
Stoller: alegría de color
Diumenge la plaça s'ompli de gent. Carrosses,

comparses i desfresses voltaren i voltaren,
admirats per multitud de gent. Amb els premis i el
ball davant de l'Ajuntament la festa s'acabà, però

dimarts alguns sollerics s'animaren a repetir la
bauxa.
A planes centrals amplian la informació amb un
reportatge gràfic.

El Sóller pot acabar la temporada
amb un important dèficit

La minva d'espectadors i els costosos
desplaçaments, a punts d'ofegar la 3a Divisió

T.O.

La Tercera Divisió està
ferida de mort. La fluixa as-
sistência als camps, les re-
transmissions per TV. (Ca-
nal Plus), les elevades quo-
tes arbitrals, i els NOU
desplaçaments en avió, fan
del tot insostenible qualse-
vol pressupost. El Sóller,
també este afectat per la si-
tuació, i la directiva, molt
preocupada, ja anuncia un
deficit notable el 30 de
Juny.

En el terreny esportiu,
Sóller i Cala d'Or, es reparti-
ren els punts en un partit de
massa precaucions i cap
gol. Diumenge al camp del
Sta. Eutelia (Eivissa), l'equip
de Nico fare lo possible i lo
impossible per recuperar el
positiu.

La directiva del Sóller cerca
solucions per aminorar

l'irreparable düticit. (Foto T.0.)
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Des de fa algunes setmanes, han començat
a concedir-se les Ilicències municipals per a la
reserva d'aparcament L'Ajuntament aprove el
model de senyal, normalitzat en la nostra llen-
gua, que es mostra a la fotografia, en el qual
s'indica el número de registre municipal i
s'anuncia que es tracta d'una sortida de vehi-
cles. Per a l'obtenció d'un disc com aquest cal
sol.licitar-ho per escrit a l'Ajuntament. A partir
de l'entrada en vigor d'aquests discs, queden
fora de la legalitat els senyals que els particulars
col.locaven pel seu compte. Per tant, l'aparca-
ment davant garatges i portasses que no comp-
tin amb el disc oficial, no seran denunciats per
la Policia Local, perquè no cometran infracció.

Augmenten les
ds de guals

Redacció

W111■111167;

Redacció

La interrupció de l'aigua ha estat
la darrera acció empresa per l'Ajun-
tament, després que el constructor
hagués fet cas omis a les repetides
ordres de paralització de les obres,
fins i tant el Consistori no li atorges
Ia corresponent Ilicència municipal.

El fet es va produir tres setma-
nes després que el PSOE denun-
cies, a través d'una carta publicada
en aquest Setmanari, l'actuació
despectiva dels promotors front a
les ordres d'aturar les obres, i sol.li-
cità l'adopció de mesures "coerciti-
ves i contundents", fins arribar "al
precinte de l'obra, utilitzant, si es
necessari, els efectius de la Policia
Local"per fer cumplir l 'odre.

Vivendes i xalets

L'edifici en construcció està

-421111MXIX

tuat a l'Urbanització Torre Picada
del Port de Sóller, entre el principi
del carrer de Bèlgica i l'escala que
condueix a la placeta.

D'acord amb el projecte presen-
tat, l'empresa promotora pretén
construir dos blocs aillats, un de sis
vivendes i un altres de cinc. També
s'inclouen dos xalets o vivendes uni-
familiars aillades. El conjunt estaria
dotat de garatges i piscina comuni-
teria.

lnvadeix zona verda

El Consistori no ha acceptat el
projecte perquè part del solar on es-
tà situat l'immoble està catalogat
com a zona verda en el Pla General
d'Ordenació Urbanística vigent. El
promotor sembla disposat a cedir
només part de la zona verda, amb la
condició que es comptabilitzi la su-
perfície total a l'hora de calcular el
volum edificable.

Fomalutx també utilitzaril la nova depuradora mitjançant una conducció
que davallarà les aigües d'aquella vila i recollir les de diverses

barriades solleriques.

WO*

El dimarts d'aquesta setmana el Preident del CIM, Joan
Verger, es va comprometre a redactar el projecte de la con-
ducció de les aigües residuals de Fornalutx cap a la depurado-
ra que s'este construint a Son Puça. Les tuberies, que passa-
rien pel subsol de la carretera de Fornalutx i per Ses Set Cases,
el Camí de Sa Figuera i L'Horta podran ser utilitzades per
l'Ajuntament solleric per a la creació d'una xarxa de clavegue-
ram en aquestes zones que encara no en tenen, amb un con-
seqüent estalvi econòmic. (Passa a peg. 4)

Futbol

No tenia Ilicència municipal d'obres

L'Ajuntament talla el
subministrament d'aigua a

un edifici en construcció
El darrer dia del passat mes de gener i per ordre del Batle, el cap de la Brigade

municipal d'Obres procedía taller el subministramentd'aiguaprocedent de la
xarxa municipal al futur edifici Sampol Sol, que actualment es troba en

construcció. Aquesta es la primera vegada que el Consistori adopta una mesura
coercitiva d'aquesta envergadura, emparant-se en alb que disposa la nova Llei

de Disciplina Urbanisticaque entrà en vigor el passat mes de novembre.

For 3!	 oir
les seves aigües

brutes a Sóller



Avui

15 de febrer
del 1991

Avui, Sant Beat.

Demà, dissabte, Sant Ho-
nest i sant Repelió

Diumenge, dia 17, Sant Rò-
mul, màrtir

Costumari
Ahir , l'església católica cele-

bra la testa de Sant Valenti, anti-
gament patró dels malpagadors,
trampistes i estatadors, i ara
patró dels enamorats.

MCI dais enemorats segura-
ment ve de que, antigament es
crela que, en aquest dia, es
cases els ocells, i és pecat sortir a
caçar-bs I menjar cam amb plo-
ma. I es de tothom sabut que, si
es cacen els °collets, no es
poden casar i, en conseqüancia,
tampoc hi atiura cries i s'acaba-
rien les espScies de gorrions,

pits, verderols, pinsans,  cader-
neres, goodies demés bestiar
petit de ploma.

II	
II	 if	 WI	 AI

Sorteig d'ahir dijous,
dia 14 de Febrer

4 	 5	 14
26 	 34	 40

Comp. 32-

L tollitoes
Dijous, 14 Febrer 	 30.776
Dimecres, 13 Febrer 	 85.099
Dimarts, 12 Febrer 	 15.642
Dilluns, 11 Febrer 	 37.899

Divendres, 8 Febrer
60.968084

Serveis

Aiintanent de Sóler 	 630203/0204
Oficoa Municteldel Port 	 630101
Ajintament de Fornalulx 	 631901
Ajuntament de Deli 	 639077
Jutjat de Sólier 	 630348
Notaria 	 632611
Rectoria 	 E30602
PoticiaMunbOal 	 630200
Pckiak 633721
GuardaDvi 	 630203
Bombers 	 632500
Unitat Sanitaria 	 633011
Deu Hop 	 630845
Mets de Guar& (Aiisze) 633721
MEOW 	 630231
Esccotador 	 E0561
Canentiri 	 631429
Residencia-Hospici 	 630777
Depuradce 	 E3C642
Caras 	 631191
'El Gas', s.a 	 633128
Server Funerai 	 630805
'El Gas' s.a (averias) 	 633198
lEIGas• s.a (Urgabiss) 	 631133
LccutoriBiliaraix 	 133C017
Obris dePort 	 0316/69
A.S.C.P.(Ca'n WI:a) 	 632421
OrcubSolerense 	 631206
La Unión*Sa Botiguele 	 IK10163
Defenscra Sollerense 	 631566
Romani &Seiler 	 630130
Cia 13arcos Azules* 	 630170
OeTramontana' 	 &32061
Parads Taks-Es Pat 	 631384
Parada Taidsaler 	 630571
Parada Tats-Sa Tare 	 631379
Autocars Llorrpat 	 202125
Autocars Sdler 	 632821
Autocas Repic 	 630567

TRENS

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

TRAMVIES

Seller-Port:
05,55-05,55-07,00-8,00-*
09,00- 10,66 -11,00 -12,00- 13,00 -
*14,00-15,00-16,00 - 1700 - 17,55
19,00 - 20,00 - *20,45. (21,00 Diumengesi
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(21,20Diumenges i Festius).
AM: Els tramvies marcats rib un
anllaçen amb las arribades y sortides dels
trens.

AUTOCARS

(Dell d'octubrea131de Marc)
Palma-Valldemossa- Deià -Port de Sillier
07,30(') -10,00 -12,00C) 15,06-
19,06
Valldemossa-Deli-Port de Stiller 8( )-
10,30 -12,30( )-15,30-19,30,
Deli-Port de Stiller 08,15( 1)- 10,45 -
12,45( 1 ) - 15,45 19,45
Palk S011er-Deli-Valldemosaa-Palma:
07,30-09,30n-14,30-16,00( 1)-
17,30.
Deià-Valldemossa-Palma:08,00 - 10,00( )
- 15,06 - 16,30() - 18,00
Seller-Port de Pollença:09,00.
Port de Seller-Port de Pollega:09,30.
Port de Pollença-S011er 16,00.

BARQUES

Port de Stiller-Sa Calobra:10,0010,00-15,06.
Sa Calobra -Port de Stiller12,00 - 16,45.

FARMACIA DE

GUARDIA
A l'Ajuntament (Policia Municipal ) vos indica-
ran la f armada a la qual vos podeu dirigir.

El Temps
Estació So Vinyassa

Una setmana amb
petites nevades i

molt de fred

TEMPERATURES
	

PLUJA
Máxima 16,6 ° dia 9
	

0,8 litres dia 10
Minima 0,4 ° dia 14
	

0,7 litres dia 11
0,31itres dia 13

El titular resumeix molt clarament el que hem
patit aquests dies.

Començarem la setmana amb l'entrada d'aire
fred provinent d'Europa, provocant una baixada
important de les temperatures i qualque petita
nevada a la muntanya.

A mesura que ha passat la setmana, s'ha anat
accentuant el fred fins el punt que, ahir, dijous, a
rompuda d'auva una petita capa de nou ha enblan-
quid les altures superiors als 700 metres. Al mateix
temps enregistraven una temperatura minima força
freda: 0,4 grauds.

Sembla que demà s'acabarà l'onada d'aire fred i
les temperatures pujaran, pera, segons les mateixes
previsions i a partir del diumenge o del dilluns la plu-
ja podria tornar a fer acte de preséricia.
P.D. En el moment de redactar aquesta informació,

dijous a Mig-dia la neu cau en certa intensitat
fins i tot a cotes bastant avail.

N,ECROLOGICA

Rodrigo Gambin ens ha deixat

Joan-Antoni
La mort del nostre amic, Rodrigo, ens ha deixat cons-

temats.
Persona senzilla, humil i molt apreciada dins el món

de l'esport, especialment dins el futbol i la petanca, dels
que era un gran aficionat i un assidu participant, respec-
tivament.

La mort, que no respecta colors, edat, ni ideologies,
ha estat una alta vegada injusta al tallar d'aquesta forma
Ia vida d 'aquest jove de quaranta anys.

Als finals de la década dels seixanta s'inicia dins
l'apasionant món del fútbol, começant la seva trajectória
esportiva amb el juvenil Sóller, passant posteriorment en
el Sóller, equip en el que hi jugà durant sis temporades.

En Rodrigo era un noi que sempre destacava per la
bona disciplina dins el camp. Apart de que tècnicament
era un bon jugador, la seva millor virtud era el perfecte
domini de la pilota amb l'esquerra.

Amb la teva partida, Rodrigo, has deixat afligits a tots
els teus amics, i especialment a la família Mas-Cocovi
dels que més que un veí eres com un fill, un integrant
més de Ia seva liar.
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Horan de Misses (Hivern)
Octubre- Mar;

, 47,

Dissabtes i Diumenges i
Teff. *lilies de testa festes

630602
St Bartomeu-Sélter 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)
Mopes. L'Olivar 631870 17

Sa Capelleta 20
Biniaraix 630017 19 10
L 'Hotta 631410 19,00 10,30
Port de &Slier 631503 19 12(c), 18
Fomalutx 631%8 19 10,19
Deia 	 ' 639172 9

PUNTS
DE VENDA

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

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

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

Estanc Plaça Fleming

RECEPTES D'ANTONI PINYA

Conilla la marinera (1)
Ingredients:

800 grams de con/la trossos.
600 grams de congre (4 tallades).
Un decilitre d'oli d'oliva.
4 cebes tendres.
Una cullerada de juevert.
6 ametllestorrades.

Pebre negre.
Un tassonet de vi blanc.
Un manatd'herbes (moraduiX, llorer, tarong0.
Mig litre de brou sense greix.
Un poc d'all.
Una cullerada de farina.

Elaboració

Posau el pebre als trossos de conill. Saltau els trossos de
conill i les cebes tallades a trossos regulars en una pella amb
l'oli d'oliva. Posau el trossos regulars en una pella amb l'oli
d'oliva. Posau el trossos de conill I les cebes en una greixonera i
Ilevau-h tot l'oli. Afegiu-hi el tassonet de vi i dexau-ho recluir al
foc. Posau-hi el manat d'herbes i la cullerada de farina. Afe-
giu-hi el brou fins que tapi els trossos de conill i deixau-ho cou-
re lentament. Afegiu-hi les tallades de congre quan els trossos
de conill ja siguin cuits. Al final de la cocció, posau-hi una pica-
da feta amb les ametlles, el juevert, uns filets de safra i un poc
d'all. Deixau-ho coure uns minuts i serviu-ho acompanyat de
patates bollides.

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
Coma (Jeroni Bisbal). Carrer

del Vicari Pastor, 8. Teléfo-
nos 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 edificar.
Tfno. 63.31.16. Horario de 7,30
hores a 12,30 hores y de 14
hores a 19 hores.

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

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

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

SE VENDE piso céntrico,
calle del Mar, ático 3, 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.
Informes: tel. 63 12 99.

VENDO dos violines anti-
guos perfecto estado, buen
precio, de particular a parti-
cular. 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 cleina clas-
ses de repas. EGB i BUP
(català, matemàtiques, llen-
gua i literatura). Inform.
63.00.31 de 13h.a 14h.

VENDO Suzuki 1 IDO-49,
color negro en perfecto
estado. Informes 63.03.02.

VENDO piso 94 m2.,
duplex en urbanización Cos-
ta Atalaya, Apart. Bella Vista.
Precio 6.500.000 pts. Tfno.
63.25.79.

VENDO dos pisos en el

Pto. de Sóller en primera
línea, con vista muy buena,
con ascensor y portero
automatico. Informes teléfono
63.04,49.

VENC casa mallorquina
al carrer de Sant Bartomeu,
de tres plantas de 105 m2.
cada una, 4 dormitoris, un
d'ells amb bany privat. Pos-
sibilitat de local comercial.
Electricitatá 220 volts i aigua
corrent. Sense necessitat de
fer obra. Informes 63.23.15 -
63.12.23 - 63.09.24.



El solar de la Gran Via s'utilitzaran d'aparcament un any més.

Es prorroga el contracte de
lloguer de l'aparcament

G.M.

L'Ajuntament ha prorro-
gat el contracte de Iloguer
dels terrenys propietat de
Pere Cuart a la Gran Via
destinats a aparcament
públic per un any més.

L'Ajuntament paga cada
any 945.000 ptes. per a la
utilització del solar.

El PSM va demanar, en
el moment d'aprovar la prò-
rroga, si es tenia llicencia
d'activitats per tal aparca-
ment. El batle va contestar
dient que no, perquè, en tot
cas, tots els aparcaments
de Sóller n'haurien de ne-
cessitar.

Andreu Pizà, del PSOE,
va dir irònicament que "al-
menys podríem contractar

una assegurança per les
persones que s'hi puguin
ofegar quan plod', contes-
tant el batle que "raparca-
ment de devant l'Ajunta-
ment esté reservat pels re-
gidors quan són a l'Ajunta-
ment, no per quan són a les
seves tendes". Pizé va con-
cloure dient que el senyal
no esplicita; nomes diu
corporació.

Començà la Visita Pastoral del Bisbe Teodor

Digué als catequistes: "Sembrau,
ja vendit el temps de colle

E Sisbe Teodor encomanarti alscatequistes:"Feisarribaralsattres l'experiència de ser salvats perJesús".

J.P.P.

Dimarts passat, a les
8,30 del vespre començà la
Visita Pastoral del bisbe
Teodor Ubeda a les co-
munitats de l'Arxiprestat
de Sóller: Deià, Fornalutx,
Es Port, Biniaraix, L'Horta i
Soller. La visita durarà fins
el diumenge, dia 24. -

Trobada catequista

L'acte inaugural consis-
ti en una trobada amb més
de 40 catequistes, al saló
de la Rectoria.

Després de unes parau-
les de l'Arxiprest, Mn. Llo-
renç Lladó, sobrela signi-
ficació del successor dels
apòstols, visitant les co-
munitats, com un espai per
a que la nostra fe sigui en-
fortida i confirmada, cada
un dels representants dels
diferents nivells de cate-
quesi: infants, joves, fami-
liar i adults, informe al Bis-
be sobre la tasca que por-
ten entre mans.

Tot seguit començà
una celebració de la Parau-
la, dintre la qual el Bisbe
ordene als quarante cate-

quistes assistents, com a
ministres de la Paraula:
"Vosaltres heu de fer arri-
bar als altres l'experiència
de ser salvats per Jesús, el
Senyor; quan aquests ex-
periència no es transfereix
als altres, vol dir que no hi
ha experiência".

Fent esment el gran
document sobre l'evange-
lització de Pau VI, publicat
l'any 1975, continúa el Bis-
be dient: Correspon a
tots i a cadascun dels
membres de l'Esglèsia la
sembra de l'Evangeli",
fent referència explicites a
la missió dels laics dins
l'Esglèsia.

"Voltros sou cate-
quistes, perquè l'Esglé-
sia ha d'evangelitzar; i
és en nom de tota la co-
munitat; com a capda-
vanters, que heu de pre-
dicar l'Evangeli amb res-
ponsabilitat", repetia el
Bisbe amb insistencia.

Teodor Ubeda acabe
manifestant la preocupació
que sempre ha de tenir tot
catequista, pels més allun-
yats: "No vos oblideu mai
de tants de germans
nins, joves i majors, que
viuen enfora de l'Esglè-

sia, que no reben cap
casta de predicació" Per
a ells, "heu de tenir
consciència de gué exis-
teixen, que hi són, i que
no són enemics nos-
tros"

A la vegada el cate-
quista, de cara els més
allunyats, ha "d'intentar
transmetre I'experiència
d'home creient, d'home
que vol i desitja esser
germé seu, acollint-lo i
donant testimoni"

Col.loqui final

La trobada del Bisbe
acabe amb un interessant
col.loqui entre els catequis-
tes i ell. "Sembrau, ja
vendrá el temps per a
collir. Deixau de pensar
només amb la collita. Si-
gueu pacients, com Déu
ho es en cada un de no-
saltres" foren les Ultimes
paraules que el Bisbe di-
gue als responsables del
ministeri catequètic.

Durant aquest pròxims
dies el Bisbe altra volta es
reunirà amb els joves, res-
ponsables de l'acció pasto-
ral, (eligioses, sacerdots,
etc.

L'Ajuntament demanarà
aigua de Sa Costera per
abastir Sóller i el Port

G.M.

L'Ajuntament de Sóller sol.licitarà una
part del tou d'aigua de la Font de Sa Costera
que es dedicaria a abastiment a la població
de Saler i el Port cas que s'executes el pro-
jecte de construcció d'una conducció per
emportar-se'n el liquid cap a Palma.

La Comissió de Govern, com ja informe
Veu de &iller, prengué un acord similar fa
unes setmanes, però a l'hora de ratificar la
decisió a la sessió plenària es considerà que
l'acord pres anteriorment era insuficient.

Tant el PSM com el GMI defensaren una
postura tendent a ampliar les contrapartides i
a defensar els interessos dels sollerics. El
PSM al.legà també la manca d'un estudi am-
biental i va afirmar que "el projecte ens pareix
totalment innecessari; tanmateix el cabdal de
Ia font de Sa Costera es insuficient per solu-
cionar problemes a Palma i ens temem que
no pretenguin recollir algue de les fonts i els
torrents de la Vair.

El batle, Antoni Arbona, va respondre que
el millor sistema perque no s'enduguin les ai-
gües de les fonts de la vall es emprant-les
per al consum.

Els independents
proposen crear una
escola de vela municipal

J.C.

Els integrants del GMI han presentat
una moció a la que es sol.licita que: "vista
l'importancia de l'esport de vela a la nostra
badia, i la importancia de pormocionar
aquest esport amb una escola municipal,
pregam que es realitzi un estudi dels ta-
rrenys de Latzareto per fer-ne una correcta
utilització per tal efecte i procurar la total
reversi() a les arques municipals".

Per aquest motiu, sol.licitaren la creació
d'una comissió que es cuidi d'investigar el
tema per treure conclusions lo més rapid
possible.

El Batle va manifestar que creia que la
reversi() total a les mans de l'Ajuntament
dels terrenys de Latzareto, seria quasi bé
impossible per mor de la forma en que esta
escripturada la dita propietat.

Malgrat tot, es va veure bé la creació
de la comissió i es va votar la seva consti-
tució que recaigué sobre la junta de porta-
veus.
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Manuel Pérez
Ramos investit
diputat al
Parlament

G.M.

El secretari de l'Ajun-
tament de Sóller, Manuel
Pérez Ramos, que es tro-
ba en situació laboral de
serveis especials a la
Conselleria Adjunta a la
Presidència, fou investit
diputat del Parlament Ba-
learel passat dimecres.

Pérez ocupa ara ell
- buit deixat per Miguel
Pascual, d'UM, que aban-
done el seu càrrec des-
prés de votar en contra
dels criteris del seu grup
en el Catàleg d'Espais Na-
turals.

No obstant Pérez ja no
forma part del grup regio-
nalista i ocupare el seu
escó com a membre del
Grup Mixt, junt al també
trànsfuga Caties Ricci.

M. I.

El Ple de la Corporació
aprove la setmana anterior els
plecs de condicions econerni-
co-administratives que regiran
les subhastes dels projectes
de "Sanejament i aigua pota-
ble de Biniaraix", i la primera
fase de la "Millora i ampliació
de la xarxa de distribució
d'aigua i dipòsit regulador del
nucli urbe de Sóller", que es
financiaran amb una aportació
econòmica del 60 % per part
del Consell Insular i el 40 %
per part de l'Ajuntament de
Sóller.

Una vegada publicats al

El Bisbe
inauguraré el
Museu Parroquial

J.P.P.

La Parròquia de Delà, du-
rant aquests darrers mesos ha
sofrit una serie d'obres de res-
tauració: la teulada, habita-
cions en mal estat, la torre de
defensa i el museu.

Demà es fare l'acte d'in-
nauguració de les obres i es-
pecialment del Museu Farro-
quai de Deià. El Bisbe Teodor
es desplaçarà fins a Deià, on,
abans de les inauguracions ce-
lebrarà una missa. Serà demà
a les set del capvespre, a
l'església de St. Joan Baptista.

Obres al museu

El Museu de la Parroquia
deianenca exposarà una serie
d'obres: una creu i un crist del
segles XIV-XV i altres peces
gòtiques i posteriors.

BOCAIB, s'obrirà un periode
d'un mes per tal que les em-
preses interessades presentin
les seves ofertes.

Biniaraix

L'execució del projecte de
Biniaraix s'adjudicarà al con-
tractista que faci l'ofe rta més
barata, a partir d'un preu de
sortida de 29.246.759 ptes.,
inclosos els honoraris de di-
recció tècnica de les obres, i
sota les condicions següents:

• El termini d'execució
serà de sis mesos.

• Els licitants hauran de
dipositar una fiança provisio-

El cami de
Sa Pedrissa és
il.legal segons
Costes

G.M.

La Cabdalia de Costes ha
decretat com a il.legal el ca-
mi d'accés a la finca de Sa
Pedrissa prop de la Cala de
Deià, ja que infringeix la Llei
de Costes.

Fa dos mesos que
l'agrupació local del Grup
d'Ornitologia Balear (GOB)
va interposar una denúncia a
Demarcació de Costes, la
qual ha fallat que la societat
Torres Deià S.A. ha de repo-
sar el terreny al seu estat ori-
ginal i ha de pagar una multa
de 270.000 ptes. abans de
15 dies.

La il.legalitat consisteix
en que les obres s'han realit-
zat a menys de 100 metres
de la mar.

nal del 2 % del cost total.
L'adjudicatari de les obres
heure d'ampliar la fiança defi-
nitiva fins al 4 %.

• A criteri de l'Ajunta-
ment es podre aplicar una
multa de 5.000 ptes. per cada
dia de demora de les obres,
fins al 20 "Y. del total del pres-
supost.

Aigua potable de Saler

La primera fase del projec-
te de millora de la xarxa d'ai-
gua potable a Sóller s'adjudi-
carà per subhasta, amb les
mateixes condicions, per un
preu de sortida de 56.440.310
ptes.

Deià

Obres públiques

Clavagueram de Biniaraix i aigua potable de Sóller

Aprovats els plecs de condicions de
subhasta de les obres



J.C.

El senador mallorquí
Antoni Gardas, represen-
tant socialista al senat per
l'illa de Mallorca, va dedi-
car tota la jornada de di-
vendres passat a la visita
de Sáller i a conèixer les
problemàtiques de la Vall.

La seva visita forma
part d'un programa creat
pel Grup Parlamentan So-
cialista anomenat Grup
de relacions amb la so-
cietat que des de l'any 89
coordina diferents ac-
cions; especialment visi-
tes als municipis; per tal
d'establir uns contactes
més directes entre la insti-
tució central i les forces
politiques dels pobles o
altres col.lectius socials

culturals, dirigides cap a
un millor coneixement de
les problemàtiques con-
cretes de cada Hoc.

Segons Gardas,
"aquest programa es va
posar en funcionament
just després de les elec-
cions del 89 perquè des-
prés no se'ns pogués
acusar d'electoraliste?.

En roda de premsa, el
senador del PSOE va ma-
nifestar que ha trobat a
faltar, des del càrrec que
ocupa, un contacte entre
el ciutadà, les forces poli-
tiques o fins i tot els ajun-
taments i les institucions
centrals. Ells desitjarien
que aquestes relacions
fossin molt més fortes per
tal de solucionar , amb
millor fluidesa els possi-
bles problemes.

Visita al batle

En la seva estancia a
Saler va mantenir dife-
rents reunions amb el bat-
le i alguns regidors, amb
l'Associació d'Hotelers,
amb la tercera edat, amb
els instituts de BUP i FP,
etc.

Un cop conclosa la
jornada va manifestar que,
des del càrrec que ocupa
actualment, intentarà re-
soldre els temes més
problemàtics que pogué
veure, sense deixar de
banda els altres.

Regeneració de platges

En primer Hoc Antoni
Gardas sol.licitarà infor-
mació sobre la possible

obra de recreixement de
platges del Port que, se-
gons el batle "seria la so-
lució a l'amenaça del Port
Esportiu".

Poliesportiu

També s'ocuparà del
tema de la construcció
d'un poliesportiu a les ins-
tal.lacions de l'Institut de
Formació Professional,
que sembla que no es
podrà iniciar per haver
quedat fora del pla d'en-
guany.

Paralel.lament es va in-
teressar per la construcció
d'un institut de BUP del
qual, segons Gardas, "el
Ministeri d'Educació
n'hauria de financiar la
segona fase".

El senador socialista Antoni Garcías
va visitar Sóller

Veu local
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Ratificats els estatuts i el reglament
d'ordre intern de l'Hospital

J.C.

Al passat Ple, celebrat dia 7
de febrer, dins l'apartat de co-
municacions i/o ratificacions es
va procedir a la ratificació dels
Estatuts de la Casa de Famía
Nostra Senyora de la Victòria,
aixi com del Reglament d'Or-
dre Intern de la mateixa institu-
ció.

El Regidor-Delegat, Miguel
Nadal (CDS), fent referència als
Estatuts, va senyalar que l'arti-
culat que es presentava a la ra-
tificació, era, gairebé, semblant
al vigent; l'única novetat rau en
Ia incorporació de l'Assistent
Social a la Junta de Govern.

La Junta de Govern de la
Casa de Família este integrada
pel Batle, com a president de
facto de la Junta, el Regi-
dor-Delegat, la Superiora, l'As-

_.sistent Social i la Secretaria de
la Junta, que es funcionaria
municipal. Quant al Reglament
d'Ordre Intern, Miguel Nadal va
manifestar que recollia les
normes de funcionament i que
havia estat confeccionat des-
prés de vans mesos d'estudi.
Tant un punt corn l'altre varen
ésser ratificats per la unanimi-
tat dels presents.

Renovació del conveni amb
les monges de la caritat

.També dins l'apartat de
comunicacions hi figurava la
dació de comptes sobre la re-
novació del conveni entre la
Junta de Govern de la Casa de
Familia de Nostra Senyora de
La Victòria i ia Congregació de
les Germanes de Sant Vicenç
de Paul. Miguel Nadal va expli-
car que aquest conveni diver-

gia del vigent en la durada.
Fins ara era per a cinc anys,
però l'actual sera per a quatre
anys per tal d'ajustar-lo al Ca-
pitol General de la Congrega-
ció. Va apuntar, iambe, que
havia estat supervisat, direc-
tament, per la Superiora Gene-
ral de les Monges de la Caritat.

A l'Hospital, com es cone-
gut popularment, hi ha en l'ac-
tualitat 6 monges, de les quais
4 presten servei remunerat per
l'Ajuntament, estant adscrites
a la Seguretat Social. Les 2
monges restants conviuen a la
Casa per6 sense cap tipus de
remuneració.

A més de les 6 Germanes
de la Caritat, el personal enca-
rregat de servir i atendre els
allotjats (49 interns i 6 extems)
esta fortnat per 4 operaries de
neteja, 2 operaries de cuina i
I 'auxiliar de clínica.

Filatè lia

Es repartiran segells i
altres emissions posades
en circulació l'any passat

Redocció

Dia 18 de febrer, al -Circulo Sollerense"
estan convocats els membres de la Secció
Filatèlica. El motiu es la repartició de segells
I altres emissions que es posaren en circula-
CO des del mes d'agost de 1990 i el 31 de
desembre de 1990.

Les séries i emissions en concret són:

Valors Facial

Oclubre,3. - JJ.00. Barcelone -V. sine- ...... 	 3 	 61
Oclutee, 3. - Skie basic' S.M. el Roi ....... 	 1 200
Ocerbne, 15.- V. Cent'. desasb.Amirice 	 .....	 4	 76
Odin, 15. - Y. Cent'. desaib. knerica ...... 	 Cwnet 	 76
têmenbre, 14. - Amirica. UPAE ....... ........ 	 1 	 50
tiovembre,22.- Nodal .   2 	 70
lksemtwe, 28. - PaIrenoni Nadonal. Tanisent.-- 	  le 80
Delambre, 1. - Any Europe(' del Turierne  1 45
Desembre, 10. - Petrimoni Munda' de Illumenitat --- 4 80
Desentre, 20.- Orquestra %clonai d'Espanya ..... I 2 $

Serb el proper dia 18, dilluns, a les
nou del vespre (21 hores), al local del
"Circulo Sollerense".

Els cursos d'educació
vial també s'impartiran
a BUPi FP

J.C.

Després d'unes converses mantingudes
entre els responsables de la Policia Local i
els directius dels Institus de BUP i FP, s'ha
arribat a l'acord de fer extensius els cursos
d'educació vial que s'imparteixen als cicles
d'EGB, als cursos de Batxiller i Formació
Professional.

Obviament el sistema d'impartir aguets
cursos sera diferent a l'aprenentatge dels
mes petits: si amb els més joves s'insisteix
en el terne de l'ensenyament, en els més
grans es profunditza en la prevenció. En-
guany, degut a la premura del temps, no es
faran cap tipus de practiques amb aquest
cicle, deixant-ho fer apiaçat el proper curs.

Tribunal públic

Una altra experiencia que s'està estu-
diant per ser aplicada al curs de vuitè d'EGB
consisteix en organitzar un tribunal públic,
on els al.lots jutjaran i tractaran amb la
coLlaboració de persones convidades, te-
mes diversos com la utiilització del casc, els
renous dels ciclomotors, la conducció del
ciclomotor a Sóller i la seguretat vial als nos-
tres dies.

Tercera edat

L'associació celebrara la
Junta General Ordinaria

L'Associació de la
Tercera Edat celebra-
ra la seva Junta Ge-
neral Ordinaria aques-
ta mateixa setmana.
Els socis estan con-
vocats pel proper

diumenge dia 17, a les tres i mitja en pri-
mera convocatória i a les quatre en segona.
Es tractaran assumptes propis de l'asso-
ciació.

Excursió i festa religiosa

Aquest mes, dia 22 esta programada
una excursió a St. Honorat. El plaç d'ins-
cripció, però, acabara dia 19 a les cinc de
l'horabaixa.

Dia primer de març, a l'església de St.
Ramón de Penyafort del Port de Sóller, es
reuniran molts dels associats a la Tercera
Edat per celebrar l'Eucaristia, en la festa
solemne del Crist de Medinaceli. Sera a les
quatre del capvespre, i una vegada acaba-
da la cerem6nia religiosa hi haura xocolata i
ensáimades, com cada any.

Al local de l'associació hi ha una 'lista
oberta per tots els que vulguin assistir a la
xocolatada.

Protecció Civil

Es prepara un simulacre
de rescat a la muntanya

J.C.

Per part de la Policia Local de Sóller
conjuntament amb els equips especialitzat:
en la muntanya i personal de tropes de k
Creu Roja, i amb la col.laboració logistica
transmissions dels components de I' Unió de
Radio-Aficionats Espanyols -URE- s'est
preparant pel proper dia 2 de març un simu
lacre de rescat de muntanya.

Ses Tres Creus

L'indret elegit per realitzar l'exercici
estat Ses Tres Creus, Hoc idoni per
aquests tipus de rescats degut a la consti
tució geográfica de les muntanyes i a la
presencia del propi monument, que de bon
segur s'utilitzarà per fer demostracions de
raPPet

Els organitzadors han posat moite
d'iLlusi6 en aquesta diada i esperen que
l'assistència de públic sia molt nombrosa.

A mes de les personalitats civils de
Sóller, tambe hi seran presents els respon
sables de Protecci6 Civil del Govern Balear
amb el Conseller Adjunt a la Presidencia
Francesc Gilet, al front.

El pressupost de les obres podrie oscilar entre 45 i 50 milions

Algunes barriades solleriques es beneficiaran
de la conducció de Fornalutx a la depuradora

G.M.

(Ve de portada)

El batle de Fornalutx Jordi Ar-
bon& acompanyat dels regi-
dors Antoni Arbona Umbert i
Benet Garcia, i el secretan de
Ia corporació Francesa
Rullan; junt amb el batte de
Saler Antoni Arbona Colom i
els regidors Antoni Vaticane-
ras i Mique/ Nadal, es reuniren
dimarts passat amb el presi-
dent del Conseil Insular Joan
Verger i amb l'enginyer Marti
Vila, redactor del projecte de
creació d una xarxa de clave-
gueram a Fornalutx, per
subscriure un acord relatiu a
la utilització de la depuradora
de Sóller per part de la vila
veina.

Segons informa Antoni

Vallcaneras, el CIM es va
comprometre a redactar el
projecte de conducció de les
aigües residuals des de For-
nalutx fins a l'estació depura-
dora.

La vila, d'aquesta manera,
es beneficiarà d'aquesta ins-
tatlació a canvi d'un canon
proporcional al nombre d'ha-
bitants que sera destinat a la
financiació de les obres de
construcció i al manteniment.

45 mitions de pressupost

Per evitar augments • de
pressuposts, la conducció se-
ra subterrània i es colocarà
per davall vials que depenen
del CIM: la carretera de Forna-
lutx, el carni de Ses Set Ca-
ses, Es Futbol, Camí de Sa
Figuera i L'Horta. El pressu-
post de les obres podria oso-

lar entre 45 i 50 milions de
pessetes que serien aportats
pel Conseil Insular i l'Ajunta-
ment de Fornalutx.

El conveni subscrit permet
a l'Ajuntament solleric la con-
nexió a la conducció, que
passera per les barriades
mencionades, de les aigües
residuals d'aquelles zones.
Segons Vallcaneras es molt
provable que un un futur no
molt llunyà es puguin cons-
truir diferents ramais de cla-
vegueram que solucionaran el
problema en aquella zona de
la vall.

Les obres d'instal.lació de
les canonades hauran d'ini-
ciar-se abans que s'executi la
segona fase del projecte de
xarxa de clavegueram de For-
nalutx, que contempla que les
aigües residuals es tirin al to-
rrent.



El libre "Ciclismo", una edició d'un nivell
excepcional

JaumeCasasnovasiSastre

Ta/ com s'havia informat a la passada setmana, es va presentar
als mitjans de comunicació, el llibre "Ciclismo" editat pel Conseil Insu-
lar de Mallorca. En aquesta edició, segons el meu entendre, marca
un nivell extraordinari dins el contexte del que es l'esport de la bici-
cleta. A més d'altres col.laboracions, es important destacar la del
Solleric Joan Oliver Ramón, com a tècnic d'aquest esport i ostentant
el titol d'entrenador nacional de ciclisme, sent a més d'això, un au-
tenctic mereixedor de figurar dins l'estaf de les persones més
adients per prendre part al ¡fibre. Aquest es filosofia del vehicle amb
pedals i sobre tot guia dels que volen començar a fer-se amics del
seient i el manillar, orfe de forma pert', hermós de fisonomia.

Joan Oliver a més de presentar moltes fotogra fies del seu arxiu
personal per confeccionar els reportatges de l'interior, explica com
si es tractas d'un nivell de primera cartilla, els primers conseils que
s'han de coneixer abans de practicer el cicfsme. -

Joan Oliver, ha explicat des deis pnhcipis de l'escola del cicfs-
me, passant per el cicloturisme, senyals de transit, ciclisme infantil,
etc. No me cap ni WI sol dubte que, a més d'haver realitzat els seus
articles en català, abd com li diú el seu cor i, malgrat haver estat
l'únic dels mes de deu que han pres part a n'aquesta edició, ha dei-
xat clara constancia de l'estima que sent cap a la bellesa cubista de

bicicletes i la fel di/Inició d'amor platónic cap - &ague& que prac-
tiquen aquest esport

Per altra banda també ha pres part, c43m a articulista d'aquesta
edició, el Ilicenciat solleric d'educació física Marcell Got que ha dirigit
molt més les seves planes cap a un lector i esportiste més entes
més tècnic, situant-se dins el contexte del llenguatge d'uns profes-
sionals.

Avui, dins les terceres Jomades d'Esport Base, es fare la presen-
tació del ¡fibre al públic i per això, vull que al mateix dia de sortir al
carrer, rebeu ambdós, la meva enhorabona i de bon segur, que part
amb nom de molts d 'altres sollerics.

Ma INSULAR
DE MALLORCA

Poemes

Pregària 	"Lamento"
El autor dedica este poema al glosador solleric Biel Vila

Sor Maria Celina,
LAMENTO

de oir una campana,
que su repique es a muerte

Yo seré el fallecido...

Es verídico y cierto
de cuantos se hayan ido,
que jamás ninguno ha vuelto.

Sor Maria Celina,
reza mucho el "Padre nuestro"
siempre en Vos Ave Maria...
reza mucho el "Padrenuestro'.

Nuestro pan de cada dia,
siempre en Vos, Ave Maria.

JUAN-BAUTISTA FERRER MOREY (98 arios)
Residencia de Ntra. Sra. de LA VICTORIA,
Sóller, 3 de enero 1991.

>f<
DEM
------

AJUNTAMENT DE DEIA
BALEARS

EDICTO
Aprobadas inicialmente por el Ayunta-

miento Pleno las Normas Subsidiarias de este
Término Municipal, se abre un periodo de in-
formación pública de un mes a partir del dia
siguiente al de la inserción de este anuncio en
el B.O.C.A.I.B. durante el cual podrán presen-
tar las alegaciones que se estimen oportunas.

Las Normas podrán examinarse en el
Ayuntamiento, sábados de 9 a 12 horas y res-
to laborables de 9 a 14 horas.

Deya a 11 de Febrero de 1991
El Alcalde, Francisco J. Salas Santos.
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S'autonomia de sa nostra
vall (12)

Joan Miró ¡Font

Es ferrocarril esta íntimament
HIV, per tant, a sa história de sa
vall. Se'n pot dir amb propietat
que es una empresa íntegrament
sollerica, tant en iniciativa com en
execució (tots es sollerics i només
ells en subscrigueren accions);
s'electricitat que l'alimenta és
prodUida a Sóller i es des de
Sóller que estan numerats pals de
s'estesa eléctrica. ,Es traçat és
complexe, ja que no se limita a
travessar sa serra d'Alfabia sinó
que també ha de superar es des-
nivell -un tren, per força, ha de
conservar al maxim s'horitzontal-
existent entre sa falda des coll i sa
capital de sa vall, cosa que obliga
a fer tot un rodeig fins a ses im-
mediacions de sa carretera de
Deià, amb deu túnels menors i
dos viaductes. Es una auténtica
maravella de s'enginyeria, obra
d'en Pere Grau. Només sa pro-
funda unió, voluntat fe i entu-
siasme des sollerics expliquen
que se dugués a terme, fins a tal
punt que, quan ses dues brigades
qui perforaven es túnes major es
trobaren, es desnivell entre ses
respectives galeries, tot i que
aleshores no existia es laser,' era
de només un pam. Es sollerics
sabien allò que volien, què dife-
rent tot ara! Des des primer mo-
ment, es tren s'integrà dins sa Vi-
da i es paisatge de &Slier; es
temps que perd an es rodeig res-
pecte de sa carretera el recupera
en travessar es túnel major i és
manco veure corn s'escapoleix
dins sa muntanya mentre es cot-
xes han d'anar pes coll; si se con-
suma es nou túnel, tot perdra sa
seva gracia i farà sa impressió
que es vehicles que l'usin faran
trampa. Es tren perdra una enor-
me rendabilitat i l'hauran de con-
vertir en una espécie d'atracció
de fira caríssima (ara ja ho és) o
llevar-lo i convertir-lo es traçat en
canil de bicicletes. Aixi podria
acabar es vehicle de prosperitat
que fou en principi.

Y es que, mentre es fills des
qui aixecaren ses indústries ho
saberen mantenir, es nets ja
queien de ple dins es franquisme,
el qual dona tot tipus de facilitats
per a s'activitat turistiça;, • S'haurien
pogut mantenir feels a .s'empresa
familiar, pen) optaren, en majoria,
per sa pesseta fàcil, ompliren
d'hotels -de ciment- es port i
muntaren empreses de transport
discreciánal; mostraren desidia
cap a sa indústria, no renovaren
maquinaria i ses empreses cai-
gueren davant sa competència
exterior. Sa passa així d'una auto-
suficiencia a sa dependência - ex-
terior. I ara es mateixos diuen que
fou culpa de s -Aillament de sa vall"
i són ets únics de Sóller qui mos-
tren entusiasme pes nou túnel
-vendran més turistes an es seus
negocis-. És indignant com han
tudad s'esforç de padrins i pares i
es legat que se disposen a deixar
a ses- generacions posteriors!
Podran dir que s'acurarà s'entom,
pero ja abans d'estar fet s'espe-

cuiació ha fet tancar sa darrera
empresa téxtil i s'havia xerrat d'un
superpon esportiu, finalment re-
butjat; es nou túnel és com un fo-
rat an es casc d'una nau i s'excu-
sa perquè es sollerics ho hagin de
resoldre tot fora de sa vall i ales-
hores sí que estaran

I què dir des politics locals?
Es batle, Antoni Arbona, i altres
regidors són hotelers, altres cen-
traven sa discusió en si es nou
túnel havia de ser de peatge o no
i no en si havia de ser, owe) s'acti-
tud més increible la tenim en Joan
Castanyer, regidor del PSM, es
partit teòricament més contrari an
es projecte, qui, en una carta a sa
premsa, tractava d'energúmens
ets autors de certes pintades en
contra, fetes a ses marjals de sa
carretera; ses pintades a ses mar-
jals són censurables fins un cert
punt; pert aquest senyor no era ni
de bon tros tan demoledor amb
sos polítics-hotelers, qui disposen
de mitjans de sobra per a cridar
s'atenció sense haver de fer pin-
tades; mês critic, id& amb uns
per sa forma que amb altres 'pas
fons. Actituds corn aquesta sem- ,

braren confusión entre un sector
ample de sa població sollerica, qui
opta per no guitar, maldament
després no ha posat ni una pes‘.
seta a ses accions porque es pro-
jecte no li fa gracia.

Però aquets senyors-'; nomes -'
són sa connexió interna de sa
trama, que tot és pensat des de i
en benefici de fora. Es nou túnel
ha de servir per a dur s'aigua de
sa Costera a Palma i a Calvia
-qué abet' i es Gorg Blau no
basten- pes consum des contin-
gent de població flotant turística i
pes camps de gols, sense infor-
mar-ne ni garantir es subministre
des liquid ni a Sóller, ni a Foma-
lutx ni a Escorca. Per què no se
fomenta sa petanca, tan seca i
mediterrània, entre es turistes? I
per que en vénen tants i noltros
no podem visitar es pisos d'ells
perquè no tenim una indústria
com sa d'ells?

I sa utilitat militar? Ses bases
des Port de Sóller i des Puig Major
queden molt ben unides a Palma i
a sa xarxa d'autopistes, anell i ae-
roports; un major control per part
des qui no són controlats; pensau
qye no se xerrava de túnel entre
es 20 de novembre de 1975 i es
23 de febrer del 1981...

No es moment per sa resig-
neció ni s'enfrontament estú-
pid; hem de ser optimistes i
pensar que "encara mos que-
da mitja botella", que si l'han
començat no per força l'han
d'acabar. Reorganitzem es
moviment, tant a dins com a fo-
ra de sa veil, i obliguem a que
s'aturin definitivament ses
obres i se refaci allò que s'ha
desfet, tant sa muntanya com
sa indústria de sa veil. Si po-
sam fe en sa Iluita, ho aconse-
guirem. Per ara, sa muntanya,
amb sos seus materials blans,
s'ha posada de sa nostra part.

Miguel Persil()

¡Senyor! Tedeman que no t'enfadis
perdona s'atreviment,
perôdel mon que mos donares,
n 'hem fet un mal desgavell;
feim Déus dels estra falaris
ia n 'es bons Ilevam sape!!.

Sé que jo som pecador,
sa cosa no té remei,
empero te deman seny,
pelsqui govemen el món.
El manco que se les don,
per no espenyar possar remei.

Sa ciência s 'adelanta,
com mai s'haguera pensat,
pea) pareix que dins es cap
tenen cosa que los falta;
espenyen en casa d'altre,
no fan més que desbarats.

Já hem trepitjat sa Lluna,
hem tocat fons dins la mar,
mentres sa fam a sa terra
per tot arreu fa camporas;
sa vergonya hem perduda
Eno la podem trobar.

Tota causa justifica
el dret de robari matar,
i se posa perexcusa:
Es persa pau conservar".

Sabotegen i assasinen
en nom de sa Ilibertat
La fi dermón, ja s'atraca;
tot solet tu quedarás;
si penses en ferjudici,
tot arreu pots agafar.
Lo únic que pots trobar
pecadors de seny i vici.

QUINTA SEMANA en las GRANDES REBAJAS

de CA'N TOM REIA
Calle Luna, n"27— Telf. 6304 24

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 MALLOROUIN - ESTERAS - MACETAS - TINAJAS - etc.

OFERTA ESPECIAL DE VERDULEROS COCINA - CINCO MODELOS DIFERENTES.

NOTA: SERVIMOS A DOMICILIO



L'escorpí mallorquí, molt
abundant a Sóller, és
totalment inofensiu

Escorpi mallorqui dibuixat per Guillem Colom.
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"L'Androctonus mata
cada any un bon grapat

• ", de personesimimi

Tothom reconeix un escorpi quan el veu, encara que no n' nagi vist
cap mai!. La malignitat del seu vol, s'ha fet I legenda: vuit potes,

unes mordales esgarrifadores i un fibló verinós sempre amenaçant.
Aquesta és la imatge que horn té dels escorpins arreu del món. A

més, qui no ha sentit contar la famosa histeria del sufcidi dels
escorpins quan es veuen enrevoltats de fos...? Veurem en aquest

reportatge que, al menys en
aquest cas, la realitat supera
a la ficció i que els escorpins

reuneixen en la seva
morfología i forma de vida

motius abastament per ésser
animals de I legenda.

Entre la Ilegenda i la realitat

Els escorpins es
caracteritzen per la seva

gran capacitat de resistència
-

•
• ee.7.4 	-

'7.. ".;•-• r*

.r

La cerimònia nupcial
dels escorpins grocs es
molt espectacular;
muscle i femelle s'aga-
fen de les mordales.

-Mit MM

Lluc García

Centrurus noxium es el
nom cientific d'un escorpí
que viu a Mejic i a altres zo-
nes càlides de l'Amèrica
Central. Per a un no especia-
lista es d'aspecte molt pa-
rescut a un escorpí dels
nostres, o de qualsevol altra
banda del món, tal vegada
un poc més gros... Però, al
menys fins a mitjan segle, el
Centrurus, matava cada any
a més de quaranta perso-
nes, una cada setmana.
Androctonus australis, es
un escorpí que viu al Nord
d'Africa, des d'Alger fins a
Egipte. Cada any mata un
bon grapat de persones,
sobretot nins i joves.

Aquesta história es pot
repetir quasi bé a tots els
continents, sobretot a les la-
tituds de clima més càlid i
protagonitzada per moltes
altres castes d'escorpins.

Un origen molt antic

Els escorpins són els
representants més antics de
l'immens grup dels aràc-
nids, que també agrupa les
aranyes, les paparres i d'al-
tres. Probablement el seu
origen es remonta al periede

fa uns quatrecents
milions d'anys, ja que pa-
reixen haver evolucionat a
partir dels euriptèrides que
eren uns animals aquatics
que feien quasi dos metres

de llargària. El que sí es cert
es que pràcticament no han
canviat d'aspecte en tot
aquest temps.

Actualment s'en conei-
xen unes sis-centes espe-
cies que habiten a les re-
gions més càlides del món.

Els nostres escorpins

El Ilegendari entomdeg
francès J.H. Fabre, va dedi-
car quasi un tom dels seus
memorables "Souvenirs
entomologiques" a l'estudi
del comportament de l'es-
corpí groc del sud d'Europa
(Buthus occitanus) i va
contribuir no poc el conei-
xement de la seva biologia i
a l'expansió d'algunes Ile-
gendes no del tot certes
respecte de la seva vida se-
xual. L'escorpí groc viu tarn-
bé a Espanya i es, tal vega-
da, una espècie bastant pe-
rillosa, pat) no viu a les Ba-
lears.

A les nostres illes hi viu
una altres espècie anome-
nada Euscorpius carpathi-
cus, amant dels ambients
humits, que a Sóller es molt
abundant. Aquest escorpí
pot arribar a mesurar fins a 5
cm. de llargària pot és to-
talment inofensiu i la seva
picada no provoca cap tipus
de reacció en els humans.
Els neutralistes mallorquins
no ens posam d'acord si a
les Balears hi viu també
l'escorpí negre (Euscorpius
flavicaudis) malgrat que n'hi
ha hagut citacions. Ambdós,
sobre tot el segon, són molt
antropófils i entren dins les
cases, vivint als Ilocs mes
obscurs i humits.

La coa i el tibia

La "coa" es la part de
l'escorpí mes característica i
visible i esta rematada per
un fibló que l'animal empra

per inocular al vert. Aquesta
coa es en realitat el meta-
soma o part posterior del
cos i esta formata per cinc
segments articulats. Té una
gran mobilitat que li permet

inocular el venf a una presa
mentres l'aguanta amb força
amb les mordales. El verí ac-
túa ràpidament i es mortal
de necessitat per a tots els
inbertebrats terrestres que
sol caçar: aranyes, marietes
de femer, escarabats, etc.

Com en el cas de les
aranyes, els escorpins tenen
una digestió externa, es a
dir que xuclen els teixits
blans de les seves preses a
les que, moites vegades,
sobre tot si no oposen molta
ressistència, menjen de viu
en viu, sense emprar el seu
verí.

La reproducció

Un dels aspectes de la
biología dels escorpins que
mes ha cridat l'atenció dels
naturalistes són els seus
costums reproductius: La
"dança dels escorpins" es
una cerimonia espectacular
en la que el mascle i la fa-
mella s'agafen de les morda-
les i es passetgen envant i
enrera durant moites hores,
fins i tot dies.

Aquesta dança, admira-
blement estudiada i descrita
per J.H. Fabre, culmina amb
la fecundació mitjançant un
dispositiu molt curiós ano-
menat espermatõfor. Es
tracta d'una petita capsula
plena d'espermatozous que
el mascle diposita en terra i
després estira la famella per
les pinces, aconseguint que
l'espermatófor entri dins els
seu orifici genital.

Es molt freqüent que la
famella, després de la fe-
cundació, es mengi el

mascle, la qual cosa ha do
nat peu a una extensa litera
tura.

Els aspectes més
fantástics

En els darrers anys els
estudis sobre la biologia i la
fisiologia dels escorpins han
posat al descobert aspectes
quasi fantàstics de la vida
d'aquest aràcnids. Un d'ells
es la seva sorprenent capa-
citat de dijuni poden passar;
quan les condicions climati-
ques son molt adverses,
molt de temps sense menjar
res en absolut. El record el
té un escorpí mantengut en
captivitat tres anys sense
ingerir cap tipus d'aliment i
mantenint la seva vitalitat
normal.

Igualment els escorpins
presenten una extraordinaria
resistencia a l'asfixia, a les
infeccions provocades per
microorganismes, etc. però
el que mes ha sorprès als
especialistes es la seva in-
creíble radioresistencia, es a
dir la seva resistencia a les
radiacions ionitzants, X o
gamma. Els escorpins són
pràcticament els únics su-
pervivents animals que
queden desprès d'una
explosiò nuclear experi-
mental, com s'ha demostrat
repetidament.

Això fa pensar que si els
escorpins han estat uns dels
primers animals que han
ocupat el medi terrestre, fa
quatre-cents milions d'anys,
probablement també sien
els darrers supervivents,
d'aile) que tots sabem.

Font principal: M. Goyffon, "Les scorpions, ces inconnus", Museum National d'Histoire Naturelle, Rées et découvertes.
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El primer premi de comparses: Uns estruços armoniosos i juganers. Dansaven i movien les plomes al ritme de
Ia música.

El primer premi de carrosses: Un fabricant de siurells en una fàbrica en fomra, també de siurell. Balnc verd i
blanc es mesclaven amb el color de la festa.

El 36 aniversari dels escoltes meresqué el tercer premi de comparses.

La Guarderia de Fomalutx, petits i grans vestits de coixineres i Ilençols, blanc i colors pillids del brodat.
Els Jonhs Travotta de la Guarderia de Sta. Teresa. Una

bona capa de brillantina i tots els detalls del rock.

Nombroses carrosses ompliren la plaça de Sóller, el dia de
Ia Rua

musical a tots els que la precedien. Després passaren els des-
fressats individuals i les comparses i darrera de tot les més de
quinze carrosses que s' havien apuntat a la bauxa.

Es bo fer notar que no es destacà cap al.lusió al tema de la
Guerra del Golf, i entre els petits, hi havia poques "Tortugues Nin-
ja". Els colors dels vestits de fantasia i els vestits imitant els anys
seixanta quedaren reflexats en cada una de les categories de la
rua. Es d'alabar la feina ben feta i acabada en algunes carrosses,

"Els siurells" l'armoniositat d'algunes comparses "Els et
cos" i l'enginy d'algun vestit individual, "La dama de la I
ria". I aquest valors es reflexaren en els premis que l 'ajuntar
de Sóller va repartir al fina] de la desfilada.

Per acabar, vestits i desvestits, els sollerics poguerer
var-se el fred ballant davant les Cases de La Vila, mentre
questrina "Veil d'Or" interpretava cançons i danses ben c
gudes de tots nosaltres.

El darrer diumenge del temps de Carnaval, els sollerics ce-
lebraren La Rua. La desfilada de petits i grans desfressats co-
mençà puntualment devers les quatre del capvespre. La plaça
era plena de gent que esperava veure carrosses, comparses i
desfresses. La Banda obria la desfilada, donant un aire festiu i

Uns pinguins ben coloraines, devien ser del tropic; segon premi. Una
feina de confeccie i molta simpatia.

aprofitant els colors de les tires de les
paperetes del joc. Segon premi individuel.

Añb molt poca participació infatil, la Rueta també es celebrà

Com ja anunciàrem la
setmana passada, la rueta
fou divendres passat. La
participació dels infants fou
ben pobre, sols desfilaren
els petitons de la Guarderia
de Sta. Teresa i els de la de
Fornalutx.

Els primers anaven ves-
tits de Jonh Travolta i la se-
va jove al.lota, els de Forna-
lutx anaven de blanc i punti-
Iles brodades.

Cada escola ho celebrà
dins els seu propi recinte, i
el dimarts encara alguns
centres aprofitaren per re-
matar els darrers dies de
Carnaval i fer un poquet de
festa.



Viatjant, es quan el seguidor s'hen adona que tenim un camp de
fútbol prehistoric. A Sant Uorenç mateix, el Camp Municipal es

una joia comparat amb et nostre. (Foto T.0.)

El Sta. Eulàlia, un bon equip amb problemes

L'empat, a l'abast del
Wier

Empatats a la taula classificatõria, Santa
Eulàlia i Sóller juguen un important partit. Els
eivissencs tenen una plantilla por anar bastant
més amunt. - Urr cas - molt 'similar" al Sóller.
Ambdós equips han de passar sense proble-
mes els trenta—dos punts (meta per a la salva-
ció), pert, de moment sols en tenen 22. L'equip
pitiuús sol tenir bastants problemeS . per guan-
yar a casa, i el Sóller, amb aquest sistema ac-
tual, és dificil fer—li encaixar gols. Si el Sta. Eu-
làlia va guanyar a Can Maiol en l'anada (0-1),
el Sóller té obligació d'intentar l'igualada.

Toni Oliver

Són dos equips que es po-
den donar la rnd en molts d'as-
pectes: manca goletiadora,
planters que no han donat de si
el que s'esperava, directives
amb més paciencia que un mul,
i aficions nombrosos, adictes i
quasi masoquistes. Perd en de-
finitiva dos clubs que amb sole-
ra i orgull. Diumenge es veuran
les cares en el magnifie recinte
de la Vila des Riu. Això de recin-

tes magnifies, senyors politics,
lo mes impresentable ho Ilufm a
SóHer. Vagis on vagis, tot s'a
anat millorant, refent i fent nou.
Aqui, senyors politics, feim pe-
na. Ja seguirem (amb fotos), un
altre dia, com a homenatge
"pòstum" als que están a punt
de sortir del consistori (que ja
aniria bé fossin un bon grapat).

L'encontre de Santa Eulália,
començarà a les quatre, i d'ell,
hi haurà informació a la COPE.
Podrà reaparèixer Aljama, cum-
plida ja la sanció federativa.

PE1RLETES ESPORTIVES

José Ma. GARCIA, a
l'espai "Super-Garcia
en la Hora Cero" del
7.2.91:

"Un inútil es peor que
un traidor. Al traidor
COnsentido le puedes
frenar, le puedes dar en
el morro, le puedes re-
conducir..., al inútil, que
colic) les vas ha hacer!,
no vale ni para eso...".

Ai Déu meu, si te con-
tas, estimat. Per aqui n'hem de patir a caramulls..., i
de totes les espècies!

o
Cala d'Or

No es pot demanar mós. El seu balanç: amb20minuts, dos xuts a porta
una expulsió. Edu es únic.

C/. Obispo Colom, 20 Telfs: 633955 - 632803

Presupuestos sin compromiso

B
BernattBernat

Bartolomé Bernat Ferrer
Y

Miguel Bernat Puigserver
Instalaciones y reparaciones eléctricas

kJ/

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

Calle Luna,12 • Sóller

Mallorca • Tel. 63-04-47

FERRETERIA
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El Sóller de pesca a EivissaFutbolill

I FITXA TECNICA

Alineacions:

3Sóller Juanjo, Sánchez
([du min. 50), Nadal, Brugos,
Bestard, Martin, Cladera, Got
(Amengual, min, 62), Tuduri,
Alfonso I Baltasar.

Cala d'Or: Seminario I, Ju-
lián, Julio, Valenti, Galletero,
Colau, Seminario II, Torreblan-
co, Villa, Edu i Andreu.

Arbitre: Sr. Florit Febrer.
Es molt probablemente un
dels pitjors de la categoria i
diumenge ho demostrà. S'inflà
a mostrar targetes als primers
minuts i sobretot al Sóller,
mostrant un total de 10, vuit
de grogues i dues de verme-
Iles directes a Edu (Sóller) i
Galletero (Cala d'Or), per mil-
tua agressió. Les grogues fo-
ren per Martin, Bestard, Got,
Baltasar j Tuduri del Sóller j als
visitants Seminario I, Julo i Va-
lenti.

incidencies: Partit jugat
demati, dagut a que es feia Sa
Rua el capvespre. Menys assi-
tbncia de public de lo habitual
i fenny de roc.en bones con-
ciicions• •

Trofeu
Regularitat 90-91

Partit
Saar- Gala d'Or

Punts
BESTARD 	 2
MARTIN 	 2
NADAL 	 1
BALTASAR 	 1

General

TUDURI 	 21
BESTARD 	 19
MARTIN 	 17
BRUGOS 	 16
JUANJO 	 14
AMENGUAL 	 11
NADAL 	 8
EDU 	 5

Patrocina:

Un altre cop més, es
va repetir la mateixa his-
tòria, aixi com passar
amb el Platges de Calvià
i l'Eivissa, el Sóller va
plantar cara a tot un Ca-
la d'Or, que venia a la
Vall com a máxim favorit
per endur—se els dos
punts, vista la classifica-
ció dels dos equips.
Com ja es habitual, els
sollerics es multiplicaren
en esforços i la discipli-
na amb els marcatges
no donaren cap opció
de gol als deixebles de
Seminario.

Poc perill a les dues porteries

L'encontre no . començava amb lo que es
pot dir un joc vistás, ni molt menys, el joc es
feia totalment al centre del camp i els visitants
només donaren un ensurt, quan un davanter
es plantà sol davant Juanjo i tirà desviat. Fins
als 30 minuts, només un festival de targetes a
càrrec del col.legiat menorqui. Després d'un
possible penal damunt Alfons als 27 minuts,
ell mateix al minut 33 desaprofita una molt
bona passada de Tuduri, que havia pujat
molt bé per la part dreta de l'atac solleric.
Després d'aixó, joc de poques idees i el Sóller
que tenía al Cala d'Or fins al descans "a les
cordes".

Toni Rullon

Molt poques variacions
han donat a la classificació el
resultats de la darrera jorna-
da de lliga jugada. Eivissa,
Platges i At. de Balears,
guanyadors de Alcúdia,
Portmany i Hospitalet, se-
gueixen en els tres primers
llocs de la taula, mentres que
el Poblense, que apallissa a
l'Alaior, passa a la quarte

Edu, vist i no vist

' Els de Seminario al segón temps ja re-
nunciaren a l'atac i donaven l'empat com
a bó, no tenien efectius per poder fer un
Mac amb-garanties I per contra, qualque
jugador no estava en bones condicions,
com va esser el cas de Julián, que es quei-

, xava d'un fort cop al genoll, entre altres.
Així les coses i amb un Sóller de total do-

minador del centre del camp, Nico volguent
garantitzar l'empat (que era el principal objec-
tiu), va voler provar la velocitat d'Edu i la se-
renitat .d'Amengual, per veure si es podía
rematar la feina i assoli els dos punts. Al minut
.de sortir, Edu engaltà un fort tret, que obliga
a Seminario I a demostrar la seva qualitat,
enviant la pilota a corner. La treta d'aquest
corner, propicià una doble ocassió de gol, a
peus, primer de Bestard i després de Martin,
que no es pogueren aprofitar i que acabaren
amb un altre possible penal damunt Alfons.
D'aqui, al noranta minuts, només la doble ex-
pulsió de Galletero i Edu, per una mutua
agresió, quan es complia el minut 89 i tres mi-
nuts abans, oportunitat del Cala d'Or a
peus d'Edu, que sol davant Juanjo va tirar la
pilota desviada a fora.

En definitiva, un empat molt valiós pel
Sóller, però que després de veure l'encontre
té gust a poc.

El Sóller va merèixer la victòria

El temible "Ilop" no va arribar ni a "moixet"

Andreu Vivas

Tot seguint amb el mateix sistema de dins
el Cardassar, Nico torna a deixar el banquet a

- Edu i-Amengual va concienciar a tot l'equip
en fer un partit disciplinat i seriás. El Cala d'Or
per la seva part, venia amb les abscencies
importants de. Lobato i el sempre perillós
Mut, juntament amb els onze que jugaren
sense possibilitats de fer cap canvi, excep-
tuant el porter, que era l'unic que havia el
banquet.

Veudelajornada

Quatre equips despenjats: tres eivissencs
plaçe, el Hoc que tenia fins perdent a casa per un clar
ara el Cala d'Or, que només 0-2.
pogué empatar a Sóller.

La cúa, igual, els quatre Portmany-SantRafel,
darrers perderen. I ja es mar- rivalitat a mort
quen diferencies importants,
del 16 al 17 classificat hi a 	 Per a la propera jornada
una diferencia de QUATRE veiem com a partits mes inte-
PUNTS. 	 ressants els que jugaran:

AlarC guanya al Cadessar Cardessar - Illenc; Alará -
i el Ferriolense truncava la Cala d'Or; Santa Eulàlia -
ratxa de bons resultats de Sóller; Portmany - Sant Rafel;
l'Arenal den Pere Gost, que Ferriolense - At. Balears i Ca-
deixà a la banqueta a Bernat, la Millor-Eivissa.



Jubilació per Florti Febrer!
Quina segona part!
sa que el Sóller mos brindà
molt i bé va jugar
fent un foot-ball amb art

Pent) tot igual segueix
jugador expulsat
pilota que no vol entrar
partit sempre empatat
s'aficióquesofreix
i unattrenegativacumulat

Sa pregunta es sa mateixa:
perque gols no marcam?
es lo que tots mos dernanam

i flavors tothorn es queixa

I diumenge als eivissencs
aun camp mott agut
i si es terreny està eixut
no els a doneu gens d'encens
que també hi podeu puntuar
s' afició vos ho agrairà

P.D.
A Florti Febrer li diria
que s'arbitratje deixi anar
es collegi el pot jubilar
i tothom hi guanyaria!

RESULTATS I CLASSIFICACIO
Ibiza - Alcúdia 	
Isleho -Ferrerías 	
Alate-Cardessar 	
SOLLER - Cale D'Or 	
San Rafael - Sta. Eulalia 	

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

JO

PlayasCalviú - Portmany 	 3-0
At. Baleares - H. Isla Blanca 	 2-0
Arenal - Ferriolense 	 0-2
Poblense-Alayor 	 3-0
Bache C. Millor- &listen 	  2-1

E	 P	 OF 	 43C 	 Pastes
At. Baleares 	 24 15 8 1 36 8 38 +14
Ibiza 	 23 15 7 1 34 9 37 +13
Playas Calvin 	 25 13 9 3 53 16 35 +11
Poblense 	 25 12 8 5 27 18 32 	 +8
Cola D'Or 	 25 10 11 4 30 23 31 	 +5
Back, C. Wier 	 25 12 5 8 37 24 29 	 +5
Ferrerías 	 25 9	 10 6 25 21 28 	 +2
Ferrialenm 	 25 9	 9 7 31 29 27 	 +3
Mayor 	 24 7	 10 7 31 22 24
&Diann 	 23 10 4 9 26 23 24 	 +4
Ieào 	 24 8 7 9 22 27 23 	 -3
Sta. Eulalia 	 25 8 	6 11 18 22 22 	 -4
SOLLER 	 25 7	 8 10 18 24 22 	 -4
Arend 	 25 7	 7 11 30 27 21 	 -3
Cardessor 	 25 5 	 10 10 26 35 20 	 -6
Mare 	 25 9	 2 14 29 47 20 	 -45
Porimany 	 24 5	 6 13 27 44 16 	 -a
Son Rafael 	 25 5	 S	 15 27 51 15	 -9
Aka 	 25 5	 5 15 23 50 15 -11
H.Iskr llama 	 25 4	 5 16 20 50 13 -11

Divisió-Sa Glosa den Tomeuet

FutbolAmend

C. F. Soller, 1 - U.E. Poblenc, 0

Antològic gol de Jiménez

Benjamins

Ernest, Juanjo I Jordl, s'haurin d'emprar a tons al
camp del líder. (Foto T.0.)

Port de Sóller 2 - Ferriolense,

Estocada i disparats
cap a l'ascens

Andreu Vivas

Alineacions:
Port de Staler: Garcia, Coll, Jordi, Man-

rique, Bort, Pardo, Vazquez I (Vazquez II),
Bauzà, Rivera (Arbona), Raja i Ruiz (Abe-
lard).

Ferriolense: Antonio, Marschal (Porcel),
Alomar, Vidal, Golobarda, Carbó, Vila (Obra-
dor), Uiteras, Rama (March), Zanoguera i
Herreros.

Arbitre: Sr. Manuel Diaz. Nefast, dolent
del tot, i això que tenia un delegat federatiu
que el vetllava. No es va enterar en cap mo-
ment de lo es jugaven els dos equips. Deixà
de pitar dues penes maximes a favor del
Port, una d'elles molt clara. Mostrà targes
grogues als locals Rivera, Bauza, Vazquez I,
Jordi i per dos cops a Pardo. Per part visitant
a Herreros i vermella directa a Vidal.

Gols: minut 25. Raja.
Minut 74. Bauza.

Raja obrí el marcador i Bauze amb un ma-
gistral gol, va sentenciar

Amb mottes precaucions per les dues
parts, Port de Sóller i Ferriolense iniciaren un
important encontre, que servía per els locals,
d'una part allunyar un poc a un rival directe i
per attre, el poder seguir aspirant al liderat.
Els de Son Ferriol, es jugaven més poc ja
que amb Ia derrota segueixen a un punt del
Port i a dos del hiders. Una victòria visitant
hagués significat una gran passa per l'as-
cens i una passa enrera pel Port.

Amb el marcador a favor al descans, per
un gols, els deixebles de Daniel, pogueren
sentencier amb un gran gol del cervell local
Bauza, que amb un tret de mês de 20 me-
tres, va deixar fret al porter visitant.

Si be l'encontre no va esser dels mes
complets, si que el joc practic, una vegada
més, done el fruit desitjat i amb el marcador
a favor als 25 minuts, la tranquilitat de poder
jugar guanyat va dur més jugades perilloses
per la porteria visitant.

Ara, amb un partit menys que el Montau-
ra j CIDE, el Port es troba tercer a la classifi-
cació a un punt dels esmentats equips.

Diumenge descansa tota la categoria
per el pròxim, un desplaçament força dificil,
ni més ni menys, que a Algaida.

%seams I dessilkaciá
Sta. Eugenia, 2 - Lluctrnemor, 1
Genova, 3 - Rigpunyent, 1
P. SCLIER, 2 - Ferriolense, 0
Ponces, 0 - Algaida, 1
Ckle, 1 - P.N.D. Tesa, 0
J. 8'i'* 1 - Valdernosa At., 1
Mcntaura 2 - Sta Mark, 1
S'Hata, 5 - Mariense, 0
P. CAM - Descansa
Mentaura. 	 29 13 2 5 45 23 28
ce 	 2011 	6 3 37 18 26
P. SalEFI 	 19 12 	 3 4 50 26 27
Sta Eugenia 	 19 11 	 5 3 37 24 27
F-enidense 	 20 11 	 3 6 42 Z326
Genova. 	 18 10 	 5 3 35 18 25
Al. 	 420104 6 34 23 24
Valcismosa At. 	  19	 8 	 6 5 28 21 22
J. BulSola 	 20 9 	 3 8 31 31 21
P.N.D.Tesa 	 20 8 	 3 9 33 46 19
Lludimayor 	 1982 9 24 27 18
Porteras 	 • 19 	 8 	 2 9 29 33 18
Sta Marla 	 20 6 3 11 34 30 15
S .Horta. 	 19 	 4	 4 11 31 45 12
Puqxkleni 	 203 	4 13 34 53 10
Menense 	 20 3 4 13 24 63 10
P. Caéria 	 19 	 1	 3 15 16 595

Pep Toni's i Caliu
comencen forts

G.M.

En la primera de les
jornades del torneig de
cinc en pista del Victòria
dos equips ja destaquen
amb diferència gràcies a
les seves rotundes victò-
ries: Pep Toni's i Caliu.
En la tabla classificatória
es situen molt igualats el
Fortuna, F.P., Hostal Es
Port i Escoltes malgrat
Ia diferencia inicial de
punts.

Els golejadors de la
setmana foren Pep Gir-
ben (Pep Toni's) i Guillem
Bemat (Caliu), amb més
de mitja dotzena de gols.

3Resultats i
classificació

FP., 4 - Escoltes, 2
Fortuna, 5 - Hostal Es Port, 3
Téntol, 7 - Caliu, 15
Follets, 5 - Pep Toni's, 16

PepTonrs 	 1 	 1 0	 16 	 5	 2
Caliu 	 11 0	 15 	 7	 2
Fortuna. 	 1 	 1 0	 5	 3 	 2
F.P 	 11 0422 
H.EsPort 	 1 	 0 1	 3	 5 	 0
Escoltes 	 10 1240 
Tent 	 10 1 	 7 	 15 	 0
Follets 	 1 	 0 1	 5 	 16 	 0

Propera jornada

Dissabte a les 12 h.
Caliu - Follets; a les 15
h.: Escoltes - Fortuna; a
les 16 h.: Hostal Es Pott -
F.P. i diumenge a les 11
h. Pep Toni's - Téntol.

RESTAURANTE
CA'N BIGOTE

Anuncia que perrnancerá abierto todos los díasy ofrece su carta de:
gambas al ajillo, pulpo gallego, pichón a la parrilla, paletilla al
horno, perdices escabechadas, salpicón de mariscos
y pescado fresco.

Jaime Torrens, n°. 7 	 Pto. de Sóller. Tel. 63 37 15

erna
DROGUERIA

/444'424C/.Paleu, 22. Tel. 633842
de Miguel D. Bernet 	

* Prom lor"

PAPELES PINTADOS,
MOQUETAS, COLAS,

PINCELERIA,INSECTICIDAS,
ARTICULOS LIMPIEZA,

PRODUCTOS PARA PISCINAS,
ARTICULOS PARA ARTISTA,

PALM, 22
TELEFONO 63 38 42

SOLLER (Mallorca)

Transports
C. SASTRE

GAS-OIL
PERA CALEFACCIO

A DOMICIL!

Tel. 633049/630387
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At. Platges de Calvià, 3
Sollerense,

Sollerense, 1 -Beta, 6

Joan Antoni

Alineació: Tolo, Gellá. Sacarés,
Bemat, J. Antoni, López, Jiménez,
Fontanet, Raja, Aguiló, Ros.

També jugaren: David, Guerre-
ro, Rims.

Comentad: Ja varem comen-
tar a l'última ressenya, les dificul-
tats que podia tenir el Stiller, en
aquest encontre, per fer-se amb
Ia victória, id6 aixi va succeir, ei
Pobienc li posa molt dificil el partit,
peró al final es va veure superat,
gracies al golás den °Xisquito Ji-
menez". La confrontació va ésser
força interesant per al molt que es
jugaren els dos equips, que están
situats a la part afta de la taula.
Hern de manifestar el poc interés
que va despertar aquest encontre,
per part dels aficionats: i això que
el partit es jugà abans del C.F.
Sóiler - Cala d'Or'.

En *el capitol d'oportunitats,
novament eis locals no tingueren
punteria davant la porta contrária,

tres foren les ocasions wades,
entre elles un penal. Els visitants
no es mostraren gaire periosos
peis vottants de l'area contraria.

Gol: En el minut 58, en Jime-
nez es fá amb un baló a l'altura del
mitjan camp visitant i sense ru-
miar-s'ho gens, engafta un gran
tret, que entrar per l'escaire dret
de la portaria de Soler, un ex-
cellent gol que val es sue pes en
or.

El proper diumenge:
confrontació força trascendent

El C.F. Sóller visita el proper
diumenge el capdavanter Salfista.
La quantal d'aquests equip está
refiectica a la classificació, ja que
Ia diferència amb el segon, que es
el Sóller es de tres punts, per6 ai-
x6 es pura teoria, al que compte
és l'ubicació al final de Riga.

Les espases estan en alt i el
Sóller té les mateixes posibilitats
d'alçar-se amb la victòria que
l'oponent.

II Regional Futbol Cinc en Pista

Cadets

Sa Vileta, 3&Slier, 0
Alineació: Gregori,

Seguí, Paris, Hernan-
dez, Ensenyat, Colom,
Rodriguez, Molino, Ale-
many, Castanyer, P. Ri-
bas. (Zapata, Martinez).

Gols: Minut 5, 1-O.
Minut 61,2-0.
Minut 70,3-O.

Partit gunyat amb
tots justicia, per un con-
junt, el local, que va es-
ser en tot moment su-
perior als sollerics, que
realitzaren un encontre
molt discret i amb falta
d'inspiració. El clar re-
sultat reflexa el domini
dels locals i la poca efi-
cacia dels Cadets del
Sóller a l'hora de poder
marcar cap gol, aquell
dia.

J.A.

La passa de grip, va deixar prácticment
fora de combat a l'equip de Nico Aguilar.
Dels setze convocats, tan sols 10 pogueren
desplazar-se fins a Peguera. Això dóna un
especial merit al resultat, tot i que al minut
inicial els locals engataren el marcador.

Els sollerics jugaren molt serioros, cons-
dents tant de la potencia del rival, aspirant
al títol, corn pel fet de l'inferioritat numérica.
L'equip va Iluitar braument, i tots es merei-
xen la més alta qualificació.

Dome, al camp del líder

Vaja una altre papereta per demà dis-
sabte. El Sant Gaietà, líder sòlid, potent i go-
letjador, es favorit indiscutible. Es clar que
també ho era el Cide, i els sollerics donaren
Ia gran sorpresa (1-2). A jugar be, serioros i
concentrats.

Per la seva part el Sóller (per cert agrai-
riem que algún dels seus membres es mo-
lestà en donar-nos informació) juga al camp
del Son Gotleu. Sort als dos equips.

Infantils

Joan Antoni

Alineació: Pomares, T. Ensenyat, Victor,
Juarez, Burgos, Rodriguez, Puig, Bemat,
Serna, Casas i Querol.

Comentari: Les baixes de Miki, Ros,
Malol i Carbó, foren del tot decisives a
n'aquest enfrontament. El Beta es va veure
sumament beneficiat, ja que amb l'equip de
gala, crelm que no hagués estat el mateix.
Els locals jugaren amb ordre la primera part
amb una bona defensa, prova d'això es que
el resultat al descans era de 0-1.

A la segona, el Beta fou clarament supe-
rior i amb una gran inspiració del seu davan-
ter Quico, que marcà els sis gols, va ampliar
el marcador.

L'únic gol local, el marcà el jovenet Josep
Querol, culminant una bona jugada de Rodri-
guez.

0 

PANADERIA y PASTELERIA

I FRAU
Lluna, 7- Teléfono 630132

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



Atietisme

Campionat de les Balears Individual de Cross 

Clar domini de l'Hermess-Circulo
Sollerense dins seniors

Els atletes de l'Her-
mes-Circulo Sollerense
dominaren clarament dins
Ia categoria de seniors,
aconseguint medalla d'or
en Mateu Dominguez,
dins la categoria masculi-
na i n'Eloisa Martinez,
dins la femenina, a més
del passaport pel Cam-
pionat d'Espanya de
Cross, que es disputarà a
Logroño el diumenge dia
tres de Marg.

Tenen també moltes
possibilitats de partici-
par-hi el solleric Cristòfol
Castader, i na Vicente
Cordon.

I dins veterans, com
no, Medalla de Bronze pel
solleric Robert i Cledon. Robert Cledon, medalla de bronze

Joan

Diumenge passat es dis-
putà a Sant Marçal el Cam-
pionat de les Balears Indi-
vidual de Cross.

Els sis primers classificats
juniors i els cinc primers se-
niors aconseguiren el passa-
port per participar en el Cam-
pionat d'Espanya, comple-
tant l'expedició tres atletes
més, elegits per a la Federa-
dó Balear.

Tenen també moltes pos-
sibifitats de participar-hi el
solleric Cristòfol Castaiier
(setè classificat), i na Vicente
Cordon (sisena classificada),
a més del seu lloc per la bona
trajectória a través de tota la
temporada de Camp a Tra-
vés.

Passant al Campionat
Territorial dins la categoria
de juniors masculins en Josep
Pérez del Colonya-Pollença
confirma la seva superioritat
imposant-se de nou, seguit
d'en Gornariz, en Mezquida,
n'Isern i en Miguel Fernandez.
En el Hoc setè entra el solleric
Cristòfol Castaher. La sorti-
da va ser molt forta, partint en
Jospe Pérez i en Gomariz en
solitari. A la segona volta en
Josep aconsegueix des-
fer-se'n d'en Gornariz. Dins el
grup perseguidor (6 homes)
es troba en Tofol Castaher,
que a la segona volta agafa elr

cap amb l'intenció de xapar el
grup, cosa que no aconse-
gueix, pagant després car el
seu esforç.

A la cursa de seniors fe
menins clar triomf de n'Eloise
Martinez, seguida de na Jo
sefina Hisado (Colon
ya-Pollença), na Felisa López
(Fidipides), na Vaguer i na
Rosselló. En el Hoc sisè entrà
na Vicenta Cordon.'

A la prova de seniors
masculins passetjada arnb
domini absolut pen Mateu
Dominguez, que ja parti en
els primers metres, seguit tot
d'una pels eivissencs Ferran
Aznares i Francesc Suñer,
que varen haver de desistir
del seu propòsit a la segona
volta.

Entrada en solitari d'en
Mateu, seguit d'en Manuel
Muñoz (Fidípides), en Fran-
cesc Suñer (Pitius), en Ferran
Aznares (Pitius) i en Vicenç
Ogazón (Bodegues Oliver).
Prop del Hoc trentè entraria en
Pau Arbona, i en Joan Morro
i en Jospe Piña optarien per a
Ia retirada degut a lesions de
turmell.

I darrerament dins la cate-
goria de veterans triomf per
n'Antoni Jurado (Fidípides),
seguit pen n'Emili de la Cama-
ra, del mateix equip. En tercer
Iloc, aconseguint la Medalla
de Bronze el solleric Robert
Cledon. En el Hoc cinquè en-

', tra en Francesc Fiol.

Refeim MATALASOS DE LLANA
Recollida i entrega domiciliaria

_

cagn 5. foliver
Victòria, 1 - Tel. 631288 -Fax 630334

Les dones, inspirades:
quatre triomfs

Els mascles, cara i creu 40011

Jota &Besfer

Important protagonisme
de les fémines solleriques.
Una sola derrota en cinc par-
tits. Tan sols fallà el Cadet a
casa davant un superior San-
tanyi.

En II Div., les majors, en un
bon segons temps, tomba-
ren a un sempre dificil Espan-
yol. A. Soler en atac i Cati
Morel l en els rebots, foren
decisives. Les "minis" apallis-
saren al S.V. Paul. M. Martin
dirigint i Neus Lorente en el
rebot, les minors. Per poc, pe-
rò les Juniors es desferen

Itdesprés d'un regular partit,
del Llucmajor.

Tampoc tingueren gaire 

ALFA JET
RENT A CAR ; •

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

Juan-Pedro Isern Petzold

FORD FIESTA, 3 AROS 	 450.000 ptas.
OPEL CORSA, 3 y 4 AÑOS 	 450.000 ptas.
SEAT PANDA, PM-AD 	 225.000 ptas.
JEEP SUZUKI, 4 AÑOS 	 500.000 ptas.
VESPA 125, 3 A '.1 - OS 	 110.000 IA:as.

INFORMES TEL. 63. 28.00 — 63.15.1 1

CASA FUNDADA EN 1900 	 N. I. F. A. 07002827
TEL. (971)630168

Ide 8 a 12 y de 2a 6 excepto sábados y dim festivos)
AVDA. ASTURIAS, 4 A — APARTADO 2 — SORER (MALLORCA/

Embutidos Aguiló S.A.

Catriv
SABATES, BOTES, ALBARQUES,

PORQUERES. ESPARDENYES. PANTUFLES
ci.so	 núm. 74	 Tot 63.28.74
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Bàsquet

Les nines minis, Junior/juvenils i  II Divisió Auto-
nómica, es feren amb els dos punts. En els dos par-
tits masculins, 1-1. Perderen els infantils a cada da-
vant el Llucmajor, amb una sèrie d'elements de
baixa. Els cadets, s'imposaren al Llucmajor e un
efectiu segon temps.

Resultats

J. Mariana, 51 — S.V. Paul, 14 (Mini Fern.)
J. Mariana, 52 — Llucmajor, 51 (Inf. Mas.)
J. Mariana, 18 — Santanyí, 34 (Cadet Fern.)
J. Mariana "B", 53 — Llucmajor, 44 (Cadet Mas.)
J. Mariana, 44 — LLucmajor, 39 (Junior Fem.)
Santanyí, 32 — J. Mariana, 50 (Juv. Fern.)
J. Mariana, 59 — Espanyol, 54 (II Fern.)

dificultats les Juvenils a San-
tanyí (32-50).

Cara i creu els dos
equips masculins. Mentre el
Juvenil perdia apista pròpia
davant un Llucmajor que
aprofita les nombroses bai-
xes locals (grip a dojo), el
Cadet "B" donà bona compta
del Llucmajor (53-44). A des-
tacar la tasca de Ródenas i
Gil.

Propera Jornada

Dissabte: A les 10,30: J.
Mariana-Sant Josep (Mini
Fern.)

11,30: 	 J.	 Mariana-Sant
Agusti (Mini Mas.)

A les 18,30: J. Maria-
na—Cide (Juv. Femeni)

Ciclisme

Ramón Ros, s'adjudicà el
Gran Premi Josep Martinez

Joan

El ciclista solleric Ramón Ros, lluint els colors de la Selec-
ció Espanyola de Ciclisme, es va imposar a la segona cursa de
Ia temporada, el "Gran Premi Josep Martinez", disputat en
dues etapes, el dissabte i diumenge passat, dins el programa
de pre-temporada "Un hivem a Mallorca".

Dissabte, en els primers quilòmetres de recorregut en Ra-
món escapa en solitari del gran pilot. Sortí en persecució seva
en Mancebo que un parell de quilòmetres més tard 'ogre co-
nectar amb el solleric. A l'arribada en Ramón s'impose clara-
ment damunt n'Euleterio, al que li va prendre dos segons
d'avantatge.

La segona etapa, del diumenge, es disputa damunt un cir-
cuit urbà de la Platja de Palma, limitant -se el solleric a defensar
el liderat del dia anterior, controlant degudament a n'en Man-
cebo.

S'imposa en Joan Cartes Tomas, seguit de n'Antoni Porras i
en Santos Gonzalez.

A la general de les dues etapes s'imposà el solleric Ramón
Ros, - amb un temps de 4-4317", seguit a dos segons per
n'Eleuterio Macebo, tots dos de la Selecció Olímpica de la
F.E.C.

Billar

Tomeig Homenatge a "Es Marino"

Medalla d'argent de la Federació
Balear a Bartomeu Arbona

Joan

Un grup d'aficionats sollerics encapçalats pen Gas-
par Cortés i en Tombs Plomer, amb la col.laboració
del "Circulo Sollerense", estan organitzant un Torneig
Homenatge, dins la modalitat Lliure, a un popular i
apreciat esportista solleric en Bartomeu Arbona "Es
Marino", destacat billarista local (Campió de Sóller un
parell de vegades, entre altres triomfs), que va veure
truncada la seva brillant trajectòria esportiva degut a un
accident.

El Comitè Organitzador ha fet ja les gestions opor-
tunes amb la Federació Balear de Billar, i el seu Presi-
dent, juntament amb el popular Pere Nadal, estaran
presents en el dinar de companyonatge del final del
Torneig, en el que li sera imposada la insignia d'argent
daurada de la Federació Territorial.

Les inscripcions, que es poden fer en el "Centro", es
tancaran dimecres, dia vint, començant el Torneig el di-
jous, dia vint-i-un.

Escacs

VI Torneig "Circulo Sollerense"

Es disputarà pel Sistema Suís

Joan

Tal corn informarem opor-
tunament, aquesta setmana
s'inicia en el "Circulo Solleren-
se", la sisena edició del Tor-
neig d'Escacs, corresponent
a la temporada de 1990, que
per quarta vegada consecuti-
va es disputaitg sistema
suis.

El "QUADRE D'HONOR" del "Tomeig Circulo
Sollerense" es el següent:
, 1985.— 22 inscrits Sistema Lliga Guanyador: Antoni

Molino
1986.— 31 inscrits Sistema Lliga Guanyador: Je-

sús -M.Abellio
1987.— 28 inscrits Sistema Suis Guanyador: Francesc

• Rack)
1988.— 36 inscrits Sistema Suis Guanyador: Jesús -M.

Abellà
1989.— 24 inscrits Sistema Suis Guanyador: Jesús-M.

Abellá

Petanca

Frenada del Sóller a Andratx
El C.P. Sóller perdé la gran Resultats

oportunitat de reafirmar-se en el
liderat al sortir batut de les pis- Preferent A: Hispano Frances 4
tes del At. d'Andratx. Malgrat Unió de Sóller 5
aquesta travelada el C.P. Sóller 	 B. At. Andratx6Sóller3
manté el primer Hoc de la classi- 	 ona: Sóller 5At.Andratx4
ficació amb 24 punts, seguit del

	
Unió de Sóller 7 Can Gaspar

Puente amb 22, però amb un 2
partit menys. En el grup A. el

	
Ready 6 Belles Pistes 3

Unió de Sóller, que guanyà a fo- Tercera: Unió de Sóller 4 At.
ra camp, mante el liderat empa- Son Flor 5
tat a vint punts amb els equips 	 Femenines: Amanecer 6
de Santa Maria i Molinar. 	 Unió de Sóller3

Es troben inscrits un total
de vint-i-un escaquistes, in-
tegrant la comissió organitza-
dora en Jesús Abella, n'Antoni
Colom i n'Antoni Molino.

Cas d'empat al final del
Torneig, es desempat es faria
pel següents sistemes:

1.—Buchholz
2.—Sonneborn-Berger
3.— Mitjá



Molta Palla i poc bessó

Es Pawl*

165 així anam!!!
Estic amb els cabells

drets. No em pensava mai
que estar tan Iluny de vol-
tros em produis aquest
sídrome d'abstinència;
malgrat aixó, hi va haver
un radio aficcionat que,
estant jo molt !luny al cos-
tat del burdissot den Hus-
sein, em va fer escoltar
unes manifestacions —se-
gons diven— d'un "Almiran-
te de la Marina Espanola",
en López de Arenosa.

Aquest si que esta ben
atropelladet; segons em
digueren s'havia queixat
per que "a los soldados
españoles no les habian
permitido el honor de estar
combatiendo en la guerra".

Ai! germanet meu; jo
no soc molt viu, peró pots

estar ben segur que fins i
tot en "bosses tristes" d'en
Saddam Hussein s'en ha
fotut de noltros, va fer
unes rialles que el sentien
fins i tot de dafora del
"bunker" i a més va contar
una cosa que li havien
contat a ell: que quan els
velomars espanyols que
tenim alla feien algun re-
gistre al vaixells que pas-
saven, a davant de tot, hi
anaven els soldadets; els
que cobren, quedaven
darrera.

SEMBLA MENTIDA

• Que segons les Ileis
militars "Los últimos no se-
ran los primeros" sinó que

"los pobres serán los pri-
meros" i nosaltres a darre-
ra a fer mitings.

• Que na Margalideta
de Can Ximet la setmana
passada complís 8 anyets.
Molts d'anys i salut pel teu
pare que estava gripós.

• Que "Que buenos
son los padres Escolapios,
que buenos són que nos
llevan de excursión".

• Que el Batle arias al
darrer plenari més inflat
que un Ileu amb ceba.

• Que cada un guardi
lo que ha mort i ja basta.

▪ Que al camí de
s'Illeta estiguin arreglant
un marge i si a finals de
mes no esta I lest, ja vos
contaré coses. No passeu
ansia, es sols cosa d'un

dinar que hem d'anar a fer
fa dos anys.

• Que al cap i la fí, el
pagés esta enamorat de
tots voltros.

MI Que quan s'acaba
el joc, el rei i el peó tornen
a la mateixa capsa.

▪ Que si m'ajudau a
comprendre millor lo que
vos dic, vos ho explicaré
molt millor.

▪ Que la talla de les
estàtues disminueix si ens
allunyam d'elles; la dels
homes disminueix quan
mos hi apropam.

II I per aquesta set-
mana rés més fins molt
prest si en Saddam Hus-
sein ho vol. Tornaré prest
porque sa pagesa ja
m'enyora.

¡GRANDES OFERTAS!
Vístase en piel, a precio de coste rebajado

Chaquetas a partir de 18.000 pts.
Faldas a 6.900 pts.
Bolsos a 1.500 pts.

Cinturones a 300 pts.
Guantes caballero a 1.900 pts.

Aproveche nuestras OFERTAS, a partir del 15 de Febrero
hasta el 16 de Marzo.

Le recordamos que nuestro establecimiento permanece abierto
todos los días laborales excepto el LUNES.

C/. Romaguera, N. 1	 Tel. 63 15 49

FABRICACTON PROM
CO•FECCIO A MIDAhtells AINA PIENSE EN LANCIA

Le esperamos en:

Taller
PAU i MARCE
Servicio LANCIA

Exposición y venta:
C/. Sa Mar, 128

Telf. 63.34.50
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Contenidors - Uums - Clots -
Pintades - Motorista

- Un lector bon amic del Port vol denunciar
públicament: "I és que ni hi ha d'inconscients. L'altre
dia vaig aixecar, per curiositat una tapadora dels
nous contenidors, allé on s'explica clarament que
sols admet bosses de fems, i aferrau-vos!, m'hi vaig
trobar un caramull de rajoles i una placa solar, això
era en un dels contenidors vora una urbanització de
xalets, camí de l'Atalaia. Jo me deman, com hi pot
haver gent tan primitiva?".

* * *

- Un vel de la barriada de Cas Garrigó (Avinguda
d'Astúries), demana: "Fa quinze dies que estam a
les fosques, quan vendrán de l'ajuntament a arre-
glar el Ilum?"

* * *

- Una senyora, molt amablement ens indica:
"Amb les passades pluges, molts carrers de Sóller
han quedat destrossats. Aquí, pel Camí de sa Fi-
guera, del futbol a l'Horta, hi ha mil i un clots, amb el
perill sobre tot per motos, d'accidents. Té possibili-
tats l'ajuntament de fer front a les despeses que
suposen la reparació de la majoria de vies urbanes
afectades?

* * *

- Un resident al Carrer Nou ens telefona em-
prenyat per dir-nos: "mal toc Ilamp als que han fet
pintades per les parets de Ses Monges i del carrer
de Sant Antoni. S'haurien d'haver pintat dins els
ulls".

* * *

- Ens telefona una motorista per fer saber que el
senyal de trànsit del carrer del Vent que simbolitza
la parada de ciclomotors esté tomada fa molt de
temps i hi aparquen els cotxes.

No, no vos penseu que
son dos ferits del Golf Pèr-
sic. Tampoc vos penseu
que es tracte de cap ma-

labarisme dels nostres es-
timats regidors d'esports.

Simplement es tracte de
qualque imatge un poc

inusual que va inmortalitzar
el nostre estimat fotograf, i
vaja quina punyetera sort

de agafar-la, i és que a
vegades, aquest esport

del fútbol, ja no pareix més
que un autèntic "circ"... i el
de negre: n'Angel Cristo.

CENTRO DE RECUPERACION ALA D'OR
- Fisioterapia
- Electroterapia
- Ultrasonidos
-Mecanoterapia
- Masaje
- Onda Corta (pulsátil, continua)
-Myofeeback
- Tens
- Gimnasia correctiva
-(Inyecciones y toma de tensión)

Horario de 8 a 3 de Lunes a Viernes
C/. Palou n*. 17, Z. piso (Sóller)

	 Telf.: 63 30 91

CARN I OSSOS
Autor: Es soldadet de sa motxilla



Contra la proliferació de barreres i tancaments

I PSM proposa elaborar un catàleg
de camins municipals d'ús públic

J.C.

A la darrera sessió plenària,
el PSM presentà una proposta a
Ia Corporació per elaborar un Ca-
taleg del camins i caminois clas-
sificats com a d'ús públic.

Aquesta petició l'ha realitza-
da el PSM a tots els Ajuntaments
de Mallorca, on compten amb
representació municipal. La pro-
posta es fonamenta en l'actitud
egoista de determinats propieta-
ris, sobretot dels estrangers que
venen a residir a Mallorca, que,
un cop han comprat la seva fin-
ca, posen barreres, reixes de fe-
rro i panys de maleta als camins
de muntanya per tancar-los i im-
pedir així el trànsit per les seves
propietats per part dels excur-
sionistes i vianants.

Us públic no és propietat

En moltes ocasions ha suc-
c6/ que, a l'hora de tancar ca-
mins, ho han fet també a aquells

camins que són d'ús públic i
que, per tant, no es pot privar del
pas a ningú que vulgui utilit-
zar-los. "En conseqüència, -di-
gué el portaveu del PSM- és im-
portant saber quins són públics i
poden ser utilitzats per tothom, i
quins són exclusivament d'ús
privat, perquè aquesta conside-
ració de públics és totalment in-
dependent de la titularitat o pro-
pietat dels camins, que poden
ser particulars, municipals, o
d'entitats superiors".

Ajuda del CIM

Per tal d'elaborar aquest ca-
tàleg, el PSM proposa que es
soLliciti ajuda técnica i económi-
ca al Conseil Insular de
Mallorca.

Un cop realitzat aquest catá-
leg, servirà de base tant pels
Ajuntaments com pels mateixos
ciutadans, que podran conéixer
la titularitat de cada un dels ca-
mins i destriar els qui són d'ús
públic. Bartomeu Frau i Antoni Riutort, antics escottes, animaren a vetada

amb les xeremies el tabiol.
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A rovat el Pla d'Eqbpaments Espo
per al 1991

Sóller, una vegada
mes, se queda f

1 2
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En el foc i torrada de la nit del dissabte

Quasi tres-centes persones celebraren
l'aniversari dels escoltes

m.i.

Després d'haver d'aplaçar la vetlada organitzada per la
setmana passada, dissabte passat els escoltes pogueren
celebrarei seu trenta aniversari.

A partir de les vuit del vespre es començà a concentrar
gent que actualment o amb anterioritat havia participat en
l'escoltisme solleric. El Casal dels jardins estava preparat
per fer una bona torrada en companyia d'antics amics, de
música i joia.

Es comptabi litzaren més de dues-centes persones, a
més dels escoltes actuals que organitzaven la festa. Al-
guns no havien estat boys scouts de joves, pen!) actual-
ment tenien familiaritat o amistat amb l'escoltisme. Al vol-
tant del foc la gent es saludava, parlava i recordava antics
moment passats durant els dia.

Menjar i festa

La colla de xeremiers de Bartomeu Frau i Antoni Riu-
tort, començà a alegrar la nit. Després, els petits i joves
organitzaren jocs de rotlana i de grup, mentre els grans
parlaven i es retrobaven. Més tard guitarres i cantadors
començaren a animar a tots, fins al final de la festa que
durà quasi bé fins a mitja nit.

Hi foren presents tots els Caps d'Agrupament des de
l'inici de l'Agrupament Capità Angelats: Miguel Enrique,
Joan Estades, Josep Morell, Andreu Oliver, Pep Frontera, i
Isabel Esteva. Es trobà a faltar la presència d'un dels fun-
dadors, el vicari Joan Uadó, i també d'un dels Cap
d'Agrupament, Vicenç Pérez.

L'aniversari, pert') no acabarà amb aquesta festa, els
escoltes, com ja hem anunciat, estan preparant més actes
commemoratius que es realitzaran al llarg d' aquest any.
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S'aprovà l'acte del ple dels 1 20 segons amb la impotència de l'oposició
G.M.

En el transcurs del darrer ple ordinari s'aprovà l'acta de la
sessió plenária celebrada el dia 21 de novembre del 90 que durà
sols dos minuts.

A l'hora de començar aquella sessió els regidors de l'oposició
es negaren a entrar a la Sala de Plens ja que la Junta de Porta-
veus, encarregada de confeccionar les ordres del dia, mai no es
reunia. El ple, idò, no es podia celebrar per manca de quorum.

Mentre els membres de l'oposició explicaven a la premsa el
problema en un altre bloc de l'Ajuntament, va arribar el regidor del
PP Miguel Jaume que es trobava absent i va començar el ple
sense l'oposició al haver-hi ja un terç del consistori.

Quan la resta dels politics foren avisats el ple ja s'havia ce-
lebrat i havia tengut una duració de dos minuts. L'acord pres
consistia en un canvi de partides pressupuestaries per un valor
de 28 milions.

Detectades anomalies a les actes

Amador Castanyer, del Grup Municipal Independent, ha de-
tectat una anomalia greu a les actes de la sessió d'aquell 21 de
novembre: "les actes afirmen que al ple es va ratificar un acord
pres per la Comissió de Govern, ja que dos minuts no donaven
per res més. Id6 bé, resulta que no hi ha cap acord de la Comis-
sió de Govern anterior a aquell dia que mencioni tal cosa".

Castanyer recorda també que la Comissió d'Hisenda havia
informat negativament la proposta el dia anterior. Afirma igual-
ment que "fins i tot hi va haver regidors que no sabien el que vo-
taven i s'enteraren del que havien decidit uns dies després", fent
clara referència a l'amenaça de dimissió d'Antoni Vallcaneras
quan va saber que amb el seu vot havia renunciat a la construc-
ció d'una estació transferidora de residus sòiids. Paralel.lament
va dir que "misteriosament la gravació de la sessió ha desapa-
rescur

L'acta d'aquell ple es va aprovar amb els vots afirmatius dels
dos únics membres del consistori de l'equip govemant que es
trobaven a la Sala: el batle Antoni Arbona i Guillem Maid. L'opo-
sició, malgrat la seva insistència, no va poder votar ni opinar per-
que no va ser present a aquell ple.

Es crea una comissito investigadora per l'afer
de les tombes

J.C.

A proposta del Grup Mu-
nicipal Independent l'Ajunta-
ment en ple va acordar, amb
els vots favorables del PSOE,
PSM, CDS i GMI i amb les
abstencions d'UM i PP, la
creació d'una comissió for-
mada pels integrants de la
Junta de Portaveus per tal
d'investigar l'adjudicació di-
recta' concedida per la Co-
missió de Govern l'any 89 a
l'empresa Parpal i Manuella
per a la construcció i venda
de 16 tombes al Cemented
Municipal.

En la proposta presentada
pels independents també es
solicitava l'anulació cautelar
d'aquesta adjudicaci6 mentre
tengués floc la investigació.
No obstant, davant el dubte
els altres grups optaren per
no anular-ho per mor a possi-
bles indemnitzacions.

Amador Castanyer:
"els comptes no surten"

Segons el regidor inde-
pendent Amador Castanyer
"amb aquesta concessió s'ha
permès que Parpal i Manuella

s'hagi embolsat, sense quasi
despeses, 20 milions de pes-
setes".

El batle, per la seva ban-
da, va argumentar un cop
acabat el ple, que el subsol
era de pedra, el que provoca-
va un augment considerable,
que el pressupost estava des-
fassat en un 17 o 18 per cent i
que el constructor va haver
de fer una pared, uns jardi-
nets i dur-hi aigua i Ilum.

Amador Castanyer, també
després del ple, va contar
que, quan encara formava
part de l'equip governant, el
batle ja va intentar quallar
aquesta concessió a la Co-
missió de Govern, i no va
prosperar porqué l'actual
Grup Independent va creure
que era un "chanchullo".

La creació d'aquesta junta
investigadora, ha estat preci-
sa, segons els membres de
l'oposició, per suplir les fun-
cions de la Comissió de Béns
i Serveis, presidida per Miguel
Jaume del PP, que fa mesos
que està completament inac-
tiva: "Quan la comissió es
reuneix és perquè la convoca
el secretari, perquè quan les
convoca el president ell ma-
teix no hi va".

J.B.

Una vegada aprovat el Pla
Territorial d'Equipaments
Esportius del Conseil Insular
de Mallorca per a l'any 1991,
Sóller ha quedat fora
d'aquest, i per tant no se po-
drá construir la segona fase
de les noves grades del camp
municipal de Can Maiol, al
menys amb diners del Con-
sell. La la. está pendent de
set millons que ha d'aportar
l'Ajuntament.

Al Pla, hi figuren municipis
com Sa Pot*, o Marrabd,
amb practicament el mateix
número d'habitants que
Seiner, o Fornalutx, que amb
532 habitants, reb una apor-
tació del CIM de 4.684.689
pts. per construir la la. fase
d'una pista poliesportiva.

Es de destacar, com el
municipi de Sóller, tot i que
està govemat per una coalició
UM-PP, és constantment
marginat pels que tallen el
bacallà a la nostra Comunitat
(UM i PP), en benefici d'altres.

D'ençà l'any 1987, el Pla
d'Equipaments Esportius ha
repartit 201.409.577 pts. entre
els ajuntaments del PP i
205.689. 599 pts. entre els de
UM, mentres que la resta, go-
vemats per Independents,
CDS, PSM i PSOE, només han
rebut 275.141.766 pts.

Es a dir, que del total de
les subvencions del CIM, per
aquest concepte, els aproxi-
madament 88.193 mallorquins
sota la protecció de UM i/o
PP, s'han pogut apro fitar d'un
59'5% i els 153.843 restants
(sense Palma), d'un 40,5%.

Aixi, s'entán corn, per
exemple, Fomalutx pot tenir
les seves carreteres ben asfal-
tades, o corn a Montufri po-
den fer una piscina municipal.
El que no s'entán de cap ma-
nera, és que a Sóller només
hagin arribat 17.470.000 pts.
en cinc anys, el que fa un pre-
supost, per habitant de 1.706
pts., un dels més baixos de
tilla sinó el que més, tot i que,
cal insistir-hi, estam gover-
nats per una coalició UM-PP.
Qualque cosa passa.




