que va existir
la presumpta manipulació de documents al nostre
Ajuntament en referència a la suspensió de càrrec
d'una funcionària, el Batle va fer acusacions d'una
presumpta falsificació de les normes de persona!.

Ja tenim la Seu plena d'ous, no han tengut al-
tra idea que citar-me a jo i demenar-me si reconei-
xia un escrit com a fet meu, vaig contestar que sí,
per() quan me varen demanar d'on sabia jo la in-
formació i qui me l'havia donat, aquí ja perderen
tots els punts, me vaig emparar en el dret al mu-
tisme i a l'ètica "professional" i les vaig ir que "ni
flores señorías", que si volien sebre res meu, hou-
ria d'ésser per via judicial o res de res.

Quin poc capet, això s'hauria d'haver fet molt
abans j no quan l'infant és mort de halles. 

Sembla mentida  

Que el nostre consistori no acabi de fer una
pardalada i ja n'estiguin preparant una aJtra.

Que en el sopar del "Hermano" entre totes les
personalitats hi destacassin D. Bartomeu Oliver
—Ximet— i D. Toni Miguel amb les seves respecti-
ves senyores.

Que en Toni Repic, també fos a la tertúlia de
dilluns passat.

Que es comenti que la sortida del túnel a la
banda de Sóller, sigui a Ses Tangues de Can Se- 
rra.   

Que el desgavell circulatori de cada dia sigui
pitjor.

Que engreixar sigui una cosa tan fàcil de fer.    

Campionat de les Balears de Veterans
El diumenge dia onze es

disputà, a l'Hipòdrom de
Son Bordils d'Inca, el Cam-
pionat de les Balears de
Cross per Veterans.

A la categoria A la cursa
es va fer damunt sis quilò-
metres, imposant-se n'Anto-
ni Jurado del Fidípides, se-
guint d'en Miquel-Angel

Juan de l 'Olimpo d'Inca, i en
tercer Iloc, i Medalla de
Bronze, en Ramón Martin,
de l'Hermes Circulo-Solle-
rense.

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

SE VENDEN MUEBLES habi-
tación de matrimonio. Precio
interesante. Teléfono
63.13.48.

VENDO PISO en la calle Vi-
cario Pastor, hace esquina
con tres calles, situado a po-
cos metros de la plaza.
Informes en oficinas Butano.
Teléfonos: 63.10.96 63.28.33.

SE COMPRAN MUEBLES an-
tiguos y toda clase de obje-
tos. Carrer de la Rosa, 3.
Teléfonos: 63.28.73 y 63.10.67.

SE VENDE LANCHA diez
metros eslora, dos motores,
muy buen estado. Lista 5a. In-
formes:Tel. 63 1403.

MASAJE
TERAPEUTICO

Columna vertebral,
Circulación, Artrosis, etc.

AIDA JUNCO
Tel: 63.19.88.

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

S'OFEREIXEN DUES PLACES
d'ajudant de camarer i una
plaça de ajudant de cuiner.
Se valorará experiència. Res-
taurant Bens d'Avall. Telèfon:
63.01.06. Horabaixes a partir
de les 17 horas.

CLASES DE INGLES, con pro-
fesora nativa americana. To-
dos los niveles. Enfoque de la
conversación.
Individuales y grupos pe-
queños. Tfno. 63.11.13.

sència 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. 07015.

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.

SE COMPRAN muebles usa-
dos y todo tipo de antigüe-
dades. Tfnos. 45.61.04
63.05.74.

SE OFRECE mujer de media-
na edad, formal, para hacer
compañía a señora mayor.
Tino. 63.28.34.
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Eloisa Martínez (Hermes-Circulo
Sollerense) Campiona de Balears

Joan

L'atleta de l'Hermes-Circu-
lo SoNerense Eloisa Martínez
es va proclamar brillantment
Cfunplona de les Balears de
Cross, dins la categoria senior
femenina, en imposar-se sense
cap problema a la Maxima pro-
va Territorial Balear, disputada
el passat diumenge, diu divuit,
a l'Hipódrom de Sant Ratel, a la
germana Illa d'Eivissa, amb par-
ticipació d'atletes de totes les
Mes.

N'Eloisa que va agafar el
cap des de la mateixa sortida,
no va tenir cap rival, fent la ma-
jor part dels 6.000 metres de
recorregut completament en so-
litarí, imposant-se clara i rotun-
dament, seguida de na Josefina
Hisado (Pollença), i n'Andrea
Terrades del mateix club.

A la prova de juniors mascu-
lins, disputada damunt vuit qui-
lòmetres, inesperat triomf de
n'Alex Studer (Pollença), que
amb una cursa intel.ligentíssima
es va imposar al clar favorit Bar-
tomeu Ginard (Fidipides), dei-
xant-lo partir a les primeres vol-
tes i superant-lo clarament, així
corn va voler, a les darreres.

En Cristòfol Castailer,
amb una prova molt irregular, a
la que no va aconseguir agafar
el ritme dels Oses participants,
es va classificar en el l'oc quin-
zé. En Joan Morro fou el segon
solleric classificat, aconseguint
el Hoc divultó de la general, se-
quit d'en Salvador Castatier
(dinové), i en Joan-Jaume

DISEÑADORA gráfica busca
urgentemente apartamento o
estudio pequeño en Sóller o
Puerto, para alquilar a largo
plazo. 	 Tfno. 	 63.09.99
63.30.45.

CENTRO DE ORIENTACION
SELENE. Ayuda psicológica.
Problemas sentimentales.
Cartomancia (Tarot) presente
y futuro. Problemas de he-
chizos. Tfno. 63.39.34.

Marqués (vin*.
A la cursa de seniors -pro-

meses masculins gran triomf
de l'atleta felanitxer Antoni Pe-
fía del Colonya de Pollença,
imposant-se sense cap classe
de dubte a en Joan Pau Mar-
tínez (Bodegues Oliver), acon-
seguint el primer títol dins pro-
meses, i el segon el Campionat
dins senior.

En Pere-Joan Coli, en el
Hoc vint-i-unè, fou el primer atle-
ta solleric classificat. Sobre la
seva actuació hem de mencio-
nar que va tenir una sortida
molt bona, baixant després el
ritme i perdent bastants de

SE ALQUILA despacho en
Plaza Constitución. Tfno.
63.23.11.

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

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

METGE JOVE amb bona pre-

llocs. Posteriorment va fer tres
voltes molt bones, superant de
nou molts de participants, aca-
bant amb un d'aquests incref-
bles sprints als que ens té
acostumats, deixant material-
ment "clavat" al seu acompan-
yant.

En Sebastià Vicens i en
Maties Robasse, els dos velo-
cistes sollerics, es varen portar
molt bé, aconseguint respecti-
vement els llocs trenta-vuitè i
quaranta-trese, en aquesta pro-
va de dotze quibmetres i mig.

En Joan-Josep Uobet es
va haver de retirar per proble-
mes estomacals.

ALQUILO despachos. Tres
dependencias. Apto para
cualquier negocio. Plaza
Constitució. Tfno. 46.48.20.

CAMAREROS Y AYUDAN-
TES. Interesados pasar por
Pizzeria del Porto. Paseo Es
Través, Pto. Sóller.
Tel. 6328 88.

VENC MOTO GILERA 125 cc.
Matricula PM 6983 AT. Ca-
rrer Sa Lluna n.' 61 - 2.* - 2a.

Atletisme



Comença l'activitat del Grup
d'Esplai municipal

Els infants es queden sense centre d'activitats

Estol de Tramuntana, no pot realitzar
Ia seva tasca al Centre Parroquial

A causa de les obres de reforma
que s'han de dur a terme al Centre
Parroquial d'Es Port, els grups que uti-
litzaven els locals (Estol de Tramunta-
na, Club de Futbol d'Es Port i Classes
de Karate) han quedat sense Hoc on

poder fer activitats. Aquest problema,
que en principi havia de ser temporal,
s'ha convertit en una preocupació
perquè degut al canvis que es faran a
l'edifici, el local ja no tendrà les condi-
cions d'espai que ha tengut fins ara.

M. I.

S'Estol de Tramuntana
es troba ara amb una pro-
blemàtica que ja havien
comunicat a l'Ajuntament
de Sóller: en el Port no exis-
teixen locals apropiats per
dur a terme activitats ex-
traescolars.

Ara s'han vist obligats a
traslladar-se a Sóller, als
baixos dels jutjat.

El problema més greu
es que els infants del port

que assisteixen a les clas-
ses de boleros, hi han de
pujar en els cotxes particu-
lars dels professors.

Sta Catalina

Francesc Aguareles ens
ha explicat que fa mesos,
quan es va retornar Sta. Ca-
talina al poble de Sóller,
l'Estol de Tramuntana sol.fi-
cita a l'Ajuntament l'utilitza-
ció de dues sales d'aquest
oratori. El grup s'oferí a
arreglar el que fes falta,

sempre que l'ajuntament hi
dugués aigua corrent i Ilum.
Aquestes gestions no se-
guiren i l'oratori esta tancat i
en les mateixes condicions
de ruina que abans.

Projectes de l'Estol

L'Estol de Tramuntana
té projectes molt pròxims
per realitzar. Un d'ells, el
mes d'abril, sera acollir el
grup folklòric rus "Grena-
da", el mateix que fou el
seu amfitrió a Moscou.

Port

Firmat el primer conveni
amb INSERSO: 4,5 milions

Redacció

El Balle Antoni Arbona,
acompanyat pel president
de la Comissió de Serveis
Socials, Mique! Gual, del
president de l'Associació de
Ia Tercera Edat, Josep Mo-
ra, s'han desplaçat aquesta
mateixa setmana a Ciutat
per a la firma protocolaria
del conveni amb l'Institut
Nacional de Serveis Socials
(INSERSO).

El conveni que ara s'ha
firmat es el primer dels dos
que es signaran enguany
per a la prestació del servei
d'Ajut a Domicili. Aquest
primer concert suposa uns
ingressos de 4.586.400 ptes.
per a l'Ajuntament, que ser-
viran per cobrir l'assistència
de 21 persones.

Lattre conveni, que es
firmarà devers el mes de

juny, assoleix també una xi-
fra de quatre muions de
pessetes, amb els quals es
prestarà ajut a altres 24 per-
sones.

Ajut a domicili

L'Ajut a Domicili es un
servei que presta INSERSO
en col.laboració amb l'Ajun-
tament, i que arriba a totes
aquelles persones que, a
causa de la seva edat, de la
seva situació económica i
del seu precari estat de sa-
lut física o psíquica, necessi-
ta l'atenció d'una treballado-
ra durant un determinat nú-
mero de dies i hores cada
setmana.

L'Assistent Social muni-
cipal, Onofre Bisbal, es
l'encarregat de coordinar i
supervisar la prestació
d'aquest servei en nom de
l'Ajuntament.

La Comissió de Govern sol.licita
Ia compareixença del Secretari

Jaume Casasnovas

La passada Comissió de
Govern de l'Ajuntament de
Sóller, que tingué lloc el pas-
sat dimecres, prengué
l'acord de sotlicitar la compa-
reixença del Secretari de la
Corporació, Manuel Pérez
Ramos, a una propera reunió
de la mateixa comissió, per
tal de donar una explicació
de les seves intencions labo-
rals. Cal recordar que el Se-
cretari ha estat sotlicitat com
a tècnic a l'Ajuntament
d'Andratx, mitjançant les

gestions als organismes per-
tinents per part d'aquest
municipi.

Manuel Pérez Ramos, va
manifestar a VEU DE
SOLLER que ell, no havia po-
sat cap tipus d'impediment
per canviar de destí i que el
canvi en principi, no seria de-
finitiu sino que, solament se-
ria un canvi per Comissió de
Serveis. Les comissions de
serveis, sols es donen per un
cert temps i al final d'aquest
nomenament, cap la possibi-
litat d'una renovació pel
temps que es consideri ne-
cessari.

DISTINGUIDA CLIENTELA:
DES DE DILLUNS DIA 26 DE FEBRER,

FINS A DIJOUS DIA 1 DE MARÇ
LA PERRUQUERIA ROMAN DRA
TANCADA, DEGUT A LA MEVA
ASSISTÈNCIA A UN CURSET DE
PERFECCIONAMENT A PARIS

Gràcies

lelrElEte
Perruqueria 	 Home-Dono

tak6k'a

C/. Serra, 19-A

Tel.: 63 39 69

SÓLLER
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Serveis Socials Temps Iliure Obres   

Ajuntament

Continuen les
obres del
Carrer nou

Redacció

Nomes un dia esti-
gueren aturades les
obres de reforma del
Carrer Nou. lai com
informarem en l'edició
anterior, el divendres
rin I. setmana ICLI anterior ,

el contractista ordenà
la suspensió dels tre-
balls fins i tant no es
resolgués un problema
sorgit a darrera hora.

Segons el projecte,
s'havia de col.locar una
franja de 10 cms. tot al
Ilarg de les aceres del
carrer, però en el mo-
ment de desfer les ace-
res resulta que les vo-
reres originals estaven
molt enterrades i, a
l'hora de desente-
rrar-les, resultà que
eren pedres de gran
tamany en bones con-
dicions, susceptibles
de ser reutilitzades.

Diferència

No obstant això, hi
havia una diferència de
750.000 ptes. entre la
col.locació de la franja
inicialment prevista i la,_,,__ fl 	Je 1	 p
dres originals. En con-
SPriii6nnin allarm HP I--
prosseguir les obres, el
contractista volgué as-
segurar-se de que el
Consistori assumiria el
pagament d'aquesta
quantitat addicional.

Societat

Mori Nicolau
Casellas, el soci
niés antic del
"Circulo"

Redacció

La setmana passada mon a
Sóller, Nicolau Casellas, que
era el soci mes antic del "Cir-
cula Sollerense", que tenia el
número 49.

Nicolau va pertànyer a
aquesta societat deportiva i cul-
tural durant setanta anys; tenia
16 anys quan entra com a soci,
en temps del president Barto-
meu Sampol (Garnundí), l'any
1.921. Ara, per ordre d'entrada,
el soci més antic que tendra
aquesta societat sera Mique!
Marquas Coll també ben co-
negut per tots. Es soci del
"Centro" des del febrer de l'any
1.921.

Per l'honor que representa
ser el membre que fa mes anys
que forma part de la societat,
es de gran importancia per tots
els socis, poder arribar a esser
el més veterà del "Circule.

Redacció

Dissapte ens despertarem
amb els carrers pintats. "ESPLAI"
deien totes les fletxes, i anaven
a parar al Centre Sanitari.
Aquestes pintades havien de
servir per guiar les passes dels
primers al.lots que s'apuntassin
al grup d'esplai municipal. A les
16 del dissapte es trobaren al
pati del Centre Sanitari els
al.lots, 21 en total, i els vuit mo-
nitors. Era el primer contacte i

es feren les presentacions.
Després es pujà als locals on es
feren uns jocs i s'explica als
al.lots el mètode de treball i les
condicions per formar part del
grup. El mes basic es que el
mateix al.lot ha d'esser el qui
vulgui participar: no s'accepten
enviats pels pares.

Es dividiran en dos grups:
els petits de 7 a 9 i els més
grans de 10 a 12 anys. Es fera
una reunió setmanal els dissap-
tes de les 4 a les 6, i qualque
sortida d'un dia per començar.

S'intenta que el grup sigui au-
togestionat per a les despeses
corrents i, per tant, els al.lots fe-
ran una aportació personal o be
algun treball.

Després d'una breu explica-
cil:5, els monitors oferiren als
presents un tros de coca feta
per ells mateixos i un suc de ta-
ronja. Els hi donaren un full per
inscriure's... i fins dissapte que
ve. Els que vulguin apuntar-se
poden fer-ho simplement assis-
tint a una reunió, i els monitors
que vulguin participar també.
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