
La guerra del Golf

Cançons, brots d'olivera i el colom de la Pau. Els alumnes d'EGB no volen la guerra.

Pluges piragOisme

La noticia del darrer cap de setmana va venir donada per
les pluges. Els torrents experimentaren uns nivells des-
coneguts en molts d'anys. Precisament un grapat de
brusquers sollerics aprofitaren l'ocasió  per experimentar
l'emoció de davallar amb "zodiac" pel curs dels nostres
torrents. A la plana 4, el lector trobarà un extens reportat-
ge de la feta, així com un detallat informe metereol6gic a
Cura dels nostre especialista Joan Puigserver. (Plana 5).

I Els nous contenidors, disposats
a rebre el ferns de les barriades

M.I.

Des de principis
d'aquesta setmana, els
membres de la brigada
municipal que realitzen el
servei de recollida domici-
liària de residus seilids han
començat a distribuir els
nous contenidors de ferns
a la barriada del Port de
Sóller. En dies succes-
sius, es procediré a com-
pletar el repartiment
d'aquests aparells a la res-

ta del municipi.
En total s'hauran ins-

tallat a la barriada del Port
i a les urbanitzacions vel•-
nes 26 contenidors de 800
litres i altres 10 conteni-
dors de 370 litres. Això su-
posa la possibilitat d'acu-
mular la suma de 24.500
litres de ferns que, previ-
siblement, serà ampliada
Ia temporada d'estiu.

Els contenidors

Els	 artefactes 	 que
s'han instal.lat són de
plàstic resistent i estan
equipats amb els meca-
nismes necessaris per es-
ser buidats amb els dispo-

sitius automàtics dels nous
camions municipals de re-
collida que recentment
han entrat en funciona-
ment.

Des del passat de-
sembre, els contenidors
estaven acumulats al solar
de l'escorxador municipal

prèviament a la distribu-
ció a la via pública, sels ha
col.locat un adhesiu en ca-
talé d'informació a l'usuari.

Aquests contenidors
formen part dels 150 que
el Consell Insular de
Mallorca i l'Ajuntament han
financiat conjuntament,
que han costat més de
quatre milions de pesse- •
tes.

Demà  tindrà Hoc una gran trobada escolta als Jardins
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Els escolars d'EGB es manifesten
rP•u<
	 en favor de la Pau

P.P.

Coincidint amb la celebració del Dia Esco-
lar per a la Pau i la No-Violència, quasi 600
alumnes d'EGB de la nostra localitat es con-
centraren a la plaça Constitució dimecres
passat, als voltants de les deu del mati, per
manifestar-se en favor de la Pau i demanar que
es posi fi a la Guerra del Golf Pèrsic.

Els alumnes havien sortit en manifestació
de cada una de les tres escoles dEGB i arriba-
ren a peu a la plaça, acompanyats dels pro-
fessors respectius. Encapçalaven la desfilada
vans cartel's al.lusius a la Pau i contraris a la
Guerra. Cada alumne portava un brotet d'olive-
ra, com a símbol de la pau.

El colom de la pau

Ja a la plaça, els estudiants formaren dos
cercles concèntrics i, agafats de la mà, canta-
ren cançons de Bob Dylan i d'altres autors, to-
tes al.lusives al tema que els havia reunit.
Després amollaren simbdicament el colom de
la pau i penjaren les pancartes als arbres dels
voltants i a l'escalonada de les Cases de la Vi-
Ia.

Devers les onze i mitja, l'acte es doné per
acabat i cada grup tornà al seu respectiu
col.legi.

Participaren en aquesta activitat els esco-
lars del Cicle Superior d'Ensenyança General
Bàsica, i els de Cicle Mitjà del col.legi Sant Vi-
cenç de Paul.

Plàcid Perez

Per commemorar aquest
aniversari, l'Agrupació escolta
Capità Angelats té prevista
l'organització de diversos actes
i celebracions que es perllonga-

Pere Frontera, Josep
Suher, Bartomeu Puig,

Jaume Oliver, Caries
Constantino, Antoni
Martin, Miquel-Enric
Lladó i Josep Morell,

alguns dels fundadors
de l'Agrupació "Capita

Angelats". Primera
sortida "a l' estranger":
un campament de cinc

dies a Eivissa. Era el
mes d'agost del 1962.

ra (Hs Jardins).
• Segurament devers l'es-

tiu es muntarà una Mostra ma-
terial i documental per tal de
donar a conéixer l'escultisme i
les seves activitats. A tal objec-
te, l'Agrupació ha iniciat una
campanya de recaptació de fo-
tos, 	pellicules, 	Ilibres,	 qua-
derns, banderins, uniformes,
cantimplores, escudillômetres i
demés material d'acampada.

• Ha començat, igual-
ment, la recollida de documen-
tació per tal de constituir un
Arxiu de l'Agrupació, que sera
ubicat a una sala de la Rectoria:

• S'està treballant també
en l'organització d'un Alpha es-
pecial, en la convocatòria d'ex-
cursions comunitàries, i en la
recerca de projectes per a la
perpetuació de l'escultisme:
una sembrada d'arbres, una
placa, un monument, etc.

Veu de Sóller s'uneix a
l'alegria de la commemoració i
dedica un reportatge a planes
centrals.

Una fita histórica: l'Agrupació "Capità
Angelats" celebra el 306. aniversari!

ran al Ilarg de tot l'any. Tot i que
moltes activitats estan pen-
dents de concretar. de moment
ja estan en marxa varis projec-
tes:

• Demà, dissabte, a les
vuit del vespre, comencarà una
gran trobada als voltants d'un

foc de camp, a la qual hi estan
convidats tots els escoltes, an-
tics i actuals, pares, amics i
persones relacionades amb
l'escultisme. Hi haura torrada
de botifarrons i Ilangonisses,
acompanyada de vi i llimonada
natural. Lloc: Casal Pau Nogue-



EL TEMPS
Estació Sa Vinyasa 

265 litres/m2
aquest

mes de Gener

Joan Puigserver 

TEMPERATURES
	

PLUJA

Maxima 14,0 dia 30
	

8,5 litres dia 24
Minima 1,8 dia 28
	

130,5 litres dia 25
58,0 litres dia 26

1,51Itres dia 30

Els aiguats de divendres i dissabte passat han estat la
noticia d'aquesta setmana, realment feia molts d'anys que
no plovia d'aquesta manera, heu de considerar que 180 litres
per m2 en menys de 24 h. són molts de litres, perquè això es
lo que va ploure a partir de les 14 h. de divendres fins a les
13h. de dissabte.

Si voleu saber més sobre els aiguats, dins les planes
d'aquest setmanari trobareu més información.

L'any passat del mes de gener fins a finals de setembre
feren uns 265 litres, lo mateix que ha fet enguany en aquest
mes de gener.

Segons les previsions sembla que per aquest cap de
setmana torna a venir aigua i fred, esperem que no sia amb
la intensitat de la passada.

Tercera Edat

De visita al centre Comercial
de llana verge
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Avui, St. Ramón Fitero,
St. Ignasi i Sta. Brigicla

Demà dia 2, La Candele-
ra i Mare de Déu de la Llet.

Diumenge dia 3, Sant
Blai.

Costumari
San Ramón Rem fou abat

d'un monestir de Navarra, el qual
en una invasió sarraina va ter de-
sencadenar una tempestat terri-
ble. Per aquest motiu s'invoca
aquest sant contra la tempestat i
perquè guardi dels etectes del
Itamp.

Els pastors, aquest dia s'en-
comanavan a sant Ignasi perquè
guardas el ramat dels tops I dels
estralls comesos en els corrals.

Santa Brigida era l'advocada
de les velles, les fadrines i les vi-
dues, que Ii demanaven protec-
ció.

Serveis nue'Ir&

Ajuntament de Seller 	 620200/0204
Oficina Municipal del Port 	 630101
Ajuntament de Fornalut< 	 631901
Ajuntarnent de Deitt 	 639077
Jutjat de Setier 	 630348
Notaria 	 632611
Rectoria 	 630602
PdiciaMunicpal 	 630200
Pdicia Municpal-Urganciaa 633721
Guardia CA 	 630203
Bombers 	 E32511
Unrtat Sanitaria 	 633011
Deu Roia 	 630845
Meije de Guardia (Atm) 633721
Mercat 	 E30231
Escorxedx 	 630561
Cernenti(i 	 631429
Residencia-Hospici 	 777
Depuradora 	 630842
Corrois 	 631191
'El Gas', s.a 	 €30128
Selve Funeraii 	 630805

Gas's.a (avarias) 	 €30198
Gas' s.a. (Urgartes) 	 631108

Locutai Biniaraix 	 61017
axes de Pat 	 623316/69
A.S.C.P. (Ca'n Dulce) 	 632421
Cículo Sollerense 	 6312o6
La Unión 	 Bottjuetif 	 €30163
DefensoraSollerense 	 631556
Ferrocaril de Seller 	 e30130
Cia -Barcos Azules' 	 630170
Da 'Tramontana' 	 632061
Parada Taxis-Es Port 	 631384
Parada TaxisSólier 	 630571
Paada Taxis-Sa Tare 	 631379
Autocars Uompart 	 202125
Autocars Ser 	 632821
Autocars Re 	 63135.67

TRENS

Palma-Seller:
08,00 - 10,41- 13,00- 15,15-  19,45
Seller-Palma:06,45-09,15-11.50-14,10
-18,30

TRAMVIES

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

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

14,00-15,00-16,00-17,00-17,55-
19,00-20,00-'20,45.(21.00Diumengesi
Festius).
Port-Seller 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 i Festius).
AVIS: Els tramviesmarcatsamb un •
anllaben amb las arribades y sortides dels
trens.

AUTOCARS
(De I'l d'octubrea131 de Marc)

Palma -Valldemossa-Deià -Port de Seller:
07,30(*)-10,00-12,00()-15,00-
19,00
Valldemossa-Deii-Port de Saller 8(') -
10,30 12.30()- 15,30 - 19,30.
Dei-Port de Stiller 08,15()-10,45 -
12,45( ') 15,45 -19.45
Port deSeller-Deii-Valldemossa-Palma:
07,30 -09,30(')- 14,30- 16,00(')-
17,30.
Deià-Valldemossa - Palma:08,00-10,00(*)
- 15.00- 16,30( 1 ) -18.00.
Stiller-Port de Pollençar 09,00.
Port de Stiller-Port de Pollenya:09,30.
Port de Pollença-Sóller 16.00

BARQUES

Port de Seller-Sa Calobra: 10,00 - 15,00.
Sa Calobra-Port de Seller12,00-16,45.

FARMACIA DE
GUARDIA

A l'Ajuntament (Policia Municipal)
vos indicaran la farmacia ala
qual vos podeu

2
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ou 	 a

Sorteig d'ahir dijous,
dia 31 de Gener

2	 20	 25
33	 38	 45

Comp. 18-

k

Dijous, 31 Gener 	 94.094

Dimecres, 30 Gener 	 39.305

Dimarts, 29 Gener 	 98.701

Dilluns, 28 Gener 	 27.802
Divendres, 25 Gener

46.380

cera Edat.
L'excursió que s'organit-

zarà en motiu d'aquesta invi-
tació sols costarà 850 pts.
per a cada associat, serà dia
22 de febrer, ie I dinar
(induit) es fara al restaurant
Oasis, d'Algaida; també es
farà una visita a St. Honorat,
i possiblement les factories
Guardiola i Alorda.

PUNTS DE
VENDA

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

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

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

Estanc Plaça Fleming

VEU DEL LECTOR

Impresions que provoca
l'escrit del Sr. Serra

La setmana passada el Sr. Serra, ex-soci de l'Asso-
ciació de Tercera Edat de Sóller, va publicar un escrit
en aquest mateix setmanari. No vull contestar-li. Jo no
som l'Amo en Pep, i per tant supós que no hi tenc cap
dret. Però si que voldria expresar el que en va suggerir.

Amb aquell article vaig sentir vergonya. I me fa per
prendre la paraula de la boca o fer-me portaveu d'altres
persones que pensin com jo i que també voldrien con-
testar. M'agradaria acompanyar aquest article amb moi-
tes signatures recolzant la tasca de l'amo en Pep, tal
volta ho faci i els hi enviaré a Ell.

Aquell article es vergonyós. Es el sentiment d'un Sr.
en un moment molt concret, per aixó crec que no hauria
d'haver sortit mai. Ho hauria d'haver dit en tot cas en
una Assemblea de l'Associació.

L'amo en Pep s'ha dedicat a l'Associació amb ver-
tadera entrega. El coneg personalment d'ença 1984,
quan es començava a parlar del servei d'ajuda a domici-
li. El Sr. Sampol i Ell l'organitzaren i el dugueren a Sóller
i fins enguany s'en ha ocupat personalment. Ha arribat
fins i tot a deixer-me diners seus per poder pagar a les
treballadores familiars. Ha estat sempre pendent de
que el servei funcionés el millor possible.

També s'ha de dir que es president d'ença 1983 i
que ha estat elegit 4 vegades consecutives com a Pre-
sident de l'Associacio "per qualque cosa deu esser". Ha
estat un president molt dinàmic. Organitza sempre dis-
bauxes pels socis i aconsegueix subvencions per tot
arreu. Quan es va presentar a les elecciones tenia un
objectiu: aconseguir local per la tercera edat. Ho ha lo-
grat. No han faltat viatges a Palma o entrevistes amb
alts càrrecs de la Comunitat Autònoma. Ni tampoc ra-
biades amb l'arquitecte. Ho ha viscut com si fes obra a
casa seva.

Te actualment més de 74 anys, ha treballat molt per
l'Associació. I puc entendre que s'satrevesqui a dir que
els associats que no pagen les 2.00o pts. de la quota
extraordinària són les ovelles negres de l'Associació. Ell
ha pagat física y psíquicament pel treball i preocupa-
cions i economicament seguir que el doble del que de-
mana als altres. I no crec que se l'hagi de tractar així.

Si qualqú té res que dir, que li digui a la cara. Si
qualcú creu no ha fa be que es presenti a president i
que ho faci millor, segur que aixó no el discustaria gens.

Amb aquestes 'hies vull donar el meu recolzament a
Ia tasca de l'amo en Pep. I demanar al Sr. Serra que
cerqui la bellesa de les coses, la Vida es fa més agra-
dable.

Onofre Bisbal

Horari de Misses (Hivern)
Octubre-Març

Dissabtes i Diurnenges i
Tell. vigibes de testa testes

630602
St.Bartomeu-S011er 630882 18,30 9,12,20
EsConventSS.CC. 630497 19 7,30,10,19(c)
St.Felip 630513 19,00 10,30,19
L'Hospital 630777 18,30(c)
Mones.L'Olivar 631870 17

Sa Capelleta 20
Biniaraix 630017 19 10
L'a 631410 19,00 10,30
Port de Stiller 631503 19 12(c),18
Fomalutx 631968 19 10,19
Nia 639172 9

L'Associació de la Terce-
ra Edat ha rebut la invitació
de l'empresa ROYCAL, S.A.,
per poder visitar el seu de-
partament comercial, que
està especialitzat en produc-
tes de llana verge. La invita-
ció ha vengut directament
del Sr. Isern, el director co-
mercial, el qual està vinculat
amb les persones de la Ter-

ANUNCIS CLASSIFICATS

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

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

COMPRAM MOBLES i
qualsevol altra cosa rústica o
antiga. Pagam al comptat.
Antiguitats Antoni de Sa Co-
ma (Jeroni Bisbal). Carrer del

Vicari Pastor, 8. Teléfonos
63.08.65 i 63.07.68.

SE COMPRAN Y RES-
TAURAN muebles y toda
clase de objetos antiguos. Te-
léfonos: 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.

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

ES NECESSITA depen-
denta i dona de neteja. In-

ALQUILO despachos.
Tres dependencias.

Aptos para cualquier
negocio.

Plaza Constitució.
lino. 46.48.20.

formes Tel. 63.06.51.

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

INTERESSA cámara video

BETA-MOVIE Auto-focus. A
canvi de HANDYCAM V-30
completament nova. Tfn.:
63.12.88. Hores oficines.

BUSCO casa para alquilar
céntrica. Tfn. 63.12.06. (Gui-
nem Papa)

VENDO moto GILERA 125
K.K. Perfecto estado con me-
nos de 4.000 Kms. Precio in-
teresante. Tfno. 63.20.74.
Llamar noches.

SE ALQUILA piso en el
Puerto de Sóller, bien situa-

do, grande. Tfn. 63.13.25.

SE VENDE piso céntrico,
calle del Mar, ático S, terraza
buna vista, precio interesan-
te. Informes: 63.30.98.

ES NECESSITEN un homo
i un al.lot jove per fer feina a
jornal. Telf. 63.19.34. Migdies.

ES VEN un Land-Rover
modelo curt, PM 4434-M. In-
formes: tel. 63 12 99.



VIAJES CALLE BAUZA, N°9
TEL. 63.33.50

TELEFAX 63.33.12
07100 SOLLER 

SA. TITULO A BAL 195

SUPER OFERTA
CARNAVALES DE TENERIFE

SALIDAS TODOS LOS JUEVES A LAS 17.00 HORAS.
REGRESO TODOS LOS DOMINGOS A LAS 23,50 HORAS.

VUELOS DIRECTOS.

APARTAMENTOS MASARU * *

INCLUYE: AVION DIRECTO PALMA - TENERIFE - PALMA/
TRASLADOS, 3 NOCHES DE ESTANCIA EN ALOI. Y DES. Y

SEGURO TURISTICO.

PRECIO POR PERSONA 16.450 Ptas.

El marge de damunt la boca
nord, s'ha hagut d'apuntalar

El dia de tancar la
nostra edició —dime-
cres— les obres de per-
foració del túnel no ha-
y/en tornat a començar
tot i que els responsa-
bles de les mateixes ens
afirmaren que recomen-
çarien la setmana pre-
sent. En Hoc de conti-
nuar foradant, l'empresa
liderada per Antoni
Cuart, s'ha vist obligada
a fer obres d'apuntala-
ment al marge que es
troba just damunt la bo-
ca del túnel al costat de
Sóller. El problema ha
aparegut després de les
intenses pluges caigu-
des aquests dies, quan
el marge que ja havia
sofert obertures —de-
nunciades en el seu dia
per Veu de Sóller— ame-
naçava greument de
caure.

No es perfora

L'empresa respon-
sable esta fent obres de
reforçament però, pel
moment, solament es
treballa al marge i no a
Ia perforació.

Es d'esperar que, tal
com havia informat el
delegat de Fomento, a
l'hora de sortir el nostre
setmanari, ja es sentin
esclatar els barrobins
del ditxós túnel. Cal dir
que al manco al costat
de Palma, tota la setma-
na s'ha pogut veure un
tall d'homes d'una com-
panyia elèctrica que tre-
ballaven en la instal.lació
del cablejat i dels trans-
formadors.

Per aquest motiu, la
idea de que es comen-
gara prest, torna a co-
brar certesa.

No anaren als Tossais Verds per
culpa de la pluja

P.P.

L'excursió que s'havia
de celebrar el passat diu-
menge als Tossais Verds i
al torrent d'Almadrà hagué
de ser anul.lada a causa
de la pluja que havia cai-

gut intensament el dia
abans.

A més d'això, els mar-
xaires felanitxers que
s'havien de sumar als
sollerics en aquesta ex-
cursió, havien hagut de
suportar vuit dies d'aigua i
no estaven per res.

Per altra banda, el pro-
per dilluns, dia 4 de febrer,
el grup Estol Vidalba puja-
rà al Puig Galileu a partir
de l'Alzina dels Set Cimals,
entre Escorca i Lluc. La
sortida, a les 7,45 del mati
des de la plaça Constitu-
ció.

Ide febrerdel 1991/ Veu de Sóller Veu local   

• Demà dissabte, a les
Celebracions Eucarístiques
Vespertines de les diferents
Parròquies de la Vall es ce-
lebrará la festa litúrgica de la
Presentació del Senyor
(La Candelera), en el
transcurs de les quals es
procedirà a la benedicció de
les candeles.

• Diumenge es el dia de
Sant Blai i com es tradició hi
haurà benedicció de fruits,
aliments i oli. Com esta pre-
vist no hi haura unció. La

benedicció tendra lloc a les
següents celebracions: a la
de les 12 h. a Sant Barto-
meu, a les 1830 h. a l'Hospi-
tal, a les 1030 h. a L'Horta, a
les 12 i a les 18 h. al Port ia
les 10h. a Biniaraix.

• Recordam que, com
tots els primers diumenges
de mes, passat demà diu-
menge a les 20 h. a la Pa-
rròquia de St. Bartomeu hi
haura la missa amb els in-
fants que fan catequesi i els
seus pares.

"El loco de la
moto" hagué
d'iniciar la
volta per
Barcelona

G.M.

Degut a un error a
l'hora de comprar el
passatge en vaixell
cap a la Península,
David Martínez, el
"loco de la moto" es
desplaçà cap a Barce-
lona en comptes
d'anar a València com
estava inicialment pre-
vist.

Aquest fet l'ha
obligat a canviar la ruta
en la seva dotzena
volta a Espanya en
ciclomotor. Fins ara
ha recorregut la zona
del nord de la Penínsu -
l a, passant per Mataró,
Mollerusga, Igualada,
Lleida, Saragossa, Vic-
tona, Bilbao, San Se-
bastián, Pamplona i
Logronyo.

"No te rias,
que es peor"

El passat dia 25
David Martínez deixà
aparcada la moto a
Logronyo i es despla-
çà a Mallorca ja que
havia estat seleccionát
per assistir a una se-
lecció a l'Hotel Palas
Atenea de Palma de la
qual es triaran una sé-
rie de persones per
participar al popular
concurs de TVE No te
rias, que es peor que
s'emet els dies feiners
a les 1430 h. pel pri-
mer canal.

A la selecció es
presentaren un total
de 100 persones i Da-
vid Martínez creu que
té possibilitats de sortir
elegit.

SANTA LUCIA, S.A.
para su agencia de SOLLER

precisa 5 asesores/as
BUSCAMOS PERSONAS JOVENES CON BUENA CAPACIDAD
DE TRABAJO QUE REUNAN LOS SIGUIENTES REQUISITOS

* Formación media.
* Disponibilidad inmediata.
* Residencia en Sóller o comarca.
* Edad entre 18 y 35 años.

SE OFRECE:
* Integración inmediata en la empresa.
* Posibilidad de desarrollo profesional.
* Remuneración de acuerdo con los logros aportados.

Contrato mercantil.

Interesados presentarse en Plaça Constitució n° 3 - 4° piso,
de 10,30 a 12,30.

Atenderá el Sr. Rodríguez, los días 4, 5, 6 y 7.

Fornalutx

El ball de Carnaval guanyà a la pluja
No obstant això, molts fornalutxencs i una

nodrida representació de sollerics desafiaren la
meteorologia adversa i es donaren 'cita als bai-
xos de l'aparcament municipal. Futbolistes,
vells, negres, siurells, indis, moros, monges,
frares, rates, panteres, pallassos i fins i tot tubs
de pasta-dents es barrejaren en un bafl cama-
valesc infernal que es perllongà fins altes hores
de la nit.

P.P.

La pluja que durant tot el dissabte passat
caigué a la comarca era un mal presagi per al
bon desenvolupament del ball de Carnaval
de Fornalutx. Fins i tot, els organitzadors en
algun moment es plantejaren la possibilitat de
suspendre'l:

Túnel

Església

Avisos eclesials
Excursions a peu



Grécies al treball en equip arribaren a bon port (Foto J. Girbent).
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Expectació als Rocs més insélits al Ilarg del recorregut. (Foto Joan). 	 Els partIcipantsdemostraren el seu estil i categoria. (Foto Joan).

"Rafting": Espectacle i emoció
Dues dotzenes de sollerics, participaren a l'apassionant baixada dels torrents de la Vall

11111111111111111

Joan

Degut a la intesa plu-
ja els torrents sollerics
es convertiren diumenge
passat en l'escenari ido-
ni per a la pràctica del
"Rafting".

Tres grups d'espor-
tistes 	 locals 	àvids
d'aventura i també
d'emoció baixaren, al
Ilarg de tot el dia, els to-

' rrents de la nostra Vall, a
pesar de l'abundant
cabdal de les primeres
hores del matí, de les
irregularitats dels reco-
rreguts, dels remolins,
salts, rogues...

Una espectacular
aventura amb la que els
joves disfrutaren de de-
be), a pesar de les peti-
tes incidències pròpies

111111111111•11111

d'aquestes proeses. Al-
guns arribaren ben pas-
sats per aigua, el trabu-
car un parell de vegades
al Ilarg del recorregut; un
"zodiac" quedé emba-
rrancat al pont del tram-
via a l'Horta, un altre
arribé sense fons al
Port...

Lo important és que
el passaren ID& que dis-
frutaren, i que tots arri-
baren bons i sans. I que
un nombrós públic dis-
tribuit al llarg de tot el
recorregut els animé in-
cessantment, • aplaudint
els passos pels llocs
més difícils del recorre-
gut.

Com que una imatge
val més que mil parau-
les, hem decidit ofe-
rir-vos aquesta àmplia in-
formació gràfica.

MINIM

Els riscs incrementaren l'emoció de la proesa (Foto Joan). 	 Aplaudiments del públic per l'exitosa arribada (Foto Joan). 	 Darreres dificultats (Foto J. Girbent).
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El torrentó de Can Creveta s'ompli d'aigua; aillà les cases i arrossega
una moto. Molta gent aprofità per pujar al barranc, per veure les cascades d'aigua que baixava per dins el rocam.

CARNICERIA ESTIRADORS
Comunica ais seus clients que a partir del 4 fins al 28 de febrer l'establiment

estarà tancat per vacances.
Pastor, 44 - Telf. 63.39.45

El torrent major a les
10,30 h. del mati dels
dissabte quasi vessava,
al Pont de la Platja den
Repic.
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Una bossa d'aire fred, ajuda per un
vent de !levant molt humit, precipità 180
litres per metre quadrat damunt la
nostra vall en el curt termini de
vint-i-quatre hores. Era l'espai comprès
entre les 14 hores del divendres i les 4

del dia següent. El dissabte el torrent
Major, a l'altura del Camp de sa Mar,
venia ple del tot i els des Jaiot i sa Fi-
guera s'embossaven perillosament. A
continuació cronicam en detall el
prest-passat cap de setmana.

J.P. —J.A.

Pluges

Des del 1959 no es registraven més de 180 litres en un dia

El torrent Major va estar
a punt de vessar

Pluges històriques en vint-i-quatre hores

Bombers i municipals hagueren de desembossar el pont dei Torrent de Sa Figuera.La setmana anterior co-
mença ennuvolada i amb
precipitacións intermitents.
Fa dos dies que no es veu el
sol i Sóller ja es troba banyat i
humit en molt de radols.

Divendres, a les 14 hores,
augmenta la intensitat dels
vents de Ilevant i a l'horabai-
xa ja es registren 40 litres. Es
fa fosc i segueix ploguent to-
ta la nit; sense parar. Durant
la matinada s'intensifiquen
les ruixades, acompanyades
de I lamps i trons. Els torrens
començaven a inflar.

Amb l'arribada de la claror
del dissabte, la visió comen-
ça a ser espectacular: cas-
cades d'aigua baixen per se-
regalls i marjades i hi comen-
ça a haver preocupació al
Camp de sa Mar. Les preci-
pitacions a les 9 del mati ja
arriben als 130 litres, i se-
gueix la pluja sense afluixar.

Ben entrat el mati, de vers
les deu i mitja, el torrent Ma-
jor, a l'altura del pont de la
Platja d'en Repic, arriba a la
màxima altura, quasi ves-
sant. El tramvia no passa. A
Ia vegada els bombers i
municipals se n'han de cui-
dar de desembossar el pont
del torrent de Sa Figuera i
llevar la brutor i branques
acaramullades en el torrent
des Jaiot, quan travessa la
carretera del Port, a l'altura
de Ca N'Ai. La Guardia Civil
afecta nombrosos serveis de
vigilància i alerta.

Passat migida, a les 14
hores, i quan ja s'acaramullen
vint—i--quatre hores de pluges
seguides, s'arriba als 180 li-
tres. El touante) de Can

Creueta ailla cases, arros-
segant una moto. Les fonts
vessen a les totes. La font de
s'Uiet es un bram dins el to-
rrent, les siquies no poden
dur més aigua i fins i tot bro-
llen albellons que feia 30
anys que no havien rajat.

A partir del capvespre
avinva la pluja i les brusques
transmeten una certa tran-
quil.litat a autoritats i sollerics.

Cascades d'aigua a
Fornalutx, Biniaraix i Daia

Diumenge, fora de tot pe

rill, i amb un sol que guaita
entre núvols esqueixats, es la
jornada visual. Molts sollerics
es dediquen a visitar racons
formosos. El Racó des
Masm a Fornalutx, ofereix
un bramul de cascada i els
gorgs escumosos es precipi-
ten torrent avall. El Barranc
de Biniaraix es punt de visi-
ta, escales amunt: atravessar
els pontents i fotografiar els
blancs de l'aigua es un altra
fita sollerica. El Teix, a Deià,
mostra més d'un salt i a
molts d'olivars baixa l'aigua
corrent.

La nosta insólita la poser
uns joves. Practiquen pira-
giiisme des del Mercat fins a
Ia mar, amb espectadors ba-
docant als ponts.

I hi ha destrosses, sobre
tot clots a molts de carrers
Sant Jaume (Celler), Rullan
Mir, carrer de sa Mar... o
arreu.

Marges esbuldregats
(un exemple: entre Biniaraix i
s'Estret des Barranc, quatre
passen per damunt el camí). I
una altra caiguda de pedres
vora la boca del túnel de ca
rretera.

Y-SiMtSV9
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a su servicio



Joan Estades: "L'escultisme és
un moviment catòlic que sempre
ha defensat la nostra Ilengua"

Ens hem acostat a Joan Estades
perquè ens expliqui explicat una mi-
ca la història de l'Escultisme a

Sóller, un poc dels seus origens i les
primeres passes que donaren els
boys scouts a la nostra vall.

t) 	 amen
I tres 	 latitelts

Maw
. j„»

de Nadal. Els
de la colla organitzaabr,
quasibé únics assistent,
les matines d'Orient,
arribant tira-tira. Compare,
xen els quatre primers i fan
cap directament a la botiga,
café, restaurant, etc... ano-
menat CA-VOSTRA. S'en-
caren a Ia• madona -tota
una senyora madona de
pés- i h comanen sopes per

	intr(	 contemplaven
	en Miqu&	 l'hereu de la

	

casa- ca 	 i)elat, baverall

	

posat, tot 	 /at i amb dos
dits de gei:et que li pen-
gen, arriben altres dos
companys.

- "Madona, sopes per a
dos més".

L'olor de sopes comen-
ça a omplir el bistrot i passa
el temps d'entretenir la ga-

deixa acabar. i relent el
per un finestronet de la r
na, tote rabenta ens digué:

- "Tanmateix, per moll:.
que en venguin, jo ja nomes
hi afegiré algo a ses so-
pes!".

1 aixi suposam que ho
va fer, perquè passarem
una bona estona cercant la
verdura dins el.plat

6
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1.961 	 1.991
30 anys d'escoltisme a Sóller

La primera sortida dels escoltes sollerics fou el 3 d'abril del 1961, al Teix. Un mes despré5, a la
sortida de Lluc, es feren aquesta foto a sa Font des Poll. Estrenaven l'uniforme, confeccionat
amb la roba que Adela Oliver dugué de Barcelona. Per pagar la roba i les tendes de campanya,
s'hagueren d'enginyar: veneren loteria, caragols, segells, cama-mua...

L'unitat dels Llops estan en formació a l'Alpha de Can Ribera. Es el moment de rebre les darreres
consignes i reflexions abans de les promeses. "Tant com puc": però no podran contenir les HA-
grimes a l'hora d'incorporar-se a la Secció. Emoció, plors, el sentiment d'entrar a una nova etapa
de la vida...

Anècdotes del Clan

Maria Igniicia

Veu de Sailer- Com va
començar la idea de fer un
grup escolta a Sóller?

R.- La idea sorti d'uns
sollerics, en Miguel Enric
Lladó i en Guillem Darder,
que es reuniren amb D.
Joan Lladó, el vicari, per
tractar la iniciativa.

VS- Quin any era?
R.- El 30 de gener de

1961, ara fa trenta anys.
Després, ells mateixos ana-
ren a Palma, per parlar amb
Miguel Bonnin, que els va
animar molt. Aix() va ser el
quatre de febrer, i ho con-
sideram la data en què co-
mençaren les activitats es-
coltes a Sóller.

Primers grups

VS- I d'aquestes reu-
nions a muntar tot l'agru-
pament escolta?

R- Aquell mateix mes,
es feren reunions amb els
joves interessats, i en
Jaume Oliver Frontera,

que havia estat Boy Scout
a Bèlgica, els ajudà molt en
l'organització i el funciona-
ment de l'agrupament. Es
feren vàries colles i arregla-
ren les botigues de Cal
Bisbe com a local social.

VS- L'organitazació a
Só/ler, es va dir totd'una
Agrupament Escolta "Capi-
tà Angelats"?

R.- Si, enseguida que
els grups estaren muntats,
el moviment va dur aquest
nom.

VS- Quines ajudes eco-
nòmiques tenien?

R.- Una de les primeres
ajudes que tenguérem fou
Ia de dona Adela Oliver,
que ajuda a la nova orga-
nització. Amb la seva apor-
tació es compraren els pri-
meres uniformes dels
scouts i les primeres ten-
des. Més tard es feien rifes.
Record que venien núme-
ros de rifa pel Port; si ana-
ven vestits amb l'uniforme
molts de turistes en com-
praven, perquè els reconei-
xien.

VS- Durant quin temps

fores Cap d'Agrupament?
R.- No ho record, per-6

varen ser molts d'anys.
Primer ho va ser Miquel-En-
ric, i després jo. El darrer
consiliari que va estar amb
mi va ser el pare Antoni
Valcaneras.

Organització

VS- Com estava mun-
tada I 'organització?

VS- Al principi es varen
fer dos grups, segons les
edats: la Secció i l'Estol...
La Secció estava formada
per tres patrulles: Falcons,
Voltors i Lleons, i eren di-
rigits per un cap, dos
ajudants i un consiliari,

VS- 1/Esto!?
R.- A l'Estol eren tres

sisenes: Blancs, Grisos i
Bruns, i estaven dirigits
per una Akela i una Ba-
loo.

VS- / els caps de cada
Unitat, com s 'organitzaven?

R.- De fet, tot era un
poc com ara: es fan reu-
nions de caps, amb tots els
que dirigeixen alguna Uni-

Als inids de la Secció, cada patrulla solia organitzar les seves pròpies excursions de manera indi-
vidual. Vat aqui la patrulla Falcons, a una sortida a Sa Serra l'any 1965. Juntament amb els
Lleons i els Voltors són les patrulles més antigues i encara perduren. També han existit les Agui-
les, els Brúfols i els Lloros.

campament anual de Sant Jordi es com una gran diada de germanor on tots els escoltes de
lallorca es reuneixen per intercanviar experiències. L'abril del 1964, a Biniatzar (Bunyola), els es-
oltes sollerics interpretaren "El sopar del Rei Baltasar". Una pixada fora del test majúscula, per-
ILA aquell any no tocava teatre, sine tècniques d 'acampada.

Cada any, l'Alpha reuneix les distintes Unitats sota un lema comb. Al Ilarg dels anys, ja són mol-
tes les idees desenvolupades: una festa medieval, un campament indi, grans justes, moros i pa-
gesos, gran circ, tècniques d'acampada, les Illes, una festa de poble... L'octubre dei 1972 es ce-
lebraren unes grans Olimpiades a Can Ribera, que despertaren gran interès i expectació.
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.ortida de Ruta. Tema:
pervivencia, perd de ruta

, tadura; o sigui, sense pas-
ar fern. Solució després de

molt de pensar: dur animals
vius. Acordat per unanimi-
tat, ¡a ens teniu amb dos
bons i grassos conills dins
la motxila.

Arriba l'hora de comen
car a endreçar el dinar i
sorgeix el problema: cap
dels presents ha vist mai

matar un conill, i tampoc
ningú es dóna amb coratge
de fer-ho. Finalment, surt un
voluntari que, igual que els
altres, tampoc sap matar
conills. Això si: ha sentit dir
que li treuen un ull. Del cop
darrera les orelles no n'ha-
via sent pariar...

El voluntari agafa un
gatzoll de pam amb una ma
i amb l'altra el conill, í li co-
mença a parlar. (Ell diu que

ho fa per distreure'l!):
- "Conillet gaffit, abri be

l'ullet, que hi tens una Mis-
quote i amb aquest gat2o-
lief jo la te treure

El °mill, obedient, mira-
va fixament tan gran bene-
factor i, aquest, amb un
moviment rapid de monye-
ca zas!, l'ull defora! I en vols
de sang i estamane¡os i
crits Igiscos i conill en l'aire.

Perd dinàrem de conill
alid que és mes important:
aprenguérem que, aixf, no
es maten els conilist.

Un bon dinar de conill

I de febrer del 1991 / Veu de Sóller
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tat, i aquesta reunió es diu
Conseil de Caps (COCA),
des d'on s'organitzava i
plantejava l'escoltisme.
També féiern reunions de
formació de caps...

VS- Sempre va ser i és
un moviment no laic?

R.- Si, sempre ha estat
un moviment catòlic. Sinó,
en aquells moments no ha-
gués pogut existir.

VS- També sempre ha
estat un moviment que ha
respectat /a nostra Ilen-
gua...

R.- Sí, i sense cap tipus
d'imposició. Va ser un fet
que sorti de dins mateix de
cada un dels escoltes.

Les al.lotes

VS- I les al.lotes, quan

grups segons les edats: de
12 a 14 anys es deien Ran-
gers i Esplet; i de 14 a 16
anys Pioners i Caravel.les.

Activitats

VS- D'aquells primers
temps, què es va iniciar
que avui encara es conser-
vi?

R.- A partir de l'any
1964, es comença a fer
l'Alpha, que es una trobada
de tots els escoltes de
Sóller per iniciar les activi-
tats anuals.

VS- On es feien?
R.- De totd'una ja es va-

ren fer a Can Ribera. Els
propietaris mai posaren cap
impediment per fer-les allà.

VS- Quines altres activi-
tats recordes d'aquells pri-
mers escoltes?

R.- Bé, a més de les
excursions, féiem el que no
es res veil: els campa-
ments. Se n'han fet a molts
de llocs: Menorca, Mallorca,
Catalunya„ on moltes ve-
gades teníem l'ajuda de Tò-
fol Castanyer Noguera que
ens feia de cuiner... S'han
fet intercanvis amb altres
escoltes,

VS- / de treballs per a
Sóller?

R.- També. Si no ho re-
cord malament, els escoltes
foren els que posaren les
primeres papereres, han
netejat varies vegades la
Font de la Reina, els to-
rrents. Un dels lemes escol-
tes es "Deixar el món un
poc millor del què ho has
trobat".

Una nova experiencia educativa. Són els anys de l'obertura, la co-educació, la llibertat. Sorgeix
Branca Nova, Unitat mixta d'al.lots i noies majors de 16 anys, quasi tots treballant com a Caps
les altres Unitats. L'escultisme solleric sempre ha estat al capdavant de les experiències en l'or
ganització juvenil.

Els campaments d'hivern constitueixen una bona oportunitat per donar a conéixer als escoltes I;
importancia de la natura i del paisatge. S'aprenen a conéixer, estimar i protegir arbres, plante
insectes, ocells, els habitants de la muntanya i de la plana, del bosc i de la garriga. Els anys vu
tanta, les nines i els al.lots Rangers organitzaren aquest camp d'hivern a la Comuna de Fornalutx.

Anècdotes del Clan

BIOGRAFIA:

Joan Estades Ensenyat
va néixer a Lion, França, en-
cara que sempre ha viscut a

Té 74 anys, treballa
d'administratiu, és casat
amb Antònia Castañer Co-
lom, i té tres fills , Macià, Ber-
nat i Joan. Ha treballat sem-
pre en associacions civiques
de Sóller: la Congregació
Mariana, el Circulo Solleren-
se, i part de la Junta de la
Creu Roja i ha estat molts
d'anys Cap d'Agrupament
dels escoltes. També dedica
part del seu temps a estudiar
l'arxiu municipal, treballant
en el tema de l'emigració i
dels malnoms.

entraren a l'Agrupament?
R.. -	 També	 durant

aquest temps. El 1963 es
va crear un Agrupament
paral.lel femeni, que es deia
"Valentes Dones".

VS- / tenien la mateixa
estructura que els nins?

R.- Tenien dues unitats,
també: les Daines, de nines
de set a dotze anys; i
l'Esplet, per a nines de dot-
ze a setze. Anys més tard
es varen fusionar amb els
al.lots, i va ser tot u.

VS- Quan començaren
a funcionar el Rangers, els
Pioners, les Caravel. les...?

R.- Devers l'any 1965, a
l'estranger es disposaren
noves branques, i poc a
poc, aquests nous corrents
arribaren aquí. A partir de
Ilavors es dividiren els

Els anys 1965-66, influenciada pels nous corrents educatius procedents de França, l'Agrupació
"Capita Angelats" experimenta una profunda transformació, visible essencialment en la subdivisió
de les Unitats. De 12 a 14 anys, Rangers i Esplet. De 14 a 16 anys, Pioners i Caravel.les. A l'Al-
pha-75, les Caravel.les demostraren les seves habilitats musicals organitzant una banda de mú-
sica. Poca música i moltes rialles, com es de veure.

Cada curs escolta està subjecta a una acurada planificació, amb una sèrie de fites obligades -
Alpha, Sant Jordi - que serveixen de preparació per a l'apoteosi final: un campament d'estiu que
sol durar de cinc a deu dies. L'estiu del 1976, les Caravel.les s'ho passaren d'allò més bé men-
jant síndria a Cala Barca Trencada.

Promeses, lemes, escuts, motxiles, fulards, banderins, tendes de campanya, vida en comú, n
ves experiències. Tot això i molt més es l'escultisme. Més d'un milenar d'infants sollerics hi
crescut i s'han format en el sí de la gran família escolta. Molts d'ells han constituft parella i veu
com una nova generació, la dels seus fills, renova cada dia la saba de l'Agrupament "Capita /
gelats". Aquesta foto correspon al campament dels Llops i Daines a Tuent, l'any 1989.



El Sóller falla un penal al darrer segón

Una derrota per mèrits propis
Ara comença el patiment de cada

temporadam aixó que aquesta era per
anar amb positius. Idõ no, el Sóller ja
disposa de una quantitat preocupant de
negatius, concretament cinc, i la derrota
enfront el Ferreries no te perdó de Déu.
Després d'anivellar el marcador per

primer cop i amb un penal a favor en
temps de descompte, no es pot dir que
Ia derrota fos injusta i que el haver jugat
amb déu homes durant 65 minuts, im-
pedigues l'empat. Una total desfeta tác-
tica dels jugadors sollerics propicieran
una justa victòria visitant.

Mir encertà el sut de Cladera al penal. Era l'oportunitat al minut 92, al darrer segon!. (Foto G. Deyb)

Trofeu
Regularitat 90-91

Partit
SOLLER-FERRERIES

Punts
TUDURI 	 2
CLADERA 	 1

General
TUDuRi 	 19
BRUGOS 	 15
BESTARD 	 14
JUANJO 	 14

1 2
&Mer Ferreries

FITXA TECNICA

Alineacions:
C.F. Seller. Juanjo, Edu

(Nadal min. 80), Aljama, Brugos
(Alfons min. 61), Bestard, Martin,
Carmelo, Cladera, Tudun,
Amengual i Baltsar.

Ferreries: Mir, Jandro, Hi-
dalgo, Carré II, A. Julio, Lito (Go-
fialons min. 75), Aniceto (Crespo
min. 86), Diego, M. Viroll i Bar-
ber.

Arbitre: Sr. Caballero. Si la
setmana passada deiem de Coll
Homar, que es un bon arbitre
per jugar a casa, d'aquest altre
tot el Gontran, ja que en tot mo-
ment va perjudicar al Seller amb
actituts del tot provocatives,
que el podem calificar d'auténtic
"masoquista" de la polémica. No
mostra cap tarja al Ferreries,
mentres que als locals tres gro-
gues, a Carmelo, Cladera i Tudi-
ri, i vermella directa a Aljama,
presumiblement per insults. Pila
un penal al darrer minut a favor
del Seller i els jugadors locals ni
reclamaren dos mes.

Gois: Minut 20. 0-1: interna-
da de Barber que fuig de Bru-
gos i centra a rama petita, a on
Martin rellisca i Diego sol, aprofi-
ta per marcar.

Minut 37. 1-1: jugada perso-
nal de Tuduri, que ell mateix
acaba amb un gol de tir creuat
perfecte, a la sortida de Mir,

Minut 53: 1-2: Aniceto mar-
ca, aprofitant unes indecisions
defensives.

RESULTATS I CLASSIFICACIO
Ibiza - Isleño 	
Alaró - Alcúdia 	
SOLLER - Ferrerías 	
San Rafael - Cardessar 	
Ployas Colviá - Cala D'Or 	

Susp.
5-3
1-2
3-0
4-0

G

At. Baleares - P.D.Sta. Eulalia 	 1-0
Arenal - Portmany 	 5-0
Poblense - H. Isla Blanca 	 2-0
Badía C. Millor - Ferriolense 	 1-0
Seislán - Alayor 	 Susp.

E	 11 	OF	 OC 	 Puntos

At. Baleares 	 23 	 14 8 1 34 8 36 +14
Ibiza 	 22 	 14 7 1 32 9 35 +13
Ployas Calviá 	 23 	 12 3 50 16 32 +10
Cala D'Or 	 23 9	 10 4 27 21 28 +4
Poblense 	 23 	 10 8 5 20 16 28 +6
Badía C. Millor 	 23	 11 5 7 35 20 27 +5
Ferrerías 	 23 8	 9 6 23 20 25 +1
Ferriolense 	 23 8	 9 6 27 25 25 +3
Seislán 	 22	 10 4 8 25 21 24 +4
Mayor 	 22 6	 10 6 28 19 22
Isleña 	 22 7	 6 9 21 27 20 -4
Cardessar 	 23 5	 10 8 25 31 20 -4
Arenal 	 23 6	 7 10 29 25 19 -3
P.D.Sta. Eulalia 	 23 7	 5 11 16 21 19 -5
SOLLER 	 23 6	 7 10 16 23 19 -5
Alará 	 23 8 	 2 13 26 45 18 -6
Portmony 	 23 5	 6 12 27 41 16 -8
San Rafael 	 23 5 	 5 13 24 46 15 -7
Alcúdia 	 23 5	 5 13 23 47 15 -9
H. !sic Blanco 	 23 4	 5 14 20 47 13 -9

L'esclafit patit davant l'equip blau—grana de Fe-
rreries, ha capgirat la situació. Es pot parlar d' una
"pre—alarma". El fet de que per Can Maiol han de

passar encara els At. Balears, Cala d'Or, Ferriolen-
se, Seislan, Poblense, etc., etc., es a dir un grapat

d'equips de la zona alta, i vista la minima efectivitat
de l'equip de Nico a fora casa, ens obri els ulls a

una realitat evident: s' hauré de patir de valent per
enèsima temporada. Insistim que amb la deficient

temporada que duen a terme els equips balears de
Il Divisió B, el descens pot implicar fins a SIS equips

del grup de Tercera. Aixe, vol dir que a partir d'ara.
cada punt val el seu pes en or i que cada confron-

tació serà pel sollerics una final anticipada, comen-
pant per diumenge a Sant Llorenç.

Cardassar—Sóller, a partir d'ara,
cada partit una final

Puntuar
ja és una
obligació

Toni Oliver

Pot fotre xispes. Un Cardassar amb 20-4, tampoc pot
cantar victória. L'equip llorenci porta igualment una marxa
irregular, capaç de fer tres gols al Platges (fa quinze
dies), com encaixar un escandalõs 3-0 diumenge passat
a Sant Rafel. El que es cert es que un possible triomf del
Sóller, el deixaria pràcticament molt tocat amb —6 i
gol—averatge superat pels sollerics. L'empat també seria
la mar de bó. En tot cas, no sera pas gens fàcil. A casa
seva, els groc-i-negres són molt mal d'esclovellar, però el
Sóllér té un deute pendent amb la seva afició...

Hi haurà canvis

Un deute en forma de gran satisfacció, i en aquests
moments cauria maravellosament. Ens referim als dos
positius, parque de pas, deixaria mal tocat a un rival di-
recte. Es un moment absolutament important. Per cert
que Nico López introduira com a mínim un parell de can-
vis o tres. El colegiat designat, Ferragut Juan, sera el pri-
mer cop que dirigeix al Sóller, puix que ascendí enguany.
Es de desitjar que sia valent i que no es deixi influenciar
per l'escalfat ambient habitual del Camp des Moleter.
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Futbol Ill Divisió A Sant Llorenç, un partit clau  

Andreu Vivas

Un inici de partit sense histò-
ria dona a que a la primera opor-
tunitat visitant, el marcador fos
ja de 0-1 i amb l'expulsi6  d'AI-
jama (la segona d'aquest any),
el Sóller tangués l'encontre molt
costa amunt. Una jugada de
possible penal damunt Tudui
dona com a resultat aquesta
expulsió i endmés una gran in-
dignació del públic. Nomes fou
calmada amb el gol de l'empat
que va anar precedit un minut
abans, d'una clara oportunitat
d'Amengual va xutar a les
mans de Mir una clara pilota de
gol.

El Ferreries 100%
d'efectivitat

Si a la primera ocasió, els
menorquins havien marcat, a la
segona no foren menys i també
feren "barrina". Ara si que era
negre el panorama pel Sóller.
Amb inferioritat numèrica, amb
el marcador en contra i amb el

temps també, l'atacat desespe-
rat va començar i així també les
oportunitats per un rival, que de
esser mes encertat hagués sor-
tit de Can Maiol amb un marca-
dor al seu favor d'autèntic es-
càndol. Martin que relliscava
cada cop que volia entrar en joc,
Bestard que va demostrar que
juga millor a una posició mes
avançada, Baltasar i Amen-
gual que no els veien en Hoc i
Carmelo i Edu que no encarta-
yen les accions ofensives, dei-
xaven al públic sense esperan-
çes de poder arreglar aquell
desgavell.

Nadal posa ordre als
darrer 10 minuts

Amb la defensa que feia ai-
gua, la presència de Nadal era
urgent, ja que el fet de que
Amengual fes funcions de (liure,
no propiciava jugadas d'atac.
L'entrada es produí i tant
Amengual com Martin adelan-
taven posicions. Als darrers mi-
nuts foren de continuats centres
damunt l'are visitant i de poca
perillositat per Mir, que al minut
84 toma probablement a Car-
melo i que l'arbitre no volgué pi-
tar penalt, amb la lógica deses-
peració del públic.

Mir aturà un penal a
Cladera, al minut 82

nuts, una jugada d'Amengual,
si que va acabar en pena maxi-
ma. Amb Aljama expulsat, fal-
tava l'encarregat d'ejecutar el
penal, agafant la responsabilitat
que no volguè Amengual, el
davanter Cladera, que junta-
ment amb Tudurí, havía estat un
dels pocs encertats durant tot
l'encontre. El silenci al camp era
absolut i el punt de l'empat es
jugava a aquella jugada. Mir en-
devina la trajectória del xut de
Cladera i dona al seu equip els
dos punts, que amb tota justicia
va aconseguir. Aquest cinc ne-
gatius pesaran molt i no es veu,
per ara, com es poden esborrar.

CARTELLERA FUTBOLÍSTICA
Dissabte, 2

10,00 h. U.D. Sollerense — La Soledad (Benjamins)
11,00 h. C.F. Sóller — Porciúncula A (Benjamins)
16,30 h. C.F. Sóller — CIDE B (Cadets)
18,00 h. Vet. Port S611er — Pub Nadal (Aficcionats)

Quan passaven de dos mi -	 Caballero, un trist protagonista

TERCERA SEMANA en las GRANDES REBAJAS
44.

de CA'N TOM REIA
Colle Luna, na 27— Telf 630424

GRAN VARIEDAD DE ARTICULOS CON DESCUENTOS DEL 10 AL 70%
• •

iiNI UN SOLO ARTICULO SIN REBAJAR!!
CRISTALERIA - VAJILLAS - CUBERTERIAS - BATERIAS COCINA - VIDRIO - CRISTAL - PORCELA-
NAS - PLASTICOS - ART/CULOS DECORACION - MATERIAL PARA BARES - RESTAURANTES - HO-
TELES - GENERO DE BARRO MALLORQUIN - ESTERAS - MACETAS - TINAJAS - etc.
OFERTA ESPECIAL DE VERDULEROS COCINA - CINCO MODELOS DIFERENTES.

NOTA: SERVIMOS A DOMICILIO

o ST lia0s,  

Embutidos Aguiló S.A.
CASA FUNDADA EN 1900 	 N.1. F. A. 07002827

TEL. (971)630168
Ide 8 a 12 y de 2 a 6 excepta sábodos y días festivos)

AVDA. ASTURIAS, 4 A - APARTADO 2 - SOLL ER (MALLORCA)   

MI ot Cary
SABATES, BOTES, ALBARQUES,

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



PERLETES ESPORTIVES

Portada de "Veu de Sóller",
referent al Arbitre designat
per l'encontre Sóller-Ferre-
ries:

"Arbitrarir el partit el
col.legiat Caballero Alva-
rez, unânimament con-
siderat com un dels

millors referees de la categoria".

...I es que hi ha consideracions "desconsideratzadores"...

Veu de
Sóller

Port de Sóller, 3—Lluchmajor, 1

A dos punts del liderat!
Andreu Vivas

Fitxa técnica:
Alineacions: Port de

Pujol, Bort (Vázquez),
Arbona, Jordi, Manrique, Pardo,
Coll, Bauzà, Rivera (Vázquez II),
Raja i Abelard (Ruiz).

Llucmajor: Geri, Reina, Mo-
ra, Alvarez, Jaume, Janer, Geri ll
(Salom), Cardell, Cantero, Ser-
vera i Sempere (Jimenez).

Arbitre: Sr. Arbona. Mott
fluix de forma física, seguint el
IOC de molt Iluny, prova d'això,
es un gol que no done al Port,
amb una pilota que havia entrat
dins la porteria i que ell no va
veure. Mostre targes grogues a
Bauzà, Rivera, Vázquez i al de-
legat local Ripoll, i a Servera,
Janer i Jimenez, aquest últim
per dos cops, per part visitant.

Gals: Minut 6. 0-1: Cardell.
Minut 14. 1-1: Bauzà. Minut 55.
2-1: Abelard. Minut 74. 3-1: Ra-
ja.

Sorpresa i empat al descans

Quan només es due jugat

un poc més de 5 minuts, el con-
junt del Port de Sóller va tenir la
poc esperada sorpresa d'encai-
xar un gol amb una jugada que
no duia un perill aparent i que
obligava als locals a posar la
"maquina" a tot gas i fer un joc
que no creava ocasions clares
de gol.

Malgrat això, als 45 minuts
es va arribar amb l'empat a un
gol, per aixi poder afrontar la
segona part amb mes tranquili-

. tat.

Abelart i Raja, sentenciaren

Amb un joc més sere, es
crearen mes oportunitats i els
gols pogueren arribar i conduir
al Port a una còmode victòria.
Abelard primer i Raja després,
marcaren els restants gols, que
haguessin pogut esser qualque
més.

Amb aquesta victòria, els de
Daniel es situan a dos punts del
lider i tenen el proper diumenge
l'oportunitat de sumar dos posi-
tius més amb la visita al camp
del vice-cuer del grup, el Puig-
punyent.

IV Tomeig "Perruqueria J. Socias"
Diumenge gran final: Jorquera-Plomer

Darreres confrontacions:

Primera Categoria

Magraner, 2-Aguiló,
Jorquera, 2-Casasnovas,
Jaume, 2-Burgueho,
Palou, 2-Aguiló,

Segona Categoria
Pomar, 2-G. Ferrer, 0
Enseñat, 2-M. Ferrer, 0
Gelabert, 2-J. Quetglas,
Morell, 0-G. Ferrer, 0
J. Quetglas, 2-B. Quetglas,
Pomar, 2-Sampol,
M. Ferrer, 2-Marroig,
J. Quetglas, 0-Marroig,

Joan

La quarta edició del "Tomeig a Tres Bandes Perru-
queria Joan Socias" està arribant ja al seu final.

Diumenge, a les set i quart del capvespre es jugarAl en el
local del "Centro" la gran final entre en Jorquera i en Plo-
mer, dos dels millors jugadors actuals de la nostra Vall. A
pesar de tenir dos estils completaments diferents, qualsevol
dels dos pot ser el guanyador, ja que estan bastant igualats.
Una final que promet ser emocionant, quasi d'infart, no re-
comendable pels que peteixen de cor.

Dins la Segona Categoria tot pareix decidit, ja que en
Pomar només guanyant una partida de les dues que li que-
den sere el Campiò definitiu. La Iluita es centra entre n'En-
senyat i en Sampol, per el segon i tercer Hoc.

A la vinent edició ja vos oferirem les classificacions finals.

de Miguel D. Bernat
C/. Palau, 22. Tel. 63 38 42

faara..4

1Procoloe

PAPELES PINTADOS,
MOQUETAS, COLAS,

PINCELERIA, INSECTICIDAS,
ARTICULOS LIMPIEZA,

PRODUCTOS PARA PISCINAS,
ARTICULOS PARA ARTISTA,

PALOU, 22
TELEFONO 633842

SOLLER (Mallorca)

arena
llDROGUERIA

Bartolomé Bernat Ferrer
Y

Miguel Bernat Puigserver
Instalaciones y reparaciones eléctricas

Bernat Bernat
C/. Obispo Colom, 20

	 C . B 	 Telfs: 633955 - 632803
Presupuestos sin compromiso
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Futbol Divisió—Veu de la jornada

At. Balears, nou lider
Toni Rullim

Dos partits es suspengueren per mal temps: Eivissa-Illenc i
Seislan-Alaior.

At. Balears, guanyador del Santa Eulàlia, es el nou lider.
Platges, tercer classificat, apalliçA al Cala d'Or, 4-0. Es destepà
l'Arenal i enroscà cinc gols a un entregat Portmany. Va haver de
remuntar dos gols en contre l'Alarò per acabar guanyant per
5-3 a l'Alcúdia. Es recupera poc a poc el Sant Rafel i superà
amb claretat al Cardassar 3-0. Fins a la segona part no pogué
doblegar el Poblense a l'Hospitalet 2-0. Molta de feina donà el
Ferriolense al Cala Millor, els locals marcaren el gol de la victòria
en temps de descompte.

El Sóller va eser l'únic equip que perde a casa. El Ferreries
aprofità les errades dels locals que "presentaven" una banqueta
deluxe.

Portmany i Santa Eulàlia, poden sumar mês negatius

Per a la propera jornada, interessants encontres on interve-
nen equips situats a la zona baixa de la classificació, com poden
ésser els que jugarAn Alcúdia-Illenc, Hospitalet-Arenal, i Car-
dassar-Sóller. Menció apart pel Portmany-At. Balears.

Seislan-Eivissa, Santa Eulàlia-Platges i Cala d'Or-Sant Ra-
fel, en Ileugera avantatge pels equips que Iluiten per una plaça a
Ia promoció d'ascens.

Sa glosa den Tomeuet
A Sant Llorenç, a guanyar!

Voldria dir a s'entrenador 	 i Ilavors mos han d'expulsar
que me perdoni per sa glosada 	 al mister li toca averiguar
va ser tan forta sa Ilenagada 	 el seu bon o mal comportament
quejapenhlasalll Divisió

Perquè de luxe era es banquet
Havieu fet un equip ideal
	

¡es partit no varen guanyar
que era un gall amb esperons 	 i el voldria més d'un equipet
tutejavem a tots els rivals	 per sempre fer-los jugar
i empatavem amb sos campions

Deixem anar ses lamentacions
Sincerament, vos vull demanar 	 i Iluitem sempre "a matar"
que punyetes el Sóllertendrà 	 per sa categoria conservar
queli treuen verrnella directament 	 al Cardessar hemm de guanyar
es que xenarn malament? 	 encara que hi deixem es collons!

II Regional

Billar

Futbol juvenil

El triomf del Sóller davant l'Espanya, el col.loca en
el segon Hoc de la classificació, amb possibilitats de
que en els vuit partits que manquen es poden es-
curçar distàncies, fins i tot donar-li caça en el cap-
devanter Sallista. A partir d'ara, cada encontre sett
una final.

C.F. Sóller, 4—Espanya, 2

El liderat, més aprop
Joan Antoni

Alineació: Alcover, Sergi, CeliA, J. Antoni, Sacarés, López
(sus. m. 77, Bernat), Jimenez (sus. m. 67, David), Fontanet, Raja
(sus. m. 71, Pomar), Aguiló, Ros (sus. m. 14, San Martin).

Gols: Minut 3, 0-1, Toni en vasselina. Minut 23, 1-1, jugade
personal per la dreta d'Aguiló en passada final a Raja que mar
ca. Minut 27, 2-1, golas d'en Miguel Sacarés, que fa un bon tret
de falta directa des de fora de l'àrea. Minut 44, 3-1, Sergi, re
mata la treta d'un córner. Minut 69, 4-1, En Sergi d'uns trente
cinc metres transformà una falta directa, un gran gol que fou
molt aplaudit pels aficionats. Minut 88, 4-2, una errada de la de-
fensa local, l'aprofita en Joan per marcar per baix.

Comentari: No començaren bé les coses pels sollerics, ja
que l'Espanya en el minut tres s'avançà en el marcador i fins er
el vint-i-tres no el nivellaren. A rel d'aquest gol, els locals sem
valentonaren i yarn possar cercle al portal contrari, aconseguin .

dos gols més abans del descans. El Sóller es va quedar amt
un jugador menys per l'expulsió de Sacares.

En el segon període en Josep Got, amb deu jugadors va
enderrerir un poc les posicions del seus homes i l'Espanya va
atacar però de poc els hi va servir, ja que els seus atacs quas
sempre foren interceptats per la bona situació de la defensa lo
cal, tant sols una vegada varen arribar a la porteria d'Alcover
marcaren, gracies al desencert en el control de la pilota den
Sergi, aquest mateix jugador vint minuts abans habia marcat un
gran gol.

Diumenge a Capdepera

Partit de signe visitant. L'Escolar es un equip assequiblc
que va ubicat en la part baixa de la taula (el segon del darrers)
just ha guanyat dos encontres, n'ha empatats vuit i ha perdu
en tretze ocasions. Esperem que diumenge sumi el catorze.

El Sóller per joc i moral està en disposició de guanyar a
Capdepera i dur els positius, ara hi ha que anar vius i no con-
fiar-se gins ni mica.

Benjamins

Soledad i Porciúncula, visiten
Can Maiol

J. A. Can Maiol son els Solleren
se-La Soledad i D.F
Sóller-Porciúncula.

Dos encontres que moll
bé podrien significar dof
triomfs locals. Com es habi
tual, el primer encontre co
mencarà a les 10 hores, amt
el Sollerense com a protago
nista. L'altre equip, el Sóller
jugarà a les onze.

Després de la plujosa jor-
nada de dissabte passat, on
es varen suspendre els par-
tits Andratx-Sóller i Son Cla-
dera-Sollerense, demà dis-
sabte, torna l'activitat pels
nostres dos equips benja-
mins. Els partits a jugar-se a

Ayuntamiento de Sóller
ANUNCIO

Habiendo sido aprobada y publicada la Ordenanza Municipal
Reguladora de Vados Permanentes, se pone en conocimiento de
todas las personas interesadas en disponer de una prohibición de
aparcamiento frente a su garage, para poder acceder al mismo,
que deberán solicitarlo por escrito, previo abono de la cantidad
que corresponda.

Una vez aprobada su solicitud por el Ayuntamiento, se les ha-
rd entrega de una placa oficial, que deberá ser colocada de con-
formidad con lo que indica la referida Ordenanza.

Asimismo se advierte que todas las placas que no sean del
modelo oficial, con el correspondiente número de registro del
Ayuntamiento, no tendrán valor legal alguno a la hora de impe-
dir el aparcamiento de cualquier vehículo frente al garage en que
se encuentren colocadas.

Sóller a 1 5 de enero de 1991.   



Ciclisme

Definitivament la "Vuelta a España" passarà per Sóller

Reobertura
BODEGA SA LLUNA

Especialitat Xocolata amb Xurros i "Gofres"
TAPES VARIADES

Carrer de Sa Lluna, 108 — SOLLER
VOS ESPERAM!
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Bàsquet

La pluja obligà a suspendre tres partits

Les fèmines del Mariana en
forma: magnífic triomf dins

Calvià: 46-55
El plujós cap de setmana passat, va obligar a ajornar

un caramull de partits. Entre ells el J. Mariana - St.
Vicenç Paul en mini femení, Mariana-La Glòria en infantil
masculí i Mariana-Jovent en cadet femení. En quart
encontre, Mariana-Perlas Manacor (cadet Masculí), no
es poguè celebrar perla no presència dels manacorins,
en una hora precisament que la pluja havia minvat, i
s'hagués pogut jugar. Una clara incompareixença que
suposa que els sollerics s'imposin per 2-0, reglament en
rnA.

Jota &Besfer

11 Div. Femenina

Costa de Calvid, 46
J. Mariana, 55

Extraordihari victòria davant
un dels gallets del grup en par-
tit jugat en el magnific polies-
portiu calvianer. El Mariana va
mantenir el ritme que més
convenia. El domini del rebot
defensiu va ser una de les
claus. En atac, posicions bones
que permitiren a través del seu
fàcil sistema, anotar bons bàs-
quets. Seria injust destacar a

cap jugadora. Totes jugaren a
notable nivell.

Cadet Masculí

J. Mariana, 47
Cide B, 29

L'únic partit que es juga a
Sóller. Les condicions no eren
les més icIónees. Els visitants
es negaren al ajornament.
Defensa al home en els dos
equips. Més força en els locals,
sortint bé al contracop. Clara
aventatge al descans (25-1).
Més dificultats a la continuació.
Destaca A. Gelabert i els infan-
tils J.J. Castanyer i M. Arbona.

Joan

La nova que avançava "Veu de
Stiller" en el seu moment acaba de
confirmar-se. Definitivament la sete-
na etapa de la "Vuelta a España",
que es disputarà el diumenge dia

cinc de maig, passarà per la nostra
Ciutat.

Dins el seu recorregut es troben
tres ports de muntanya de segona
categoria: Puig Tomir, Puig Major i
Coll de Sóller.

Els vint-i-dos equips professio-
nals sortiran des de Ciutat cap a Al-

gaida, Montuki, Villafranca, Manacor,
Petra, Santa Margalida, Can Picafort,
Port d'Alcúdia, Pollença, Puig Major,
Sóller i final de nou a Ciutat.

El pressupost de les dues etapes
que es disputaran a la nostra Illa, su-
pera àmpliament els cincuanta mi-
lions de pessetes.

PROPERA JORNADA

J. Mariana-Jovent, el liderat en joc

Dos partits es jugaran aquest cap de setmana a Sóller. Demà
dissabte, en juvenils femenines el J. Mariana rebrà la visita del San-
ta MOnica, i diumenge, a les 10,30 un super-atractiu partit corres-
oonen a la II Divisió Autònomica femenina entre els dos equips que
/an empatats en el primer Hoc: Jovent i J. Mariana. Tota l'emoció
lei bàsquet en un encontre catalogat com el "del any" Sort i ànim!.

Terceres Jornades de l'Esport Base
Presentació del Ilibre"Ciclisme"

Joan-Antoni

Baix de l' organització del
Consell Insular de Mallorca el
vinents divendres i dissabte,
dies 15 i 16 de Febrer, es fa-
ran les "Terceres Jomades
d'Esport Base", dedicades
en aquesta ocasió al Esport
del Pedal, del que es co-au-
tor el Tècnic Nacional Solleric
Joan Oliver.

Programa

A les quatre i mitja del di-
vendres el President de la
Comissió d'Esport del Con-
sell Insular Andreu Riera, el
President de la Comissió Na-
cional de Ciclisme Joan Se-
rra, el President de la Fede-
ració Territorial Balear de
Ciclisme Antoni Vallon, el
Coordinador del Servei de
Medicina Esportiva del C.I.M.
Joan Gasull, i el President
del Col.legi d'Arbitres de
Ciclisme de la F.T.B.C. Pere
Mulet, faran la presentació i
opertura de les Jornades.

A les 16,45 el Metge de la
"Vuelta Ciclista a España"
Fernando Astorqui iniciará
el cicle de conferències amb
el tema "Urgencies en el
ciclisme".

A les 17,30 el Profesor del
INEF de Lleida Francisco
Biosca", i el Coordinador de
Medicina Esportiva del CIM
Joan Gasull disertaran da-
munt "Les lesions del genoll
en el ciclisme".

A les 18,15 n'Albert Gar-
cia, Professor de la INEF de
Lleida, parlarà de les "Bases
de I 'aplicació de la bicirnecá-

TERCERES
JORNADES
DE L'ESPORT
BASE

nica en ciclisme".
A les 18,45 el metge del

CONI Antoni Dalmonte de-
senvolupara. el "Seguiment
médie i fisiolegic de/ciclista

Seguidament a les 19,25
en Bartomeu Mari, metge
esportiu del Consell Insular
de Mallorca, explicarà la "Hi-
dratació en el Ciclisme".

I en Teo Cabanes, met-
ge esportiu del CIM, junta-
ment amb en Bartomeu Ma-
ri i en Joan Gasull donaran
els resultats i les conclusions
de la "Enquesta mèclic-es-
portiva aplicada al ciclisme".

Es tancarà la jornada
amb una taula rodona de tots
els ponents.

El dissabte, a les deu, les
.Jornades s'iniciaran amb el

tema "Cicloturisme" impartit
per un bon amic dels ciclis-
tes sollerics, el petrer Miguel
Riera Alzamora, Director
Esportiu de Ciclisme.

A les 10,15 el tema fort
del dia, l'ex-professional"
Bernard Hinaul, que parlarà
del tema "Ciclisme Professio-
nal'.

A les 10,45 . el Cap Co-
mercial de la casa Look Te-
nus Briscadieu disertara
damunt el "Pedal Look en el
ciclisme".

A les 11,15 Taula Rodona
a la que a més dels tres po-
nents hi participaran els
ex-campions mundials Gui-
llem Timoner i Miguel Mas,
l'ex-ciclista Jaume Salvá, i el
Directiu del Club Ciclista
Palma Josep Soria, actuant
de moderador en Joan Ga-
sull.

A les 12,15 en Josep So-
ria i en Bartomeu Arbona,
redactor del "Diari de Mallor-
ca", desenvoluparan el tema
"Organització de curses
ciclistes

A les 12,45 en Tombs
Monserrat (Ultima Hora) i en
Ricard Pla (TVE Balears)
comentaran la "Influència de
la premsa en el ciclisme".

Es tancaran les Jornades
amb la taula rodona damunt
Ia "Organització de curses",
en la que a més dels ponents
hi participaran en Salvador
Ripon (Baleares), i en Pon-
cio Boyer (El Dia 16), a la
que actuarà de moderador
en Bartomeu Mad.

Per inscripcions vos po-
deu dirigir a qualsevol dels
directius del Club Ciclista
"Diefensora Sollerense".



Financiat pel CIM i l'Ajuntament

Arriba el nou mobiliari per
a l'Assistent Social

M.I. 	 Pagat amitges

Dimarts d'aquesta mateixa setmana
arribà a les Cases de la Vila el nou mobi-
liari que recientment l'Ajuntament ha ad-
quint per a la dotació del despatx de l'As-
sistent Social, que actualment ocupa
Onofre Bisbal.

El mobiliari consisteix en vàries taules,
cadires, arxivadors i armaris, que seran
instal.lats a una sala buida de la tercera
planta.

Dies enrere havia arribat també l'ordi-
nador, dotat amb disc dur de 40 MG, mo-
nitor, modem i impressora, a més del
programa informàtic que permetrà el se-
guiment i el control dels projectes que du
a terme la comissió de Serveis Socials
municipal i dels beneficiaris als quals van
dirigits.

El cost del mobiliari i de l'equipament
informàtic ascendeix a unes 900.000
ptes., la mitat de les quals han estat apor-
tades pel Consell Insular de Mallorca i
l'altra mitat per l'Ajuntament.

De moment, tot igual

Aquest equipament material serà ins-
tal.lat de forma provisional a les Cases de
la Vila fins i tant no s'hagi habilitat un nou
despatx a la sacristia de l'antiga capella
de les Escolàpies, segons un projecte
que està redactant l'arquitecte Bemat
Nadal per encàrrec de la Conselleria de
Sanitat.

A l'entretant, l'Assistent Social muni-
cipal atendrà les consultes al Centre Sani-
tari, tal com s'ha fet fins ara.

Deli:

Alberto Oliveras presentà la conferència
"Tunisia en bicicleta"

Durant aquestes vacan-
ces de Nadal, els tres joves
Xesqui, Pere i en Jaume,

muntaren una sessió de dia-
positives, per tal d'exposar al
públic l'experiència que rea-

LIBROS DE ARTE
Por no tener su dirección, ni su teléfono,
ruego al Sr. a quien presté mis 4 libros de
arte que me los devuelva lo antes posible.

Sra. STOMA. C/. Cetre núm. 54 - 3°.
Telf. 63 25 57.

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
1/una, 7- Teléfono 630132

Sant Jaume, 7- Teléfono 63 1286
FABRICA: Meta, 48 - Co'n Tabalet- Tel. 630651 

Transports
C. SASTRE

GAS-OIL
PER A CALEFACCIO

A DOMICILI

Tel. 633049/630387   

Refeim MATALASOS DE LLANA
Recollida i entrega domiciliaria

•MMI•

cam oliver
Victòria, 1 - Tel. 631288 - Fax 630334

RE PORTAJES FOTO y /IDEO, FOTOS CARNET

wile MI oreno
REGALO Y ARTESANIA PARA EL DIA DE SAN VALENTIN

Calle de la Iglesia, ô - Tel. 632301 - 07108 Puerto Sailer

PLACER
RELAJAMIENTO
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LA ROBOTICA
EN EL REVELADO
CON TECNICA
DIGITAL
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litzaren a Tunísia.
"Veu de Sóller" ja oferí un

reportatge sobre aquesta ex-
cursió deportiva, en la qual
els tres protagonistes exph-
caven Ilargament l'experièn-
cia.

Alberto Oliveras, fou la
persona que presentà la con-
ferència. Molta gent acudí a
l'Ajuntament on es feia la
sessid, que tengué gran èxi t ,
la sala magna s'omplí de gom
a gom.

CAN MORA DES VI
(Casa fundada en 1873)

PERE J. MORA ALBERTI
VINOS Y LICORES DEL PAIS

C/. Ilene 49 - Tell. 63.12.48 — SOLLER

AJUNTAMENT DE SOLLER
AVIS

A consecuència de les darreres pluges
torrencials caigudes a Sóller, es tenen noti-
cies de danys ocasionats per les inunda-
cions. Per tant, es comunica a totes les per-
sones que creguin tenir dret a possibles in-
demnitzacions, que presentin un escrit a
l'Ajuntament exposant el cas, el qual els
remetrà després al Govern Balear, als efec-
tes oportuns.

Sóller, 29 de gener de 1991.
EL BAILE

LA MEJOR
TECNOLOGIA
PARA SUS
MEJORES
MOMENTOS

i al Casal Pau Noguera (Els Jardins)
Foc-Trobada d'antics i joves escoltes.

CALIDAD A TODO COLOR EN I HORA



Els joves de Stiller, són conscients
de que volen la Pau

P.P.

Els joves de Sóller han
demostrat, una vegada més,
que volen la Pau. La nit del
dimarts, els alumnes dels
instituts de BUP i FP es tan-
caren a l'interior del centre
quedant a romandre tota la
nit en senyal de rebuig a la
guerra i, més concretament,
al conflicte bellic del Golf
Pèrsic.

Aquest acte, a més de

Sóller, es va celebrar a tot
l'Estat espanyol on, per ini-
ciativa de l'associació d'es-
tudiants d'ensenyances mit-
ges, es va donar suport a ac-
tes de solidaritat en una data
tan assenyalada com dia 30
de gener, en el qual es ce-
lebra mundialment la mort
del pacifista Gandhi.

Col.loqui al gimnàs

L'acte va tenir Hoc al
gimnàs i, per començar la

tancada, es va celebrar un
col.loqui entre els assistents,
professors i alumnes, on ca-
da un va expresar la seva
idea sobre la pau, la guerra,
l'objecció de conciência, la
deserció i d'altres temes
consemblants. Acte seguit,
es varen posar miques a
l'estomac, amb pa a butxa-
ca; i després el cant i el ball
ajudaren a cansar els cos-
sos per dormir tota una nit i
no precisament amb les
millors condicions per fer-ho.

a • uerra del Golf

Ajuntament

Oposicions a treballadors familiars
Î a Auxiliar de la Llar

a Treballadors Familiars i set-
ze per a Auxiliars de la Llar.
Tant els uns com els altres va-
ren haver de respondre prime-
rament a unes questions, per
escrit, i varen haver de resol-
dre un cas concret.

Els qui superaven aquesta
prova passaran a una entre-
vista oral amb el Tribunal Ava-
lador, conformat per dos regi-

dors, quatre funcionaris de
l'Ajuntament, un representant
sindical i un del Consell Insu-
lar.— Els seleccionats foren:
Treballadors familiars: M. An-
tònia López; Eulalia Gimé-
nez Gutierrez i Jose A. Al-
bifíana Peláez. Auxiliars de
Ia Llar: Rosa Llabrés Serra,
Maria Colom, Margalida
Payeras.

M.K.

Divendres de la setmana
passada es varen celebrar les
oposicions per a cobrir les
places de Treballadors Fa-
miliars i Auxiliars de la Llar,
convocades per I 'Ajuntament.

El nombre d'inscrits a les
oposicions va ser de nou per

Visita Pastoral del Bisbe,
la segona quinzena de febrer

G.M.

Des del dia 12 fins el 24
de febrer, en dies intermi-
tents, el bisbe de Mallorca
Teodor Ubeda realitzarà
una visita pastoral a les di-
ferents parròquies de l'Ar-
xiprestat de Sóller.

Cada quatre anys el
Bisbe realitza una Visita
Pastoral als Arxiprestats
per conèixer la realitat pas-
toral d'aquell Hoc i per tenir
un contacte directe amb el
poble, amb les activitats
concretes de les comuni-
tats i amb els tots religio-
sos.

Trobades i confirmacions

Els actes que es realit-

zaran són de dos tipus. Els
primers són trobades di-
verses amb grups: dia 12
amb els catequistes, dia 15
amb la Coordinadora de
Joves Cristians, dia 16 amb
els joves de confirmació,
dia 21 amb el Consell de
Sector, dia 22 amb els
mestres cristians dels dife-
rents col.legis de la Vail i
amb els responsables de la
pastoral social i dia 23 amb
eis preveres i religioses.

El segon tipus d'actes
prevists són Celebracions
Eucarístiques a les distintes
parròquies de la comarca.
A les parròquies de l'Horta,
Port i Sóller en la seva visita
el Bisbe confirmarà un cen-
tenar de joves que durant
un temps han seguit un
procés de catequesi.

Un centenar de
joves a la
presentació
del Ilibre
de Mn. Suau

Un centenar de joves
acudiren a la presentació
del llibre de Mn. Teodor
Suau De Cafarnaiim a
Jerusalem que tengué
Hoc el passat dissabte al
Casal Pau Noguera.

Després d'explicar les
causes i els objectius del
llibre el seu autor va res-
pondre a les preguntes
formulades pels assis-
tents.

L'acte de presentació
acabà amb una pregària
comunitària.

wriz
Calle Luna,12 Sóller

Mallorca • Tel. 63-04-47

FERRETERIA

stek--

14 de Febrero, día de los enamorados,
dígaselo con joyas del amor.

C/. Borne, 5 - Telf. (971) 63.23.15 - SOLLER (Mallorca)

cY°

AJUNTAMENT DE SOLLER
Es comunica a tots els interessats en participar al

concurs de carrosses de la RUA passin a apuntar-se a
l'Oficina d'Informació de l'Ajuntament, abans de diven-
dres dia 8 a les 13,30. També es recorda: que l'altaria
màxima no pot accedir del 4,5 m. des del nivell del terra
i que la Concentració de les carrosses i dels participants
sere] a la FILADORA (carrer de la Mar), a les 1 5 hores.

IMPORTANT: no es donarà subvenció a les carros-
ses que no s'hagin apuntat previament.

• 	VINE A FER
EL CARNAVAL A

3KOALA
hobbys

C/. Bauçà, n° 7- SOLLER

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

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

EXTRAVIADA
Moto DERBI "VARIANT" negra

n° placa: 2124.
Informes: 63.25.71. SE GRATIFICARA
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A la galeria Maneu
de "Ciutat"

Francisca Martí,
innaugurà la seva
exposició "Fulles"

M.I.

Dimarts d'aquesta mateixa setmana, la
jove pintora sollerica Francisca Martí, in-
naugura la seva exposició sobre el tema
"Fulles".

Les seves obres, que ha treballat
aquest any passat, 1990, es basen en
elements molt simples de la naturalesa,
elements que tots acostumam a veure
sense posar -hi gaire esment. La pintora en
aquest cas, ha sabut traduir aquests ele-
ments, pedres, tulles, troncs... sobre el
paper, de l'art.

A la Galeria de Joan Oliver "Maneu" de

Palma, desde dia 29, l'obra de Francisca
Marti esta oberta al públic. El dia de l'in-
nauguració hi foren presents a l'acte el
batle de Sóller, Antoni Arbona i el Director
General de Cultura de la Comunitat Autò-
noma, Jaume Martorell, entre d'altres per-
sonalitats.




