
Cacerolada al Puig i manifestació del
BUP i FP

Els estudiants de la
Vail es manifestaren

en contra de la guerra
Redacció

Dimarts d aquesta
setmana, els estudiants
de BUP i FP de Sóller, es
manifestaren en favor de
la Pau i en contra de les
guerres, en una al.lusió di-
recte al problema del Golf
Pèrsic.

La manifestació va
sortir del col.legi Joan Mi-
ró, aglutinant uns 400
al.lots dels dos Instituts
que, formant una fila arri-
baren fins a la Plaça de la
Constitució portant pan-
cartes i corejant consig-
nes contra la guerra i els
paisos que la fomenten.
Arrows davant l'Ajunta-
ment, cantaren cançons
al.lusives a la Pau. Pas-

sats uns 30 minuts, re-
prengueren la manifesta-
ció pel Carrer de Sa Mar,
Plaça d'Amèrica, prece-
dits per un vehicle de la
Policia Local, i tornaren un
altre cop davant l'Ajunta-
ment per Ilegir el manifest
motiu de la protesta.

Es Puig

També com a simbol
de protesta, els al.lots de
segona etapa del col.legi
Es Puig, organitzaren el
dimecress capvespre una
cacerolada. Tot va consis-
tir en agafar les tapadores
de les caceroles de la cui-
na i fer-les sonar fent vol-
tes pel pati del col.legi, en
senyal de desacord amb
el tema del Golf Pèrsic.

Futbol

Ahir mati esclatà
guerra del Golf!

A les 00,40 h. d'ahir, dijous, efectius aeris
dels paiSos aliats, en una operació combinada,
atacaven la capital de l'Iraq, en resposta a la
negativa de Sadam Hussein de retirar les
seves tropes dels territoris de ocupats de
Kuwait, tal com exigien les resolucions de
l'ONU.

Les noticies proporcionades per la televisió
nord-americana CNN afirmaven que l'operació
dirigida contra objectius estratègics d'Iraq i
Kuwait havia assolit els propòsits que es pre-
tenien, que el nombre de baixes materials i
humanes havia estat minim, i que l'exèrcit ira-
quià només pogué respondre a l'agressió mit-
jançant l'artilleria anti-abria.

Tancada ja la redacció, Veu de Sóller ofe-
reix en aquesta edició algunes noticies i en-
questes prèvies a la situació de guerra que, en
sortir al carrer, poden haver quedat desfasa-
des a causa de la rapidesa dels darrers esde-
veniments.

Pla per recuperar la coberta vegetal i el climax

La finca de Cúber sett repoblada d'alzines

You e So'
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El Gol, la gran asignatura pendent del Sitoller a fora camp. (Foto:
Sampedro).

La Comunitat Autònoma i l'Institut per a la Conservació de la Naturalesa
(ICONA), a través de l'empresa pública TRAGSA, procediran a la repoblació
de les zones més desforestades de la finca de Cúber, al municipi d'Escorca.
En una primera fase es repoblaran unes 15 heaáries de terreny a base de
pins i alzines, mentre que, en una segona fase, es repoblaran altres deu hec-
táries.

De penal, a les darrereis del partit

Placid Perez

El Cap del Servei d'ICONA de les Ba-
lears, Luis Berbiela, ha informat a Veu
de Só/ler que aquesta repoblació forma
part del conveni subscrit entre la CA i
ICONA per a la posta en marxa d'una sè-
rie de plans de restauració hidroldgi-
co-forestals de l'illa de Mallorca. Mitjan-
çant aquests plans es pretén evitar
l'erosió d'aquelles conques que aporten
aigua destinada a l'abastament dels
centres urbans, en base a la restauració
de la coberta vegetal i del climax, al ma-
teix temps. En aquest pla concret, ICO-
NA financia els treballs de repoblació, i la
CA aporta la propietat de la finca de Cú-
ber i la direcció dels treballs.

Pins i alzines

Segons ens ha informat un tècnic de

l'empresa, a les zones més ombrivoles
es sembraran directament les alzines;
[Jere), als indrets més assolellats, cada
alzina serà envoltada de pins per tal que
quedi protegida del sol fins que hagi
crescut. Passats uns deu anys, els pins
seran talats i només romandran les alzi-
nes.

Un mes

Els treballs començaran la setmana
que ve i es preveu que es prolonguin al
Ilarg d'un mes. Les tasques no poden
allargar-se més enllà de mitjan mes de
febrer, perquè les alzines no tenen
temps de treure les arrels i els brots
tendres que els permetin suportar els ca-
lors de l'estiu.

Per tal de dur a terme la repoblació,
l'empresa TRAGSA ha procedit a la
contractació temporal de conductors i
peons en atur de Sóller i la comarca.Més just que la pell

del nas!
T.O.

El solitari i salvador gol arribava al minut 79. Una ju-
gada embolicada a l'àrea maonesa, va ser sentenciada
pel discret Dols Mir com a penal. No hi mancaren les
protestes blaugranes, però finalment, Aljama, enmig
d'una gran emoció, llançà de maravella, establint el de-
finitiu 1-0. El Sóller havia dominat, però com ens té
acostumats, sense gens d'afectivitat. En definitiva, dos
importants punts, golaveratge guanyat a Hsieh°, i dos
escalons més amunt a la taula.

Diumenge a Alcúdia, una altre oportunitat a la vista.
Un equip local, mig esfonsat, però no condemnat, posa-
rà damunt la taula les seves habituals armes: Iluita cons-
tant. El Seiner, superior tècnicament, pot puntuar, ha de
puntuar. Sastre Pou, de professió mestre d'escola a
Valldemossa, serà el pitador oficial. El partit, que segu-
rament serà presenciat por un bon grapat de la Vall,
començarà a les quatre menys un quart (15,45).

Sant
Antoni,

un any més
Els dimonis ja han tornat a

l'infern i Sant Antoni pot que-
dar tranquil fins l'any que ve.
Enguany hi ha hagut molts de
focs particulars i cal esmentar
el foc encés ribs prest: el de
la Cooperativa, just fosc ja
enviava flamarades a les ne-
grures de la nit. Pere, atenció,
queda demà dissabte, focs
de Sant Sebastià. El dimoni
tornarà i haurà de ser aquest
sant el preocupat. Cal anar a
Sa Frontera.



EL TEMPS
Estació Sa Vinyassa

Una petita nevada inesperada
Joan Puigserver

Temperatures
	

Pluja
Máxima: 21,4 dia 10
	

19,3 litres dia 12
Minima: 2,0 dia 14
	

11,71itres dia 13
0,3 litres dia 15

Aquesta imatge de dilluns passat ens recorda que encara en sap de ter
neu. (Foto Dew»

Després de patir una setmana amb temperatures quasi
primaverals, diumenge passat ens arribà una petita invasió
d'aire fred que dona pluges moderades, i que es convertia
en neu a alturas superiors a mil metres.

Pere) la sorpresa la tenguèren dilluns mat, perquè la pluja
que havia caigut aquesta nit havia estat neu a partir dels 650
metres, deixant una imatge molt maca, que si bé ens és fa-
miliar, feia prop de tres anys que no gaudiem d ella.

Per tenir una idea del canvi de temps, basta dir que
mantes la setmana passada teniem temperatures máximas
superiors a 20 graus, aquesta setmana fins ahir no haviern
passat del 12*.

CARTELLERA FUTBOLÍSTICA

Dissabte, 19
Camp Municipal d'Esports

Benjamins
10,00Hrs.:

U.D. Sollerense - At. R. Llull
11,00 Hrs.:

C.F. Sóller- P.R. Llull

Cadets
17,30Hrs.:

C.F. &Slier - Ferriolense

CENTENARI

La passada nit de Nadal complí els cent anys
de la seva existència l'enginyer de camins Gui-
Item Ripoll Oliver. El senyor Ripoll, que fou corise-
ller del Ferrocarril de Mallorca, és fill de pare
solleric i viu a Barcelona des de fa molts anys.
Son pare, Joan Ripoll Estades de Montcaire, fou
magistrat de la Real Audiència de Zamora i morí
l'any 1911. 

CUINA

Llom farcit de figues segues
Ingredients .

1 kg. de llom de porc sense ossos.
300 grams de cam picada.
200 gramos de figues segues.
2 ous.
150 grams de pa rallat.

Ellaboració
Se talla el Horn en tails de dos centimetres, sense arribar

al final. Se prepara el farcit, juntament en un recipient la cam
picada, les figues segues picades fines, els ous i s'hi posa
sal i pebreb6.

S'umplen els tails amb la pasta feta anteriorment, pitjant i
formant un cilindre uniforme.

S'unta la superficie del cilindre amb ou batut i després es
posa per damunt el pa rallat, pressionant un poc per a que
no es desferri.

Es posa en una placa de fom en el qual, prèviament, al
seu fons se li haurà posat una capa de verdures tallades
gruixades. S'esquitxa amb un poc d'oh i es posa al fom a
una temperatura de 150 graus, fins que, aficant una agulla
aquesta surti calenta.

Una vegada fet això, se prepara la salsa amb el suc de
les verdures, passat-ho tot per una passa puré.

Serveis drelb616

AjuntamentdeSóler 	 630200/0204
Mina Municidd del Part 	 633101
Ajuntament de Ralik 631901
4ritarne1 de Deia 	 6390T7
Jutiat‘le &Mr 	 633348
Notaia 	 622611
Redaia 	 6336CQ
PolidaMuniddal 	 6302C0
Policia Muricbel-Urgitricies 633721
Guard:IDA 	 €30203
Bombers 	 632500
Unitat Sartiria 	 633311
CrauRo¡a 	 630845
Metie de Guarde (Avisos) 623721
Mercat 	 630231
Esccorador 	 630561
Cementii 	 631429
Residencia-l-bspici 	 633777
Depuradora 	 633842
Carets 	 631191
'El Gas', s.a 	 630128
Serval Funeral 	 630805
E Gas' s.a (averies) 	 1330198
'El Gas' s.a (Urgencies) 	 €(31108
LocutoriBiniaraix 	 6X017
Obres cie Port 	 633316/69
A.S.C.P. (Ca'n Cube) 	 632421
Ctok Sollerense 	 631206
La Uritn 'Sa Botiguete 	 630183
Deters= Sclierense 	 631556
Ferrocarri de &tiler 	 633130

Sarcos Azties' 	 633170
CeTramontane 	 632061
Parada Taxis-Es Port 	 631384
Parada Txds-Stier 	 630571
Paada Taxis-Sa Torre 	 631379
Autocars Uonpart 	 202125
Autocars SOW 	 632821
Autocars Reijo 	 e30567

TRENS

Palma -Stiller
o8 - 10,40 - 13,00 - 15,15 - 19,45
S011er -PsImi:06,45 - 09,15 - 11,50 - 14,10
-18,30.

TRAMVIES

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

°9,00-10,00-11,00- '12,00 - 13,00 -

14,00-15,00-16,00-17,00-17,55-
19,00-20,00-20,45.(21,00Diumenges
Festius).
Pert-SOr 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 (21,20 Diumenges IFestius).
AV1S:Elstramvies marcats amb un
anllacen amb las arribades y sortides dels
trens.

AUTOCARS
(Den d'octireal 31 de itar9)

hims-Vallssesu•Nii•Port Mr
07,30(*) - 10,00 - 12,00(')- 15,00 -
19,00
Valliamma-Dah-Porli 	 8(*) -
10,30 - 12,N(*) - 15,30 - 19,30.
DiUPiiffi 	08,15( )- 10,45 -
12,45(*) -15,45-19,45 .

Pat is Sihr-Dli-Valimma-Pailu:
07,30 - 09,30(*) - 14,30 - 16,00(1 -
17,30.
Ma-Valiumu-Pais 08,00 - 10,00(*)
- 15,00 - 16,30(1 -18, .

Sikr-Pat Is himp:09,00
Pal le Mr-Pita Mom:09,30.
Pea Pokup-Silsr 16,00.

BARQUES

PorliSda-Sa Cairs:10,00 -15,1
Sa Cabin-Pat is Mir 12,00 - 16,45.

FARMACIA DE
GUARDIA

A l'Ajuntament (Policia Municipal)
vos indicaran la tarmacia a la
qual vos pork dirigir.
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-Avui

18 
de genet
del 1991

Avui, divendres, dia 18, La
Cadira de Sant Pere
Dema, dissabte, dia 19, Sant
Canut rei.
Diumenge, dia 20, Sant
Sebastia, patna de Ciutat.

Costumari
Sant Sebastia era pescador

de canya. Corn que estava en
gracia de Deu, pescava els pei-
xos niés grossos i mors. Bs al-
tres pescadors Ii tenien molta en-
veja i, un da, mantra pescava, va
entrar al mar a banyar-se i els al-
tres pescadors Ii amagaren la ro-
ba. Quan va sodir ligaren a un
arbre i, amb dards fets ant la
seva canya de pescar, van ferir-lo
de mod.

Des de temps medievals,
Sant Sebastia es tingut corn a
advocat contra la pesta Per
&quest motiu fou anomenat co-
pod de Barceid-ki i també de
Ciutat de Mallorca

•

Sorteig d'ahir dijous,
dia 17 de Goner

23 	 31	 35
41	 43 	 49
-Comp. 37 -

Dijous,17 Goner 	 50.276
Dimecres,16 Goner 	 11.137

Dimarts,15Gener 	 31.713
Dilluns,14Gener 	 52.053

Divendres, 11 Goner
15.996
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PUNTS DE
VENDA

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

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

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

Estanc Plaça Fleming

Horari de Misses (Hivern)
Octubre-Marc

Dissabtes i Diumenges i
Tett vlies cle 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 10,33, 19
L 'Hospital 630777 18,30(c)
Mones. L 'Olivar 6.31870 17

SaCapelleta 20
Biniaraix 630017 19 10
L'Hocta 631410 19,00 10,30
Port de &Slier 631503 19 12(c),18
Fornalutx 631968 19 10,19
Deià 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 MOBIPS i
qualsevol altra cosa rústica o
antiga. Pagam al comptat.
Antiguitats Antoni de Sa Co-
ma (Jeroni Bisbal). Carrer del

Vicari Pastor, 8. Telèfonos
63.08.65 i 63.07.68.

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

COMPRARIA terreno en
Sóller apto para edificar. Tf-
no. 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.

ES NECESSITA xòfer-re-
partidor amb carnet de se-
gona. Tel. 65.06.51.

VENDO saxo tenor en
buenas condiciones. Muy
buen sonido. Llamar de 21.30
a22 h. 'lino. 63.01.42

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

ALQUILO despachos.
Tres dependencias.

Aptos para cualquier
negocio. Plaza

Constitució. Tfno.
46.48.20.

COMPRARIA camera Vi-
deo BETA-MOVIE Auto-Fo-
cus (A.F.). 63.12.88 (hores ofi-
cina).

EN VENDA camera Vi-
deo-8 HANDYCAM
CCD-V30--E, pràcticament

sense estrenar, amb adapta-
dor incorporat. 63.12.88 (ho-
res oficina).

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

VENC moto YAMA-
HA-DT. 80. mat. PM - AH.
Preu 100.000 Ptes. Informes
Tell. 63.10.97.

mente nuevo, bien situado,
con jardin, en sitio tranquilo,
buenas vistas, completamen-
te amueblado, con teléfono.
Informes 63.34.94y 63.08.17.

SE VENDE motocicleta
G.A.C. sin estrenar. Precio
100.000 pts. Llamar a partir
de las 20 h. Teléfono:
63.17.35.

NECESSIT llogar casa per
viure-hi tot l'any. Tell.:

VENDO chalet practica- 63.31.84.



Nombrós públic a l'estrena
de "Les espines de na Rosa"

L'Ajuntament de Fornalutx adjudica
les obres a una empresa de Pollença

En un Ple extraordinari celebrat di-
jous de la setmana passada, a migdia,
el Consistori de Fornalutx acordà, per
unanimitat, adjudicar de forma definitiva
les obres d'execució de la primera fase
del projecte de sanejament i renovació

de la xarxa d'higua potable de la vila.
Les obres foren adjudicades a l'únic lici-
tant al concurs públic, l'empresa Riu-
sech e Hijos, S.A., de Pollença, pel ma-
teix preu de sortida, que són 44.727.734
ptes.

Al contrari del que s'esperava, sols una empresa presentà ofertes al concurs.Accident al carrer de Sa Mar
entre un cotxe i un ciclomotor

J.C.

A les dotze del mati del passat dissab-
te, es rebé una cridada a les dependencies
de la Policia Local, sol.licitant la presència
dels agents per realitzar el control del tran-
sit i l'organització de l'accident que acaba-
va de produir-se al carrer de Sa Mar.

El succeit ocorregué quan el ciclomotor
condüft per S. Ripoll, va adelantar a un ve-

hide marca Renault 5, just al moment que
anava a girar dins un carreró. El conductor
dei ciclomotor no es va percatar del movi-
ment del cotxe, malgrat dugués l'intermi-
tent posat des de feia estona.

El senyor Ripoll va sofrir solsament un
trenc al cap, sense més complicacions apa-
rents.

Al Hoc del succeit es va desplaçar la Po-
licia Local i la Creu Roja que realitzaren el
trasllat amb l'ambulància.

Succeit

Església

La Parròquia del
Port celebrà Sant
Ramon de Penyafort

G.M.

El passat cap de setmana es ce-
lebra a l'Església del Port la festa titu-
lar de la Parròquia, Sant Ramon de
Penyafort. El dissabte hi hagué Pre-
garia Comunitária de Vespres i Missa
Vigiliar.

El diumenge tengue Hoc una Mis-
sa Solemne Concelebrada en la que
predica Mn. Llorenç Alzina. El cor de
Biniaraix anima a celebració amb els
seus càntics.

En l'Homilia Mn. Alzina recordà la
figura de Sant Ramon, que destacà
en l'apartat del sagrament del perdó,
fet que queda prou demostrat en la
seva obra Suma Paenitentia.

Patrimoni

L'Ajuntament de Deià
acordà ordenar
l'arxiu municipal

P.P.

A la darrera sessió plenaria que es ce-
lebrà a Deià, el Consistori va acordar adre-
gar una sol.licitud al Consell Insular de
Mallorca, per tal d'aconseguir una subven-
ció per ordenar, inventariar i registrar els
fons documental existents a l' Andu munici-
pal.

L'arxiu de Deià, ubicat dins el mateix
edifici de les Cases de la Vila, conté docu-
ments vans dels segles XVI al XX. Els més
antics es remunten a mitjan segle XVI, quan
el municipi de Deià es segrega definitiva-
ment de Valldemossa. Gran part dels do-
cuments són pergamins, fulles soles i pa-
pers i escrits sense enquadernar, mals de
trobar si es cerquen, i bons d'extraviar.
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Excursions a peu Primera fase del projecte de clavagueram i aigua potableTeatre

Enlloc
d'excursió,
celebraren
l'aniversari
amb nar!

P.P.

Dilluns d'aquesta
setmana, el grup Estol
Vidalba va celebrar el
seu aniversari. Fa ja vint
anys que el grup es
forma i, des de Ilavors,
un dilluns cada quinze
dies ha organitzat una
excursió.

En aquesta ocasió,
els components
d'aquesta agrupació
marxaire, mudaren l'ex-
cursió per un bon dinar,
que es celebrà a un res-
taurant situat entre Fe-
lanitx i Porto Colom. En
total s'aplegaren 74
persones de tota
Mallorca, la majoria dels
quals eren participants
habituals a les passeja-
des.

Uns aprofitaren per
fer una petita caminada
pels voltants, abans de
començar el dinar; d'al-
tres aprofitaren per anar
cap a Porto Colom per
fer gana; i la resta puja-
ren a Sant Salvador a
omplir-se la vista de
Ilum abans d'omplir- se
el gavatx.

Als postres, dos
dels participants, bons
glosadors ells, llegiren
els seus glosats i poe-
sies, a la vegada que
comentaven i cronica-
ven qualque excursió.
Fins i tot el pare Barceló
disposà de deu minuts
per parlar d' abelles.

P. P.

En aquell Ple hi fou pre-
sent l'enginyer redactor del
projecte, Marti Vila, qui expli-
ca al Consistori les particulari-
tats tècniques del projecte,
que qualifica com a "singular i
dificil", motiu pel qual digué
que "sera necessari un control
constant de les obres". El
senyor Vila fou anomenat di-
rector tècnic de les obres, i es
comprometé a visitar les
obres cada setmana, ja sia
personalment o a través del
seu ajudant.

Clavagueram i aigua
potable

El projecte en qüestió, que
consta de dues fases, preveu
Ia instal.lació d'una xarxa de
clavagueram que reculli les
aigües fecals del casc urbà
de Fornalutx, a la qual s'afegi-
ran també les aigües pluvials.
Al mateix temps, contempla la
renovació de tota la xarxa
d'abastament d'aiqua potable
de la població.

La primera fase que ara
s'executarà consisteix en:

Ampliació del dipósit
reguladord'aigua potable.

• Instal.lació del col.lector
general d'aigües brutes, i lar-
teria general d'aigua potable,
des de la Plaça major fins al
torrent, baixant pel carrer
Mallorca. En total són uns 400
m. de canonada de 50 cms.
de diàmetre per a les aigües
fecals, i una altra de polietilè
negre, de 6,3 cms. de diàme-
tre.

El col.lector vessarà les
aigües brutes al torrent, fins i
tant no es prolongui a la nova
depuradora de Sóller.

• Installació de la xarxa
d'aigües brutes i d'aigua po-
table a Sa Rutlana i als ca-
rrers de Sant Bemat, Sant
Bartomeu, Sol i Joan Coll.
Tot plegat són dues baixades
d'aigües brutes amb canona-

da de 25 cms. de diàmetre, i
la xarxa d'aigua potable amb
canonada de 7,5 cms. de
diàmetre.

Comptes pendents

Tot i que l'enginyer no ho
considerava necessari, a pro-
posta d'Antoni Arbona,
s'acordà incloure en el con-

tracte una clausula segons la
qual es descomptaran a
l'empresa adjudicatária els
costos d'execució del clava-
gueram i l'aigua potable de
Sa Rutlana i del carrer de Sant
Bernat, que ja estan realitza-
des. Les quantitats descomp-
tades seran abonades als
contractistes que dugueren a
terme les obres en el seu
moment.

M. I .

Dissabte passat el Grup
Nova Terra estrena l'obra de
Carlos Amiches, titulada en
català "Les espines de Na
Rosa".

Es tracta de la comedia
"Me casó mi madre", traddia al
català per Joan Maio!.

Baix la direcció de Maria
Viaquez, treballaren dife-
rents actors, alguns d'ells ben
coneguts del públic solleric, i
d'altres més novells que sor-
preneren als assistents. Cal
destacar l'actuació dels vete-
rans Joan Socias que inter-
pretava el paper de Jaume i
Joan Maiol, en el rol de Fa-
bregas i també del capellà
Lluc; i dels joves Rafe! Fe-
rragut en el paper de l'escolà
Andreu i d'Isabel Medina,
que era Na Rosa.

Tot aim!) sense deixar de

costat cap dels altres dotze
sollerics que conformaven el
repartiment dels personatges
de l'obra.

Nombrós públic

Com ja anunciàrem l'obra
estava dedicada al públic de
Ia Tercera Edat, i molta gent
major acudi, aquell horabaixa,
a veure la comédia.

Per altra part s'ha de
reflexionar que l'espai teatral,
a la Capella de Ses Escolà-
pies, eraera insuficient i això mo-
tivava que els personatges no
tenguessin l'amplitud de mo-
viments necessària. Ja s'ha
dit en altres ocasions que a
Sóller ens falta un - teatre de
dimensions apropiades, amb
el suficient i no excessiu afo-
rament pel públic, però amb
l'escenari adequat per poder
interpretar-hi obres de tota
mena.



Encara no es coneixen els compradors reals de les accions

Una empresa alemanya inverteix
mil milions en accions

El sindicat de la U.G.T.
ha resultat ser el guanya-
dor de les eleccions sindi-
cals celebrades a les dues
principals indústries de la
nostra Ciutat i a l'Ajunta-
ment. Les votacions es ce-
lebraren amb tota normali-
tat i sense incidents dig-
nes de ressenyar. A man-
ca dels comicis a celebrar
en el ram d'hosteleria, els
resultats han estat els se-
güents:

• Ferrocarril de
Sóller, S.A.: U.G.T., qua-
tre representants (Llorenç
Bota, Marti Ferrer, Fran-
cesc Oliver i Josep Orvay)
i un 0.0.0.0. (Antoni Ci-
fre).

• El Gas, S.A.: Es
presentaren dues candi-
datures per elegir un sol
delegat del personal, i re-
sulta elegit Josep Bauça
(U.G.T.). Les eleccions es
celebraren el passat 27 de
novembre, amb una parti-
cipació del 96% de la plan-
tilla.

• Ajuntament de
Sóller: En representació
del personal contractat fou
elegit Nicolau Garcia
(U.G.T.); i com a delegats
dels funcionaris Miguel A.
Guardiola, Lluc Coll i Jo-
sep Porcel per la U.G.T., i
Miguel A. Castelo i Joan
Forteza per la C.S.I. -
C.S.I.F.

La participació dels
treballadors en la votació
s'acostà al 90%.

U.G.T. guanya les eleccions
sindicals a Sóller

Redacció

AVISOS ECLESIALS
Octavari de pregària per a la unitat dels cristians:

Del día 18 al 25 del present, les comunitats cristia-
nes de la Vall de Sóller, participaran en la pregaria que
l'Església acostuma fer durant aquests dies per a la
unitat dels deixebles de Jesús.

Missa per a infants al Port:
A partir del dissabte 19, i cada dissabte a les 7,30,

la celebracioó eucarística del Port, tendrà presente els
nins i nines de la Catequesi, del MIJAC i altres. Sera
per tan una missa "amb infants".

Benekles a Biniaraix:
Diumenge dia 20, després de la missa matinal de

les 10, tendrán Hoc les tradicionals Beneides de Sant
Antoni, davant l'Església de la Inmaculada de Biniaraix.

Nou Superio al Convent dels Sagrats Cors:
Ens han comunicat que des del dia 15 el nou supe-

rior del Convent es el Pare solleric, Bartomeu Alcover,
que ja exercia el carrac de director del Col.legi. El P.
Alcover sustituira. el P. Barceló.

Enhorabona.

Manuel Marco: "Al Puig Major,
Ia normalitat és absoluta"

J.C.

Davant les continuades notices que es difonen als
mitjans de comunicació referent al tema del Golf Pei-sic,
Veu de Sóller ha volgut conéixer directament del Cap de
l'Escuadró Aeri del Puig Major, Manuel Marco, la situació
com es troba.

Normalitat i permisos

Manuel Marco manifestava dimecres, al moment de
tancar la redacció, que la situació era totalment normal,
sempre dins la lógica espectació que aquests tipus d'es-
deveniments produeixen. No hi ha més por al Puig Major
que a casa vostra o a ca-meva".

També va afegir: "Fins el dia d'avui puc assegurar
que, si les coses no canvien, tots els soldats que han de
gaudir de permis, el disfrutaran normalment".

Augmenten les vendes
d'aliments a causa de la crisi

G.M.

-
En alguns establiments comercials de Sóller dedicats a

Ia venda de productes alimentaris, s'han pogut notar
aquesta setmana augments en la venda d'aliments.
Aquesta puja pot oscil.lar entre el 0 i el 15 per cent, segons
els casos.

Segons els observadors econòmics, l'augment s'ha
produ)I per una por del consumidor a les conseqüències
d'un possible conflicte bèl.lic al Golf Pèrsic.

Els aliments que han experimentat una puja en la ven-
da són l'oli, els productes en Ilauna o en conserva, sopa de
sobre, Ilegums secs, sal i sucre, Ilet en pols, vi i floors.

Por sense fonaments

Aquesta febre compradora ha estat comuna a molts
altres punts de l'estat. Les autoritats han tranquilitzat la
població i han repetit que aquesta por es totalment infun-
dada i que, a mig termini, un desabastiment dels mercats
es pràcticament impossible.

La familia de
Doña Antònia Barceló Miguel
(Vda. de Ramón Colom Rullan)

vol expressar la seva
gratitud per les mostres

d'afecte rebudes per part
del poble de Sóller

Y:siM,s/
gjetiez

Keze:Itliwn ea

6:50907

Pròxima inauguració

PINTESELO
TU SEÑORA

TE LO AGRADECERA,
CON PINTURAS

VENTAS:
La Mallorquina - c/. Bauzá, 12
PINTAVAL - c/. Blanquerna, 48

PINTAVAL - c/. Arxiduc Lluís Salvador, 18
La Industrial Isleña - c/. Herrería, 11

Telf. 71.34.66 - 75.20.70
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Obres Túnel La Guerra del Golf   

No s'han
aplicat
sancions
urbanistiques

J.C.

Tal com varem in-
formar al seu dia, el
Batle va nomenar un
jutge instructor - Anto-
ni Vallcaneras - i un
secretari per instruir els
expedients d'infracció
urbanística i per propo-
sar les multes corres-
ponents a aplicar.

Els 	 responsables
començaren la seva
tasca avisant els pro-
pietaris infractors de
l'inici dels expedients,
donant- los els 15 dies
pertinents per a la pre-
sentació d'al.legacions.
De moment, i quan han
passat ja més de dos
mesos, els propietaris
no han presentat cap
recurs, però tampoc
s'ha sancionat ningú.

Aquest fet demos-
tra la manca d'interès
que, en principi, de-
mostra l'actual govern
municipal per donar so-
lució als desastres ur-

banístics de la nostra
ciutat i del seu terme
municipal.

El Fire' i Sant
Bartomeu, festes
locals del 1991

Redacció

Segons ens han confir-
mat fonts municipals, el
dilluns, 13 de maig, i el dis-
sabte, 24 d'agost, seran les
festes locals per a l'any 1991.
Com cada any, les festes lo-
cals de Sóller coincidiran
amb els dies del Firó i de
Sant Bartomeu.

Aquestes testes són les
úniques del calendari laboral
que l'Ajuntament té facultats
per modificar anualment, ja
que les altres venen donades'
per disposició dels organis-
mes estatals i autonòmics.

G.M.

Segons informa l'empresa
Inverbroker a finals de la set-
mana passada, una firma ale-
manya, la Cil GMBH, va com-
prar accions del túnel de Sóller
per valor de mil milions de
pessetes.

L'empresa germana ha es-
tipulat que la quantitat maxima
que podran invertir els com-
pradors d'accions ha de ser de
mil milions de pessetes.

De moment es desconeix
qui representen formalment els
que figuren com a compradors
del paquet d'accions.

Segons fonts d'Inverbroker,

amb aquesta nova venda
d'accions sols resten per
vendre entre el 20 i el 25 per
cent de l'emissió, que podrien
ser adquirits prest per un grup
financer angles amb el qual ja
s'han mantingut algunes con-
verses. El termini per a la
compra d'accions finalitza a
mitjans del mes de febrer.

Església

La Coordinadora
de Joves Cristians
de Sóller prega
per la Pau

Redacció

Dilluns passat, el dia
abans que s'acomplís l'ulti-
matum fixat pel Conseil de
Seguretat de la ONU per tal
que Irak retiras les seves tro-
pes de Kuwait, membres de
la Coordinadora de Joves
Cristians de Sóller i altres
components de les comuni-
tats de la Vall es reuniren per
pregar per la Pau al Golf Per-
sic.

Els desitjos d'una solució
pacífica eren manifestats al
mateix moment per cristians
de molts altres punts del
món.



COMUNICAT

Disconformitat del
PSOE amb Miguel Gual

Ja no ens creim res
A jutjar per les informacions que al Ilarg

d'aquests darrers dies han sortit als mitjans de co-
municació referent a l'aturada de les obres del túnel,
és impossible d'arribar a esbrinar-ne els vertaders
motius, perquè fins i tot els propis afectats han con-
tat !a veritat a mitges o, al manco, han contat histò-
ries molt contradictòries.

Per exemple, a l'Informatiu Balear, el propi geò-
leg de la Conselleria d'Obres Públiques deia que la
Delegació de Mines de Balears havia aturat les
obres degut als despreniments de terres que es
succefen a l'interior i donat l'alt perill que això supo-
sava pels treballadors. Per altra banda, la Conselle-
ria negava, a la mateixa hora, tot allò que en aquells
instants deia el geòleg Alfredo Barón a la pantalla de
televisió.

De moment, és veritat que no sabem ni sabrem,
per ara, qué és el que passa; però també és cert que
no hi ha forma de posar-se en contacte amb el res-
ponsable de l'empresa concessionària de les obres,
Antoni Cuart, ja que no és mai als telèfons habituals
o, simplement, noes vol posar al telèfon.

Sabem que, algunes vegades, els mitjans de  co-
municació ofereixen informacions que tal volta no
són del tot encertades; però no és menys cert que, la
majoria de vegades, la culpa la tenen els propis afec-
tats per no subministrar la informació que sels sol.li-

cita.
El tema del túnel comença a fer una olor determi-

nada, i de cada dia que passa són manco els que
creuen amb aquella famosa ports "hacia el futuro".
Es veuen moltes coses rares, el que menys en sap
és el que més en parla; la gent fa números i no sur-
ten, etc.

Amb una paraula: la veritat, pel moment, és que
les obres romanen aturades més o manco desde fa
un mes. Alguns dels informadors oficials diuen que
és per manca de connexió eléctrica amb GESA,
d'altres perquè l'empresa ha aprofitat les festes per
donar vacances al personal, uns tercers perquè la
Delegació de Mines ha aturat les obres per manca
de seguretat i, finalment, alguns pensen que s'han
acabat els doblers. Lo cert és que tot està en l'aire
de moment, el forat és a casa nostra i nosaltres no
sabem res de res.

Com a darrer punt, volem suplicar que s'unifiquin
els criteris i que s'aclaresquin postures, perquè la
manca de claretat no es bona per ningú i només dó-
na Hoc a malentesos. En aquest cas, pensam que la
desorientació, la incredulitat i les males interpreta-
cions de la gent s'han produft per culpa d'aquells
que s'han negat a contestar les decenes de cridades
telefòniques de cada un dels diaris, ràdios i televisió,
sol.licitant informació complida i concreta.

La nostra you

Potencial evolutivo y reconversión turística (3)

Primícies
de

primavera

Joana Ma.
Bordoy i Espina 

Tot el camp és bell jardí,
a dins el mes de Febrer
el bes del sol fa florir,
l'hermosa flor de ametler.

Ell ens du enla flor primera
del seu mantell rosa i blanc,
primícies de primavera,
que dolçament va arribant.

I mentre passen els dies
cau el bell mant de núvia,
el vent traidor fa despulles.

Més el mal no és tan greu,
la terra ha abrassat la neu,
la neu, de les seves fulles.

COMUNICA ALS SEUS CLIENTS
I PÚBLIC EN GENERAL QUE
ELS PROPERS DIES 21, 22 i
TANCAREM PER REFORMES.

PERDONAU LES MOLESTIES

PL. CONSTITUCIO, 9	 - TEL: 630521

18 de gener del 1991 / Veu de Stiller
	

Dreta veu
	

5

L'Agrupació local del
PSOE i el Grup Municipal so-
cialista, manifesten la seva
disconformitat amb les decla-
racions que Miguel Gual, re-
gidor del PSM i president de
la Comissió de Governació, va
fer la setmana passada a
aquest setmanari, al temps
que volem aclarir el següent:

Els membres del Club Pe-
tanca Unión que assistiren a
reunió de la Comissió, ho fe-
ren convidats per el PSOE,
desprès de mantenir una reu-
nió amb ells i de suggerir-los
Ia elaboració i presenta-
ció d'una proposta alternativa,
el qual feren molt gustosa-
ment.

L'únic grup que no va dir
ni si ni no, va ser el PP. Els al-
tres, votaren que NO, i al
nostre entendre, això, com-
promet tant com un SI, abans
o després de les eleccions, i
si votar negativament les pro-
postes del PSM es aturar la
seva feina, ho sentim, pero ai-
xò es un risc que tots hem de
correr, sobretot els que estam
a l'oposició.

Tal vegada el rebuig a
l'iniciativa del regidor Gual,
fou l'incapacitat o intransi-
gencia d'aquest, alhora de
consensuar una solució in-
termitja entre les propostes
del sargent Quetglas, i les
demés.

Sia com sia, volem deixar
clar, una vegada més, que el
PSIB—PSOE si que se com-
promet, però aixe, no implica
que els regidors hagin de vo-
tar favorablement tot alb que
sel proposi.

Agrupació Socialista
de Sóller-PSOE

Pedro Calderón

D. Juan, el millonario, le
regaló a Juanito, su hijo, un
Stradivarius. Un día descubrí
que lo usaba para jugar al
ping-pong.

¿Vamos a jugar al
ping-pong con Sóller?. No du-
den que se puede.

Dice el refranero de mi co-
razón: "Es difícil ver una enci-
na mirando una bellota". Per-
donen que recurra a la meta-
fora, pero recuerden que los
grandes temas, por lo general,
han sido tratados así. Profe-
tas, y hoy los altos niveles de
Ia ciencia, para sorpresa de
muchos, deben recurrir a ella
como única vía para describir
los fenómenos que observan.

Vámonos a estudiar a los
que nos visitan. No dispongo
de datos pero creo poder
afirmar que más, mucho más,
del 50% son ciudadanos de
orbes de más de 100.000 ha-
bitantes.

Situénse comparativamen-
te. ¿Cómo es la vida cotidiana
para esas gentes?. Todos lo
sabemos, y en mi búsqueda
de la posible nueva dimensión
de la complementación de sus
vidas que representan las va-
caciones, llego a una síntesis.
Necesitan CALIDAD DE VIDA.

Eso hay que analizarlo.
¿Es que debemos ofrecerles

T.V. satélite en cada esquina?.
¿Aire acondicionado en las
playas?. Jeletextos en las
discotecas?. ¿Poder recorrer
Ia Sierra de Tramuntana en 10
minutos?.

NO.
Para aproximarme quisiera

llevarles a la dimensión más
elemental del hombre.
HOMBRE: ANIMAL RACIO-
NAL.

Del racional ni hablar: todo
son razones, conveniencias,
intereses, metas, ideales, etc.

Pero, ¿y nuestro animal?.
Decía Friedlander: "Al perma-
necer atentos al centro, po-
demos ver ambos lados de la
situación y así poder contem-
plar una mitad incompleta".

Me hago rico (racional) pa-
ra que me quieran más (ani-
mal).

Me voy al campo (racional)
porque necesito espacio vital
(animal).

Me angustio, me deprimo
(animal) porque bla-bla-bla
(racional).

Esto de la dimensión pe-
riodística me viene estrecho!!.

Mediten por favor, creo
que en lo dicho están las cla-
ves para aproximarnos a lo
que creo que debe ser nues-
tro producto futuro: CALIDAD
DE VIDA (tecnología vital) y
dejar SOL, PLAYA, ALCOHOI
(materia prima barata) en la
dimensión que le correspon-
da.

Creo que la especializa-
ción y diversificación de la
oferta turística es necesaria
(ya estudiaremos esto, mi ri-
queza son las ideas y eso es
un material fácilmente regala-
ble) y aquí debemos especia-
lizarnos como música de
STRADIVARIUS. Decían en
T.V. que la próxima década
Ias empresas (racional) ecoló-
gicas (animal) son las que
más crecerán.

Sóller, le rezo a un Dios
que sólo existe para mí, pa-
ra que te permita llegar o so-
brepasar mis sueños de utó-
pico.

Decía un famoso escritor:
"El progreso es el logro de
utopias".

Sóller, ¿porqué no?.
Un sincero abrazo.

Poesia Mier: La utopia, ¿por qué no?

131E8T 8pDal
Jerónimo Estades, 4 - Tel. 63.37.61 - 07100 SCALER

REBAIXES
— Articles de roba 25%
— Esportives 15 %
— Prendes Aerobic 15%

Corre a vestir-te d'esport
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En virtut de l'acord amb l'Ajuntament, s'Empeltada seré qualificada com a zona urbana.

S'aprovaren les Normes Subsidiàries del Planejament Urbanístic  

Acord amb els propietaris de Son Canals
per a la construcció de la depuradora

També estan en contra de la presencia de vaixells espanyols

Els sollerics creuen que hi
haurà guerra i que la nostra
economia es veurà afectada

Eis enquestats per Laura Pizá i Aina Perez han manifestat el seu pessimisme respecte a la guerra del
Golf i les seves conseqüêncies.

Redacció

Quan escrivim aquestes
linies han transcorregut tan
sols sis hores des de que ha-
gi prescrit el termini concedit
per l'ONU a Iraq per tal que
abandoni els territoris ocu-
pats de Kuwait i que, en cas
contrari, els paisos aliats pu-
guin procedir a l'ús de les
armes contra aquell país i els
seus aliats àrabs.

Malgrat la incertitud del
que pot succeir les pròximes
hores i l'ànsia per les conse-
qüències d'un conflicte ar-
mat, sentim la inquietant sen-
sació de ser testimonis indi-
rectes d'uns esdeveniments
que comprometen gravissi-
mament la pau mundial, els
resultats dels quals són, en
aquests moments, imprevisi-
bles.

Per tal de coneixer el grau
d'inquietud dels nostres con-
ciutadans respecte a la pro-
blemàtica del Golf i de les
sensacions que els produeix,
els més petits dels nostres
redactors, Laura Pizá i Aina
Perez, han realitzat una série
d' entrevistes telefòniques
d'urgència mitjançant les
quals recabaven el punt de
vista dels sollerics. En total
han realitzat 44 entrevistes a
persones d'ambdós sexes,
d'edats compreses entre els
13 i els 70 anys.

L'enquesta fou realitzada
entre divendres, dissabte i
diumenge de la setmana
passada i es formularen les
preguntes següents:

-Creu que, finalment, es
farà la guerra?

- Creu que, si arriba la
guerra, Mallorca se'n veuria
afectada?

- Quina opinió ii mereix la
tramesa de vaixells de guerra
espanyols al Golf?

Hi haurà guerra

El 42% de les persones
enquestades ha contestat
que creia que la guerra era
inevitable, i fins i tot moltes
d'elles pensen que estam
davant la Tercera Guerra
mundial. L'opinió ve justifica-

, 	da, generalment, pel fet que

hi ha moltes nacions interes-
sades en el tema. Només el
18% contestaren amb un no
rotund a la possibilitat de
guerra, i alguns apuntaren
que el conflicte es soluciona-
re en el darrer moment.
Aquesta opinió este fonamen-
tada més en la certesa per-
sonal que en una argumenta-
ció objective, i tan sols un jus-
tifica la no intervenció en ba-
se a la inteligencia humana.

Una bona proporció d'en-
questats, però, respongué
més des de la perspectiva
del desig que des de la con-
vicció. Prases com "voldria
que no es fes"o "esper que la
guerra no arribi" constitueixen
més de la quarta part de les
respostes. Bona part
d'aquestes persones apel.la-
va a la intercessió divina per
tal evitar el desastre.

La resta dels entrevistats
-el 14%- manifestaren des-
conéixer el tema o no es vol-
gueren pronunciar.

Ens veurem afeclots?

La pregunta sobre si la
possible guerra afectaria l'Es-
tat espanyol i la nostra illa,
tengué una resposta com-
pensada.

Lògicament, els qui opina-
ren que no hi haure guerra,
contestaren negativament
aquesta pregunta. Però tam-
bé molts d'altres que creien
en el conflicte bèi.lic, s'apun-
taren a la creença d'una posi-
tura no participativa de l'Estat
espanyol.

L'altra mitat dels enques-
tats opine que si, que Espan-
ya entraria en guerra perquè
este integrada a l'OTAN i, de
rebot, Mallorca rebria les con-
seqüències amb major o me-
nor grau. Aquestes conse-
qüències, segons els entre-
vistats, no serien bèl.liques,
sinó purament econòmiques.
Els sectors més afectats se-
rien, per aquest ordre: com-
bustible, transports, turisme i
ecologia.

La tercera pregunta, so-
bre la conveniència o no
d'haver enviat vaixells de
guerra espanyols al Golf. ha
estat contestada tan sols pel
66% dels enquestats, en gran

mesura perquè creuen que
aquest tema depèn del go-
vern espanyol.

De la resta, la gran majo-
ria ha confessat estar en
contra de la presencia es-
panyola al Golf. El rebuig es
major entre les dones que
entre els homes, i moltes ho
resumeixen dient que 7o
també tenc fills, i em sabria
molt greu que hi haguessin
d'anar". D'altres opinen que,
en darrer extrem, haurien
d'haver-hi enviat tropes més
preparades, perquè "la majo-
ria d'aquests al.lots no saben
manejam! una escopeta".

Els qui manifesten estar
d'acord en haver enviat sol-
dats al Golf, fonamenten la
seva resposta dient que "és
l'obligació dels soldats que
fan el servei militar i, si els to-
ca, els toca".

La majoria dels qui estan
en contra de la presència de
tropes espanyoles al Golf
són, en canvi, molt pessimis-
tes respecte al seu futur.
Molts creuen que l'Estat es-
panyol hi destinarà encara
més vaixells i més tropes i
que, endemés, participaran a
la guerra perquè "per qualque
cosa els han enviat a/0". No-
més tres dels enquestats
opinen que, en cas de con-
flicte balic, els vaixells es-
panyols tornaran al nostre
pals.

Beneficis mundials

Finalment, no podem dei-
xar de consignar una opinió
singular expressada per un
dels entrevistats: "No hi haura
guerra, sine, grans beneficis
per a la humanitat. Palestina
obtindrà un territori; el poble
àrab començarà a desenvo-
lupar-se i deixarà de ser una
amenaça per a l'Occident;
Sadam Hussein rebrà el ma-
jor regal a la seva vanitat per-
sonal, com és posar en marxa
el poble àrab; Israel podrá
viure amb pau amb els seus
veins musulmans. El nostre
planeta entrara, aixi, en una
Nova Era de llibertat i de po-
tenciació humana. ".

Tant de bo aquestes pa-
raules fossin qualque cosa
mes que un desig...!

El conveni entre l'Ajuntament i l'IBASAN farà possible la construcció de la nova depuradora.
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La Guerra del Golf

En el transcurs del plenari del passat dimecres
dia nou, el consistori de l'Ajuntament de Deià apro-
và inicialment i per unanimitat, però sense la pre-
sència del regidor del PSOE, les Normes Subsidia-
ries del Planejament del terme municipal de dita lo-
calitat.

Hi eren presents tots els regidors, manco el re-
gidor del PSOE, l'únic de l'oposició municipal.

Redacció

Fa uns mesos es procedí
a la presentació pública de
l'Avanç de Planejament i a la
seva aprovació. Ara, i des-
prés de recollir suggerències
de veinats, s'ha realitzat
l'aprovació inicial.

Cami burocràtic

A partir d'ara s'ha de se-
guir un camí burocràtic per
tal d'arribar a l'aprovació de-
finitive. En aquests moments
s'ha d'enviar el projecte a di-
ferents organismes: Direcció
General del Medi Ambient,
Conselleria d'Obres Públi-
ques i Ordenació del territori,
Direcció General de Cultura,
Ministen de Defensa i a la Je-
fatura Provincial de Tràfic i, a
més, s'ha de publicar al
Bolleti de la Comunitat Autó-
noma.

Una vegada publicat al
BOCAIB estarà a exposició
pública 30 dies per tal que
els interessats puguin pre-
sentar al.legacions.Llavors, i
després d'aquest plaç, es

procedirà a l'aprovació provi-
sional, i sera, més tard, el
Consell Insular qui té la de-
cissió final per tal de fer
I 'aprovació definitiva.

Conveni amb l'IBASAN

En el mateix plenari
s'acordà subscriure el Con-
veni de gestió i finançament
amb l'Institut Balear de Sane-
jament. Hem de recordar que
a Deià esta en marxa el pro-
jecte de construcció d'una
depuradora a través d'aquest
organisme autonòmic, i tam-
bé de la canalització de les
aigües residuals. Tal com in-
formàrem setmanes enrere,
aquest segon projecte s'està
començant: de moment, s'ha
obert un vial on l'empresa
constructora hi tendré el ma-
terial i la maquinària.

Firmes i cessions

Per tal de poder construir
la depuradora, i segons ens
explicà el batle de Delà,
Francesc Salas, s'han firmat
documents amb els propieta-
ris de Son Canals, els quals

cediran uns terrenys per a la
construcció de la depurado-
ra, a canvi de considerar ur-
bans els terrenys de la zona
on habiten, a prop del Camp
de futbol i de l'embotelladora.
Els terrenys que es cediran
seran:

• un a la part inferior del
Clot, on s'hi pensa ubicar la
depuradora.

• una franja que hi ha
entre la carretera de Sóller i el
camí que baixa a l'embotella-
dora, que segons les noves
Normes Urbanistiques sere
dedicada a aparcament.

i una zona de S'Empel-
tada, que també es dedicarà •

a zona verda.

S'Empeltada

S'Empeltada, si s'aprova
definitivament el nou plane-
jament, sera considerada zo-
na urbana. Alla, a més de la
zona verda que abans es-
mentam esta previst cons-
truir-hi un vial, per tal que el
camí es faci en circuit, en-
trant per un costat i sortint
per l'altre. Els vials són es-
trets i eixamplar-los, segons
el batle, seria molt costós.

Per altra part, Francesc
Sales ens explicà que si
S'Empeltada es considerada
zona urbana, les obres que
s'hi facin s'hauran de regir
per les mateixes normes
subsidiaries de Deià, tant si
es tracta de noves construc-
dons com si es tracta
d'arreglar o acondicionar edi-
ficis ja construits.



/

Antoni Pinya Florit
Tauro, trenta-nou anys, casat i amb dos fills. Actual-
ment és professor de cuina de l'Institut de Formació
Professional "Juniper Serra" de Palma. A part de la se-
va tasca docent, Toni Pinya segueix en el món de l'at-
letisme. En un moment o altre de la seva dilatada ca-
rrera esportiva, ha batut tots els rècords de Balears
d'Atletisme.
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Veu en directe

Recentment tinguè Hoc a Sóller la presentació d'un llibre sobre Cuina
del nostre conciutadà Antoni Pinya, o mestre cuiner, en coliaboració
amb Jaume Tomàs-Verdera, cap de la Secció de Cardiologia de Son
Dureta. Veu de Sóller aprofità aquest esdeveniment per fer-li aquesta

entrevista.

Antoiìi Pinya Florit:
"Un bon cuiner

ha de fer més feina
que un ase"

Antoni Nigorra

V.S. Toni, com començares
en el món de la cuina?

T.P. Bé, vaig anar a l'Escola
d'Hosteleria de Palma i en aca-
bar vaig començar a fer feina a
diversos restaurants i hotels.
Després, durant cinc anys, vaig
deixar de fer de cuiner i em vaig
posar a fer de zelador a Son Du-
reta. Estava cansat d'haver de
fer "ranxos" i molt cremat pel ti-
pus de feina que es feia en
aquells establiments. Després,
quan es jubila mestre Tomeu Es-
teva, em cridaren per substi-
tuir-lo a l'escola.

V.S. Així que coneixes mes-
tre Tomeu Esteva?

T.P. Jo som, en part, deixe-
ble seu. Quan ell va començar a
fer classes, jo vaig ser el primer
alumne que es va trobar a l'aula.

"El vuitanta
per cent

de la gent,
per desgràcia,

menja amb
els ulls"

Això era porqué jo sempre arri-
bava molt prest i em va dir que
l'ajudas a preparar tot el mate-
rial. Des d'aquell dia yam establir
una relació molt forta.

V.S. / a partir d'aquí et dedi-
cares a la docència.

T.P. Si, de fet si no fos així, jo
no faria de cuiner. M'agrada

l'aspecte didàctic de la meva
professió. I, sobretot, poder en-
senyar a la gent jove tots els
plats tradicionals de la nostra
cuina. Evidentment, també han
de conèixer tots els plats de la
cuina internacional i tots els as-
pectes teòrics i pràctics de la
nostra professió.

V.S. Quines qualitats ha de
tenir un bon cuiner?

T.P. A part de netedat, bon
gust i professionalitat, un cuiner
ha d'estar disposat a fer feina
com un ase. Només amb la fei-
na, l'estudi i l'autoperfecció po-
drà arribar a ser un bon cuiner.
Sobretot ha d'aprendre a millo-
rar-se cada vegada més i no limi-
tar-se a dominar uns plats de-
terminats. El món de la cuina és
immens i difícil de conèixer.

V.S. Abans 'es menjava
millor?

T.P. Es una pregunta difícil
de contestar. Pensa que les cir-
cumstàncies han canviat. L'ideal
seria poder trobar l'equilibri entre
les coses ben fetes d'abans i les
d'ara. Una cosa és certa, pet;
avui en dia el vuitanta per cent
de la gent, per desgracia menja
amb els ulls. Molta gent s'ente-
ferra veritables porcades només
perquè vénen ben presentades i
rebutgen plats deliciosos que,
pel mateix fet de la seva prepa-
ració, no són vistosos. Una cosa
sí que hem guanyat avui en dia:
el bon cuiner intenta reduir la
quantitat de toxines dels ali-
ments i fer una dieta més equi-
librada i sana. Això no significa
renunciar a plats ben gustosos i
bons.

A.V. Conten que quan eres
professor a l'Institut de Sóller vas
treure un representant de con-
centrats de cam (no direm
noms)a puntades de peu.

T.P. (Es fot a riure). Bé, a
puntades de peu no. Pert) a cai-
xes destemplades sí. Avui en dia
Ia gent s'ha acostumat a una
sensació gustativa i forta. La
gent posa sempre "la pastilleta"
a tots els plats que fa. D'aquesta
manera tots els plats tenen el
mateix gust. S'hauria de respec-

"La cuina
mediterrània
és la millor

del món. No
només des del
punt de vista
gastronòmic,
sinó també
científic"

"Avui en dia
la gent s'ha
acostumat a
una sensació

gustativa forta.
S'hauria de
respectar el
gust originad

de cada
producte i de

cada plat"

tar el gust originan de cada pro-
ducte i de cada plat.

V.S. Podem parlar d'una cui-
na solletica?

T.P. (En aquests moments
se li il.luminen els ulls. He trobat
Ia pregunta que fa estona que ell
esperava. Ja em serà impossible
aturar-lo de parlar). Ja ho crec.
Mira Sóller també es una illa dins

"La coca amb
verdura és un
Ilegat del pas
del món romà
per Mallorca
i que a Itàlia

es convertiré
en la famosa

una illa en l'aspecte culinari. Ai-
xò, evidentment, no és negatiu.
Forma part de la nostra identitat.
A Sóller es poden rastrejar les
petjades de tots els esdeveni-
ments històrics importants a tra-
vés del tipus de cuina que te-
nim. En general hi ha un substrat
comú que agafa tota la medite-
rrània i que es pot rastrejar a
qualsevol indret. Amb això vull
dir que hi ha una cuina medite-
rrània de la qual forma part la
cuina Balear i, evidentment, la
sollerica.

V.S. Pere) tenim caracten'sti-
quesprõpies?

T.P. Sí. I moltes que s'han
perdut. L'any 1878 a un Ilibre
editat a Paris sobre la cuina eu-
ropea; dels cinc plats que feien
referència a Espanya, un es deia
"Bacallà a la sollerica". Aix?) et

demostra que hi havia encara
més particularitats. Pensa que
podem parlar d'una forma dife-
rent de fer les sopes. La tradició
de les panades amb cabell
d'àngel o les mateixes garrove-
tes del Papa que es venen a can
Xim Tambora són elements ben
típics de la cuina sollerica, entre
d'altres. També s'hi reflecteixen
les influències franceses. Per
exemple la pasta de fulls arriba a
Mallorca a través de Sóller i, evi-
dentment, procedent de França.

V.S. Has par/at d'una cuina
mediterrània. Com es aquesta
cuina?

T.P. Es la millor del món. No
només des del punt de vista
gastronòmic, sinó també cientí-
fic. Científic perquè els plats te-
nen com a base l'oli d'oliva i aim!)
afovereix uns plats més baixos
en greixos, i per tant i més sans.
Quan conèixes una mica els
plats de la mediterrània t'adones
que hi ha un fons comú. La ma-
teixa coca amb verdura és un
Ilegat del pas del món roma per
Mallorca i que a Italia es conver-
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Receptes d'Antoni Pinya
(Iniciam amb aquesta recepta una secció que durant

deu setmanes ens presentarà diversos plats típics de
les Balears i que són extrets del Ilibre de n'Antoni Pinya
sobre cuina Balear. Aquests plats estan pensats perquè
els puguin menjar gent amb problemes cardiovasculars.
De totes maneres, si hi posau sal, no abuseu).

AGUIAT DE XOT AMB MAGRANES

Ingredients:
750 grams de cam magra de xot (cuixa).
200 grams d' esclata-sangs.
4 magranes.
3/4 de litre de brou vegetal o dels ossos del xot.
4 avellanes torrades.
Un manat d'herbes (moraduix, farigola, Ilorer, tarongí).
2 grans d'all.
150 grams de ceba
Pebre negre.
Una espipellada de clau en pols.
Una cullerada de juevert.
Una cullerada de farina.
Un decilitre d'oli d'oliva.

Elaboració:

Tallau la cam de xot en trossos regulars. Posau-hi el
pebre negre. Posau els trossos de cam amb l'oli d'oliva
dins una greixonera i ofegau-los. Afegiu-hi la ceba i els
dos grans d'alls tot ben tallat. Posau-hi el manat d'her-
bes quan la ceba hagi gafat color. Netejau i tallau a trin-
xes els esclata-sangs i afegiu-los a la greixonera. Po-
sau-hi per damunt el clau en pols i la farina. Afegiu-hi el
brou i el suc de les magranes. Deixau coure a poc foc
fins que la cam de xot sigui cuita. Picau dins un morter
les avellanes i el juevert. Heu de dissoldre la picada
amb un poc de brou i afegiu-la a l'aguiat quan sigui cuit.
Aquest plat es pot servir amb una guarnició de monge-
tes verdes.

"Sóller també
és una illa

dins una illa
en l'aspecte
culinari. Això,
evidentment,
no és negatiu.
Forma part
de la nostra

identitat"

tira en la famosa "pizza".
V.S. Per acabar, quin pi

has preparat per aquestes fe
tes passades?

T.P. Mira un plat ben típic
ben bo: sopa de brou, gall farci
torró d'ametlla. Això és met

V.S. Sí, mel.



Aljama va ter un partit molt complet i eficient. (Foto G. Gaya)

Trofeu
Regularitat 90-91

Partit
SOLLER-ISLEÑO

Punts
ALJAMA 	 2
JUANJO 	 2
BALTASAR 	 1

General
TUDURI 	 • 	 17
JUANJO 	 17
MARTIN 	 14
Patrocina: 

-

corríci- 

RESULTATS I CLASSIFICACIO
Ibiza -Alará 	
SOLLER - Isleño 	
San Rafael - Alcúdia 	
Playas Calviá - Ferrerías 	
At. Baleares - Cardessar 	

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

1	 G

Arenal - Cala D'Or 	
Poblense - P.D.Sta. Eulalia 	
Badia C. Millor- Portmany 	
Seislán - H. Isla Blanca 	
Alayor - Ferriolense 	

E	 P	 OF 	 OC

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

Pastes
Ibiza 	 21	 14 6 1 32 9 34 +12
At. Baleares 	 21 	 13 7 1 33 8 33 +13
Playas Calviá 	 21 	 11 7 3 43 13 29 +9
Cala D'Or 	 21 9	 9 3 27 17 27 +5
Badía C. Millar 	 21 	 10 5 6 34 19 25 +5
Seislán 	 21 	 10 4 7 25 20 24 +4
Poblense 	 21 8	 8 5 16 15 24 +4
Ferriolense 	 21 7	 9 5 26 24 23 +3
Ferrerías 	 21 7	 8 6 21 19 22
Alayor 	 21 6	 9 6 28 19 21 +1
Isleño 	 21 7	 6 8 21 24 20 -2
Cardessar 	 21 5	 9 7 22 25 19 -3
SOLLER 	 21 6	 6 9 14 20 18 -4
Arena! 	 21 5	 7 9 24 24 17 -3
P.D.Sta. Eulalia 	 21 6	 5 10 15 20 17 -5
Portmany 	 21 5	 6 10 26 34 16 -6
Alcúdia 	 21 5	 4 12 19 41 14 -8
Alaró 	 21 6	 2 13 18 42 14 -8
San Rafael 	 21 4	 4 13 21 46 12 -8
H. Isla Blanca 	 21 3	 5 13 19 45 11 -9

Sabra rompre la defensiva rival el Soliera Alcúdia?

Ha arribat l'hora de rectificar
D'Alcúdia, el Sóller no pot tornar

amb les mans buides
Toni Oliver

Certament, l'equip de Nico López, gaudira diumenge d'una
nova oportunitat a camp contrari. Amb 19 gols a favor i 41 en
contra, l'Alcúdia té catorze punts i acumula vuit negatius. Ho té
cm, quan encarga ha de rebre al seu camp a perillosos rivals. En
principi sembla difícil que el Sóller pugui repetir una actuació tan
desencisadora com a Sant Rafel o Alaró. Jugant a un nivell nor-
mal, el Sóller no pot perdre aquest partit.

Dels equips cuers, el Sóller li resten dos desplaçaments cla-
rament propicis. Un d'ells a Hospitalet, i l'allre, passat-demà a
terres alcudienques. El rival d'aquest diumenge es caracteritza
precisament per exhibir unes armes similars a las de l'Alard: no
donar cap pilota per perduda. En aquest sentit el Sóller ha de fer
valer les experiències anteriors precisament per contrarestar la
fogosidad dei rival.

L'Alcúdia, un equip de cantera

Els dirigents alcudiencs han optat per un cami realista: fer un
equip de cantera, amb gent majoritàriament de casa, amb unes
poques incorporacions de localitats properes com Pollença, Sa
Pobla o Muro. Les fluixes taquilles (menys de la meitat que las de
Can Maiol), han aconsellat aquesta mesura. Els aficionats ja sa-
bien que aquest any tocaria sofrir. I així ho han encarat. L'objectiu
únic és la permanència, fet que així i tot sera molt difícil. Els
millors homes, són els davanters Sito i Reinés il, i els migcampis-
tes Ventanyol i Flequi.

Nico compta emb tots

No hi ha baixes, i de bell nou, Nico López podrà triar sobre di-
vuit jugadors. Probablement altre cop seran bastants els segui-
dors sollerics que acompanyaran un cop més al seu equip. El que
seria de desitjar és que aquest cop l'equip de la Van els hi donas
motius de satisfacció. Això vol dir no tomar amb les mans buides.

o
Isleño

PERLETES ESPORTIVES
Antoni RULLAN i Joan-Antoni CASTANYER (als dos minuts
de joc de l'encontre Sóller Isleño):
"Aim!, fa olor a goletjada"

Amics de l'ànima, com a companys en les tasques in-
formatives vos estimam de bon de veres, però amb això de
"pitonisos" ens sembla que no fereu carrera...

8	 Veu esportiva
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Futbol- III Divisió

Segueix la sequedat golejadora

De penal... i gràcies
Seller 

ADM TECNICA

Alineacions
Sóller Juanjo, Edu, Alja-

ma, Brugos, Bestard, Martin,
Carmelo, Sanchez (Alfons,
min. 69), Tuduri, Amengual
(Nadal min. 79) i Baltasar.

Isleño: Dani, Tolo, Guiller-
mo, Vidal, Toni, J. Carlos (Ig-
nacio min. 84), Toyo, Nido
(Santi min. 66), Olvera, Pau i
Xisco.

Arbitre: Sr. Dols Mir. Regu-
lar. Malgrat pitás un penal a
favor del Sóller bastant rigo-
rós, deixà d'assenyalar dos
que eren mes clars, damunt
Martin al minut 49 i a Tuduri, al
minut 97. Mostra targes gro-
gues ais locals Carmelo,
Amengual i al massatgista
Jaume Querol. Pels visitants
foren amonestats Guillermo,
Toyo, Nido i Olvera.

Gol: Minut 78. 1-0: Penals
per ma dei defensor Tolo, que
transforma de Xut ben collo-
cat, Aljama.

Incidancies: Dia fret a
Can Maid, amb menys assis-
tència de públic de lo que és
habitual. Es guarda un minut
de silenci a la memória d'en
Fco. Javier Muñoz, ex-jugador
del Juvenil, mot/ vuit dies
abans. Terreny de joc molt
fluix degut a la pluja caiguda
fins un parell d'hores abans.

La revolució que pre-
sentà Nico dins l'onze
habitual no va donar cap
canvi de joc al conjunt
solleric, es més, la segu-
retat defensiva que
sempre presentava, es
va veure seriament dan-
yada amb l'abscencia de
Nadal a la cobertura. Per
Ia part ofensiva, tampoc
es va notar cap milloria i
Ia poca efectivitat danvat
porta va seguir com
sempre. Els menorquins
jugant el limit del regla-
ment, quasi ens donen
un ensurt i s'enduen un
punt. La Iluita i entrega
dels jugadors locals fe-
ren que els dos punts es
quedassin amb justicia a
Sóller.

Andreu Vivas

Novetats a l'alineació, Na-
dal i Alfons pagaren amb la
suplència les culpes de la po-
ca efectivitat sollerica. Per la
seva part Carmelo i Aljama,
es confirmaren com a titulars i
Ia fisionomia del conjunt varia-
va considerablement.

Bastard tornava a possi-
cions mes enderrerides i Bal-
tasar ocupava el Hoc que ell
deixava. Tot arreglat a l'equip
i el partit que començava com
sempre, es a dir, amb dues
oportunitats de marcar que,
també com sempre, es feren
malbé. Martin al primer minut
i Tuduri als cinc minuts, pre-
veien que en qualsevol mo-
ment el marcador es mouria.

El joc solleric va anar
a menys

Després d'aquestes dues
ocasions, els unics en atacar
foren els visitants que arriba-
ren amb claredat tres vega-
des abans del descans. Al
minut 8 Nico es presente sol
davant Juanjo i tire a fora. Al

12, es Xisco que oblige al
porter solleric a I luir-se, i el 24,
son Nido i Olvera que posen
a prova els reflexes de Juanjo
que salve al Soller d'un gol
segur.

El Sóller domini tot
el segons temps

Amb el empat inicial, es
comença la segona part i el
Sóller intensificà el domini que
va dur a terme tota la primera
amb una jugada al minut 49
de un possible penal damunt
Martin, que lerbitre no va
veure. Després de sis minuts,
Amengual amb una bona ju-
gada d'atac, falla sol davant
Dani, que tres minuts mes
tard, atura un tir directa de fal-
ta del propi Amengual. Ara si
que tothom ho veia dificil que
el &tiller pogués marcar. Nico
també ho va veure i va treure
a Alfons per un Toni San-
chez poc afortunat. Amb un
home més a davant es podia
crear mes perill i després d'un
cop de cap de Baltasar als
70 minuts, arribe el penal al
minut 78. Aljama, molt actiu
tot l'encontre, va Ilançar la

pena maxima amb tranquilitat
i amb un tir a l'angle del cos-
tat dret de Dani, estableix el

L'encontre va acabar
als 97 minuts

Havía costat molt el ençe-
tar el marcador i els visitants
no volien perdre l'encontre.
Mancaven 10 minuts per aca-
bar i el resultat era curt, Na-
dal ante per donar tranquili-
tat a darrera i per fermar els
possibles atacs menorquins,
que amb un xut de Xisco a la
sortida de Juanjo al minut 80,
sense conseqüències, deixa-
va muts als assistents a Can
Maiol. El Sóller segui atacant i
els norant reglamentaris pas-
saren de Ilarc d'un bon tros.
Encara tenguerem temps de
veure un penal damunt Tudu-
ri al minut 97 que Dols Mir
tampoc va pitar, només va pi-
tar la fi de l'encontre, concre-
tament als 97 minuts i 40 se-
gons. No sabem de on els va
treure.

Els locals guanyaren el
combat per punts i al darrer
asalt.    

CURS DE COSTURA
CAN DULCE

per MIMI COLOMAR
DIMARTS I DIJOUS

DE 16'00 A19'00 boras -.
SOCIS: 500 - NO SOCIS: 1 ,5Ó0
COMENÇARÀ DIA 5 DE FEBRER
INSCRIPCIONS A SECRETARIA.

TEL. 63.2421 

Bartolomé Bernat Ferrer
Y

Miguel Bernat Puigserver
Instalaciones y reparaciones eléctricas

ernalBernat
C/. Obispo Colom, 20

	 C . B 	
Tells: 633955 - 632803

Presupuestos sin compromiso    



Resultats i classificacio
SEGUNDA REGIONAL

Valldemosa At., 3 - Sta. María, 0
P.N.D. Tesa, 4 - Manense, 4
Algaida, 2 -- SI-torta, 1
Fernolense,2-Montaura,0
Pulgpunyent,1 -J. Buhola, 2
Uuchmayor,0-Cide,3
Sta.Eugenia,2-Port de Sóiler,2
Genova, 4 - P. Calviá, 1

Ferriotense 	 16 10 3 3 40 17 23
Montaura 	 16 11 1 4 37 18 23
Genova 	 16 9 5 2 30 13 23
Port de Sigler 	 16 10 2 4 44 24 22
Cide 	 16 9 4 3 32 15 22
Algaida 	 16 9 2 5 31 20 20
Sta. Eugenia 	 15 7 5 3 26 17 19
J.Buõola 	 16 8 2 6 25 24 18
Lluchmayor 	 16 7 2 7 19 22 16
Valldemosa At 	 15 5 5 5 19 18 15
P.N.D. Tesa 	 16 6 3 7 28 34 15
Porreras 	 15 6 2 7 23 27 14
Sta.flatia 	 16 4 2 10 26 25 10
S'Horta 	 15 3 4 8 22 36 10
Manense 	 16 3 4 9 21 48 10
Puigpunyent 	 16 3 2 11 29 44 8
P. Calyiá 	 16 0 214 12 55 2

El C.F. Sóller té un partit
vital a Manacor

Joan Antoni

Després de l'aturada for-
çosa, la Higa es torna a pos-
sar en moviment. El proper
diumenge el Sóller tindrà un
vigorós compromis ja que
s'enfrontarà a un oponent
que no li donarà cap tipus
de facilitat. El Manacor B es
un conjunt que esta situat
en la setena posició de la
taula i els seus jugadors son
força tècnics.

El Sóller gaudia d'un bon
moment de joc abans de
Nadal. La seva millor arma
es la agressivitat. Ara be,
caldrà demostrar-la i jugar
amb intetligência per assolir
els dos punts.

En Josep Got ens co-
menta: "Tenc tota la plantilla
disponible per aquest en-
contre per tant hem de sortir

Got, optimiste: "Hem de sortir
a guanyar".

a guanyar. A principi de
temporada l'objectiu era
mantenir-nos emperò així
com van les coses, aspiram
a un dels tres primers llocs
de la classificació". Esperem
que la sort vos acompanyi i
pogueu aconseguir les vos-
tres aspiracions.

SOLLER (Mallorca)Vicario Pastor, 3 - Tel. 63 19 73

KOALA
hobbys

POSTRES

PASTELERÍA

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

VINE A FER
EL CARNAVAL A

C/. Bauçà, 	 7-SOLLER

Gran assortit de disfresses
per a nins, nines i adults.

Caretes, màscares, maqui-
llatges i demés accesoris
per a completar la disfressa.

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
Lluno, 7- Teléfono 63 01 32

Sant Jaume, 7- Teléfono 63 12 86
FABRICA: Meta, 48- Con Tabolet - Tel. 63 06 51

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

FERRETERIA

¡ea Wry
SABATES, BOTES, ALBARQUES,

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

Sta. Eugènia, 2-Port de Sóller, 2

Un empat molt important
Andreu Vivas

Fitxa Eugenia:

St. Eugenia: Sastre, Carbonell (Caftellas),
Cabot I (Crespi II), Parets, Guardia, Crespi I,
Bauza, Coll, Deya, Cafiellas i Cabot II.

Port de Stiller: Toni, Coll, Arbona, Bort
(Reynés), Manrique, Pardo, Alba, Bauzà, Rive-
ra, Abelardo i Raja.

Arbitre: Sr. Rubert. Va tenir dues parts to-
talment diferents, al primer temps be, per6 el
segon va afavorir als locals. Mostrà targes gro-
gues a Cabot II, Parets I Bauzà, per part local i
a Pardo per part visitant.

Gols: Minut 43. Abelard de penal.
1 -1 Minut 55. Cabot II.
1-2. Minut 61 , Raja.
2-2. Minut 70. Crespi II.

Un encontre molt anivellat que acaba amb
Ia primera volta

Durant tot l'encontre el Port de Sóller va
anar davant al marcador amb el primer gol a
un moment molt important, quan ramés man-
caven dos minuts per el descans.

Al segon temps, els locals varen empatar
als 10 minuts de la reanudació i els sollerics no
es varen conformar amb l'empat per lo que es
llançaren a l'atac i pogueren avançar-se un al-
tre cop el marcador. Després de que el Sta.
Eugenia tornas anivallar el resultat, el Port va
deixar el domini als locals, que pósaren en mol-
tes angunies al porter Toni.

futbol-IIIDivisió-Veu de la jornada

Diumenge, un grapat de
partits d'aferrar i xepar

Toni Rullán

Jornada de signe casola, i sense sorpre-
ses, on tant sols un equip puntuà a fora casa,
el Ferriolense a Alaior. Més dificultats de les
previstes tinguèren Eivissa i At. Balears, que
decidiren els partits per a la minima diferèn-
cia de gols, a costa de l 'Alará i del Cardassar.

- El At. Balears va aconsegui els seus dos
gols de penalty.

--El Platges, que es troba molt fort a casa
seva, s' imposa amb claritat al Ferreries.

- Cala Millor, va haver de remuntar un gol
en contra, per acabar guanyant per 3-1 a un
Portmany molt incbmode.

-Tropeçada del quart classificat, Cala
d'Or, que sorti ben reblenit del camp de
l'Arenal (3-0).

- Dintre d'un terreny de joc quasi imprac-
ticable, el Poblenc guanya a un Santa Eulàlia
que als dos minuts de joc li marcaren el pri-
mer gol, de penalty.

.-Partit molt disputat al Camp d'En Maiol i
victeiria final del Sóller, de penalty, del tot jus-
ta.

- Seislam aventatja a l'Hospitalet 2-1 el
deixa cuer a la classificacib.

- Pareix r que reacciona el Sant Rafel,
guanya a l'Alaró i abandona el "farolet raig".

•	 •	 •

Per a la propera jornada partits molt
compromesos pels equips situats a la zona
baixa de la classificació : Illenc-Alar6, Alcú-
dia-Sóller, Ferreries-Sant Rafel, Santa Eulà-
lia-Arenal i Hospitalet-Cala Millor.

Pel que fa als equips capdevanters, pot
ser el de la jornada el que disputaran Cala
d'Or-At. Balears. No trobaran facilitats Eivis-
sa a Alaior ni el Platges a Cardassar.

Sa Glosa den Tomeuet

Condemnats a sofrir...
Arribam amb facilitat
a davant sa porteria
pert) pareix una bruixeria
mai culminar es bon atac

Estam condemnats a sofrir
això està ben demostrat
fins que s'Arbitre no ha pitat
molt varem haver de patir
i gràcies al penal assenyalat
quan Alajama el va haver entrat
sa gent no començà a gaudir!

Dos llocs més amunt estam
i si més volem pujar
dins Alcúdia hem de guanyar
a mem si aquest pic be començam.

P.D.
I no vull deixar de donar
es condol a sa familia Muñoz Bernat
que per Déu va ésser cridat
en Xisco, de quan més es podia esperar.

Juvenils

Fútbol Infantil

Emoció fins el darrer segon
Sollerense, 3 - Collerense, 2

Joan Antoni

Un partit dels que fan afició, amb un gran desenvolupament del
joc per part dels dos equips i amb gols de autentica bellesa.

Sollerense: Pomares, Miqui, Maio!, Morel!, Burgos, Casas, Ro-
driguez, Ros, Puig, Carbó, Bernat. (Juarez, T. Ensenyat, Enrique,
Brague, Victor).

Collerense: Jesús, Esteban, Joan, Torrelló, Sebas, Ginés, Raúl,
Ruben, Martin, Roberto, Tomas.

Gols: Minut 14, 0-1. Sebas, marca de fort xut de fora de l'àrea.
Minut 26, l - l. Ros, fa la treta d'un corner que remata irnpecabie-
ment Casas de bolea. Minut 29, 2--1. Novement Casas engalta un
bon tret de fora de l'àrea i avança al seu equip. Minut 32, 2-2. Ro-
berto culmina una bona jugada de l'atac visitant. Minut 50, 3-2.
Casas en posició d'estrem dret fa una passada medida al cap de
Carbó, i el seu remat entra dins les xerxes. Impecable l'ejecució de
la jugada i del gol, que significa la victòria dels locals.

COMENTARI: El Sollerense va rompre la imbatibilitat i la bona
ratxa al Collerense, gaudint d'un joc practic i efectiu.

El domini fou altern el primer temps, on les jugades i gols es va-
ren succeir a les dues porteries de forma espectacular. En el segon
periode va dur la iniciativa l'equip visitant, que no va seber encertà
les tres oportunitats que dispossar, si bé hem de dir que els locals
ben replegats al seu camp, els hi donaren poques facilitats i apro fi-
taren única incursió atacant que tinguèren.

El sistema que planteja N'Andreu Pons va ésser quasi perfecte,
col.locant els seus jugadors de manera que els contraris no po-
guessen fer el seu joc. En el capitol de destacats hem de fer men-
ció a tots els jugadors que intervengueren, per el joc realitzat I per
Ia gran esportivitat que mostraren al llarg de tot el partit.

Demà, el Sollerense es desplaçarà a Palma per enfrontar-se al
Rafal At. a voure si s'aprofita el bon moment de l'equip i es pot
aconseguir un nou triomf.

Benjamins

Sant Pere At., 6
Sollerense, 1

J.A.

S'acaba la ratxa. Un gran
partit ciels del Vivero, va trencar
Ia positiva linia dels sollerics. Al
Sant Pere li entraren totes. Els
d'Aguilar, a més d'una barra,
perderen clares ocasions. En
definitiva una desfeta que no ha
d'influir en el futur. L'equip, amb
16 punts, esta fent una gran
campanya i aixi ho ha de de-
mostrar derna a les 10 hores a
Can Maiol davant el Ramón
Llull, equip d'on sortiren els avui
jugadors del C.F. Sóller Cladera
i Juanjo. S'espera presenciar un
gran parta.

Beta Color, 5
C.F. Sóller,

Clara victòria del Beta en el
partit jugat dissabte passat. Ja
des d'un principi, els locals du-
gueren l 'iniciativa del joc. El
Sóller va fer un partit molt brau i
tampoc es va meréixer un mar-
cador tan ampli. Demà dissab-
te, a les onze del mati, al igual
que el filial Sollerense, rebrà la
visita del Ramón Llull, equip A.
Vius i tingles!

Benjamines

S Sardina. 1 - Andrx5GruP°M A Palma
P.R Llut 1 - Pondúncula,
Beta C., 5 - 8401er, 0
La Salle, 7 - Son Gotfeu, 3
Inclootere, 1 - Independente, 1
At Ratal, 1 - La Unión, 0
S Marsal, 1 - P S. Pi.z.1, 2
Independiente 	  15 12 	 3 	 0 76 15 27

 	 15 11 	 3 	 1 58 14 25
PlAictaúncula 	  15 10 	 1	 4 58 14 21
Salle 	 15 10 	 1	 4 64 21 21

45 21 20AJì&alx 	  15 10 	 0	 5
15 	 8 	 2	 5 47 20 18inctoi  	
15 	 7	 3 	 5 23 22 17

Beta 	 15 	 7 	 1	 7 45 24 15
41 35 15 Gotteaiu 	 15 	 7 	 1	 7

Ms  	 15 	 4 	 1 10 19 51 	 9
15 42	 7

 	 15 	 3 	 1 	 11 13 67 	 7
Swdwla

 Ct 	

 15 	 3 	 1	 11

 	 15 	 2 	013 10 57 	 4
15 	 2 	013 7 102 	 4

Beniamines
Grupo D Palma

R.P. Calmá, 1 	 Son Cladera B, 0
KR. Lki, O - La Soledad. 0
S. Pedro At., 6 - SoNereme, 1
R. Arenal, 0 - A.S. Cayetano, 9
Colierense At., 0 - Beta, 1
R.P. Arena!, 14 -S. Francisco At., 0
S Jordi-At.. 	 Estudiantes 5
A.S. Cayetano 	 14 14 	 0	 0 110 10 28
R.P. Calmá 	 15 12 	 1 	 2 53 12 25
Estudiantes 	 15 11 	 1 	 3 61 15 23
S. Pedro At 	  15 10	 2 	 3 59 33 22
Beta 	 - 	 14 10 	 0 	 4 42 13 20
Sollarense 	  15 	 8 	 0 	 7 35 39 16
A.R. UuN 	 15 	 7 	 1 	 7 39 25 15
Son aadera B 	  15 	 6 	 1 	 8 37 39 13
La Soledad 	  15 	 5 	 2 	 8 23 36 12
S. Jordi-At 	  15 	 4 	 2 	 9 20 36 10
R Arena! 	 15 	 1 	 311 22 48 	 5
Colierense At. 	  15	 2 	 1 12 10 77 	 5
R P. Arena! 	 15 	 1 	 1 	 13 36 64 	 3
S. Franctsco At 	  13 	 0	 0 13 5 115 	 0



Aplastant triomf d'en Francesc Fiol i en
Mateu Dominguez en el Cross de Manacor

No podia començar millor la temporada pels atle-
tes del "Hermes-Circulo Sollerense".

Després dels tres triomfs d'en Mateu Dominguez
i els dos d'en Robert Cledon, a les tres darreres cur-
ses, els nostres atletes han tornat arrasar aquest
cap de setmana.

En Mateu Dominguez i en Francesc Fiol foren
els guanyadors del "Primer Cross Ciutat de Mana-
cor", el primer dins la categoria absoluta, i el segon
dins veterans. Mentres en Cristòfol Castarier, acon-
seguia el segon Hoc dins juniors i molt possiblement
un "pase" per a la seva participació al Campionat
d'Espanya.

Per altra banda en Mateu Dominguez i en Llo-
renc Fullana (cadet), aconseguich el triomf a la Milla
de Son Canals, el passat dissabte, mentres en Ra-
món Martin (veterà) ocupava el segon Hoc.

Sense oblidar la segona posició de na Susana
Salazar (infantil), en el Control de Cross de la Por-
ciúncula, i el segon Hoc de n'Antônia Guillem, al
Ilamçament de pes, en el Control Federat dels "Prín-
cipes d 'Espanya".

Francesc Fiol, el triomf de
l'esportivitat.

Reobertura
BODEGA SA LLUNA

Especialitat Xocolata amb Xurros i "Gofres"
Carrer de Sa Lluna, 108 - SOLLER

VOS ESPERAM!

Iv Tomeig "Perruqueria J. Socias"

Enrotlladora marxa d'en Pomar
Clasificacions actuals:

PRIMERA CATEGORIA SEGONA CATEGORIA
Pomar 	 10 punts

Plomer 	 8 punts Sampol 	 8 punts
Jorquera 	 8 punts J. Quetglas 	 6 punts
Burgueño 	 6 punts B. Enseriat 	 6 punts
Casasnovas 	 6 punts M. Ferrer 	 • 6 punts
Magraner 	 4 punts B. Quetglas 	 4 punts
Aguiló 	 4 punts G. Ferrer 	 4 punts
Jaume 	 4 punts Gelabert 	 2 punts
Socias 	 4 punts Morell 	 2 punts
Palou 	 4 punts , Marroig 	 0 punts

Joan

Dins Ia Primera Categoria segueix el colze a colze entre
dos magnifies jugadors, en Plomer i en Jorquera, que no-
més han perdut una confrontació cada un. En carnvi el vete-
re Pere Magraner fins ara solament n'ha pogut guanyar
dues, precisament una d'elles contra un dels forts candidats
al triomf final, en Jorquera. En Pere Magraner, a pesar de
Ia seva edat la nostra Vall, lluitant amb totes les seves ener-
gies contra aquesta joventut enrotlladora, es mereix el Premi
a la Constencia. Prenguin nota els organitzadors!.

En Pomar segeuix la seva aplastant marxa dins la Se-
gona Categoria, seguit mol de prop pen Sampol. En camvi
en Gelabert està travessant per un moment baix de forma,
continua replegant derrotes, a pesar de que a la confrontació
contra n'Ensenyat ii va sortir una excel.lent partida, emperò
al final no va poder, ja que el seu rival és un desi aspirants al
triomf final.

Els restants participants, de moment, segueixen dins la
seva Unia habitual.

Billar
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Bàsquet Atletisme 

Jornada positiva: set victòries
en nou partits

La jornada de la represa després de festes, es
pot qualificar com exitosa. Tans sols fallaren el
Cadet a Sa Pobla i les nines del Mini davant el

1101v. Femenina 

Puigpunyent, 42
J.Mariana,50

Magnific triomf de les solleri-
ques en una de les més inacce-
sibles canxes del grup. Les al.lo-
tes de la Vall varen mantenir el
control, aconseguint una meres-
cuda victòria que els permet se-
guir Iluitant pels primers Hoes.

Juvenil Femeni

Llucmajor, 52
J.Mariana,73

Sense cap dificultat, les joves
solleriques dominaren a tot mo-
ment. Es va comandar en el re-
bot, i d'aquí partiren uns contraa-
tacs mortífers d'un conjunt que
segueix al cap d'amunt de la tau-
la, amb tan sols una derrota.

Cadet Femení

J. Mariana, 52
Andratx, 41

Entretingut partit. Els primers
quinze minuts foren igualats, però
al descans el Mariana va arribar
araunt amb 10 punts. A destacar
Ia bona defensa i moviments
d'atac de les locais. A. Munat, A.
Frau i A. Arbona, les millors.

Jovent. A destacar l'important triomf del sego-
na femení a la sempre difícil pista del Puigpun-
yent, i el bon bàsquet dels Juniors.

contre a favor dels locals.

J. Mariana "B", 55
Son Oliva, 39

Fluix primer temps (16-16). La
continuació fou una altre história.
Els locals pitjeren en defensa i els
robatoris de pilota feren possible
l'ample triomf final, que s'eixem-
elà fins els setze punts finals.

Infanta Masculi

J. Mariana, 55
Cide, 48

Igualtat i emoció al llarg de tot
el partit. Ningú aconseguia dife-
rencies superiors als quatre
punts. Tan sols al final, els locals
s'enduguèren el gat a l'aigua. J.
J. Castanyer i J. Morell foren els
jugadors més destacats.

Mini-Masculí

Llucmajor, 9
J.Mariana,88

Apabullant tnomf del Mariana.
Els locals es presentaren amb set
jugadors (el minim són 10). Tan
sols va existir el Mariana que va
fer el que va voler i com va voler
al Ilarg del partit. D. Cobos i F.
Martinez jugaren a gran fly oil.

Diumenge,
A les 11.30 . J. Mariana —

CIDE (II Divisió Femenina).

Joan

Primer Cross Ciutat de Manacor

El fang fou el protagonista principal del "Primer
Cross Ciutat de Manacor, cinquena prova de la
"Challenge" disputada el passat diumenge. La
gran quantitat d'aigua caiguda va obligar a retar-
dar bastant la sortida de la primera cursa, i a
camviar el recorregut, que per altra banda era un
circuit típic de cross, en el que es posava a [...ova
la potencia dels participants, amb el fang i les
continues pujades i baixades. En poques paraules
la minor correguda disputada fins ara.

Dins juniors masculins clara victòria d'en Fran-
cesc Gorneriz (Fidípides) seguit del solleric Cris-
tidal Castatier. En Tofol de sortida es col.loca
entre els sis primers participants, aconseguint
posteriorment remontar fins al tercer Hoc, que
manté durant les dues primeres voltes. Marcant
una volta i mitja pel final supera a n'Antoni Mes-
quida (Fidípides), al que deixa completament cla-
vat a mitja volta de l'arribada, a pesar d'haver su-
frit dues caigudes bastant serioses al Ilarg del re-
corregut. El lloc nove fou ocupat pen Miquel -An-
gel Oliver, el desè pen Joan Bustos i l'onze per
n'Antemi Bisbal.

A la mateixa categoria femenina triomf de na
Soledad Mateos, seguida per na Maria Crucera,
totes dues del Colonya—Pollença, entrant en ter-

cer Hoc na Teresa Silvente.
Com era d'esperar nou triomf d'en Mateo

Dominguez, que està travessant per un bon
moment de forma, a la categoria de seniors. En
Mateu, com de costum, es va imposar amb molta
comoditat damunt en Bartomeu Serrano (Costa
de Calvià), al que li va partir mancant dues voltes
pel final. En el Hoc quinze entraria en Gerard Ra-
dó. Cursa bastant discreta d'en Pau Arbona.
degut a molestias a una cama, entrant bastant
endarrera.

A la mateixa prova dins seniors femenins na
Vicenta Cordón es classificava en tercer Hoc, an-
tecedida en el primer per na Felisa López, i en el
segon per n'Isabel Vaguer, totes dues del Fidipi-
des.

Dins promeses masculines victòria d'en Bar-
tomeu Ginard (Fidípides), entrant el solleric Llo-
renç Segui en el Hoc vuitè,

I darrerament a la categoria de veterans, triomf
rotund pen Francesc Fil, "alma mater" de l'atle-
tisme solleric. En Xesc a més de promocionar,
organitzar curses i solucionar problemes, encara
troba temps per entrenar i participar a les compe-
ticions. Es aquesta una de les victòries més me-
rescudes i que més ha celebrat l'afició sollerica al
Ilarg de la setmana. Enhorabona Xescl. El segon
classificat, dins veterans, era en Ramón Garcia,
del mateix club, seguit pen Miguel Juan (Olimpo),
mentres en Robert Cledon s'havia de conformar
aquesta vegada amb un meritori quart Hoc.

Tir de Fona

Bon començament
de temporada
para Estarellas i
Guerrero

Joan

Bon començament de
temporada pels sollerics
Joan P. Estarellas i Manuel
Guerrero, a la primera prova
de Tir de Passetja, disputa-
da el passat diumenge, el
capvespre a Sa Pobla.

Dins la categoria infantil
en Joan P. Estarellas tornà
arrasar, imposant-se clara-
ment, amb deu punts, seguit
d'en Josep Montiel (Lloseta)
amb quatre, i en Joan Rome-
ro (Lloseta) amb tres.

A la prova de dones
triomf de na Margalda Rey-
nés de Sa Pobla (5 punts),
seguida per n'Antonia Rey-
rues de Campanet (3 punts) i
n'Elena Bueno de Lloseta (3
punts).

A la categoria absoluta
d'homes triomf pen Francesc
Cuenca (Lloseta) amb cinc
punts, seguit d'en Diego
Camuñas (Campanet) amb
quatre punts, i el solleric Ma-
nuel Guerrero, empatat amb
en Camuñas, amb quatre
punts.

Jota &Besfer 	Mini—Femení

J.Mariana,24
Jovent, 53

El resultat ho diu tot. Superio-
ritat absoluta de les ciutadanes
que deixe amb poques opcions a
les de casa. El Jovent, equip més
sencer, més assentat, va donar
una bona sensació de conjunt.
Molta voluntat per part local, però
poca cosa més.

Junior Masculí

J. Mariana, 57
Impremta Capó, 53

Notable bàsquet el practicat
per ambdós conjunts. Defenses
individuals. Bona direcció de Ro-
delas, i control local. A l'acaba-
ment, emoció quan els visitants
es posaren a dos punts, pert) un
1+1 transformat per Morell, va
deixar les coses al seu Iloc. Mag-
nific J. Jaume.

Cadet Masculí

Sa Pobla, 62
J. Mariana "A", 59

Primera derrota. A la primera
part, domini visitant, amb una
aventatje de 10 punts. Les coses
varen canviar a la continuació,
fins que els poblers aconseguiren
ernuntar. Una poiemic,a decisió

arbitral, va acabar de decidir l'en-



CARN I OSSOS
Els nostres infants s'il.lustren ja des de petits. I, fins
I tot, saben quin es el Hoc millor per aconseguir que
els entrin millor els coneixements.

Suposam que els editors de "El Jueves" ignoren
que tenen uns lectors tan espavilats. Tot plegat,
una fotografia simpàtica.

Diuen que el darrer Ple municipal sorti a debat el tema del "Pón-
telo, pónselo".

El portaveu socialista va explicar als assistents la forma de
col.locar-se l'aparell en qüestió i va fer una prova practica de
resistencia. És broma.

D'altres regidors també bufaren l'instrument per sortir a la
foto, però no sortiran.

L'ONU, una joguina en mans de
l'imperialisme Nord América

L'ONU, mitjançant la resolució 678, autoritza l'Os
de totes les mesures necessàries, en darrer extrem la

violència, per tal d'aconseguir l'evaquació, per part de
les tropes irakianes, del territori de Kuwait.

Tot i així, l'ONU es va constituk; després de la Se-
gona Guerra Mundial, amb la premisa d'aconseguir la

convivencia pacífica entre els homes de la Terra.
L'ONU no ha fet us de totes les mesures que tenia

a l'abast: embargament, arbitri, diàleg, acord jurídic...,
abans d'emprar la força. L'ONU just pot autoritzar l'us
de la força amb les forces que conformen l'exèrcit in-
ternacional dels "Cascos Azules", però mai pot donar
suport a un exercit sota la bandera d'un país concret.

La resolució 678 de l'ONU, recolzant el desplegament
americà, quan aquest sol cerca afavorir els interessos

econòmics dels Estats Units, nomes ha afavorit
aquest últim.

Ara, l'ONU la conformen una sèrie de paisos que
ballen com a joguines sota la tutela de l'imperialisme

nordamerica. L'ONU, després d'aquest greu atemptat

a la seva carta fundacional, no tendra rab de ser, un
cop acabat aquest conflicte. Una esperança de la
humanitat feta mal bé.

Enfront d'aquest conflicte la postura del govern
central s' ha caracteritzat per un agravi a la constitució
de 1978. La Ilei suprema dins el marc juridic espanyol.
L'article 63/3 diu: "Al Rey corresponde, previa autori-
zación de las Crotes Generales, declarar la guerra y
hacer la paz". El Govern Espanyol ha enviat forces ala
zona del conflicte sense haver reunit les Corts Gene-
rals. El Govern no té poder jurídic per efectuar aquest
acció.

Cal esmentar que enfront aquest il.legalitat, era a
Ia societat a qui pertanyia reaccionar per tal de paliar
Ia situació abans esmentada.

I doncs, té la responsabilitat d'aquest desor-
dre social?

Alumnes de Treball Social de Sólierql

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 millor

CO.
1.1

BAR" RESTAURA" NT

a fronterA
DE1À, s/n. TEL. 63 11 93 - SOLLER

18 de generdel 1991/ Veu de &Nier

Faroles sense hum, aceres en
mal estai, misses fredes
manifestació per a la pau

• Una perleta sense cap tipus de problemes a la veu,
ens crida per dir-nos que ja esta cansada de travelar amb
els poals de ferns dels carrers que troba de camí cap a ca-
seva. "Mal me toc un I lamp! Es que no hi ha un puta farol que
funcioni".

• Un glosador ens va cridar i d'aquesta manera va des-
cabdellar: "Si una gran ensopegada voleu pegar, per l'acera
d'Andreu Coli heu d'anar". Per que sera...?

• Un asidu lector del nostre setmanari, ben acostumat a
anar a missa, demana al nostre contestador: "Hi ha dret que
amb aquest fred que fa dins l'esglèsia, les misses a la pa-
miquia de Sant Bartomeu i a/ Port durin més que un mànec
de cullera?'

• Després de la manifestació per la Pau que feren els
alumnes dels col.legis de BUP i FP dimarts passat, una dona
pel carrer ens va comentar que no hi havia dret que després
de passejar cridant pel carrer en contra de les guerres, quan
partiren de davant l'Ajuntament deixassin la plaça tota bruta.
"Debcar brutor també és guerra: guerra contra els demés".

Petanca

Sóller i Unió,
guanyaren fora

Toni Rullan

Es troben en un bon moment de joc els equips del
tres clubs locals que disputan el present campionat de
Iliga de petanca.

La actuació a la darrera jornada va ser molt bona, ja
que guanyaren tots menys el Sóller de segona.

A la categoria de Preferent Sóller i Unió de Sóller es-
tan tan sols a DOS PUNTS, del primers classificats, Are-
nal del grup A i del Puente en el grup B.

Resultats

Preferent:

Amanecer, 4 - Unit:, de Sóller, 5
B. Hostalets, 3 - Sóller, 6
Segona:
Son Forteza, 6 - Sóller, 2
Unió de Sóller, 8 - Lidia, 1
Son Oliva, 1 - Belles Pistes,, 8
Femenines:
Unió de Sóller, 6 - Bar Central, 3

Veus 11

CURS
DE BALL

DE SALON
INICIACIO I PERFECCIONAMENT

CADA DIJOUS A LES 21'00 h.
MONITORS: PAULA MAIOL -
ROBERT i GUILLEM BERNAT

SOCIS: 3.000 - NO SOCIS: 4.000
TOT EL CURSET

INSCRIPCIONS A SECRETARIA 63.24.21
CAN DULCE



—Confecció de cortinatges i ins-
tal.lació de barres a domicili.* * *
—Amplia secció de llenceria
decoració per a restaurants
hosteleria.

ca'n oliver
Facilitats de pagament en operacions importants.

Linia exclusiva de FAX: 63 03 34
arrer Lluna, 25 — 631288 — SOLLER

1 2

Cultura

Veu local

A partir d'ara, Delà també s'ha adherit a la Campanya de
Notmalitació Lingüística que du a terme la Comunitat

Autórnona, i de la qual Aina Moll es la coordinadora. Com
ja es sabut, Aina Moll ha desenvolupat un important paper

en la normalització de la Ilengua catalana, a través del
càrrec tècnic que ha detentat a la Generalitat de Catalunya

fins l'any 1989.
Deià era un dels poquíssims pobles de l'illa que no s'havia

adherita la campanya. Segons el Batle de la localitat,
Francesc Salas, I 'adhesió no s' havia produit abans perquè
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l'expedient s' havia traspaperat.
Una vegada recuperats els documets, el Consistori procedí
a la seva aprovació immediata a la sessió ordinària del mes

de gener.
La Campanya de Normalització Lingüística, promoguda des

del Govern Autònom, els Conseils Insulars de les tes illes,
els partits politics, els sindicats i distintes entitats,

associacions, grups socials i particulars, té com a objectiu
potenciar i fer propi l'ús normal de la Itengua catalana a
totes les manifestacions culturals, politiques i socials.

Eleccions

71ir•

Deià s'adhereix a la
Campanya de Normalització

Lingüística
P.P.

Hi participaren cinc Veu d'Església

Un missioner
trata sobre

l'experiència
de Teologia

d'allibarament

taxis sollerics

Els taxistes de
la Part Forana
ocupen el
centre de
Palma

P.P.

Dilluns passat, els ta-
xistes de la Part Forana es
manifestaren a les imme-
diacions de la Plaça d'Es-
panya de Ciutat, portant
pancartes en les quais
sol.licitaven la dimissió del
Conseller Pio Tur, i del di-
rector teneral de trans-
ports, Gabriel Martínez.
250 taxis, entre els quais
n'hi havia cinc de Sóller,
donaren voltes durant dues
hores en un circuit prèvia-
ment establert, protestant
contra el que consideren
competència desleal de
l'antiga classe C.

Reivindicacions

Els taxistes pretenen
que els vehicles de la clas-
se C compleixin les normes
que estableix la I lei i que, a
través d'una mancomunitat
de municipis, els taxis de la
Part Forana puguin adme-
tre clients a qualsevol dels
municipis mancomuntats.

La Federació d'Entitats
Locals intervengué en el
conflicte, sol.licitant un
ajornament de tres mesos
en l'aplicació de la nova Ilei
sobre taxis, fins i tant la
Conselleria establís una
normativa pròpia per a la
nostra Comunitat Autóno-
ma.

Els oponents

Per altra costat, el pre-
sident dels vehicles de
l'antiga classe C, en una
entrevista posterior cele-
brada amb el Conseller Pio
Tur, ha presentat una pro-
posta segons la qual els
taxistes de la Part Forana
podrien carregar clients fo-
ra dels seus propis munici-

amb contracte previ.
Avui mateix estava pre-

/ista una reunió entre els
tres organismes afectats
ber tal d'intentar arribar a
in acord, abans que el
onseller negock amb el
ifinisteri de Transports es-
tal la solució definitiva del

nnflirtia

Llorenç Lladó

Més de cincuanta per-
sones es reuníren a la Rec-
tona el prop passat dimarts,
dia 15, per a participar a la
Xerrada—Col.loqui del P.
Francesc Gayé i Bauzé,
M.SS.CC. que treballa a la
República Dominicana.

El P. Gaye natural de Vi-
lafranca de Bonany, d'uns
60 anys d'edat, porta més
de vint anys treballant a un
de tants barris pobres de
Santo Domingo, amb una
població eminentment
camperola.

Estar al costat d'aquella
població marginada i su-

mament explotada pel Go-
vern presidencialista de
centre dreta de Joaquín Ba-
laguer, ha significat un can-
vi quasi radical en la manera
d'esser, de treballar, de viu-
re i de celebrar la fe del P.
Gayé, format acadèmica-
ment a Roma per esser pro-
fessor.

L'aproximació a l'Esglé-
sia dels pobres", per deter-
minació de la providència,
com ell acostuma dir molt
sovint, ha significat una
conversió del P. Gayé.

El mètode de treball tant
personal com de la Con-
gregació mallorquina de
missioners dels Sagrats
Cors, present a Sant Do-

mingo des de l'any 1954,
consisteix en una preocu-
pació pels pagesos, tantes
vegades abusats i explotats
pels poderosos (terrati-
nents); preocupació que
cristalitza en l'organització,
tenint les seves reunions
setmanals, es una manera
de conseguir no solament la
inviolació dels drets hu-
mans, sino també de fer
pressió al Govern, per a que
els hi repartesqui part de
les terres que estan sense
produir. Això es tot un risc
pel missioner: critiques,
empresonaments, judicis...

Els resultats no són
massa espectaculars, però
sí que des d'una dimensió

J.B.

Estant previst, per el dia
31 d'aquest mes, la discussió
a dé en el Parlament de la
nostra comunitat de la Llei de
Conservació dels Espais Na-
turals i d'interès paisatgístic
de les Illes Balears, el Grup
Parlamentan Socialista ha
presentat per a la seva defen-
sa, entre d'altres, un vot parti-
cular per a que Sa Torre Pi-
cada sigui declarada Area
Natural d'Especial Interés en
Ia seva totalitat.

El text de la Ilei, aprovat a
comissió, defineix com ANEI,
tots aquells espais, normal-
ment poc transformats per
I ' home, que pels seus singu-
lars valors naturals, tant sigui

teològica es veu que una
comunitat organitzada, amb
uns víndes de solidaritat
ben sòlids, es un bon te-
rreny per a fer sortir "cornu-
nitats eclesials de base",
que es el futur de la pasto-
ral Ilatinoamericana.

El resorgiment i creixe-
ment d'aquestes "comuni-
tats eclesials de base", que
es el futur de la pastoral lla-
tinoamericana.

El resorgiment i creixe-
ment d'aquestes comuni-
tats, entorn del cinquè cen-
tenari de l'evangelització
d'Amèrica, es el projecte
més inminent que té el P.
Francesc, quan s'en torni a
finals de gener.

sol, flora, fauna, comunitats
biològiques o paisatge, s'ha-
gin de declarar corn a tais.

Per tant, de prosperar el
vot socialista, tot l'espai que
ocupa Sa Torre Picada, i que
fa temps pretén urbanitzar
Alcanzar SA, seria declarat
sol no urbanitzable d'especial
protecció, i deixaria sense
efecte els plans i projectes
d'urbanització i parcel.lació,
disconformes amb l'esmenta-
da classificació, al temps que
impossibilitaria l'obertura de
carreteres de nou traçat.

Actualment, el Pla General
d'Ordenació Urbana de Sóller,
contempla aquests terrenys
com a zona agrícola — rama-
dera, amb una superficie mi-
nima edificable de 30.000
metres quadrats.

L'Assemblea
Verda
es presentarà
a les eleccions
municipals

G.M.

Membres de l'Assem-
blea Verda de Sóller anun
ciaren en roda de premsa
que pensen presentar una
candidatura a les properes
eleccions municipals que es
celebraran el mes de maig
vinent.

Segons explicaren "ei
principal objectiu de presen-
tar-nos a les eleccions no és
obtendre parceles de poder
a l'Ajuntament, sinó que és
per donar a conèixer les
nostres idees als electors i
als politics alhora que inter-
pelam els diferents partits
sobre els temes que a no-
saltres ens preucupen obli-
gant-los, en certa manera, a
que es defineixin al respec-
te".

Segons explicaren, Els
Verds es plantejaran la
campanya electoral com una
campanya més de les realit-
zades fins ara.

La Ilista de candidats
encara no ha estat confec-
cionada, però adelantaren
que, cas d'aconseguir algun
regidor, el càrrec seria ocu-
pat rotatòriament per alguns
dels components de l'As-
semblea.

Bases ideològiques

Les bases ideològiques
d'aquest nou partit politic a
Saler foren també expres-
sades en la roda de premsa:

• Prioritat ecològica.-
Proposen el reciclatge de les
escombreries i l'estudi d'al-
ternatives beneficioses per
l'entorn com l'agricultura bio-
I6gica o el turisme alternatiu.

• Política centrada en
la persona.- Primacia de la
diversitat sobre la uniformi-
tat. Foment de l'associacio-
nisme i el bon veïnatge.

• identitat sexual i
personal.- Igualtat entre els
sexes i les persones.

• Fraternitat amb el
sud.- Abolició del deute ex-
tern dels pasos tercermun-
distes i integració dels im-
migrants al nostre país.

• Democràcia de ba-
se.- Màxima participació del
ciutadà en la vida política
mitjançant 	 organitzacions
assembleAries.

▪ Noviolência.- Objec-
ció de consciència, insub-
nissió, objecció fiscal i des-
mantellament de l'exèrcit.

Espais Naturals

El PSOE demana que sa Torre
Picada sigui declarada ANEI




