
Una empresa privada ofereix
construir un dispensari

pera la Creu Roja
Redacció

Segons afirma un comunicat arribat a la nostra re-
dacció, una empresa privada sollerica ha oferit a l'As-
semblea Local de la Creu Roja uns terrenys a la carre-
tera de Desviació, aprop de la depuradora vella, per tal
d'ubicar-hi un dispensari de primers auxilis en carretera.
Sempre segons el comunicat, la construcció d'aquest
dispensari també correria a càrrec de l'empresa que ce-
deix els terrenys.

Condicionat

Totes les informacions pareixen confirmar que aques-
ta donació aniria condicionada a la definitiva concessió
d'una determinada 'licencia municipal d'obres sol.licitada
per aquest empresa. Fonts municipals consultades ens
han assegurat que la Comissió d'Obres i Urbanisme in-
forma favorablement la concessió d'aquesta !licencia en
una reunió celebrada dimarts de la setmana anterior, i
ara la decissió estaria en mans del Ple de la Corporació.

De bon grat

Pel seu costat, l'Assemblea Local de la Creu Roja ac-
ceptaria de bon grat aquesta donació, en el cas que
realment es produis, segons es va acordar a la darrera
reunió de la Junta Directiva:

Cultura 

Andreu Bennassar, contractat
per dirigir la Banda de Música"25 Feria Técnica Intemacional Agrícola" de Saragossa

La Cooperativa Agricola sollerica
representarà a totes les de Balears

En ocasió del Dia Nacional de
l'Agricultor, que es commemora el
proper 17 d'abril, es celebraré a Sara-
gossa la Feria Técnica Internacional
de la Maquinaria Agricola (FIMA), que
enguany acompleix el 25 aniversari.
Aquesta Fira, en la qual col.labora el

Ministeri d'Agricultura i les Comunitat
Autònomes, té com a finalitat reconéi-
xer l'esforç dels pagesos per desenvo-
lupar l'agricultura i el medi rural, ele-
vant el seu propi nivell de vida i contri-
bufnt al major benestar de la societat
espanyola.

P.P.

En aquesta Fira es con-
voquen quatre concursos,
a través dels quais es pre-
mien aquells projectes i ac-
tivitats realitzades els tres
darrers anys, tant per
agrupacions agràries, com
per cooperatives, pagesos
individuals o joves agricul-
tors.

Per a cada un dels con-
cursos, la Comunitat Autó-
noma corresponent selec-
ciona els grups I persones
individuals que la represen-
taran a la Fira.

Per a cada concurs, Fl-
MA adjudicarà un primer

premi de 500.000 ptes., un
segon de 300.000 i un ter-
cer de 200.000, i fins a un
maxim de tres accésits de
100.000 ptes. cada un. En-
damés, cada concursant fi-
nal obtindrà una placa de
participació. Aixi mateix,
l'organització paga el
transport de dues persones
per cada grup seleccionat
a la fase final.

Cooperativa
Sant Bartomeu

Si l'any 1990 fou elegit
per assistir a la Fira un jove
agricultor solleric, Domingo
Morell de Can Ahir, en-
guany el Conseil Agrari de

Ia Conselleria d'Agricultura i
Pesca ha seleccionat un
altre representant solleric.
Es tracta de la Cooperati-
va Agricola "San Bartolo-
me, que representara a la
resta d'agrupacions d'agri-
cultors de les Balears.

L'elecció de la Coopera-
tiva sollerica s'ha produit
després de valorar molt po-
sitivament la tasca realitza-
da els tres darrers anys, i
precisament aquest sera el
projecte global que presen-
tara a la Fira de Saragos-
sa: la renovació dels ca-
mions, compra de caixes
d'envasament, construcció
de naus, adquisició del
trast a Mercapalma, etc.

Traques per rebre
al Portmany

:-

Ambient de feita davant
:a visita del Portmany. El
partit, que començarà a les

kquatre, tendra uns prolegò-
mens molt renouers, amb
l'amollada d'una monumental
traca, en honor a l'equip
solleric pels seus dos
triomfs consecutius a fora.
L'arbitre designat, es Roig
Miralles, del que no sabem
si es bo o dolent, si es es-
querrà o dretà, i si es xorc o
semental. Ja se veurà.

JUANJO ja suma 229 minuts
d'imbatibilitat

del grup Francesc Aguareles.
Passat demà diumenge els components de

l'agrupació es desplaçaran al Monestir a partir
de les 10 h. del demati per netejar les ins-
tal.lacions.

Més envant hi podran realitzar les seves
activitats.

G.M.

L'Ajuntament de Sóller ha cedit a l'agrupa-
ció cultural Estol de Tramuntana dues habi-
tacions del Monestir de Santa Caterina d'Ale-
xandria del Port, segons ha informat  el director

Agricultura

-

&mies al Centre
Sanitari

;Mg. 7
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"Estol de Tramuntana" acondiciona
dues cambres de Sta. Caterina

Extraordinari
triong del Sóller

a Sta. Eulàlia
(0-1)

Absoluta confiança en
superar el tradicionalment

difícil Portmany

La gran borna: per pri-
mer cop en la recent história
de la Tercera Balear, el
Sóller guanya a un terreny
eivissenc. Un Sta. Eulàlia,
que en el partit d'anada a
Sóller va vèncer i demostra
ésser un senyor equip, es
va veure superat sobre la
canxa i en el marcador pel
galas de Tuduri. El Sóller,
magníficament ordenat i dis-
ciplinat, no clona practica-
ment cap opció al seu de-
sesperat rival.

Andreu Bennassar ha donat una
série de concerts de piano a Sciller

Subvencions

Aquesta contractació es
independent de la subvenció
econômica que la Banda de
Música reb anualment de les
Cases de la Vila, a canvi de la
qual efectua actuacions als
actes públics que organitza el
Ajuntament, ja sia a la Rua, a
Ia Setmana Santa, a la Fira, a
Sant Bartomeu, i d'altres.

Redacció

Andreu Bennassar, es la
persona elegida per l'Ajunta-
ment per dirigir la Banda de
Música municipal. Bennassar,
que dirigeix l'Escola I la Banda
de Música de Santa Maria
del Camí, ja fa un cari temps
que es desplaça a la nostra
ciutat per dirigir els assajos
dels components de la nostra
Banda.

Quatre hores setmanals

La setmana anterior, la
Comissió de Govern munici-
pal acorda formalitzar un
contracte amb Andreu Ben-
nassar, per un any a comptar
des del primer de gener del
1991.

El Director rebrà un salari
de 70.000 ptes cada mes i
tendra l'obligació de dedicar
quatre hores a la Banda de
Música, inicialment els di-
vendras de cada setmana:
dues hores pels assajos ge-
nerals, i altres dues per clas-
ses de perfecccionament mu-
sical dels seus components.
A més d'això, dirigira totes les
actuacions públiques de la
Banda.

Ratificació de
Josep Mora
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En Moll i l'obra del
Diccionari
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Serveis

Ajuntament de Seiler 	 630200/0204
Oficina Municipal del Port 	 630101
Ajuitament de Fornalutx 	 631901
Ajuntament de Deiii 	 639077
Jutjat de Sala 	 630348
Notaria 	 E32611
Redone 	 630602
Pcficia Municipai 	 E30200
Policia Munal-Urgencies 633721
Guardia Civil 	 630203
Bombers 	 632500
Unitat Sanitana 	 633011
CreuRoja 	 630845
MetjedeGuadia(Avisos) 	 633721
Memel 	 630231
Banat( 	 630561
Cementiri 	 631429
Residencia-liospizi 	 630777
Dewed= 	 630842
Correus 	 631191
"El Gas', s.a. 	 630128
Servei Funerari 	 630805
'El Gas" s.a. (aveias) 	 630198
"El Gas* s.a. (Urgencies) 	 631108
Locutori Binieraix 	 630017
ObresdePort 	 833316/69
A.S.C.P.(Ca'nDulce) 	 632421
Círculo Solerense 	 6312o6

Unión 	 Botigueta 	 630163
Defensora Sollerense 	 631556
Ferrocanil de Wier 	 E30130
Ci•BarcosAzufe• 	 633170
Oa “Tramontana' 	 632061
Parada Taxis-Es Port 	 631394
Parada TaXis-Sólier 	 630571
Parada Taxis-Sa Torre 	 631379
Autocas Uompat 	 202125
AutocarsSólier 	 632821
AutocarsRepic 	 630567

TRENS

Palma-Seller:
08,56- 1Û,40- 13,00 -15,15 - 19,45
Sdller-Palma: 06,45 - 09,15 - 11,50 - 14,10
- 18,30

TRAMVIES

Seller•Port
05,55 - 05,55 - 07,00- 8,00 -
09,00 - 10,00 - 11,00 - '12,00 - 13,00 -
'14,00 - 15,00 - 16,00- 17,00- 17,55 -
19,00 - 20,00 - '20,45. (21,00 Diumenges
Festius).
Porl•S611er 06,20 -07,30-08,25-09,30 -
10,30 - 11,30 - 12,30-'13,25-14,30 -
15,30 - 16,30- 17,30 - 18,30 - 19,30 -
20,20 - 21,10(21,20 Diumenges i Festius).
AVIS: Els tramvies marcatsambun'
anllaçenamblasarribadesysortides dels
trens.

AUTOCARS

(De l'1 d'octubre al 31 de Marc)
Palma-Valldemossa- Dei t-Port de Stiller
07,30C)- 10 00 -12.00C)- 15,00 -
19,00
Valldemossa-Deii-Porl de Stoller: 8(') -
10,30 - 12,30(')- 15,30 - 19,30.
Deii-Port de Seller: 08,15(')- 10,45 -
12,45(')- 15,45- 19,45.
Pod de Sóller -Deii-Valldtmossa-Palma:
07,30 - 09.30( 1 )-14.30- 16,00(*) -
17,30
Deii-Valldemossa - Palma: 08,00 - 10,00(')
- 1500- 16,30(')- 18,00.
Sailer-Port de Pollença: 09,00.
Port de Seller-Port de Pollença:09,30.
Port de Pollença-Seller: 16,00.

BARQUES

Port de Sóller-Sa Calobra: 10,00 - 15,00.
Sa Calobra-Port de Seller: 12,00-  16,45.

FARMACIA DE

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

-Avui

22 de febrer
de 1991

Avui divendres dia 22 de
febrer. St. Abili

Demà dissabte, dia 23,
St. Pere Damia

Diumenge dia 24 de
febrer, St. Macià

Costumari
St. Macia es protector

dels ocells, el veneren els
ocellistes i caçadors. El dia
de Sant Macià es creu que
marca I mateixa I largada
dels dies que de les nits i
que equival, per tant al
punt precis de l'equinocci.
Per afira part, es diu que a
partir d'avui la temperatura
s'endolceix. i que ja no gela
tant:

"Sant Maties
atempera les nits
i aclareix els dies,
I si troba glaç
el xafa amb el nas"

EL TEMPS
Estació de Sa Vinyassa

EMPERATURES
	

PLUJA
Maxima 16,6 ° dia 18
	

9,4 litres dia 14
Minima 1,4° dia 16
	

24,2 litres dia 19
26,0 litres dia 20

Una altre setmana passada per aigua, enguany els que
mos dedicam a l'observació del temps i a la recollida de
dades estam ben ocupats, perque des de que comencà
l' any no param de mesurar aigua de pluja.

Una borrasca que entra pel golf de cadis ens envia altre
cop vent de 'levant, que dimecres dona pluja tot lo dia, el
dijous va seguir ploguent, pero ho va fer en vent de gregal.

Durant aquests dos dies a l'observatori de sa Vinyassa
s'enregistra uns 50 1/m2, en canvi a la muntanya les pluges
foren mes intenses sobre tot a la part de Fornalutx i el Puig
Major.

Segons les previsions sembla que aquest cap de setma-
na podrem sortí a pasturar, perque el sol dominarà les hores
centrals del dia, convé aprofitar-lo no sia cosa que la setma-
na que ve ens aguim de posar altre cop les "Katiuscas".

AQUEST CAP DE
SETMANA FARÀ

BON TEMPS

Joan Puigserver
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PUNTS DE
VENDA

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

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

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

Estanc Plaça Fleming

Veus 	 Veu de Mier / 22 de febrer de 1991

primitiva
Sorteig d'aitir dijous,

dia 21 de Febrer

9 	 13	 17
38 	 39 	 43

Comp. 15-

11 o.n.c.e.
Dijous, 21 Febrer 	 63.286
Dimecres, 20 Febrer 	 59.643
Dimarts, 19 Febrer 	 45.991
Dilluns, 18 Febrer 	 95.107

Divendres, 15 Febrer
69.805

Per l'amo En Joan B. Ferrer

En agraïment

Es qui calla no diu res
i ¡o no puc estar callat

pes lament que heu publicat

i ¡a que el meu dedicat

¡o vos don moltes mercès

Biel Vila

Glosa

Pobre món
Diven que gat escaldat
fins s'aigua freda tem,
un capellà creme encens
per alliberar-nos del pecat,
i s'homo no ha lograt
amb sa seva intel.ligència
acabar amb sa violència
i poder viure en germandat,
aprofitant en bondat
tota sa seva ciència.

Avui no es pot raonar,
sa gent tot d'una s'enfronta,
cada qual per a ell la fa
no procura tenir en compte
si és o no és afronta
per qui vol avassejar.
De sa Ilibertat s'en fa
s'arma per justificar
ses 1/eis poder trepijar
sense haver-ne de dar compte.

Es Goff Pèrsic n'és sa prova
de qué una vegada més
no han servit ses raons,
en contra de s'interés.
Uns diven que es pes petroli
ets altres en nom des seu Déu,
es conte es que s'endemesa
Ia sol pagar s'innocent.
Es culpables fan història
per dur enganada a sa gent.

Vengue bombes i missils,
milions en doblers que es cremen,
es grans homos s'entretenen
en matar i destruir,
per excusa solen dir
que discutint no s'entenen.
Ho fan amb cara de pena
perque el món que els contempla
s'en doni des seu sofrir.

En tota sa Ilarga história
que en el món escrita està,
mai ss'ha pogut una guerra
amb I6gica justificar,
ni fetes en nom en nom de Déu,
ni en nom de sa llibertat.
Si no existis sa febrer
del m6n voler governar,
sa justicia existiria,
sa pau i sa ffibertat.

RECEPTES D'ANTONI PINYA

Llom de Vadella amb Salsa de Taperes (2)
Ingredients:
8 tallades de Hom de vadella de 70 gr. aprox. cada una.
1 decilitre d'oli d' oliva.
Pebre blanc.
Mig tassó de vi blanc.
Una tassa de brou desgreixat.
100 gr. de taperes.
Una cullerada petita de fines herbes.
Una cullerada petita de farina.
Mitja ceba.
Un pessic d' all.
Elaboració:
Sofregiu Ileugerament el Hom sense gens de seu i condimentat

amb pebre balnc.
Retirau el Hom i ofegau la ceba picada i un poc d' all amb l'oli de

sofregir el Hom.
Afegiu-hi el vi blanc i deixau-ho reduir.
Afegiu-hi la farina i remenau-ho tot.
Afegiu-hi el brou.
Deixau-ho coure durant uns minuts.
Escaldau les taperes perquè perdin el gust de vinagre .
Afegiu-hi les taperes sense gens d'aigua i la cullerada petita de

fines herbes.
Es pot servir aquest plat amb unes carxofes bollides. No reco-

manam patata fregida.

ANUNCIS CLASSIFICATS

COMPRARIA pequeño piso,
estudio o altillo convertible en
vivienda. Pasar ofertas por escri-
to al Apartado 10090 de Palma.

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

COMPRAM MOBLES i qual-
sevol altra cosa rústica o antiga.
Pagam al comptat. Antiguitats
Antoni de Sa Coma (Jeroni Bis-
bal). Carrer del Vicari Pastor, 8.
Teléfonos 63.08.65 i 63.07.68.

SE COMPRAN Y RESTAU-
RAN muebles y toda clase de

objetos antiguos. 	 Telefonos:
63.05.74 y 45.61.04.

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

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

COMPRO LEÑA procedente
de podas, talas y arrancamien-
tos. Preguntar por Miguel. Tel.
63.22.38.

VENC moto YAMAHA-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 interesante.
Informes: 63.30.98.

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

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

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

VENDO Güera 125-KK. Per-
fecto estado. Matric. PM-AV.
15.000 kms. Precio 350.000 ptas.
Tfno. 63.29.72

UNIVERSITARI &lie classes
de repas. EGB i BUP (català,
matemàtiques, llengua i literatu-
ra). Inform. 63.00.31 de 13 h. a 14
h.

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

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

VENDO dos pisos en el Pto.
de Sóller en primera linea, con
vista muy buena, con ascensor y
portero automatic°. Informes
63.04,49.

SE VENDE casa señorial con
jardin y garaje. Informes
63.14.04.

SE VENDE piso, muy céntri-
co. Informes 63.14.04.

VENDO 	 moto 	 PUCH
COBRA-75 cc. nueva con
recambios, Precio conveniente.
Tfn. 63.27.29. Llamar de 14.00 h. a
16.00 h.

ES PRECISA al.lota per guar-

dar ni.n de 6 anys i ajudar a la
casa, de maw a setempre. Tfn.
63.37.48. Vespres.

SE BUSCA dependienta 16 o
17 años que no vaya al colegio.
Tfno. 63.34.04.

VENC casa mallorquina al
carrer de Sant Bartomeu, de tres
plantas de 105 m2. cada una, 4
dormitoris, un d'ells amb bany
privet. Possibilitat de local
comercial. ¡arch amb pou i cis-
terna. Electricitat a 220 volts i
aigua corrent. Sense necessitat
de fer obra. Informes 63.23.15 -
63.12.23 - 63.09.24.



Més de 80 persones aprenen "Ball de Saló"

En vista que els pres-
supost municipal per
aquest any encara no este
aprovat i es fa necessària •

Ia firma del conveni amb la
Conselleria de Educació,
Cultura i Esports, el Con-
sistori acorde prorrogar el
mateix que va regir el
1990, per al Pla de Millo-
rament de Façanes d'edi-
ficis particulars.

D'acord amb aqueix
conveni, l'Ajuntament
aportarà un milió de pesse-
tes i la Conselleria un altre
milió. Aquestes quantitats
seran distribüides en con-
cepte de subvenció entre
els promotors del projectes
d'embelliment de façanes.

Qualsevol particular

Com es sabut, qualse-

vol particular pot sol.licitar
ser inclòs en aquest Pla de
Millora de Façanes, sim-
plement omplint una ins-
tància i presentant un pro-
jecte tècnic i econòmic
acompanyat de vàries fo-
tografies de la façana que
es pretén restaurar, a més
de , comprometre's a finan-
ciar la tercera part del cost
total de les obres.

Adjudicació pendent

La suma de dos milions
que assoleix la firma del
conveni es preveu que se-
ra totalment insuficient per
cobrir la demanda de sub-
vencions, que de cada any
es major.

Precisament cal es-
mentar que les correspo-
nents a l'any 1990 encara
estan pendents d'adjudi-
car.

Dos milions per a la millora de
façanes

M.I.

Serveis Socials

Conveni
Fornalutx per
a compartir
l'Assistent
Social

M.I.

El darrer dia de ge-
ner, devers migdia, el
Batle de Fornalutx es
desplaçà a la nostra
ciutat per tal de proce-
dir a la firma conjunta
del conveni de col.labo-
ració entre ambdós
Ajuntaments, per a la
prestació dels Serveis
Socials. Mitjançant
aquest conveni, besi-
cament es regula la par-
ticipació de l'Assistent
Social contractat per
l'Ajuntament de Sóller
en els programes so-
cials que es realitzin a
Fornalutx.

L'Ajuntament 	 de
Sóller disposa d'un As-
sistent Social que de-
senvolupa, en la mesura
que	 les	 possibilitats
pressupostàries
d'equipament ho per-
meten, els programes
que determina el Pla de
Prestacions Bàsiques
d'Acció Social. L'Ajun-
tament de Fornalutx, en
canvi, no disposa de
pressupost per cubrir
una plaça d'Assistent
Social amb plena dedi-
cació.

El conveni

D'acord amb aquest
conveni, que té un any
de vigència, l'Assistent
Social de Sóller es
desplaçarà a Fornalutx
per demanda expressa i
concreta de l'Ajunta-
ment o bé per cumplir
amb les demandes dels
habitants censats de
dret en aquell Ajunta-
ment. També assumirà
'les funcions de pro-
gramació, seguiment i
supervisió dels plans
anuals de treball, i re-
dactarà les respectives
propostes al Consell In-
sular de Mallorca':

Part dels costos

En	 compensació,
l'Ajuntament de Forna-
lutx abonarà al de Sóller
una part del cost de
l'Assistent Social, de les
despeses corrents i
dels programes con-
junts, proporcionalment
al nombre d'habitants
d'aquell municipi.

La Conselleria organitza sis cursets
de formació pels pagesos sollerics
P.P.

La Direcció General de
Producció i Indústries Agre-
ries de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca de la
Comunitat Autònoma ha
donat a conéixer recent-
ment la relació de cursets
de formació prevists per
enguany i que es realitzaran
a diversos pobles de
Mallorca. En total, la Conse-
Ileria invertirà 88.878.200
ptes. en aquests cursets, 26
dels quels van destinats als
pagesos, altres quatre als
ramaders i altres onze als
industrials relacionats amb
les activitats agràries.

Citricsi oliva

Pel que fa a Sóller, este

prevista la celebració de sis
cursets, amb una duració
de vint hores cada un,
quatre sobre el cultiu dels
cítrics i altres dos sobre el
cultiu de l'oliva, repartits
entre l'hivern i la primavera
d'enguany, que es celebra-
rien segurament a les de-
pendencies de la Coopera-
tiva Agricola.

Els cursets, l'assistència
als quels seria 'liure i gratuï-
ta, són els següent:

• Cultivo de los cítricos
• Poda e injertos de

cítricos
• Riego localizado de

cítricos
• Lucha contra plagas

y enfermedades en los cítri-
cos

• Poda e injerto del oli-
VO

• Cultivo y tratamien-
tos del oh vo

Indústria de l'oli

A més d'aquests, la
Conselleria impartirà també
a Sóller un altre curset de
50 hores, sota el titol "For-
mación en análisis sensorial
a profesionales del aceite",
dirigit als professionals de
les indústries productores
d'oli.

Donat que en molts dels
cursets programats este
pendent de determinar a
quin poble s'han d'impartir,
encara es ben possible que
Sóller sigui la seu d'algun
d'ells, sempre que l'assis-
tència als celebrats en pri-
mer Hoc fos regular i sufi-
cient.

Agricultura

EXCELENTE COCINA

Santa Catalina, 8
PUERTO SOLLER
(Mallorca). Tel. 63.14.97

NECESITA
CAMARERAS

cwnX4= oliver
BOSES DE PLASTIC

I ALUMINI INDUSTRIAL

Carrer Victõria, 1

Tel. 63.12.88. SOLLER

cagnAi oliver
Victòria, 1 - Tel. 63.12.88

Fax: 630334

Refeim MATALASOS
DE LLANA

Recollida i entrega
domiciliaria
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M.I.

A principis de mes, s'iniciá al local Cultural
de Can Dulce un curset de Ball de Saló. Ac-
tualment la matricula este tancada per la gran
afluència d'alumnes, s'han hagut de fer dos
grups. Hi ha un total de 80 persones que apre-
nen diferents balls: Blues "Cha cha cha", Fox

Trot, Tango, Vals, etc.
Les classes es fan cada dijous de 9 a 11

del vespre, i es preveu que durin fins als da-
rrers dies de marc.

Els professors són: Paula Mayol, Robert, i
Guillem Bernat. La intenció del grup, tant per
part dels mestres com dels alumnes, es fo-
mentar el ball i per tal motiu organitzaran fes-
tes per poder practicar.

"La Caixa" entrega un premi
"Pensif!) doble" a Saler

Dimarts d'aquesta setmana tengué l'oc a les de-
pendencies de la sucursal de la Caixa de Pensions "La
Caixa", l'entrega d'un premi de "Pensió Doble". En
aquesta ocasió, l'agraciada amb el premi fou la solleri-
ca Esperança Valladolid Romani, que obtingué pa-
ga doble per la pensió corresponent al mes de de-
sembre del 1990.

Esperança Valladolid obtingué el premi per sorteig
entre els pensionistes que cobren a través de qualse-
vol de les oficines que "La Caixa" té repartides per tota
Ia geografia de Catalunya i Balears, en un sorteig que
es realitza mensualment.

Obres

Les parets s'estan cobrint de pedra i la teulada es de teula mallorquina.

El garatge municipal
de Deià, quasi !lest

m.1.

A la marjada superior del
poliesportiu de Delà s'este
construint un edifici que serà
el garatge municipal. Les
obres es duen a terme des de
fa uns mesos i es financien a
través del Pla d'Obres i Ser-
veis del Consell Insular de
Mallorca.

Una vegada cobert el sótil

A exposició pública les
Normes Subsidiàries
de la vila de Deià

G.M.

Segons informe el batle Fran-
cesc Salas, des del dia dos de fe-
brer es troben a exposició pública
les noves Normes Subsidiàries del
municipi a l'Ajuntament.

Segons Salas les Normes estan
perfectament adaptades a les Unies
del Catàleg d'Espais Naturals.

de teules s'este procedint a
fer les parets de pedra viva.
També es va haver d'aixam-
plar la volta que du al camp
d'esports, desfer el marge i
refer- lo, per tal que poguessin
arribar a les marjades de més
avall (on s'hi construire el futur
centre escolar), camions o
vehicles més grans.

En el mateix recinte de
l'edifici s'estan fent els ves-
tuaris del camp poliesportiu.

"ALA D'OR"
CENTRO DE RECUPERACION

- FISIOTERAPIA	 -ONDA CORTA (pulsátil, continua)
- ELECTROTERAPIA -MYOFEEBACK
-ULTRASONIDOS	 -TENS
- MECANOTERAPIA -GIMNASIA CORRECTIVA
- MASAJE	 -(INYECCIONES Y TOMA DE TENSION)

HORARIO DE 8 a 3 DE LUNES A VIERNES
C/. PALOU N° 17 Z PISO (SOLLER)



_Precs i Preguntes: Un diàleg de sords!
J.C.

Aquests foren els
precs i preguntes pre-
sentats al darrer plenari
pel Grup Municipal Inde-
pendent i també aques-
tes foren les respostes
del Batle, a qui anaven
dirigides:

• Per gué s'ha es-
perat que es fes malbé el
balitzament de la platge
de Sóller? No es podria
haver retirat abans de
l'hivern?

• S'havien donat les
ordres però el que ho ha-
via de retirar estava de
vacances.

• Quines han estat
les gestions del Balle
amb el concessionari de
les obres de millorament
de la plaça dels Estira-
dors i per gué després
d'un any no hi figuren els
jocs pels infants?

▪ Si mal no record,
fins i tot se li ha comuni-
cat per escrit, ara fa pocs

dies.
• Oins els darrers

mesos de l'any 1990, als
terrenys del Museu Ba-
lear de Ciències Naturals,
s'han efectuat obres per
la construcció d'un mar-
ge de grans dimensions i
l'acondicionament de la
voravia. Ens pot dir a
quines empreses es va
demanar 	 pressupost,
quines contestaren i qui-
nes foren les ofertes?

• El Museu funciona
d'una manera autònoma i
nosaltres no férem rés.
Ho varen solicitar i con-
cedir ells mateixos.

• Amb referència al
mateix Museu, ens po-
dria dir gué hi ha de cert
d'un compromis entre
l'Ajuntament i "Sa Nostra"
per fer una baixada de
vehicles des de la carre-
tera a la marjada?.

• No tan sols es ver,
sinó que està perfecta-
ment escripturat.

• Ens podria expli-
car el contingut de l'in-
forme del gabinet d'ad-

vocats que va sol.licitar
l'Ajuntament respecte al
contracte del recaptador
d'imposts, sr. Fullana, i
que, segons pareix, és
itlegal? Si és abd, qui és
el responsable, segons
vostè?

• Es molt normal
que jo sol.liciti un informe
abans de fer qualque co-
sa amb un contracte. Per
altra banda el responsa-
ble ha estat l'assessor ju-
ridic de l'Ajuntament: en
aquell temps el Secretari
que teniem, Manuel Pé-
rez Ramos.

• Tendran algun dia
l'amabilitat de presen-
tar-nos els nous camions
de fems i els contenidors;
i dir-nos que ja són a
Sóller?

• (El Batle va do-
nar una miqueta d'expli-
cació de vint segons i ja
està).

Aquestes foren les
preguntes i les respostes
que es feren. Com poden
apreciar els lectrs, un dià-
leg de bons amics.

Avisos edesials:

3ontificals durant aquest cap de setmana

Dissabte, a les 7 del vespre, a la Parròquia
de l'Horta amb confirmacions.

Diumenge, a les 12 del migdia a la  Parrò-
quia del Port, amb confirmacions.

A les 7 del vespre a la Parròquia de Sant
Bartomeu amb confirmacions. Per tal motiu es
suprimeix la missa de l'Hospital i del Convent.

Presentació de l'Encíclica sobre les mis-
sions

El proper divendres, dia 1 de marça a les 9
del vespre tendrà Hoc la presentació de l'última
Carta—Encíclica del Papa Joan Pau Il, "Sobre

l'activitat missionera de l'Església". L'acte seré
a la Rectoria i esté organitzat pel grup local
d'Animació Missionera.

Festa del Jesús Nazareno

La Parròquia del Port celebrarà el proper
divendres dia 1 la festa del Jesús Nazareno,
coincidint amb el primer divendres de Marg.

A les 4 del capvespre hi haurà missa pels
grups de Tercera Edat.

A les 6,30 celebració de Els Passos.
A les 7 del vespre, missa de la Parrió del

Senyor.
Durant tot el dia el temple parroquial estará

obert.

Els estomells princfipals "actors" del film premiat

mon de la comunicació, es
substanciós. Des d'aquí, vo-
lem felicitar a la premiada, pel

seu coratge i decisió, i natu-
ralment pel valuós premi
aconseguit.

Exposició
	

Confraries solleriques

Cada confraria
sollerica dugué a
l'exposició un
vestit de
caparutxa i
l'estendart

VIAJES

SA.
SUPER OFERTA

NIEVE
SEMANA SANTA 91

DEL 28 DE MARZO AL PRIMERO DE ABRIL
SOLDEU / EL TARRER / PENSION COMPLETA

HOTEL PIC BLANC 3 ESTRELLAS EN M/P
4 NOCHES 4 DIAS

REMONTES USO LIMITADO
CURSILLO DE VIERNES A LUNES 1 2 HORAS

MAS COMIDAS EN PISTAS
MATERIAL SKI MAS SEGURO

PRECIO: 39.900,-
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Ajuntament El programa s'emetrà dilluns vespre per 1V3 

La sollerica Aina Ma. Ensenyat, Premi
Especial de "Betes i Films"

T.O.

Aquest proper dilluns, dia
25, a les 21,15 sortirà en l'aire
el popular programa de Tele-
visión de Catalanya, "Betes i
Films", com cada setmana.
Però la novetat d'aquesta
edició, serà la premiada pre-
sència de la nostra ciutadana
Aina Ma. Ensenyat Nadal, que
obtingué el mAxim guardó per
una filmació sobre el sempre
espectacular vol d'estornells
als voltants de la Plaça de la
Constitució. gravació efec-
tuada pel germà de la pre-
miada, Antoni Ensenyat.

Segons ens comentà Aina
Ma. la filmació va anar una
seda. Sembla a ser que l'ob-
sequi patrocinat per una em-
presa japonesa, líder en el

Ha començat el repoblament d'alzines a Cúber. - Tal com informaren a mitjans gener, la
Comunitat Autònoma i l'ICONA ha començat la repoblació de les zones més despoblades
de la Finca de Cúber. En aquests moments s'està treballant en dues zones aprop de l'em-
bassament, on s'han tancat els terrenys per tal que el bestiar no destrossi els joves arbres,
pins i alzones. D'aquesta manera, s'evitarà l'erosió i per tant que l'embassament omplint-se
de materials transportats s'ompli i minvi la seva capacitat d' enmagatzament d' aig ua.

Els presidents sollerics hi foren presents

P.P.

Amb la presència de més
de 500 persones represen-
tants de 31 pobles de l'illa, es
celebrà a Manacor el passat
diumenge la VI Trobada de
Confraries de Setmana
Santa de Mallorca, que es
reuneixen un pic cada any,
sempre a un poble distint ele-
git per sorteig, Les anteriors
trobades s'havien celebrat a
Ciutat, a Muro, a Sa Pobla, a
Sineu i a Campos.

Pregó històric

L'acte començà als vol-
tants de les deu del matí, amb
una concentració de tots els
participants a un saló d'actes
de Manacor, on foren rebuté
per les autoritats locals. Des-
prés d'unes paraules del Rec-
tor i del President de les Con-
fraries, es pronuncié un pregó
que versé sobre la histõria de
les processons de Setmana
Santa a Mallorca. Seguida-
ment, els representants dels
pobles participants foren cri-
dats a l'escenari.

En nom dels sollerics in-
tervengué Antoni Fernán-
dez, president de la confraria
de Sant Josep Obrer. Abans
de tancar l'acte s'elegí el
poble on es celebrarà l'any
que ve la pròxima Trobada,
que serà Felanitx.

En acabar l'acte, es tras-
ladaren al Poliesportiu per visi-
tar l'exposició d'estendarts i
vestits de caparutxa de tots
els pobles de Mallorca, prè-
viament inaugurat pel presi-
dent de la Comunitat Autò-
noma, Gabriel Cahellas. El
Bisbe no hi pogué assistir per
ésser de Visita Pastoral a la
nostra ciutat.

A continuació es celebré
un ofici solemne a la parr6quia
i, en acabar aquesta, un dinar
al restaurant de Can Sopes,
a la carretera de Porto Cris-
to.

En representació sollerica
assistiren a la Trobada tots els
presidents de les Confraries
de la nostra ciutat: Joan
Rullan per la Sang, Guillem
Rullan per la Pietat, Joan
Barcelõ per Nostra Dona dels
Dolors, Domingo Bernat per
Ia de Sant Pere, Antoni Fer-
nández per Sant Josep
Obrer, Julia Pérez per Nostra
Dona de l'Esperança, i Miguel
Socies per Sant Jaume
Apòstol. A l'exposició, cada
confraria sollerica hi aportà un
vestit de caparutxa i la bande-
ra respectiva.

VI Trobada de Confraries de Setmana Santa a Manacor
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Per a fer el diccionari, Mn. Alcover i jo visitarem 300 localitats dels Paisos Catalans

El català no es pot defensar en castellà
Jaume Alberti

Fa un grapat d'anys, ja he perdut es
compte, vaig entrevistar a ca seva a Fran-
cesc de Borja Moll. Li demanava si seria
bona passa que els periòdics escrivissin les
notícies en català, i no només alguns arti-
cles d'opinió de i per a Iletraferits. Em con-
testa, amb las senzillesa de sempre, que
endavant, que la tasca era nostra.

Me vaig beure la 110 i a partir de Ilavor

ho vaig escriure ja tot en la nostra Ilengua a
Ia premsa local de Sóller.

Aquesta setmana els diaris de Ciutat
han cronicat la mort de Borja Moll en caste-
lla. Ja li hagueren pogut donar el gust, Os-
turn, de fer—ho un pic en sa vida en català.
Perquè no hi ha volta de fulla: la millor de-
fensa de la nostra Ilengua es emprar—la. Ell
ho defensava amb senzillesa, pare) molts de
periòdics mallorquins no han fet una passa
al respecte.

I poques paraules basten.

Les cadenes de metall, cada vegada, arrabassen asfalt.

22 de febrer del 1991 / Veu de Mier
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Francesc de Borja Moll: tota una vida defensant
treballant la nostra Ilengua

Després de la Guerra Civil (1936-39), el
General Franco perseguí i prohibí les llengües
i cultures que no fossin la castellana, conside-
rant—les separatismes. L'ús privat del nostre
idioma no pogué ser impedit, però sí totalmen-
te l'us oficial. Així i tot els homes i dones que
estimaven la seva cultura es reunien clandes-
tinament, d'amagat, per a llegir en mallorquí i
escoltar als nostres cantants prohibits. (Una
tertúlia que es fa fer famosa fou la de Guillem
Colom Ferrà, poeta solleric premiat als Jocs
Florals). La censura no autoritzava les edicions
d'obres en català, d'aquí que hagueren de cir-
cular fulletons clandestins.

Dins aquests anys difícils, l'empenta més
important, en defensa de la nostra I lengua la
protagonitza el filòleg i editor Francesc de
Borja Moll, nascut l'any 1903 a Ciutadella (Me-
norca).

Va reprenda la tasca editorial, tomant
publicar a Palma Ilibre en català (Editorial
Moll), i per iniciativa seva es fundà l'Obra Cul-
tural Balear (1962); associació encarregada
activitats en la nostra I lengua. La primera acti-
vitat fou fer classes nocturnes de català; una
de les darreres posar a Alfàbia l'antena recep-
tora de TV-3. Miguel Marques, director del
Setmanari "Sóller" fou vicepresident fundador
de l'OCB.

Mossèn Antoni Ma. Alcover
(1.862- 1932) i Francesc de Borja Moll (1902)
enllestiren, entre 1900 i 1962 (durant 62 anys)
el més important diccionari de la Ilengua cata-
lana (10 volums). Es un recull de paraules únic
en el món per les seves característiques dia-
lectals, fonètiques i lèxiques, històriques i lite-
ràries.

Francesc de Borja Moll ens conta el treball
del diccionari

Alguns paràgrafs de la introducció—resum
històric del tom I del Diccionari Català—Va-
lencià —Balear, feta per Francesc de Borja
Moll.

(...) "El resultat més important d'aquell tre-
ball de joventut de Mn. ALcover ha estat la
gran col.lecci de contes populars titulada
"APlec de Rondaies Mallorquines", d'una
extensió considerable (24 toms) i d'un estil tan
graciós que ha fet, del del seu primer volum,
les delicies de les succesives generacions de
gent mallorquina.

Ara bé, la replega de cançons i ronda-
lies implicava la notació d'un gran nombre
de mots arcaics i dialectals, que, segons
les constatacions de Mn. Alcover, no es troba-
ven registrats dins cap diccionari. Això Ii dona
Ia idea de fer—ne un (...) Com que Mn. Alcover
tenia un concepte clar de la unitat idiomàtica
(...) va decidir que el seu diccionari no ha-
via de ser local ni regional, sinó nacional,
comprensiu del llenguatge de totes aquelles
regions.

ca histórica calaixera primitiva, de 33 calaixos,
van quedar plenes quatre calaixeres amb
un total de 120 calaixos.(...).

Mossèn Alcover estava, doncs, reduit a
les seves pròpies forces, que en l'aspecte
econòmic eren ben escasses. Es resigna,
esperant temps millors i aria publicant el Dic-
cionari aplicant—hi els seus escassos estalvis i
Ia paga de canonge i de degà; mes envant
arribà a endeutar-se amb la seva familia i
amb els col.laboradors més immediats, i
quan mori estava completamente arruinat.

La seva salut comença a decaure visible-
ment l'any 1927 (...) hagué de cessar, per tant,
en la redacció del Diccionari. (...).

La seva salut comença a decaure visible-
ment i l'any 1927 (...) hagué de cessar, per
tant, en la redacció del Diccionari. (...).

Dia 8 de gener de 1932 morí Mn. Alcover
(...) i jo vaig prendre damunt mi tota la res-
ponsabilitat de continuar el Diccionari.

(...) Jo estava mancat de capital i havia de
mantenir una família amb el meu treball perso-
nal, l'única sortida que tenia a l'abast era
d'explotar industrialment la petita impren-
ta que Mossèn Alcover havia muntat. (...).

L'any 1943 vingué Sanchis Guarner a
residir a Mallorca i s'incorpora al treball del
Diccionari en concepte de redactor auxiliar.
(...) Sanchis Guarner va treballar al meu costat
fins a l'any 1959, en que se n'anà a viure a la
seva Valencia natal, quan ja mancava poc
més d'un volum per a tenir enllestida la redac-
ció de l'obra. Per als dos darrers toms m'ajuda
en aquesta feina técnica la meva filla Anna
Moll Marques.

La redacció continuava sense interropre's,
pert) lentament. Sempre em trobava entre-
bancat per la necessitat i l'obligació d'atendre
la imprenta. (...)

(...) No he tingut mai gaire esperit co-
mercial, i davant les grans dimensions de
l'empresa no em sentia amb coratge per a
Ilançar-m'hi. Va ser necessari que el gran
amic Miguel Marques Coll, que reuneix les
millors qualitats d'idealista i d'home de nego-
cis, m'animas amb la seva paraula persuasiva
i m'asseguras que el moment era propici i que
l'empresa reeixiria. Era l'any 1949. (...).

El resultat de tot aquest moviment va ser
una important afluència de subscriptors
que permetè d'activar la publicació amb un
ritme inusitat. (...) La impressió dels dos
primers havia durant nou anys
(1962-1935); la dels altres vuit es va fer
en tretze (1.949-1962).

En la xarca dels llocs visitats figuren,
per una banda, les capitals de comarca, i per
una altra, els pobles més allunyats dels grans
centres i més conservadors d'arcaismes.
Aquesta xarca compren devers 300 locali-
tats".

(Tema de català del Cicle Superior d'EGB
des Puig de la serie "História de l'Idioma"
de Jaume Alberti)

La Ilengua parlada a les diverses co-
marques era recollida, d'una banda, per
gent que hi vivia, i d'altra banda, pel ma-
teix Alcover, que recorria en freqüents viat-
ges el territori lingüístic català. La seva pre-
sencia, per tot alla on passava, despertava
l'entusiasme i el desig de cooperar a la seva
empresa, i això li servia per a formar el seu cos
de col.laboradors. (...).

(...) La llista dels col.laboradors reclutats en
els primers cinc anys de propaganda conté
1.643 noms (...)

Sigui com sigui, aquells primers col.labo-
radors arribaren a aportar més de 700.000 cè-
dules lexicogràfiques —una per cada mot— que
van ésser ordenades alfabèticament dins una
calaixera de 33 calaixos. (...).

Dues vides, 120 calaixos i
3 milions de fitxes

(...) Mossèn Alcover em va cridar a
Mallorca i m'encarrega del secretariat de l'or-
ganització, amb la missió principal de revi-
sar les cèdules aportades pels col.labora-
dors i de preparar-me cientificament per a
Ia redacció del Diccionari (...) Vaig fer, amb
el mateix Alcover, un viatge de cinc mesos per
tot el territori català continental i diversos viat-
ges per les tres illes Balears, sempre recollint
informació sobre la Ilengua viva i dibuixant
gran quantitat d'objectes típics. Amb la feina-
da col.lectiva d'aquells anys, el cúmul de ma-
terials lexicogràfics va augmentar fins a més
de tres milions de cèdules, i en Hoc de l'úni-

Veu del lector

Orugues que graten
i espenyen

L'Associació de Veinats de Biniaraix vol
manifestar, a través d'aquestes línies i imat-
ges, el seu desacord i pesar a que passin
orugues retro—excavadores pels carrers de la
vila. Aquests pesats, voluminosos i dentats
aparells provoquen arrabassades al nostre
asfalt, capolen i enfonsen pedres de les vo-
ravies i poden arribar a fer pair, rompre o es-
bucar canalitzacions subterrànies.

Aquesta setmana anterior passa una oru-
ga d'aquestes i com qui no es la primera, ni
Ia segona, sempre solem estar a l'aguait i
avisam a la Policia Municipal, pert') la reacció
de la autoritat es teba i al final ens trobam
amb fets consumats i amb l'oruga que ha
aconseguit el seu propòsit.

Demanam la prohibició de passar oru-
gues amb cadenes de metall. Aquestes
sempre poden ser traslladades damunt un
camió o, millor, es poden utilitzar orugues
més petites, amb suports de goma, perquè
no provoquin arrabassades als carrers i vora-
vies.

Es fa necessària més vigilancia i prohibi-
ció per part de la Policia Municipal i Ajunta-
ment. També es fa necessària més concièn-
cia dels usuaris de les orugues: un particular
ha de poder economitzar costos mentre no
perjudiqui un bé col.lectiu.

Associació de Veinats
"20 d'Agost" de Biniaraix

i l'Horta de Biniaraix El pes d'aquestes maquinotes pot esbucarcanonades subterrànies.



Amb la lectura i aprovació de
l'acta de la sessió anterior, co-
mençà diumenge passat l'Assem-
blea general de l'Associació de la
Tercera Edat, a la qual assistiren
més de la quarta part dels asso-
ciats.

Aquesta Assemblea, en la que
inicialment no es preveia la discus-
sió de cap tema conflictiu ni ex-
traordinàriament destacable, cobre
especial interès arran de la publi-
cació al nostre Setmanari, tres
setmanes abans, d'una carta ober-
ta remesa per un antic soci, en la
qual es criticava determinades ac-
tuacions del President en matèria

econòmica. S'al.ludia en aquella
carta a la implantació d'una quota
extraordinaria per subvenir certes
despeses de l'Associació, que no
havia caigut gens be a un determi-
nat sector de socis. Alguns dels
afectats es negaren a pagar
aquesta quota i sembla que, fins i
tot, qualcun es donà de baixa.

La carta en qüestió no obtingué
resposta immediata per part de la
presidencia i això feu augmentar
l'espectació entre els socis, per-
què tots esperaven que Josep Mo-
ra aprofites l'Assemblea per ex-
pressar la seva opinió, tal com
efectivament succeí.

L' Associació de la Tercera Eclat celebrà I 'assemblea general

Objectius per al 1 991:
Inaugurar el local, cobrir la terrassa
I posar en marxa el menjador social

Més d'un centenar de sods assistiren a l'Assemblea general. L'exercici es tancà amb dos milions de superavit.

.4,712k.

Els assistents s'aixecaren drets i, per aplaudiment, ratificaren
com a President a Josep Mora

Josep Mora:
Si les meves
paraules han
agreujat qualcú,-
ho lament i
vull donar
Ia cara"

"En haver
inaugurat el nou
local, presentaré la
dimissió de
President"

Als voltants de les cinc del capvespre
prengué la paraula el President, Josep
Mora, en la intervenció més esperada de
Ia tarda, en la qual comenté la carta apa-
reguda a la premsa local i firmada per l'an-
tic soci Gabriel Serra.

"Serb alló que és"

Després d'aclarir que "la carta en qües-
tic') no va ser contestada per la Junta Direc-
tiva perquè es consideré que no s'ho me-
reixia", Josep Mora es referí a l'autor afir-
mant que "només vol protagonisme per
arribar a ser popular, pet-6 sempre seré allò
que és" i criticant durament la seva forma
d'actuar: "El que esté enmig, balla! Alle,
que hauria d'haver fet aquest senyor és
pagar la quota, seguir com a soci de la
nostra entitat i venir a donar la cara i for-
mular les seves critiques en aquesta as-
semblea".

Finalment, Mora sortí al camí a les
acusacions d'haver despreciat els socis
que no havien volgut pagar la quota: "Ca-
da setmana enviam cr6niques als Setma-
naris locals per informar o per cronicar les
nostres activitats. No es estrany que, a
vegades, ens passem amb una paraula o
l'altra. Fins i tot els periodistes professio-
nals es veuen obligats a rectificar algunes
informacions. Per ventura em vaig passar
dient ovella negra al qui no pagà la quo-
ta, i ho lament si hi ha qualcú agreujat. Al
mateix temps, jo. Josep Mora, pos el meu
càrrec a disposició de l'Assemblea gene-

ral".

Confirmat per aplaudiment

A continuació prengué la paraula el vi-
ce-president, Pere Sampol, qui sortí en
defensa del President, en nom de la Junta
Directiva. "Tots els directius estam amb ell
—digué — , perquè sabem el bé que ha fet.
Ell totsol ha estat l'artifex de tot quant s'ha
aconseguit: ajudes, subvencions, entrades
gratuites a pellicules i teatres, berenades,
dinars, onomàstiques, xocolatades, excur-
sions i moltes més coses. Els viatges als
organismes oficials i les entrevistes amb
els seus responsables han estat innom-
brables. S'ha hagut d'enfrontar a l'arqui-
tecte del local social per millorar l'edifici i
Iluitar per aconseguir subvencions a les
entitats bancàries. Per tot això, la Junta Di-
rectiva no tan sols no accepta la seva di-
missió, sinó que proposa que tots ens ai-
xequem drets i l'aplaudiguem per fer-lo
desistir d'aquesta idea".

Els assistents no deixaren acabar
I 'orador...

L'amo'n Pep agraí les mostres d'adhe-
sió i doné les gràcies: "He estat a punt de
plorar, perquè tenc el cor sensible, com
tothom. Qualque dia hauré de partir, per-
què ja és ben hora que els més joves aga-
fin les Ilenderes. Ho tenc ben decidit: en
haver inaugurat el local, presentaré la me-
va dimissió de President i seguiré fent fei-
na com a simple soci".

Una sócia li doné una besada: "Quan
tu te 'n vagis, Pep, jo també me n 'aniré...".

1•
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La Junta Directiva sollicitara que es cobreixi la terrassa del nou local, i que es tanqui amb vidres.
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P.P.

D'acord amb les xifres
proporcionades per la Secre-
téria, Margarida Arbona, la
societat comptava a finals
d'any amb 403 socis; és a dir,
quatre vegades més asso-
ciats que l' any 1985.

La memória de les activi-
tats realitzades en el darrer
any fou objecte d'atenció de
l'assemblea. Detalladament
foren explicades totes i cada
una de les excursions, troba-
des, berenars, assistències a
sessions de cinema o teatre, i
d'altres actes públics i privats
en els quals intervengué l'as-
sociació durant el 1990. Tam-
bé es doné compte de les
gestions realitzades fins
aconseguir subvencions per a
Ia calefacció i l'ascensor del
nou local social de Ses Esco-
lépies, així com per a la cuina
i el mobiliari.

Dos milions en existència

Econòmicament, l'Asso-
ciació es troba en bones con-
dicions. L'existència en caixa i
en els bancs a finals del 1990
era de 2.115.856 ptes., des-
prés d'haver gastat quasi cinc

milions per fer front al seu
funcionament, material, mobi-
liari, activitats, etc.

Respecte a la implantació
de la quota extraordinària, el
President aclarí que la decis-
sió no fou "un capritx meu, si-
ne, una proposta de la Junta
Directiva, aprovada per acord
unénim de l'assemblea gene-
ral" i que es prengué pel be-
nestar de tots els socis. Donà
l'enhorabona a Jaume Serra i
Joan Ferragut per haver-se
encarregat de la desagrada-
ble tasca de cobrar aquestes
quotes i afegí que, si bé els
doblers són necessaris i ha-
gués estat millor que tothom
pagés, "als qui no han volgut
pagat, tampoc els hem forçat
a fer-ho'

Cobrir la terrassa

El President explicà, se-
guidament, el pressupost i les
activitats previstes per a l'any
1991 que —digué— és provi-
sional fins i tant no tenguem el
nou local. Llavors haurem de
fer una nova assemblea i de-
cidir qué feim amb les despe-
ses, que segurament puja-
ran".

Respecte al local, informé
que la seva inauguració esté

pendent de l'acabament del
cel-ras de la planta baixa i de
Ia porta principal d'entrada,
que no figuraven en el pres-
supost inicial. Tampoc hi figu-
raven, com és sabut, la ins-
tal.lació de calefacció i d'as-
censor, ni les obres addicio-
nals corresponents a agues-
tes instal.lacions.

Josep Mora avançà que la
Junta Directiva tenia previst
de sol.licitar la cubrició de la
terrassa del nou local amb
una teulada i sis columnes, i
tancar el recinte amb vidres
"per tal de fer la terrassa més
ampla i habitable".

Afegí també que s'hauran
d'intensificar les gestions amb
l'Ajuntament i la Conselleria
de Sanitat, que són els orga-
nismes que haurien de finan-
ciar-ho.

"Seré necessari, també
—digué — aconseguir l'amo
blament de les sales, de la
cuina i del bar, tot i que això
sembla que esté ben encami-
nat i no es preveuen proble-
mes".

Finalment, conclogué
dient que caldrà posar en
marxa el servei de cuina i de
menjador, a preus bastant
econòmics, segurament sub-
vencionats per la Comunitat
Autónoma.

Ja en el capitol de precs i
preguntes, el President cedí la
paraula al soci Joan Segui,
qui criticà la manca d'activi-
tats en matéria de formació i
Ia poca activitat religiosa que
desenvolupa l'Associació.
Joan Seguí acabà la seva in-
tervenció sol.licitant més
atenció als socis malalts i fent
una crida a la participació i

col.laboració de tots els asso-
ciats per realitzar visites i or-
ganitzar activitats i excursions
dirigides a aquest tipus de
socis.

El President li contestà
dient que les visites als ma-
lalts no són funcions especifi-
ques de la societat perquè hi
ha altres col.lectius que les
realitzen però que, no obs-

tant, es prendré en conside-
ració la proposta.

Després de la ratificació
de Josep Mora com a Presi-
dent de l'entitat, el vice-presi-
dent, Pere Sampol, llegí di-
verses cartes i telegrames
d'adhesió procedents de so-
cis que no havien pogut assis-
tir a l'acte, que es doné aixi
per acabat.



En cas de grip, costipats, febre... els responsablef
d'INSALUD creuen que els malalts s'han d(

traslladar al Centre Sanitari
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Darrerament es senten comentaris dels sollerics
que han experimentat el funcionament del Punt
d'Atenció Continuada (PAC). Acostumats a rebre el
metge a casa, ara alguns malalts han de desplaçar-se
fins al Centre Sanitari de Ses Escolépies, en un estat
de salut en el qual, sempre segons els usuaris, no es
normal o correcte sortir al carrer.

Des del mes de novembre funciona a Sóller un nou
sistema d'assistència mèdica, el famós PAC. INSA-
LUD és l'organisme que dirigeix i coordina aquesta di-
nàmica i per aquest motiu Veu de Sóller s'ha posat en
contacte amb el responsable directe, Josep Pomar,
metge que coordina els Punts d'Atenció Continuada
de Mallorca, a travès de FINSALUD. El PAC fou fruit
d'un acord entre la Comunitat Autònoma, el Ministeri
de Sanitat i els Sindicats, el mes de gener de l'any
passat. Segons un decret de la Conselleria de Sanitat,
del mes de maig, s'havien de crear vint-i-un punts
d'atenció continuada a Mallorca, dels quals actual-
ment n'hi ha catorze en funcionament.

Segons l'INSALUD, Sóller és un dels
pobles de Mallorca on s'atenen més casos diaris

,Jsep Pomar: "Només
al Centre Sanitari hi ha els mitjans
adequats per atendre les urgències"

M.I.

Veu de Stiller. - Que es el
PAC?

Josep Pomar.- Un PAC
es un punt d'una comarca on
Ia població trobarà, en qual-
sevol moment, el personal i
els medis necessaris per ser
atès medicament. Allà hi ha
els metges que formen un
equip.

VS.- Pere, abans hi havia
els metges de capçalera...

JP.- Si, però un dels ob

jectius primordials es que
assistència sigui eficaç, i en

un centre sanitari es allà on hi
ha els mitjans necessaris per
curar o preparar els malalts
per esser transportats a un
hospital més central. De fet,
els metges que visiten els ma-
lalts a casa, sols poden portar
el seu maletí.

VS.- La gent, però es
queixa de què ha de sortir de
casa en un estat no saluda-

ble...
JP.- Bé, s'ha de pensar

que si es un punt d'atenció
continuada, el metge ha de
procurar estar al seulloc de
feina per tal d'atendre les ur-
gencies que arriben,

Desplaçar un malalt

VS.- Si, però i si un malalt
no pot desplaçar-se fins a/
Centre Sanitari?

JP.- L'usuari, quan telefo-
na pot demanar assistència a
domicili, encara que sempre
es recomana que vagi direc-
tament al centre on hi trobarà
el mitjans adequats per cu-
rar-lo. He de dir, pert) que no
s'han prohibit ni privat les visi-
tes a domicili, el que passa es
que s'han de racionalitzar.

VS.- El queis'intenta idó,
es canviar el costum de la
gent?

JP.- Si. Per una part, si el
metge està molt de temps al
carrer no podrà atendre ague-
Iles persones que necessiten
atenció urgent i precisen els
medis que hi ha al Centre Sa-
nitari. Per altra part, a Sóller es
una questió d'educació sani-
taria, de costum.

Atenció a domicili

VS.- En quins casos, ra-
cionalment, el malalt s'ha de
trasfladar directament al Cen-
tre?

JP.- Si es tracta de grips,
costipats, febre, el malalt hi
pot anar directament. Si es
tracta d'una persona immobi-
litzada, accidentada o que per
algun aspecte de l'enfermetat
no es pot desplaçar, Ilavors es
el metge qui fa la visita a do-
micili.

VS.- Es elk) de "utilitzar el
servei d'urgència en cas d'ur-
gencia"?

JP.- Si. Es tracta de que
les persones, en aquest cas
els sollerics, utilitzin aquest
servei correctament i no per
renovar receptes, demanar
baixes, etc.

VS.- Quina es la feina del
metge?

JP.- El metge té un horari
d'unes set hores, on algunes
d'elles són de consulta i altres
de treballs diversos: preven-
ció, educació sanitaria...

Metge de guardia

VS.- Els caps de setmana,
qui fa les guerdies?

JP. - En el cas d'equips de
metges petits, com es el cas
de Sóller, si els metges de la
comarca haguessin de fer to-

tes les guàrdies de l'any, seria
un abús. Així es va acordar
que cada metge no passa
d'un número d'hores de
guardia i les restants les rea-
litzen metges que fan les
substitucions.

VS.- No hi ha perill que els
substituts no arribin a conéi-
xer als pacients?

JP.- Bé, ara fa pocs me-
sos que funciona el PAC, però
s'intenta que els subtituts
s'integrin dins l'equip de met-
ges del centre, es a dir, que
siguin sempre els mateixos
metges substituts que sem-
pre les guàdies a un mateix
metge, i que el supleixi els
caps de setmana, les vacan-
ces, les baixes, els permissos
etc. A poc a poc coneixerà,
també, als malalts.

Urgències cada dia

VS.- S'ha notat una dis-
minució en el número dur-
get-Ides que s'atenien abans?

JP.- No ho sé, perquè no
tenim dades anteriors. El que
si puc dir es que la comarca
de Sóller es una de les que
aten més urgencies de
Mallorca, en concret es la se-
gona en nombre de casos.

VS. - Tens dades?
JP.- Si: A Sóller es fa una

mitja de 640 urgencies cada
mes, aim!) vol dir que cada dia
s'atenen uns vint-i-un malalts

en urgencia.
VS. - Es molt o es poc?
JP.- Segons els percen

tatges es molt. En una pobla
ció de deu mil habitants la mit
ja seria de 187 visites cade
dia. També hem de pensa
que a Sóller hi ha més de dei.
mil habitants.

VS.- / als altres poble:
què succeeix?

JP.- Be, les xifres es mc
ven entre vuit i dotze malalt.
atesos cada dia: Son Servere
vuit de mitja, Sineu 9... Sóller
Alcúdia i Sa Pobla es allà on f
ha la mitja mes alta.

Centre de Salut

VS. - A part de l'organitza
ció, el PAC necessita una in
fraestructura més àmplia
Ia del nostre Centre Sanitari?

JP.- A Sóller esta previs
que aquest any es construeb,

el Centre de Salut, que es fac
la remodelació de l'edifici alli
on ara hi ha el Centre Sanitar
i s'amplfin les dependencies
Crec que el projecte ja esti
redactat.

VS.- Fornalutx es ben&
cia del PAC de la comarca,
Deià?

JP.- Deia encara no s'l-
ha adherit, perquè fins que ni
es crei el centre de Salut
metges han de donar el set
consentiment. Després hi de
pendra.

A les visites a domicili, el metge
únicament compta amb el seu maletí.

glauria d'haver creat primer e CentrL Salut,
i després aplicar el PAC"

Miguel Gual no es cansa de reclamara la Conselleria el
projecte de reforma del Centre Sanitari.

Parlant amb Miguel Gual, responsable
de Sanitat de l'Ajuntament de Sóller, hem
aclarit les competencies municipals sobre el
tema sanitari, concretament al Punt d'Aten-
ció Continuada:

Veu de Sóller.- L'Ajuntament quines
responsabilitats té, sobre el PAC?

Miguel Gual.- Les competencies de
l'Ajuntament són simplement les referents a
l'edifici, manteniment i neteja.

VS.- /el personal?
MG.- Personal i coordinació i patrocini

tot depen d'INSALUD, l'ajuntament no té
competencies en qüestió de personal. En
concret els horaris, les guar-dies, els toms,
tot depen del Ministeri de Sanitat.

VS.- I el personal no medic?

MG.- Els funcionaris de dia són els ma-
teixos que relitzen el programa de Cita Pre-
via. Per les guàrdies de nit, INSALUD arriba
a un acord amb la Creu Roja, i així es des-
plaça un soldat al Centre de Ses Escola-
pies.

Centre de Salut

VS. - I el Centre de Salut?
MG.- Fa un any que l'ajuntament té

sol.licitat el projecte d'adequació de l'edifici.
La Conselleria de Sanitat es va comprome-
tre a redactar-lo i puc dir que divendres de
la setmana passada vaig parlar per enèssi-
ma vegada amb Domingo Llull, secretari
del Conseller de Sanitat, el qual em va dir

que encara no estava a punt. Pere, no ens
cansarem de reclamar-lo!

VS.- Si a Sóller tenguéssim un Centre
de Salut, quines coses canviarien, per
l'Ajuntament?

MG.- Hi ha tres entitats que prenen part
en el muntatge: l'Ajuntament cedeix a pre-
cari l'edifici, la Conselleria redacta el projec-
te de remodelació i aquestes dues entitats
paguen les despesses de les obres, apro-
ximadament, i sense que estigui escrit en
Hoc, un 80% la Conselleria i la resta l'Ajun-
tament. Insalud es fa responsable de tot el
personal i també del manteniment: Dum, te-
Won, neteja, calefacció... L'edifici a partir
d'aquell moment es seu; ve a ser com un
edifici de batxiller, que es del MEC.



Trofeu '-
Regularitat

Partit
Sta. Eulalie - &Ater

Punts
MARTIN 	 3
NADAL 	 2
BESTARD 	 2
TUDURI 	 2
BRUGOS 	 2

General
TUDURI 	 23
BESTARD 	 21
MARTIN 	  20
BRUGOS 	  18
JUANJO 	 14
AMENGUAL 	 11
NADAL 	  10
EDU 	  5

Pairocine:

o
S. Eulalia

FITXATECNICA

Alineacions

P.D. Sta. Eulália: Ortiz,
Esteban, Abascal, Fume,
Cruz, Avila (Toni min.58),
Jose Antonio (Casado
min. 73), Berto, Loren, Si-
samón i Leiva.
Wier: Juanjo, Sanchez,
Brugos, Nadal, Bestard,
Martin, Cladera, Aljama,
Tudurí, Alfonso (Amen-
gual min . 76) i Baltasar.
Arbitre: Sr. Sastre Pou.
Perfecte, possiblement el
millor arbitratge que ha
tengut el Sóller i a Fume i
Avila del Sta. Eulalia.
Gol: minut 30. Jugada
personal de Tudurí per la
dreta de l'atac solleric,
que amb un centre-xut,
sorpren a Ortiz i per tota
l'escuadra de la porteria,
estableix el 0-1.
Incidències: com ja es
habitual, molta assistèn-
cia de public a unes ins-
tal.lacions realment mo-
dèliques, sobretot com-
parant amb les de Sóller
(que mai ens cansarem
de denunciar) que son
tercermundistes, com
deia la setmana a
n'aquestes págines, en
Toni Oliver.

El segon triomf consecutiu del
Sóller a fora camp, i el fet de

sumar cinc punts en els darrers tres
partits, ha situat a l'equip de Nico

López en órbita. Diumenge, davant un
sempre incòmode Portmany, el Sóller
pot donar la passa quasi definitiva per

oblidar-se del descens i mirar
amb optimisme altre metes més
ambicioses. Tot fa semblar que
l'onze solleric ha agafat una
important confiança amb ell mateix, i que
pot realitzar una recta final de lliga
plenament convincent.

L'eufòria torna a Can Maio!
Sóller—Portmany, un triomf significaria la virtual

salvació
Toni Oliver 	 Portmany, sempre perillós

La reacció es un fet. Guanyar consecu-
tivament a terrenys tan difícils com Sant
Llorenç i Santa Eulália no ho han fet per
exemple ni l 'At. Balears, actual capdavan-
ter, ni el milionari Platges de Calvià, aquest
últim molt recentment, on únicament poguè
empatar en ambdós terrenys. Lo del Seiner
es una masclada amb totes les de la Ilei.

Cada any, el Portmany de Sant Antoni
ha estat realment mal d'esclovellar a Can
Maiol. Aquesta temporada, precisament la
seva precaria situació a la taula el pot fer
encara més dur l'encontre. S'ho jugaran tot
a una carta. Vendrà a cremar les naus. A
bon segur que l'afició sollerica anirà en ma-
sa al camp més animada que mai pel da-
rrers resultats.

Alfons lamenta la seva
fluixa temporada: "Som

el primer en lamentar
que no me surtin les
coses. Quan salt al
camp sempre Iluit a
mort, i més si es per

defensar els colors del
Seller".

Alfons: "El Sóller havia d'esclatar"
"No es pot fer un equip diferent cada temporada.
Es necessiten minim dos anys per fer un conjunt"

A dins el magnífic rendi-
ment general de tot l'equip a
Sta. Eulàlia, va satisfer de
forma especial, l'actuació
d'un Alfons que necessitava
com el pa que li sortis un
partit positiu:

—Quan a més de guanyar
es convene, la satisfacció es
doble. Tothom va fer la seva
feina d'una manera perfecta.
Tal com jugarem, era molt
mal de fer que qualsevol
equip ens guanyas. La serie-
tat va ser total i absoluta i
les millors ocasions foren
nostres.

—Tampoc era normal Al-
fons, el paper amb la plantila
que hi ha...

—L'equip havia d'escla-
tar. Alguns jugadors claus,
com per exemple jo, no ha-

viem estat al nivell minim.
Particularment, una tempo-
rada tan nefasta com aquas-
ta, no la record. Sempre ha-
via fet, encara sense estar
be, un minim de 10-12 gols.
Es increible. Quan surt al
camp, Iluit a mort, i més de-
fensant els colors del &Aar.

—Potser la causa del teu
baix rendiment alguns pro-
blemes físics?

—No. Jo crec que el pro-
blema es que no vaig fer
pre-temporada, i aim') es ba-
sic a qualsevol jugador cara
al seu rendiment posterior.

—Portmany i Ferriolense a
casa i sortida a Hospitalet.
Podeu sumar per exemple,
cinc punts?

—No seria gens estrany.
Si sabem mantenir el nivell

de concentració i de serietat
sobre el terreny de joc, po-
driem inclús arribar al sostre
dels sis punts. Ara, hem re-
cobrat la confiança, i això es
fonamental.

—Res més, Alfons?
—Era lògic que reaccio-

nassim a la 2a. volta. Hem
de tenir en compte que s'in-
corporaren un caramull de
jugadors nous, i s'havien
d'acoplar. Francament pens
no es pot fer cada any el
mateix. Vull dir que un equip
no es fa en un any, sino en
dos. Cara a l'any que vé,
pens sincerament que
s'hauria de guardar la base
d'enguany, i segur que ja de
sortida la gent disfrutaria
amb victòries i bon joc. En
futbol ja hi ha pocs secrets.

Seint
REBAIXES

ROBA PER A INFANTS
So Lien°, 65 	 -	 Telf. 611121 	 -	 07100 SOLLER

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
Lluna, 7- Teléfono 6.30132

SontJoume, 7 -Teléfono 631286
FABRICA: Meta, 48 - Co'n Taba/et- Tel. 630651

8	 ggi
ELLRS PIMA,

TENIS - FUTBITO - PETANCA
BOCADILLOS - TAPAS VARIADAS - HELADOS

CERRADO LOS LUNES
CI. Victoria, 62 	 Tfno. 6335 70

Catc,4„.

Om.

SABATES, BOTES, ALBARQUES,
PORQUERES, ESPARDENYES , PANTUFLES

C/. Sa Lluna, núm. 74 	 Tel. 63.28.74

MERCAT DE SOLLER
EL VOSTRE MERCAT

SA MILLOR
GARANTIA PER UNA

BONA COMPRA
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Fútbo1111Divisió - Dos punts d'or El Sóller aixeca el vol  

Tudurí, una vegada més, marcà el gol

Aim!, es massa!!!
lncreible: dels darrers sis punts possibles, el Sóller n'ha
sumats cinc, i no tans sols això, es que quatre d'ells han
estat a fora camp i a terrenys "a priori" inexpugnables
com son a Sant Llorenç i Sta. Eulàlia. No hi ha dubte
que l'equip va reaccionant i que el sistema de joc que
darrerament ha implantat Nico va surgint efecte i resul-
tats positius. Ja hi molta de gent que torna a confiar
amb l'equip i es preveu que la tant ansiada possició de
la taula dins els 1 0 primers ja no és una utopia. Ara
mentres tant, el Sóller es ja l'onzè.

Tucluri es converteix ara mateix amb el maxim realitzadordel Seller. A
Sta. Eulàlia va fer el cinquè. (Foto: G. Devil).

Andreu Vivas

Es preveía que a Sta. Eulàlia, l'encontre seria força dificil i
que un empat o una victòria es veia com objectiu complicat.
Nico tornava a confiar amb Aljama i el va incloure dins l'onze
inicial. Pel demés, tot igual, incluint com ja es costum la suplèn-
cia d'Amengual, juntament amb la de Got, que ultimament va
intercalant la titularitat amb la suplència. Els locals, que ,tenien
moltes ganes de guanyar l'encontre, posaren un atac de tres
davanters, ajudats a moments per Avila, que, jugant de mitja
punta, s'afegía a l'atac. Amb previsió d'això, Nico ja tenía pre-
vist que Sánchez passas a esser el tercer marcador, retrassant
així, un poc la seva posició.

Tres oportunitats, un gol

El Sóller deixà l'iniciativa als locals, emperó les ocasions
més clares foren per Alfons i Sánchez dins els primers 15
minuts, que no es varen materialitzar, fins que Tuduri, amb
un poc de sort marcà el que es el seu cinquè gol amb el Sóller.
La resta de la primera part, sense història i amb un control ab-
solut de la defensiva visitant.

Segona part de total domini eivissenc

Amb el marcador favorable i molt segur d'ell mateix, el Sóller
sortigué al camp amb l'objectiu de poder fer bò el 0-1 i que
Juanjo no tingués molta feina. Així va succeir i el Sta. Eulàlia, si
be fos l'amo i senyor del centre del camp, no va crear cap oca-
sió clara de gol. Els marcatges i les precaucions d'un Sóller ben
situat dins el seu terreny, significaren un bagatge ofensiu dels
locals poc temerós. Unicament una mala cessió de Sánchez al
porter, al minut 89, significa l'únic ensurt destacable. L'ineptitut
atacant dels locasls, inclús va fer que el preparador canvias a
Avila, un puntal de l'atac pitius, que avorrit de no poder entrar
en joc deixa el seu equip, que fins i tot va arribar a jugar amb
quatre puntes.

En conclusió, victòria assolida a pols i que deixa al Sóller
amb dos negatius a l'espera de la visita del Portmany.



Sallista, 1 - C.F. Sóller, 1

Gran partit dels sollerics
al camp del líder

Joan Antoni

ALINEACIO: Tolo, J. -An-
toni, Pomar, Celie, Bernat,
López, Jimenez, Fontanet,
Aguiló, Raja, Ros.

També jugaren Guerrero
i Ribas.

GOLS: minut 13, 0-1,
Aguiló. Minut 61, 1-1. Lla-
brés.

Comentari: El marcador
va fer justicia, al joc realitzat
per ambdós equips al Ilarg
del temps reglamentari.

La sortida del Sallista va
ésser molt forta. Als 5 mi-
nutses va produir la primera
avinentesa en favor de
l'equip local, l'exterior es-
querra, estavellà la pilota al
travasser.

El Sóller va anar neutra-
litzant el domini inicial de
l'adversari jugant al contraa-
tac, per mediació de la tri-
pleta d'atac, composta per
Jimenez, Aguiló i Raja.
Aquest perill tingué les se-
ves conseqüències i en el
minut 13, oportunitat triple i
gol, primer es Bernat, des-
prés Jimenez els que rema-
ten respectivament, sengles
trets foren rebutjats per la
defensa i a la tercera va anar
Ia vençuda, Aguiló molt
oportú d'un cop de cap,
inaugure el marcador (0-1).

La presió local es feia in-
sistent, però no va poder
traspassar la porta visitant i
tenant cinc minuts pel des-
cans el Si:511er dispose d'una
magnífica ocasió, en jugada
d'Aguiló que va fer la pas-
sada a Jimenez, aquest en-
galtà un bon tret i un defen-
sa va treure el baló de davall
la barraca. Mala sort, de ha-

ver entrat tal vegada hagués
estat determinant, de cara al
marcador final.

Amb la minima aventat-
ge de zero a un, s'arribà al
descans i els aficionats
sollerics que ens varem
desplaçar en gran nombre
(uns cinquanta) pensavem
que el Sóller a la segona
part podria assarenar el joc i
sentenciar el partit.

Comença el segon
temps i els visitants contro-
laren en els primers mo-
ments el domini local. Les al-
ternatives en el joc es varen
repartir i en el minut 61 va
arribar la decepció dels
sollerics. Una treta de córner
Ia remetà en Llabrés de cap,
materialitzant el gol de l'em-
pat. El Sallista dispose d'al-
gunes oportunitats per mar-
car però el bon treball de
l'equip solleric desbaretà
tots els intents ofensius dels
rivals.

ARBITRE: S. Domín-
guez fou massa meticulós a
l'hora de treure les targetes.
Mostrà cartolines grogues a
Celle, Ros i Bernat per parti-
da doble, vermella directa a
Guerrero i el seu marcador,
per agressió.

Al camp d'en Maiol
a les 10,30 hores.

C.F: 	 — Petra

En el proper encontre
ens visita el Petre, un con-
junt bastant fluix, está situat
en el segon del darrer de la
classificació. Els locals no
tenen perque tenir dificultats
per alçar-se amb el triomf,
però molt d'ull que a vega-
des no hi ha enemic petit.

Cartellera futbolística
Dissabte, 23:
10,00 U.D. Sollerense - Beta (Benjamins)
11,00 C.F. Sóller - Independiente C.R. (Benjamins)
16,00 Pub Nadal - Vet. Sóller (Aficcionats)

Diumenge, 24:
10,30: C.F. Sóller - Petra (Juvenils)
16,00: C.F. Soller - Portmany (III Div. Nac)

Diumenge, una festa
El Sóllerja s ' amolla
per no haver de davallar
mos va treure faves d'olla
i a fora tomé a guanyar.

Aixõ es sa forma d 'escalar
molts flocs a sa classificació
i segur que en es camp vendrá
molt més afició.

Per sanejar s'economia
hem de fer bon resultats

i aixi verem augmentats
eis ingressos cada dia

I diumenge no pot faller sa gent
perquè ha d'ésser una gran festa
i fer uns forts aplaudiments
a s 'entrenador jugadors
junt ant directius i president
que també hi posen ses suors
per haver fet aquesta gesta
i esticconvencut de que enguany
fotrem una goletjada al Portmany.

Es cumplí el pronòstic i el
súper-líder ye, superar clara-
ment al Sollerense. Res que
dir a una nova i descollant ac-
tuació del San Cayetano,
molt superior a la resta de
participants.

Auténtica desgràcia la pa-
tida pel Sóller que perdè
marcant quatre gols. A pocs
minuts del final del partit, els
sollerics guanyaven per 3-4,
però dues badades defensi-
ves, propiciaren un resultat
que de cap manera meres-
queren el pupils que entrena
Sacarés.

Resultats de la passada jornada:
San Cayetano, 7 - Sollerense,
Son Gotleu, 5 - C.F. Sóller, 4

J.A.

Toni's, seguits pels Caliuers Gui-
Ilem Bernat (9) i Jaume Perez (7).

Próxima jornada

El partit més interessant de la
jornada es disputara el diumenge
dematí a les 11 h.: un F.P. amb
molta força que jugarà amb un
Pep Toni's molt tactic. El dissabte
a les 12 h. tendrem Follets - Hos-
tal Es Port i a partir de les 15 h.
Caliu - Escoltes i Tentol - Fortu-
na.

Ennollne,3- Fortuna, 19
Calu, 7- Follets, 5
Hostal Es Poet, 2 - F.P., 5
Unlol, 3 - Pep Tonle, 23

Pep Toni's
	Fortuna 	

F.P 	
H. Es Port

	Follets 	
	Escoltes 	
	lento! 	

	2	 2 o 3984
2 	 2 o 24 6 	 4

	2	 2 o 22 12 	 4
2	 2 o 944 

	2	 o 2 5 10 	 0
2	 o 2 10 23 	 0
2	 o 2 5 23 	 0
2 	 o 2 10 38 	 0

Refeim MATALASOS
DE LLANA

Recollida i entrega
domiciliaria

unfioliver
Victòria, 1 - Tel. 63.12.88

Fax: 630334

Bartolomé Bernat Ferrer
Y

Miguel Bernat Puigserver
Instalaciones y reparaciones eléctricas

kJ/

BernattBernat
B Telfs: 633955 - 632803

Taller
PAU i MARCE

Servicio
LANCIA

El Soho de uo Oche

Dedra 2 0 e 1995 cm 120 CV

Dedrn I	 81 e 1756 cm 110 CV

°ed.° 1 	 6. e 1581 cm 90 CV

Dedro 2 0,rbo ds . 	 1929 cm 92 CV

ACERTAR se llama:
DEDRA

Exposición - yenta: C/. Sa Mar, 128. Tel. 63.34.50

Transports
C. SASTRE

GAS-OIL
PER A CALEFACCIO

A DOMICILI

Tel. 633049/630387

Calle Luna,12 Safer

Mallorca • Tel. 63-04-47

FERRETERIAPresupuestos sin compromiso
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Veu de la Jornada

At. Balears, més !icier
Toni Rullim

Frenada del Eivissa, perdé clarament a Cala Millor 2-0 i pasa al
tercer Hoc de la classificació. Platjes aprofità la condició de cuer del
Hospitalet, i el va batre a domicili (0-2) passant a ocupar la segona
plaça a la classificació, At. Mears, que empate a Son Ferriol es líder
destacat, te jugats, un partit més que el Eivissa i un menys que al Plat-
jes. Goletjades a Ferreries i Sant Llorenç, pel mateix resultat de 4-1
guanyaren els de casa al Alcúdia i al Illenc respectivament. L'Alcúdia,
malgrat el canvi d'entrenador no aixeca el cap, està ja més aprop de
Preferent que de Tercera.

Cala D'Or i Poblenc, Iluiten per aquesta quarta plaça, que els ha
de donar la lhgueta d'ascens, els primers sumaren dos punts a costa
del Alaró, mentres que els de Sa Pobla, doneren una petita passa en-
rera a Seislen.

San Rafel, que ho segueix tinguent malament, sume dos positius
davant un Portmany esfonsat. Remunta posicions el Sóller, borrant
dos negatius a Santa Eulàlia, i es de esperar que segueisqui la racha,
els pròxims partits poden donar la valúa real dels sollerics.

PERLETES ESPORTIVES

Juan BRUGOS, fent refe-
rència a la situació económica
del C.F. Sóller:

Uno de mis lemas en todos
los órdenes de la vida ha si-
do y seré la de cumplir en lo
pactado. Soy así. Pero una
cosa si que tengo clara: el
ario próximo si sigo, seguro
que no pasaré la "penada"
de esta temporada".

amic de Pénima...
L'experiència és un grau,

RESULTATS I CLASSIFICACIO
Ferrerías - Alcúdia 	
Cardessar - Isleho 	
Cola D' Or - Alan!. 	
P.D.Sta. Eulalia -SOLLER 	
Portmany - Son Rafael 	

4-1
4-0
2-0
0-1
1-1

1	 GI

H. Isla Blanca - Playas Calviá ... 0-2
Ferriolense - At. Baleares 	  1-1
Alayor - Arena' 	 2-1
Seislán - Poblense 	 2-1
Bodo C. Millar - Ibiza 	 2-0

E 	 P	 OF 	 QC 	 Moto*

At. Baleares 	 25 	 15 9 1 37 9 39 +15
Playas Calviá 	 26 	 14 9 3 55 16 37 +13
Ibiza 	 24 	 15 7 2 34 11 37 +13
Cola D'Or 	 26 	 11 11 4 32 23 33 +5
Poblense 	 26 	 12 8 6 28 20 32 +8
Boda C. Millar 	 26 	 13 5 8 39 24 31 +5
Ferrerías 	 26 	 10 10 6 29 22 30 +2
Ferridense 	 26 9	 10 7 32 30 28 +2
Alayor 	 25 8	 10 7 33 23 26
Seislán 	 24 	 11 4 9 28 24 26 +4
SOLLER 	 26 8 10 19 24 24 -2
Isleño 	 25 8	 7 10 22 31 23 -3
P.D.Sta. Eulalia 	 26 8	 6 12 18 23 22 -6
Cardessar 	 26 6 	 10 10 30 35 22 -6
Arend 	 26 7 	 7 12 31 29 21 -3
Alan!, 	 26 9 	 2 15 29 49 20 -6
Portmany 	 25 5	 7 13 28 45 17 -9
San Rafael 	 26 5	 6 15 28 52 16 -8
Alcúdia 	 26 5	 5 16 24 54 15 -11
H. Isla Blanca 	 26 4	 5 17 20 52 13 -13

Futbol Juvenil Sa Glosa den Tomeuet

Benjamins

Independent i Beta, visitants
a la jornada de demà

Interessant matinal per demà dissabte a Can Maiol. A
les 10, el Sollerense s'enfrontarà a un dificil Beta, i a conti-
nuació (11 hores), el C.F. Sóller Iluitarà davant l'Indepen-
dent. Dos partits que prometen ser molt anivellats i emo-
cionants.

Fútbol cinc en Pista

67 gols en la segona jornada
. G.M.	 Resultata classificaci6

La C.J.C. amb l'organització
del tomeig de Futbol Cinc en Pis-
ta, està aconseguint atreure
l'atenció de tots els ciutadans de
Sóller. La prova este en que du-
rant el partits són nombrosos els
espectadors que s'acumulen a
les grandes o els que, intrigats
per veure obert, hi entren una es-
tona.

En la jornada disputada la
passada setmana destaca la go-
lejada dels actuals campions,
Pep Toni's, a l'últim classificat,
Téntol, amb el resultat final de
23-3.

En la jornada disputada la
passada setmana destaca la go-
lejada dels actuals campions,
Pep Toni's, a l'últim classificat,
Ténton, amb el resultat final de
23-3.

En conseqüència els goleja-
dors del torneig són Pep Girbent
(17) i Antoni Garcia (1 1 ) del Pep



Joan —Antoni

Comptaren amb nombrosa assistència sollerica

Les "Terceres Jornades" dedicades al ciclisme

Exit d'asistència i d'or-
ganització a les "Terceres
Jornades de l'Esport Ba-
se", fetes a Ciutat els pas-
sats divendres i dissabte,
baix de l'organització dels
metges del Conseil Insular
de Mallorca (C.I.M.) Joan
Gasull, Teo Cabanes i Bar-
tomeu Mari, en el transcurs
de les quals fou presentat
el Ilibre "Ciclismo", dels
que són co—autors, entre
altres tècnics, els sollerics
Joan Oliver i Marcel.lí Got,
tal com ja destacà a pas-
sades edicions "Veu de

En Bernard Hinault no
va poder assistir a donar la
conferència damunt ciclis-
me professional i tampoc el
seu sustitut, el "Tarangu"
José María Fuentes. En
Guillem Timoner comunicà
als organitzadors el seu de-
sencant per certs fets oco-
rreguts dins el món del pe-
dal, anunciant la seva deci-
sió de no participar a cap
acte organitzat dins Mallor-
ca.

No obstant les "Jorna-
des" han tingut un nivell
molt alt comptant amb ho-
mes de la categoria d'en
Fernando Astorki (Metge

de la "Vuelta a España"),
que parlé de "Les urgències
en el ciclisme". D'en Fran-
cesc Biosca (Professor de
la INEF de Lleida) que trac-
té "Les lesions del genoll en
el ciclista". Del Metge del
CONI Antoni Dalmento
que desenvolupà els temes
"Seguiment mèdic i fisiolò-
gic del ciclista" i "La roda
lenticular, de la que es l'in-
ventor. D'en Bartomeu
Mari (Metge Esportiu del
CIM) que explicà la "Hidra-
tack!) en el ciclisme". Del
també metge del CIM Teo

Cabanes que don?, 3IS re-
sultats i conclusions de la
"Enquesta mèdic -esportiva
aplicada al ciclisme". I com
no del bon amic petrer, Di-
rector Esportiu de Ciclisme,
Miguel Riera, autèntic de-
fensor del cicloturisme, que
ens parlà d'aquest esport
com a salut, diversió, cultu-
ra, turisme... que ens ser-
veix per conèixer les arrels
dels pobles, vehicle del fu-
tur, no contaminant, autosu-
ficient... De n'Albert Garcia
(Profesor INEF Lleida), que
ens doné una auténtica Iliçõ

El petrer
Miguel Riera defensa
l'autèntic
cicloturisme.

damunt les "bases de Tapli-
cació de la biomecánica en
el ciclisme". Els periodistes
Tombs Monserrat, Bar-
tomeu Arbona, Ricard
Pla, i el cap de l'organitza-
ció del "Cinturó a Mallorca
Josep Soria que ens parla-
ren de la Organització de
curses ciclistes i del "Efecte

de la premsa en el ciclisme"
Tots els assistents rebere

n, a més de nombrosa
documentació, el llibre
"Ciclismo", i un diploma
acreditatiu de la seva parti-
cipació a les "Jornades".

Ciclisme

Ramón Ros retirat del "Gran Premi Marbres Arenal"

VI Torneig "Circulo Sollerense"

Abend i Mascaró, guanyadors
de les primeres partides

Joan

Jesús M. Abefle Jaume Mascara han es-
tat eta guanyadors de les dues prirneres». particles
del 10 TiyAgnsg. owl° soikwenor *atop°.

nent a l'any 1990, al imposar—se as Setts rivals
Joan .SiortomeuRalou,respectivantrt,

que per..¡quarta vegada,dOnsecutt-
va es sii*Olt pel sistema Suis cornOte4srib un
total de v*4 „4—quatre inectits, entre e#s tes alio-
tesiolanditiftnedoiMeribetftits.

Escacs

RESTAURANTE

CA'N BIGOTE
Anuncia que permancerá abierto todos los diasyofrece 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
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Senior Femeni

Bons Aires, 64
J. Mariana, 62

Emocionant partit, on tan
sols la mala sort impedí un
triomf solleric. El tercer Hoc a
Ia taula, permet a l'equip de
Got disputar la fase final. El
Mariana parteix com a un deis
favorits pel títol.

JuniorMasculí

Cide, 73
J. Mariana, 38

Les quatre baixes dels vi-
sitants, foren un héndicap in-
salvable. Els locals, amb un
bon rebot defensiu, lograren
fàcils contraatacs i es va obrir
una diferència ja clara al mar-
cador.

Aiwa Femani

J. Mariana, 71
Cide, 41

Tan sols sis punts separa-
ven un d'altre equip al inter-
medi. A la continuació, les vi-
sitants es dedicaren a protes-
tar i perderen concentració.
Un passeig pel Mariana. J. Vi-
ves i E. Seguí dominaren els
taulers.

Patronat, 78
J. Mariana, 15

Quin pallissól. El marcador
ho diu absolutament tot. El
desequilibri toy total i absolut.
Amb un sol equip sobre la
canxa, l'história més bé va ser
inexistent.

Mini—Masculí

J. Mariana, 36
Sant Agusti, 54

Passé el líder i de fet de-
mostré clarament que es el
millor, exhibint un joc de gran
qualitat. Poc pogué fer una
Mariana tot voluntat.

Mini—Femeni

J. Mariana, 27
SantJosep, 35

Molta igualtat al llarg de
l'encontre, si be les visitants
no perderen el control de la si-
tuació. El partit va ser a tot
moment interessant i a ratxes
també de qualitat.

Propera Jornada

Dissabte
A les 11,30: J. Mariana — Sant
Agustí (Infantil M.)
A les 17,00: J. Mariana — Per-
les (Cadet Femení)
A les 18,30: J. Mariana — Es-
panyol (Junior M.)

Esport base

Joan

El passats dissabte i diu-
menge es va disputar el
"Gran Premi Marbres Are-
nal", tercera prova del pro-

grama "Un Hivern a Mallor-
ca", a la que el solleric Ra-
mon Ros (guanyador de les
dues primeres curses) va op-
tar per la retirada.

A la primera jornada es va
imposar el suec Bo Namtvedt,
i a la segona el corredor de la
Selecció Espanyola Eleuterio
Mancebo, imposant—se a la
general el corredor del

Seat—Ado 92

La Volta a Mallorca Profes-
sional suspesa

La Volta Ciclista Profes-
sional a Mallorca, que reapa-
reixia aquest any dins el Ca-
lendari com una "Challenge"
de cinc proves, que es dispu-
taven del tres al set de març,

passant la caravana multicolor
por la nostra Ciutat a la darre-
ra etapa, com va anunciar
oportunament "Veu de Sóller",
ha estat momenténeament
suspesa, segons ens manifes-
té el President de la Comissió
Olímpica de Ciclisme de la
F.E.C., el mallorquí Joan Se-
rra, organitzador de la matei-
xa.

Bàsquet

De sis partits, tan sols guanyaren les fbmines
juvenils

Redéu, quines fregues!!
Jornada francament negativa. Cinc dels sis equips

perderen en la jornada última. Los juvenils salvaren l'ho-
nor. PeIs demés, cap satisfacció, si bé, les noies de Mar-
cel.lí Got, després d'un bon partit perderen per la minima
a la Pista dels Bons Aires. Tot i aixi, s'ha classificat pel
"play-off.

Jota & Besfer 	Infantil Femení

AINA
FABRICACTON PROPIA

COIVFECCTO A MIDA

¡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



Billar

Glosa

Caramboles a
tres bandes

aramboles de tres bandes
es tomeig ja se ha acabat,
es qui hem participat
hem perdut i hem guanyat.
Es que millor ha quedat
ha tingut més bones manyes.

Em dues categories
hi sol haver dos darrers,
si no han pogut fermés.
Cada any mai és el mateix,
tots tenim els nostres dies.

No importa saber Ilegir
per fer una carambola,
si però un poc d'escola
perdonar-Ii el seu camí.

Primera categoria
en Plumer enguany ha guanyat,
es qui millor ha quedat,
el campió ha quedat.
Sempre ha tingut voluntat,

Karate

mai ha perdut s'energia.

Segona categoria
campió es en Pomar
ara primera anirà
i que pugui conservar
molts d'anys a primera fila.

Sabem que cada partida
un des dos queda millor
per pujar un escaló
sempre ha de tenir el timó
sense perdre s'energia.

Perruqueria Sodés
més bé ja no hi pot quedar
es qui juguen a billar
li poden donar sa ma
molts d'anys pugui organitzar
que és en Joan Socles.

GUILLEM FERRER

Pere Borràs tornà a l'activitat
Joan

A pesar d' haver anunciat oficialment la seva retirada, el
ciclista solleric Pere Bornis tornarà al món actiu del

ciclisme, segons ha pogut confirmar "Veu de Sóller".
Pere Borràs ha signat de nou, aquesta temporada de

1991, pel Club Ciclista Caimari.

LLIBRERIA

atahraix
Sa Lluna, 5 - Teléf. 63 2641 —SOLLER

FONTANERIA
Instalación
y reparación

63 28 50 - 63 28 04
C/Murtera,21 07100 SÓLLER

PAigtutér4

CI. Palau, 22. Tel. 63 38 42 * Procoloede Miguel D. Bernat

PAPELES PINTADOS,
MOQUETAS, COLAS,

PINCELERIA,INSECTICIDAS,
ARTICULOS LIMPIEZA,

PRODUCTOS PARA PISCINAS,
ARTICULOS PARA ARTISTA,

PALOU,22
TELEFONO 633842

SOLLER(Mallorca)

erria
flDROGUERIA
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Ciclisme

Felicitació - Malifetes -
Jardineres - Boicot TV

—Un veí de la barriada de Cas Garrigó, vol felicitar final-
ment a la brigada i al seu encarregat: "Just acabada de
publicar la queixa de la setmana passada, divendres
mateix, uns operaris municipals procediren a restaurar
una farola molt necessària en aquella zona, fins alesho-
res totalment a les fosques. El meu agraiment al vostre
setmanari i als responsables d'aquest apartat de l'ajun-
tament".

* * *

—Des del Port, un comerciant vol insistit: "Ens estan
destrossant tot l'entorn. Qualsevol persona responsable
i amb dos dits de seny, mai haguès autoritzat l'edifica-
ció part damunt Es Través, ni en la part alta del Garni
de s'Atalaia. Es increible com per una part per minimes
reformes, a vegades posen mil emperons, i autoritzen
malifetes d'aquesta envergadura. A veure si en les no-
ves eleccions canviam entre tots el panorama... i els
responsables".

* * *

—Un solleric que ens xerra en foraster pel contestador
(n'hi ha d'originals), ens comenta el següent: "No com-
prenc com posen les jardineres del tramvia en ple hi-
vern com succei l'altre dia. Amb cent pessetes que
cobren ja podrien oferir un servei més confortable".

Destacada participació sollerica en el Campionat de les Balears * * *

—Un grup d'estudiants mixte, ens visita a la redacció i
comentaren del tot indignats: "Ens acaben de comuni-
car que les emisions regionals d'Antena-3 TV, que co-
mençaran a emetre el proper 4 de març, seran integra-
ment en I lengua castellana. Pensam que es tracte d'un
monumental despreci a la pròpia cultura, identitat i lien-
gua. No té nom. Es clar que vegent qui són els respon-
sables d'aquesta empresa televisiva, t'expliques moites
d'incongruències. El "Grupo" es capaç 	 i molt
més... Una televisió feta a Mallorca en foraster'?. Boicot
total...".

Joan

El passat dissabte tingué Hoc a
Calvià el Campionat de les Balears
de Karate en les modalitats de Katas
i combat (Kumite), dins les categories
de seniors, juniors, cadets, alevins, ju-
venils i infantils.

Com a representants del Karate de
Saler hi participaren en Vicenç Oliva-
res i en Francesc Casasnovas,
acompanyats per altres alumnes del
Defensora Sollerense" i dels Sagrats

Cors, que des de les grades compar-
tien amb ells aquest extraordinari acon-
teixement.

L'ambient va ser molt favorable, ja
que és el tercer any de participació i
les relacions entre els clubs illencs i els
sollerics es van fent molt més pre-
sents, començant a coneixer-los ja
com a karateques experimentats.

Dins la modalitat de combat és de
destacar la classificació d'en Vicenç
Olivares que obtingué un quart Hoc
dins la seva categoria, passant dues
voltes de les tres que hi ha per poder

quedar classificats.
Personalment crec que, per valorar

aquests campionats, cal destacar més,
que els resultats dels participants
sollerics, experiència que els donen
de cara a les proves per a aprovar els
cinturons més elevats, aixi com per a
començar una relació amb els altres
clubs, veure la seva forma de treballar,
enriquint d'alguna manera l'esperit i
sentint una visió més ampliada dels
coneixements, i en definitiva tenir una
visió real del nivell que hi ha a les Ba-
lears.

Llogaria casa amueblada en tres
habitacions, bany, cuina, etc.,
céntrica amb jardío terrassa.
Telf. 630907-630298

Demanar per Joana.
LL'D X-DEIX

>X( LA RESIDENCIA
PRECISA

2 CAMAREROS
Imprescindible: Inglés.
Contrato de 6 meses.

Interesados presentarse al mismo hotel
Martes día 26 de 12 a 13 horas.

PANADERIA Y PASTELERIA

TOLO TRIAS
ESPECIALIDAD EN ENSAIMADAS

Calle Rectoría, 1 - Tel. 630042 -SOLLER 

Ja ho saps:

KARATE

al "Defensora"   

KARATE DEFENSORA SOLLERENSE 
Posa a la vostra disposició els nous horaris

Infants: DIMARTS i DIMECRES a les 18'30 hores.
Joves: DILLUNS, DIMECRES i DIVENDRES a les 13'00 hores.

DIMARTS i DIVENDRES a les 19'30 hores.
i DILLUNS, DIMARTS i DIVENDRES a les 20'30 hores.

Adults (NOU CURS PER ALS MES GRANS):
DILLUNS i DIJOUS a les 21'30 hores.

Es el moment de decidir-se. Vos hi esperam.
Ja ho saps: KARATE... AL DEFENSORA!!!



El Bisbe Teodor s'ha reunit amb els educadors i els joves, i celebrit missa a Fomalutx i Biniaraix.

En la recta final de la Visita Pastoral

El bisbe visitarà demà L'Horta,
i diumenge el Port i Sóller

G.M.

Demà dissabte a les 19
h. el bisbe de Mallorca
Teodor Ubeda presidirà la
Celebració Eucarística a la
Parròquia de Nostra Senyo-
ra de la Victòria de L'Hor-
ta, en el marc de la Visita
Pastoral a l'Arxiprestat de
Sóller que s'inicià la set-
mana passada. En el
transcurs de la Celebració
el bisbe confirmarà un grup
de joves que durant els 01-
tims mesos han seguit un
procés catequètic.

El diumenge seré el
tom de les parròquies de
Sant Ramon de Penyafort
del Port, a les 12 h., i de
Sant Bartomeu de Sillier, a
les 19 h., on també confir-
marà un altre grup de jo-
ves.

Trobades realitzades

El bisbe va celebrar el
passat cap de setmana
dues celebracions eucarís-
tiques a les parròquies de
Fomalutx i Biniaraix, amb
una participació notable de
les comunitats d'aquells
llocs.

El divendres de la set-
mana passada, per altra
banda, el bisbe participé a
l'assemblea mensual de la
Coordinadora de Joves
Cristians. En una alocució
que dirigi als assistents,
Teodor Ubeda afirmé que
"ens trobam en un moment
de pessimisme en motiu de
Ia Guerra del Golf. Veim
que som capassos de fer
volar el món a trossos.
Malgrat tot això, teniu es-
perança i alegria; vosaltres
creis en Jesucrist, sou
amics seus i per aixà teniu
forces per renovar-vos i per
renovar la vostra ciutat'.

Paralel.lament el dis-
sabte, continuant amb els
actes de la Visita Pastoral,
el bisbe es reuní amb quasi
un centenar de joves que
aquest cap de setmana
rebran el sagrament de la
confirmació. El bisbe els
demanà que fossin cohe-
rents amb la seva elecció i
que intentassin d'inte-
grar-se en un grup d'esglé-
sia per continuar el seu
procés de fe.

Amb els educadors

El dimarts d'aquesta

setmana el bisbe es reuní
amb els educadors de la
Vail. En la trobada els de-
mané que intentéssin do-
nar el seu testimoni de fe
als alumnes en uns mo-
ments que, potser, a casa
seva no tenen un testimoni
prou visible. Els mestres i
professors s'interessaren
pels aspectes negatius
que pot tenir l'aplicació de
Ia LOGSE, una nova Dei
educativa que contempla
que les classes de religió
s'imparteixin un cop aca-
bades les altres assignatu-
res i sigui optativa.

Altres actes de
la Visita Pastoral

El bisbe Teodor Ubeda
també ha realitzat trobades
amb el Conseil de Sector
i altres grups diversos. Du-
rant aquest cap de setma-
na encara es reuniré amb
altres sectors de la comuni-
tat de la Vall, com per
exemple amb els cape-
Ilans, religiosos i religio-
ses, per concloure la vi-
sita el diumenge amb els
actes centrals que seran
les celebracions eucarísti-
ques.

Els pantans de Cúber
i Gorg Blau, quasi plens

''"Vkk.‘Ntftkft\ 	 ' N„
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La Junta de Personal ha donat un termini d'una setmana al Batia per
complir el contingut del conveni.

Podria arribar als 1 7 milions de pessetes

La Cooperativa Agricola conclou
Ia campanya de capitalització

P.P.

La Cooperativa Agricola
"San Bartolomé" acordé,
l'any 1990, acollir-se al de-
cret de la Conselleria d'Agri-
cultura i Pesca de novembre
anterior, que regulava la
concessió de subvencions
per a la capitalització de
Cooperatives Agràries.
D'acord amb aquest decret,
Ia Conselleria havia d'aportar
a la Cooperativa, a fons per-
dut, cinc pessetes per cada
quantitat semblant que
aportés cada un dels socis.

Aportació de la Cooperativa

En conseqüència, la Coo-

perativa procedi, a principis
del 1990, a repartir els re-
toms cooperatius dels da-
rrers cinc anys, entre els
anys 1985 i 1989, per un im-
port total de 6.328.995 pes-
setes i, al mateix temps, ini-
ciar la campanya de capita-
lització prevista en l'esmen-
tat decret. Per tal d'aconse-
guir-ho, a més de la quanti-
tat esmentada, la Cooperati-
va recolli 2.136.005 pessetes
procedents del capital dels
socis, en base a una aporta-
ció obligatòria de 5.000 pes-
setes per quarterada de te-
rra conrada.

Tot plegat, la suma del
capital aportat per la Coope-
rativa és de 8.465.000 pes-
setes.

Aportació de
Ia Conselleria

Una vegada arreplegada
tota la documentació ne-
cessària —auditoria econò-
mica positiva, pla de viabili-
tat correcte, etcétera, etcé-
tera.—, la Cooperativa acu-
deix ara a la Comunitat Au-
tònoma, per tal que la Con-
selleria d'Agricultura i Pesca
aporti la seva part, que se-
rien altres 8.465.000 pesse-
tes.

Si, tal com s'espera, no
hi ha inconvenients de da-
rrera hora per obtenir agues-
ta ajuda, la Cooperativa
Agricola hauria incrementat
el seu capital en quasi 17
milions de pessetes.

1 2
	 Veu local
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La Brigada d'Obres i la Policia Local
se senten discriminats.

Redacció

Tal com es pot veure a la
fotografia, els pantans de Ca-
ber i Gorg Blau han incre-
mentat considerablement el
seu cabal d'aigua acumulada
respecte als mesos d'estiu. Si
bé encara no es troben al
cent per cent de la seva ca-
pacitat, els tècnics d'EMAYA
esperen que, a la primavera,
hagin superat el 85 % del vo-
lum d'aigua envasada.

Aquifers recuperats

De complir-se les previ-
sions, l'aigua d'aquests ai-
guamolls garantitzaria que
l'abastiment a les zones turís-
tiques de l'illa no empitjori. En
aquesta moments, el Gorg
Blau i Cúber serveixen 25.000
m3. diaris d'aigua potable, i es
poden forçar les fonts
d'EMAYA per tal d'arribar fins
als 43.000 m3. Fins fa uns
mesos, en canvi, els mateixos
abastiments només propor-
cionaven 5.000 m3. diaris,
qual cosa demostra clarament
que els aqijifers de Mallorca
s'han recuperat gràcies a les
darreres pluges i nevades.

J.C.

Els operaris de la Brigada
d'Obres i la Policia Local,
perquè entre d'altres coses
encara no han percebut la
compensació econômica en
concepte d'hores extraordiné-
ries i atrassos de l'any 1990,
han obert una polèmica
reflectida aquesta setmana a
Ia premsa ciutadana.

Els afectats varen mani-
festar que "al mes de de-
sembre el Batle va prometre
que abans de dia 2 de febrer

J.C.

La polèmica dels funciona-
ris municipals en contra de
l'Ajuntament del nostre poble,
es troba de cada dia més en-
cesa. En aquest cas la Junta
de Personal es va reunir el
passat dimecres, per tractar
les passes que s l haurien de
fer per tal de posar solució als
15 punts del conveni laboral
que l'Ajuntament incompleix.

Conveni incomplert

Com es recordarà, a la
meitat de l'any passat es va
signar el primer conveni mu-
nicipal de la história i ara
després d'un grapat de me-
sos encara hi ha aquests 15
punts que pengen. La Junta
de Personal ha informat que,
entre molts d'altres punts cal
destacar:

• No es fan passar al
personal els controls mèdics
obligats per Ilei, sobretot a la
Policia Local.

• No es facilita a la Junta
de Personal la Ilista de les ho-
res extraordinàries per po-
der-se dur un control interior.

• No es dóna cópia dels
nous contractes i les modifi-
cacions del personal.

• No es realitzen cursets
de perfeccionament i apre-
nentatge	 dels 	 funcionaris.
Quan qualcú en fa, les paga
de la seva butxaca; l'Ajunta-
ment diu que no hi ha doblers.

prosseguir dient que "la Junta
de Personal de les Cases de
Ia Vila no serveix per a res. El
més trist és que la mateixa
s'ha creat per vet/ar pel bon
funcionament del personal de
l'Ajuntament i no se la té en
compte per a res. Tan sols
se'ns ha consultat una cosa,
referida a la possibilitat de
posar un control-rellotge.
D'altra banda, el Batle va
sol.licitar fa més de quatre
mesos un estudi dels llocs de
feina; perá fret de /a Policia
Local cap altre negociat no
l'ha fet".

pres per majoria absoluta de
tots els components - cinc -,
que donaven de temps fins el
proper dimecres dia 27 per
posar solució als 15 punts in-
complerts. També se li notifi-
cà que en el cas que no es so-
lucioni dins aquest termini de
temps, els funcionaris aniran
al Contenciós-Administratiu.

• La promoció del per-
sonal es fa d'una forma molt
poc seriosa i per tant dóna
Hoc a "chanchullos".

Set dies de temps

La Junta de Personal va
notificar ahir al Batle l'acord

s'abonarien aquestes quanti-
tats i en canvi, de moment,
encara no sabem res. No hi
ha dret que ens prenguin el
pèl d'aquesta manera, quan
hi ha funcionaris a l'Ajunta-
ment que estan guanyant au-
tèntiques barbaritats".

Junta de Personal

Segons els informadors,
les quantitats que es deven a
cada un dels treballadors
s'apropen a les noranta mil
pessetes per cap. Varen

Ajuntament

Els funcionaris amenacen amb un
contenciós per incompliment de conveni




