
Ambels escalons de cinc cm. d'alt, podran baixar
cotxets d'infants, minusvelids, i els vehicles encarregats

de la neteja

Han començat les
obres del final del
camí Sa Cala

M.I.

Fa aproximadament dues setmanes que les
obres de millora del camí de Sa Cala de Deià han
caomençat. En concret es tracta d'acondicionar i
fer més viable el tram final, de l'escalonada que
comença a la figuera, fins a Sa Cala mateix.

La inanciació de dites obres ha estat possible
gràcies als tres milions que ha aportat la Conselle-
ria de Turisme. Dita quantitat fou aprovada dins el
Pla de Millora i Embelliment de les zones  turísti-
ques, promogut des de la Comunitat Autònoma.

Facilitar l'accès

Des de l'aparcament de cotxes fins a la mar hi
ha dos bocins de camí, el primer sense asfaltar, i al
final l'empedrat i escalonat. Aquest darrer ha estat
sempre una barrera que impedia el bon accès a les
persones minusvèlides o als cotxets dels infants.
També, i a causa d'aquesta dificultat, els dumpers
no podien arribar fins a la zona de platja, la qual co-
sa minvava la possibilitat de netejar frequentment
Ia zona. Segons el batle de Deià, Francesc Salas,
amb l'acondicionament de l'escala els dumpers
podran arribar fins a les bales de la platja i llevar la
brutor al menys un dia a la setmana.

Acabar antes del juny

L'adjudicació de les obres s'ha fet directament,
a causa de què la Conselleria de Turisme posa com
a condició que abans del juny la zona quedas ja
millorada. Si no era així, s'havia d'esperar que pas-
sas tot l'estiu i començar després de la temporada
alta.

L'escala, que sera tota de pedra, s'aixampla
fins a vuit metres, i s'estan construint uns escalons
de sols cinc centimetres d'altaria, perquè  i puguin
baixar els petits vehicles, dels quals parlavem.

Sota el patrocini de l'Ajuntament, estava previst avui dematí la
celebració del "Dia del Arbre", amb la participació de les escoles
d'EGB de la comarca. D'acord amb les directrius del president de
Ia Comissió de Turisme, Miguel Nadal, aquesta commemoració té
enguany dues finalitats:

• cuidar els arbres ja sembrats i protegir-los amb tancats
adequats.

• i sembrar-ne de joves a l'aparcament del Port, amb l'esment
d'acondicionar-ho abans de sembrar-los.

Avui es celebra
el "Dia del Arbre"

RedaccióRedaco

Esports

Sis xalets de gran luxe a Sa Talaia
Promogut per una sèrie de societats anònimes
distintes, ha entrat a l'Ajuntament de Sóller un
nou projecte d'urbanització de la zona de la Ta-
laia i la Torre Picada del Port. Es tracta de sis

projectes bàsics consemblants, tots redactats
pel mateix arquitecte, cada un dels quals empa-
ra la construcció d'un xalet de gran luxe insta1.1
dins una parcel.la superior als 30.

at
000 m2.

a-

Redacció

En línies generals, cada un dels sis
projectes proposa construir una viven -

da unifamiliar amb piscina. Ca -
da vivenda consta de cinc dormitoris
dobles, tres banys i un lligador, menja-
dor-sala d'estar amplíssima, cuina, al-
jub, garatge, dues terrasses exteriors
amb pergola, un pati interior i un jardí
d'entrada amb pòrtic.

Cada xalet ocupa uns 380-400 m2.
de superfície construkla en planta, i

sembla adaptar -se a les normes esta-
blertes a les Normes Subsidiàries del
Planejament Urbanístic vigents.

Immobiiiària "Alcilza r''

La presentació d'aquests projectes
de xalets suposa, de fet, la retirada de
Ia iniciativa presentada l'any 1987 per
Ia "Inmobiliaria Alcazar", que pretenia
construir en aquell indret un complexe
urbanístic de vivendes unifamiliars i
plurifamiliars en parcel.les d'uns 1.000

m2., a més d'un hotel de 400 places.
Aquella iniciativa va ser avortada

per la suspensió del planejament ur-
banístic decretada pel Govern Autò-
nom i per la posterior entrada en vigor
de les Normes Subsidiàries, el maig
del 1990, que decretaven un  major
grau de protecció per aquells terrenys.
El Cab:deg d'Espais Naturals,re-
centment aprovat pel Parlament Ba-
lear, ha fet possible la construcció
d'aquests xalets a Sa Talaia, tot i que
els grups del PSM i del PSOE proposa-
ren que no s'hi pogués construir res.

ri111113711117r

Els ¡oyes, ajenollats davant el bisbe, rebien aixi el do de l'esperit

Acabà la visita pastoral
amb 120 confirmacions
23 joves de l'Horta, 19 del Port i 88 de Sóller, 120 en

total, varen rebre el passat cap de setmana el sagrament
de la confirmació en les diferents celebracions eucarísti-
ques presidides pel bisbe de Mallorca Teodor Ubeda. El
bisbe es trobava a Sóller, junt amb el Vicari Episcopal de
Ia zona Mn. Miguel Gual, realitzant una Visita Pastoral en
el transcurs de la qual ha tengut oportunitat de conèixer
Ia realitat pastoral de l'Arxiprestat compost per les parrò-
quies de Deia, Fornalutx, L'Horta, Es Port i Seiner.

Més informació a la pagina 4.
Entrevista amb el bisbe a la pagina 6.

L'afició torna a disfrutar
Poc II uknent, pert bon resultat davant el Portmany (2-0)

T.O.

Amb el triomf davant el Port-
many d'Eivissa, el Sóller va com-
pletar un molt positiu mes de fe-
brer. Set punts aconseguits en
quatre partits, han situat a l'equip
de Nico a la zona mitja de la taula.

El partit, discret tan sols. Els
gols de Martin i Alfons, un a cada
temps, dictaren un resultat clar,
molt més del que podia semblar

vegent el partit. Diumenge, al
camp del cuer Hospitalet, l'opor-
tunitat es d'or per seguir en la
positiva ratxa.

En ATLETISME, destacar la
confirmada participació del co-
rredor solleric Tòfol Castanyer
Bernat en el Campionat d'Espan-
ya de Cross que es celebra
aquest diumenge a La Rioja. "Veu
de Sóller" desitja tota la sort
d'aquest món al jove esportista
de Ca na Reia.

L'afició sollerica
toma a somriure.

El C.F. &Slier va
aconseguir un
nou triomf que

significa la virtual
salvació de la

categoria.
Probablement
amb el mateix

entrenador,
l'equip seguim
en la categoria
de bronze del

fútbol espanyol
(G. Deyii).

Veu de
45rgo
	SO er 
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Serveis 115416

Ajuntament de Sóller 	 630200/0204
Oficina Municipal del Port 	 630101
Afuntament de FornaluN 	 E31901
Ajuntament de Deià 	 639077
Jutjat de Sdler 	 630348
Notaria 	 632611
Rectoria 	 630602
Police Municipal 	 630200
PciaMunalUgs 633721
Guarcka Civil 	 630203
f3ornbers 	 632503
Unitat Sanitaia 	 633011
CreuRoja 	 630845
Metje de Guardia (Avisos) 	 1333721
Mercat 	 €30231
Escaxador 	 633561
Cementiri 	 631429
Residencia-Frospici 	 1330777
Depuradora 	 630842
Correus 	 631191
'El Gas", s.a 	 630128
SF 630811
11Gas" s.a. (avalas) 	 630198
"El Gas" sa. (Urgêncies) 	 631108
Locutori Biniarea 	 630017
Obres de Port 	 633316/69
A.S.C.P.(Ca'nDulce) • 632421
Circulo Sollerense 	 631206
La Un& 'Sa Botiguetie 	 630163
Defensaa Soierense 	 631556
Ferrocarril de Saler 	 630130
Cia Sarcos Azules1 	 630170
Ciam1ramontana 1 	 632061
Parada Taxis-Es Port 	 631384
Parada Tatas-Seller 	 633571
Parada Taxis-Sa Tare 	 631379
Autocars Uompart 	 202125
Autocars Seller 	 632821
Autocars Repic 	 630567

TRENS

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

TRAMVIES

Seller•Port
05,55- 05,55- 07,00 - 8,00- •
09,00 - 10,00 - 11,00 -*12,00 -13,00 -
*14,00 - 15,00 - 16,00 - 17,00 -17,55 -
19,00 - 20,00 -20,45. (21,00 Diumenges
Festas).
Porl-S611er 06,20- 07,30 -08,25 - 09,30-
10,30 -11,30 -12,38-'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 tramyies marcats amb un •
anilgen amb las arribades ysortides dels
trens.

AUTOCARS

(De 1'1 d'octubre al 31 de Marc)
Palma-Valldemossa-Deia-Port de Seller:
07,30(')- 10,00 - 12,00(') -15.00-
19,00
Valldemossa-Deia-Port de Seller: 8(')-
10,30 - 12,30()- 15,30 - 19,30.
Delà-Ponde Seller 08,15(')- 10,45 -
12,45(')- 15,45- ( 9,45
Pori de Seller- Deià-Valldemossa-Palma:
07,30- 09,30( 1 )- 14.30- 16,00(')-
17,30
Deia-Valldemossa-Palma: 08,00 - 10,00(*)
- 15,00- 16,30n - 18.00
Stiller-Port de Pollença: 09,00
Port de Seller-Ponde Pollença: 09,30
Port de Pollença-Seller 16,00

BARQUES

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

FARMACIA DE
GUARDIA

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

EL TEMPS
Estació Sa Vinyassa

Máxima 17'8 dia 24
Minima 1,6 dia 25

Avui
divendres,

plourà!

Aquesta setmana hem gaudit d'una mena de Prima-
vera anticipada amb temps assolellat i temperatures
agradables durant el dia, però febles a la nit.

Realment hem tingut els primers vuit dies seguits
sense plujha d'enguany, que per cert ha plogut durant 25
dies amb lo que duim d'any; una mitjana basta elevada
sobretot en relació als darrers anys.

Aqiuest collada de bon temps té les hores compta-
des, per gué, segons les previsions avui divendres una
borrasca bastant activa s'haurà situat prop de nosaltres i
provocaré pluges a les Illes i que localment poden tenir
certa intensitat.

Per demà dissabte el temps serà insegur, amb possi-
bilitats de pluges, pmillorant a mesura que passin les
hores.

Així idò sembla que engivany la mare pluja cada
setaman ens vol visitar, ben vigunda sia perquè això vol
dir que aquest estiu no patirem.

2	 Veus
	 Veu de Sdler / I de Marc del 1991

-Avui

de març
del 1991

Santoral

Avui divendres dia primer de
març, St. Albi i St. Semproni.
Demà dissabte dia 2, St.
Simplici.
Diumenge dia 3. St. Medir.

Costumari

Es creia que el dia
d'avui, festivitat de St.
Albi, els era el moment
de any més bo per a
tondre el bestiar de llana.

St. Semproni era
l'advocat dels pescadors
de canya, perquè, conta
la tradició, se'l va menjar
un peix que havia pescat
en canya.

També es pensa que
es el millor dia del'any
per casar-se, ha que es
casaren sant Josep i la
Mare de [Jeu.

• . •pnminva
Sorteig d'ahir dijous,

dia 28 de Febrer

4 	 18 	 29
31 	 32 	 46
-Comp. 24-

Dijous, 28 Febrer 	 71.188
Dimecres, 27 Febrer 	 46.942
Dimarts, 26 Febrer 	 06.127
Dilluns, 25 Febrer 	 05.720

Divendres, 22 Febrer
45.912

PUNTS
DE VENDA

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

Estanc Plaça Fleming

RECEPTES D'ANTONI PINYA

Greixonera de fideus amb mous
Ingredients

- Quatre molls (500 gr. aprox.).
-Dues cebes tendres.
- Una cullerada de juevert.
- Una tomAtiga madura.
- 300 grams de fideus (dels gruixats).

Mig decilitre d'oli d'oliva.
- 6 decilitres de brou de peixod'aigua.
- Pebre.
-50 gr. de pèsols.
-Un gra d'ail.

Elaboració

Pelau i tallau les cebes tendres i el gra d'all.

Ofegau en una greixonera les cebes i el gra d'all amb l'oli
d'oliva.

Afegiu-hi la tomatiga pelada i tallada i el juevert.

Deixau-ho ofegar durant uns minuts.

Afegiu-hi el brou o l'aigua i els fideus a trossos.

A la meitat de la cocció, posau-hi els pèsols i els molls
nets i escatats i untats amb llimona i pebre.

Deixau-ho coure lentament fins que s'evapori gairebé
tot el liquid.

Deixau-ho reposar uns minuts abans de servir el plat.

També hi podeu afegir xitxeros i trossets de pebre.

NOTES DE SOCIETAT

Noces d'Argent Puig - Busquets
El passat dia 24 de febrer celebraren els 25 anys de matri-

moni la parella formada per Francisca Busquets i Josep Puig,
ben coneguts a la vila veinada de Fornalutx, de la qual el marit
es el Primer Tinent-Batle.

El feliç i afortunat matrimoni commemorà les Noces
d'Argent amb una berenada-buffet al restaurant can Antuna, al
qual foren convidats els amics i familiars de la parella. Niés d'un
centenar de persones celebraren la feta... Enhorabona!!

Noces d'argent López - Jaume
Bartomeu López Vicenç i Esperança Jaume Bau0, celebraren

les seves noces d'Argent, de plata.
Festejaren el seu 256 aniversari amb una missa que es realit-

zà a la Parròquia de St. Ramon de Penyafort, al Port de Saler, el
passat dia 22 de febrer.

Els acompanyaren fills i familiars.
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ANUNCIS CLASSIFICATS

COMPRARIA pequeño piso,
estudio o altillo convertible en
vivienda. Pasar ofertas por escrito
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 qualse-
vol altra cosa rústica o antiga.
Pagam al comptat. Antiguitats
Antoni de Sa Coma (Jeroni Bisbal).
Carrer del Vicari Pastor, 8. Tel&
fanas 63.08.65 i 63.07.68.

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

SE COMPRAN Y RESTAURAN
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 Gilera 125-KK. Perfec-
to estado. Matric. PM-AV. 15.000
kms. Precio 350.000 ptas. Tfno.
63.29.72

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

COMPRO LEÑA procedente
de podas, talas y arrancamientos.
Preguntar por Miguel. Tel.
63.22.38.

SE VENDE piso céntrico, calle
del Mar, ático S, terraza buna vis-
ta, precio interesante. Informes:
63.30.98.

VENC moto YAMAHA-DT. 80.
mat. PM-AH. Preu 100.000 Ptes.
Informes Tel( 63.10 97.

ES VEN un Land-Rover mode-
lo curt, PM 4434-M. Informes: tel.
63 12 99.

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

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

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

VENDO dos pisos en el Pto. de
Sóller en primera línea, con vista
muy buena, con ascensor y porte-
ro automatico. Informes 63.04,49.

SE VENDE piso, muy céntrico.
Informes 63.14.04.

VENDO	 moto 	 PUCH
COBRA-75 cc. nueva con recam-
bios. Precio conveniente. Tfn.

63.27.29. Llamar de 14.00 h. a 16.00
h.

VENC casa mallorquina al
carrer de Sant Bartomeu, de tres
plantas de 105 m2. cada una, 4
dormitoris, un d'ells amb bany
privat. Possibilitat de local comer-
cial. Jardí amb pou i cisterna.
Electricitat a 220 volts i aigua cor-
rent. Sense necessitat de fer obra.
Informes 63.23.15 - 63.12.23 -
63.09.24.

VENC HORT entre Sóller i
Fornalutx amb vistes al Barranc.
Llimoneres, tarongers, arbres frui-
tals i oliveres. Hi ha un porxo de
pedra amb foganya. Té 1 1/2
d'aigua setmanal de la Font del

Verger i dos safareigs. Accés
amb vehicle. Extensió 2.750 m2.
Informació al Tel. 630122 de 21 a
22 h.

VENC OLIVAR a la carretera
de Sóller a Deià d'una extensió de
9.200 m2. Excel.lents vistes de
Sóller. Hi ha una casa rústica de
dues plantes amb tres dormitoris,
bany, cuina amb foganyes, elec-
tricitat de GESA, cisterna i rebost.
Accés amb carretera asfaltada.
Informació al tel. 6301222 de 21 a
22 h.

Centro de Recuperació ALA
D'OR. Compraría escultura, bron-
ce, muebles antiguos Informes:
Tel. 633091.



Conferència sobre
protecció civil

J.S.

El pròxim dia 7 de
marc, dijous que ve, està
programada una conferèn-
cia informativa sobre Pro-
tecció Civil, adreçada a la

, gent de la Tercera Edat.
L'acte estarà organitzat

per l'Ajuntament i es farà
en el local de la Tercera
Edat. Seran Emili Medina,
cap del servei de la Cornu-
nitat Autònoma, i el Sar-
gent de la Policia Local,
Miguel Quetglas qui inf or-
maran als presents. També
hi serà present el respon-
sable a Saler de Portecció
Civil, Antoni Valcaneras.

Serà al local de la Ter-
cera Edat, a Can Cremat, a
les 1630 hores de l'hora-
baixa.

Una explèndida excursió

D'explèndida, a causa
del magnific sol que va
Ouïr, es pot qualificar l'ex-
cursió que es realitzà el
passat divendres dia 22 al
Centre de l'Illa. Totes les
activitats i visites que es-
taven programades es po-
gueren realitzar, i el  menjar
fou molt bo.

Tots els excursionistes
arribaren contents de la
primera excursió de la
temporada.

Fins el passat 31 de desem-
bre, la plantilla que prestava el
Servei municipal d'Ajuda a Do-
micili estava formada per dotze
treballadores a dedicació parcial.
A partir de la dita data, l'Ajunta-
ment en ple va acordar fer-se cà-
rrec directe del servei assistencial
mitjançant la creació de sis places
de funcionan i prorrogant el con-
veni amb l'Institut de Serveis So-
cials (INSERSO), que aporta bona
part del pressupost.

El Plenari va decidir que el
nombre de llocs de feina es reduis
a tres Treballadores Familiars i
altres tres Treballadores de la Llar,
a temps total, i seguidament es

varen convocar les proves de se-
lecció per cobrir les places interi-
nament. Les seleccionades co-
mençaren a treballar el primer de
febrer.

No han cobrat des de l'octubre

No obstant, aquests darrers
dies les dotze treballadores ante-
riors es queixen que sels deu, en-
cara, les mensualitats de novem-
bre, desembre i gener, quan esta-
ven contractades per la Tercera
Edat.

També les interines

Ara el Consistori es troba que
hi ha sis funcionàries interines a
pagar i encara no sap quan rebrà

Ia participació de I 'INSERSO.
El batle, Antoni Arbona, i el

regidor Mique! Gual s'entrevista-
ren amb el Director Provincial de
l'INSERSO, qui els comunicà que
enguany s'havia retallat l'assigna-
cié.

El problema principal rau que
l'Ajuntament, de moment, no pot
assumir el pagament d'aquestes
sis funcionàries interines perquè
els pressuposts estan prorrogats
fins que no s'aprovin els de 1991;
no es pot pagar ningú que no figu-
ri a la nòmina del 90.

De totes maneres, els diferents
grups politics estan mostrant bona
voluntat per tractar de trobar una
solució ràpida que permeti conti-
nuar aquest servei, que presta as-
sistència a prop de 60 persones.

Dificultats per pagar les treballadores
familiars

J.C.
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Carreteres

Avuicomençalarecollidadedades

La carretera Deià-Sóller, cada dia mós abandonada
Redocció

El pont de la Volta den Giret, baix el
Forn del Guix, a la Carretera de Deià, es
troba en un estat lamentable. La setmana
passada, una de les barres que aguantava
el barrerá metallic que marca la vorera del
pont, es trobava desclavat i penjant. Amb
unes palades de ciment s'ha tornat clavar,

amb una cinta de plastic senyala que es
perillós. Es un del punts, dels nombrosos
punts de perill de la Carretera entre Delà i
Saler. Els altres ponts, també en mal estat
no estan senyalitzats, i existeixen els ma-
teixos problemes • que els que fa anys
s'ununcien en els mitjans de comunicació.
Es una carretera abandonada, de la qual
les institucions no s'en preocupen. Grans
projectes, una gran autovia havia de modi-
ficar tot el traçat del trajecte actual, per6

• queda enlaire, no es sap fins quan, la nete-
ja de voreres, la bona senyalització, l'arran-
jament de marges i pedres caiguts, els ar-
bres que invadeixen la via...

Redacció

Segons ens ha confirmat el res-
ponsable d'Estadística de les Cases
de la Vila, està previst que avui co-
menci la recollida domiciliària de
dades per a la confecció del nou
Padró municipal d'Habitants, així
com el Cens de Població i Viven-
des per a l'any 1991.

Aquest treball, que es confec-
cionarà mitjançant personal contrac-
tat per l'Institut Nacional d'Estadisti-
ca (INE), té una duració prevista
d'un mes per a la recollida de da-
des, i un altre mes per als treballs
preparatius, amb un cost aproximat
de 1.548.900 ptes. per part de
l'Ajuntament.

Des de11778

El 1778 fou el primer any que es
realitzà un Cens on es recullien da-

des de totes les persones i, des de
Ilavors, s'han realitzat recomptes
periòdics d'habitatges i persones,
els quals han constitu'il la base per
poder fer previsions en els àmbits
educatius, sanitaris, assistenciais,
d'habitatge, etc. La periodicitat
d'aquests censos ha oscil.lat se-
gons les époques, i en aquest mo-
ments es realitzen per quinquenis,
tots els anys acabats en u o en sis.

Obligatorietativeracitat

En els censos d'enguany s'han
tengut en compte les necessitats
d'informació de l'Estat, de les Co-
munitats Autònomes i dels Ajunta-
ments. Corn es sabut, els ciutadans
tenen l'obligació de contestar co-
rrectament i amb tota veracitat el
formulan que els presenti l'Agent
Censal, les dades incloses en els
quals quedaran emparades pel se-
cret esta distic.

Abans del juny estarà Ilest
el nou Padró d'Habitants

ð D

a de
TOURNEDO CAZADORA
MELURZA A LA VASCA

RAPE DELICIAS

Comunica a sus clientes que a partir de dia primero de
marzo estará abierto todos los chas excepto el miércoles.

,7aI471tro7els,/6- LOz6
„Port de Siffer

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

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

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

FRAU
Lluno, 7— Teléfono 63 0 I 32

Sont laume, 7— Teléfono 63 1286
FABRICA: Neto, 48 - Co 'n Tabolet- Tel. 630651

120 joves reberen el
sagrament de la confirmació
de mans del bisbe

G.M.

La Visita Pastoral realit-
zada pel bisbe de Mallorca
Teodor Ubeda, acompan-
yat pel Vicari Episcopal de
zona Mn. Miquel Gual, que
durant uns anys va ser rec-
tor a Sóller, va tocar punt
final els dies 23 i 24 amb
les celebracions eucarísti-
ques que tengueren lloc a
les parròquies de L'Horta,
Es Port i Sóller.

Abans el bisbe havia
tengut contactes amb ca-
tequistes, la Coordinado-
ra de Joves Cristians, els
joves que seguien un pro-
cès catequètic de cara a la
confirmació, els mestres
i professors que exercei-
xen a Sóller, els grups so-
cials i litúrgics de les co-
munitats cristianes, el
Conseil de Sector i els
sacerdots, religiosos i
religioses.

També havia presidit
celebracions eucarístiques
a Delà, Biniaraix i Fornalutx
els dies 16 i 17.

Les confirmacions

A L'Horta es confirma-
ren 23 joves el dissabte dia
23. En l'homilia el bisbe els
anima que seguissin pel
camí de la fe, "perquè es
un cami; i això ho podeu
demanar als més majors;
que no us empenedireu
d'haver triat. En el trans-
curs de la celebració Mon-
senyor Teodor Ubeda be-
neí un quadre de la Beata
Francina-Aina Cirer de
Sencelles que a partir d'ara
estarà en una de les parets

de l'Església. La Beata té
una enorme devoció en
aquesta barriada sollerica.

Al Port el bisbe admi-
nistra el sagrament de la
confirmació a 19 joves que,
com els altres, han seguit
un procés catequètic que
s'inicia fa dos anys i mig. El
bisbe va encoratjar els
confirmats perquè, una
vegada rebut el sagra-
ment, no s'acaba un pro-
cés sinó que en comença
un de nou.

A la partbquia de Sant
Bartomeu de Sóller foren
88 les persones que es
confirmaren. El bisbe insistí
que "un cristià no pot tenir
un comportament materia-
lista, que busca el propi bé
per damunt del bé comú,
sine) que ha de saber com-
partir i ser valent enfront
de les injustícies i de les
necessitats de la humani-
tat'. Abans d'acabar la ce-
lebració una representant
de la Coordinadora de Jo-
ves Cristians dona lectura
a una carta adreçada a
tots els confirmats convi-
dant-los a formar part
d'aquest col.lectiu i ofe-
rint-los un espai per conti-
nuar el seu procés de fe.

Sopar

Per celebrar el sagra-
ment de l'Esperit amb
alegria, una gran majoria
dels confirmats a Sóller i al
Port es reuniren el vespre
per sopar junts a una res-
taurant del Port.

Els joves de l'Horta ja
ho havien fet el dissabte
junt amb els assistents a la
celebració.

AJUNTAMENT DE SOLLER

ANUNCI
Es posa en coneixement del públic en general que aquest Ajuntament ha rebut una comuni-

cació del Govern Balear. amb el següent texte:
"CENS D'AFECTATS PER LES PLUGES TORRENCIALS GENER 1991.
Als efectes d'elaborar un CENS D'AFECTATS per les pluges torrencials acaigudes en el mes

de gener de 1991 en tots els municipis de les Illes Balears, es prega als daminificats procedesquin
a complimentar els impresos que amb aquest efecte s' han elaborat i que poden recollir-se i entre-
gar-se tant en els propis Ajuntaments com a les Conselleries Sectorials.

L'inscripció en el Cens d'Afectats sera requisit indispensable per acollir-se al régim  d'ajudes i
compensacions econOmiques que pugui, en el seu cas, establir el Govern Balear.

Amb caracter especial, els damnificats del Sector Agrari es regiran per el seu propi règim
d 'inscripciel, segons la informació que es publicara en diferents medis.

EL PLAC D'INSCRIPCIO FINALITZA EL 27 DE MARC DE L'ANY EN CURS.
Palma de Mallorca, 21 de febrer de 1991"

Els impresos dels que disposa de moment aquest Ajuntament, rebuts del Govern Balear, són
els següents:

VIVENDES PARTICULARS (Propietaris i Arrendataris)
BENS VARIS
ACTIVITATS D'EDUCACIO
COMUNITAT DE PROPIETARIS DE VIVENDES
ACTIVITAT DE SANITAT
TRANSPORTS TERRESTRES
ACTIVITATS D' HOSTELERIA
AUTOMOBILS DE TURISME
ACTIVITATS DE INDÚSTRIA
ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES
ACTIVITATS DE COMERÇ I SERVEIS
BENS PUBLICS
Sesta pendent de rebre els impresos referents al SECTOR AGRARI i ACTIVITATS DE PES-

CA PROFESSIONAL
Sóller, 27 de febrer de 1991

FINITA TERRASA
CURANDERA Y MASAJISTA

Curas de

Reuma
Nervios
Dolores musculares
Dolor de cabeza

Ciáticas
Lumbago
Celulitis

Comunica a sus clientes su nuevo domicilio en c/ Mirto núm. 1, 1 er piso,
pedir hora todos los miércoles a partir de las 9,30 hasta las 8 de la noche.

Tel. 79.81.48
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L'Ajuntament ha pagat part
dels atrassos de 1990

J.C.

Tal i com varem informar la setmana passada, hi havia
un cert malestar entre els funcionaris de l'Ajuntament
perquè sels devia una série d'atrassos corresponents a
l'exercici laboral de 1990. Ara hem sabut que divendres
passat l'Ajuntament va abonar un percentatge correspo-
nent a la quantitat a percebre en concepte d'atrassos de
any 1990. No ha estat possible conèixer el percentatge

ingressat a cada un dels treballadors, tot i que hem sabut
que en el cas d'un Auxiliar Administratiu se li ha abonat
una quantitat que s'aproba a les 40.000 pessetes. Un
dels funcionaris comentava no conèixer ni el concepte ni
el percentatge al qual es correspon l'ingrés dels atrassos
perquè no han rebut nòmina alguna.

El passat dissabte es va retre un homenatge ben emotiu a
Iso Peters, que durant 20 anys ha excercit com a director de
l'Hotel Es Moli de Deià en el moment de la seva jubilació. Més

ide vuitanta persones; empleats de l'Hotel o persones relacio-
nades amb la seva feina; acudiren al sopar que tengué lloc al
Brisas del Port de Sóller, on compartiren una alegre vetlada.

"Plaguetes de
gloses", un nou
recul l del
glosador solleric
Pere Gil

A.N.

Publicat per ULTIMA NO-
RA, ha aparegut un nou recull
de gloses del nostre conciu-
tadà Vicenç Terrasssa. El
quadernet, amb el títol de
"Plaguetes de gloses", recull
gloses adreçades bàsica-
ment a gent coneguda de les
nostres illes. Un altre apartat
interessant d'aquest recull és
el que dedica a comentar en
forma de glosa notícies apa-
regudes a la premsa.

Amb aquest recull de glo-
ses, Pere Gil ja té arreplagats
quatre llibrets de gloses.
Com a mostra d'aquest re-
cul!, en reproduïm la primera
glosa.

Salutació

Amb el capell en sa ma
I un somriure cordial
de manera especial
avui vos vull saludar

perquè estic molt content
de sa PRIMERA PLAGUETA.
M'he senyat amb sa ma dreta
i m 'ha sortit santament.

Si tenim un poc de sort
les publicarem sovint
i passaran de ses vint
si trobam qui les soport.

Com veis puc donar pets ulls
amb glosades a blanquena.
En tenc una caixa plena
és a dir, a caramulls.

Estic content pets amics
perquè vos surten de franc.
Així es doblers en es banc
vos ne faran de petits.

Ala iclà, es repertori
ja vos vaig a començar.
Segur que ningú hi haura
que el s'aprengui de memori.

Església Avisos
eclesials

Confirmacions per a
majors de 25 anys. - Des-
prés de les confirmacions per
a joves que s'administraren
el passat cap de setmana a
la Vall, amb motiu de la Visita
Pastoral del Bisbe, les parrò-
quies solidaries de Saler han
programat una catequesi es-
pecial per als adults majors
de 25 anys que encara no
hagin rebut aquest sagra-
ment.

Els interessats es poden
inscriure a qualsevol de les
Parròquies o de la Rectoria
(horari d'Oficina) abans del
dia 10 de Març.

Setmana de renovació
parroquial. — Organitzat pel
Consell Parroquial de Pasto-
ral, es dura a terme durant
aquesta quaresma la Setma-
na de Renovació Parroquial,
del día 11 al 16 del present, a
càrrec del P. Joan Arbona
M.SS.CC. En el programa hi
ha: pregaria els dematins,
moments de meditació, Xe-
rrades els vespres...

Festa de la Beata
Francinaina. — A la Parrò-
quia de Sant Bartomeu, el
proper diumenge, dia 3, es
celebrara la Festa de la Bea-
ta de Sencelles, Sor Franci-
naina Cirer, Germana de la
Caritat, en el marc de la mis-
sa dels al.lots de catequesi, a
les 89 del vespre. En el
transcurs de la celebració es
projectarà un muntatge au-
diovisual damunt Sor Franci-
naina.

Presentació de l'Encí-
clica Redemptoris Missió.
— Avui vespre a les 21 a la
rectoria Mn. Joan Pons pre-
sentara la darrera encíclica
del Papa sobre l'activitat
missionera.

Ja ho saps:

KARATE

al "Defensora"      

CASA DEL MAR   

Impartición cursos gratuitos de
Iniciación Marinera y Patrón de

Pesca Local.     

Transports
C. SASTRE

GAS-OIL
PER A CALEFACCION

A DOMICILI
Tel. 633049/630387  

Inscripción en Casa del Mar.
Tel. 63.02.70 y Cofradía de
Pescadores Tel. 63.24.27.

El plazo finaliza el 15 de marzo.      



Ha omplit molt d'almuds i moltes barcelles!
A l'hora d'escriure la nostra veu sobre l'obra de

Francesc de Borja Moll, sens dubte dos vocables:
identitat i constancia són el punt de partida de la nos-
tra anàlisi. Identitat d'un fildeg cap al seu poble, treba-
llant i defensant la seva llengua amb rigor científic i
bona didàctica. I constancia d'un home que sabé con-
tinuar la tasca d'un altre, Antoni Ma. Alcover, i sabé
sumar-li la seva, sense defallit.

Precisament el poble mallorquí necessita unes bo-
nes dosis de Francesc de Borja Moll. Es fan necessa-
ries, avui més que mai, la identitat i la constancia de
l'obra ben feta a l'hora de defensar i practicar el nostre
jo col.lectiu.

La I lengua és la nostra primera tarja d'identitat i no
la podem perdre si no volem caure dins el pou de la
grisor i de l'autotratió. Es ver que han passat els anys
de prohibicions i incomprensions per tot aquell que de-
fensava el català i la mallorquinitat, pert) també es ben
ver que un gran percentatge de la nostra societat con-
templa passivament, passotament diríem ara, la folklo-
rització del nostre idioma. Avui quasi tothom defensa
Ia nostra Ilengua, fins i tot l'alaba, pert) en la practica
oral Palma es castellanitza, en la practica comercial
molts de sectors la menysvaloren, en la practica políti-

ca no passa de superficials campanyes d'imatge, i en
Ia practica escrita s'excusa que amb ella no s'arriba a
tothom i no es rendible. Mentre tant, als pocs Fran-
cesc de Borja Moll de la nostra illa sels hi posa un ram
de flors, quan un hi pensa!, i, després de qualificar-los
de "idealistes" se'ls col.loca a segona Unia en la tasca
diaria i de futur.

Borja Moll treballa un diccionari de 10 toms i tres
milions de fitxes; contà rondalles mallorquines per la
radio; fé els primers cursos nocturs de català, quan
encara a l'escola era una assignatura prohibida; torna
editar llibres en català; escrivi gramàtiques i ortogra-
fies... I tot això, passa a passa, amb continuitat, ens ha
donat exemple a seguir: la constancia, el millor atribut
de present per a una cultura marginada que vol estar
en el demà.

Des d'aquestes linies tots els treballadors de "VEU
DE SOLLER" volem fer prepósit MOLL. Practicam la
Ilengua porqué estam convinçuts que és l'única subs-
tancial manera de projectar-la. Practicam constancia
setmanal, juntament amb lectors i anunciants, porqué
el nostre almud pot ajudar a omplir Sóller, Fomalutx,
Delà, Biniaraix, Es Port, L'Horta i Escorca de: Sóller,
Fomalutx, Deià, Biniaraix, Es Port, L'Horta i Escorca.

VI Trobada de Contraries de Mallorca 1991

Salutació

Benvinguts a Manacor
per la SISENA TROBADA
entre tots organitzada
i queda oberta a tothom.

Jo vull donar relació
dels pobles representats
a Trobada General
per Confrares i Penons.

Trenta i un són nomenats
els pobles de la nostra illa
que figuren en la llista
i a tots volem saludar:

Artà, Inca ¡Alará,
Felanitx i Capdepera,
Sóller, Alcúdia j Son Servera,
Port d'Alcúdia j Llucmajor.

Santa Maria i Pollença,
Campos, Bunyola i Sencelles,
Port de Pollença i Porreres,
Palma, Manacor i LJoseta.

Sant LJorenç i Santanyí,
Port de Sóller i Valldemossa,
Muro, Sineu i Sa Pobla,
Andratx, LJoret i Llubi.

En tots els pobles ja dits
falta Santa Margalda;
presents aquí en comitiva
representats los tenim.

Sóller i Port de Seller

Amagada dins la Vall
està la ciutat de Sóller,
noblesa per tot a rompre
rebrolla fins a vessar.

Com una prolongació
s'esten fins vora la mar
i el port se queda envasat
abans d'entrar a la mar gran.

Guarda sa "Torre Picada"
i conserva el seu "Barranc"
¡un Túnel que dona pas
per fer arribar el Tren a Palma.

Esvelta i majestuosa
és l'església parroquial,
sa façana principal
és sa cosa més hermosa.

011 pur té en les muntanyes
i tarongers de dolçor,
SON DE SOLLER SES MILLORS
tothom diu quan n' ha menjades.

Vigilada per la serra
de Sa Mola i Puig Major,
Teix Bat i Castelló
arriba a la mar i arrela.

Viva Font d'informació
és el setmanari "Sóller"
que dura cent anys de correr
i encara corr en el cos.

Personatges il.lustrats:
Jeroni Estades Llabrés,
Francesc Ensenyat Morell,
Guillem Colom i Ferrà,

Amb Joan Marqués Arbona,
Joan Pons, Josep Rullan,
Mateu Colom i Canals,
de Seller són la corona.

Bartomeu Munar, Pyre.

Viure sense nuclears

"Viure sense
Nuclears" es el nom de
la campanya més ambi-
ciosa empresa per la
majoria dels grups del
moviment ecologista i
pacifista de l'Estat. Es
tracta de fer arribar al
Congres de Diputats
un projecte de Ilei, en el
qual es demana la re-
nuncia a la producció i
importació d' electricitat
d'origen nuclear a tot el
territori de l'Estat Es-
panyol, i a la vegada
exigeix al govern que
elabori en el plaç de sis
mesos un pla de tanca-
ment i desmantellament
de les nou centrals
nuclears que actualment
estan en funcionament,
aixi com les de Lem&
niz I i II i Trillo II sot-
meses actualment a mo-
ratòria.

La via que hem es-
collida perque el Parla-
ment debatesqui i es
pronuncii sobre el des-
mantellament urgent de
les centrals nuclears es
la "Iniciativa Legislati-
va Popular" (I.L.P.), ac-
tualment l'únic meca-
nisme que tenim els ciu-
tadans per exercir i
gaudir d'una Democrà-
cia directa i sense in-
termediaris.

La "Iniciativa Legisla-
tiva Popular" bàsicament
consisteix en la possibili-
tat de que qualsevol ciu-
tadà/na que presenti
500.000 firmes de per-
sones amb dret a vot i
comprovades per la jun-
ta electoral i recollides
en un espai de sis me-
sos, pot presentar i de-
fensar des de la tribuna
del Congres de Diputats
el projecte de Ilei pel
qual s'han arreplagades
les signatures.

La Campanya no es
vol limitar tan sols a la
recollida de les firmes, ni
en denunciar els perills
que comporta tot el pro-
cés: ja des de l'extracció
de l'urani, el seu trans-
port, la preparació per
convertir-lo en combus-
tible adecuat per a un
reactor nuclear i la cer-
tesa de que no es des-
cartable cap fuita ra-
dio-activa com va pas-
sar a Txernàbil, a més
del gran perill per a futu-
res generacions que su-
posa emmagatzemar
per segles els seus resi-
dus.

També es vol que

sigui motiu de debat al
si de la societat posant
de manifest el problema
global d'energia. I aixi a
més d'exposar que és
urgent i possible aban-
donar l'energia nuclear,
apuntam i proposam
encaminar-nos cap a un
model enegétic alterna-
tiu diversificat, estalvia-
dor i basat en els recur-
sos renovables i les tec-
nologies dolces.

La Comissió Pro-
motora, a Balears (el
G.O.B. i la Campanya
per la Desnuclearitza-
ció de la Badia) més
tota una sèrie de grups,
associacions, sindicats i
partits politics, acorda-
rem que malgrat la pro-
ximitat de Vandellós,
Ascó i Cofrentes, que en
cas d'accident seriem
dels primers en rebre les
seves conseqüències. A
més de recollir signatu-
res volem enllaçar el
problema energetic es-
pecific de les Illes amb
les centrals tèrmiques,
que ni prop fer-hi són
in6cues: la crema de
combustibles fòssils sò-
lids (carbó) Es Murterar,
Alcúdia o liquids (fuel)
Sant Joan de Déu, Coll
d'en Rabassa, produei-
xen emissions de dióxid
de carboni i de dióxid de
sofre, essent una de les
principals causes de
l'efecte hivernacle i de la
Pluja Acida.

Com a presentació
de la Campanya al nos-
tres pobles demà dis-
sabte, a les set del cap-
vespre tenim preparada
una xerrada a Deià, al
bar "Sa Fonda", passa-
rem una pel.lícula de vi-
deo on s'analitza l'acci-
dent de Txernàbil.

A Sóller tenim
pensat passar agues-
ta pel.lícula el proper
divendres dia 8 de
marg.

Un nou model ener-
gètic hem d'exigir, co-
mencem per tancar les
nuclears, per això es
necessària la participa-
ció de cada un/a de no-
saltres en la difusió de la
Campanya, en la recolli-
da de firmes i en l'estalvi
energètic i aplicació en
el nostre abast de fonts
energètiques menys
agressives.

Assemblea Verda de
Sóller i Deià

Es poliesportiu sense acabar,
es camp de futbol que s'esbuca;
deven veure se cosa bruta
si no mos volen ajudar.

Els hi donen subvencions
a tots els pobles veinats.
Mos creim tan espavilats
que mos passen amb cançons.

No voleu emplear es tinter
per demanar ses pessetes.
Per treure-vos ses braguetes
es veu que vos vamolt be.

Sóller té un poble venturós;
té politics de primera;
si els donassin per darrera
ja seria vergonyós.
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Mos passen amb cançons

A.C.E.F.

Tal vegada aquestes paraules arri-
bin tard i no puguin aportar res de nou
a la quantitat immensa d'elogis i !loan-
ces que s'han fet de tan singular figura
de la nostra cultura. Potser no pugui
afegir res sobre la seva vàlua profes-
sional i la seva bonhomia i caràcter.

Sí que puc, però, deixar constància
de la impressió que em va fer poder
conèixer Francesc de B. Moll.

Aleshores jo era un estudiant i la
meva visió dels "savis" es trobava to-
talment deformada pel mirall ingenu de
l'admiració. Els escriptors, científics i
lletraferits que jo admirava, els consi-
derava com figures totalment allunya-
des de la realitat i totalment inabasta-
bles.

La primera vegada que vaig veure
Francesc de Borja Moll va esser a ca
seva arran del treball que fèiem uns
quants alumnes en l'organització del

Memòria apassionada de Francesc de Boda Moll
Antoni Nigorra

podia expressar.
Ara, pensant en aquell moment

n'he entas el significat, d'aquell sorri
riure: era un somriure de felicitai
d'alegria i, alhora, de triomf. L'hom
que Iluità tants d'anys per redreçar
nostra llengua, trobava un "fruit migrat
dels seus esforços dins el menjador
casa seva.

Jo, bocabadat, no sabia què fer
Aquell "déu" inabastable es dignava
parlar amb nostraltres, pobres mod&
i ens dedicava, del pou de la seva at
bilitat, les gotes més fines i fresques!

Potser pensareu que em vaig de
cebre de veure'l tan hume, tan d'aqu
Idò no. Aquell homenot, com diria PIE
m'eleva el sentit de l'ésser huma i er
dona una HO forta i callada, sens
estridències, com els bons mestres.

D'aleshores ençà he après a veur
en cada persona el fons de saviesa

de coneixement que ens pot donar. Francesc de Borja Mc
no em rebaixa el sentiment d'admiració envers els savis, s
nó que m'ajuda a elevar el concepte que tenia de réssE
huma. Lliçons de mestre! Lliçons de savi!

"XVlè Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Roma-
niques".

Erem al menjador de casa seva amb n'Aina, la seva filla.
Aleshores entrà i ens dedicà el somriure més amorós que
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soTeodor Ubeda: "I'Església de &oiler és vital i
wainamitzadora, gràcies al seu aillament de la

resta de l'Illa"
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Entrevista al cap de
l'Església mallorquina que
realitzà una visita pastoral a
les comunitats de
Sól ler,  Deià i Fornalutx

El bisbe de Mallorca, Monsenyor Teodor Ubeda i Gramaje, ha estat realitzant
una Visita Pastoral a l'Arxiprestat de Sóller durant els darrers dies com és

preceptiu cada quatre anys. D'aquesta manera el cap de l'Església
mallorquina coneix la realitat pastoral dels Ilocs que visita, té un contacte

directe amb les persones que formen part de les diferents comunitats iamb
les activitats que es duen a terme. Veu de Só//erva voler conèixer les

impresions del bisbe un cop acabada la Visita Pastoral, així com les seves
opinions sobre diferents realitats del món actual.

El bisbe Teodor es mostra preoucupat per les conseqüències de la Guerra del Golf, que podria provocar
	

Durant la visita pastoral, el bisbe de Mallorca confirma 120 joves sollerics. Ala fotografia tenim els confirmats al

conflictes religiosos
	

Port

GabrielGabriel Mercé

Senyor Bisbe, quines im-
pressions ha tengut de la Vi-
sita Pastoral que ha estat
realitzant durant els darrers
dies a l'Arxiprestat de Sailer?

Tenc una impressió molt
grata perquè, com cada vegada
que he tengut contacte intensiu
amb la Vall, he vist que hi ha
molta vitalitat, moltes coses que
es mouen. Sempre es agrados
veure que hi ha gent interessa-
da en questions que per mi són
fonamentals, les de la fe i de
l'Església, amb un sentit de vo-
ler i desitjar que la gent visqui la
religió i l'Església intensament
perquè sesta convençut que
es un be. Però no només estic
content perquè he vist moltes
coses vives, molts de grups on,
tal volta, els més confortants i
gratificants hagin estat els
grups de joves que he confir-
mat i altres grups vius, com-
promesos en els distints camps
de l'acció pastoral i eclesial.
També hi ha un altre motiu de
sentir-me content d'aquesta vi-
sita, i es perquè tots aquests
grups i totes aquestes comuni-
tats estan ben coordinades,
porten un mateix estil, s'ajuden
mutuament, hi ha una interrela-
ció de totes les forces. Di-
guem-ne comunió viva de tots
els elements vius de l'Església
de Sóller.

Podria comparar-nos
l'Església de Sailer que ha
tengut l'oportunitat de conèi-
xer amb la d'altres llocs de
l'illa mallorquina que també
heu visitat en altres mo-
ments? Estam envant, enrere
o avançam amb un ritme si-
milar?

Mallorca, no essent molt
gran, es un petit univers i, així
com social i humanament hi ha
de tot, eclesialment també. Hi
ha zones que viven més cons-
cientment la religió i altres que
tenen major dificultat. Però crec
que a Sóller s'ha aprofitat des
de fa molt de temps ;perquè fa
molts d'anys que es treballa en
aquest esforç de dinimitzar
grups i de coordinar-los; agues-
ta unitat humana i sociològica
que suposa la Vail. La veritat es
que aquí, per necessitat, heu
d'intentar viure amb el major di-
namisme possible totes les rea-
litats (també les eclesials) per-
què sou un poc els amos de la
vostra vida. Es l'avantatge d'es-
tar un poc aillats i separats de
Ia resta. El Coll, fins ara, ha es-
tat una divisória important.
L'avantatge es que els que es-
tau a la Vail us sentiu més im-
pulsats a tenir dinamisme i a
afrontar els problemes de la
vosta Vall. La prova pot ser
aquesta mateixa entrevista on
hi participen dos setmanaris,
una radio i un bulletí de l'Esglé-
sia; i la veritat es que, per un
col.lectiu huma que pot estar
entre 12 o 14.000 persones es
molta cosa. Per tant crec que,
respecte a altres zones de
Mallorca, això li ha donat una
especial dimensió d'animació i
una necessitat de coordinació.
Respecte a la coordinació es
una de les zones de Mallorca
que, eclesialment parlant, estan
més avançades. No es per ca-
sualitat que aquí s'hagin pogut
anomenar rectors solidaris: ca-
pellans que, tenint una respon-
sabilitat concreta a una parr&
quia, comparteixen les de les
altres. Hi ha altres llocs que n'hi
ha pert) Sóller va endavant
d'aquelles zones. Les compa-

racions són difícils. Es evident
que a Sóller, com a altres flocs
de Mallorca, es viu el resultat
del dinamisme religiós de
sempre de Mallorca, cosa que,
per exemple, a barriades de
Palma, no existeix. Es un Hoc on
hi ha una mescla major de gent
venguda d'altres llocs, on la
gent es coneix menys, on la
comunitat humana i la religiosa
es fan més difícils.

Per Pasqua s'acomplirà
un any de l'elaboració, per
part dels tres bisbes de les

Balears, de la carta pastoral
sobre Ecologia i Turisme que
vostè mateix va presentar a
Ia Parròquia del Port per les
festes de Sant Pere i que va
tenir àmplia resonancia a la
Vall i a totes les illes en ge-
neral. En aquests moments:
quin balanç en faria? S'han
acomplert els objectius?

Es pot fer un balanç relatiu
perquè en aquesta acció, com
a tantes altres accions eclesials
i humanes, es sembra i no es
pot valorar exactament la collita
perquè no són coses materials.
Són idees, plantejaments refle-
xius, estímuls a les actituds...
Crec, però, que aquesta carta
ha tengut dos efectes impor-
tants que ja es poden consta-
tar. Un es que tota la problema-
tica de l'ecologia i el turisme es

tengui més present a tots els
grups i a tots els nivells. Agues-
ta popularització i divulgació
dels temes de l'ecologia i el tu-
risme, tractats d'una manera
sistemàtica i senzilla, ha estat
un gran bé, perquè molta gent
ha pogut reflexionar i plante-
jar-se aquests temes quan
abans no ho feien. Eren temes
que tractaven grups especialit-
zats, minoritaris, que hi estaven
més directament interessats
per motius diversos, i no havien
arribat a la gran massa de
Mallorca. Jo puc dir que pertot

s'ha !legit, s'ha pensat, s'ha
reflexionat aquesta carta. L'altre
resultat positiu es que crec que
ha ajudat a prendre postura da-
vant tota una sèrie de proble-
mes que són molt actuals. Un
aspecte menys positiu es que
hi ha gent que ni tan sols ha
arribat a aquests planteja-
ments. Es possible que d'aquí a
uns deu anys, quan tot hagi
evolucionat més j vegem com
s'ha conservat la natura, com
s'ha reorientat el turisme, es
pugui dir que aquella carta dels
bisbes va ser una fita important,
sense voler exagerar les coses:
no només els bisbes sinó altres
persones, partits politics, grups
ecologistes, empresarials, turfs-
tics... han ajudat a reflexionar.

En aquests moments és

obligat parlar de la Guerra
del Golf que ara mateix s'es-
ta produint. No fa falta co-
mentar quina és la postura
de l'Església perquè és prou
clara i prou coneguda. En
canvi potser seria bo explicar
qua pot fer una persona que
vol la pau des d'aqui, des de
casa seva. En concret voliern
conèixer la seva opinió sobre
l'objecció de consciència i
l'objecció fiscal, dues ac-
cions que darrerament s'han
sentit molt, no sols als mit-
jans de comunicació,
també al carrer o als entorns
familiars.

La violència no es el medi
per solucionar problemes. Ha
de ser el diàleg, l 'entrar a fons
en els questions. La guerra no
es pot utilitzar com un medi de
relació entre els pobles i, per
tant, la pau es el valor prioritari
que ha d'estar per damunt de
tot. Efectivament l'objecció de
consciència incideix directa-
ment sobre aquest problema,
pert') jo no plantejaria l'objecció
de consciencia com l'únic camí
per construir la pau. L'objecció
de consciencia es absoluta-
ment respectable; l'Església
l'accepta i la respecta. Perso-
nalment crec que es ales rao-
nable i, fins i tot, més evangelic
voler fer objecció de conscièn-
cia i servei substitutori; no es bo
l'absolut rebuig de tot perquè
crec que una col.laboració a un
servei social es una obligació a
Ia qual tots hi estam obligats.
També entenc qui no faci ob-
jecció de consciencia i tengui
una actitud pacifica i pacifica-
dora. Naturalment admet major
profunditat aquell que es deci-
deix a fer objecció de cons-
ciencia, mentre sigui una ob-
jecció feta per voler els valors

pacificadors. Una objecció de
consciencia i un rebuig dels
serveis socials substitutoris
plantejats per comoditat, per no
haver de tenir complicacions en
la vida, per egoisme o per de-
senganxar-se de les responsa-
bilitats socials que tenim al ser
membres d'una societat, no se-
rien correctes ni acceptables.
Entenc que una objecció de
consciencia, sobretot, ha de te-
nir com a arrel el no voler col.la-
borar personalment en accions
violentes i bèl.liques. Encara
que aquest es un camí clar per
Ia pau no es l'únic. Crec molt en
el que cada persona i cada
grup pot fer en el seu petit re-
dol, perquè la suma de totes les
actitivats de les persones I dels
grups acaben per crear una si-
tuació generalitzada en la línia
de tots. Per tant si en la nostra
vida de cada dia tenim una acti-
tud i un esperit pacífics i una
preoucupació i un compromis
pacificants a la larga actua com
una taca d'oli que es va este-
nent i va creant criteris de pau i
de pacificació. Hi ha molts
d'aspectes en els quals la vio-
lència hi esta present; no es
sols a la guerra. Tots aquests
aspectes s'haurien d'atacar des
de la nostra fe personal, aquí i
ja. No ens basta Ilamentar
aquesta dolorosissima guerra.
Ens hem de demanar: en qué
he contribuit per acció o per
omisió a que es pugui donar
una guerra en aquest moment?
I un pot pensar que tot el que
ha fet en favor de la violència,
de la competivitat Iliure i de la
guerra, bé sigui psicologia, ver-
bal, material... tot això contri-
bueix a que en el món siguin
possibles les guerres. Tot el
que deixam de fer en favor de
Ia pau també contribueix en
aquest sentit.

I sobre l'objecció fiscal?
Jo veig l'objecció fiscal amb

una arrel, una meta i un objectiu
més ample, que es únicament
el camí de la pau, el camí de la
fraternitat i de la solidaritat.
L'objecció fiscal pot tenir raó
quan un es nega a aportar su-

Continua en peg. segUent

"La pastoral ecològica ha
popularitzat i divulgat
els temes d'ecologia i

de turisme, abans minoritaris"



S'han recuperades
moltes
obres que
estaven
abandonades
pels racons

Dissabte passat el Bisbe Teodor Ubeda, en motiu de la Visita Pastoral que realitza a les
parròquies de l'Arxiprestat de Sóller, es desplaçà a Deià per innaugurar les obres de la

parròquia de Sant Joan. Després de celebrar la missa, el Bisbe visité les diferentes sales de
l'edifici parroquial, en concret les que havien sofert reformes. En aquest acte popular, va

procedir a la innuguració del Museu Parroquial, ubicat, just al costat de l'església.
Veu de Sóller s' ha desplaçat aquesta setmana per parlar directament amb el rector de Deià,
Josep Morell, el qual ha estat l'impulsor i responsable de les millores que s'han realitzat a la

parròquia deianenca durant l'any 1990.

M.I.

No nomes s'ha duit a
terme l'adequació d'unes sa-
les per a Museu, sino que
s'han hagut de fer reformes
importants a tot l'edifici pa-
rroquial, a causa del mal es-
tat en que es trobava.

La teulada

Els enderrocaments
d'obres anteriors no s'havien
retirat i ocupaven l'espai de
davall la bóveda o tapaven
elements que ara estan al
museu, i fins i tot estaven
acumulats dins sales. La teu-
lada estava en mol mal estat,
Ia torre de defensa estava a
punt de caure, i l'ala que mira
a la Cala estava a punt de
desfer-se.

Durant l'any noranta,
l'obra més grossa s'ha duit a
terme a la teulada, canviant
totes les teules, més d'onze
mil, i reforçant l'estructura
que estava en perill.

Sales parroquials

Fa un any poques habi-
tacions de la parròquia esta-
ven en bon estat; ni el tres-
pol, ni bigues, i en un altre
nivell, ni l'ordre dins cada una
d'elles.

Ara les sales s'han ade-
centat, des de les de la plan-
ta baixa, fins a les del porxo, i
encara que algunes no són
sales, sino part dels porxos,
estan netes i adecentades.

S'han construit dos quar-
tos de bany, un d'ells pels vi-
sitants del Museu i de la pa-
rròquia, en general extran-
gers acostumats a que
aquest servei estigui a molts
de tocs.

Museu Parroquial

El rector de Deià, s'ha
dedicat a replegar les peces
de valor que es trobaven
pels racons de la parròquia.
Aquestes peces, algunes
d'elles obres d'art d'un valor
històric i patrimonial impor-
tant, s'han netejat i restaurat.

La restauració l'ha duit a
terme el depertament de res-
tauració del Bisbat, i també
joves del restaurador solleric
Fabián Acosta i el pintor
Cabrera, que s'oferiren a re-
cuperar algunes de les pe-
ces.

En el museu es troben
des de útils civils, fins a
obres religioses. Teules pin-
tades, algunes gerres, una
col.lecció de bacinets, mo-
nedes...

El que té mes valor, per la
seva antigüitat es un Crist
Coronat datat al segle XII, un
encenser gòtic, una arqueta,
una Mare de Déu mutilada,
un Sant Crist de l'Olivera.

A l'exposició del material
no hi falten elements decora-

tius propis d'una església:
angels, columnes, làmines,
bancs, i Vibres i missals.

La datació de les obres
l'ha realitzada el mateix rec-
tor, basant-se en documents
i inscripcions consultats.

Finançament

Les obres que han durant
un any, han costat uns
vint-i-dos mitons de pesse-
tes. De tot el que s'ha realit-
zat, el que ha pressuposat
més diners ha estat la teula-
da, que ha vengut a costar
quasi quinze milions.

El cost de les obres s'ha
pogut financiar a causa de
l'aportació que ha fet el Bis-
bat, d'un 18 milions. L'altra
part es l'aportació del poble
de Deia, i la contribució en
concret de l'Ajuntament, de
la Residencia, i també del
que es recolleix en el Festival
de Música Clàssica de Delà
que es realitzen durant l'es-
tiu. També es pensen obtenir
més donatius d'altres enti-
tats de la vila mateix, i de
l'organització d'un Festival
Rock.

Obert al públic

Les hores d'exposició
pública del Museu encara no
estan determinades. En
qualsevol hora que hi ha el
rector, o si se l'avisa, les por-
tes d'aquest centre històric,
estan obertes.

Cara al futur, el rector Jo-
sep Morell, ens ha expolicat
que la intenció es seguir re-
cuperant peces que es re-
trobin dins el recinte parro-
quial. Per-6 també el que es
començarà a fer ara, es un
inventari de les obres de la
parroquia, per tal de que no
succeeixi de nou, l'abandó
de material.

Idees pera un
futur inmediat

La idea, cara al visitant
extranger, es editar uns fulle-
tons explicatius de la història
de la parroquia, i també unes
postais que mostrin les pe-
ces més valuoses i parts de
l'església, del puig i del ce-
mentiri. Cara a l'estiu l'horari
de visita sera més Ilarg i una
persona s'encarregarà d'es-
tar al museu per poder guiar
als visitants.

Una de les habitacions
que més envant serviran per
ampliar el museu, es pensa
dedicar a obres de pintors
deianencs, art que tant ha
arrelat al poble.

Un nou Museu

Aquest es, idb, el museu
mes nou de la nostra comar-
ca; petit i interessant, per la
quantitat de coses de la vida
de les costums religioses
dels nostres avant-passats
que guarda. Es un exemple
d'estima del nostre patrimo-
ni, de la nostra història, que,
amagada i perduda pels ra-
cons s'ha pogut recuperar i,
segurament, es podrà autofi-
nanciar el seu manteniment.

El Museu Parroquial de Deià conserva
peces del segle XII i XIV

També a l'entrada, s'ha con servat el coll pou. El Museu Parroquial, també conté elements populars

En un armari, una collecció de peces d'aram, a la primera sala del primer pis de la parròquia
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Sobre un antiga caixa, un sagrari, esté exposat a l'entrada del museu
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port oort econòmic a una societat
que r que no nomes es violenta i ca-
paç coaç de fer guerres,  sine) que, a
més, més, reparteix injustement els
béns béns, es egoista, es consumis-
ta, ésta, es materialista. Per-6 també
pot root malinterpretar-se l'objecció
fiscal fiscal. De fet tots disfrutant
d'unsd'uns beneficis que percebem
de la de la societat en la que estam,
que (que es paguen dels doblers de
tots, tots, i l'objecció fiscal absoluta
pot t(pot tenir la contapartida que si
tots ltots feim objecció fiscal: d'on
sortirsortiran els tons per atendre les
nece:necessitats socials del pais?

El El Consell Parroquial de
Ia Coa Comunitat de Sóller ha de
fer pfer pròximament una propos-
ta a ta a l'Ajuntament perquè du-
rant rant les festes del Firó no es
reprErepresenti la batalla entre els
morcmoros i els cristians. Vostè
és dés d'Ontinent, on també es
fan fan representacions pares-
cudecudes en les quals hi partici-
pa apa activament i, per tant, co-
neix neix perfectament. Creu que
oposoposar-se a aquestes mani-
festefestacions pot ser una acció
pacifoacificadora que abans es-
mentmentava eren positives?

J( Jo no estic en condicions
d'entid'entrar a opinar sobre les re-
prescpresentacions que es fan aqui
perqt perquè ho conec poc i es una
cosa cosa més vostra. Puc parlar del
que :que significa la guerra de moros
i criei cristians a Ontinent que re-
mem memoren la conquesta de la
recor reconquesta, però potser que la
matelmateixa reflexió serveixi per
Sólle Sóller. Jo aconsellaria que ho
cons consideressiu bé a això, perquè
per rper mi un dels grans valors que
tener tenen aquestes testes de mo-
ros ros i cristians es precisament
que que buiden els enfrontaments
histbr històrics del seu sentit de pug-
na, (na, de violência, de guerra, i
subresubratilen en canvi el sentit de
frater fratemitat entre els dos ben-
dols. dols. Es rememora una Iluita
histórhisterica buidant-la de tots els
aspe aspectes més pejoratius que té.
ConcConcretament a Ontinent té
motta motta importância la nova con-
cepcicepció de moros i cristians, no
com com dos pobles oposats, no
com com dues religions oposades,
sinó sinó com dues arrels del mateix
pobl( poble, fins i tot dos components
psicc psicològics i sociològics d'una
mate mateixa comunitat, subratllant
els a els aspectes de germanor que
es yi es van donar durant els segles
de la de la reconquesta. El fet que un
pobl( poble rememori aquesta Iluita
no d no de per si es estimulant de la
guerr guerra i de la violència, sinó que
pel c pel contrari pot desdramatitzar i
pot t pot buidar els continguts pitjors
de I de les guerres que vertadera-
ment ment han estat dolentes. Es pot
deste destacar l'aportació islàmica al
nostr nostra poble i a la nostra sang,
l'apo l'aportació a la cultura cristiana i
Ia int la interrelació entre dos pobles,
entre entre dues religions. Una qües-
tió c tió que a mi em preoucupa
mat; molt; i també al Papa, qui ha
cony convocat una reunió de bisbes
de tecle tota la zona próxima al Golf i
de tc de totes les nacions que inter-
vene venen en la guerra pel dia 4 i 5
de ri de març; es com curar les feri-
des des després de la guerra, com
desa desactivar tantes carregues de
violer violència i d'odi que s'estan
mont montant dins la guerra. Una se-
gone gona qüestió es com s'evita
que que una guerra que té bàsica-
ment ment uns interessos politics i
econ econòmics derivi en una guerra
de ri de religions i com es restablei-
xen xen els ponts de diàleg entre
l'islar l'islamisme i el cristianisme. Jo
crec crec que, segons com es plan-
teja, teja, una commemoració histò-
rica rica de lluites i enfrontarnents
teng( tenguts fa segles pot ser fins i
tot t tot beneficiós per reinterpretar
la hi la història des d'una dinàmica
de p de pau i de germanor entre els
pobl , pobles i entre les religons. Per
això això demanaria al Consell que
min t miri bé aquesta qüestió.



Els eivissencs posaren el joc i el sollerics, els gols

La sort, per un cop, aliada del Sóller
Potser que el partit de diumenge fos el
pitjor que s'hagui pogut veure enguany a
Can Maid. El Sóller va acusar de mane-
ra massa significativa la baixa de Bes-
tard i les imprecissions en defensa foren
Ia tónica de tot l'encontre. La sort de
marcar el primer gol amb un regal del

porter visitant, el tir al pal del penal a fa-
vor del Portmany i el poc encert dels da-
vanters visitants, feren que els dos punts
anassin al compte del qui menys ho va
mereixer, però ja era hora de que el
Sóller li acompanyàs una mica la sort, al
menys un cop.

Guillem Dey" recollaix et filament que Martin aproflta el "regar del porter vieftant, obrint &xi les portes del
trime

RESULTATS I CLASSIFICACIO
Ibiza - Ferrerías 	
Alcúdia - Cardessor 	
Isleño - Cala D'Or 	
Alaró - Sta. Eulalia 	
SOLLER - Portmany 	

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

G

San Rafael -
Ployas Colvió
At. Baleares

Poblense -

E 	 I,

Arenal - Seislán 	

H. Isla Blanca
- Ferriolense 	

- Alayor 	

Badia C. Millor

RF 	 OC

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

Puntos
At. Baleares 	 26 	 16 9 1 38 9 41	 +15
Ibiza 	 26 	 17 7 2 41 12 41 	 +15
Ployas Calviú 	 27 	 15 9 3 57 17 39 +13
Poblense 	 27	 12 9 6 28 20 33	 +7
Cala D'Or 	 27 	 11 11 5 32 24 33 	 +5
Badia C. Millor 	 27	 13 6 8 39 24 32	 +6
Ferrerías 	 27 	 10 10 7 29 26 30	 +2
Ferriolense 	 27 9 	 10 8 33 32 28 	 +2
Seislán 	 26	 11 5 10 30 28 27 	 +3
Alayor 	 26	 8 10 8 33 24 26
SOLLER 	 27 9	 8 10 21 24 26	 -2
Isleño 	 26	 9 7 10 23 31 25 	 -3
Sta. Eulalia 	 27	 9 6 12 20 23 24 	 -4
Cardessar 	 27	 6 11 10 31 36 23	 -5
Arenal 	 27	 7 8 12 32 30 22 	 -4
Mare. 	 27 	 9 2 16 29 51 20	 -8
Portmany 	 26	 5 7 14 28 47 17 	 -9
San Ra foel 	 27	 5 7 15 29 53 17 	 -9
Alcúdia 	 27 	 5 6 16 25 55 16 -12
H. Isla Blanca 	 27	 4 6 17 21 53 14 -12

Clares possibilitats a Eivissa

Una reaparició important. -
Amb la presencia de Miguel
Bestard, el Seller tomara a
disposar del seu onze de
gala. La meta: fer bo el
pronostic i dur els dos positius
al camp de I 'Hospitalet.

S'han d'eixugar els dos negatius
El Sóller viatja al camp del cuer Hospitalet

amb clara disposició d'un nou triomf

L'ocasió es presenta magnifica. El Sóller pot
quedar net de negatius si sap fer cumplir el pronós-
tic. L'Hospitalet ja és virtual Preferent, encara que
això no vol dir que regali res. Ja ho verem a Sóller el
dia de la Segona Festa de Nadal. Es un equip limita-
det, però Iluitador fins al limit, però insistim, el Sóller
és superior en joc, en moral i en qualitat individual.
Caldrà no fiar—se, jugar molt concentrats, i assegu-
rar—se uns punts que rellançarien definitivament a
l'equip de Nico als llocs privilegiats de la taula.

Toni Oliver

Després de l'apuradet i sortat triomf de diumenge passat, el
Sdler es disposa a viatjar diumenge al terreny de l'úttim de la tau-
la. Abu') vol dir que pot començar el Marc tant Pa corn el Febrer
històric; 7 de 8 punts possibles. Somniar amb un tercer triomf
consecutiu a fora camp, no es cap quimera, tot el contrari. Vegent
el moment de ¡oc d'un i alite equip, la sorpresa vendria donada
per un triomf de l'Hospitalet. Això es podria produir si el Sóller
perdes concentració i motivació, cosa per la que Nico López Iluita-
ra psicològicament aquests dies previs.

Reapareixeré Bestard

Per si ningú ho dubtava (creim que no), diumenge es posa en
claretat, l 'importantíssima tasca d'un home del tot vital: Miguel
Bestard, no tan sols per les seves condicions tecniques, sino pal
carisme que poseiex sobre el terreny de joc, per la seva integració
total i absoluta a dins l'equip i per la seva condició innata de líder
de grup. Cumplida la seva sanció d'un partit, i recuperat d'unes
petites dolêncies en el genoll, tomará a l'equip titular. No hi haura
novetats en la resta de l'equip. Un altre home important per la se-
va motivació especial i pel seu moment de joc, sera Juanjo, el
magnifie porter solleric que ja porta 319 minuts d'imbatibilitat.
Juanjo voldrà no encaixar cap gol i arribar aixf als 409.

En definitiva, més que mai, que es cumpleixi el pronòstic.

Trofeu
Regularitat 90-91

Partit
Stiller- Portmany

Punts
JUANJO 	 2
RODRIGUEZ 	 1
BALTASAR 	 1

General
TUDURI 	 23
BESTARD 	 21
MARTIN 	 20
BRUGOS 	 18
JUANJO 	 16
AMENGUAL 	 11
NADAL 	 10
EDU 	 5

Patrocina:

Frbta Técnica

Alineacions:
C.F. Soller Juanjo, Nadal,

Brugos, Martin, Baltasar, San-
chez, Cladera, Aljama (Rodrí-
guez, min. 46), Tuduri, Amen-
gual (Edu min. 55), i Alfons.

Portmany: Miguel A., Martí-
nez, Maimó, Pedro, Burgos,
Frances, Soriano, Jandro, Juani-
to (Miguel min. 74), Cholo i Puer-
ta (Linde, min. 46).

Arbitre: Sr. Roig Miralles.
Una actuació molt aceptable la
d'aquest collegiat, que en tot
moment va encertar en les se-
ves decissions, inclús amb la
senyalització d'una pena maxi-
ma en contra del Sóller, total-
ment justa. Va mostrar dues tar-
jetas grogues, una per cada
equip, concretament a Sanchez
i al visitant Martínez.

Gois: 1-0. Minut 29. Amen-
gual trai una falta inexistent i
envía la pilota a mans del porter,
que incomprensiblement, Ii fuix
de les mans i queda a peus de
Martin, que només fa que em-
pènyer-Ia. 2-0. Minut 86. Con-
tratac solleric que condueix
Rodríguez. Aquest fa una pas-
sada en profunditat a Allons,
que amb gran serenitat, pot ba-
tre a Miguel Angel, per baix.

Incidencies: Dia soletjat a
Can Maid, amb bona tempera-
tura gairebé primaveral. Motta
assistència de públic i terreny
de joc en irregulars condns.
Es guarda un minut de silenci en
memòria del qui fou jugador del
Sóller, Rodrigo Garnbín.

Nier 

PIENSE EN LANCIA
Le esperamos en:

Taller
PAU i MARCE

Servicio LANCIA

Exposición y venta:
C/. Sa Mar, 128

Telf. 63.34.50
Í 1 lo 41111.. s 143 km h.

1 10 TIRE LN i... 1.14m . , 133 km h.
V IO GT 4.• 1.301 . . 7% l % in hm h.
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Andreu Vivas

Vista la trajectória dels da-
rrers partits jugats a fora
camp, es podia preveure que
el que es jugava enfront el
Portmany fos d'una relativa fa-
cilitat, vista la classificació
d'uns i d'altres. Per() com ja
passas a la primera volta, els
eivissencs despistaren total-
ment al conjunt solleric,
implantant una tàctica molt
confusa, que en tot moment
variava i que els de Nico no
sabian com agafar. Tornava a
l'equip Amengual i el Hoc buit
de Bestard ho va ocupar Bal-
tasar, que tenia la responsabi-
litat de fer que l'abscència del
solleric, no es notás.

Primera i única oportunitat,
el gol de Martin

No agafava el ritme del par-
tit el Saler, mentres el Port-
many guanyava una i altra ve-
gada, les accions als locals,
que no arribaven de cap ma-
nera al voltants de Miguel An-
ge!. A l'única vegada que arri-
baren, amb una falta assen-
yalda a favor del Saler, quan
era en contra, el porter visitant
va decidir fer un regal a Martin,
que com amfitrió va marcar,
'liure de marca. No havia pas-
sat un minut i ja poguerem
veure que aquell dia no era de

sort pels de Sant Antoni, un
bon tret de Francis s'estavellà
al pal dret de la porteria de
Juanjo, a una reacció que ha-
gués estat fulminant.

L'entrada de Rodriguez,
tot un encert

Un Aljama poc encertat
dona pas al descans al jove
Rodriguez, que per haver ju-
gats pocs minuts dins aquesta
Iliga, va donar més movilitat a
l'atac solleric. Mentres tant, en
defensa segui el mateix des-
concert del primer temps i el
Portmany seguía dominant
creant un perill relatiu, ja que
Juanjo no va tenir un excés de
feina, si bé la que va tenir, la fa
ver bé i amb molta seguretat,
convertint—se amb l'únic des-
tacat de l'onze solleric.

Penal d'Alfons i Jandro tira
Ia pilota al pal

Un Sóller replegat, prova
d'això, la tasca defensiva d'Al-
fons, que va esser l'autor del
penal assenyalat de forma jus-
ta per Roig Miralles, va tenir
una altre prova de bona sort,
quan al minut 54, Jandro falla
al penal i la pilota pega al pal.

Ja no es podia demanar
rés més. Aixf i tot, els visitants
no es varen desmoralitzar i
cercaven amb Iluita però sense
cap encart i sense idees cia-

res, el gol de l'empat. Ara bé,
un parell d'accions de contraa-
tac solleric també donaven un
cert perill a la defensa pitiusa.
Nico, que el dijous passat ha-
via brindat la victòria a la Pe-
naya Arraval, ja podia estar
tranquil quan Alfons sentencià
l'encontre a falta de quatre mi-
nuts per la ff dels noranta, que
hagués pot esser un 3-0, si el
propi Alfons, als 88, amb una
jugada calcada a l'anterior,
hagués marcat. Un altre satis-
fet també era Juanjo que ja
suma 319 minuts de no encai-
xar cap gol. Que segueixi la
ratxa.

Aquests escena es repeti dues
vegades.

Futbol Divisió — Un Sellier afortunat

Bartolomé Bernat Ferrer
Y

Miguel Bernat Puigserver
Instalaciones y reparaciones eléctricas

/

BernalBernat
B	

Telfs: 633955-632803
Presupuestos sin compromiso



PERLETES ESPORTIVES

Miguel COLOM, Presi-
dent del Sóller, en la fes-
ta-sopar ofenda per la
"Penya Arrabal", contem-
plant tot entusiasmat,
aquella escampadissa de
"crancs imperials":

"Dame) en pegaré

ArXer es un seixantf en
plena forma!

Algaida, 3 - Port de Sóller,

Ensarronada al Port
L'àrbitre, denunciat a la Guardia Civil

Andreu Vivas

Alineación Port de Sóller:: Garcia, Gori, Manrique,
Jordi, Coll, Alba (Abelard), Pardo, Bauzà, Ruiz (Alfredo),
Rivera (Carlos) i Vázquez.

Arbitre: Sr. Juan Molina. Nefasta actuació i espanto-
sa pre-potència descarada en contra del conjunt solleric,
emprant inclús els insults i les amenaces per els repre-
sentants del club visitant. Va farcir de targes al Port,
incluint dues expulsions als germans Vázquez, per pro-
testar una entrada d'un ells, el qual no fou l'autor.

Gols: 1 -O. Minut 29. Sastre
2-0. Minut 58. Jordi (p.p.)
3-0. Minut 85. Oliver

Relativa igualtat als primers 45 minuts

Si bé, els locals pogueren marcar a la primera mitja
hora, els de Daniel tengueren ben control.lat a l'Algaida,
que no creà molt de peril! a Toni. A la fí del temps regla-
mentari, la majoria del public assistent, va Hangar pots i
altres objectes als jugadors locals, a l'entrada dels vesti-
dors, fent cas omis, el Sr. Molina.

Esfonsament del Port

Al segon temps, després d'encaixar un gol en pròpia
porta, la moral dels sollerics es va esfonsar i la reacció no
va arribar. Una vegada acabat l'encontre, un directiu
solleric, degut als mals modals que proseguien per part
arbitral, va decidir fer una denuncia en contra del cole-
giat.

Aquest diumenge, el Port rebrà la sempre difícil visita
del Pla de Na Tesa, que malgrat la seva dolenta situació
a la taula, sempre ha creat problemes i a puntuant a
Sóller.

RESULTATS I CLASSIFICACIO

Lluchmayor - Descansa
Puigpunyent, O - Sta. Eugenia, 3
Ferriolense, 1 - Genova, 0
Algaida, 3- P. SOLLER,
P.N.D. Tesa, 5 -Porreras, 2

Valldemosa At., 1 - Cide, 0
Sta. Maria, 1 -J. Bufiola, 1
Mariano), O - Montaura,
S'Horta, 4 - P. Calvia, 2

Montoura  21 13 3 5 45 23 29
Sta. Eugenia 	 20 12 5 3 40 24 29
Ode 	 21 11 6 4 37 19 28
P. SOLLER 	 20 12 3 5 50 29 27
Ferriolense 	 21 12 3 6 43 23 27
Genova 	 20 11 5 4 37 19 27
Algoida 	 21 11 4 6 37 23 26
Valldemosa At 	 20 9 6 5 29 21 24
J. Burial° 	 21 9 4 8 32 32 22
P.N.D. Tesa 	 21 9 3 9 44 48 21
Lluctimayer 	 20 8 2 10 24 29 18
Porreras 	 20 8 2 10 31 38 18
Sta. Maria 	 21 6 4 11 35 31 16
Vitoria 	 20 5 4 11 35 47 14
Moriense 	 21 3 5 13 24 63 11
Puigpunyent 	 21 3 4 14 34 56 10
P. ColvM 	 20 1 3 16 18 63 5

camAoliver
Victòria, 1 - Tel. 63.1 2.88

Fox: ó30334

Refeim MATALASOS
DE LLANA

Recollida i entrega
domiciliaria

MOW

de Miguel D. Bernat
C/. Palau, 22. Tel. 633842

t 4
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Platges en pega un turn
amb el Ferriolense

Toni Rullan

Una jornada més els tres primers classificats, segueixen si-
pent els mateixos. At. Balears, Eivissa i Platges. Practicament
a tenen asegurada la participació a la Ifiguete d'ascens l'emo-
;ió i la Iluita estan entre els que aspiren a la quarta plaça, a la
'Lie poden accedir, Cala d'Or, Poblense o Cala Millor. Per la cúa
.ampoc hi ha canvis a destacar, Portmany, Sant Rafel, Alcúdia i
Hospitalet, només els pot salvar de perdre la categoria un mi-
-acle.

Cinc equips guanyaren a casa. Evissa que va treure tot el
seu poder ofensiu, marca quatre gols a un entregat Ferreries.
Illenc, es troba en moltes de dificultats per tombar al Cala d'Or,
seriós aspirant a jugar la promoció d'ascens. El Platges va ha-
ver de remuntar un resultat advers per doblegar el incordiant
Ferriolense. El líder At. Balears sumé dos punts més a costa del
Alaior, un solitari gol, marcat de penally va decidir l'encontre. El
&Slier, no li afluixa, de vuit punts amb joc n'ha aconseguit SET,
no fa espectacle, pero suma punts, que al final es lo que conte,
guanyar al Portmany per 2-0. Quatre encontres acabaren amb
empat. Alcúdia que duu tres mesos sense guanyar només em-
patà enfront del Cardessar.

El derbi eivissenc -Sant Rafel - Hospitalet- acaba en em-
pat. El Seislán, que empatà a S'Arenal deixa al equip de Pere
Gost en situació molt compromesa. El Poblense que no va sa-
ber aprofigar les ocasions de que va gaudir, al final es va haver
de conformar en empatar el partit amb el Cala Millor. Només un
equip poguè guanyar a fora casa, el Santa Eularia, al camp del
Alarb i el deixa amb VUIT negatius.

Per a la propera jornada veiem com a partits mes interes-
sants, els que jugaran; Cardessar - Ferreries, Portmany - Alaró,
Alaior - Platges, Seislan - At. Balears, Poblense - Eivissa i
Hospitalet -Sóller.

Sa Glosa den Tomenet

Bona Het...!
Un Portmanydesesperat
	

No podem brevejar
a Can Maiol va venir 	 d'un bon part haver fet
i un Sóller ben preparat
	 es contrari ens domine

digue: josom aqui!
	

i nottros duguerem bona Het!

Un turn hem varen pegar 	 a diumenge hem de tomar
per dos punts poder guanyà 	 a terres eivissenques
i sa sort mos acompanyà
	

i VI hem de ferllenques
amb aquell penal que varen fallar

	
i abd es dos negatius esbarrar.

Joan Antoni

ALINEACIO: Alcover, Pomar,
Bernat, J. Antoni Sacáres,

López, (Guerrero), Reja, (Ribas),
Ros, (Ensenyat), Fontanet, Agui-
ló, Jimenez.

GOLS: Minut 12, 1 -0, Jima-
néz. Minut 21, 1-1, Riera. Minut
40, 1-2, Sanso. Minut 57, 2-2,
Fontanet. Minut 64, 3-2, Raja, Mi-
nut 73, 4-2, Bemat. Minut 75,
5-2, Bernat, Minut 82, 6-2, Agui-
ló. Minut 86, 7-2, Bernat. Minut
88, 8-2, Guerrero. Minut 90, 8-3,
Maties.

COMENTARI: El C.F. Sóller
s'adjudica una victòria, que en les
primaries s'ha li havia posat molt
costa amunt.

Els gols i l'espectacle, diverti-
ren al públic assistent.

L'equip local s'avençà ben
aviat en el marcador, parò a rel
d'aquest gol, els jugadors soue -
rics incomprensiblement perdé-
ren el control de l'encontre i erra-
ren moltes i bones oportunitats
de gol, mentres que, els visitants,
encoretjats arnb el gol de l'em-

Futbol Cinc en Pista 

Pep Toni's continua
golejant i Fortuna

no perd calada
G.M.

En la tercera jornada del torneig
del Victòria Caliu i F.P. perden la
imbatibilitat enfront dels Escoltes i
els Follets. Una vegada més la nota
predominant dels partits es la gran
quantitat de gols marcats.

Per aquest cap de setmana hi
ha prevists els següents partits: el
dissabte a partir de les 11 h. Pep
Toni's - Escoltes, i Téntol - Follets.
A partir de les 15 h. Fortuna - F.P. i
Hostal Es Port - Caliu.

Resuftats I ciassificack•

Caliu, 5 - Escoltes, 7
Téntol, 2 - Fortuna, 15
Follets, 10 - H. Es Port, 4
F.P. 6, Pep Toni's, 15
Pep Toni's 	 3 3 0 54 14 	 6
Fortuna 	 33 0 39 8 	 6
Caliu 	 3 2 1 27 19 	 4
F.P 	 3 2 1 15 19 	 4
Follets 	 3 1 2 20 27	 2
[scones 	 31 2 12 28	 2
H. Es Port 	 3 0 3 9 20	 0
Téntol 	 3 0 3 12 53 	 0

spat, creaven bastant de perill ca-
da cop que s'aprovaven a l'àrea
local i faltant cinc minuts per
acabar la primera part desfeien
l'empat amb un gol d'autèntica
fortuna.

En el segon temps, reaccio-
naren els den Josep Got, capgi-
rant al marcador i d'un 1-2 pasa-
ren a un 3-2 en manys de vint
minuts, després tant sols hi va
haver un equip damunt el terreny
de joc el &Slier, que va fructificar
quasi totes les accions ofensives,
goletjant a un rival que just va
mostrar perill en el primer peno-
de.

Passat-derna el Sóller es
desplaçarà a Felanitx per enfron-
tar-se a l'equip d'aquesta vila.
Mottes són les possibilitats
d'aconseguir un resultat positiu,
si es mantè la serietat dels últims
partits, jugats a fora de casa

Cadets

R. Calvo, 1 - C.F. Wier, 1

Alineació: C.F. Wier: Ge-
roni, Seguí, París, Hernández,
Ensenyat, Colom, Rodriguez,
Molino, Castanyer, Ribas Ale-
many. (Gregori, Valls, Zapata, T.
Ribas i Affons).

Gols: 1-0: Raul. 1-1: Ribas
(P).

Comentart Bon encontre el
jugat per els cadets del Sóller.

L'Arbitre, corn es costum a
fora camp, perjudicA al conjunto
solleric siulant-li quasi tot el par-
tit, en contra, privant-los d'una
victdria mes que merescuda.

Benjamins

Jornada a fora camp

Després deis partits de dis-
sabte passat, on els dos equips
del Sóller perderen clarament a
casa, demà el Sóller jugará al
camp de l'Unió, a la Real, i el
Sollerense ho fa al camp del
cuer Sant Francesc, que en el
partit d'anada va encaixar un
impresionant 12-1. Probable-
ment 'equip de Nico Aguillar
pugui repetir triomf. El Sólter per
la seva part, no ho té tant f Acil,
perd l'opció no s'ha de desapro-
frtar.
Resultats de dissabte passat:
Sollerense, 2 (Ravi i Arbona) -
Beta, 5
C.F. Sóller, O - Independent, 9

C.F. Sóller, 8 - Petra, 3

Extraordinari segon temps
Bernat, 3 gols

CA'N TOM REJA
Calle Luna, n° 27 - Telf. 63.04.24

EL SABADO DE LA PROXIMA SEMANA DIA 9 DE MARZO
FINALIZARAN NUESTRAS REBAJAS

— ULTIMA SEMANA —

APROVECHE LA OPORTUNIDAD PARA COMPRAR A PRECIOS REBAJADOS

BOBINATGES
PERE

Reparació de motors electrics
i tota classe de

máquinas eléctriques.
FAGIndustrials NSKVeda de rodaments per automobils

Retens per ohs marca RAZ
Juntes tórica marca RAZ

C/. Victoria, aim. 50-A.
Tel!. 63.23.71 - SOLLER



La cursa es celebrà aquest diumenge a Logronyo

Cristòfol Castanyer, al Campionat
d'Espanya de Cross

Joan

Tal com pronosticava "Veu de Sóller" fa
dues setmanes l'atleta junior sollenc Cristòfol
Castanyer, en Toful de Ca na Reia, ha estat
seleccionat per la Federació Balear d'Atletisme
per a participer en el Campionat d'Espanya de
Cross, que es disputarà aquest diumenge a
Logronyo.

A pesar de ser una nova esperada, que ve
a confirmar el bon moment de forma pel que
esta travessant el solleric, i la seva bona trajec-
tòria a trayès de tota la temporada illenca
cross, la confirmació de la 'lista de seleccio-
nats per part de la Federació ha estat una au-
tentica festa a nivell local, festa que va comen-
çar amb un bon sopar de companyonatge a un
conegut restaurant del Port de Sóller, amb
l'assistència de la totalitat d'atletes sollerics, i
com no de "Veu de &Mer", sempre al peu de
Ia notícia esportiva.

L'expedició Balear, dins la que a més d'en
Toful, s'hi troben els atletes de l'Hermes-Circu-
lo Sollerense Mateu Dominguez, Eloisa Mar.!
tinez • Vicenta Cordon, sortira de la nostra 111a
demà al mati.

Des de aquestes planes donem la nostra
felicitació a l'esforçat atleta i millor amic, que

no dubtem representara dignament els colors
locals a terres peninsulars, a les que, junta-
ment amb l'expedició, es  desplaçarà un co-
rresponsal de la nostra redacció.

Mateu Dominguez Campió de Mallorca
i Robert Cledon Medalla de Bronze

Robert Cledon guanyador de la "Challenge"
i Cristòfol Castanyer, tercer

Diumenge passat es disputa en el circuit
del Hipòdrom Son Bordils, d'Inca el
Campionat de Mallorca de Camp a Tra-
vés, darrer Cross de la temporada pun-
tuable per a la "Challenge del Conseil
Insular de Mallorca". Dins un circuit bas-
tan enfangat l'Hermes-Circulo Solleren-

se aconsegui el Campionat Illenc clins
Ia categoria senior Mateu Dominguez),
dues Medalles de Bronze (Robert Cie-
don i Teresa Silvente), els triomfs abso-
luts a la Challenge (Robert Cledon i Ma-
teu Dominguez) i un tercer Hoc (Cristò

-fol Castaiier)."DEFENSORA SOLLERENSE"
Societat Recreativa i Cultural

Real, 13
07100 SÓLLER (Mallorca)

Dissabte, dia
2 de Mar; 1991
a les 21'30 h_

Bai/ de Saló !!
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Bàsquet Petanca Atietisme  

Jota & Besfer

Cadet Femeni t

J. Mariana, 56 - Perles, 64

Constants alternatives en el
marcador 'al llarg del partit, on
les locals lluitaren de debó per
intentar la victòria. En els últims
minuts es va tirar per terra la
bona tasca anterior. S. Munar,
Frau i M.M. Arbona, les millors. -

Juvenil Femení

J. Mariana, 43 - B.Inca, 37

Victòria amb moltes dificul-
tats davant un dels més fluixos
riyals -. El Mariana va haver de
Iluitar de valent per superar el
típic joc anàrquic de les ingue-
res, que aiximateix s'empraren
amb molta duresa.

Junior Masculí

J. Mariana, 76 - Espanyol, 61

Excellent partit. Bones de-
fenses individuals, més agres-
siva per part espanyolista, que
permetè una tgualtat en el mar-
cador que es va rompre a tres
minuts de l'acabament, quan el
Mariana aconsegui un especta-
cular parcial de 10-0. Colossal

F. Rosselló en el rebot, i J. Oli-
ver en les seves penetracions a
cistella.

Infantil Masculi

J. Mariana, 53 - S. Agusti, 61

Uns nefasts primers deu
minuts permeteren un parcial
10-22, que pesaren com una
llosa. Partit de certa qualitat, ju-
gal amb molta força, amb bona
direcció d'equip i destacada ac- •
tuació de J.J. Castanyer i J. Mo-
rell.

Mini-Masculí

B. Inca, 37 - J. Mariana, 31

demencial i parcial ac-
tuació arbitral, fou un factor de-
terminant pel resultat final. Mol-
ta igualtat, alternatives, i permi-
sibilitat arbitral als locals, amb
nombroses i continuades viola-
cions de tres segons, increi-
blement. tragades pel de gris.
Lamentable.

PROPERA JORNADA
DISSABTE, 2

A les 11,30: J. Mariana-Pa-
tronat (Mini Masculí)

A les 17,00: J. Maria-
na-Orisba (Juvenil Femení)

A les 18,30: J. Mariana-Es
Capitol (Junior M.).

Unió i Sóller
al Play—Off
pel títol

Toni Rullan

A falta d'una jornada
per. acabar la Higa, Sóller i
Unió de Sóller tenen asegu-
rada la participació al
Play-Off pel titol de Iliga de
Preferent, també esta clat-
sificat el Puente. El quart es
decidira a la darrera jornada
entre els equips del Arenal
o Santa Marta.

Resultats

Preferent:
At. Molinar, 4-U. Sóller, 5
Sóller, 6 -- Unió d'Inca, 3
Segona
Sóller, 9 - Ready, 0
Punta Verde, 7 - Belles Pis-
tes, 2
Unió de Sóller, 6 - Son Oli-
va, 3
Tercera:
Unió de Sóller, 4 -- Bar
Central, 5
Femenines
Puente, 6-Unió de &iller, 3

La Directiva del C.P.
Unió de Sóller, té la intenció
de fer una placa amb re-
cord del malograt Rodrigo
Gambin Méndez, que du-
rant molt d'anys va ésser
un destacat jugador i
col.laborador d'aquest club
sportiu. Gran sportista . .i .

millor persona, es va fer
mereixedor del apreci i l'es-
tima dels seus amics i tarn-
bé, tant dels seus com-
panys d'equip com dels ri-
yals en els terrenys de joc.
Descansi en pau.

Joan

A la cursa de juniors es-
capen de sortida en Francesc
Gornariz (Fidípides) i en Jo-
sep Pérez (Colonya - Pollen-
ça), seguits per un grup de
cinc atletes dins els que es
troba el local Cristòfol Cas-
tañer. A mitja cursa en Pé-
rez, degut al fang va sofrir
una caiguda, partint en Go-
mariz en solitari.

L'emoció es centra dins el
grup perseguidor, i a la darre-
ra volta en Vicenç Villalonga
(Colonya Pollença) pega una
forta estirada que fou aguan-

tada pel solleric, entrant en
Cristòfol en el Hoc quart. En
Joan -Jaume Marqués opta
per la retirada. Gracies en
aquesta classificació en Cris-
tòfol Castatier aconsegui el
tercer l'oc de la Challenge del
Consell Insular rebent un tro-
feu i un premi de vuit-mil pes-
setes en metallic.

A la cursa de seniors fe-
menins na Vicenta Cordon
es retira i na Brenda Willod
es classifica en el Hoc sise.

Dins seniors masculins
clar triomf d'en Mateu Do-
minguez que des de els pri-
mers metres agafa el control
de la prova juntament amb

en Josep-M. Sanchez (Capol)
i en Manuel Muñoz (Fidípi-
des), deixant-los material-
ment clavats a la segona vol-
ta en que partí en solitari, im-
posant-se corn a nou Cam-
pió de Mallorca i guanya-
dor de la Challenge.

A la categoria de veterans
es roda en compacte pilot a
Ia primera volta, partint en Ju-
rado, seguit d'en De la Ca-
mara, a la segona.

El solleric Robert Cledon
es classifica el tercer, con-
querint al mateix temps el
Primer Hoc de la Challenge,
rebent trofeu i vint-mil pesse-
tes en metallic.

Juniors i nines juvenils,
salvaren els mobles

Una altre jornada molt discreta pel Mariana. Unica-
ment l'equip Junior, amb el seu triomf clavant l'Espanyol i
el Juvenil femení, salvaren la papereta. Per aquest cap
de setmana s'anuncien tres interessants partits a pista
sollerica, amb un Mariana-Es Capitol de Juniors que fotra
xispes.

VI Torneig "Circulo Sollerense"

Inesperada retirada de J.A. Aguiló
Joan

Acaba de finalitzar la primera ronda de les cinc de que cons-
tara la sisena edició del Torneig d'Escacs "Circulo Sollerense",
sent el més destacable la retirada d'en Jaume-Antoni Aguiló.

Han perdut la primera confrontació, per no presentar-se a
disputar- la en Tornés Plomer i na blanda Marroig.

Els resultats han estat els següents:
Marti Ferrer, 1 - Antoni Carbonell, 0
Hector Guerrero, 1 - Maties Ferrer, 0
Antoni Colom, 1 - Joan-Ant. Ruiz, 0
Antoni Darder, 0,5 - Nicolau Cortés, 0,5
Josep Santana, 1 - lolanda Marroig, 0
Josep Valera, 1 - Xim Reynés,
Paco Rado, 1 - Tomas Plomer,
Josep Frontera, 0,5 - Joan-A. Jorquera, 0,5
Maribel Pons, 0 - Antoni Molino, 1

Escacs Karate  

Rectificació

Dins la modalitat de com-
bat (Kumite) del Campionat
de les Balears de Karate.
disputat a Calvià, el solleric
Vicenç Olivares es classifica
en quart 1/oc, mentres que en
Francesc Casasnovas dins
Ia modalitat de Katas passa
dues voltes de les tres que hi
ha per poder quedar classi fi

-cats. L'ambient fou molt favo-
rable i els karateques sollerics
acumularen una important
experiencia al seu favor, tant
dins el ''Kumite" com dins les
"Katas" experiencia molt im-
portant de cara a les proves
per a aprovar els cinturons
més elevats.

Enhorabona als dos repre-
sentants locals



Sembla mentida com una paella d'aquest volum pot sortir tan esquisida.
torres, Tatxa i López Dacal, "pares de la criatura", vigilen d'aprop el

tiberi en els instants final de cocció.  Finalment, en sortiren mes de cent
plats. (Foto T.0.)

La paella
en xifres

—INGREDIENTS-

8 kgs. d'arr6s
2 kgs. de conill

3,5 kgs. de pollastre
1 kgs. de xulla
3 kgs. de gambes
4 kgs. de *pia
2 kgs. de crancs imperials

carxofa
pèsols
mongetes
pebre vermell

—Fumet de peix-

3 kgs. de gerret.
sofregit d'alls, julivert,
ceba, tomtiga i pebres
verds.

\TZ 	E

M E NILO
TRATTORIA  

Cane Marina, 44 - Tel. 63.31 .55 Port de Sóller

Ofereix el seu servei i la seva varietat de plats.

Obert cada dia.
Reserves, "pizzes" per endurs'en

Atuerc ce 	 a 5 ce a madrugada

Cane Luna,12 • Sóller
Mallorca Tel. 63-04-47

FERRETERIA

ACIO CAIXA Dr PENSIONS
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Dijous de la setmana passada, es celebrà una festa gastronòmica al Camp
Municipal d'Esports. La més representativa de les penyes del Reial Mallorca,

Ia "Penya Arrabal", va voler brindar pels kits últims del C.F. Sóller en el
terreny esportiu. El resultat: una fantástica paella, elaborada pels cataliners, el

més pur estil mariner. Més de cent racions, i tantes n' hi hagués hagudes...

La "Penya Arrabal" i el C.F. Sóller estrenyen I laços d' amistat
i col.laboració

Una monumental paella
va ser compartida entre

mallorquinistas i sollerics
Toni Oliver

Vegent els ingredients,
alb no podia fallar. Les flaires
d'aquell fumet de peix eren
tota una premonició. Sèpies,
gamba viva, crancs imperials
que es movien. Tot a punt.
Cam, pebre vermeil, se i
grenyal. Joan Torres, el savi
cuiner, que a més de banquer
es un gran coneixedor del
món mariner, suava de bon
de ver. La seva immensa cor-
pulència parla de mil i una ex-
periències. La seguretat i el
seu domini de la situació, au-
guraven tot un exit.

Una maravella d'arròs

La coincidencia era total i
absoluta: una paella de "cha-
peau". Tothom es Ilepà els
dits. Increible. Jugadors, di-
rectius, col.laboradors i prem-
sa compartirem unes hores
especialment grates i estimu-
lants. Els parlaments del pre-
sident del Sóller, president de
la penya, Antoni Planes "Tatxa"
i una Varga i salada glosa del
infaltable Tomeuet, posaren fi
a un acte senzill i emocionant.
Les velles diferencies i rivali-
tats entre el recordat i ja de-
saparegut C.F. Santa Catalina
i el Sóller dels anys seixanta,
foren recordades. Eren altres
temps. Dijous, tots es done-
ren la me.

El capita del Sóller, Miguel Nadal, volgué agrair al "chef' Joan Torres la seva gran feina.
Va ser una paella "5 estrellas"

Sa millor paella
que he menjat!

En Toni "Tatxa", president
de sa gran "Penya Arrabal"
aquest homo no té rival
i arrossega molta gent

Tenguèren un gran detail
i molt digne d'alabar
sa gran paella varen pagar
i que el Sóller no vagi per avail

I a ne'n Joan Torres, cuines
que fa feine en es Central
a n'aquest si que li dire
que li sorti fenomenal

Això es un cuiner de veritat
es poden treure ses sabates
amb dues gambes i quatre rates
es sa millor paella que he menjat!

Dos plats men vaig empassolar
i al tercer haguês arribat
però quan hi vaig tomar
tot ja s'havia acabat
i això va venir a demostrar
que se menjúa havia entusiasmat

Toni Tomeuet

RESTAURANTE
CA'N BIGOTE

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

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



L'Escola de Margers no tendràn,
enguany, la seu a Sóller

Podrien desaparéixer les males olors

La clavagueua u Asse(
fie! Born sett moa. cada

M.I.

La clavaguera existent al principi del passeig del Born,
entre les Cases de la Vila i el Bar Replà, podria deixar de fer
mala olor si s'executa l'acord adoptat per la Comissió de
Govern de modificar la seva estructura. De ser així, s'hauria
eliminat un important i cèntric focus de contaminació am-
biental, que proporciona molts inconvenients als vianants i
perjudicis als comerços de la zona.

Problema veil

Els inconvenients ocasionats per aquesta clavaguera

començaren arran de la construcció del nou edifici de les
Cases de la Vila i de la ubicació, per part de la companyia El
Gas, S.A., d'un transformador de tensió en el soterrani de
l'immoble, que compta amb un batiport d'accés situat a
l'acera del passeig del Born. El problema era que, cada ve-
gada que plovia intensament, l'aigua acumulada en aquell
indret anegava el transformador. Per aquest motiu, El Gas,
S.A. construi, prèvia autorització municipal, l'esmentada cla-
vaguera.

Possible solució

La possible solució, aportada per l'Ajudant d'Obra, con-
sisteix en la construcció d'una arqueta que actiii com a sifó
per retenir les olors i, a la vegada, comptin amb un recepta-
cle per a la retenció de terra i arena arrossegades per les ai-
giles de pluja.

El cost aproximat de les esmentades obres podria assolir
les 90.000 pesetes. També es construkia una arqueta con-
semblant a l'embomal situat un poc més avail, a la vorera de
l'acera.

El projecte d'aprofitament de l'aigua de Sa
Costera, a debat

Els Batles estan d'acord:
"L'abastiment dels nostres
municipis és prioritari"

El programa Report, que emet diàriament la
TV Balear, va incloure en la sessió de dimecres
un ample reportatge sobre les existències i les
necessitats d'aigua de la nostra illa, i dedicà un
esment especial als aqüifers que subministren
l'aigua potable a la capital i a les zones turísti-
ques, així com als pantans de Cúber i del Gorg
Blau i del volum d'aigua acumulada.

M.I.

L'estrella de l'emissió,
però, fou la presentació i el
comentan  de l'estudi de
variants del projecte
d'aprofitament de les ai-
gües de la font de Sa
Costera i del Torrent Ma-
jor de Sóller, del qual
n'hem donat ampla infor-
mació als nostres lectors
en edicions anteriors.

intervencions

lntervengueren en el
programa diverses perso-
nalitats de la política local,
de la universitat i de l'ad-
ministració, que donaren el
seu punt de vista particu-
lar i que, per la seva signi-
ficació, sintetitzam a conti-
nuació:

• Sr. Fayas, cap del
Servei Hidràulic: "La inten-
ció de la Conselleria es la
de garantitzar el submi-
nistrament d'aigua potable
a totes les zones costane-
res afectades: Sóller, For-
nalutx, Deià, etc.".

• Ramon Oliver, ge-
rent d'EMAYA: "L'aigua de
Sa Costera podria ser
transportada a Bunyola i
ser mesclada amb la de
s 'Estremera".

• Jordi Arbona, bat-
le de Fornalutx: "Estam
preocupats per l'impacte
ambiental que pugui oca-
sionar el futur projecte i
per la possibilitat que afec-
ti les nostres fonts. També
s'ha de tenir en compte la
gran parcellació del nostre
terme municipal i les difi-

cultats de pas de la cano-
nada per dins les distintes
finques".

• Antoni Arbona,
batle de Sóller: "L'Ajunta-
ment no aprovarà cap pro-
jecte que pugui perjudicar
a tercers".

• Marti Solivellas,
batle d'Escorca: "Es tracta
d'una font que está dins el
nostre terme municipal, tal
com ocorre amb els pan-
tans de Cúber i el Gorg
Blau i, per tant, demanaren
indempnitzacions. A més,
s'han de donar garanties
d'abastiment d'aigua a
tots els pobles de la Serra
de Tramuntana".

• Miguel Grimait,
professor de la Universitat:
"Aquest projecte no solu-
cionará els problemes
d'abastiment que té
perquè, en anys de segue-
ra, que es quan vertade-
rament es necessita l'ai-
gua, la font de Sa Costera
subministra un cabdal in-
suficient".

Dues mancances

El reportatge no es re-
feri a l'aprofitament dels
sobrants de l'aigua de la
Font de s'011a, que és
una possibilitat recollida a
l'estudi.

Tampoc esmentà una
tercera variant, a la que
feu referència el batle de
Fomalubc, consistent en
Ia instal.lació d'una cano-
nada que donaria la volta a
tota la vall, des de BAlitx
fins a la font de s'011a, i re-
colliria els sobrants del
Torrent des Salt.

Aigiies

Carrer Lluna, 25 - 631 288 - SOLLER
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Educació Civil

Demà, jornada de
conscienciació
sobre
circulació
i de civisme

J.C.

Demà dissabte els
nins i les nines de Sóller,
en concret del Grup
Esplai, repartiran uns fulle-
tons a totes les persones
adultes de Sóller.

Es tracta d'un docu-
ment on es demana a tots
els majors que respectin
les normes de circulació
per tal de prevenir els ac-
cidents de trànsit.

També hi ha una sèrie
de normes de convivència
i de civisme, per tal
d'aconseguir una millor
protecció de tots els ciu-
tadans.

Amb el lema "La pre-
venció es feina de tots",
l'Ajuntament de Sóller,
Protecció Civil de la Co-
munitat Autônoma, la Je-
fatura Provincial de Trà-
fec, la Policia Local i Pro-
tecció Civil de la comarca,
han organitzat aquesta
jornada.

A la tarda havia de rea-
litzar-se un simulacre de
rescat, però aquest acte
no podré realitzar-se per
questions de protocol. Es
preveu que s'ajornarà per
un altre dia que s'anuncia-
rà puntualment.

Segons a informat FO-
DESMA, l'Escola de Margers
de Mallorca no tendrà la seva
ubicació principal a Sóller tal i
com era costum des que es
va crear.

L'Escola—Taller es troba
punt de començar una nova
etapa de formació a comen-
çament d'abril. Amb l'objecte
de facilitar i apropar els tras-
Hats que suposen la seva ubi-
cació perenne a Sóller, s'ha
considerat oportú i sol.licitud
dels innombrables aspirants a
realitzar aquest ensenyament,
fer le primera etapa a Palma,
concretament a Son Pardo.

La segona etapa, emi-
nentment pràctica, es desen-
voluparà a diversos indrets de

l'illa per tal de cobrir les de-
mandes dels diversos munici-
pals.

Els aspirants no volen
desplaçar-se a Sóller

Pere Fullana per part del
FODESMA va comentar que
el trasllat de l'Escola—Taller no
significa que es deixin de fer
activitats a Sóller; més que
res es tracta d'un desplaça-
ment momentani. FODESMA
—prossegui Fullana— ha invertit
molts diners en el Ilançament
publicitari d'aquesta nova
etapa de l'Escola de Margers i
Ia resposta generalitzada que
ha obtingut per part de
l'alumnat és que es neguen a

traslladar—se a Sóller perquè
aquesta localitat està molt
allunyada de Palma i de la
resta de l'illa. "Això no és un
intent de centralitzar l'Escola
de Margers, sinó una realitat
constatada". "FODESMA té un
solar a Sóller, en propietat, i
evidentment hi farem activi-
tats. Aquesta nova ubicació
no suposarà cap desconnexió
dels Margers amb Sóller.
Permetrà practicar amb altres
mètodes de construcció que
no s'estilen a la Vall".

D'altra banda, Pere Fulla-
na va manifestar que trobava
estrany que els estaments
oficials sollerics no hagin dit
res davant el trasllat de l'Esco-
la a Palma.




