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Les bres del Túnel paralitzades
J.C.

Segons unes
informacions aparegudes
en el Programa Informatiu
Balear i la informació del
Diari de Mallorca, les
obres del Túnel de Sóller
estan paralitzades.
Ha informat la Conselleria
d'Ordenació del Territori,
sobre el tema, dig uent
que quan es va otorgar
l'obra del túnel a
l'empresa Túnel de Sóller
SA d'Antoni Cuart, dita
conselleria es reserva la
inspecció de les obres.
En la inspecció de l'obra
es detectaren nombrosos
i greus problemes en
l'evolució de la
perforació, a causa
d'haver-se trobat molts
de terrenys fluixos,
d'argila, la qual cosa
provoca que les obres no
es cumpleixin segons els
plaços estipulats. De fet,
des de que les obres
començaren, quasi un
any, sols s'ha perforat
250 metres a la part de
Palma i 100 a la de
Sóller.
(Passa a plena 4)

Urbanisme

Miguel Jaume
(P.P.) no es va
presentar per
presidir el ple

J.C.

Miguel Jaume
(P.P.) qui, com a pri-
mer Tinent de Batle,
hauria d'haver presidit
la sessió plenaria per
absència del Batle, va
fer cas omis a tal fun-
dó, com ja es habitual
en ell, i no es va pre-
sentar.

El plenari va ésser
presidit per Guillem
Mayol, segon Tinent
de Batle i Batle del
Port, seguint el meca-
nisme inmediat de
substitució. L'oposició
va sol.licitar explica-
dons per la inassis-
ter-Ida de Miguel Jau-
me; aleshores el Batle
Accidental del Plenari,
Guillem Mayol, va ma-
nifestar que li havia
comunicat que tal vol-
ta arribaria amb retard.

Cap d'any

A iniciativa de la
presidenta de la Co-
missió de Cultura, Es-
ports i Ensenyament,
Antònia Cabot (P.P.),
Ia Corporació va voler
celebrar l'entrada del
nou any, oferint a
públic, periodistes i als
mateixos regidors, una
bosseta de caramels,
un globus i una copa
de cava.

Sens dubte l'obse-
qui més ben rebut pels
politics va ésser el
globus, perquè durant
tota la sessió es varen
dedicar a inflar-los i a
desinflar-los.

Ajuntament

A Alaró, fèrem oi a ses mosques (1 -0) 

Els menorquins de l'Isleflo, nou
perill per l'irregular Sóller

T.O.

Qualsevol parescut amb un partit seriós, coherent i am-
biciós, fou pura coincidència. El Sóller fracassé amb totes les
de la Ilei. Es perdé una oportunitat d'or, L'Alaró mostré les
seves carències, i amb un equip plegat d'absències ens
passé per la pedra. Demencial. El Sóller és el rei de l'irregula-
ritat No te pots fiar un pèl d'aquest equip que ens mostré la
seva cara abúlica, descohesionada, i sobretot impotent. Els
més de cent sollerics presents al camp, sortiren del reciente
alaroner amb un pam de nassos.

Canvis segurs a l'alineació que presentaré Nico davant
l'incòmode Isleño de Maó. Es presentarà Baltasar a Sóller i
es probable l'inclusió del jove Carmelo en l'onze inicial. Espe-
rem que el designat de negre, Dols Mir, no ens acabi de ba-
rrinar la partida.

"Magistral" aka d'impotencia del &Mar a Alará. (Foto J. Sampedro).
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Serveis Sociais

La Creu Roja podrà
rebre objectors de
conciència, per fer

el servei civil
M.I.

El Comité Nacional de la Creu Roja
Espanyola, dia 30 de novembre va dar
el vist-i-plau per firmar el Conveni arnb el
Ministeri de Justicia, sobre els objectors
de consciencia.

Dit conveni es firma el dia tres de
desembre de l'any passat, i entra en vi-
gor el primer de gener d'aquest mateix
any.

Cinc a Sóller

El conveni contempla que 5.200 ob-
jectors de consciencia podran fer els
seus serveis socials a la Creu Roja, en
qualsevol dels programes que desenvo-
lupa, i en una de les 750 localitats on hi
ha ia Creu Roja.

De fet hi ha 89 d'aquests objectors
que podran realitzar la tasca a Balears, i
d'ells, cinc corresponen a l'Assemblea
de Sóller.

Els objectors, podran treballar en
socorrisme, refugiats, prevenció d'em-
baràs, minories ètniques, transeunts,
educació per a la convivencia i temps
Iliure, Sida...

Futbol

Antoni Valcaneras (UM) acusa al Batle
d'autoritzar un abocador il.legal

J.C.

Al Ple Ordinari del mes de gener, ce-
lebrat dijous passat, el regidor d'Unió
Mallorquina i President de la Comissió
d'Activitats, Obres i Urbanisme va acu-
sar, públicament, el Batte —absent per
vacances- d'haver autoritzat verbalment
l'abocament de runes a la finca de Son
Colom. Mesos enrera l'esmentada finca ja
va ésser objecte de denúncies en com-
provar-se que s'hi estaven abocant ca-
mionades de terra procedents de l'obra
del Túnel de Sóller, sense la pertinent l li-
cència municipal, la qual cosa va motivar
la paralització per part de l'Ajuntarnent.

Motivat per una interpel.lació presen-
tada pel grup municipal del PSOE—PSIB,
Antoni Valcaneras, company de partit
del Batle, va manifestar que, efectiva-
ment, el Batle Arbona havia autoritzat
l'abocament de terres i runes.

Expedient d'infracció

Antoni Valcaneras va voler indicar que
per aquest concepte, ell, com a President
de la Comissió d'Obres, havia obert un
expedient d'infracció, sense comptar
amb el decret del Batle, el qual és perti-
nent. "He fet això -va dir- pel meu comp-
te i riso, i que consti que el Batle havia
autoritzat el que fa uns mesos havia fet
aturar. Vull manifestar, també, que si he
iniciat un expedient d'infracció ha estat a
iniciativa pròpia. El Batle no ha firmat el
decret pertinent i ja veurem que succei-
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Avui divendres dia 11, St.
Anastasi i St. Palemó.

Demà dissabte dia 12, St
Nazan

Passat demà, diumenge
dia 13, St. Pere d 'Orzeolo,
St. Hilan i St. Felix de Nola.

Costumari
St. Anastasi era tintorer, i

es un dels patrons del gremi
de tintorers.

Diu la tradició popular
que quan treballava, sucava
Ia roba que havia de tenyir
dins aigua clara i la treia del
color que volia.

St. Palemó era pastor, i
es diu que tenia el do de
guarir el bestiar de qualsevol
mal.

Avui era costum retirar
els tres reis del pessebre,
perquè la gent pensava que
necessitaven cinc dies per
anar des de la cova fins al
final del betlem.

• •

Sorteig d'aliir dijous,
dia 10 de Gener

13	 24	 28
29	 36 	 42

Comp. 43-

k osne.
Dijous, 10 Gener 	 54.030

Dimecres, 9 Goner 	 10.730

Dimar1s,8 Goner 	 65.562

Dilluns,7 Gener 	 47.839
Divendres, 4 Goner

12.122

EL TEMPS
EstacióSaVinyassa

Diumenge les
temperatures

davallaran

Joan Puigserver

TEMPERATURES
maxima 18,0° dia 9

minima 2,0 dia 5

PLUJA
9,4 litres dia 5

Aquesta setmana hem gaudit d'un temps quasi pri-
maveral, amb temperatures molt agradables en el centre
del dia, hi amb un sol que feia ganes d'anar a passetjar.
la nit el termómetro no ha davallat gaire llevat del dia
5que arriba als 2,0 ° de minima.

Segons el s pronòstics, aquest tipus de temps té les
hores comptades, sembla que entre el dissabte i el diu-
menge arribarà un front fred, que provocaa augments
importants nevulosos amb possibilitats de qualque
ruixat, acompanyat de una davallada de les temperatu-
res.

Aix( iciósembla que la setmana que ve fera fred, que
es lo normal en el mes degener, perquè aquest sol tan
calent, es un engana harbres, accelera la floració i Ilavors
els freds tardans cremen els ulls i la flor.

Serveis inglbIAA

Ajuntament de Sax 	 630200/0204
Ofiona Munigipd del Port 	 630101
Ajuntament de FornaluN 	 631901
Ajuntament de Deli 	 M9377
Jutjat de Seller 	 630348
Notana 	 832611
Rectona 	 630602
PoliciaMunicPal 	 630200
Polocia kinicpal-Ungêncies 633721
Guardia Civi 	 633203
Bombers 	 632500
Untatsanitiria 	 623011
Creu Roja 	 630845
Metie de Guircia(kisos) 633721
Mercat 	 630231
Escoaada 	 633561
Cementiri 	 631429
Residencia-i-lospici 	 630T/7
Depuradora 	 630842
Corms 	 631191
11Gas•,s.a 	 633128
Serve Funeraii 	 630805
EGas's.a.(averias) 	 630198
'El Gas's.a (Urgencies) 	 631108
Locutco Biniarabt 	 630317
Ceres de Pat 	 me*
A.S.C.P.(Ca'neutce) 	 632421
°ratio Sollerense 	 63121:6
LaUnión 1SaBotiguete 	 630163
DetensoraSollerense 	 631556
Ferrocari de Ma 	 633133
Cial3aoosAzules• 	 630170
CieTrarnontata' 	 632061
Parada Taxis-Es Port 	 631384
Paracia Tams-Seller 	 633571
Parada Tams-SaTorre 	 631379
Autocars Llompart 	 202125
Autocars Stier 	 632821
AutocarsRepc 	 630567

TRENS

Palma•Seller.
08,00 - 10,40 - 13,00 - 15,15 - 19,45
Sóller-Palma:06,45- 09,15-11,50-14,10
-18,30.

TRAMVIES

Seller-Port 05,55- 05,55- 07,00 -8,00 -

09,00-10,00-11,00- 1 12,00-13,00-

14,00 -15,00 -16,00-17,00-17,55-
19,00-20,00-*20,45.(21,00Diumenges i
Festius).
Pon-S611er 06,20 - 07,30 - 08,25 - 09,30 -
10,30-11,30-12,30-13,25-14,30-
15,30-16,30-17,30-18,30-19,30-
20,20 -21,10(2120 Diumenges i Festius).
AVIS: Els tramvies marcats amb un•
anllacen amb las arribades y sortides dels
trens.

AUTOCARS
(De l' 1 d'octubre al 31 de Marc)

Palma•Valldemeua- Deii-PortdeSellec
07,30(*)-10,00-12,00()-15,00-
19,00
Valldemessa-Deia-Pedde
10,30 -12,30( 1 )-15,30-19,30
Dell-Port de Seller 08,15(*) - 10,45 -
12,45(*)- 15,45- 19,45
Palk Seller•Deti-Vaildemessa-Palma:
07,30- 09,30n-14,30-16,00n-
17,30.
Deli-Vaildemosta-P•ms:08,00 - 10,00(1 )
- 15,00 - 16 30( 1 ) - 18,00
Seller-Mk P011810:09,00.
Portde Mkt-Path Pdap: 09,30.
Por1de Pollença-S6iler 16,00.

BARQUES

Pal de Stiller-SeCelebn:10,00 -15,00.
SeCalebre-PortdeS611er.12,00-16,45.

FARMACIA DE
GUARDIA

A l'Ajuntament(Policia Municipal)
vos indicaran la farmàcia ala
qual vos podeu dingir.
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Agricultura ecològica

Agri-incultura-
No ho podia creure. També els que ho explicaven estaben mera ve-

hats. Amb una sola temporada i havia guanyat tants doblers!
Era una persona que no en sabia, d 'el camp. Tenia un terreny bas-

tant gran, hi anava els caps de setmana. I li varen fer una proposta.
Ferien un experiment: ell només tenia que posar el terreny i passar tot
l'any allà. Li donarien unes instruccions per cultivar-lo, que seguiria
rigorosament. Li proporcionarien els productes que consideraven
necessaris, ii dirien quan i com aplicar-los, dia a dia, dia i nit, set dies a
Ia setmana, mes a mes, fins qu'arrivés la collita. Li proporcionarien un
mercat, el millor, el més ric.

Aixi va esser. Va vendre els fruits a un preu molt elevat i va quedar
amb les butxaques ben plenes. Sol devant aquella terra. Pert) sabia on
comprareis productes i/es instruccions venen amb ells.

L 'havien convertit en un agri-incuit.
Trencapinyons

COL. LABORACIÓ

Alerta als qui circulin per la plaga
d'Amèrica

J.B.

La Plaça d'Amèrica es practicament de Sóller (la
plaça Constitució es una altra història) amb circunvalació obli-
gada de vehicles. Alla hi conflueixen dos dels accessos
d'entrada i sortida, amb més transit de la Ciutat.

Tot i això no es un Hoc amb molta conflictivitat ni perillosi-
tat, però sí, on se duien a terme moltes irregularitats i infrac-
cions del Codi de Circulació. De totes elles, potser les més
greus són aparcar malament i en Hods prohibits, el qual es un
mal endemic a tot Sóller, i no respectar les preferències de
pas.

La plaça, com tothom sap, té dos ramals d'entrada -Cen-
tre i Gran Via-, un de sortida -Gran Via-, i un d'entrada i sorti-
da -Centre-. De tots ells, només el d'entrada per la Gran Via,
esta degudament senyalitzat amb un "Ceda el paso", pero
això no té la menor importancia, si tenim en compte l'article
21.c de la Llei de Seguritat Vial de 25 de juliol del 89, segons el
qual, a totes les places, té preferència de pas, sobre tots els
que volen accedir-hi, el que ja circula per la plaça. Així, per
tant, la vella norma de "el que surt per la dreta", no té cap valor
a les places.

Això, tot i que no es cap novetat, i que ja fa temps que
s'aplica per tot arreu, (p.e., l'entrada a Palma a l'alçada del
polígon) a Sóller no se compleix quasibe mai, provocant situa-
cions de perill, perquè crea indecisió entre els conductors.

Alerta doncs, als que circulin per la plaça d'Amèrica,
sobretot per Cetre a la part del SYP, ja que si, per desgracia,
tenen una topada, el més probable es que tenguin totes les
de perdre, amb tot el que això suposa.

You de Sóller
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PUNTS DE
VENDA

Sóller: Estanc de Plaça.
Can Godo.
Can Pere Lluc.
Can Calatayud.
Calabruix.
Can Miguel Llauner.
Botiga Sa Creu
Botiga Ca na Marques

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

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

Estanc Plaça Fleming

Horan de Misses (Hivern)
Octubre-Març

Dissabtesi Diumengesi
Teti. vlies de testa testes

630602
St. Bartorneu-S611er 630882 18,30 9, 12,20
Es Convent SS.CC. 630497 19 7,30, 10, 19(c)
St. Felip 630513 19,00 10,30, 19
L'Hospital 630777 18,30(c)
Mones. L 'Olivar 631870 17

Sa Capelleta 20
Biniaraix 630017 19 10
L' Idea 631410 19,00 10,30
Port de Stiller 631503 19 12(c),18
Fomalut< 631968 19 10,19
Dela 639172 9

ANUNCIS CLASSIFICATS
COMPRARIA pequeño

piso, estudio o altillo conver-
tible en vivienda. Pasar ofer-
tas por escrito al Apartado
10090 de Palma.

BANUS antiguitats, Res-
tauració compra i venda de
mobles i objectes antics. C/.
Rosa, 3. Telf.
63.28.73-63.10.67.

COMPRAM MOBLES
qualsevol altra cosa rústica o
antiga. Pagam al comptat.
Antiguitats Antoni de Sa
Coma (Jeroni Bisbal). Carrer

del Vicari Pastor, 8. Telefo-
nos 63.08.65 i 63.07.68.

SE COMPRAN Y RES-
TAURAN muebles y toda
clase de objetos antiguos.
Telefonos: 63.05.74 y 45.61.04.

COMPRARIA terreno en
Sóller apto para edificar.
Tfno. 63.31.16. Horario de 7,30
hores a 12,30 hores y de 14
hores a 19 hores.

VENDO PEUGEOT 205
mat. PM-AG. Tfno.: 63.17.84.
Llamar noches.

COMPRO LEÑA proce-
dente de podas, talas y
arrancamientos. Preguntar
por Miguel. Tel. 63.22.38.

SE VENDE Renault-1
GTL en perfecto estado. Tel.
631931.

ES NECESSITA
xòfer-repartidor amb carnet
de segona. Tel. 65.06.51.

VENDO Bote "Tay1or-41"
con Mariner de 25 HP. Inte-
resados llamar a partir de las
21 horas. Tel. 63.26.18.

ALQUILO despachos.
Tres dependencias.

Aptos para cualquier
negocio.

Plaza Constitució.
lino. 46.48.20.

VENDO saxo tenor en
buenas condiciones. Muy
buen sonido. Llamar de 21.30
a 22 h. Tfno. 63.01.42

VENC cotxe Ford Fiesta
1.100C Matricula PM-BB en
bon estat. Tfn. 63.06.85.

VENC Renault R-6 GTL,
mat. PM-S en perfecte estat
de revissió. ITV passada
recentment. Tfns. 63.35.47 i
63.33.96.

EN VENDA camera
Video-8 HANDYCAM
CCD-V30-E, pràcticament
sense estrenar, amb adapta-
dor incorporat. 63.12.88
(hores oficina).

COMPRARIA camera
Video BETA-MOVIE
Auto-Focus (A.F.). 63.12.88
(hores oficina).

BUSCO piso, casa o apar-
tamento para alquilar todo el
año. Para una persona.
Informes en esta Admón. Tfn.
63.34.56.

ES NECESSITA depen-
denta i dona de neteja.
Informes Tel. 63.06.51.

VENC MOTO Yamaha
A.T. 80. Preu: 100.000 Ptes.
Informes Tel. 63 10 97.

VENDO DOS camas pla-
za, madera casi nuevos y una
banqueta. T. 63.25.69.



En ciclomotor

David Martínez
iniciaunanova
voltaa
Espanya
quelidurarà
cinc mesos

G.M.

Ahir dijous David
Martínez més cone-
gut com a "el loco de
Ia moto" inicia des de
Valencia una nova
volta a Espanya amb
el seu ciclomotor de
49 cc. en el transcurs
de la qual visitarà uns
400 municipis dife-
rents.

En vaixell, pagat
per Viatges Sóller,
partí ahir cap a Va-
lencia. Es dirigira len-
tament cap a Alacant,
Múrcia, Albacete,
Ciudad Real, Toledo,
les terres d'Extrema-
dura, Huelva, per
arribar a Cadiz. En
aquella ciutat s'am-
barcara per visitar
dues illes de l'arxipè-
lag canari, Tenerife i
Las Palmas. Un altre
cop a la Península
passarà per Malaga,
recorrerà tot el llevant
fins a Barcelona, Ge-
rona, Osca i el nord
de la Península fins
arribar a La Corunya
des d'on iniciarà el
camí de tornada.

20.000 kms.

En total recorrera
uns 20.000 kms. i
passarà per uns 400
municipis diferents.
En alguns d'ells
mostrarà les fotogra-
fies recollides durant
anys de viatges da-

- munt el seu ciclomo-
tor. També donarà a
conèixer diferents
angles de la nostra
Vall amb 50 fotogra-
fies preses a Sóller.

Mitjançant aques-
tes passades de dia-
positives David Mar-
tínez aconseguirà els
diners suficients per
poder allotjar-se du-
rant el temps que si-
gui fora.

Durant els darrers
mesos David ha
mostrat les seves fo-
tografies a 52 muni-
cipis mallorquins.

Mor jove de 19 anys en accident de trafic
J.C.

A la matinada de dissabte passat va
morir, víctima d'accident de trafic, el jove de
19 anys Francesc Xavier M.B., qui estava
realitzant el servei militar a l'Esquadró de
Vigilancia Aeria N ° 7 —Puig Major—.

Mal estat de la calçada

El tragic fet va ocórrer a les 4 de la ma-
tinada, quan l'infortunat circulava amb un
cotxe matricula PM 3059 AG, acompanyat
de M.M.C. i M.A.G.LL. En sortir de la volta
sitia al quilòmetre 308 de la Comarcal 711
—Carretera del Desviament—, el vehicle va
derrapar sortint de la calçada i es va empo-
trar a un arbre de l'hort verne Per tal de
procedir al salvament dels accidentats va
ésser precisa la intervenció dels bombers,
que varen collaborar amb la Policia Local i
la Guàrdia Civil. Els acompanyants varen
ésser traslladats en ambulància cap a un
centre assistencial de Palma, en un estat
que no revestia gravetat; en canvi, el con-

ductor va morir a I 'acte.
L'estat del pis de la calçada de la Carre-

tera del Desviament es trobava, i es trova,
en pèssimes condicions parqua l'empresa
Agroman, contractada per Obres Públi-
ques, havia començat la tasca d'asfaltat de
Ia mateixa, però com que un dia en abocar
el quitra aquest no va quallar, a causa del
fred segons informacions tècniques
d'Obres Públiques, aleshores es varen sus-
pendre les esmentades tasques d'acondi-
cionament. Aquell mateix dia, tot i la senya-

ja hi varen haver dos accidents que
sols varen tenir danys materials; la causa, el
mal estat de la calçada.

El grup municipal socialista va presentar
al darrer ple una moció a la qual se sol.lici-
tava que l'Ajuntament procedís a obligar a
Obres Públiques a senyalitzar millor i a pin-
tar les voreres de l'esmentada carretera.

El passim estat de l'asfalt ha deixat la
calçada en un estat de deteriorament. Els
clots són abundants i perillosos parqua, tot i
Ia senyalització, l'amplària de la carretera i
Ia seva llargària conviden a circular, siste-
màticament, de manera ràpida.

El Mirador de la Reina, dalt del Coll de Sóller estava en mal estat.
per poder contemplar. el paisatge i les herbes ja s'havien menjat l'espai,
guns cotxes.

Ara s'ha adequat, s'han netejat de males herbes i s'ha construll un
pedra no gaire habitual a l'hora de fer marges.

S'han arreglat els paretons dels troncs de les olivareres i s'han col.
s'han arreglat els paretons dels marjadors de les dues voltes anteriors.

Serveis Socials

Hi havia uns 'prismàtics"
quedant sols Hoc per al-

marjador de pedra, amb

locat papereres, i també

Conveni entre Sóller i Fornalutx
per Assistència Social
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infraestructures Succeit  

Una vegada transco-
rregut el termini de presen-
tació d'al.legacions a l'es-
tudi sobre les possibles va-
riants del projecte de
l'aprofitament de les ai-
gües de la font de Sa Cos-
tera i del Torrent Major de
Saler, realitzat per encà-
rrec del Ministeri d'Obres
Públiques, tan sols l'Ajun-
tament de Fornalutx ha
presentat al.legats.

Com ja informarem als
nostres lectors, l'estudi
proposa distintes variants
per tal de conduir l'aigua
de la font de Sa Costera a
l'altra banda de la Serra.

Fomalutx: la tuberia

Una de les variats con-
sistiria en la instal.lació
d'un tub de 90 cm. que
donaria la volta a tota la
vall, començant a l'altura
de Balitx, recolliria les ai-
gües del Torrent del Salt
Je Fornalutx i, per gravetat,
menaria l'aigua fins a la
Font de s'011a, des d'on
seria impulsada cap a futur
túnel del Coll.

Aquesta variant es la
que mes preocupa als for-
lalutxencs, perquè creuen
que és la més viable, tant
sota el punt de vista tècnic
com de l'econòmic. Les
al.legacions que ha fet
l'Ajuntament, que es rate-
reixen sobretot a aquesta
rariant, són les següents:

• Manca un estudi
de impacte ambiental
4ue produirà la instal.lació
J'aquesta canonada.

• Perjudicis que, pre-
visiblement ocasionaria als
3ropietaris de les finques,
a que es tracta d'una zona
imb un alt grau de divisió
de la terra, on moites par-
-;e1.1es tan sols tenen una
;uperfície de 3 á 4.000 m2.

• L'estudi no preveu
l'establiment d'un anion
l'aigua. L'Ajuntament en-
én que el projecte ha de
jarantir un mínim d'aigua
lue permeti cobrir les ne-
essitats de consum del

A l'Ajuntament de
Sóller, en canvi, li preocupa
mes que s'elegeixi la se-
gona opció, que consisteix
en la perforació d'un túnel
des de Sa Costera fins al
Camp de sa Mar, pel qual
circularia l'aigua per grave-
tat. Des del pont de sa
Mar, l'aigua seria impulsa-
da igualment cap al túnel,
passant per la Font de
s'011a.

En aquest cas, la major
preocupació es la de que
el túnel no actuàs de
col.lector i recollís totes les
algues que trobi en el sub-
sol al Ilarg del seu recorre-
gut, ja que aixe, suposaria
Ia probable desaparició
d'algunes d'aquelles fonts
que, des de les muntanyes
de Balitx i Sa Figuera, ves-
sen cap a la mar.

No obstant això, l'Ajun-
tament de Sóller no ha
presentat cap tipus d'al.le-
gació a l'estudi, tot espe-
rant futures conversacions
amb la Conselleria.

Conveni amb E MAYA

Per altra banda, abans
de conéixer aquest estudi,
la Comissió de Govern
aprova una memòria de la
batlia segons la qual "pare-
ce llegado el momento de
intentar un acuerdo Ayun-
tamiento de Sóller-EMAYA,
mediante el cual esta Cor-
poració podría facilitar el
paso de la red conductora
precisa por nuestro término
hacia las instalaciones de
EMAYA, a cambio de la
cesión de caudal necesario
para el suministro de agua
al Puerto, en sustitución
del caudal de la Cemente-
ra".

La memòria afegeix
que la firma d'aquest con-
veni amb EMAYA podria
suposar l'aportació com-
plementària del cabal ne-
cessari per fer front al con-
sum d'aigua potable del
port els masos d'estiu.
Aquesta aportació com-
plementaria, tenint en
compte l'increment urba-
nístic, s'ha calculat que
hauria de ser d'uns 600
m3. diaris durant la tempo-
rada estival de l'any 1992.

J.C.

El Plenari va ratificar
l'acord adoptat per la Comis-
sió de Govern de dia 27 de
desembre de 1990, relatiu a
l'aprovació del conveni entre
els Ajuntaments de Sóller i
Fornalutx sobre Assistència
Social. Aquest conveni s'ha

establert devant el problema
de manca de disponibilitat
económica per part de l'Ajun-
tament de Fornalutx per a
contractar un assistent social
propi.

A l'acord es varen forma-
litzar, també, una sèrie de
punts entre els quais s'estipu-
la que l'aportació económica
de l'Ajuntament veí sera de la

quantitat equivalent per habi-
tant de la vila i que l'assistent
social de Sóller assessorarà i
orientarà els vains de Forna-
Iütx i hi acudira cada vegada
que sigui necessari. La dura-
da del conveni anirà des de 11
de gener fins al 31 de de-
sembre de 1991, essent pro-
rrogable cas que ambdues
parts així ho considerin.

Fornalutx presenta al.legacions
a l'estudi de l'aprofitament
de l'aigua de Sa Costera

M.I. 	Sóller: el túnel                

TORRADA FOC DE SANT ANTONI
DEL PARTIT POPULAR

VOS CONVIDAM A TOTS,
AFILIATS, SIMPATITZANTS I AMICS,

A LA REVETLLA DEL DIA
16 DE GENER 

POSTRES     

Marroig             

PASTELERÍA    

Comunica als seus clients i públic en general
que a partir del dia 20 fins dia 28,
ambdós inclosos, estarà tancat.  

Alqueria del Compte, 54 Vicario Pastor, 3 - Tel. 631973
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Segueix la campanya de
prevenció de les toxicomanies

"Segona reunió de pares,
dia 15 de gener a les 9 a la
Creu Roja'.

A la primera reunió de pa-
res s'aprova el calendari, que
queda aixi: el 15 de gener, el
5 de febrer, el 5 de marc, el 9
d'abril i el 7 de maig. Ens
reunirem a les 9 hores a la
Creu Roja.

Una de les propostes
dels pares fou la de dur a
terme una campanya d'imat-
ge. Aquesta es divideix en
dues parts: una per donar a
conèixer el logotip, que s'ha
fet penjant cartells a quasi
tots els comerços del carrer
de Sa Lluna (gracies a la
col.laboració desinteresada
d'uns pares), i l'altre consisti-
rà en enviar a la premsa local
un escrit on es convidi a la
reunió i una setmana després
un altre per donar a conèixer
el tema tractat. Procurarem
que ens publiquin el logotip
per que sigui més fàcil de lo-
calitzar.

Alguns pares repartiran
uns 500 tríptics a les reu-
nions d'APAs i convidaran als
seus companys a assistir a
les reunions. Els pares també
es comprometeren a convi-
dar a amics per ampliar el
cercle de persones que dis-
fruten de les xerrades. S'ha
enviat carta als pares inscrits
a l'any 89-90, però després
de la propera trobada només
s'enviarà als pares que parti-
cipin o bé als que aixi ho soh-
citin. Poder fer-ho mitjançant
qualsevol persona que pregui
part al grup de pares. Aprofi-
tam per convidar-vos a la
propera trobada, podeu as-
sistir-hi sensa haver-ho de
notificar, vos esperam.

En principi es compta
amb un grup de pares, però
si creix més es poden dividir
en més grups.

El tema de la propera tro-
badaés: El fracàs escolar.

Una abraçada a tots i fins
a la propera reunió.

Serveis Socials

AJUNTAMENT DE SOLLER
ANUNCIO

Convocateria pública per cobrir, mitjançant nomenament de FUNCIONARIS INTE-
RINS, d'acord amb la normativa vigent, les places que s'indiquen:

Demoninació plaça Grup Nombre de
places

Titulació minima

TREBALLADORS FAMILIARS D 3 Tito' de Treballador Familiar o Auxiliar de Clínica.

AUXILIAR DE LA LLAR E 3 Certificat d'Escolaritat.

Les persones interessades poden presentar en aquest Ajuntament les sol.licituds, d'acord
amb les normes següents:

- Termini de presentació d'instàncies: Fins el dia 19-01-1991, a les 13,30 hores.

-Lloc de presentació: Oficina Municipal d'Informació (Cases Consistorials) en hores de
Registre (de 9,30 a 13,30 h.)

- S'haurà d'adjuntar "curriculum vitae", amb indicació dels serveis desenvolupats, prefe-
rentment en l'Administració Local, i tots aquells antecedents que serveixin per concentrar
els seus mèrits i capacitat per al Roc sol.licitat.

- Sistema de puntuació aplicable: en la selecciO dels aspirants, la ('omissió Qualificadora
tendra en compte: acreditació de serveis en llocs semblants d'aquest Ajuntament; altres ser-
veis en l'Administració Local; coneixement del catalã; d'altres idiomes moderns; i, supera-
ció, en tot cas, dels exercicis pràctics i teòrics que disposi la Comissió Qualificadora.

- Per qualsevol altra informació sobre la convocatória (edat maxima o minima, model d'ins-
tancies, etc.) es pot acudir a l'Oficina Municipal d'Informació esmentada.

Roller, 9 degenerde 1991
EL BATLE,
Fdo.: Antonio Arbona Colom.
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Veu de &Mier / 11 de gener del 1991

Església

Conferencia
sobre la
Teologia de
l'Alliberació

G.A.

El proper dimarts dia
quinze de gener a les
nou del vespre a la Sala
Magna de la Rectoria
tendrà Hoc una taula ro-
dona i col.loqui sota el
titoi Teologia de l'Alli-
berament: de la teoria
a la praxi.

Abans del diàleg el
Pare Francesc Gay&
Missioner dels Sagrats
Cors, que des de fa 20
anys es troba a la Re-
pública • Dominicana,
explicarà breument els
fonaments de la famosa
Teologia de l'Al libera-
ment.

La conferència i el
col.loqui són organitzats
pel grup D'Animació
Missionera de la Parrò-
quia.

Toni de Cúber
exposa a Alcúdia

Redacció

El pintor solleric Toni de
Cúber, després d'haver expo-
sat a la Galeria del Cercle de
Belles Arts de Palma, exposa-
rà a Alcúdia.

En aquesta ciutat, sera la
Galeria d'Art Urbe, que acolli-
rà les seves obres.

Toni de Cúber va néixer
l'any 1949 i estudià a l'Escola
d'Arts i Oficis, a l'escola Mas-
sana de Barcelona i al Con-
servatori Art del Llibre també
de Barcelona.

Ha realitzat nombroses
exposicions a Sóller, altres
indrets de Mallorca, Barcelona
i l'any 1987 exposà a Paris, al
saló Vieuxcolombier.

(Vede portada)

En un principi el final de
les obres del túnel s'havien
anunciat per a l'any 1.992
però, si no existeixen més
contratemps, aquesta data
es retrassara com a minim
un any.

A més, segons l'empre-
sa encarregada de la cons-
trucció, Fomento de Obras
y Construcciones, S.A., el
cost total calculat inicial-
ment s'incrementarà un 30
per cent o més.

Aquest augment del

cost és degut al procés
tècnic seguit en la perfora-
ció: a mesura que es fa el
forat, es recobreix la bewe-
da i les parets amb una ca-
pa de formigó; si es troba
roca viva, la capa de formi-
gó és prima, però si és argi-
la, s'ha de posar una capa
molt gruixada, amb la con-
seqüent inversió de temps i
material.

Problemes anunciats

A l'hora de redactar el

projecte, ja es manifestaren
opinions contradictòries
sobre el tipus de roca que
es trobaria. Malgrat les ob-
servacions d'alguns espe-
cialistes, que advertiren
clefs problemes que podrien
sorgir en realitzar la perfo-
ració, i de l'evidènc'a del ti-
pus de terreny que es tro-
baria, tal com es de veure
en el túnel del ferrocarril, les
advertències no han estat
escoltades.

Com es recordarà, en el
seu moment Veu de Sóller
ja informa de varis despre-
niments de "campanes
d'argila" que s'havien pro-
dtiil a l'interior del túnel i
que, per fortuna, no causa-
ren cap tipus de desgracies
personals.

Durant el passat desembre
s'ha vist augmentada l'assistèn-
cia els capvespre dels dimarts
que, a partir de les 530, tenen
Hoc en el local de la Biblioteca,
sempre complementades per
unes coques dolces i té calent.

La conferència del dimarts,
dia 4, va quedar aplacada per
causes imprevistes. La donara,
previ avis, la religiosa Antônia
Mora sobre problemàtica social i
moral.

Dinar

La sortida de dia 11, va ser
concorreguda i dona Hoc a una
trobada a l'entorn de la taula en
el restaurant "Es Canyis", devant
un menú cuidat i deliciós que
saberem apreciar tots els co-
mensals.

La nostra amiga i sócia acti-
va Anna Frontera posà una no-
ta alegre al final del dinar. Tocant
una companeta i ataviada de
"Papa Noël" vengué a taula
mos va desitjar les "Bones Fes-
tes". Tots [I agrairem el seu bon
acolliment i brindarem amb un
oportú, MOLTS ANYS!!!

Conferência

Tal com s'havia avisat, el dia

Major seguretat

A causa dels problemes
tècnics sorgits, la Conselle-
ria d'Obres Públiques i la
Jefatura de Minas han exigit
de l'empresa adjudicataria
del túnel l'adopció de ma-
jors mesures de seguretat
pels treballadors, donat el
perill de que es produeixin
nous despreniments d'argi-
la.

Fins i tant no s'arribi a
un acord en aquest tema,
les obres es troben total-
ment paralitzades.
' La nostra redacció ha

intentat posar-se en contac-
te nombroses vegades amb
el concessionari, Antoni
Cuart, sense cap resultat
positiu.

18 a les 7 de s'horabaixa el met-
ge D. Bartomeu Colom Mes-
hy, va presidir durant dues ho-
res la sala de la biblioteca per
parlar-nos del tema tan oportú
com necessari de "CONSERVEM
LA SALUT". El temps transco-
rregué volant. Ama paraula fàcil i
perfecte vocabulari va coordinar
alimentació, exercicí fisic, ocu-
pacions, Ileure, mentalització del
pacient, etc. La conferència no
podia ser més completa i, al ma-
teix temps, ordenada i resumida.
Tenia un gran domini del tema al
que va unir experiències i anèc-
dotes.

En acabar els assistents po-
gueren aclarir els seus punts
conflictius i cap pregunta quedà
sense adient resposta. Mos
congratularem d'haver tengut
ocasió de sentir aquest conciu-
tadà com a conferenciant. Li
demanarem de tornar i accepta.

En arribar en el local, hi havia
preparada una gran panera amb
llepolies nadalenques i altres re-
gals. Es va rifar durant la tertúlia
la guanyà la sócia Magdalena
Arbona.Enhorabona.

Per medis d'aquestes retxes,
recordam a totes les so:ides que
esperam la seva presència a les
tertúlies dels dimarts.

La Junta de la Biblioteca

Justícia

Subvenció
estatal pel
manteniment
dels Jutjats
de Pau

Redacció

El Boletín Oficial del
Estado del passat 27 de
desembre inserta un
acord del Conseil de Mi-
nistres mitjançant el qual
es fixa la forma com es
distribuirà el crèdit que
figura en els pressuposts
generals de l'Estat per a
l'any 1990 destinat
subvencionar los gastos
de funcionamiento de los
Juzgados de Paz".

Com es recordarà,
l'antic Jutjat Comarcal
de Sóller, que depenia di-
rectament del Ministeri
de Justicia, fou transfor-
mat a principis del 1990
en un simple Jutjat de
Pau depenent, en part,
de l'Ajuntament. Mitjan-
çant aquest canvi, les
despeses de funciona-
ment del Jutjat, que
abans eren financiades
pel Ministeri, passaren a
ser competència munici-
pal.

Ara, amb aquesta
mesura, el Ministeri alivia-
rà el pressupost munici-
pal subvencionant par-
cialment el funcionament
del nostre Jutjat de Pau.

Subvencions

Segons aquest acord,
adoptat el dia dos de no-
vembre a proposta del
Ministre de Justicia, a
l'Ajuntament de Sóller
corresponen 300.000
ptes. anuals, per ser un
municipi amb més de
7.000 habitants. La resta
de municipis que ja
comptaven amb Jutjat de
Pau, seguiran cobrant
una quantitat anual pro-
porcional al nombre
d'habitants. Es el cas,
per exemple, del Jutjat
de Pau de Fomalubc,
que rebrà del Ministeri
60.000 ptes. en concepte
de subvenció per a l'any
1990.

A causa dels problemes tècnics

Les obres del túnel s'encariran més
del que estava previst

Biblioteca de Cultura Popular

Bartomeu Colom disertà
sobre la salut

AJUNTAMENT DE SOLLER
ANUNCIO

CONTRATACION DE PERSONAL
PARA REPOBLACION FORESTAL

La empresa TRACSA necesita contratar en regimen especial agrario, el personal
laboral que se indica:

Denominación 	 Número de personas

Oficial I a. / Conductor 	 2
Peón 	 15

Las personas interesadas podrán presentars- en este Ayuntamiento el próximo
día 14 de enero de 1991, de 9,30 a 12,00 h. en la 4a. planta de las Casas Consistoria-
les, provistos de la cartilla de desempleo del INEM y del D. N.I.

Este trabajo de repoblación forestal tendrá una duración inicial prevista de 1 mes
y se realizará en jornada partida de 8 horas.

Sóller, 9 de enero de 1991
,LL ALCALDE



Carta als Reis Màgics d'Orient
A.T.

Estimats Reis:
Jo us vull demanar que aquesta nova

década els so#erics ens encoratgem a sug-
gerir i fer sentir la nostra veu perquè ja
diuen quequi calla, consent. /dò endavant!

Aprofitant els dos mitjans d'expressió,
els dos setmanaris que tenim, ho podem fer
ben faci/ment.

Per donar exemple, començaré jo:
• No ens enviaríeu quatre pots de pin-

tura per marcar passos zebra a la plaça, a
les bocanes del carrer de Baugà, Jeroni Es-

tades, Es Born i Es Vent? Ja ens aniria bé
als qui travessam a peu!

• També ens cauria molt bé unes
quantes carretades de de pedra esmicola-
da per omplir els pantans de l'aparcament
municipal. Sobretot no hi aneu per allé! Com
us posaríeu els faldons i/es capes!

• En darrer Hoc, m'agradana que pe-
géssiu una bona agranada a la fu/laca de la
Gran Via, perquè es podreix en terra i és un
gran peril! els qui I 'han de trepijar.

Ja sé que teniu molta feina, però el que
Jo us deman és molt bo per a tots els so//e-
rics mo és gaire car.

Molts d'anys imoitesgràcies, Majestats.

Sóller: potencial evolutivo y reconversión turística (2)

"La hora de los nietos"

VEU DEL LECTOR

Unir nuestras
manos

Sr. Director del semanario
"Veu de Sóller"

Somos un grupo de amigos
del joven recién fallecido Fran-
cisco Javier Muñoz, que dejó de
existir a la edad de 18 años, a
causa de un accidente de tráfico
en la carretera Comarcal 711, el
pasado día 5 del presente mes
de enero.

Siendo muy conscientes de
que en ningún caso, ni aunque
nos callaramos, podríamos de-
volver la vida a nuestro compa-
ñero, también somos muy cons-
cientes del pesar que setimos y
sentiremos durante mucho tiem-
po, en los momentos de recuer-
dos que indudablemente se ha-
rán presentes a diario tanto en
nosotros como en su familia.

Por todo ello sentimos tam-
bién la obligación moral de agra-
decer muy profundamente a la
Consellería de Obras Públicas, el
estado en el que hoy se encuen-
tra la carretera en cuestión; ya
por descontado sabemos que la
culpa de la fatalidad que segó la
vida de Francisco Javier, es en la
totalidad culpa del estado del as-
falto pero, por descontado que el
descontrol de los responsables y
la irresponsabilidad de los que
han consentido que estas carre-
teras quede en este estado, tie-
nen un protagonismo de primera
línea en este suceso.

Parece mentira que en este
país siempre tengan que suce-
der cosas de este tipo motivadas
por la falta de celo en el trabajo y
una total ausencia de ética mora
o cívica de los que teóricamente
deben velar por la seguridad y
bien estar del prójimo.

Después de haber expresado
nuestro parecer referente a este
tema, ya solo nos queda unir
nuestras manos y lanzar un grito
al cielo para que desde allí tú
Francisco Javier, puedas saber
que siempre estaremos contigo
recordando día a día tu humani-
dad, tu saber hacer, y, lo que Cs
más importante, las ganas de vi-
vir que en tí reinaban y que una
mala noche truncó este tu y
nuestro sueño.

Descansa en paz y desde
aquí reciba tu familia nuestro
más sentido pésame y apoyo in-
condicional en lo que desde
nuestra prematura edad, poda-
mos ofrecerles.

Hasta siempre. Tus amigos

Mai ens deixaràs, Xisco
Andreu Vivas i Muñoz

Es força difícil i trist, a l'hora de redactar agues-
tes línies dedicades desde el fons del meu cor, al
meu cosí Francisco Javier Muñoz Bernat, que arnb
tan sols 18 anys, plens de joventut i goig, ha trobat
el fatal destí de /a mort, d'aquesta manera tant in-
justa i cruet

Xisco, va pertànyer ben prest al món de les-
port, concretament al futbol amb els Alevins del
Sagrats Cors. Finalitzada l'etapa dins aquestes ca-
tegories, formé part del Juvenil del C.F. Sóller, ju-

gant—hi fins la passada temporada. La seva disci-
plina i la seva entrega als colors solleries, foren
sempre la constant del seu caracter i així ha gaudit
fins els seus darrers dies, de l'amistat de molts de
joves que compartiren amb ell aquestes experièn-
cies.

No hi ha dret que el destí ens jugui aquestes
males passades i que així de cop en deixi sense la
seva companyia. En Xisco era com molts d'altres,
un jove vigorós, amb moltes ganes de viure, amb
una gran senzillesa que el caracteritzava.

L'espai buit que ell ha deixat dins la nostra famí-
lia i el nostre poble, ens han posat totalment cons-
ternats i ens fa tormar a la memória el també cruel
passat de la mort del seu cosí Toni, que a la matei-
xa eclat, ens va dir adeu i a ell, a n'en Xisco, fins
més tard.

Amb tota seguretat, Xisco, que la teva bondat
ja té el premi d'estar al cap damunt del Cel i que el
teu repós està garantit ben a la vora del Senyor
amb la resta de joves que trobaren aquest dolorós
camí Aqui a baix, tots nosaftres cuidarem dels teus
i no oblidarem mai el teu somriure, fins que tots
plegats ens trobem altre cop i aquesta vegada, per
a sempre.

A voltros, pares i germans, vos puc donar el
meu condol o, que pogueu pregar molts d'anys per
ell i que sempre el tengueu present de la manera
que el vereu amb vida.

Adeu, Xisco, fins a sempre.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Francisco-Javier Muñoz Bernat
que falleció en Sóller, el día 5 de Enero de 1991, A LA EDAD DE 18 AÑOS,

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

E.P.D.

Sus apenados: Padres, Francisco Munoz Plaza y Antonia Bernat Vicenc; hermanos, Purificación,
Francisca y Juan-Jose Muñoz Bernat; hermano politico, Miguel Pomar Ventura; abuela, Purificación
Plaza Garcia; padrinos, Miguel-Angel Bernat y Francisca Bernat; tíos; sobrino, Víctor Pomar  Mu-
foz; primos y demás familia (presentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida.

Casa mortuoria: Avda. Asturias, 13.

La familia de
Francisco-Javier Muñoz Bernat
VOL EXPRESAR LA SEVA GRATITUT PER LES MOSTRES D'AFECTE

REBUDES PER PART DE TOT EL POBLE DE SOLLER

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Doña Antonia Barceló Miguel
(VDA. DE RAMON COLOM RULLAN)

que falleció en Sóller, el dia 29 de Diciembre de 1990, A LA EDAD DE 89 AÑOS,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

E.P. D.

Sus apenados: Hijos, Juan Colom Barceló, Margarita y Miguel Colom Morell; hijos políticos, Isa-
bel Fernandez Jurado, Jean-Paul Bourgeois y Francisca Guasp Isern; hermanos políticos, María, Te-
resa, Juan y Miguel Colom Rullán, Apolonia Busquest Oliver; sobrinos, primos y demás familia (pre-
sentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida.

Casa mortuoria: Camino Torrentera - Ca' n Cirer.
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Quisiera que este escrito
sirva para hacer meditar un
poco. La sociedad mallorqui-
na tuvo en su pasado una
presión que la hizo cambiar
intensamente: el turismo. Al
principio fue la belleza, diga-
mos en sintesis, la que atrajo
a unos pioneros. Luego acabo
poco a poco en una elemental
formula de marketing: sol,
playa i juerga, baratos y en
paz.

Aquí en Sóller, hace algo
más de medio siglo vuestros
abuelos crearon algo fantásti-
co para aquella época. Luego
sus hijos creo que navegaron
en la inercia bonacible que
heredaron.

Los nietos heredan el es-
queleto pero no les Vega nada
de la dinámica que un día
acompañó el apogeo nacido
de la sabia utilización de una
riqueza temporal.

Soy médico, a mi manera

y como tal os voy a hacer
temblar un poco. Soy de co-
razón "Hippie pata—negra" y
por ello, el ver la evolución tan
trabajosamente lograda del
"haz el amor y no la guerra" en
conducta sexual, nunca po-
dría haber supuesto una re-
gresión en ese sentido. Pero
surgió el SIDA y alea jacta est.

Pues bien, vamonos a la
capa de ozono; cientificamen-
te reconocida y demostrada
su perdida de poder de filtro
protector. Y los médicos de-
cimos: ¡cuidado, hay riesgo de
cancer, CANCER, CANCER!.
Ahora sólo falta que Julio Igle-
sias o cualquier famoso playe-
ro sufra un cáncer de piel. Y si
eso sucede... ¡A temblar
mallorquines!. ¿Que podria-
mos ofrecer en una situación
así?. Esa posibilidad es terri-
ble, pero vuelvo al simil del
SIDA con la conducta sexual y
mediten ustedes.

Sin ser catastrofista creo
poder llegar a la misma con-
clusión: esa formula ya no es
de garantías (sol, playa y
juerga) estudiando la evolu-
ción de las sociedades, sus
cambios y las necesidades y
compensaciones que requie-
ren. Es a través de la óptica
del analisis de un nuevo con-
cepto de vacaciones como
pretendo ubicar creativamen-
te el papel de Sóller y que
"Trencapinyons" tan bien defi-
ne como...

"Al primer cop d'ull no pa-
reixia que pogués haver—hi
tant en ella. Mes aviat sem-
blava una masa inert, una
ombra tan quotidiana, tan sa-
buda que no paraba compte
en ella, pero al mirar—la amb
de tall es descobria la seva ri-
quesa, la vida es transforma-
va i s'establia una relació
amorosa i enriquidora que
agrandia el horitzonts".
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Climatologia: resum anual

L'any 1990 s' ha caracteritzat, metereolõgica-
ment parlant, per ser un any poc plujós, pluges

que només han estat abundoses a la tardor. Les
dues nevades del mes de desembre han cobert les

crestes de les nostres muntanyes, un fentmen
climàtic que no es prodaa a la nostra vall des de

feia tres anys. Dins el capitol de temperatures es
pot resumir que l'estiu no ha estat extremadament

colorós i en canvi la tardor que acabam de passar
ha estat una de les primaveres d' hivern més fredes

d'aquest decenni.

Gener 	 91'41.
Febrer 	 4 	I.
Març 	 32'41.
Abril 	 87'41.
Maig 	 9'2 1.
Juny 	 12 	I.
Juliol 	 1 	I.
Agost 	 11'21.
Setembre 	 27'81.
Octubre 	 175'71.
Novembre 	 171'1 I.
Desembre 	 27'1 I.

TOTAL ANUAL 	 65051.

Joan Puigserver

Anem, lector, a comen-
tar—te i cronicar, per mesos,
els esdeveniments climàtics
d'aquest 90 que acabam de
deixar enrera.

Gener: Per ventura qualcú
recorda les dues gelades que
iniciaven el 90. Una dia
vint—i—u i l'altra el vint—i—dos.
En els dos casos el termòme-
tre baixa fins les quatre dèci-
mes sota zero durant la nit,
sent les minimes més accen-
tuades d'aquest any que cro-
nicam. Els 91,4 litres d'aquest
gener feren que fos un dels
mesos més plujosos, només
superat per l'octubre i no-
vembre.

Febrer: el fet més desta-
cable del segon mes de l'any
es l'absencia quasi total de
pluges; només quatre litres
per metre quadrat dia u; f et
singular al ser un més nor-

malment plujós.
Marc: Una micona de neu,

una enfarinadeta de no res,
fer acte de presencia el mes
de marc. Foren cinc litres dia
4 que a partir d'una altura de
mil metres es convertiren amb
pedacets blancs. Aquest te-
r-le:men es va repetir dia
vint—i—sis i vint—i—set. Conti-
nuàvem amb fredors, tarda-
nes.

Abril: I altre cop una enfa-
rinadeta, sense importancia, a
altures superiors a 1.100 me-
tres. Va ser un mes plujós: 87
litres, dels quals la meitat, 41,
caigueren dia 9. Des del ge-
ner no plovia cap sa6 i, a la
vegada, va ser la més impor-
tant fins passat l'estiu. Real-
ment un inici d'any magre
d'aigües.

Maig: El mes de maig cer-
tifica aquest fenemen d'any
poc plujós als seus primers
mesos. Només 9,4 litres.

Juny: I, torna—mi toma—hi!,

12 litres dia cinc i res pus. Se-
quera preocupant a l'entrada
d'estiu.

Juliol. I som a l'estiu, pelt)
les temperatures no s'escalfa-
ren fins la darrera desena del
mes. Varem tenir un juliol bo
de dur. Dia vin—i—quatre ten-
guèrem la maxima de l'any, 35
graus, maxima comprativa
amb un altre dia d'agost. S'ha
de dir que, així i tot, no va ser
una temperatura excesiva.
Nits i dies, en definitiva, varen
ser bons de passar.

Agost: Aquest va ser el
mes més cabrás de l'any,
amb una mitja de 252 graus.
Es tornava repetir la maxima
del juliol: 35 graus dia dos i
patirem la minima més alta de
l'any, durant la nit de dia tren-
ta—u, amb 22 graus que varen
fer mal dormir.

Setembre: Es tornava a la
normalitat en quant a tempe-
ratures, per-6 seguia la preo-
cupant sequera. Només es
duien acumulats 248,8 litres
anual i no havia fet una mitja-
na sae des de mitjan abril. El
total de pluges del setembre
va ser una xifra poc important:
278 litres i mentrestant bas-
tantes fons es secar, amb
l'alarma pels nostres regants.

Octubre: A la fi! Pluges
importants. 1757 litres. El
mes més plujós de l'any. 109

litres caigueren la primera
setmana, coincidint amb les
innundacions del gregal
mallorqui. Les fonts revengue-
ren i baixà l'index de contami-
nació d'alguns aquifers.

Novembre: Seguiren les
pluges: 171 litres per metre
quadrat. Es produiren dins la
primera i tercera desena. Uns
dels fets més destacables va
ser la neu, no molt usual
aquests darrers anys al mes
de novembre. 22 litres que es
glaçaren a partir dels 900

metres i aixó va ser l'inici
d'una ona de fred que es per-
llonga fins quasi Nadal.

Desembre: Sec de plu-
ges i fred, molt fred. Un dels
desembres més freds
d'aquests decenni. El termò-
metre no arribe cap dia a vint
graus i sent la minima de
dues dècimes sota zero dia
vint-i-dos. Torne fer neu, a par-
tir de la cota del 800, encara
que poca. Amb l'arribada de
Nadal les temperatures es re-
cuperaren, i fins ara.

Amb aquesta gràfica volem demostrar que durant aquests darrers quaranta-un anys (del 1950 al 1990) la pluviometria no ha variat
gaire, sent molt irregular el total de pluja d'un any a l'altre. Si miran detingudament la gràfica, sembla que els anys plujosos estan
agrupats en periodes i viceversa. (Dades de l'Estació Pluviornètrica dels SS.CC. de Sóller).

Sóller ha patit un dels desembres més freds de la década

Les plugues d'aquesta passada
tardor han salvat l'any 

Amb aquesta gràfica es pot veure aquest desembre del 90 ha estat el desembre més fred
d'aquest darrers set anys. Sa mitja del desembre prest-passat va ser de 92 i. com podeu com-
provar, allunyada de la resta de mitges; sobretot del desembre anterior, del 89, quan la mitja fou
extremadament càlida, amb 14 graus. (Estació termopluviomètrica de Sa Vinyassa).

Ia Senyal d'en Terrassa és una de les nuvoladesmés caracteristiques de Sóller, encara que el Hoc on es posen
pertany al terne de Bunyola.
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Reis d'Orient SantAntoni

Els reis, des del Port fins a Stiller Una bona fogatera crema la nit i la
repartiren caramels i els nins no gent queda a vetiar sense anar al

deixaven de parar la ma. 	 Hit.

Associacions de pares del
Convent i La Caritat
col.laboraren fent
carrosses per a la
cavalcada.
Els nins acompanyaren la cort
dels Reis que repartien alegria

a tots els sollerics.

Escoles, Associacions i
particulars organitzen de nit i
de dia focs per a celebrar la
festa de Sant Antoni.
Boteifarrons i sobrassada
torrats, un poc de pa amb oli i
un bon rom cremat animen la
vedada.

lines testes s	 va 	itresvei ¡I:
Deis Reis a Sant Antoni

Rea, acció

Han passat els reis, han deixats jocs i juguetes als més pe-
tits, i qualque tros de carbó, això si, canoe) de sucre.

Els Reis Arribaten al Port de Sóller, i des d'allà pujaren a la
Plaça de Sóller on els esperava molta gent. Després de mos-
trar-se als sollerics, passejant voltant les Cases de la Vila i pas-
sant per davant l'Església de St. Bartomeu. Anaren a adorar al
Nin Jesús, i després, davant l'Ajuntament saludaren al poble de
Sóller i al consistori solleric. El batle en funcions, Miguel Jaume,
també els saludà i doné la benvinguda a tan il.lustres personat-
ges.

Pere) les festes acaben, bosses buides, panxa plena, i molt
prest en tornen començar unes altres.

Les que tenim ara ja damunt són les de Sant Antoni i de
Sant Sebastià, sense deixar de costat el que vendré després, el
Carnaval.

Sant Antoni i el dimoni

Sant Antoni ja se prepara a tota la nostra Vall, a nivell parti-
cular i d'associacions, o grups d'esplai.

Els focs s'encendran el capvespre a les escoles, i quan
tombi la fosca les flames cremaran a Sa plaça, al Port de Sóller,
a Sa Frontera, i a altres racons de Sóller, organitzats per enti-

tats civiques: Els Boys Scouts, partits politics...
A Biniaraix, l'Associació de veins ha organitzat una festa de

Sant Antoni el dia 19, dissabte a les vuit de l'horabaixa.

El nostre costumari

Sant Antoni és el pane) de la gens que que tracta amb bes-
tiar. A Mallorca, però a més es el patró dels forners, i es venerat
pels traginers.

Era costum la beneida dels animals, el dia de la festa i un
dia com aquest no es poden oblidar els dolços confits de Sant
Antoni, tan grossos i durs que no caben dins la boca dels més
petits.



RESULTATS I CLASSIFICACIO

Alaró - SOLLER 	 1-0
Isleño - San Rafael 	 2-0
Alcúdia - Playas Calviá 	 2-2
Ferrerías - At. Baleares 	 0-0
Cardessor - Arena! 	 1-0

Cala D'Or - Poblense 	 2-0
Sta. Eulalia - Bodío C.Millor 	 0-0
Portmany - Seislón 	 2-0
H. Isla Blanco - Alayor 	  1-0
Ferriolense - Ibiza 	 0-0

JO E P OF Sc  _ted94_

Ibiza 	  20 13 	 6	 1	 31 	 9 32 +12
At. Baleares 	  20 12 	 7	 1	 31	 7 31 +13
Playas Calviá 	  20 10 7 	 3 40	 12 27 +9
Cola D'Or 	  20 9 9 2 27 	 14 27 +5
Bodía C. Millor 	  20 	 9	 5	 6	 31	 18 23 +5
Ferrerías 	  20 	 7 8 	 5	 20 	 16 22
Seislán 	  20 9 4 	 7	 23	 19 22 +4
Ferriolense 	  20	 7 8 	 5	 25 	 23 22 +2
Poblense 	  20 7 8 	 5	 14	 15 22 +4
Alayor 	  20 6 8 6 27 	 18 20 +2
Isleño 	  20 	 7 6 	 7	 21 	 23 20 -2
Cardessar 	  20	 5	 9 6	 21	 23 19 -3
P.D.Sta. Eulalia 	  20 	 6	 5	 9	 15	 18 17 -5
Portmany 	  20 5 6 9 25 31 16 -6
SOLLER 	  20 5 6 9	 13 20 16 -4
Arenal 	  20 	 4 	 7	 9	 21	 24 15 -3
Alcúdia 	  20 	 5	 4 11 	 19	 40 14 -8
Alaró 	  20 	 6	 2 12 	 18 	 41 14 -8
H. Isla Bianca 	  20	 3	 5 12 	 18 	 43 11 -9
Son Rafael 	  20 3 4 13 	 20 46 10 -8

FITXA TÈCNICA
Alineacions: Alaró: Palou,
Colomar, Sans, Gori, Val lés,
Beltran, Mut, Malin, Lozano,
Ferragut i Helio.
&Alec Juanjo, Edu, Nadal
(Cladera min. 71), Brugos,
Bestard, Martin, Alfons (Car-
melo min. 55). Sánchez, Tudu-
ri, Amengual i Baltasar.
Arbitre: Sr. Cabot Payeras. El
bunyolí va demostrar el que ja
tothom sap, es a dir que no en
sap gens ni en sabrà mai. No
volgué escolta al seu linier a la
consecució del gol local, ja
que el seu ajudant no ho do-
nava com a valid. També va
anul.lar un del Sóller, concre-
tament a Carmelo, per un dub-
Os fora de joc. Per acabar la
feina, va mostrar un total de
10 targuetes grogues, reparti-
des aixi: Brugos, Martin, Tudu-
rí, Amengual i Nico, per part
visitant i a Colomar, Sans,
Valles, Mut i Marín per part lo-
cal.
Gol: Minut 50: 1-0. Pilota per-
duda per la defensa sollerica,
que arriba a peus de Marin,
que sol davant Juanjo, esta-
bleix el resultat definitiu.

Andreu Vives

El nombrós públic solleric que es va trasladar
a Alará, se adonaren ven aviat del baix nivel de
joc del conjunt local i tant sols faltava esperar
que el &Slier realitzas un partit regular i efectiu,
per poder ja d'una vegada, sumar dos punts
!luny de Can Maiol. Tuduri, amb un "semi-fallo"
al rematà amb treta de corner al minut dos, va
tenir l'oportunitat mes clara dels noranta minuts.
L'Alaró per la seva part, no trençava cap jugada
de peril y va fer el seu primer tir a porta al minut
25, sense cap perill per Juanjo.

Amengual molt ben marcat, no pogué fer res

El debutant jugador del Sóller, Baltasar, do-
nava mostres de certa qualitat, amb passades
encertades i sense cometre errades importants,
aixó Si, falta d acoplament si que es notava.

Per la seva part, Amengual tenia afarrat al
seu costat a un marcador que no el deixava ni a
sol ni a ombra, per lo que, la seva aportació a
l'atac solleric fou molt poca, Ilevat de un tir direc-
ta de falta.

El gol local, polemic

Arribats al descans amb empat a zero, es
preveia una segona part parescuda a la primera,
amb un cert domini solleric, però amb poques

jugades importants d'atac. L'Alaró, molt mermat
físicament, tenia que baixar la guardia i el Sóller
es podia aprofitar d'aixo. Tot el contrari, amb una
jugada de falta de coordinació defensiva, els de
Nico perden la pilota i la regalen als alaroners,
per que Mann, com a dia dels Reis, la posi al
tons de la xerxa. L'arbitre dona com a bó el gol,
ara be el seu ajudant no, per lo que, les protes-
tes del Sóller foren tant insistents com a inutils.
El gol pujava al marcador i ara tocava el tom als
sollerics per poder posar les coses al seu Hoc.

Canvis a l'atac, sortigueren Carmelo
Cladera

Tot després d'encaixar el gol, Nico, retira a
Alfons (poc encertat tot l'encontre) i posa a
Carmelo, aixi com un parell de minuts més treu
a Cladera per Nadal, i retrassa la posició de
Bestard, per cobrir el Hoc de Nadal. Aixi les co-
ses, el Sóller reacciona amb mes ganes pero
amb poques idees, enfront un Alaró desconegut
que corria més que a la primera part (a la prime-
ra, nomes caminaven).

Malgrat un gol anul.lat a Carmelo, per fora
de joc, molt dubtós i un cop de cap de Tuduri,
que Palou rebutja a comer, el Sóller no va inquie-
tar molt i els intents de marcar no foren mai en-
certats ni ben dirigits.

En definitiva, els Reis dugueren dos punts a
l'Alaró i carbó al Sóller, que segueix a fora camp,
donant una triste imatge.

Juntament amb Tudurí, el jove Jesús
Brugos Lladó, han disputat tots els
partits de Lliga. Això vol dir que el
rendiment del lateral ha estat plena-
ment satisfactori, i que primer Pàez, i

Toni Oliver

-Es una situación difícil de
explicar, comenzando por no-
sotros, los jugadores. Quizás
nos falta profundidad. Ni Pedro
Páez primero, ni Nico López ni la
plantilla ahora, nos lo explica-
mos. Seguramente deberíamos
profundizar con más convicción.
Lo cierto es que a la hora de la
verdad no aprovechamos las
oportunidades. En ataque so-
mos en plena acción, dos ata-
cantes, cuando nos cubren 5
6 defensores. Así es práctica-
mente imposible. Nos falta rapi-
dez y decisión.

-Segueix Jesús intentant
trobar explicacions:

- En todos los partidos, he-
mos disfrutado de un mínimo de
cuatro o cinco ocasiones. Los
contrarios de una o dos, y nos la
meten. Aunque suene a tópico,
tampoco la suerte nos ayuda lo
más mínimo.

- Així les coses, i a força de
ser realistes, el Sóller al final
haurà de Iluitar per assegurar la
categoria...

- Si, si. Las cosas han venido
así. Frente a los potentes les tu-
teamos, incluso les superamos.
No acertamos ante los débiles.
Esperemos que a partir de este
domingo la suerte cambie y
también convenzamos ante los
modestos.

-Parlem del teu rendiment
personal. En aquest sentit, hi ha
per sentir-se realment satisfets...

- Por ahora sí. Los entrena-
dores han confiado en mí, y esto
es absolutamente básico para
poder coger confianza y desa-
rrollar tus propias capacidades.
También me ayudan las lesio-
nes, ausentes de momento, co-
sa que no puedo decir del año
pasado, en que apenas pude
dar un cincuenta por ciento de
mi rendimiento. En realidad, la
alegría no puede ser completa
debido a la irregular marcha ac-

després Nico, han confiat plenament
amb el de Can Petita. Precisament
Jesús, ens comenta per començar els
problemes de l'equip, especialment a
les sortides.

- En efecto, se puede decidir
bastante. Hay que asegurar los
puntos de casas ante Isleño y
Ferreries, y sacar dos entre Al-
cúdia y Cardassar. Si no reac-
cionamos y conseguimos ese
mínimo, ciertamente lo podemos
pasar muy mal.

-I més en concret el partit de
diumenge, l'Isleño tampoc sera
gens fàcil, no te sembla, Jesús?

- En cierta manera, los equi-
pos de las Islas cuando salen
pierden agresividad y fuerza. Es
cierto que el Isleño suele ofrecer
resistencia en sus salidas, pero
ni se me pasa por la cabeza otro
resultado que no sea un triunfo
Hay que borrar la mala imagen
cuanto antes. Los jugadores la-
mentamos de corazón la de-
cepción del centenar largo de
aficionados que nos acompaña-
ron hasta Alaró, precisamente
cuando nos habían ofrecido to-
do su apoyo especialmente en
estos últimos partidos. Intenta-
remos iniciar una nueva etapa
ya a partir de este doming°.

Davant la visita de l'Isleño, Jesús Brugos, un dels més regulars, assegura:

"Sólo pienso en el triunfo. Hay que
recobrar la imagen del equipo"

"Aunque suene a tópico, tampoco la suerte nos ayuda lo más mínimo"

1 o
Alert Seller   

Es segueix perdonant lamentablement a fora

Carbó pel Stoller!
Altra cop oportunitat perduda per poder restar nega-
tius. Dins un camp que qualsevol equip de la cate-
goria hi pot guanyar, el Sóller davant un rival que té
totes les papeletes per guanyar el descens, va jugar
un encontre dolent i sense efectivitat, ja que aixi i
tot, es disposà de qualque ocassió clara per marcar,
ara bé, seguint dins la linia habitual, es quasi impos-
sible que el Sóller marqui un gola fora camp.

El semblant de Nicoia ho diu tot, el rendiment dels seus jugadors
està baix minims. (Foto: J. Sampedro)

Chus Brugos adverteix: "Si no
reaccionamos, lo podemos pasar

mal". (Foto J. Sampedro).

tual del equipo. Intentaremos
mejorar.

-Pegant una ullada al caJen-
dari imminent, els propers qua-
tre partits poden marcar en cer-
ta manera el futur de I 'equip...
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Futbol—III Divisió

LES OFRECEMOS
NUESTRAS REBAJAS

DEL 25% DE DESCUENTO
EN TODOS LOS ARTICULOS

Carrer Lluna, 1 -Tel. 63.34.04
SOLLER

TENIS - FUTBITO - PETANCA
BOCADILLOS - TAPASVARIADAS - HELADOS

CERRADO LOS LUNES
C/. Victoria, 62	 Tfno. 6335 70

Viveros Puigserver
Plantas de interior y de jardín.

Directo de Holanda. Precios económicos
rebajados. Abierto por las mañanas.

Carretera desvio Km. 31. Sóller.

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
Lluna, 7- Teléfono 6.30132

Sontioume, 7- Teléfono 6.31286
FABRICA: Meta, 48 -Co'n Tobalet - Tel. 630651

Bartolomé Bernat Ferrer
Y

Miguel Bernat Puigserver
Instalaciones y reparaciones eléctricas

BernatirBernat
C/. Obispo Colom, 20

Presupuestos sin compromiso

M I'

(Y .B
Telfs: 633955-632803



Trofeu
Regularitat 90-91

Partit
ALARO - SOLLER

Punts
TUDURI 	 2
BRUGOS 	 1
CARMELO 	 1

General
TUDURI 	 17
MARTIN 	 13
BRUGOS 	 12
Patrocina:

-90 1 k 7 1(4-

cCj" k

PERLETES ESPORTIVES

Juan Brugos (24 hores desprès del ca&
tic partit d'Alarò)
-"Estoy avergonzado. El ario pasa-
do, perdíamos, pero salíamos con la
cabeza alta. Lo de esta temporada
en campo ajeno es incalificable".
-"Me siento defraudado. Nate que
me marcho con la família de vacado-
nes, tenia que salir el domingo por la
noche, y he decidido adelantar 24 ho-
ras, para no ver el partido. Estoy de-

silusionado. Queria seguir un año mas, pero, pienso que no vale ni la
pena. Te esfuerzas, te rompes la cabeza para cubrir un presupuesto, y
luego sobre el campo, los "actores" no te dan mas que disgustos".
Ja se sa p que en futbol les alegries i les penes duren vuit dies. Tranquils, ia
rectperar-se...!

Cartelera futbolística
Dissabte, dia 12
16,30 h. Sollerense - Collerense (Infantils)

Camp Municipal Can Maiol

Diumenge, dia 13
15,30h. C.F. Sóller - C.D. Illenc (Ill Div. Nac.)

Camp Municipal Can Maiol

C/. Palm, 22. Tel. 633842 41 Procoloede Miguel D. Bunt

PAPELES PINTADOS,
MOQUETAS, COLAS,

PINCELERIA, INSECTICIDAS,
ARTICULOS LIMPIEZA,

PRODUCTOS PARA PISCINAS,
ARTICULOS PARA ARTISTA,

PALOU, 22
TELEFONO 633842

SOLLER (Mallorca)

arnafi DROGUERIA
Asata.4

LLIBRERIA

I i atabratx
Sa Lluna, 5 - Teléf. 632641 — SOLLER

llh

Transports
C. SASTRE

GAS-OIL .
PER A CALEFACCIO

A DOMICIL!

Tel. 633049/630387
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Fútbol 	 - Veu de la jornada II Regional Benjamins   

Sis partits, dotze punts

Sollerense, 3 - R. Arenal, 1
Hs tres primers no
pogueren guanyar

Comença la segona volta de la lliga, amb la ridi-
cule xifra de tretze gols marcats. Dotze equips es
quedaren sense "mullar" i a un partit es marcaren
quatre gois.

A.Rullán

Es mantenen las posicions
i les diferències entre els tres
primers classificats, que em-
pataren en les seves respec-
tives confrontacions. Alcúdia
fé l'homenade de remuntar un
0-2 al "potent" Platges, men-
tres que Eivissa i At. Balears,
es "conformaren" amb l'empat
a zero, davant Ferriolense i
Ferreries.

Esperonetjada del Hospi-
talet, que guanyà a un molt
irregular Alaior.

Estrena d'entrenador i un
nou negatiu pel Santa Eulàlia
que només pogué empatar
davant el Cala Millor. Cala
d'Or va fer valer la seva supe-
rioritat técnica i numèrica per
derrotar amb autoritat al
Poblense. No acaba de reac-
ciona l'Arenal d'en Pere Gost,

que perdé per la minima dife-
rència a Sant Llorenç de Car-
dessar, igual que el Sóller que
ho fa ver a Alaró.

Menton triomf i "balon"
d'oxigen pel Portmany, que
suma, dos punts davant el
Seislan i normal la derrota del
cuer Sant Rafel contra l'Illenc.

Líder en solitari Eivissa,
cuer destacat Sant Rafel.
Equip mes golejador, Platges
(40), el menys goletgat, At.
Balears (7). Equip que li han
marcat més gols, Sant Rafel
(46) i el que n'han marcat més
pocs el Sóller (13).

Per a la propera jornada
veiem com a partits mes inte-
rgssants els que jugaran
SOLLER-Illenc, Sant Ra-
fel-Alcúdia i Arenal-Cala d'Or
mentres que de resultat caso-
lar el dels encontres Eivis-
sa-Alaró; At. Balears-Cardes-
sar i Platges Ferrer es.

Petanca

Jornada positiva

A. Rullán

Recomençada, la Iliga de
petanca, amb victóries dels
"preferents" Sóller i Unió de
Sólier davant Son Cladera i
Can Pastilla, respectivament.
A la classificació el Sóller
compart liderat amb el Puente
en el grup B. mentres que
l'Unió de Sóller esté situat en
el quart Hoc, empatat a punts
amb el tercer.

Resultats:
Preferent A: Unió de Sóller, 8 -

Can Pastilla, 1
B: Sóller, 5, Son
Cladera, 4

Segona
Ready, 7 - Unió de Sóller, 2
B. Pistes, 7 - Ingeniero Ill, 2

En plena ratxa de joc i de
resultats, el Sollerense va
aconseguir la sisena victòria
consecutiva. No va ser fàcil.
Els jovenets arenalers es
mostraren un equip ben
apanyadet. Els gols d'Arbona,
Pinya i Mas sentenciaren
malgrat a les dan-enes, els vi-
sitants varen fer el gol de
l'honor.

Joan-Antoni

Quan als vuit minuts de joc,
l'Arenal havia creat tres jugades
clares de gol, ja s'endevina que
l'encontre no seria pas gens fàcil
per l'onze d'Aguilar. Va anar bé
aquest avis, perquè els locals fer-
maren bé a darrera i a mig camp,
no deixant jugar c6modes als rivals.
Un altre factor tal volta decisiu, va
ser l'aprofitarnent al maxim de les
dues primeres ocasions. Arbona i
Pinya deixaren un 2-0 molt tranqui-
litzador a l'intermedi.

Control local i golas de Mas

Amb un marcador favorable i
enfront un rival a vigilar, el Solleren-
se va controlar be la situació, i es
més va aconseguir el 3-0, mitjan-
cant un gran gol de Bielet Mas Go-
mila (la figura del partit), quan va
enganxat un xutàs amb l'esquerra
que va fer inútil l'estirada del porter
visitant. A sis minuts de l'acaba-
ment, els visitants feren el seu gol,
pert) tot ja estava decidit. Ara la si-
sena victòria seguida d'un equip
que constitueix un gran grup huma
que es trasllada en positiu sobre el
camp.

SOLLERENSE: Mél, Carbonell,
Juanjo, Ernest, Notre, Carbonell,
Mas, Bauza, Arbona, Keltxa Pinya,
Ravi Bullock, Oliver, Barceló. (Is-
mael, Adrover).

NICO, no teconec personalment
però te voldria demanar
porque no podem lograr
un punt a cap desplaçament?

Si a Sóller tan béjugam
i no mos tombei es gallets
quevenen carregats de billets
i per mala Piet, no guanyam!

Biel Mas, el millor sobre el camp.

Dificil sortida a Sant Pere

Mantenir aquesta ratxa d
triomf, sera fracament dificil. El Sar
Pere que ha va guanyar a Can Mai(
a la primera volta, suposarà un
prova de foc per un Sollerense qu
està en un gran moment de forma
de moral. Pot ser un gran partil
L'empat, ja seria magnific.

C.F. Sóller, 0 -La Salle, 8
No hi va haver color. Els calle

gials des de sempre han conStitu)
una inagotable pedrera de future
figures, cuidant als al.lotets ja de
de els primers anys escolars. L'es
port en aquest centre docent, hi
estat ben cuidai i mimat al maxim
El Seller va presentar Iluita, va fer E
que va poder, que més bé va se
poc davant la superioritat visitant.

SOLLER: Guillem, Campos, Mi
ki, Hector, Sergi, Pere, Quico, To
meu, Rullan, Marc, Bru. (Gerard
Miguel, Moragues, Fontanet, Este
va).

•
	

•

Demà dissabte, l'equip del
Seller es desplaça al terreny del Be
ta Color. Esperem que hi hagi
sort.

El Sóller, que tendrà
quemarca tants pocgols
tal volta necessitem fitxat
a un homoquetengui més pols?

I diumengevé l'Illenc
i negatius no podem sumar
de veritat li hem de guanyar
encara que mos facin un trenc

Port de Sóller, 1 - Gènova, 1

L'Arbitre privà als local de
tres penals clars

Andreu Vivas

Fitxa técnica:
Alineacions:

Port de Sóller: Toni, Bort, Coll, Jordi, Manrique, Pardo,
Alba (Arbona), Bauzá, Rivera, Ruiz i Raja.

Genova: Esteban, Fuster, Planas, Calbes, Marin, Vico,
Garcia, Villalonga, Rios, Ruber i López.

Arbitre: Sr. Rosselló. Nefast i temerari. Va admetre que hi
va haver 3 penais a favor del Port que no va pitar, per lo que,
ja es poden imaginar la "sabiduria" del col.legiat. Expulsà a
Rivera, del Port de Sóller al minut 73.

Gols: 0-1. Minut 10: Ruber de volea, avança al seu
equip.

1-1. Minut 30: penal damunt Raja, que transforma Bauza.

El Port va mereixer la victòria

Ja després de haver anivellat el marcador, el Port de
Sóller encara a la primera part, Raja va tenir dues oportuni-
tats en estavellar una pilota al travasser i en esser tomat pel
porter en un clar penal que no es va pitar. Al segón temps,
després de que Rivera fos expulsat, també es pogué guan-
yar l'encontre si altres dos penals clars, als minuts 83 i 90,
s'haguessin assenyalats, per lo que els de Daniel, no ha-
guessin perdut un punt molt important per poder seguir al
grup de candidats al liderat, que ara es troba a dos punts.

Diumenge, el Port es desplaça a Sta. Eugenia per tal de
poder recuperar al menys un punt, el perdut enfront al Gè-
nova, cosa força dificil a un camp que mai ha estat propici a
les victories solleriques.

Sa glosa den Tomeuet

¿Qué passa...? 

Mariana sábado día 12 a las 9 de la mañana
EMPIEZAN LAS GRANDES REBAJAS

en CAN TONI REIA
(c. Luna 27 - Tel. 63 04 24)

Todos los artículos están rebajados con descuentos desde el 1 0 al 70%.
liSefiorall Ahora es e/ momento oportuno para hacer sus compras en las tradicionales

REBAJAS DE CAN TONI REIA
Miles de artículos de vidrio, cristal, porcelana, artículos hogar, plástico, menaje de cocina,

artículos decoración, etc.

11TODO, ABSOLUTAMENTE TODO, A MEJOR PRECIO!!

MERCAT DE SOLLER
EL VOSTRE MERCAT

SA MILLOR
GARANTIA PER UNA

BONA COMPRA    



Bon començament de temporada per Cledon
i Dominguez de "I'Hermes-Circulo Sollerense"

Cinc triomfs i un segon
Hoc, es el positiu

balanç de les tres
proves de cross a les
que han participat els

atletes de
I' Hermes—Circulo

Sollerense", aquestes
darreres setmanes. A

destacar el bon
moment de forma per
el que està travessant

el solleric Robert
Cledon, que simposà a

les curses de Sa
Ràpida i Pollença,

aconseguint el segon
Hoc a l' Hipòdrom. Per
la seva part en Mateu
Dominguez, per no
perdre la costum,

abastava el triomf als
tres crossos.

Robert Cledon,
en un perfecte
moment de forma
ha copat
dos primers llocs,
en tres curses.

Joan

VII Cross Terra, Mar i Pins
Sa Rápida, de Campos, com cada any fou l'escenari del

tradicional "VII Cross Terra, Mar i Pins", el passat dia
vint-i-tres de desembre, puntuable per a la "Challenge"
mallorquina.

El recorregut, com de costum, era bastant dur, dispu-
tant-se la majoria dins arena.

A la prova de juniors (6.580 metres) es va imposar en
Mateu Catiellas, aconseguint el Hoc sisè el solleric Cristòfol
Castafier.

Dins veterans (6.580 metres) clar triomf als darrers me-
tres del solleric Robert Cledon, imposant-se al pollençi Je-
sús Rodriguez.

A la cursa de seniors masculins triomf d'en Mateu Do-
minguez, que a la general quedaria el segon classificat, da-
rrera el pollençi Antoni Peña. Per la serva part na Vicenta
Cordon, dins la mateixa categoria femenina es va classificar
en el Hoc quart.

Cross Hipòdrom Son Pardo
El Hipòdrom de Son Pardo fou el recorregut (completa-

ment pla) escollit per a la disputa de la tercera prova pun-
tuable per a la "Challenge" del Conseil Insular de Mallorca,
disputada el diumenge dia trenta de desembre.

Dins la categoria de juniors masculins triomf del pollençi
Josep Pérez, classificant-se el solleric Cristõfol Castafier
en el Hoc setè.

A la prova de veterans el solleric Robert Cledon era su-
perat aquesta vegada pel pollençi Jesús Rodriguez, que a la

cursa anterior s'havia classificat en segon Hoc, darrera ell. El
tercer Hoc era ocupat pen Francesc Fiol, i el quart pen Ra-
món Marti.

Dins seniors nou triomf d'en Mateu Dominguez, que
com a la prova anterior, a la general va quedar segon darrera
el pollençi Antoni Peña. En el Hoc quart, i cinquè de la gene-
ral, entraria l'atleta de l'Hermes-Circulo Sollerense Gerard
Radó.

Els sollerics Llorenç Segui i Joan Morro, que acaben
de sortir de lesions, ocuparien els dos darrers Rocs de la
classificació.

Cross de Pollença •

El primer diumenge de l'any nou fou la data escollida per
Ia disputa del Cross del Port de Pollença, quarta prova pun-
tuable per a la "Challenge", feta damunt un circuit també
molt pla.

Nou i clar triomf del solleric Robert Cledon, damunt el
seu eterne rival, el veterà del Colonya-Pollença Jesús Rodri-
guez. El tercer Hoc fou ocupat per l'atleta de l'Hermes-Circu-
lo Sollerense Ramon Martin.

I per no variar en Mateu Dominguez es tornaria imposar
dins seniors masculins, seguit d'en Manuel Muñoz, en Josep
Maria Sanchez, en Vicenç Ogazión i n'Antoni Riera.

Dins juniors masculins nou triomf de l'atleta del Colon-
ya-Pollença Josep Pérez, que està arrasant en aquest co-
mençament de temporada. En el Hoc sisè es classifica en
Cristòfol - Castafier, i en el divuitè en Joan-Jaume Mar-
qués.

Dins la mateixa categoria femenina na Teresa Silvente,
aconseguí el cinquè Hoc.

I darrerament dins seniors femenins triomf de na Josefina
Hisado, de Pollença, classificant-se en el Hoc quart na Vi-
centa Cordón.

IV Tomeig a Tres Bandes "Perruqueria J.
Socias"

Sorprenent triomf de Casasnovas
sobre el favorit Magraner

Resultats de les darreres particles:

PRIMERA CATEGORIA:
	

SEGONA CATEGORIA:
Marroig, O-Pomar, 2

Aguiló, 2-Jaume, 	 G. Ferrer, 0-M. Ferrer, 2
Casasnovas, O-Socias, 2

	
Enseñat, 2-Morell,

Plomer, 2-Magraner, 	 Sampol, 0-J. Quetglas, 2
Jorquera, 2-Burgueño, 	 Gelabert, 2-G. Ferrer, 0
Casasnovas, 2-Magraner, 	 Sampol, 0-M. Ferrer, 2

Joan

Comentaris:

Menció especial mereixen les partides entre en Plomer i el veterà
Pere Magraner. Es varen fer tres sets molt renyits, dins els que la ba-
lança s'hagués pogut torcer a favor de qualsevol dels dos. Al final la
sort acompanyà a n'en Plomer, que encara pot aspirar al triomf final,
aixi com en Jorquera, que només ha perdut una partida, precisament
contra en Pere Magraner, que va tenir que Iluitar de debò per guanyar
a n'en Burgueño. També varen fer un tercer set que va acabar empa-
tat a deu caramboles, emperò gracies al tempteig dels dos sets ante-
riors la victòria fou pen Jorquera.

La sorpresa de la setmana fou el triomf den Casasnovas damunt
en Magraner, que així ja veu un poc mermades les seves possibiitats
d'imposar-se en aquest Torneig.

Dins la Segona Categoria n'Alexandre Pomar segueix la seva
marxa triomfal guanyant totes les confrontacions que disputa, sent un
ferm lider per la victòria final. El segueixen per mèrits, molt de prop, M.
Ferrer i J. Quedas. Al final en Gelabert s'ha lograt imposar en una
partida, que esperem que l'animi, ja que realment és un bon jugador, i
mereix estar més amunt a la classificació. Tots els altres es troben dins
Ia seva línia, si bé en Jordi Sampol esta passant per un bon moment.

Seguirem informant a la vinent edició.

Futbol-Infantils

Sollerense-Collerense, el lider
visita Can Maiol

Joan Antoni

El proper dissabte es
reempren la lliga. El Solleren-
se s'enfrontarà a n'el lider im-
batut Collerense, a n'aquest
equip tant sols li han marcat
déu gols en el que duim de
campionat. Els seus millors
jugadors son: Ruben i M. To-
mas que juguen de interior i
extrém esquerra.

Per el que fa en el Solle-
rense, N'Andreu Pons podrà
contar amb tots els seus ho-
mes. Esperem que trenquin la
imbatibilidat a n'els del Coll
den Rebassa.

El cadet visita el Soledad

El &Slier té un compromis

Casas i Albert, dos puntals del
Sollerense.

bastant dificil tinguent en
compta les moltes baixes que
pateix en aquests moments
per lesió i enfermetat.

El Soledad equip de simi-
lars caracteristiques que el
den Miguel Bestard jugara
amb aquesta avantatge.

oliver
ROBA PER A INFANTS

- 	 Telf. 611121 	 -	 07100 SOLLER

MIGJORN
Boutique

REBAIXES
30%
C/. Vives, 2

07100 SOLLER (Mallorca)

Refeim MATALASOS DE LLANA
Recollida j entrega domiciliária

Vickwia, 1 - Tel. 631 288 - Fax 630334

CASA FUNDADA FF41900 	 N. I. F. A. 07002827
TEL. (971)6301 68

(de 8 o 1 2 y de 2 a 6 excepto sóbodos y dios festivos)
AVDA. ASTURIAS, 4 A - APARTADO 2 - SOLLER (MALLORCA)

Embutidos Aguiló S.A.

Bar Cafeteria SAXO'S
Comunica als seus clients i públic en general

que sa vigilia de Sant Antoni
a partir de les 20 h.

hi haurà torrada
(sobrassada, botifarrons i sardines)

amenitzada pel CONJUNT ESTEL D'OR

Calle Luna, 12 • Sailer
Mallorca • Tel. 63-04-47

FERRETERIA
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CARN I OSSOS
Autor: Es soldadet de sa motxilla

Nota de la redacció

Amb aquestes dues fotos començam una nova
secció, dedicada a la fotografia. Des de la redacció
publicarem, innocentament i sense voler ferir a nin-
gú, fotografies divertides o simpàtiques. Convidam
als nostres lectors a col.laborar en aquesta secció:

Si teniu alguna fotografia, antiga o moderna, divertida
o simpática, amb gent coneguda o desconeguda, de
Sóller, podeu enviar-nos-la a "Veu de Sóller". Sempre se
vos tomaran la setmana següent de la seva publicació.

Jugar i menjar
A un bon plat d'arròs tothom s'hi aferra, i fins i aquesta
al.lota, amb una bona forqueta el saboreja.

N'hi ha que amb la pilota juguen a futbol, n'hi ha que
amb la pilota juguen a "t:i soldat segur".

les
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LLOGUER DE BICICLETES
VENDA PRIMERES MARQUES YANKEES:

DIAMOND BACK - MARIN - MUDDY FOX-
ALPINE STARS - SPECIALIZED

Edif. Altamar - PORT DE SOLLER

Catcv
SABATES, BOTES, ALBARQUES,

PORQUERES, ESPARDENYES, PANTUFLES
C/. Sa Lluna, núm. 74	 Tel. 63.28.74

DISSABTE 19 DE GENER A PARTIR
DE LES 20 h. MUSICA EN VIU

En es bar de sa FRONTERA
dia abans de Sant Tià
es qui tengui passetgera
un bon foc hi trobarà.

Se farà un fogueró
hi haurà pa amb sobrassada
i qualque botifarró;
i pels qui vulguin ballar
hi haurà un sonador
que, assegut a n'es piano,
vos tocarà lo minor

~O.

BAR RESTAURANT

a fronterA
CT1tA. DEIA, s/n. TEL. 63 11 93 - SOLLER
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Carretera Desviament -
Bassiots - Romaguera - Tren

-Un conegut personatge del Port, fadri i sense compromis, simpà-
ic i 'planer, en fa a saber: "Pareix mentida que en el temps que ens
'obarn encara passin aquestes coses. Em refereixo al "robatori" que
:ns fan en les contribucions i el pèsim estat en que es troben les nos-
res carreteres, especialment la Carretera del Desviament, que la set-
nana passada costa la vida a un jove solleric, i que ha provocat en
Ines setmanes un caramull d'accidents. Això ni hi ha dret, a veure si
l'una punyetera vegada la Conselleria d'Obres Públiques, i el nostre
■juntament hi posen remei per evitar aquestes irreparables desgra-
ies, i que quan començen una feina, l'acabin i no posin excuses cli-
natológiques. Això del fred es indignant. Com ho fan pel nord d'Es-
ianya?. Jo demanaria molt seriosamente al nostre Ajuntament, que si
!ri uns dies no es reprenen les obres, tancassin la Carretera de Des-
tament a la circulació per evitar més desgracies. Ha arribat l'hora de
wende mesures".

-També del Port, un amable comunicat, vol denunciar: "Cada ve-
jada que plou, davant la Cafeteria Don Juna es forma un gran bassiot.
\11a perquè no esquitxin als vianants hi posen un calk, de plastic. Ja

ben hora que es faci qualque cosa..."-

Tercera Edat
-Resident al Carrer de Romoguera, una jove sollerica diu tota em-

Aparia: Ts inadmissible que deixin aparcar en el troç que va de Can
-_rer - lat fins a les antigues oficines de La Solidez. Allà el trafic es in-
ens, ì a més en ambdúes direccions, i els taps sõn monumentals. Jo
ne deman si aquest sargent que tenim, ocupa part de la seva jornada
aboral en fer alla que es més simple: pensar"•

-Una veu d'al.lota jove ens crida per dir-nos: "L'altre dia vaig venir
Sóller en el tren, cum faig moltes vegades, i vull dir públ; •_arrent que
una pena que els vagons estiguin bruts. Venia en el tr i i del mig-

to: els vidres, en terra, i tot està que fa oi. També vaig rep arar que hi
Ilumns sense vidre, vaja, que els falta tapar la bombilla. t.o entenc

om una empresa com la del tren, que té tant d'honor del se J trPn i en
fa tanta gala, el tengui brut i penós.

J.S.

Diumenge, dia 30, els so-
cis de l'Associació de la Ter-
cera Edat es reuniren a la Re-
sidencia Nostra Sra. de la Vic-
tòria amb la resta d'asilats, en
una festa-trobada per celebrar
el cap d'any.

La festa fou un exit com-

plet. Les genials pellicules
que projectà Francesc Pas-
tor, Mariaina, i la divertida ac-
tuació de varies nines de la
Tercera Edat, feren les deli-
cies de la nombrosa concu-
rrència.

Per tancar la festa, Sa
Nostra °fen turró, coques i
cava per brindar per a la salut
de tots. El Rector Llorenç

Lladó imparti la benedicció i
tancà l'acte el president, Jo-
sep Mora amb unes parau-
les.

Foc de Sant Antoni

Dimecres que ve, dia 16,
l'Associació té prevista la ce-
lebració de la revetla de Sant
Antoni, amb l'organització

d'una torrada i fogueró als
jardins de Can Cremat. El foc
s'encendrà als voltants de les
4 del capvespre i la torrada,
ofenda per La Caixa, s'iniciarà
devers les cinc.

El dia següent, festa de
Sant Antoni, la mateixa entitat
oferirà la projecció de la se-
gona part de la pel.lícula Sis-
sí.

Els nostres majors celebraren el Cap d'Any amb torró i cava 

k
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ES NECESSITA
APRENENT DE FUSTER

* 16 anys o a punt de complir-los
* graduat escolar

Tell. 63.31.16 (hores laborals)
<441 rOV

S4 FUSTERIA



que s'elegís qualsevol de les
possibilitats suggerides pel
sergent de la Policia Lo-
cal.

Per altra part, Gual expli-
ca a Veu de Sóller que, en
un anterior ple, havia donat
suport a la proposta que
preveia més aparcaments,
pero que considerava que la
comissió n'havia d'elegir una
de les tres.

petanca

Un grup de membres del
club de petanca convidats a
la reunió exposaren a Miguel
Gual la seva proposta: "Se-
gons ells - ens digué el regi-
dor del PSM - allà hi havia
lloc per uns 40 cotxes, i
l'espai que quedava els era
suficient per continuar amb
Ia seva activitat esportiva".

També li explicaren les
condicions precaries en què
estan els seus serveis sani-
taris, al mateix solar del ca-
rrer de Cetre, i digueren que
esperaven que, amb agues-
ta reforma, es poguessin
construir uns WC per dones
i homes encara que fossin

tades per tots els membres
de la comissió i, després del
debat, passa el tema a vo-
tació. Els regidors d'UM,
PSOE, Grup Independent i
CDS, votaren en contra d'uti-
htzar aquell solar com a
aparcament perquè els in-
fants del barri hi van a jugar i
hi ha un estudi anterior per
fer-hi una zona esportiva, el
PP es va abstendre i només
el PSM vota positivament la
proposta.

Segons declaracions del
regidor Gual, "de moment,
l'expedient quedará arxivat, i
el solar servirà per seguir- hi
duent enderrocaments i
branques de l'exsecallada, o
per cnár esbarzers".

- Per altra part ens ex-
pressà que "la majoria dels
grups no volen dir que si ni
que no, per no comprome-
tre's abans de les eleccions;
i aixe, només serveix per atu-
rar la feina que fa el PSM,
bona o dolenta, des de que
acceptàrem la presidència
d'aquesta comissió. Expe-
dients, propostes fetes per
jo mateix el mes de novem-
bre, encara no les han

Es rebutjà la iniciativa del
regidor del PSM

Miguel Gual proposava adequar
un solar per aparcaments i
zona esportiva

El passat dimarts Mi-
guel Gual va presentar
tres propostes a la
comissió de Governa-
dig que presideix, per
a l'acondicionament
aprofitament del solar
municipal del carrer
de Cetre.

Les tres propostes
plantejaven fer servir
part del solar com a
zona d'aparcaments i
zona esportiva, res-
pectant així l'espai
que ocupa el club de
petanca i la zona in-
fantil existent: la pri-
mera proposava utilit-
zar el solar per a 70
aparcaments, la se-
gona per a 40 i la ter-
cera per a 20 vehicles;
com més espai per
aparcament, menys
per zona esportiva.

M.P.

Miguel Gual argumentà la
necessitat d aparcaments
en aquella zona, i proposa

Segons Gual, el club de
petanca podria seguir utilitzant

part del solar.

pagats pel mateix Club de
Petanca

UM, GI, CDS j PSOE, en
contra

Miguel Gual recollí les
propostes, que foren escol-

El torrent de Biniaraix, a l'altura des Pont dets ases, ja esta ben net. L'empresa EMDE-
CO, per encàrrec de la Conselleria d'Obres Públiques, en concret del Servei Hidráulic, rea-
litza desde fa dues setmanes les obres. L'ordre és de llevar esbatzers, i arbusts de dins el
torrent, i anar aplanant el nit del torrent, des del Pont on s'ajunten el torrent major i el de Bi-
niaraix, fins a l'Alqueria del Comte.

Hi hagué acord amb els Ajuntaments

1 2 
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Ajuntament Teatre

havien demanat, es procedís
a aplicar la Ilei aixf com cal a
totes aquelles obres que es-
tan començades des de fa
temps i que per manca de
continuidad, no estan acaba-
des.

La moció en veu alta, de-
manava que s'obligas a tots
els propietaris a sol.licitar la
renovació de la Ilicència quan

J.C.

A la darrera sessió plena-
ria de l'Ajuntament de Sóller,
el portaveu socialista va sol.li-
citar al president de la Comis-
sió d'Obres, que d'una vega-
da per totes, i després de
que, en reiterades ocasions,
tots els grups de l'oposició ho

J.C.

Dijous i divendres de la
setmana anterior, els taxistes
de Sóller i Deià mantingueren
una vaga de solidaritat amb la
resta de companys de la Part
Forana.

La vaga estava motivada
per l'aplicació d'un decret del
Govern centrai, que entra en
vigor el passat mes de no-
vembre, segons el qual els ta-
xis de la categoria C podien
carregar clients a qualsevol
dels municipis de l'illa.

La resta dels taxistes de la
Part Forana es consideraren
perjudicats per l'aplicació

caducàs la que està en vigor i
que s'aplicas el maxim de ta-
xes permés. També apunta-
ren els socialistes, que seria
bo, obligar a tots els propieta-
ris a acabar al manco els exte-
riors de les construccions tot
d'una i que si s'havia de dei-
xar qualque cosa sense aca-
bar que fossin els interiors
que no es veuen.

solleric hi assistí el primer ti-
nent-batle, Miguel Jaume,
que abandona la reunió a mit-
jan floc, el president de la Co-
missió de Governació, Miguel
Gual, i el president de l'Agru-
pació d'auto-taxis, Nicolau
Jaume. En nom de l'Ajunta-
ment de Deia hi fou present el
batle, Francesc Salas.

Mancomunitat

En el transcurs de la reu-
nió, fou adoptat un acord con-
junt de tres punts, que es pot
resumir així:

• Sol.licitar de la Conse
-llera de Transports que, en el

termini maxim de tres mesos,

"Nova Terra"
estrena una
obra, i la
dedica a la
Tercera Edat

P.P.

"Les espines de Na
Rosa" es el títol de l'obra
que el grup de teatre
Nova Terra estrenarà
demà dissabte. La peça
es una adaptació de "Me
casó mi madre o Las ve-
leidades de Elena", tra-
duida ai català per Joan
Maiol, nascut a Forna-
lutx, que també actuarà a
l'obra.

Fa més d'un any, el
grup Nova Terra inicia els
preparatius per muntar
aquesta obra en castellà,
pero hagueren de renun-
ciar per manca d'actors.
Ara, després de dos me-
sos d'assajos, el mateix
grup la representara en
cata/à. Participen a la
posta en escena un total
de 12 actors, que inter-
pretaran quinze papers
distints.

La peça esta ambien-
tada a Sa Pobla, on les
desventures d'una dona
inconstant i d'un home
sense personalitat fan
anar de capoll un senzill
capella de poble.

"Les espines de Na
Rosa" sera estrenad t
demà, dissabte, a le.'
16,30 h., a l'antiga cape
lia de Les Escolapies, ep
una representació sub-
vencionada per la Con-
selleria de Cultura, que
l'agrupació teatral ha
volgut dedicar a les per-
sones de la Tercera Edat.

redacti una normativa d'api
cació del decret esmentat.

▪ Sol.licitar del Delegz
del Govern que, durant el ma
teix termini, deixi d'aplica
sancions als municipis que n(
apliquin el decret.

• Promoure la creacic
d'una mancomunitat de muni
apis, ja sia de tota l'illa o pe
sectors, de manera que qual
sevol taxi pugui carrega
clients a qualsexol dels muni
cipis mancomunals.

Seguidament, aquas
acord fou ratificat pels repre
sentants dels taxistes, quc
desconvocaren momentània
ment la vaga fins veure els re
sultats de l'acord.

Per a les obres antigues o no acabades

Els socialistes demanen l'aplicació
màxima de la Ilei

d'aquest decret, perquè la re-
qualificació dels taxis de tipus
C s'havia realitzat sense exi-
gir-lis les condicions que im-
posava l'esmentat decret: es-
ser un cotxe de luxe, anar uni-
formats, comptar amb garatge
propi, etc.

Reunió urgent

Divendres capvespre, la
Federació d'Entitats Locals
cridava amb urgència els re-
presentants dels municipis
afectats, per tal d'unificar crite-
ris i intentar trobar solucions a
Ia vaga.

Per part del Consistori

Desconvocada, momentàniament, la vaga de taxis    
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COMUNICAM AIS CLIENTS
NOSTRES QUE ELS DILLUNS

ESTARÀ TANCAT
TENDA

Calle Romaguera, 1 - 07100 Sóller- Mallorca 

—Confecció de cortinatges i installació de barres
a domicili.

* * *
—Amplia secció de llenceria i decoració per a
restaurants i hosteleria.

ca•nakoliver
Facilitats de pagament en operacions importants. 
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