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Nomes pot exercir aquest càrrec
un funcionari

El contracte Ajuntament -
Recaptador d'Imposts es nu

El contracte amb Jaume Fullana s'aplica des de l'any 1986.

El gol de Tuduri es d'aquests que es recorden. Marcat en el minut
91, ja no hi va haver temps per una reacció Ilorencina.

Fenomenal 1 — 2 dins Cardassar

El Sóller va fer un ou
de dos vermeils
T.O.

En unes circumstan-
cies difícils, en un moment
plenament oportú I en un
terreny gens fàcil, el Saler
dona la campanada diu-
menge passat a Sant Llo-
renç. Un primer gol sa lle-
ric de Martin als vuit mi-
nuts, va ser contestat pel
local Morey als 41. A la
segona part, efectiu con-
trol visitant, i quan sem-
blava que l'empat seria
definitiu i a la vegada bo
pel Sóller, en el temps de
descompte, l'imprevisible i
genial Tuduri va fer en ju-

gada personal, el gol del
triomf.

El quart classificat Ca-
la d'Or ens visita diumen-
ge demati (11,30).

El partit es preveu
molt dificil per a l'equip de
Nico, si 106, la reforçada
moral dels locals, pot au-
dar el seu. Amb una victò-
ria, el Sóller donaria una
passa de gegant cara a la
seva tranquil.litat futura.
Com a partit teloner, es
jugara un interessantissim
Sóller — Poblense de juve-
nils.

En definitiva, una
atractiva matinal futbolera
a Can Maiol.

Les Obres de construcció de la Xarxa d'Aigua Po-
table i Clavegueram de Deià començaren fa unes set-
manes. Les siquies de les canalitzacions s'han començat
a fer des del Puig, cap a vall tirant cap a Ca ses Monges i
cap a la Costa d'en Topa.

Per poder obrar bé, s'estan utilitzant uns petits vehi-
cles que, a causa de les seves dimensions poden passar
pels estrets carrers del Puig i del Clot.

Aquestes són les obres de la primera fase de la xarxa
que com explicarem fa uns mesos, esta subvencionada
pel Consell Insular de Mallorca, dins el Pla d'Obres i Ser-
veis de I 'any passat.

Veu
Núm. 90 75 Ptes.

I Diumenge,
Sa Rua!

Redacció

Dies de Carnaval. Un any més, la ciutat de
Saler es prepara a viure amb alegria les festes
de Camestoltes.

L'Ajuntament té prevista la celebració de Sa
Rua diumenge, dia 10, amb la concessió de
subvencions per a les carrosses que hi vulguin
participar.

La concentració de comparses i disfresses
individuals es realitzarà a partir de les tres del
capvespre als voltants de l'amtiga fàbrica de La
Filadora, al carrer de la Mar, des d'on s'iniciarà
Ia desfilada fins a la plaça Constitució.

Setmanari Independent d'Informació Comarcal
r , ,

Máscares Muais mégico-religioses de Thailandia. Les nostres  màscares de Camava I tenen una funció més lúdica, popular, divertida i
bullanguera.- (Foto G.Dey6).

c Sollet A

Futbol

J.B.

Segons un informe juridic
elaborat a petició de l'Ajun-
tament, i datat el mes de no-
vembre passat, el sr. Jaume
Fullana, recaptador munici-
pal, hauria estat treballant,
d'ençà de 1986, a lampar
d'un contracte considerat
NUL.

Aquest informe, s'ha ba-
sat en un metòdic examen
de la documentació aporta-
da, amb la sol.licitut, per
l'Ajuntament, i en especial
del contracte de treball
subscrit pel batle i el sr.
Fullana el 30 de setembre de
1986, i segons el qual, el se-
gon, s'adjudicava el Servei
Municipal de Recaptació, per
"gestió directa", amb la con-
dició, entre d'altres, que això
no suposaria l'adquisició per
part seva de la categoria de
funcionari.

No és funcionad

Precisament aquesta, pa-

reix ser una de les causes de
Ia nul.litat del conveni, per
estar en oposició a les dispo-
sicions legals vigents en ma-
teria de Règim Local. Això és
el que es desprén de l'infor-
me, quan en la seva conclu-
sic') se pot Ilegir textualment
que el contracte que adjudi-
ca la recaptació municipal,
en periode voluntari i execu-
tiu, a qui no ostenta la condi-
oie) de funcionari, i ni tant sols
és persona l al servei de
l'Ajuntament (com és el cas
del sr. Fullana), s'ha de quali-
ficar com a nul de pie dret,
trascendint als acords mini-
cipals que l'aprovaren (Co-
missió de Govern de
31—VII-86 i Ple de 7—X-86),
per ser de CONTINGUT IM-
POSSIBLE, subsumilole en el
númwo 2 del parégref ler.
de l'article 47 de la Llei de
Procediment Administratiu.

L'informe esté ratificat
per una sentència del Tribu-
nal Suprem, confirmada per
una altra dictada per la Sala
del Contenciós Administratiu
de l'Audiència Territorial de
Ciutat de Mallorca.

Deia



Serveis 0101bid

Ajuntament de Saar 	 6302C01l204
grim MuniVoal del Port 	 630101
Ajuntament de Fernalubi 	 631931
Ajuntarnent de Deli 	 629077
Juest de &filer 	 t333348
Notaria 	 632611
Bacteria 	 E301302
Poliera Municpal 	 630200
Policia litrunicipl-Urgendes 	 633721
Guar& CM 	 630203
Bornbers 	 1332503
Unitat Sanibria 	 633011
CleU Roja 	 633845
Metie deGuenia(Avisos) 	 623721
Matat 	 630231
Escenador 	 633561
Cementii 	 1331429
Rocidenoia-Hospb 	 630777
Depuradaa 	 E30842
Cams 	 631191
'El Gas', s.a. 	 EG0128
Saver Funeral 	 633E05
'El Gas' s.a. (averias) 	 1333198
• Gas' s.a. (Urgencies) 	 E311C8
Lib*s& 	 E3M17
OtresdePort 	 633316/69
A.S.C.P. (Ca'n Dike) 	 632421
(kilo Seierense 	 1331206
La Unión 'Sa Bdiguete 	 E301133
Defenscra Solerense 	 631556
Ferrocarri deSeller 	 630130
CiaarcosAzules' 	 630170
CieTrarncotane 	 632061
ParadaTEDds-EsPort 	 E31384
Parada Taxis-Weir 	 630571
Parade Twas-Sa Torre 	 631379
AutocitsUorrcert 	 202125
AŒ 	 632821
AutocasRege 	 633567

TRENS

Palma-Wier:
08,56 - 10,40 - 13,00 - 15,15 - 19,45
Saller-Paima:06,45-09,15-11,50-14,10
- 18,30.

TRAMV1ES

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. (21,00 Diumenges
Festius).
Perl-S6Nr. 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 - 1 9,31) -
20,20 - 21,10(21,20 Diumenges i Festius).
AVIS: Els tramvies marcats amb un
anllacen amb las arribades y sortides dels
trens.

AUTOCARS
(De I'l d'octubre al 3 ldedarç)

Palma-Velldemesse-Deii-Perl de Stoller
07,30(') - 10,00 -12,or -15,00-
19,00
Valldemossa-Deii-Port de Seller 	 -
10,30 - 12,30(') - 15,30 - 19,30.
Deli-Pod de Seller. 08,15(') -10,45-
12,45(')--15,45-19,45.
Port de Seller-Deii-Velldemossa-Pelma:
07,30 -09,30(*)-14,30 -16,00(*)-
17,30.
Deli-Valldemossa-Palma: 08,00 - 10,00(*)
- 15,00 - 16,30(' ) - 18,00.
Seller-Port de Pollença: 09,00.
Pott de Seller-Port de Pollença: 09,30.
Poll de Pollença-Se iler 16,00.

BARQUES

Poil de Sóller-Sa Calobra: 10,09-15,09.15,00.
Sa Calobra -Port de Stoller 12,09-  16,45.

FARMACIA DE
GUARDIA

A l'Ajuntament (Policia Municipal) vos indica-
ran la farmacia a la qual vos podeu dirigir

EL TEMPS
Estació de Sa Vinyasa

Enguany ja han
caigut

3451./m2.

TEMPERATURES
	

PLUJA
Maxima 14,6 dla 4
	

14,0 litres dia 1
Minima 2,8 dl. 4
	

60,0 litres dia 2

3,5 litres dia 4
0,5 litres dla 5

Quan encara no ens haviem recuperat dels forts ai-
guats de fa quasi quinze dies, el passat cap de setmana
ens torna a visitar la pluja, i altra cop en certa intensitat;
la causa una borrasca situada al Nord d'Africa ens toma
enviar vents molt humits de 'levant.

Des de que ha començat l'any les pluges han estat
generoses, malgrat el mal que hàgim pogut fer, a la liar-
ga seran molt beneficioses, perquè amb un hivern tan
humit es preveu que la floració dels arbres a la primavera
sia abundosa donant esplets per tot arreu, sobre tot
d'oliva, perquè enguany les oliveres han descansat.

Segons les previsions meterológiques aquest cap de
setmana pot tornar a ploure.

Sembla com si la pluja darrerament volgués passar
cada cap de setmana entre nosaltres, esperem que si
aquestes arriben sien moderades, perquè, estant la terra
tan amarada seria molt perillós que tornasin les intenses
pluges.

Iglesia de la Alqueria del Conde

Triduo Eucarístico y solemne
fiesta de Ntra. Sr. de Lourdes

Hoy, viernes, día 8.- A
Ias seis de la tarde, Ex-
posición del Santísimo y
Turnos de vela, imploran-
do del Altísimo la paz. A
las siete menos cuarto,
Rosario, Deprecaciones,
Reserva y Misa.

Mañana, sábado.-
Todo como el día anterior.

Domingo, día 10.- Mi-
sa rezada a las diez y
media. Por la tarde, a las
seis, Exposición del San-
tísimo y Turnos de vela,
implorando del Altísimo la
Paz. A las siete menos
cuarto, Rosario, Depre-
ciaciones, Final de la
Quincena, Reserva y Mi-
sa.

Lunes, día 11. Fiesta
de Ntra. Sra. de Lour-
des.- A las doce, en
conmemoración de la
Rimera Aparición, Misa
con cánticos.

Por la tarde a las sie-
te, Rosario, Depreciacio-
nes y procesión de an-
torchas.

-Avui

8 de f ebrer del
1 .991 . Divendres

Sant Joan de Mata i Santa
Elisenda.

Demà, Santa ApolOnia.

Diumenge, Santa Escolàsti-
ca.

Costumari
Sant Joan de Mata era fie del cas-
tel de Mataplana i de la fama
del comte Amau. Va fundar

dels trinitaris i va voltar molt
man arnb gran facilitat put< que,
segons conta la tradien5, tenia la
vitud de volar sense *as i anava
a terres de =raja a redimir cap-
tius, j quan els sarreins j heretges
volien atacar-lo alçava el vol i es-
capava.

Es ONO popular que els mals
vergonyosos kin en una quantitat
fixa i que sempre n'hi ha el mateix
nombre d'afectats. L'única mane-
ra de desfer-se'n es encvnenar el
mal a un afire. Per això es vega-
va a Sant Joan.

Dijous,7Febrer 	 47.769
Dimecres, 6 Febrer 	 70.375
Dimarts, 5 Febrer 	 63.915
Dilluns, 4 Febrer 	 59.210

Divendres, 1 Febrer
59.210
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Horari de Misses (Hivern)
Octubre-Mar;

Dissabtesi Diumengesi - '
TO vigilies detest testes

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

Sa Capelleta 20
Biniaraix 630017 19 10
L'Hucta 631410 19,00 10,30
Port de &filler 631503 19 12(c),18
Fomalut( 631968 19 10,19
Deia 639172 9

PUNTS
DE VENDA

Sóller: Estanc de Plaça.
Can Godo.
Can Pere Lluc.
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.
Delà: Es Forn.
Palma: Quiosc del Born.

Estanc Plaça Fleming

Veu d'Esglesia

Preparem-nos pera la
Visita Pastoral

Ja és sabut que la segona quinzena de febrer, el
Bisbe de Mallorca, efectuarà per tercera vegada la Visita
Pastoral a les comunitats catòliques de l'Arxiprestat de
Sóller.

El Bisbe, successor dels apòstols, és el Vicari de
Crist per a l'Església local; ell és el qui fa present a Je-
sús, Bon Pastor, a la diòcesi de Mallorca. Per això és el
primer interessat en fer present l'encàrrec del Senyor:
Predicar l'Evangeli, i per a predicar-lo necessita conèixer
d'aprop la vinya que el Senyor li ha confiat. Es el que fa
el Bisbe a les Visites Pastorals.

Enguany des del dia 12 al 24 del present, Don Teo-
dor Ubeda, acompanyat del seu Vicari Episcopal de Zo-
na, estarà present a la Vall de Sóller. Es reunirà amb els
catequistes, religioses, grups juvenils i d'adults, mes-
tres, militants cristians, associacions piadoses,... • Cele-
brarà l'eucaristia a cadascuna de les Parròquies. Admi-
nistrarà la Confirmació on hi hagi joves preparats. Dirigi-
rà la seva paraula als catòlics i homes de bona voluntat.

Es un esdeveniment que necessita una preparació
especial. Com? Redescobrint la missió del Pastor dins la
comunitat cristiana, estant atent a la seva paraula enco-
ratjadora, prendre més en sèrio la tasca que cadascú
desenvolupa en la comunitat, pregar assiduament per-
què el Bisbe sigue feel a la missió apostòlica que
l'Església li ha encomanat. Assistir a les diferents troba-
des que tendrà.

Tant de bo que la Visita Pastoral de Monsenyor Teo-
dor Ubeda, Bisbe de Mallorca, ens confirmi a tots en la
fe que creim, vivim i celebram.

Els preveres de la Vail

ANUNCIS CLASSIFICATS

COMPRARIA pequeño
piso, estudio o altillo con-
vertible en vivienda. Pasar
ofertas por escrito al Apar-
tado 10090 de Palma.

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

COMPRAM MOBLES i
qualsevol altra cosa rústica
o antiga. Pagam al comp-
tat. Antiguitats Antoni de

Sa Coma (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.
Teléfonos: 63.05.74 y
45.61.04.

COMPRARIA terreno
en Sóller apto para edifi-
car. Tfno. 63.31.16.

Horario de 7,30 hores a
12,30 hores y de 14 hores a

19 hores.

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

COMPRO LEÑA pro-
cedente de podas, talas y
arrancamientos. Preguntar
por Miguel. Tel. 63.22.38.

ES NECESSITA xò-
fer-repartidor amb carnet
de segona. Tel. 65.06.51.

ES NECESSITA depen-

ALQUILO despachos.
Tres dependencias.
Aptos para cualquier

negocio.
Plaza Constitució.

Tfno. 46.48.20.

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
Telf. 63.10.97.

SE VENDE piso céntri-
co, calle del Mar, ático 3,
terraza buna vista, precio
interesante. 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.
Informes: tel. 63 12 99.

VENDO dos violines

antiguos perfecto estado,
buen precio, de particular
a particular.
Tfno. 63.30.45

VENDO Gilera 125-KK.
Perfecto estado. Matric.
PM-AV. 15.000 kms. Precio
350.000 ptas. Tfno. 63.29.72

UNIVERSITARI dóna
classes de repas. EGB i
BUP (català, matemàtiques,
llengua i literatura). In-
form. 63.00.31 de 13 h. a 14
h.



conseqüència de les revengudes

El torrent Major, el de Can Creueta i
el des Jaiot, hauran de ser reparats

M. I.

La gran quantitat d'ai-
gua que caigué al Ilarg dels
dos darrers caps de setma-
na, amb el consequent crei-
xement del cabal dels to-
rrents, provoca nombrosos
desperfectes als //its i mar-
ges d'alguns d'aquests to-
rrents. Tal com posaren de
manifest les fotografies
publicades en la nostra edi-
ció anterior, les zones més
afectades han estat el To-
rrent Major i el Torrentó de
Can Creueta.

Punts d'actuació

A la vista de la situació,
Ia Comissió de Govern mu-
nicipal acordà el passat 29
de gener dirigir-se al Servei
Hidràulic de la Comunitat
Autònoma, sol.licitant la re-
paració d'alguns dels to-
rrents més danyats. La pe-
tició es centra en els punts
següents:

▪ Augment de l'altura
dels marges laterals del
Torrent Major, als voltants
del pont del Camp de la
Mar, on les aigües estaren a
punt de vessar.

• Pavimentació del
torrentó de Can Creueta o
de Sa Regana, en el punt
on el torrent i el camí coin-
cideixen.

Reparació del to-
rrent des Jaiot, abans de
Ia seva confluência amb el
Torrent Major, a l'altura de
Can Ahir, i del cami contigu
i paral.lel.

Bona disposició,

El Servei Hidràulic, que
ha adoptat la tendencia a
encarrilar i aconduir els to-
rrents per tal d'evitar que
vessin en casos d'incre-

ment del volum d'aigua,
sembla estar disposada a
atendre la petició municipal,
i es ben probable que prest
encomani a l'empresa EM-
DECO, S.A. l'execució
d'aquestes obres.

El torrentó de Can Creueta, que coincideix parcialment amb el cami,
ha sofert greus desperfectes.

Aquest cap de setmana apareix una nova edició del "Caliu"
G.M.

Aquest cap de setmana que comença demà
es repartira per les diferents esglésies de la Vall el
número 27 del Bullet! de les Comunitats Cristia-
nes de Sóller, la revista Caliu.

Monogràfic dedicat a Acció Social

La present edició dedica una part de les seves

pagines a l'Acció Social, analitzant el darrer any en'
el qual s'ha produit un canvi metodològic al grup i
donant a conèixer les accions que es duen a ter-
me.

Dins aquest mateix camp també hi podem
trobar un ampli reportatge sobre el Voluntariat a la
Creu Roja.

Caliu també ofereix entrevistes amb els joves
integrants de la Coordinadora de Joves Cristians,
Antoni Sacarés, Antoni Celia i Lluís Bernat, al se-
minarista Gaspar Sabateri al prevere Joan Pons.

Dues editorials

Les editorials donen el punt de vista del Grup
Caliu sobre temes tan diferents com l'actitud cris-
tiana envers les properes eleccions municipals i
Xo'augment d'una nova divisió al món amb I ' esclat
de la guerra al Golf Pèrsic.

La revista es completada per les seccions ha-
bituals i altres articles d'opinió sobre temes diver-
sos, cròniques i reportatges.

Embutidos Aguiló S.A.
CASA FONDADA EN I 900 	 N. . F. A. 07002827

TEL. 1971) 6301 68
Ide 8 a 12 y de 2 a 6 excepto sábados y dim festivos)

AVDA. ASTURIAS, 4 A — APARTADO 2 — SOLLER (MALLORCA)

ROGADA DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Doña Antonia Balle Rigo
(VDA. DE DON BARTOLOME DARDER RIVIÈRE)

En el primer aniversario de su muerte ocurrida en Palma el día 10 de febrero de 1990,
A LA EDAD DE 83 ANOS,

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

Sus apenados: hijos, Buenaventura, Guillermo y Bartolomé Darder Baile; hijas políticas, María
Colom, Ma. Auxiliadora Moll y Paquita Rubí; nietos, bisnietos, sobrinos, primos, demás familia (pre-
sentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente en
sus oraciones el alma de la finada por lo cual les quedarán muy agradecidos.

Veu de Soller
TEL.6334 56
CONTESTADOR

AUTOMATIC
A TENCIO PERSONAL

DE I 8 A 20 HORES

8 de febrer del 1991 / Veu de Sóller
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L'Associació del "Museu Balear de
Ciències Naturals", celebrà la seva
Assemblea General

Ensenyament

Subvenció per
a la Biblioteca
dels
l'Instituts de
BUP i FP

Redacció

En resolució de la sol.li-
citud formulada per les As-
sociacions de Pares dels
Instituts de F.P. i B.U.P., la
Comissió de Govern acor-
dà, el passat 29 de gener,
concedir una subvenció de
300.000 ptes. per posar en
funcionament la Biblioteca.
En la seva instancia, les
Associacions de Pares in-
dicaven que la subvenció
serviria per sufragar les
despeses derivades dels
serveis d'una Bibliotecaria,
durant un maxim de quatre
hores els matins, de dilluns
a divendres.

Com cada any

D'acord amb les infor-
macions recollides per Veu
de Sóller, no es tracta
d'una ajuda més que pro-
porciona l'Ajuntament a
aquestes entitats, sinó de
/a mateixa subvenció que
lis concedeix atorga
anualment i que enguany
serà destinada a la catalo-
gació de la biblioteca.

Deu mil volums

El desenvolupament de
Ia funció de bibliotecària ha
estat encomanada a Maria
del Carme Llinàs, titeÑ lar
de la Biblioteca Municipal
que, a més de la cataloga-
ció dels volums de la biblio-
teca dels Instituts, atén les
demandes de }fibres per
part dels alumnes. Aquesta
biblioteca, que consta ac-
tualment d'uns 6.000 vo-
lums, té previst un creixe-
ment d'altres 4.000 toms al
Ilarg del present burs esco-
lar.

LI. G.

El passat dissabte dia 3
de febrer, es va celebrar al
Museu de Ciències Naturals
l'Assemblea General Ordina-
ria corresponent a l'any
1991. Hi assistiren una tren-
tena de membres, el que
representa aproximadament
una tercera part del total
d'associats. A l'ordre del dia
hi figurava — a més de la
memória i estat de comptes
de 1990, i pressupostos i ac-
tivitats per a 1991— la reno-
vació estatutaria de tres vo-
cals de la Junta: Joan Esta-
des, Maximino Forés i Lluc
Garcia.

Més de nou milions
de pressupost

A la memória correspo-
nent a l'any 1990 hi figure-
ven com a realitzacions més
importants les següents:
Organització del Curset
pràctic per a la identificació
dels Bolets (sisena edició),
inventari de la biblioteca i
col.leccions de don Guillem
Colom (encara sense finalit-
zar), organització de la vui-
tena Mostra de Bolets de
Mallorca (a Palma), posada
en funcionament d'un banc
de germoplasma, subminis-
trament d'informació biblio-
gràfica per a una base de
dades medioambiental de
les Balears (a la Direcció
General del Medi Ambient),
creació d'un banc de dades
floristic de les Balears, etc.

Per altra banda els pres-
supostos previst per a l'any
1991 pugen a 9.046.015

ptes. i les despeses s'har
dividit en dotze particles en
tre les quals destaquen pe
a la seva importància
corresponents al banc de
germoplasma (3.350.000) i e
la continuació de les feines E
la Biblioteca Colom (inventar
i subministrament d'informa
ció bibliografica: 1.200.000).

Renovació de càrrec

Com abans deiem, tree
vocals finalitzaven el set
mandat, presentant-se dot
d'ells (Lluc Garcia i Maximi
no Forés) a reelecció. Pere
havent-hi altres dues candi
datures i només tres place:
per a cobrir, l'assemblee-

presenta una moció perque
es pogués augmentar e
nombre de vocals en ur
més, la qual cosa va ésset
aceptada. Així doncs elE
quatre candidats varen es
ser automàticament nome
nats.

Els nous vocals

Els dos nous vocals són
Bartomeu Sastre i Lleonard
Llorens. Bartomeu Sastre ée
metge i botànic. Entre d'al-
tres treballs ha col.laborat
activament en la creacie
d'un banc de dades floristic
de les Balears, que a partir
d'ara facilitare en gran me
sura les consultes sobre lE

nostra flora.
Per altra banda, Lleonarc

Llorens, es Doctor en Far
made i cap del laboratori d(
Botànica de la Universitat
éssent un dels principals as
sesors cientifics del Jard
Botanic de Sóller.

SERVICIO MUNICIPAL DE RECOGIDA
DE BASURAS

Durante la anterior semana se colocaron, tanto en Sóller como en el '- •
Puerto , los contenedores para depositar las basuras domésticas.

Se recuerda a los usuarios, a los efectos del buen funcionamiento del
servicio, que deben atenerse a la siguiente normativa:

—Bajo ningún concepto pueden depositarse en los contenedores es-
combros, piedras, hierros, troncos, etc., UNICAMENTE BASURA DOMES-
TICA. (Recuérdese que hay establecido un servicio semanal de recogida
de enseres, previo aviso).

—Toda la basura que se deposite debe estar contenida en bolsas, de-
bidamente cerradas.

—No deben depositarse bolsas en los contenedores antes de las 19 ho-
ras.

—DEBE TENERSE EN CUENTA QUE LOS DOMINGOS NO SE REALIZA
A RECOGIDA, POR LO QUE DEBEN ABSTENERSE DICHO DIA DE DE-
POSITAR BOLSAS.

&Mier, 5 de febrero de 1991.



Es tapen els clots produits
per les pluges

G.M.

Degut a les pluges de la
setmana passada han tor-
nat a sortir nombrosos clots
als carrers de la nostra ciu-
tat.

La majoria d'aquests
clots ja havien sortit amb
les pluges de fa dues set-
manes, pert') l'aigua i la hu-
mitat els feren tornar sortir.

El dimecres passat la
Brigada d'Obres inicié les
tasques de reparació dels
paviments tapant les cavi-
tats amb aglomerat asfàltic.

Els carrers més afectats
són el de St. Jaume, Celler,
Sta. Teresa, la part alta del
carrer de Sa Mar i el de Ce-
tre. -

Segons fonts de l'Ajun-
tament els clots no pogue-
ren ser reparats immedia-
tament després de !es plu-
ges perquè amb molta hu-
mitat l'aglomerat es torna a
desprendre, com ocorregué
després de les aigades de
dia 26 de gener.

Alguns dels clots apareguts eren d'unes dimensions ben
considerables.

CALLE BAUZA , N9
TEL. 63.33.50

TELEFAX 63.33. 1 2
07 1 00 SOLLER

TITULO A BAL 195

SUPER OFERTA
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.

VIAJES

SA.

cagnfioliver
BOSSES

DE PLASTIC

ALUMINI
INDUSTRIAL

Carrer Vict6ria, 1
Tel. 63.12.88

SOLLER

Juan-Pedro Isern PetzoldRENT A CAR

PTO. SOLLER
Es Troves
Tels. 63 28 00 63 15 11

FORD FIESTA, 3 AÑOS 	 450.000 ptas.
OPEL CORSA, 3 y4 AÑOS 	 450.000 ptas.
SEAT PANDA, PM-AD 	 225.000 ptas.
JEEP SUZUKI, 4 ANOS 	 500.000 ptas.
VESPA 125, 3 AÑOS 	 110.000 ptas.

INFORMES TEL. 63. 28. 00 - 63. 15. 1 1

HOTEL
LA RESIDENCIA
PRECISA

DOS CAMAREROS CON
CONOCIMIENTOS DE INGLES

Presentarse para entrevistar
en el mismo hotel,

SABADO día 16, de 10 a 13 horas

[D.E;i4IX#,
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Redacció

La suspensió de les
obres d'acondicionament
del pis de la calçada de la
Carretera de Desviació,
per motius tècnics, deixa
aquella via amb un trespol
molt irregular i en unes con-
dicions pèssimes per a la
circulació de vehicles, i
provoca nombrosos acci-
dents de més o manco gra-
vetat.

Les pluges caigudes les
darreres setmanes ha pro-
vocat que molts conductors
prefereixin utilitzar el carrer
poetessa Francisca Alcover
per entrar a la població.
L'increment del tràfec per
aquest carrer ha empitjorat
notablement el seu trespol,
que ja d'abans estava més
que abandonat.

El resultat final és que les
dues vies d'accés al nucli
urbà de Sóller des del Port
es troben intransitables.

L'Horta

A la vista d'això, la Co-
missió de Govern acorda di-
rigir-se novament a la Conse-
Ileha d'Obres Públiques do-
nant-li compte de la situació i
sol.licitant que, quan es re-
comencin les obres de pavi-
mentació de la Carretera de
Desviació, es procedeixi
també a reparar el trespol del
carrer poetessa Francisca Al-
cover, a l'Horta, que antiga-
ment era carretera comarcal.

Carretera del Coll

Al mateix temps, la Cor-
poració sol.licità que s'acabi
d'acondicionar el pis de la
carretera del Coll, km.
29,800, que va ser maltractat
per l'esllavissament de terra i
pedres que es produí al cam!
del Pujol den Banya fa alguns
anys. En aquell moment, la
Conselleria retira les restes
de l'allau, però no adoba el
trespol de la carretera.

Dos joves
agitanats
asaltaren el
forn de Port

J.C.

El divendres de la
passada setmana el
Forn del Port rebé la
visita dels asaltants.

Tot va ocorrer
quan, entre les 1330 i
les 1430 h., un cop
tancat l'establiment,
sortiren del seu interior
dues persones d'apro-
ximadament uns 30
anys amb aspecte agi-
tanat amb la cara des-
tapada, que intimida-
ren portant a la ma un
ganivet cada un, una
dependenta perque
els donàs la clau de la
caixa fort.

Davant la negativa
de l'al.lota els Iladres
pegaren sense cau-
sar-ii fendes d'impor-
tància.

Quan els malif ers
es veren impossibili-
tats de robar doblers
de la caixa fort del
despatx, agafaren els
doblers de la bossa de
Ia dependenta que
sumaven unes 15.000
pessetes i prengueren
Ia porta partint aco-
rrensos.

Tot apunta a pen-
sar que van entrar per
Ia banda de darrera i- -
van estar amagats fins
a l'hora de tancar l'es-
tabliment; un fet molt
estrany, és que ni tan
sols entraren a l'interior
de la botiga per fer-se
amb els doblers del ca-
lab( sinó que, anaren
directament al despatx
que es troba molt
amagat del públic.

NOVA PIZZERIA: El passat di-
jous, dia 31, s'inaugurà la pizzeria
TARA que es troba al cèntric i co-
mercial carrer de Sa Lluna.

El negoci està regentat per
Lourdes Arbona, Joana Forteza i
Rafel Forteza, i se'n cuiden del ser-
vei al públic na Dolors, na Katia i na
Isabel, deixant el repart per a en
José.

El nou establiment tambe es
dedica a l' elaboració de croissants
de tota mena, entre els que hi des-
taca el d'espinacs.

També és de destacar la pizza
Tara, confeccionada amb sobras-
sada, mel i anous.

Tot això a uns preus populars i
molt assequibles.

Obres públiques

Es urgent la reparació de
la Carretera de Desviació

La trobada escolta
es celebrarà demà

Redocció

La trobada escolta que havia de ce7
lebrar-se el passat dissabte a les de-
pendències del Casal Pau Noguera (Els
Jardins), en commemoració del 306.
Aniversari de l'Agrupació Capita Ange-
lats, hagué de ser suspesa a causa de
la gran quantitat de pluja que caigué al
Ilarg de tot el dissabte.

L'acte es celebrara demà, dissabte,
al mateix Hoc, a les vuit del vespre, si les
condicions meteorológiques ho perme-
ten, als voltants d'un gran foc de camp,
acompanyat de sobrassada i botifarrons
torrats.



L'Autonomia de la nostra vall (1)
Joan Miró i Font

"Veu de Stiller" augmentarà
el preu de venda

Després de més d'un any i mig de
sortir al carrer cada divendres per do-
nar complida informació als nostres lec-
tors, ens veim obligats, òbviament en
contra de la nostra voluntat, a pujar el
preu del nostre setmanari fins arribar a
les 100 pessetes enlloc de les 75 que
en venia costant fins ara. Les despeses
d'edició ja ens pujaren a principis de
l'any 1990 aprop de les 300.000 pesse-
tes anuals més del pressupost previst
inicialment, quasi al moment d'acabar
de sortir al carrer. El 1991, la puja del ti-
ratge s'acostà al mig milió de pessetes
més, i això ens desequilibra les despe-
ses. El nostre pressupost anual, s'enfila
fins als vuit milions de pessetes
creis-nos amics, no és gens fácil de
cubrir.

Des del dia que esta al carrer, el 26
de maig del 1989, fins el dia d'avui, Veu
de Seiner solsament ha rebut una sub-
venció de 100.000 pessetes del Conseil
Insular de Mallorca i podeu estar ben
segurs que no hi ha ningú que ens

amolli doblers baix má. Veu de Sóller es
mantén gràcies als lectors, subscrip-
tors, clients de publicitat i a nosaltres
que hi deixam la pell per informar. Ara
per ara, no hem d'agrair res a ningú
que no estigui inclòs dins algun
d'aquests apartats. Si qualque vegada
ho hem de fer, no tendrem cap incon-
venient en fer-ho; però avui, res de res.

Esperam que aquesta petita pujade-
ta no tengui moltes repercusions per a
vosaltres, lectors. I, sobretot, quan ana-
litzeu la situació, veureu que no paga-
reu més per satisfer cap lucre personal,
sinó perquè Sóller pugui comptar amb
un Setmanari viu i amb ganes de Iluitar.

Absolutament capdels redactors ni
col.laboradors cobra per fer la feina.
Ningú treballa per doblers, sinó per afi-
ció i ganes de servir la comunitat. Es
ben comprensible que cap de nosaltres
estigui disposat, endemés, a afegir-hi
doblers.

Gràcies per endavant per la vostra
comprensió.

Que regalin sobrassada!
A.C.E.F.

Diuen que s'americà és polissó!
també diuen que és espavilat;
fa sa merda a n'es vainat
i a ca-seva no vol brutor.

Es pensar-ho dóna fred:
tot pels putes doblers
Ii venen armes de demés
i ara tenim es paquet.

N'hi ha molts que volen pau,
pero venen armament
i quan no convé es client
Ilavors armen es sarau.

Que no venin armament,
que regalin sobrassada;
i si qualcun nou de panxada
crec que morirà content.

Poesia sobre el conflicto
Hace ya unos cuantos días
empezó una crisis en el Golfo.
No va de risas ni alegrías,
yaque una bornba puede acabar con todo.

Irak, invadió un país,
un país con mucho petróleo
no creo que termine así,
porque los americanos van hacia el Golfo.

La guerra ya estalló
ayer se acabó la alegría
espero que americanos, ingleses, españoles
alegren otra vez nuestras vidas.

Hasta el día 15 de enero

le dimos tiempo para marcharse
aun se puede ir, eso espero
porque sino, ala fuerza hemos de echarles.

Sadam Husein hizo estallar una guerra
que conmocionará a todo el mundo
sinotelo crees, tu espera
y verás que como este conflict° no hay
ninguno.

Escrito por: José Antonio Martinez.
Colaboración:
Jaime Ensehat, Yolanda Martinez, Bienve
Valls
(Alumnos de 8° del Col.legi Es Puig de Sóller)
18 de Enerode 1991.

a.e. capità angel ats

1961(0199 1
30 anjjs
d'escoltisme

Sóller.
dia 9 de febrer a les 20 hores

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

•
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Es maxims defensors des
nou túnel de Sóller diuen que
sa vall no ha de ser una illa
dins silla i que ha d'estar en
comunicació. S'al.lega, en es
seu moment, s'existancia
d'unes set mil firmes d'habi-
tants de sa vall en favor de
s'obra i que obviaven, per
tant, un referèndum; se digué
que moltes havien estat reco -
hides a Palma.

En es moment d'escriure
aquestes Mies (gener del
1991) se forada sa muntanya i
ses obres són de dia i nit, per
a acabar durant es male
1992 i per a ofegar tot ànim
de moviment en contra. S'ha
prorrogat es termini de sus-
cripció d'accions des de 10
de desembre fins a finals de
gener, ha que no tot s'ha co-
bert. Abans de sa primera da-
ta. Inverbroker, empresa
publicitaria, ha omplit Mallor-
ca de prospectes sobre es
tema, així com anuncis a
premsa, radio i televisió, tot
en foraster. S'ha pogut cons-
tatar que sa subscripció per
part de sollerics, sa població
directament implicada, ha es-
tat minima i d'amagades i sa
de la resta de mallorquins no
tan bona com s'esperava, aixi
que ha se xerra de multina-
cionals per a adquirir paquets
d'accions. I no són ses úni-
ques dificultats: demora an es
començament de ses obres a

sa boca nord, materials geo-
lògics molt blans, innocenta-
da an es diari, paralitza-
cions,... Pot semblar un doi,
però això vol dir que sa gent,
especialment a Sóller, hi esta
en contra i li ha llançat una
maledicció que dóna un resul-
tat però que tanmateix és in-
suficint perquè es projecte
avença, alentat, entre altres
coses, per sa resignació.
Mentrestant, sa carretera des
coll pot ser tancada perquè
ses obres la deterioren.

I, realment, a que ve que
Sóller deixi de ser una illa dins
silla si és allò que ho fa més
atractiu i original? Es sollerics
xerren amb sa u ("sulleric",
"Furnalutx"), exactament igual
que ets habitants de ses illes
menos ("maunès", "Purtmany",
"Furmentera"), cosa que vol
dir que sa visió que se té a un
Hoc i an ets altres de (la resta
de) Mallorca i Palma en parti-
cular no és gaire diferent.
Voldran ciutadellencs, mao-
nesos, eivissencs i formente-
rers que els construesquin
ponts que els unesquin a
Mallorca per a estar més ben
comunicats amb Palma i po-
der-hi resoldre millor ets as-
sumptes? Més aviat voldran
el contrari, una major auto-
nomia. Idò igual hem de pen-
sar per a sa vall de Sóller: és
una illa menor però interior, ja
que Sóller no és vila sinó ciu-

tat, mentre que l'Horta, es
Port, Biniaraix, Fornalutx
amb reserves, Deià en són sa
part forana. No hem de dra-
matitzar, per tant, que bas-
tants habitants de sa vall no
coneguin Palma. Sa vall hau-
ria de tenir un hospital propi,
unitats d'estudis superiors i
fins i tot un consell insular o
una mena de subconsell o es-
tatut especial, així com altres
delegacions administratives
pròpies d'una illa sencera.
Sóller no esta incomunicat si-
nó decantat, ha que té carre-
teres que l'uneixen amb Pal-
ma, Valldemosša i Uuc, té fe-
rrocarril i té port! Sóller sem-
pre ha fet sa seva vida —es
comerç de fruita, per exem-
ple— i es sollerics ho han as-
sumit amb tota naturalitat. Ets
emigrants qui feren fortuna a
Amèrica aixecaren ses indús-
tries tèxtils i xocolateres que
dugueren sa prosperitat a sa
vall, se comercià amb Occità-
nia i altres llocs d'Europa, tot
això sense que Palma en
mamas cap pauta, i sa cons-
trucció des ferrocarril servi
per a obrir es productes soue-
rics a la resta de Mallorca, no
perquè se sentissin incomuni-
tats; poca diferència hi havia,
idò, entre es tresn i es vaixells
des port.

(Continuará)

La nostril Veu

Gloses del Golf

SERVE! MUNICIPAL DE RECOLLIDA
DE FEMS

Durant l'anterior setmana es col.locaren, tant a Sóller com al Port, els
contenidors per a depositar-hi els ferns domèstics.

Es recorda als usuaris, als efectes del bon funcionament del servei,
que han d'atenir-se a la segtient normativa:

-Baix de cap concepte es poden depositar dins els contenidors en-
derrocs, pedres, ferros, troncs, etc., UNICAMENT FEMS DOMESTICS.
(Cal recordar que hi ha establert un servei setmanal de recollida d'estris,
previ avís).

-Tots els ferns que es depositin han d'estar dins bosses, degudament
tancades.

-No s'han de depositar bosses dins els contenidors abans de les 19 ho-
res.

-S'HA DE TENIR EN COMPTE QUE ELS DIUMENGES NO ES REALIT-
ZA LA RECOLLIDA, PER TANT HAN D'ABSTENIR-SE DE DEPOSITAR
BOSSES L'ESMENTAT DIA.

Mier, 5 de febrer de 1991



Vista des de l'exterior, la torre-talaiaté forma tronco-cònica des de la base fins als
2,5 m. d'altAria. Seguidament hi ha una faixa encoixinada de pedra maresa, d'uns
30 cms. de gruixa i, a continuació, segueix el cos cilíndric de la torre, que assoleix
l'altAria màxima de 12 metres. Excepte la faixa circular, la resta de la construcció
està feta amb aparell de pedres picades mitjanceres de forma irregular, unides
amb morter.
Una escala exterior de dotze barrots de ferro, clavats un damunt l'altra en el
parament de la paret a la banda de mitjom, permet salvar els cinc metres
d' alçada que separen l'obertura d'accés del nivell de la terra. Un estret i curt
passadís de paladar baix travessa el mur i comunica l'exterior amb l'única
cambra de la torratxa.DESCRIPCIO

Mestre Guillem Rotger construi
la torre de la Mola de Tuent,
Nry 1611, per 280 lliures

A cavall antis Tuent i La Calobra, la torre domina un paisatge de somni des dais seus dotze metres d'alttiria.

Bartolomé Bernat Ferrer
Y

Miguel Bernat Puigserver
Instalaciones y reparaciones eléctricas

BernattBernat
C/. Obispo Colom, 20

B
Telfs: 633955-632803

Presupuestos sin compromiso

MrTICAT DE SOLLER
EL VOSTRE MERCAT

SA MILLOR
GARANTIA PER UNA

BONA COMPRA

Calle Luna,12 Sóller
Mallorc‘ 63-04-47

FERRETERIA
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EXCURSIO
Placid Pérez

Just al costat esquerre
de l'ermita de Sant Llo-
renç, entre Sa Calobra i
Tuent, arrenca l'antic camí
de bístia que ens condUirà a
Ia Torre de sa Mola de
Tuent o Torre de Can Pa-
lou.

Des de l'ermita, el camí
empinat munta en ziga-zaga
entre mates, pins i carritxe-
res fins a un difícil pas, uns
metres abans del portell
d'entrada a l'antiga posses-
sió de Can Palou. En aquell
indret, el camí s'ha esbol-
dregat pel transcurs del
temps, i cal superar la timba
mig aferrat a les escletxes
del roquissar nuu.

Sa Calobra al fons

Poc després, superat el
coll, atalaiam una esplèndida
perspectiva sobre Sa Bret-
xa, el llogaret de Sa Calo-
bra i la possessió de Can
Pau.

Suara, el camí s'ha con-
vertit en un estret viarany
que avança dificultosament
traçant una ampla corba
dins un comellar, més de
mig ocult per un autèntic
bosc de carritxeres i argela-
gues que creixen, esponero-
ses i reblides d'humitat,
després de les aigües cai-
gudes a la tardor i a l'hivern.
Obligadament ens hem
d'extraviar varies vegades
dins la boscúria de la garri-
ga, tot i que el camí esta
senyat, adès adès, amb pin-
tura vermella sobre les pe-
dres.

La segona costa

Al final del pla s'inicia
una altra empitada. El camí
recobra l'amplària original i
serpenteja, mig penjat al ro-
quissar entre argelagues,
romanis i cebes marines,
que han impedit amb les se-
ves arrels l'acció destructora
del temps sobre el traçat
primitiu. Çà i Ilà subsisteixen
encara alguns dels graons
rústecs i restes de l'empe-
drat que, en temps media-
vals, feien més falaguera la
pujada.

Escodrinyant atentament
amb la vista, fins i tot podem
descobrir les despulles
d'una antiga cabana de ro-
ter, vestigis perdurables
que ens recorden apoques
passades de fams i penú-
ries, anys de supervivència
difícil.

Latorre, per fi!

Quasi sense adonar-nos,
arribam al darrer comellar,
atapait també de pins i ca-
rrib<eres, restes d'una antiga
garriga avui molt degradada.
Des del pla es destria ja la
Torre de sa Mola. Tot just
abans d'arribar-hi, trobam
les restes de tres edifica-
cions esbucades, notable-
ment posteriors, amb el seu
aljub ple d'aigua.

Ja som a la torre! Gaire-
bé tres quarts de caminar.
Amb la mateixa embranzida,
ens enfilam pels esglaons de
ferro i ens introdukri a l'única
cambra de la talaia, que esta
quasi a les fosques. Trans-
correguts uns segons recu-
peram la visiò i ens dirigim
cap a una obertura lateral
per on entra un raig de sol, a
mitjan altura de la cambra,
que revela l'inici de l'estre-
tíssima escala de caragol
que ens menarà al sostre de
la torratxa.

Un paisatge de somni

Dalt el terrat, el panora-
ma es indescriptible: cap a
Ilevant, Sa Calobra, Sa Va-
ca i Sa Torre de Lluc; cap
a ponent, Cala Tuent, Sa
Costera i Na Seca; a mit-
jorn, Sa Coma des Ribell i
el cim majestàtic del Puig
Major; a la tramuntana, l'ho-
ritzó i la immensitat del
mar...

Tot d'un cop tornam a la
realitat. Se'ns ha fet tard i
encara hem de fer varies fo-
tografies, aplegar qualque
nota i prendre algunes mi-
des.

Els voltants i la baixada

Tot just tenim uns minuts
per escorcollar els voltants i
descobrir a la banda de tra-
muntana, cap a la mar, les
possibles restes derrUides
de la cabana dels talaiers i
l'aljub, ara sec i crivellat, que
es nodria de l'aigua arreple-
gada del sostre de la fortifi-
cació.

Ja en plena baixada, ens
sorprenem capficats pel freu
Ills que haurem de tornar
travessar agafats pels pen-
yals. El pas, però, es més
fàcil que a la pujada i ben
aviat som a l'ermita de Sant
Llorenç. Ha acabat la passe-
jada!



RESTAURAN E

11,4 v-e-lo

Comunica al seus clients que
a partir de l'onze de Febrer

i fins dia primer de Marc,
el nostre establiment estarà tancat

per descans del personal.
Abler,o ce 't^. a 5 ce .a madrugada
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HISTORIA
Per localitzar la primera

notícia sobre la construcció
de la torre de la Mola cal
remuntar-se a any 1579,
quan el Lloctinent General
Antoni de Homs es trasllada
a Sóller per tal de comunicar
personalment als Jurats la
proposta de construir dues
torres per a la defensa de la
costa de tramutana, a càrrec
de la vila: una al Coll de Bálibc
o Coll de na Seca, i una al-
tra a la Mole de Tuent. Els
sollerics, que els darrers anys
havien hagut de financiar la
fortificació o emmullarament
de l'església parroquial i que,
endemés, atravessaven un
difícil periode econdmic, ac-
ceptaren construir la torre de
Pia Seca, però declinaren to-
ta responsabilitat respecte a
Ia de Tuent. "Sia servit fer-la
fer a n'els qui estan en el
terme —respongué la vila al
Uoctinent—, que són los de
Escorca, que es Uuc, com di-
ta torre es de dit terme d'Es-
corca"(AMS-6).

El matrimoni del senyor
de Can Palou

Els propietaris de les te-
rres d'aquells entoms, no
quedaren gens satisfets
d'aquella resposta.

Quatre anys abans, Joan
Palou i Mayol, hereu de la
finca de Can Palou de Tuent,
havia tingut greus problemes
a l'hora de casar-se, perquè
les jovençanes casadores no
es volien maridar amb els
homes de la costa nord per
la por i recel que tenen de
moros". Era recent a la me-
n-166a col.lectiva que "no ha
tant que moros vingueren a
Ia vila de Sóller —es tracta de
Ia famosa batalla del 1561—, y
Ia saquejaren y mataren y
encativaren molta gent, en
tant que les dones no se te-
nien per segures dins la vila,
sinó que anaven a dormir a la
muntanya".

Així es que l'hereu de
Can Palou, tot i que era "per-
sona ficha y poderosa y té
possessió de di y de bestiar
en lo loch de Tuyent y mol-
tes fonts, olivars y cases y
altres havers en la vila de
Só/ler, y és únic hereter de
tots los dits béns" hagué de
consentir a casar-se l'any
1575 amb Margarida Palou,
parenta seva en tercer grau,

fille de Joanot Palou de
Comasema, persona honra-
da però amb "molts infants y
pochs béns"

Els moros fan cam

A mesura que passaven
els anys, les escenes s'ana-
ven reprodulbt periòdica-
ment: fustes, galiotes i de-
més embarcacions patrone-
jades per corsaris berberiscs
recalaven freqüentment a les
costes septentrionals mallor-
quines i saquejaven les pos-
sessions. Les nombroses
fonts properes a la costa i els
saquejos de finques els pro-
porcionaven aigua i aliments
amb els quels perllongaven
Ia seva estancia als voltants
de l'illa.

Dijous, 16 de juliol de
l'any 1609, tres galiotes alge-
rines tocaren terra al port de
Tuent "y feren molt de mal en
el bestiar, y desbalitzaren les

cases de les posessions cir-
cunvehines". Tanta sort que
el vigia de la torre de Sa Ca-
lobra se'n terne del desem-
barc i disparà el canó varies
vegades. Totes les persones
que habitaven les posses-
sions dels voltants abando-
naren a l'atropellada les ca-
ses i corregueren a refu-
giar-se a les muntanyes per
evitar ser capturats i escla-
vitzats.

Els tuentins decideixen
fer la torre

Després d'aquesta en-
demesa, els terratinents de
Tuent consideraren que ja
havien suportat prou! El
dilluns que vengué davant,
Joan Palou i Mayolacu-
deix personalment al Gran i
General Conseil (G. i GO.) i
sol.licita, en nom seu i dels
altres propietaris, permis per
construir una torre a expen-

ses pròpies, sempre que el
Consell es comprometi a do-
tar-la de guardes assalaria-
des i equipar-la d'armament i
municions.

Argumentava el suplicant
que, amb aquesta torre, "se
guardarien les fonts de les
aygues del Verger o Costera
y la del mateix port de Tru-
yent (sic), y serien los cossa-
ris desterrats de tota aquella
costa, y la entrada dels ber-
gantins y vaixells de Barcelo-
ne y de altres ports qui capi-
tarien en los port de Sóller,
de la Calobra y Trunyent (sic)
serien tant ben guardats com
que entrassen en lo port de
Ia Ciutat".

El G. i G.C., considerant
que amb aquesta mesura es
podria evitar que els moros
desembarcassin en aquell
port "a fer cam com si fossin
en Barbarie", acorda, per
unanimitat, accedir a la peti-
ció del terratinent tuentí.

Mestre Guillem Rotger

La primera provisió, una
vegada obtingut el permis,
fou la construcció del camí
que, dos anys després, ja
devia estar acabat.

Gracies a un document
que localitzarem fa alguns
anys, sabem que el 25 de se-
tembre del 1611, diumenge,
es reuneixen Joan Palou i
Mayol, els germans Jaume i
Antoni Mayol, fills de Marti, i
els també germans Jaume i
Guillem Mayol, tots de
Tuent, a cal notan solleric
Pere Mayol, per tal de firmar
un contracte amb mestre
Guillem Rotger "Davora",
per a la construcció de la to-
rre. Les condicions d'aquest
contracte són les següents:

• Mestre Guillem ha de
fer i entregar la torre d'acord
arnb les condicions i la traça
feta per mestre Gaspar Ca-
MIS, "mestre de la Universi-

tat".
• També van a càrrec

despeses del contractista e.
bastiments necessaris
muntar l'obra. A tal efecte
els contractants li done
permis per tallar els pins qu
hagi menester i es comprc
meten a transportar-los fins
Ia torre.

• Els contractants li ha
de proporcionar, a pe
d'obra, tota l'aigua, calç
grava que haura menester.

• També li han de fac i .

tar dues civeres bones pe
traginar pedreny, un parpE
dues picasses, sis senalle
dues gavetes i una buidad
ra. Si acas el parpal o les j
casses se rompessen fe
feina a la torre, es compft
meten a adobar-les a desp
ses seves.

• Igualment li han d
subministrar tres covos d'o
ves salades i tres quartins d
vina re.

Finalment, li ha
d'edificar "una barraque at
table per vostro'n estar".

Despeses entre tres

A canvi de les obres, t
constructor cobrara 280
res, que els contractants pl
garan de la forma següer
40 Mures a la firma del coi
tracte i altres 40 Mures cad
vegada que el mestre ha!
muntat 10 palms el mur de I
torre; es a dir, 20 Mures cad
metre d'altaria.

De totes les despesa.
Joan Palou es compromet
pagar-ne una tercera part, e'
germans Jaume i Antoni M.
yol un altre terç, i als attre
germans Mayol la resta.

BIBLIOGRAFIP
—"Historia de Sóller, c

Josep Rullan i Mir; "Notes Hi
tbriques. Aportació a la hist
ria de Sóller'; de Francesc F
rez Ferrer; "Historia orgeni
de las fuerzas militares q
han defendido y ocupado
isla de Mallorca...", de R
nando Weyler Laviña.

Fernando Weyler i Jose
Rullam atribueixen l'auto
del contracte a un inexiste
Joaquín Palou quan, en rei
tat, es tracta de Joan Palot
Mayol.

També confonen la de
de concessió del pam
(1609) amb la de construa
delatorre(1611).

DESCRIPCIO
A la part esquerra de la

cambra esta situada
l'obertura que dóna pas a

l'escala de caragol per
accedir al terrat. Aquesta

escala, molt estreta i baixa
de paladar, esta constituida

per 15 escalons de pedra
calcaria picada.

El sostre de la torre te un
diàmetre exterior de vuit

metres i unes parets de 60
cms. de gruixa. Al centre
romanen les runes d'una

petita construcció, que
segurament fou un eixopluc

contra el mal temps. El
desaiguament del terrat es

realitza a través d'un simple
forat practicat al mur, que

acaba en una gàrgola Ilisa a
l'exterior. En el pla d'une

petita pilastra, mirant al nord,
algú ha gravat sobre morter

una rosa dels vents.
Recolzat sobre el paretó s'hi
troba un canó de ferro d'uns

240m. de Ilargaria,
de forma tronco-cónica, amb

un diarnetre exterior de 20
cms. a la boca que es va

eixamplant fins als 35 cms.
de la culata. Al llarg

de la canya s' hi destrien
quatre faixes o regruixos
circulars, i a cada costat

sobresurt un nas de ferro per
subjectar el canó a un

bastiment.

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'alteiria
màxima no pot accedir del 4,5 m. des del nivell del terra
i que la Concentració de les carrosses i dels participants
serei a la FILADORA (carrer de la Mar), a les 15 hores.

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



 

Diumenge, a partir de les 10,30 in-
formació des de Can Maiol en di-
recte dels partits:

C.F. Sóller- Poblense
(Juvenils)

C.F. Sóller - C.D. Cala d'Or
(1H Divisió)

Totes les incidències, els gols i els
protagonistes, a les antenes del
programa esportiu més escoltat de
la radiofifusió balear. (97.6 F.M.)

COPE

.14P)
RADIO POPULAR

Copes port

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
L'un°, 7- Teléfono 630132

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

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

RUE' Tècnica

Cardassar: Riutord, Roig,
Ramón, Femenias, Fernández,
Vicens, Carrió (Sanxo), Este-
Inch (Rigo), Vecina, Caldentey i
Morey.

C.F. Sóller: Juanjo, Sán-
chez, Nadal Brugos, Bestard,
Martin, Cladera, Got (Rodri-
guez), Tuduri, Alfons (Tovar) i
Baltasar.

Arbitre: Sr. Ferragut Juan.
Bé. Valent, imparcial i seguint
el loc de molt a prop. Grogues
a Got i Sanxo.

Gols: Minut 8. 0-1: Córner
Ilançat per Got i remetat al pri-
mer pal per Martin a l'escaire
contrari.

Minut 41. 1-1: Inte ll igent
jugada de Vicens per l'esque-
rra, i Morey s'anticipa bombe-
jant la pilota per damunt Juan-
fo.

Minut 91. 1-2: Tuduri reco-
lleix una pilota a la zona de mit-
jos visitant, supera per velocitat
I dribling al seu marcador, i da-
vant la sortida de Riutord, re-
mata per baix.

Incidències: Terreny de joc
en potables condicions malgrat
les pluges. Públic animador pe-
rò correcte. Unes tres dotzenes
de seguidors sollerics en un re-
cinte municipal que dóna deu
voltes al vergonyós i impresen-
table carnp de la Vall de Sóller.

Trot euItRegularitat 90-91

Pratt
CARDASSAR-SOLLER

BESTARD 	 3
MARTIN 	 2
TUDURI 	 2
BRUGOS 	 1

General
TUDURI 	 21
BESTARD 	 17
BRUGOS 	 16
Patrocine:

1 2
Cardassar Nier

Transports
C. SASTRE

GAS-OIL
PER A CALEFACCIO

A DOMICILI

Tel. 633049/630387

Cala d'Or, disfressat
de Hop ferotge

Nico López: "Haurem d'estar alerta.
Juguen molt bé al contraatac"

El visitant de diumenge a Can Maiol (atenció, es juga a les
onze i mitja del matí), s'ha convertit en una especie de
bèstia negra pel Saler. Fa dos anys, en partit de Fires va
empatar a dos gols, i l'any passat en el partit inicial de l li-
ga al Municipi solleric, s'imposa per 1-3. Aquesta tempo-
rada l'equip de Seminario vé altre cop disfressat (i mai
més ben dita l'espressió) de Hop ferotge, amb l'objectiu
de refermar la seva situació a dis els quatre primers per a
disputar la lligueta d'ascens a Segona B. Un atractiu par-
tit, que el &Nier haurà d'enfrontar-lo amb una màxima
concentració i a la vegada efectivitat.

Toni Oliver

Precisament perquè ens
parli del partit, hem volgut
pulsar l'opinió d'un satisfet
Nico López, després dels
dos positius de Sant Lb-
reng:

-Un triomf importantís-
sim que ha de servir sobre
tot per unir més a jugadors,
afició i directius per aquest
objectiu comú de realitzar
una positiva recta final de lli-
ga. Va ser sobre tot, una es-
pècie de perdó o de desa-
gravi de deviem a l'afició
després sobretot de la des-
feta del dia del Ferreries.

-Això vol dir que no es
repetirà més i que contra el
difícil Cala d'Or l'equip sorti-
rà a totes...

-I tant. El Cala d'Or es
un equip que juga molt bé al
contraatac, tai volta el que el
practica millor del grup.
Técnicament la toquen molt
bé, i es molt bé, i es molt di-
fícil prenir-lis la pilota. Té a
jugadors amb experiència a
Segona B, com son Julián,
Galletero i Torreblanca, da-
vanters mortals. Cert es que
segurament no jugarán Mut
ni Lobato per desqualifica-
ció, però he d'insistir que es
tracta d'un seriós aspirant a
Ia Iligueta dels quatre pri-
mers classificats.

Sort Nico. Tan sols afegir
que arbitrarà el discret jutge
menorquí Florit Febrer.

ORO 98 

eit CON,
SABATES, BOTES, ALBARQUES,

PORQUERES, ESPARDENYES, PANTUFLES
c/. Sa L'un°, núm. 74 	 Tel. 63.28.74

ELLAS 1151.43
TENIS-FUTBITO-PETANCA

BOCADILLOS- TAPAS VARIADAS-HELADOS
CERRADO LOS LUNES

C/. Victoria, 62	 Tfno. 6335 70

RESULTATS I CLASSIFICACIO

Alcúdia - Isleño 	
Ferrerias - Alaró 	
Cardessar - Sóller 	
Cala D'Or - Son Rafael 	
Sta. Eulalia - P. Calviá 	

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

J

Portmany - At. Baleares
H. Isla Blanca - Arenal 
Ferriolense - Poblense
Alayor - Badía C. Mille),
Seislán - Ibiza 

E 	 P 	 OF	 GC

Susp.
0-1
2-4
3-0

Susp.

Puntos
At. Baleares 	 23 	 14 8 1 34 8 36 +14
Ibiza 	 22 	 14 7 1 32 9 35+13
Ployas Calviá 	 24 	 12 9 3 50 16 33 +11
Cala D'Or 	 24 	 10 10 4 30 23 30 	 +4
Poblense 	 24 	 11 8 5 24 18 30 	 +8
Badía C. Millor 	 24 	 11 5 8 35 23 27	 +5
Ferrerías 	 24 	 9 9 6 25 21 27	 +1
Ferriolense 	 24 	 8 9 7 29 29 25 	 +1
Alayor 	 23 	 7 10 6 31 19 24
Seislán 	 22 	 10 4 8 25 21 24 	 +4
Isleño 	 23 	 8 6 9 22 27 22 	 -2
Arenal 	 24 	 7 7 10 30 25 21	 -1
Sóller 	 24	 7 7 10 18 24 21	 -3
P.D.Sta. Eulalia 	 24 	 7 6 11 16 21 20 	 -6
Cardessor 	 24 	 5 10 9 26 33 20	 -6
Alará 	 24 	 8 2 14 27 47 18 	 -6
Portmany 	 23 	 5 6 12 27 41 16	 -8
San Rafael 	 24 	 5 5 14 26 49 15	 -7
Alcúdia 	 24 	 5 5 14 23 48 15-11
H. Isla Blanca 	 24	 4 5 15 20 48 13-11

REPORTAJES FOTO y VIDEO, FOTOS CARNET

REGALO Y ARTESANIA PARA EL DIA DE SAN VALENTIN

Calle de la Iglesia, 6- Tel. 63 23 01 - 07108 Puerto Sóller
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Futbol - III Divisió- A SantLlorenc dos punts de patir
	

Emoció al camp den Maio!

Providencial gol de Tudun' en el minut 91

Una bona estocada: dues orelles
i volta al redol

Quan estava a punt de cumplir-se un
any (Felanitx 0, Sóller 1), el Sóller tor-
nà a guanyar un partit a fora camp. Hi
ho va fer en un moment plenament
oportú, davant un rival directe. L'ini-
cial gol de Martin fou neutralitzat pel
local Morey, però amb un Sóller que

controlà molt bé el partit, en el temps
de descompte, una genialitat de Tóbal
Tuduri, va decidir l'encontre. Bona
tasca de conjunt de l'onze de Nico
davant un sorprés Cardassar que re-
bé l'estocada final sense poder reac-
cionar. Melassa de punts!.

Ben prest, en el minut 8, Martin obri les portes del triomf. El cop de cap,
perfecte, en un cOmer llançat per Got.

Sa glosa den Tomeuet

P.D.
Per evitar desgracies personals
vull dir a ne'nJoan Barceló
que de s'esport és tan amic
que si sen va un altra pic
deixi un encarregat millor
i mai a ne' n Jaunie Mascaró
que posà es resultats fatals.

Crec que s'hora ha arribat
de no fer més pardalades
ni pegar més travades
per bé de sa junta s'aficionat

I diumenge, es dematijugam
pes que es vulguin desfressar
demostrar al caiador

que aqui no mos feim gens de por
encara que es vulguin posar
caretes den Sadam Husein

"Aquí no mos
feim por..."

Ses campanes sonaren a glória
per el Sóller haver aconseguit
sa seva gran victòria
en es camp de s'enemic.

sa

Alcúdia i Hospitalet, a la UVI
Dos partit es suspengueren per mal temps: Seislan-Eivissa, en

el moment en que els eivisencs comandaven en el marcador, i el
Portmany-At. Balears, quant encara s'estava amb el empat inicial.

Els resultats més significatius, per a les conseqüències dels
mateixos, foren els que es donaren en els partits Alcúdia-Illenc
(0-1), Hospitalet-Arenal (0-1) i Cardessar-SOLLER (1-2).

Hospitalet i Alcúdia es queden cuers de la classificació amb un
ja més que preocupant -11, mentre que el SOLLER, esborra dos
negatius i compromet la classificació del Cardassar amb un -6.

Va agafant "situació de colocat", en el sprint final, el Poblense,
que està amb molt bones condicions d'asprar a una plaça per ju-
gar la promoció d'ascens a Segona B. Guanyà a domicili al terreny
de Son Ferriol (2-4).

Platges, sense forçar la máquina, sumant els dos punts de casa
i un a fora, empata a ZERO a Santa Eulalia, mante la mitjana angle-

No tira la tovallola el Sant Rafel, que quasi dona un seriós dis-
gust al Cala d'Or, que va de haver de remuntar un 0-1 per acabar
imposant-se per 3-2.

Mante el liderat el At. Balears, amb un partit meyns, seguit del
Eivissaamb dos partits meyns, siguent la tercera plaça pel Platges.

Toni Oliver

Canvis importants en l'ali-
neació sollerica. Quedaren al
banquet respecte a l'alineació
anterior: Aljama (sancionat),
Carmelo, Edu i Xiu. Reapare-
guèren Nadal, Sánchez, Got i
Alfons. Bestard es situà per da-
vant la defensa, i torrià a èsser
l'amo. Brugos i Martin a les
marques defensives, ben aju-
dats per Got, Baltasar, Nadal i
Sánchez. De mitja punta, Cla-
dera per l'esquerra i Tudurí,
com sempre molt móvil, que-
dant a davant Alfons. L'equip
s'anticipava i duia bé el con-
trol.

Primera ocasió i goll

Es molt important el fet
d'aprofitar la primera ocasió,
l'inicial remat a porta. Martin
amb el seu remat perfecte de
cap, avançava als visitants al
minut vuit. Reaccionà el Car-
dassar, volia pero no podia.
L'anticipació del seu rival era
gairabé absoluta. En l'Unie
error, varen empatar a quatre
minuts del descans. Un gol psi-
cològic que feia pensar el pitjor,
però res més Iluny de la reali-
tat...

Veu de la jornada

Un Seller molt sencer

La segona part fou molt Ilui-
tada per ambdúes esquadres.
Juanjo tingué poca feina, tan
sols algunes pilotes bombeja-
des. EI treball de contenció, de
bons marcatjes, d'anticipació i
de disciplina dels sollerics,
s'imposà. Es va controlar la si-
tuació i més a mesura que
avançava el partit. L'empat no
perillà. Tal volta per això, l'equip

de Nico es va donar que es po-
dia intentar guanyar. Tudurí
agafà a responsabilitat i en una
personalíssima jugada va re-
soldre. Dos punts d'immensa
valúa que poden significar, que
han de significar cent cavalls de
força per un Sóller que li que-
den un parell de paperetes
realment difícils, com per
exemple aquest diumenge
contra el Cala d'Or, un dels
capdavanters.



RESULTATS Y CLASSIFICACIO

JUVENILS I REGIONAL -- -
Felanitx, O-Juv. Sallista A. 2
Poblense, 1-Psta, 0
Escolar, 0-Siat, 1
ManaccvB-Barracar(Susp.)
Pal 	sa, 2-Badla Cala (via, 2
Binosalem, 8-Murense, 2
Esparta (descansa)
Campos (descansa)

Juv. Sallisra A 	 20 15 1 	 4 64 21 31
Mix 	 20 13 2 	 5 46 24 28
BadlaCtiaMikx 	 19 10 6 	 3 30 20 26
Barra= 	 19 12 1 	 6 46 30 25
Poblense 	 20 96	 53 16 24
Campas 	•	 19 10 2 	 7 37 20 22
WriacorB 	 19 85	 6 47 36 21
Esparta 	 20 7 6 	 7 41 39 20
()dense 	 20 6 5 	 9 30 47 17
Feiandx 	 20 6 4 10 26 27 16
Binisain 	 20 6 3 11 36 58 15
Muense 	 20 5 4 11 28 53 14
Petra 	 20 3 3 14 24 70 9
Escolar 	 20 2 4 14 18 45	 8

RESULTATS Y CLASSIFICACIO

SEGONA REGIONAL
Lluchmaycv, 	 Genova, Susp.
Puigpunyant, 1 	 P. Safer, 1
Ferriolense, 1 	 Porrems, 3
Atgaida, 1- Cide, 1
P.N.D. Tesa, 4 - J. Butiola, 3
Valdemosa At., 2 - Montaura, 1
Sta. Marta, 3 - S'Horta, 1
Mariense, 1 -P. Calvd, 2

Nkrteria 	 19 12 2 43 22 26
ads 	 19 10 6 36 18 26
P. S611st 	 18 11 3 48 26 25
Fetcientie 	 19 11 3 42 21 25
Sta Eugeria 	 18 10 5 35 2325
Germ 	 17 9 5 32 17 23
Algekla 	 19 9 4 33 23 22
ValitmosaAt 	 18 8 5 27 20 21
J. Burda 	 19 9 2 30 2020
P.N.D. Tesa 	 19 8 3 39 45 19
UuctrnaM 	 18 8 2 23 25 18
PORMIS 	 18 8 2 29 32 18
Sta.Maia   19 6 31 33 28 15
RigPunYent 	 19 3 41 33 50 10
S'•orta 	 18 3 411 	 26 45 10
Mariense 	 19 3 4 12 	 24 58 10
P. CaNd  19 1 315 	 16 59 	 5

PlaZaa4

CI. Palou, 22. Tel. 63 3842 * Procoloede Miguel D. Bernal

PAPELES PINTADOS,
MOQUETAS, COLAS,

PINCELERIA, INSECTICIDAS,
ARTICULOS LIMPIEZA,

PRODUCTOS PARA PISCINAS,
ARTICULOS PARA ARTISTA,

PALOU, 22
TELEFONO 633842

SOLLER (Mallorca)

ema
flDROGUERIA

cyTere
ste16-

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

Cl. Borne, 5. Telf. (971)63.23.15 - SOLLER (Mallorca)
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Futbol - III Divisió      

PE1RLETES ESPORTIVES  

Aina Ma. Ensenyat
Nadal, diumenge demati
als micròfons de COPES-
PORT, a l'espai "Quiniela
Popular":

-"Vull fer a saber a
Ia directiva del Stiller
que quan necessitin una
masajista, estic dispo-
sada a acceptar el al-
rreg. A veure si aixi
l'equip reacciona..."

Just d'anunciar-ho, i de
quina manera va reaccio-
nar! Nina, tens tot el mkt
de la victòria a Cardassar,
amb permis del Querol, na-
turalment. Que ningú es
piqui... I si pica, a gratar!       

CARTELERA FUTBOLISTICA  

Dissabte, 9.-
16,30: U.D. Sollerense - Beta (Infantils)

Diumenge, 10.—

9,30: C.F. Sóller - Poblense (Juvenils)
10,30: Port de Sóller - Ferriolense (II Reg.).
11,30: C.F. Sóller - C.D. Cala d'Or (III Div.).  

Futbol Juvenil

C.D. Escolar, 0	 Sóller, 1

El gol de Celia val dos punts d'or
Joan Antoni

Minima pert) merescuda la
victòria dels deixebles den
Got, a Capdepera. Els sotie-
rics varen gaudir d'una gran
condició física, a dins un te-
rreny que a causa del fang es-
tigué en males condicions.

El Sóller va realitza un bon
encontre i sempre va controlar
Ia situació del partit. Els seus
adversaris que s'empraren
amb excessiva duresa es va-
ren veure desbordats pels vi-
sitants. A conseqüència del
joc subterrani de l'equip ee
casa, es va lesionar el brau
defensa solleric Sergi, que pa-
teix un esquinçament de tur-
mell.

El gol de cap de Celia, a la
treta d'un còrner llançat per
López, en el minut 40 dona el
triomf al Sóller.

II REGIONAL

Puigpunyent, 1 - Port de Sóller, 1

Ocasió perduda per
agafar el liderat

Andreu Vives

Fitxa Tecnica
Alineaciones
Puigpunyent: Oliver, Monserrat, Cano, Sureda, Valero (Xamena),
Ferrà, Orleto, Ramón, Martorell, Adrover i Fernandez.
Port de Sailer: Pujol, Coll, Arbona, Jord (Ruiz), Manrique, Pardo,
Bort, Bauzà, Rivera (Garcia), Raja i Vazquez (Abelardo).
Arbitre: Sr. Mercader. Una actuació molt discreta. Va allargar la
primera part fins a sis minuts, pitant el final just després de que
els locals marcassin el seu gol. Mostra targes grogues a Pujol, Ra-
ja i Vazquez, tots del Port de Sóller.
Gols: Minut 23: 0-1. Raja. Minut 51: 1-1. Martorell.

Els gols, a la primera part

No va trigar gaire el Port en poder inaugurar el marcador,
concretament al minut 23, amb un gol del que pareix ultimament
inspirat Xisco Raja, posant ja el partit molt costa amunt per els
locals, que gracies al col.legiat, pogueren anivellar l'encontre amb
un gol en un més que provable fora de joc i a més quan es com-
plien 51 minuts de la primera part, que no tingué motius per afe-
gir més de dos minuts.

Poca ambició atacant

Com si es jugas al camp del lider, Daniel va posar un centre
de camp de motta contenció i va plantejar un partit amb poca
ambició atacant i amb excesives precaucions defensives dins un
camp a on era obligada la victòria, que així i tot, l'empat no ha es-
tat del tot dolent, ja que els primers classificats també "forada-
ren". Precisament, diumenge a les 10,30, un dels que compar-
teixen liderat, el Ferriolense, visitara al Port a un partit del tot
important, que promet ésser força emocionant i que pot posar
(en cas de guanyar) al Port de Sóller al cap d'amunt de la taula
classificatbria.

Basque?

La pluja, altre cop protagonista: 3 ajornaments

Quatre partits, quatre desfetes
Jota & Besfer

1101v. Femenina

J. Mariana, 37-Sant Josep, 44
El 14-2 que Hula en el marcador al minut 6, dona espe-

rances a les locals per?) les del Sant Josep anaren imposant
Ia seva major estatura, arribant al descans amb un marcador
favorable de 3 punts. En una sola ocasió les locals es situa-
ren per davant a la continuació, (37-36) pert) un parcial de
0-8, basat amb rapids moviments, les visitants s'imposaren.

Infantil Masculí

Calvià, 93-J. Mariana, 19
El resultat estalvia qualsevol comentari. Els contraatacs

locals s'anaven succeint un rera l'altre, sense pràcticament
oposició. El Mariana jugà sense gens de motivació.

Cadet Masculi

Gesa, 60-J. Mariana, 56
Talment la la volta, fou un partit de qualitat, amb alter-

nances constants. Sis punts a favor dels visitants al des-
cans. La zona dels locals a la continuació va ser determinant.

Propera jornada
Dissabte, 9
A les 10,00 hores: J. Mariana - S.V. Paul (Mini Femení).
A les 11,15 hores: J. Mariana - Llucmajor (Inf. Masculí)
A les 17,00 hores: J. Mariana - Santanyí (Cadet Femení)
A les 18,30 hores: J. Mariana - Llucmajor (Cadet Masculí)
A les 20,00 hores: J. Mariana - Llucmajor (Junior Masculí).
Diumenge, 10
A les 11,00 hores: J. Mariana - Espanyol (II Div. Femenina)

Futbol Cinc en Pista

- La pluja retrassa
l'inici del tomeig

G. Merv!,

Alineació: Tolo, Sergi, Sa-
carés, Bernat, Celia, López,
Jiménez, Fontanet, Raja, J.
Antoni, Ros (Pomar, David,
Guerrert, San Martín).

C.F. Sóller- U.E. Poblenc
Partit matiner (9,30 hores)

Diumenge ens visita el pa-
rillós Poblenc, un rival que es-
ta ben situat a la classificació,
i per les referències que te-
nim, pot ésser mal de pelar.

El Sóller que té les baixes
den Sergi i probablement la
de Aguiló, ho tindrà força difi-
cil. Pere) cal esperar de que
els joves sollerics sortirán amb
Ia mentalitat clara de fer-se
amb els punts. El fet de jugar
davant molt de públic, també
pot ser un factor positiu. Just
després, s'iniciarà el partit de
Tercera Divisió Sóller - Cala
d'Or.

Les intenses pluges dels
dos darrers dissabtes han
retrassat considerablement
l'inici del tomeig Cinc en Pis-
ta del Victòria.

Demà dissabte, si el
temps ho permet, es dispu-
taran els encontres inicial-
ment prevists pel dia 26 de
gener: a les 11 h. Follets -
Pep Toni's, a les 12 F.P. -
Escoltes, a les 15 h. Fortuna
- Hostal Es Port, i a les 16 h.
Caliu - Téntol.

AJUNTAMENT DE SOLLER
ANUNCI

Havent-se aprovada i publicada l'Ordenança Municipal
Reguladora de Guals Permanents, es posa en coneixement de
totes les persones interessades en disposar d'una prohibició
d'estacionament davant el seu garatge, per a poder entrar-hi,
que hauran de sol.licitar-ho per escrit, previ abonament de la
quantitat que correspongui.

Una vegada aprovada la seva sol.licitud per l'Ajuntament,
els hi serà entregada una placa oficial, que haurà de ser
col.locada de conformitat amb el que 'disposa l'esmentada Or-
denança.

Així mateix s'admteix que totes les plaques que no siguin
del model oficial, amb el corresponent número de registre de
l'Ajuntament, no tendían validesa legal a l'hora de impedir
l'estacionament de qualsevol vehicle davant el garatge en que
es trobin col.locades.

Sóller, a 15 de gener de 1991.



•

• •
A pesar de que el nivell dels torrents

sollerics minvà bastant, aquest passat cap
de setmana prosseguiren les espectaculars
baixades amb "zodiac".

Bastant de públic al Ilarg de tot el reco-
rregut, i com no, els incondicionals que els
seguien per carretera amb cotxes i motos.

L'ambient es troba en aquests moments
al limit, i ja es parla de competicions, de de-

safiaments. El que si vos podem assegurar,
ja que "Veu de Sóller" fou testimoni, i pot
aportar les, proves oportunes, es que
aquesta no fou la primera baixada, i que
els components del C.A.S. Nautilus no foren
els artífexs d'aquesta "original idea sense
precedents a la Barriada Marinera".

Dia onze de novembre, al mati, en,
Joan Sanchis Cortés i en Joan Rosselló
Martinache, feren la primera apassionant
baixada amb zodiac, amb sortida del Pont
del Canif de Ca'sJurat.

Prosseguiren les baixades dels torrents sollerics
Joan

-Especialitats:
XOCOLATA AMB XURROS, "GOFRES"

i TAPES VARIADES
Carrer de sa Lluna, 108-SOLLER

VOS ESPERAM!
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Rafting

Lliurament de premis del "Ill Torneig Penya Albatros"

El guanyador, Antoni Molino,
no es presentà a l'acte

Joan

Diumenge passat, en el
Bar Albatros del Port de
Sóller, seu de la Penya del
mateix nom, dins un gran am-
bient de companyonatge i
amb un refresc per tot l'alt es
procedi a la clausura de la
tercera edició del "Torneig
Penya Albatros", pel siste-
ma suis, que compte amb la
col.laboració de la Cof radia de
Pescadors, Comissió de Fes-
tes del Port, Sa Nostra, "Circu-
lo Sollerense", Can Pep Xim
Tambora i Bar Albatros.

Dins la part negativa el
més destacat fou la no com-
pareixença del guanyador An-
toni Molino.

Dins la part positiva el "sa-
voir fer" dels organitzadors,
encapçalats pel seu President
Nicolás Diez, i la placa lliurada
per la Penya Albatros i el "Cir-
culo Sollerense" a n'en Peter
Holt, veterà . escaquista
angles, de vuitanta-quatre
anys, per la seva constància i
esportivitat.

En el torneig que començà
el mes d'octubre s'hi varen
inscriure un total de setze par-
ticipants, dels que nomes
tretze erribaren a les finals.

Antoni Molino, el brillant
guanyador, nomes perde una
confrontació devant en Miguel
Cardell, quart classificat.

Peter Holt rebent la placa commemorativa de mans del President de la
Penya Albatros i del President del "Centro".

Entre grans aplaudiments Demà es tanca l'inscripció
del nombrós públic assistent, del "VI Torneig d'Escacs
el President de la Penya, pro- Circulo Sollerense"
cedi al lliurament dels trofeus
als set primers classificats, 	Demà dissabte, a les di-
que foren: 	 vuit hores, es tancarà l'ins-

cripció, i es farà el sorteig, de
1.—Antonio Molino, amb 7 la sisena edició del "Torneig

punts. 	 d'Escacs Circulo Solleren-
2. —Francesc Esteve, amb se 1990", que s'ha tingut que

6'5 punts. 	 retardar degut primer a les
3.—Francesc Radó, amb obres, i segon per no coincidir

5'5 punts. 	 amb el de la Penya Albatros.
4.—Miquel Cardell, amb 5 - 	Aquesta edició es disputa-

punts. 	 re de nou pel sistema suis,
5.—Josep Muntaner, amb fent-se un minim de cinc ron-

4'5 punts.	 des (segons el número d'ins-
6.—Peter Holt, amb 4 crits), que a l'hora de redactar

punts. 	 aquestes Unies —dilluns cap-
7.—Miquel Dolz, amb 4 vespre— ja es de setze parti-

punts. 	 cipants.

Joan

La quarta edició del "Tor-
neig de Billar a Tres Bandes
Perruqueria Joan Socias" ha
arribat ja al seu termini.

El passat diumenge en el
local social del "Centro" es va
disputar la gran final entre en
Tomàs Plomer i en Joan -A.
Jorquera, partida que havia
despertat molt d'interès i ex-
pectació antre els aficionats al
billar, que ompliren la sala de
gom a gom. La confrontació
fou bastant bona i emocionant,
especialment en el segon set.
El primer l'havia guanyat en
Plomer per deu a sis. Emperò
en aquest en Jorquera va
arribar a dur una aventatge de
set a un al seu rival, el que feia
suposar un empat, emperò no
fou aixi ja que en Tomàs al fi-

nal s'impose per deu a nou,
proclamant-se nou Campió.
Enhorabona als dos!.

El tercer Hoc fou pel veterà
Pere Magraner. I el darrer
Hoc, que passa autometica-
ment a la Segona Categoria,
per un altre bon jugador en
Josep Aguiló. Esperem i de-
sitjem que la baixada sigui
nomes momentània.

Segona Categoria

Dins la Segona Categoria
es va imposar n'Alexandre
Pomar, que a més del Vtol
aconsegui l'ascens a la Cate-
goria Superior. L'únic que li va
poder guanyar fou en Gela-
bert, que al començament era
un dels clars favorits. El segon
Hoc fou pen Marti Ferrer. I les
sorpreses d'aquest final de

torneig han estat protagonit
zades pen Sampol i n'Ense.
hat, ja que tots dos tenien op
ció a la segona plaça, però in
comprensiblement han perdu]
les dues darreres partides.

El vinent divendres, dia
quinze, en el Mirador de ses
Barques, tindrà Hoc el clàssic
sopar de claussura, que finalit
zarà amb el corresponent Diu
rament de trofeus. Per inscrip
cions vos podeu dirigir, fins dia
12, al President o al Conserge
del "Circulo Sollerense".

La categoria dels trofeuE
donats per Perruqueria Socias.
Ferrocarril de Sóller, Vidrieria
Alpha, Fusteria Ameller—Atien-
za, Guarderia Sóller, Agrupacie
P.S.O.E., U.G.T., P.S.M., Mate-
rials de Construcció Can Ca-
pó i Bar "Circulo Sollerense"
fan que ja es comenci a parler
amb ganes de la vinent edició.

Billar

IV Torneig "Perruqueria J. Socias"

Tomàs Plomer brillant guanyador

Set medalles als darrers
Campionats de Balears

Joan

Medalla de Bronze al
Campionat de les Baisers de
Pista d'Hivem per Clubs

El passat dissabte, dia dinou
de gener, es va disputar en el
Princeps d'Espanya, de Ciutat, el
Campionat de Balears de
Clubs de Pista d'Hivem, en el
que el "Hermes-Circulo Solle-
rense", aconsegui medalla de
bronze, dins la categoria mascu-
lina, i el quart Hoc dins la catego-
ria femenina.

L'actuació més destacada
fou la d'en Mateu Dominguez,
segon en els mil cinc-cents Iliu-
res, amb un temps de 401", an-
tecedit pen Josep-L. Luis, del Co-
lonya Pollença, amb 4' 003.

Dins la categoria femenina les
actuacions més destacades fo-
ren, el segon Ploc en el salt d'al-
çada de na Ante:mie Guillen,
amb 144, per darrera n'Ivonne
Susilla del Costa de Calvià, amb
1'55. I el segon l'oc de na Maria
Salom en el triple salt, amb 964,
antecedida per na Teresa Ortega
del Mediterrani amb 999.

Medalla de Plata al Campionat
de les Balears de Cross
per Clubs

El diumenge, dia vint-i-set de
gener, es va disputar a Son Fe-
rrer el "Sise Cross Costa de
Calvià", que el mateix temps era
"Campionat de les Balears per
Clubs", en el que dins la catego-
ria senior masculina l'equip
"Hermes -Circulo Sollerense"

es va classificar en el l'oc cinque,
amb setanta-vuit punts, antece-
dit pel Costa de Calvià,' amb di-
vuit, Bodegues aver amb tren-
ta-quatre, Ficlipides amb cin-
quante, i Olimpo amb setan-
ta-quatre. L'actuació mes desta-
cada fou la d'en Mateu Domin-
guez, sise classificat, amb
3914". Es va imposar en Manuel
Fernández, amb 37'53".

Dins la categoria de veterans
els sollerics Robert Cledon i
Francesc Fiol demostraren
seva superioritat damunt els res-
tants participants, imposant-se
en Cledon seguit d'en Fiol,
aconseguint el sub-campionat
amb trenta-set punts, antecedits
pel Bodegues_ Oliver, amb
vint-i-set.

Cinc medalles en els
Campionats Absoluts de Pista
Coberta

Aquest passat cap de set-
mana es disputaren, en el Po-
liesportiu Princeps d'Espanya,
els Campionats de les Balears
Absoluts de Pista Coberta,
amb moite de pluja, especial-
ment el dissabte en que en Cris-
tòfol Castafier r en Mateu Do-
minguez disputaren els tres-mil
&Ires.

Els atletes del "Hermes-Circu-
lo Sollerense" aconseguiren 5
medalles (dues d'or, una d'ar-
gent i dues de bronze).

La primera d'or fou pen Ma-
teu Dominguez, a la prova dels
tres-mil Nures, amb un temps de
842", mentres en Cristòfol Cas-
tañer ocupava el Hoc nove amb
un temps de 9'17".

La segona d'or per na Maria
Salam en el tnple salt femeni:
amb 924.

La d'argent també per na
Maria Salom en els seixanta
metres tangues, amb 11"1, ante-
cedida per na Victòria Martinez
del Costa de Calvià, amb 9"2.

La primera de bronze per
n'Antònia Guillen en el salt d'al-
çada, amb 135, antecedida per
na Ivonne Susilla del Costa de
Calvià (1'50), i na Maria Sánchez,
del mateix club, amb 138.

I la segona de bronze pen
Xavier Garcia, en el triple sali
masculi: amb 1212, antecedit,
per n'Antoni Contreras, del Costa
de Calvià, amb 1260, i en David
Susilla, del mateix club, amb
12'22.

Atletisme



Avisos: eclesials

Campanya contra la Fam

El proper diumenge, dia TO, es el dia indicat per a la
col.lecta contra la fan en el món, organitzada per "Manos Uni-
das". A totes les misses i celebraciones es recolliran els dona-
tius.

hid de la Quaresma i imposiciP de cendra

Dimecres dia 17, es el Dimecres de Cendra i amb aquest
dia comença el temps litúrgic de Quaresma. A les Esglésies
de Sant Bartomeu, l'Horta i Port a les 7 del vespre, dins la ce-
lebració eucaristica de les 7, tendre Hoc la imposició de la
cendra.

Programa de la Visita Pastoral del Bisbe

Dimarts 12, a les 20 h. Trobada pastoral amb els catequis-
tes del sector.

Dijous 14, a les 20 h. Trobada arnb els educadors.
Divendres 15, a les 21 h. Trobada amb la coordinadora de

Joves Cristians al Casal "G. Pau Noguera".
Dissabte 16, a le 17 h. Trobada amb els joves que es pre-

paren pera la Confirmació.
A les 19 h. Inauguració de les obres de la Parròquia de

Delà. Celebració eucarística.
Diumenge 17, a les 10 h. Celebració eucaristica a Binia-

raix.
A les 19 h. Celebració eucarística a Fornalutx.
Dijous 21, a les 21 h. Trobada amb el Consell de Sector a

Ia Rectoria.
Divendres 22, a les 18 h. Trobada arnb els mestres cris-

tians.
A les 21 h. Trobada amb els grups de Pastoral Social, Jus-

ticia i Pau, Missions, Malalts,...
Dissabte 23, 11 h. Trobada amb els capellans i religios.
A les 17 h. Trobada amb els re ligioses de &Slier.
A les 19 h. Celebració eucaristicai confirmacions a l'Horta.
Diumenge 24, a les 12 h. Celebració eucarística i confir-

macions al Port.
A les 17 h. Celebració eucaristica i confirmacions a Sant

Bartomeu.

Festa a la Mare de Déu de Lourdes

A l'Església de Sant Felip Neri, tendre Hoc la festa de la
Mare de Deu de Lourdes, el proper dilluns, dia 11. A la Missa
de les 12, predicarà Mn. Felip Guasp i el vespre es dure a
terme la tradicional process&

LA MEJOR
TECNOLOGIA
PARA SUS
MEJORES
MOMENTOS

Real, 13
07100 SÓLLER (Mallorca)

_

LA ROBOTICA
EN EL REVELADO
CON TECNICA
DIGITAL

Darrers dies de CARNAVAL
a la "DEFENSORA"

Dissabk dia g de Febrer, i les 21'30
Dimarts„ dia 12 de Febrer, z les 21'30

COM cada any:
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Petanca

Els Preferents,
liders

A la categoria de Preferent,
son liders dels respectius
grups, els equips representa-
tius de la nostra Vall.

El grup A l'encapsalen Unió
de Sóller i At. Mohnar empatats
a 20 punts, mentres que en el B
el primer classificat es el Sóller
amb 24 punts, seguit del Puen-
te amb 22 punts.

Resultats
Preferent A: Unió de Sóller,

8 - Can Gaspar 1
Preferent B: Sóller, 6 -

Puente, 3
Segona: Sa Taulera 6 -

Soller, 3; Belles Pistes, 4 - Unió
de Sóller, 5.

Futbol Cadets

C.F. Stoller, 0
Cide, 1

J.A.

Wier: Gregori, Colon, Valls,
Hernández, Ensenyat, Paris,
Rodriguez, Morino, Alemany, Ri-
bas i Castanyer. (Martinez, A.
Ribas).

Gols: Minut 65: 0-1. Bestard
s'aprofita de que la defensa es-
tava avançada i per velocitat pot
fugir i marcar.

Comentari: El camp va es-
ser el pitjor enemig dels locals,
ja que el seu mal estat perjudicà
als jugadors de Bestard que fe-
ren un partit molt disciplinat i es
veren superats per l'única oca-
sió de que va disposar el seu ri-
val. L'empat hagués estat el re-
sultat mes just.

Ja era ben hora que
aquest vago de pages
s'animes a escriure dues ret-
xes. Sabeu per on em trob?
ldò estic ben amagadet per
devers el "Golfo Pérsico" pe-
rt!), no paseu pena que cada
dia pari amb sa pagesa i me
conta totes les animalades
que passen per aquest
poblet nostre, a la Vall del
Tarongers.

Se cert que el que està
més tranquil des de que he
partit a veure món, es qual-
dun dels politics avispados
de la nostra yell i monsieur
Toribio també. Mirau si es ca-
rabassot ell i qualcun altre,
que fins i tot en Sadam Hu-
sein els coneix. No fa molts
dies que sopàrem plegats en
el seu bunker i em va recor-
dar sa poissa on anàvem sa
meva pagesa i jo a pe-
gar-nos qualque grapadeta i
qualque coseta ales.

Aqui també hi ha coses
que semblen mentida:

• Que les amenaces se
les emporti el vent.

• Que en Miró mirava i
en Picó picava.

• Lo bonotes que estan
les set dones den Husein.

• Que si a Sóller arriba
una guerra —Déu no ho vul-
gui—, el socialistes i alguns
més, xerrimaran als moros
que l'objectiu principal es el
Batle.

• La pardaleria que
duen els partits politics per
fer públiques les Ilistes.

teste: Pitjor! Pensau el que
volgueu

• Que es deure fa sen-
yor 

• Que som jo, som jo,
som jo senyor, qui voldria
amb vos parlar

• Que a Sóller, quan un
negoci va be, totd'una en
posen un altre per barrinar-lo.

• Que mal d'altres, ha-
Iles son.

• Que vaig amagar-me
perquè aquest animal d'ame-
ricà, ja toma emprenyar amb
les punyeteres bombes. El
meu amic Husein diu que li
enviarà petardos amb flit per
a les mosques. Adéu i fins
una altra.

Molta Palla i Poc Besse,

• Que l'estat matrimo-
nial es digui sant, perquè
compta amb multitut de mer-
firs.

• Que un dia es conei-
xerà tot el pastel de la urba-
n ització d' Es Traves.

• Que també se'n co-
neixeran molts d'altres.

• Que tenir consciencia
de la pròpia ignorancia, es un
gran as cap a la sabiduria.

• Que val més riure que
fer riure.

• Que l'altre dia em
trobes un amic que milita
dins el Partit Popular i li vaig
demanar: Com va la vida? I
em conteste: A la puta! Li
deman: / el partit? I em con-

Es Pagits

Com estau amics?

Saddam Hussein
Dibuix publicat a "Portals y Cuevas"



L'Institut de BUP celebra les Jornades Culturals
Redacció

E1dimecres i dijous
d'aquesta mateixa setmana
s'han celebrarat a l'Institut
Guillem Colom. de ,BUP unes
jornade&.*Atrotrals durant les
quals s'han  • •Substituit les
classes normals per activi-
tats culturals diverses.

Cada aturnrie es podia
matricular a una activitat
d'entre una gama molt va-

riada: ball, esports, pintura,
vídeo, cuina, fotografia, con-
fecció d'un diari, etc.; activi-
tats que, durant tres hores
diarias, ana desenvolupant'
amb ajuda d'uns monitors.

La resta de la jornada es
completava amb activitats
esportives diverses.

Viatge a la neu

Com cada any, com a
una activitat mes de les jor-

nades culturals, s'ha orga-
nitzat un viatge a una esta-
ció d'esquí. Enguany,
aquest esport ha atret a una
cinquantena d'alumnes que
s'han decidit a practicar-lo a
l'estació francesa de Pa /e .

Cas.
Igualment el dimarts un-

nombrós grup d'alumnes
anà d'excursió a Mortix per
veure les formacions geolò-
giques castigues que' alla
es poden trobar.

Amb els doblers, s'instal.larà un nou ascensor a l'Hospital

L'Ajuntament treu a subhasta una casa
de propietat municipal

Presentació del !libre "Ciclisme"
Del que són co-autors els sollerics M. Got i J. Oliver

J.A.

El President de la Co-
missió d'Esports del Consell
Insular de Mallorca, Andreu
Riera, juntament amb els
metges esportius del mateix
organisme, Joan Gasull, Teo
Cabanes i Bartomeu Mari,
feren, el dimarts d'aquesta
setmana, la presentació a la
premsa del Ilibre "Ciclis-
me".

Aquesta publicació, ter-
cera de la serie dels "Qua-

derns Tècnics de l'Esport",
no pretén ser un manual
superespecialitzat ni en
técnica ni en medicina, sinó
un 'libre útil, informatiu i di-
vulgatiu, amb un nivell as-
sequible parqué pugui arri-
bar fàcilment a totes les
persones relacionadas amb
resport del pedal.

Son co-autors, junta-
ment amb un planter desta-
cat de tècnics, els sollerics
Marcel.lí Got, Llicenciat en
Educació Física, i Joan Oli-
ver, Entrenador Nacional de

Ciclisme i col.laborador del
nostre Setmanari.

Andreu Riera tanca l'ac-
te amb la presentació de les
Terceres Jornades de l'Es-
port Base, de les que "Veu
de &Alar" en dona amplia
informació a la darrera edi-
ció, destacant la presència
d'en Bernard Hinault, en
Briscadieu i en Dalmonte, i
esmentant que el Ilibre serà
donat gratUitament a tots
els assistents a les "Jorna-
das", que es faran els dies
quinze i setze.

PRECIOS MUY INTERESANTES
VESTIDOS DESDE 	 3.990
CONJUNTOS DESDE 	 5.990
CHAQUETAS DESDE 	 5.990
ABRIGOS DESDE 	 12.990
TRAJES CHAQUETA DESDE 	 12.990

PLAZA CONSTITUCION, 18

ca•raoliver
Victòria, 1 - Tel. 63.12.88

Fax: 630334

Refeim MATALASOS
DE LLANA

Recollida i entrega
domiciliaria

CLARINS  PA RIS
En las fechas que más abajo se indican, nuestra consejera podrá darle de forma
gratuita su programa de belleza.

CLARINS en:

Perfumería MIMI
San Juan, 16 - Tel. 63.38.75

Sóller (Mallorca)

Del 1 1 al 16 de Febrero
CLARINS durante esta semana siempre tendrá una atención con Vd.
SUJETO A EXISTENCIAS
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Carnaval a les escoles de la comarca

Obres de teatre, desfilades, música, torrades... a Sóller i Deià

Corn a altres centres, l'a nimaciô al Convent va ser extraordinaria. (Foto Guillem Dr.)*

M.I.

Durant tota aquesta setmana escoles de la
nostra vall han organitzat les festes de Carna-
val, coques, ruetes i focs animaren els hora-
baixes escolars.

La primera escola que ho celebra fou Es
Fossaret, divendres de la setmana passada.
Els infants quedaren a dinar a l'escola, feren
un ftiCs,' representaren una obra de teatre, "Ous
de somera", i Ilavors seguí la festa amb torrada
i coques.

Al Convent feren la festa el dimecres amb
un bon sol, al pati del convent que havien de-
corat amb papers i globus de colorins. Els in-
fants arribaren a l'escota disfressats de ca-se-
va, i disfrutaren jugant i ballant amb la música
de "Cocktail". Els estudiants de vuitè organitza-
ren una venda de coques per contribuir a les
despeses del seu viatge d'estudis.

Festes dijous i divendres

A St. Vicenç de Paul, la festa fou ahir di-
jous. A l'hora de redactar aquesta nota, encara
no. s'havia realitzat, però si el temps ho deixà

fer, les previsions eren les següents: Sortida
pels voltants de l'escola, festa amb el Grup
Cocorba. Els pares hi estaven convidats, però
amb la condició que havien d'anar disfressats.

La rueta organitzada per l'Ajuntament serà
avui mateix, a les 330 hs. La participació de
les escoles quedara redufda a la presencia de
la Guarderia de Sta. Teresa i la de Fornalutx,
puix aquest dia el Ministeri d'Educació l'ha
considerat no lectiu, sense classe.

A Deja

També a Deià han celebrat el carnaval, par-
ticulars, bars, escola i ajuntament, un dia uns i
un altre dia uns a altres s'han festes i rues de
disfresses.

El passat dijous foren els nins de l'escola
que prepararen una sortida pels carrers, dis-
fressats, i també una festa amb les coques
que ells mateixos havien fet. Des del petitons
de la guarderia fins als mas grans de l'escola
del poble festejaren la diada.

L'Ajuntament de Deià també ha .organitzat
per dama dissabte una festa i rueta pels joyas.
Sera el capvespre a partir de les quatre, just
davant l'escola, a la plaça del Porxo.

M.I.

En el Ple ordinari celebrat
anit, la Corporació aprova per
unanimitat posar a la venda
en subhasta pública una casa
de propietat municipal. Es
tracta de la vivenda situada al
número 32 del carrer de Ba-
tach, cedida a la Casa de
Familia Nostra Senyora de la
Victòria pel seu darrer propie-

tari, Miguel Mas Florit "Vir-
go", qui morí en aquella insti-
tució assistencial.

S'invertirà a l'Hospital

La Corporació municipal,
com a administradora legal, té
la facultat de decidir sobre la
finalitat que s'ha de donar als
béns de l'Hospital i, en con-
seqüència, ha optat per ven-
dre aquesta casa i invertir els

diners que s'obtenguin en la
modernització de la Casa de
Familia i les seves instal.la-
cions. A mes d'altres millores,
part del producte de la venda
servirà per instal.lar un nou
ascensor.

El preu de sortida de la
casa, feta la preceptiva valo-
ració per part deis serveis
tècnics municipals, as de cinc
mitions de pessetes, i l'adju-
dicació es farà a I 'alça.




