
Enllestit l'asfalt de la Carretera de Desviació 

G.M.

El dimarts d'aquesta setmana els operaris de
l'empresa Aglomerados Mallorca reprengueren les
obres d'asfaltat de la Carretera de Desviació i del
Port paralitzades des de la quarta setmana del de-
sembre passat.

Segons fonts de l'empresa AGLOMSA el projecte
contempla l'asfaltat de la carretera 711, des de Can
Repic a l'entrada de la ciutat fins a l'Estació Naval del
Port. També es colocarà asfalt nou a la Plaça de la
Torre i a tota la calçada dels jardins de la zona del
Monument 11 de Maig. No s'asfaltarà, però, el carrer
Poetesa Francesca Alcover ni el principi de la carrete-
ra del Coll, tal i com ho havia sol.licitat l'Ajuntament a
Ia Conselleria d'Obres Públiques fa unes setmanes.

Quinze dies d'obres

L'asfalt que s'utilitza es del tipus drenant, que
deixa passar l'aigua i fa que no es produeixin bas-
siots.

Des de la Torre fins a l'Estació Naval, no obstant,
s' utilitzarà l'asfalt normal.

AGLOMSA va assegurar que les obres no poden
durar més de quinze dies laborals. Si el temps es
desfavorable es podrien allargar més. La nova capa asfàltica ja cobreix per complet la ruta més transitada de la Vall.      

Serveis Socials

:INSERSO dóna una furgoneta
pels minusvalids i els ancians

M.I.

Amb data 1 de febrer, l'Institut Social de Serveis Socials
(INSERSO) ha concedit a l'Ajuntament de Sóller una ajuda
econòmica per a la compra d'una furgoneta destinada al trans-
port dels minusválids i dels ancians de la comarca. Aquesta
subvenció està inclosa dins el programa d'Ajudes Públiques a
Disminais i cobrirà integramentla compra de la furgoneta.

Minusvàlids de l'Estel Nou

La tramitació de la sol.licitud ha estat formulada pel Taller
Ocupacional Estel Nou, que sere el principal beneficiari del
vehicle, però no l'únic. Durant les vacances del taller i els caps
de setmana, la Residencia Nostra Sra. de la Victòria també en
podre fer ús. El vehicle es un Opel GME Medi Estate, de 2.200
cc. diesel, amb capacitat per a nou persones. La furgoneta se-
re utilitzada per acompanyar els minusvelids als Rocs de treball,
juntament amb les eines de jardineria, per acompanyar-los a
les excursions a diferents Rocs de l'Illa, i per transportar-los a
les finques agrícoles i ramaderes, museus i llocs d'interès cul-
tural o artistic.

Joan Arbona "Deu": Enemic de discussions inútils,
catalic practicant, esportista, pescador, tècnic en

informática, investigador i home d'Universitat.

Joan Arbona "Deu"
candidat a Batle

pel PSM
Joan Arbona "Deu", de 35 anys, casat,

és el cap de Ilista candidat a Batle de Sóller
pel Partit Socialista de Mallorca (PSM) a les
properes eleccions municipals.

Joan Arbona és Llicenciat en Ciències
Exactes i professor de matemàtiques a
l'Institut Guillem Colom de la nostra ciutat,
del qual ha estat també Cap d'Estudis. E-
nemic de polèmiques, enfrontaments i dis-
cussions inútils, Arbona uneix a les quali-
tats d'home seriós, metòdic i ordenat prò-
pies de la seva professió, unes considera-
bles inquietuds per tot allò relacionat amb
les nostres tradicions i costums de la nos-
tra terra, com anar a pescar o a cercar
esclatassangs.

Jaume Casasnovas

Home religiós i practicant, ben Iligat a la reali-
tat actual, Joan "Deu" sent una vertadera passió
per la pràctica d'activitats tant dispars com la
pesca i l'estudi de les seves tècniques, o
Ia informàtica, de la qual afirma que no es la
ciència del futur sine) que es ja la ciencia del pre-
sent.

Conegut esportista per la pràctica assídua
del tennis, activitat en la que destacà notable-
ment, Joan Arbona es, a la vegada, un home di-
nàmic, actiu i amant de la cultura, que ha format
part de la Junta Directiva del Circulo Sollerense
com a vocal comptable, des d'on ha contribUil a
Ia modernització i a la regularització de les finan-
ces i dels rebuts.

Home pràctic, treballador altruista i molt Iluita-
dor tenaç, en Joan "Deu" ha estat un dels mem-
bres impulsors de l'Associació del Museu de
Ciències Naturals i n'és el seu Director des de la
fundació.

Les seves dots de gran caminador i notable
científic defensor de la natura li han permès de
participar en estudis geobigics en col.laboració
amb la Universitat de les Illes Balears i amb el
geòleg solleric Guillem Colom.

Segons el PSM, Joan Arbona pot ser la perso-
na que, amb la seva capacitat de consens, els
seus coneixements pràctics, la seva honestedat i
Ia manca d'interessos que el lliguin amb les Ca-
ses de la Vila, contribueixi a solucionar la  difícil si-
tuació política i econômica que travessa el nostre
Ajuntament.
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Després d'un interval de dos mesos i mig Politico  

Tuduri, que no es desplaçà a Eivissa per un problema d'última hora relacionat
amb la salut del seu pare, tomare a l'alineació titular entrant el remarcable

Ferriolense.

Sóller-Ferriolense, dos cavalls guanyadors es veuran les cares
Nico, triomfador nat: 19 punts en 16

partits

Campeonat d'Espanya de Parcs
Infantils

Demà es seleccionen els
representants sollerics

J.C.

Demà, dissabte, es celebraran les proves selec-
tives per a l'elecció dels dos components que re-
presentaran la ciutat de Miler al XXVII Campeonat
d'Espanya de Parcs Infantils que es celebrarà
probablement a Bilbao.

Les proves començaran a les 9,30 del matí, amb
un test teòric. Una hora després es celebraran les
proves pràctiques a la Plaça Constitució. La plaça
sere dividida en dues parts, una preparada per a les
proves d'habilitat i l'altra per a les proves de circuit.
La Policia Local ha adoptat les mesures pertinents
per tal que la prova es pugui realitzar sense haver
de tallar la circulació pelt) mantenint l'espectaculari-
tatde les proves.

Participaran en aquesta fase els infants que han
superat la preselecció realitzada la setmana anterior
entre els alumnes de 8 a 14 anys dels col.legis
d'EGB de Sóller.

T.O. 	 mister i el treball conjunt en
definitiva.

Realment apassionant es
Un nou negatiu esborrat al presenta el Sóller — Ferriolense

camp de l'Hospitalet (0-0), en d'aquest diumenge. Dos
un partit de clara superioritat equips que han salvat la tem-
visitant. Pere Rodriguez, que porada, es veuran les cares,
va reaparèixer amb força, va amb la clara predisposició
tenir als seus peus el triomp. sollerica de revenja. El 2-1 del
El Sóller segueix per amunt, partit d'anada, vol ésser
de la me d'un entrenador que dament oblidat. La solució es
va venir amb l'auréola de evident: obtenir el triompf i mi-
triomfador. rar de superar el gol—averatje a

Xifres canten: 19 punts en un rival molt motivat i que
16 encontres, es un promig vendrà acompanyat de molts
realment molt notable. A des- de seguidors. Hi pot haver
tacar també l'assimilament ambient i sarau del bo per de-
dels jugadors als sistemes del vers Can Maiol.



EL TEMPS
Estació Sa Vinyassa

Pluja
de

fang

TEMPERATURES
	

MPLUJA
Minima 20,6 dia 5
	

4,0 litres dial
Minima 3,2 dia 2 1,7 litres dia 6

Dijous mati els que per desgràcia ens veim obligats a
deixar el cotexe a romandre a fora, els trobarem coberts per
una finca capa de pols color roig.

Aquest fenômen no es estrany perquè es produeix en
certes ocasions al Ilarg de l'any a les nostres illes.

L'origen d'aquest fenomen l'hem d'anar a cercar al Nort
d'Africa, vents molts forts del Sud aixequen la pols del
desert a gran altura viatjant de Sud a Nord i en cas de pluja
fa que aquest caigui impregnada de la pols que està en
suspensió.

Per altra part caldir que les temperatures han augmentat
considerablement, semble com si ja hàgim deixat definitiva-
ment el fred, pen) no cal fiar-se gaire porquè com diu l'adagi
popular: El març marceja.

P.D..- A l'hora de redactar aquesta informació s'ha intensifi-
cat la invasió de pols en suspensió procedent d'Africa
fins el punt que tapa la visibilitat de les muntanyes, es
probable que si plou ho fad altre cop en forma de
fang.

Visitaren el Jesús Nazar*
del Port de Stoller

J.S.

El primer de març,
l'associació de la Tercera
Edat visitaren el Jesús de
Medinacelli que cada any
se venera a la Parròquia
del Port de Sailer.

A les quatre de la tar-
da presidi l'Eucaristia
Mossen Miguel Deyà, rec-
tor de Fornalutx. Per a
iniciar la celebració, Joan
Seguí explicà el motiu
d'aquesta festivitat reli-
giosa, les seves imatges i
el moment de l'any que
estam passant: la Qua-
resma. Pere Sampol, vi-
cepresident de l'associa-
ció, animà els càntics
pulsant l'orgue, i Joan
Pons, rector del Port, diri-
gi les veus dels presents.
Llegí la lectura la Sra. To-
rres. En la homilia el ce-

lebrant va fer un sermó
de quaresma adaptat a
I ' acte.

Al final, un directiu
donà les gràcies a tots els
presents que sortiren
cantant "Agernamats ani-
rem caminant"

Acabada la celebració
començà la festa de ger-
manor, amb una bona
xocolatada a l'Hotel Ge-
neroso". Més de 150 per-
sones ens reunirem, jun-
tament amb els religio-
sos, dos sacerdots i qua-
tre germanes de la Cari-
tat.

Filmines del Perú. - Dia
14 de març, Mossen Pons
Payeras oferirà una Pro-
jecció de Diapositives
sobre el Perú. Serà a les
cinc del capvespre, i
després hi haurà una re-
frescada per a tots.

-AVUI

8 
de març
de11991

Avui divendres dia 8, St.
Joan de Nu

Demà dissabte, dia 9 St.
Pacià i Sta. Francesca, ví-
dua.

Diumenge dia 10, St. Me-
litó

Costumari

Es el patró de les perso-
nes asilades i dels malalts
hospitalitzats, així com dels
qui tenen cura.

Va dedicar-se a curar
beneitons, maniàtics i boigs,
I per això és el seu patró.

Aquest sant també és
protector de la collita de les
patates, i en alguns llos
l'anomenen St. Joan trum-
fer.

St. Pacia era bisbe de
Barcelona, i es l'advocat de
Ia paciência. Sta. Francesca
Ia tenien per advocada i

'; patrona les vídues i dones
grans.

Sorteig d'ahir dijous,
dia 7 de Man

5	 13 21
43 46 47

Comp. 12-

I ULM
Diious,7 Mar; 	 34.642
Dimecres, 6 Mar; 	 30.311
Dimarts, 5 Mar; 	 01.486
Dilluns, 4 Mar; 	 49.340

Divendres, 1 Mar;
53.662
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Serveis Ihá

Nuntament de Sae( 	 630260/0204
Oficina Municipal del Port 	 6,30101
Ajuntament de Fomalulx 	 631901
Ajuntament de Deià 	 639077
Jutjat de Sóller 	 630348
tsldaria 	 632611
Rectona 	 630602
Policia Munictal 	 630200
Policia Munal-Un:fincies 633721
GuardiaCivi 	 630203
Bombers 	 632560
Unitat Sanitalia 	 633011
Creu Raja 	 630845
Metje de Gukcia(Ayisos) 	 633721
Mercat 	 630231
Escomador 	 630561
Cementri 	 631429
Residencia-Hospici 	 630777
Depuradora 	 630842
Corrals 	 6:31191
'El Gas', s.a. 	 630128
Semi Funerae 	 633865
'El Gas" s.a (averias) 	 630198
'El Gas' s.a, (Urgencies) 	 631108
Locutai Baraix 	 630017
axes de Port 	 633316/69
A.S.C.P. (Ca'n (Ace) 	 632421
Drab Solerense 	 631206
La Uni5n 'Se Botigueta' 	 630163
Detensora Scierense 	 631556
F-errocarri de Slier 	 633130
Cia Samos Azules' 	 630170
CieTramontana' 	 632C61
Parada Taxis-Es Port 	 631384
Pada Taxis-S1 	 63 671
Parade Taxis-Se Torre 	 631379
Autocarstiompart 	 202125
Autocars Stiler 	 632821
Autocars Repic 	 630567

TRENS

Palma-S611er.
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 - 07,00 - 8,00- 09,00 - 10,00 -
11,00 - 12,- 13,00 - '14,00 - 15,00
- 16,00 - 17,00 - 17,55 - 19,00 - 20,00 -
'20,45. (21,00 Diumenges Festius).
Patt-S6lier. 06,20 - 07,30 - 08,25 - 09,30 -
10,30 - 11,30 - 12,30 - '1 3,25 - 14,30 -
15,30 -16,30 -17,30-18,30- 19,30 -
20,20 - 21,10(21,20 Diumengesi Festius).
AVIS:Elstramvies marcats amb on'
anllacen amb las arribades y sortides dels
trens.

AUTOCARS

(Derld'ectubrea131deMarç)
Palma-Yalldemossa- Deià -Port de Seller
07,30(')-10,00 - 12,00(')- 15,00 -
19.00
Valldemossa-0eia-Porl de Seller: 8(') -
10,30 -12.30n-15,30-19,30.
Deii-Porl de Seller 08,15(')- 10,45 -
12,45(')- 15,45- 19,45
Pon de S011er-Deii-Valldemossa-Palma:
07,30 - 09,30()- 14,30 -16,00(*)-
17,30
Deia-Valldemossa-Palma:08,00 -10,00(')
- 15,00 -16,30(') - 18,00.
Seller-Port de Pollença: 09,00.
Pod de Seller-Port de Pollença: 0930 .

Pori de Pollença-Seller 16,00

BARQUES

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

FARMACIA DE
GUARDIA

A l'Aluntament (Policia Municipal) vos indica-
ran la tarmacia a la qual vos podeu dirigir.
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RECEPTES D'ANTONI PINYA

Pagre am trempò
Ingredients:
- Un pagre d'1.300 Kg. -200 gr. de tomAtigues madures.
- 200 gr. de cebes. -100 gr. de pebres verds. -Un tassonet
de vi blanc. -Una cullerada de juevert. -Un decilitre d'oli
d'oliva. -Una llimona. -Pebre blanc.

Elaboració
Escatau i netejau el pagre i untau-lo amb llimona i pebre blanc.
Netejau les hortalisses i tallau-les en trinxes petites.
Posau un poc de pebre blanc, l'oli d'oliva i el juevert a les horta-

lisses.
Escampau la meitat de les hortalisses en una safa refractària i al

damunt posau-hi el pagre i tapau-lo amb la resta de les hortalis-
ses.

Tapau la safa amb paper d'alumini.
Deixau-ho coure al forn, fort al principi i moderat al final.
Serviu el plat acompanyat de patates bollides.

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.

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

Estanc Plaça Fleming

Comunicat

Avui I.L.P. a Can Dulce
A les nou del vespre tenim prevista la presentació

de la Iniciativa Legislativa Popular (I.L.P.) promoguda
per la majoria dels grups ecologistes de l'Estat.

Es tracta de presentar al Congrés de Diputats un
projecte de Llei que contempli el tancament i el des-
mantellament de la totalitat de les centrals nuclears de
l'Estat. Per la qual cosa es necessari presentar un pleg
de 500.000 firmes a favor d 'aquest projecte de Llei.

A més de la recollida de firmes es vol prendre
consciència de la necessitat de l'estalvi energetic i
demanar més recursos per a l'investigació i aplicació
d'energies menys agressives amb el medi ambient.

El problema energetic específic de les Illes, a més
del transport, són les centrals tèrmiques, que ni prop
fer-hi són in6cues, essent una de les principals cau-
ses de l'efecte hivernacle i de la pluja Acida.

Passant pel projecte de construcció d'un port car-
boner i una nova tèrmica a S'Estalella a més de
l'ampliació de la central d'Es Murterar. Realment
aquestes noves tèrmiques sols són necessàries per a
sostenir l'actual model de creixement urbanístic a les
Illes.

Des de demà mateix i si podem tots els dissabtes
mentre duri aquesta Campanya pararem una taula a
"Sa Plaça" de 11 a 1 de migdia per a recollir firmes.
També tenim disponibles plegs de firmes i fullets per
si qualque persona, grup o partit està interessat en fer
un petit esforç per aconseguir que es debati el futur
energetic al Congrès tenint present el sentiment an-
ti-nuclear la CIUTADANIA.

Assemblea Verde

Tercera Edat

ANUNCIS CLASSIFICATS

CLASES DE CERAMICA
Torno, Esmaltes, Gres.
Tel 63 35 24.

ALQUILO casa amueblada
estilo mallorquín, con jardín en
afueras Sóller. Enseñat API.
Tel. 6303 98.

COMPRARIA pequeño pi-
so, estudio o altillo convertible
en vivienda. Pasar ofertas por
escrito al Apartado 10090 de
Palma.

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

COMPRAM MOBLES i
qualsevol altra cosa rústica o
antiga. Pagam al comptat. An-
tiguitats Antoni de Sa Coma
(Jeroni Bisbal). Carrer del Vi-
cari Pastor, 8. Teléfonos
63.08.65 i 63.07.68.

SE COMPRAN Y RESTAU-
RAN muebles y toda clase de
objetos antiguos. Teléfonos:
63.05.74 y 45.61.04.

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

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

COMPRO LEÑA proceden-
te de podas, talas y arranca-
mientos. Preguntar por Miguel.
Tel. 63.22.38.

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

SE VENDE piso céntrico,
calle del Mar, ático 3, terraza
buna vista, precio interesante.
Informes: 63.30.98.

ES NECESSITEN un homo 1

un al.lot jove per fer feina a
jornal. Telf. 63.19.34. Migdies.

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

VENDO dos violines anti-
guos perfecto estado, buen
precio, de particular a particu-
lar. Tfno. 63.30.45

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

UNIVERSITARI dóna clas-
ses de repas. EGB i BUP (cata-

la, matematiques, llengua i li-
teratura). Inform. 63.00.31 de 13
h.al4h.

- .
VENDO Suzuki LIDO-49,

color negro en perfecto esta-
do. Informes 63.03.02.

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

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

SE VENDE piso, muy cén-
trico. Informes 63.14.04.

ES PRECISA al.lota per
guardar nin de 6 anys i ajudar
a la casa, de maw a setempre.
Tfn. 63.37.48. Vespres.

SE BUSCA dependienta 16
o 17 años que no vaya al cole-
gio. Tfno. 63.34.04.

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



Un grup de sollerics assaja
"Mestre Lau es Taconer"

M.I.

Des de fa pocs mesos, un grup de sollerics es
reuneix cada setmana a Can Dulce per assajar
l'obra de teatre popular "Mestre Lau Es Taconer"
de Tous i Maroto.

En total són onze actors, dels quals alguns ja
actuaren amb altres grups teatrals de Sóller i Ou-
tat. Ells són: Tomeu Campins, Tomeu Frau, Marga-
lida Socias, Francisca Riera, Pep Ripoll, Joan Roig,
Andreu Castaher, Catalina Pons, Miguel Valls, Es-
perança Jaume I Maria Socias. Els apuntadors, i
col.laboradors són Joan Bernat i Margalida Cam-
pins.

El grup, recentment format, encara no ha triat
un nom per presentar—se i tampoc està concreta-
da la data per estrenar l'obrta, per?) molt prest ens
informaran més àmpliament.

El PSM inicia una campanya
informativa sobre l'objecció
de consciència

La setmana anterior, el Partit Socialista de
Mallorca (PSM) inicià una campanya de caràcter in-
formatiu sobre l'Objecció de Consciencia. Aquesta
campanya va dirigida especialment als joves en
edat de complir el servei militar, i serà presentada i
difosa a la gran part dels Instituts de BUP i FP de
l'illa.

S'ha necessitat més d'un any de feina

L'actualització dels noms dels carrers
i la numeració de cases ja està a punt

Després de més d'un any de feina,
es troba a punt de ser aprovada pel Ple
de la Corporació la relació de tots els
noms de les vies públiques de la nostra
ciutat. En línies generals, la tasca ha
consistit en l'actualització del nomen-

clator existent i en la incorporació de
tots aquells camins, carrerons i vials
que no tenien denominació pròpia.
Aprofitant l'avinentesa, s'ha procedit,
també, a regularitzar tots els noms en
català.

M.I.

A partir de l'entrada en
vigor de la nova denominació,
les vies públiques quedaran
dividides en deu categories
distintes: plaça, placeta, ca-
rretera, avinguda, carrer, ca-
rreró, cam', travessa, accés i
vial. Per altra banda, els
nuclis sense denominació,
seran intitulats foc o urbanit-
zació fins i tant no se'ls adju-
diqui un nom específic. De-
sapareix, per tant, la denomi-
nació de Manzana que fins
ara havia designat les àrees
de població disseminada.

Nous camins

Una vegada enllestida la
feina, nombrosos noms de
camins o carrerons que do-
naven nom a una casa o a
una finca, han adquirit cate-

goria 	 Aixi, per exem-
ple, han estat acceptats el
Cami de ca ses Curiales, el
de Can Clapa, el de Can
Cuscanti, el de Can Pitera,
el de Can Pep des Celler, el
de Can Pebre, el de Can
Sanat, el de Can Sard, el de
Can Fabiol, el de Can Peri-
có, el de Can Carol, de Can
Gurgai, de Can Garbulla, de
Can Porxo, de Can Carabi-
na, de Can Calõs, de Can
Cati, de Can Comes, de
Can Gaspar, de Can Flor,
de Can Baixo, de Can Fu-
mat, de Can Gaiesc, de Can
Rosari, de Cas Batlet, de
Cas Pagés, i carrerons com
el de Cal Rei Herodes, el
des Fom, el den Figa o el de
Can Macià.

Numeració de cases

Al mateix temps que es
confeccionava el nomencle-

tor, s'ha procedit a actualitzar
Ia numeració de tots els edifi-
cis i vivendes, pintada en
negre sobre el portal. La zona
més afectada ha estat el Port,
Ia Platja i les urbanitzacions
més recents, on la retolació
estava desfassada o simple-
ment no existia.

Retolació

Quedarà pendent, per
acabar la tasca, la col.locació
de les corresponents rètols
amb la inscripció del nom de
cada una de les vies públi-
ques, així com la modificació
d'aquells carrers mal retolats
o escrits en castellà. Com
que es tracta d'una feina llar-
ga i, sobretot, costosa, es
previsible que la retolació es
faci per etapes, una mica ca-
da any, a mesura que les
possibilitats pressupostàries
municipals ho permetin.

Una dotzena de cotxes abandonats
seran desfets o venuts

A proposta del Sergent Miguel Quetglas,
I 'Ajuntament es desembarassarà pròximament

d'una dotzena de cotxes que es troben aLumulats
al solar de propietat municipal situat al cap d'amunt

del carrer Pau Noguera.

Abandonats a la via pública

Aquests vehicles -quatre Seat-600, dos Citroen-GS,
un R-12, un R-6, un R-4L, un Seat-133, un

Simca-1200 i un Chrysler- foren retirats de la via
pública per la Policia Local perquè es trobaven

abandonats i en mal estat de conservació.
Transcorregut el temps reglamentari sense que

hagin estat reclamats pels seus titulars, o be prèvia
renúncia explicita dels propietaris, els cotxes
passaren a ser de propietat municipal i foren
retirats i amuntegats a l'esmentat solar, que

actualment es troba al mexim de la seva capacitat.
Cobcesabandonats, es deixen als costats de carrers

de Sóller.

BENS D'AVALL

RESTAURANTE
REAPERTURA

A PARTIR DE DIA 16
DILLUNS TANCAT

RESERVES A 63.23.81

URBANIZACION COSTA DE DEIA
SOLLER MALLORCA (ESPAÑA)

TEL. 63.23.81

T EATRE
-PRINCIRL
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Teatre Circulació Educació cívica   

Redacció

La campanya empresa
pel PSM consisteix en l'edició
d'un tríptic informatiu sobre
l'objecció de consciencia, la
forma de declarar-se objec-
tor, la normativa legal que
l'empara i les entitats que
han demanat acollir objectors
per a la prestació social subs-
tituteíria, aixi com un model
d'instància per declarar-se
objector i una relació d'in-
drets on es pot sol.licitar més
informació sobre el tema.

Al mateix temps, també
s'ha editat un cartell en blanc
i negre que sere exhibit a les
vies públiques, amb el lema
"Un dret per a construir la
Pau".

No a la mili

L'objecció de consciencia

es la negativa a complir una
determinada Ilei o norma
obligatoria per a tothom. En
aquest cas, es tracta de la
negativa a fer la mili. L'objec-
ció es un dret reconegut a la
Constitució i a la Declaració
dels Drets Humans, i este re-
gulada a la normativa legal
espanyola.

La sol.licitud d'objecció
es pot presentar des de l'any
en qué compleixes els 17
anys, fins dos mesos abans
de la incorporació a files. Se-
gons la Ilei, tots els que siguin
reconeguts com a objectors
han de realitzar una prestació
social substitutária de 18 me-
sos, molt superior al servei
militar.

Aquesta prestació es du-
re a terme, prioriteriament, en
àrees relacionades amb la
conservació del medi am-
bient, serveis socials, protec-
ció civil, serveis sanitaris i
cooperació internacional.

L' infantesa
de Sóller
aconsella
als majors

J.C.

El passat dissab-
te els infants de la
comarca de Sóller
sortiren al carrer per
donar consells a les
persones majors. Es
tracta de la continui-
tat del curs que ve-
nen realitzant sobre
Protecció Civil i
Educació Vial i pre-
cisament es varen
repartir uns tríptics
que parlaven de deu
punts de cada una
d'aquestes dues
materies.

En total es repar-
tiren 1.600 fulls i 800
ferratines al Ilarg de
tot el matí. Com a fet
graciós cal destacar
les cares que feien
les persones majors,
quan els al.lots
s'apropaven a ells
indicant-los que
aquests eren els
consells que havien
de seguir per millo-
rar la vida prôpia i la
dels demés. La
campanya ha estat
molt ben considera-
da en general per a
tot el poble.

La campanya de
conscienciació, ha
rebut la col.laboració
de Protecció Civil
del Govern Balear,
Capdalia de Trànsit i
L'Ajuntament de
Sóller.

Aquesta ha estat
una més de les acti-
vitats previstes dins
la Campanya
d'Educació Vial i
Protecció Civil a les
escoles de Sóller.

AJUNTAMENT DE SOLLER
PADRO MUNICIPAL D'HABITANTS

I CENSOS DE POBLACIO
I VIVENDES DE 1991

Havent-se iniciat la confecció del Pa-
dró Municipal d'Habitants i el cens de
població i vivendes d'aquest terme de
Sóller, es posa en ccneixement dels ciu-
tadans que en breu rebran la visita dels
Agents Censals anomenats a l'efecte,
pregant-lis es servesquin facilitar les da-
des que us sol.licitin, ¡a que no es deu
oblidar que el Padró té gran importància,
tant per al municipi com per als propis re-
sidents, els quals hauran de figurar inscrits
al mateix per poder obtenir les oportunes
certificacions que precisin de l'Ajunta-
ment, així com per exercir el seu dret a
vot.

EL BAILE



Servei a domicili de "plues"
divendres, dissabtes i diumenges

tYs/Mts,"
Pizzen'a— Café — Croíssanten'a

C/. Lluna, 5
S630907- 07100SOLLER

MIGJORN
Boutique

C/. Vives, 2
07100 SOLLER (Mallorca)

AVANCE PRIMAVERA VERANO
MODELOS FINAL DE TEMPORADA

30% DTO.
Frente Plaza Constitución

LLIBRERIA

atatraix
Sa Lluna, 5 - Teléf. 632641 — SOLLER

Dr. FRANCESC PEREZ PASTOR
Metge Estomatèleg,

especialista en

Ortodòncia anuncia la
seva pròxima opertura

de la consulta
dedicada

exclusivament
a Ortodòncia.

C/. Victoria n°42. Tel. 63 05 39
Visites concertades
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Es construeix 	 "lb^

un mur anclat
sobre la boca
nord del túnel

G.M.

Durant les darreres set-
manes els obrers que treba-
lien en la construcció del
Túnel han estat construint
un mur anclat sobre la boca
nord per evitar possibles
desprendiments que perju-
dicarien la carretera del Coll,
en la qual ja aparegueren
uns cruis.

La terra a s'Extremera

Per altra banda l'engin-
yer Mateu Estrany, de
l'empresa cosntructora
FOCSA, va informar que,
des de l 'mid  de les obres, la
terra extreta a la banda de
Sóller es tira a la finca de
S'Extremera, de Bunyola.
En algunes ocasions s'ha
arribat a deixar aquest ma-
terial a la Vall però durant
molt poc temps, ja que els
vains o els grups politics o
ecologistes ho han denun-
ciat i s'hi han oposat.

Estrany es lamenta que
Ia terra hagi de ser transpor-
tada pel Coll amb camions
molestant els altres conduc-
tors, però afirma que les
gestions realitzades per
poder deixar la terra a
Sóller, encara que una ve-
gada obert el túnel fos reti-
rada, han estades infruc-
tuoses. Paralel.lament Fran-
cesc Berga, de la societat
Inverbroker que ha gestio-
nat la venda de les accions,
va informar que s'ha venut
entre el 75 i el 100 per cent
del total. La campanya no
ha tengut l'èxit esperat a
Saler encara que sí a la res-
ta de l'Illa, encara que els
compradors dels grans pa-
quets són de l'estranger.

En els propers dies, se-
gons anuncié Berga, els ac-
cionistes rebran completa
informació sobre el desen-
volupament de l'obra.

Voltor demana a TV3 i C-9 un programa per
divulgar la tasca de Francesc de B. Moll

Francesc de Borja Moll, fibleg recentment desaparegut, del
qual el nostre setmanari ha informat knpliament, fou el primer Soci
Fundador de Voltor, societat en favor de la normalització del català
als mitjans de comunicació. Ara, la societat Voltor vol retre home-
natge a l'il.lustre filòleg i, per aquest motiu, sol.licitarà a les Televi-
sions Autonòmiques de Catalunya i del País Valencià que dediquin
programes monogràfics per divulgar la vida i l'obra de Francesc de
Borja. Entre les possibilitats, no es descarta la idea que N3 i el
Canal 33 podrien dedicar-li un programa de debat del espai "Sen-
yals", que dirigeix Josep M. Espinés.

Avisos edesials

Catequesi de Confirmació per a majors de 25 anys. — Es
recorda a tots els batiats majors de 25 anys i que no hagin rebut
el sagrament de la Confirmació que es poden inscriure a qual-
sevol de les parròquies de la Vall, a fi d'iniciar la preparació.

Trobada de pares a Sa Capelleta. — Diumenge qui ve, a
les 4 del capvespre, tendrà Hoc a Sa Capelleta, la trobada tri-
mestral de pares i infants de catequesi familiar, coordinada per
Mn. Llorenç Lladá.

Setmana d'espiritualitat. — La setmana qui vé, de dilluns a
divendres, i organitzada pel Consell Parroquial de Pastoral,
tendré Iloc la setmana quaresmal de Espiritualitat i estar à cons-
tituida per:

Le pregària matinal de Laudes a les 8,30 del mati a St. Bar-
tomeu.

Entre les 18 i les 19 hores hi haurà un prevere disponible pel
sagrament de la reconciliació a Sant Bartomeu.

A les 19,30 a l'Església de l'Hospital,  pregària personal i co-
munitària amb Exposició del Santíssim.

A les 21, també a l'església de l'Hospital, conferència a dé-
rrec del P. Joan Arbona, M.SS.CC.

L'amenaça
de contenciós
administratiu
està aturada

J.C.

Després de la reunió
que tingueren la junta de
personal de les Cases de
la Vila, per tractar la que
va esser una amenaça per
part dels funcionaris d'in-
terposar un contenciós
administratiu contra l'Ajun-
tament per incompliment
de 15 punts del conveni, el
tema pareix que es troba
molt calmat.

L'Ajuntament, a més
d'haver posat a la disposi -
ci i de la junta de persona'
tot el material que ha estat
necesari, també han po-
sat en marxa l'engranatge
per acabar de solucionar
quasi tots els punts pen-
dents.

Només resta un punt
que es tracta de l'estudi
de Ilocs de traball que hi
ha en algun departament,
que es nega a presen-
tar-lo; la junta ha donat un
temps curt de plaç per
rebre dit estudi i si no es
així, serà el prOpi sindicat
el que el realitzarà.

Arriba la
subvenció per
a la nau de
Ia Cooperativa
Agricola

A principis del passat
mes de febrer arribé a la
Cooperativa Agrícola "San
Bartolomé" la segona part de
Ia subvenció que aquesta
associació pagesa havia
sol.licitat al FEOGA, orga-
nisme depenent de la Co-
munitat Econòmica Europea
(CEE), per a la financiació de
Ia nau comercial construida
a Sa Vinyassa.

La subvenció sol.licitada
s'acostava als deu milions
de pessetes, que havien de
ser aportades proporcional-
ment per la CEE i per l'Estat
Espanyol.

A finals de setembre del
any 1989 arribé l'aportació
estatal, que fou de 4.629.292
pesetes, i ara s'ha rebut
l'aportació europea, que as-
cendeix a 3.796.742 pese-
tes.

Un mine!) menys

Tal com és de veure,
l'aportació europea ha estat
sensiblement inferior a la
prevista.

El motiu d'aquesta minva
económica és que la Coope-
rativa va construir la
nau-magatzem, però no hi
foren instaLlades les cam-
bres frigorifiques, tal com
inicialment estava previst en
el projecte, i ara s'ha des-
comptat de la subvenció la
part proporcional correspo-
nent a la construcció de les

. cambres.

Mn. Joan Pons
presentá
l'encíclica
missionera
del Papa

G.M.

Divendres de la
setmana passada, el
rector solidan  de les
parròquies de &Nier,
Mn. Joan Pons, que du-
rant més de cinc anys
ha estat a la missió de
Cascas, al Perú, va
presentar la VIII End-
clica del Papa Joan
Pau II titulada Redemp-
toris Missio, sobre l'ac-
tivitat missionera de
l'Església.

Redemptoris Missio
vol recollir tota la filoso-
fia de la declaració Ad
Gentes de l'any 1.965
(en pie Concili Vaticà Il)
i l'Evangeli Nuntiandi
del Papa Pau VI publi-
cat l'any 1.975, i afa-
gir-hi tota l'experiència
adquirida pel papa
viatger en les seves vi-
sites per diversos Ilocs
del món.

En aquest docu-
ment el Papa fa una
cridada, no per anar a
Amèrica o a Asia, sinó
per dirigir la missió
evangelitzadora cap a
Asia.

Igualment anima as
laics a anar-hi.

Joan Pons afagí que
l'esperit missioner re-
nova l'Església i que
Sóller s'ha sentit espe-
cialment familiaritzat
amb el tercer món
perquè ha tengut mis-
sioners en aquells Iloas.
Especificà, també, que
missió no és sinònim
de tercer món, ja
que Mallorca mateixa
pot ser un camp de
missió.

Un mirral impor-
tant que fa mesos
que està. romput. El
del encreuament de
Ia carretera de For-
nalutx i el camí cap
a Biniaraix per Cas
Patró Lau.

La 	 visibilitat,
degut a les altes
parets dels marges,
és nul.la i si vens de
Biniaraix t'has
d'arriscar amb el
morro fins sortir a
carretera.

En definitiva, és
un mirrall del tot uti-
litzat.

Agricultura Església  

AJUNTAMENT DE SOLLER
ANUNCI

En relació al CENS D'AFECTATS PER LES
PLUGES TORRENCIALS DE GENER 1991, del
Govern Balear, segons informació publicada
la setmana anterior en aquest mateix Setma-
nari, es comunica als possibles interessats
que ja s'han rebut a l'Ajuntament els impre-
sos referents al SECTOR AGRARI I ACTIVI-
TATS DE PESCA PROFESSIONAL.

Es recorda que el plaç d'inscripció en
aquest Cens finalitza el dia 27 d'aquest mes
de març.

Saler, 6 de març de 1991.

AJUNTAMENT DE SOLLER
ANUNCI

Tenint previst asfaltar la carretera del
Port (des de la Desviació fins a l'inici del Ca-
mí des Cingle), a càrrec de la Conselleria
d'Obres Públiques, i pensant que la pròxima
setmana es farà el tram des de Sa Torre al
final, es prega als usuaris de la via pública
que tenguin el màxim de precaució, per tal
d'evitar possibles accidents, al temps que es
demanen disculpes per les molèsties que pu-
guin ocasionar els esmentats treballs.

Saler, a 6 de març 1991.
El BATLE.
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Agricultura ecològica

Amb totes les ventatges que
suposa obrir una Ilauna de la
fruita més tropical, posar la clau
al contacte d'un vehicle, omplir
l'aire de música gràcies a sofisti-
cats sistemes electrònics (posin
exemples), el fet de menjar una
patata que un mateix ha cultivat,
de posar-se un vestit que un
mateix ha tallat i cosit, d'omplir
l'aire amb la pròpia veu té una
qualitat creativa que es per amb
les coses "de prestado".

Amb aquesta costum que,
sense parar compte, hem anat
prenent de posseir passivament,
al final de la jomada, quan ja es-
tern cansats, obrim el diari, en-
cenem la tele i anem adquirint
passivament idees prefabrica-
des que després fern nostres i
amollem sense donar-nos
compte de que no sabem d'on
han sortit.

Hi ha una idea d'aquestes
que volen pels aires de la nostra
societat, que ens diu que l'agri-
cultura moderna ha de salvar el
mein de la seva fam. Ho sabem i

Glosa

Tradicions de
Ca Nostra

Per Quaresma, cocarrois
i per Pésqua, panades,
estrelles i robiols.
Per sa Fira, caragols
i quan ve Tots Sants, bunyols
i per Nadal, tords amb col,
torrons i ametles torrades
i unes bones ximbombades
davant ses neules penjades,
cantant cançons de bresol.

Biel Vila

Ses motos a sa
carretera des
Puig Major:
una agressió
constant

Som veinat des Mi-
rador de ses Barques.
Quasi cada diumenge i
alguns dissabtes puj a
s'olivar, i quasi cada
dissabte i quasi cada
diumenge me trob
amb sa mateixa peri-
llosa i il.legal situació:
es brusquers de ses
motos s'agafen sa ca-
rretera corn a seva i
fan simulacres de ca-
rreres.

Aquest comporta-
ment comporta, per
part des motoristes,
greus atemptats a sa
integritat física i emo-
cional de la resta de
conductors. Van a gran
velocitat; te passen
dins ses corbes, afe-
rrats an es teu vehicle;
van totalment junts i
són un estol; t'enver-
guen es seus renous
de cop i t'obliguen a
fer maniobres arrisca-
des...

En repetides oca-
sions he avistat a sa
policia, per?) sa situació
continua igual. Es ben
hora que ajuntament
de Fomalutx i Sóller i
sa Guàrdia Civil de
Tràfec prenguin me-
sures molt serioses.

Som persona pact-
fica i no me queda altra
sortida que deixar-me
atropellar o matar. Su-
Os que, com a minim,
ses autoritats compe-
tents vendran a retirar
es meus restes de sa
carretera. Me sabria
greu que em passassin
per damunt dues ve-
gades. Faig 174m.

Gràcies!.

Vala idõ, acabemne de parlar
si ho voleu, abans que  's fassi
més tart, d'aix6 del ferrocarrit

En Mario Verdaguer i en S.
Oliver digueren ja qualque cosa
de lo que jo tenia per dirvos, al
dedicar un recort a la carretera, a
la magnifica, a la maravellosa ca-
rretera del Coll, qui era i es enca-
ra i sera sempre una de les coses
més hermoses que hi ha que
veure a Mallorca. No estaria bé
que'ns en despedissim sense
una mica d'anyorança. Molt
guanyam amb el nou ferrocarril,
peni també perdem qualque co-
sa qu'estimavem. Les voltes d'Al-
fabia i el panorama alp' del clot
de Sóller contemplat desde
aquelles allures, eren pels ulls
una festa estraordinaria qui, pels
qui només una volta en l'any po-
diem disfrutarla, valia ben IA el
martin de cinc hores de diligencia
en companyia de les assidues i
assoleyades mosques del 06, o
amb la boca del cor acopada pel
dificultós café de dues décimes
prés a les tres i India del demati
abans d'encaixonamos dins om-
nibus, tots malfets i enrampats
de son i fret

Farem constar així mateix que
la diligencia de Sóller, sobre tot
en el seu bon temps, no era de
les més cansinas y desenqua-
demades, y tenia un estil de de-
vallat les costes bastant més ace-
lerat que 'l den Mario Verdaguer,
en els seus articles pulcres,

suaus, plens de fines notes des-
cnptives, sino que quant los llegiu
sempre vos pareix que plou. En lo
quem pens que tots estam con-
forms es en que aquest pic ha
entrat dins Sóller el Progrés. Y ai-
xò vol dir que ja poreu correr,
perque el Progrés quant entra
dins un poble es lo mateix qu'un
bou desfermat.

Quin dolor si el Progrés arri-
bava a destrossar la fesomia a la
nostra vila més bellas No sols la
més bella sino única entre totes
les de Mallorca pel carácter parti-
cular de la seva bellesa.
amb les seves hortes de taron-
gers, amb els seus casts antics
de pedra negrenca (i qualcun, all
de modem), amb el torrent d'ai-
gua verda y bullidora, qui l'atra-
vessa saltant per sota is ponts
con un riuetó dels Alps o dels Pi-
rineus: nota fresca i alegre, d'un
pintoresc casi exòtic, que només
se pot veure a Sóller... es una vila
qui té molt per perdre. Per amor
de Deu, guardaula bé i defensau-
la de les banyes del Progrés.
Apreniu de estimar cada aspecte,
cada recó, cada nota bella de la
població i del paisatje. Be es
que 's fassin coses noves i opor-
tunes, penó cal estimar lo que's té
i mirarse molten destruirlo.

Els enamorats de Sóller feim
vots parque al terme de la glorio-
sa via qu'heu uberta, la vila con-
servi sempre totes les seves gra-
cies i atractius.

Veu del lector Alanis de la Lluna és el seudbnim utilitzat per Miguel
Ferrà i Juan (1885-1947), literat nascut a Ciutat, que fou
bibliotecari de la Facultat de Medicina de la Universitat de
Barcelona i director de la Residència d'Estudiants. Ofi-
cialment enquadrat dins l'Escola Mallorquina, Ferrà man-
tingué correspondència assídua amb Maria Antônia Sal-
và i, des del dotze anys sovintejà les seves col.labora-
cions a tota quanta revista i medi d'informació tenia a
l'abast: Mier, Almudaina, Veu de Mallorca, Veu de Cata-
lunya, Correu de Mallorca,...

L'escrit que reproduïm aquí és la segona part d'un ar-
ticle publicat per primera vegada al Setmanari "Sóller" el
22 de juny del 1912, en ocasió de la inauguració de la lí-
nia del ferrocarril Palma-Sóller. El tema de fons que es
tracta a l'article torna estar de rabiosa actualitat amb la
polèmica suscitada arran de la construcció del túnel de la
carretera.

Francesc Lladó Rotger

A n'els sollerics
Alanís de la Lluna

ressos extranys als interessos
de les árees on s'apliquen re-
dueixen a la misèria als habi-
tants d'aquests paísos que co-
neixem corn terer món. Aix6 és
un fet que s'està produint avui
mateix.

Les mides de protecció dels
consumidors i del mitjà ambient
en el primer mewl han fet que les
companyes exportassin a páisos
més indefensos els problemes
de contaminació i de domini del
mercat.

La revolució verda, que ja fa
més de cent anys que tenia que
solucionar els problemes de la
fam, no tan sols no ho ha con-
seguit, sine> que s'ha convertit en
un gegant terrorífic, devorador
de terms, devorador de tot el
que es posa en el seu camí, fins
i tot de la dignitat humana.

no ho dubtem. Es tan logic, tan
evident, tots ho sabem. Per()
d'on ve aquesta idea? Per qué
ho sabem amb tanta seguretat?
En qué ens basem que ho veiem
tant clar? Si commmencem a in-
teressamos pel tema, si comen-
cem a Ilegir al respecte ens tro-
bem, per una banda, amb l'afir-
mació repetida d'aquesta idea i
per un altre, uns fets que ens
diuen tot el contrail.

La revolució verda habia de
salvar a la humanitat de la fam.
Noves Ilavors, deien, produirén
unes collites tant grans que el
tercer mon podré alimentar a
tots els seus fills. Només falta
concretar un petit detall. El dia
en que això es produiré. Avui
l'agricultura extensiva es causa
de tarn i de desertització. Les
tècniques imposades per inte-

CASA DEL MAR 
Impartición cursos gratuitos de
Iniciación Marinera y Patrón de

Pesca Local.

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

El plazo finaliza el 15 de marzo.

Sofia Longuet Castalier
Diplomada en Dietetica

Comunica la apertura de su consultorio
Dietas terapeuticas
Plan de adelgazamiento
Programas de nutrición para deportistas
Vigilancia alimenticia, embarazos y post parto
Avda. Once de Mayo, 25. Puerto de Sóller.

Cita previa: Tel. 6318 00. Llamar de lunes a viernes poria mañana.

CO-PROPIETARIS CARRETERA DE S'ILLETA 

Els convocam a la reunió que tindrà
Hoc diumenge dia 17 de març

a les once del dematí
a la Cafeteria Altamar

del Port de Sóller, per tractar temes
de molt d'interés, esperant l'asistencia

de tots.

NIA I

PLACER Y
RELAJAMIENTO

mammy 6Aant4
- 20 81 12

Abler, .ce, • 	 5 ce 	 '''&1 -1,gacla

Transports
C. SASTRE

GAS-OIL
PER A CALEFACCION

A DOMICILI
Te1.633049/630387

Ens diuen que l'agricultura moderna ha de salver el môn.

Morem de fam
Trencapinyons

Fins fa molt poc cada casa, cada grup
social s'abastia ell sol de gran part dels pro-
ductes que necesitava. Les coses externes
eren un luxe reservat a uns grups concrets,
o a certes ocasions excepcionals. Els ho-
mes en unes funcions, les dones en unes
altres, coneixin i transformen ells mateixos
gran part dels articles que necessitaven. Ara

la vida es més complexa i ens hem avesat a
anar als comerços a cercar lo que necessi-
tem, a dependre al maxim de uns serveis de
manteniment o de renovació, a que ens
donguin les coses fetes, privilegi que era de
uns pocs "afortunats". Tenir i obtenir són els
nostres motors, i això suposa una falta de
comunicació amb el nostre propi entom.
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55 membres: 49 allotjats 6 externs, conformen aquesta gran ternilla.

Sor Margarida, 48 anys al serval de la casa, la mes veterana.

El Silenci, respectubs, es converteix en bulla a l'hora de dinar.

L'Hospital: el bon
tracte familiar
a 55 allotjats

6
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Jaume Casasnovas

La estructura de la casa

La Residencia té planta
baixa i tres pisos a més d'una
terrassa. Inicialment, parlam
de l'apoca contemporània, la
casa era molt més petita. Fa
uns quinze anys, s'hi va afegir
Ia part nova, donació de la
familia Ballester—Llabrés. El
fet de tenir una estructura ar-
quitectònica organitzada so-
bre la planta noble de la casa
inicial ha fet que la distribució
espacial sigui limitada.

A la planta baixa hi tro-
bem l'entrada, el menjador,
dues grans sales on hi pas-
sen el temps, la cuina, el pati
—una de les gran mancances,
potser la principal— i la direc-
ció.

Al primer pis hi ha 18 habi-
tacions. Al segon n'hi ha 22
d'habitacions i un segon men-
jador—sala d'estar. Al tercer
pis hi ha 9 habitacions la bu-
gaderia i dependencies on
s'hi guarda roba. A dalt de tot
hi ha una terrassa coberta per
poder—hi estendre la roba.

Les habitacions estan
molt be. Tal volta són un xic
petites, sobretot si tenim en
compte que a mesura que va
passant el temps hi romanen
molt més. D'altra banda no
totes elles tenen calefacció.
La Superiora, Sor Antònia,
ens ha comentat que la Junta
de Govern enguany ha deci-
dit ampliar el sistema de cale-
facció central a totes les habi-
tacions i corredors que enca-
ra no en tenen.

La junta de Govern

La Junta de Gpvern de la
Residencia esta presidida pel
Batle, Antoni Arbona, i inte-
grada pel Regidor—Delegat,
Miguel Nadal, per la Superb-
Ta, Sor Antònia Valriui; per
l'Assistent Social Municipal,
Onofre Bisbal; i per la funcio-
naria municipal Ma. Pau Mo-
re! i que actua de Secretària.

La Junta es reuneix cada
segon dilluns de mes per a
tractar els temes ordinaris de
Ia casa i per analitzar el fun-
cionament de la mateixa. De
totes maneres —comenta Sor
Antònia— darrerament ens
hem reunit molt sovint perquè
hem renovat el Conveni que

Sor Maria del Pilar, Sor Se-
bastiana, Sor Francisca,
Sor Catalina i Sor Antònia
que es la superiora.

Sor Margalida es la més
veterana de la casa. Va arri-
bar a Sóller l'any 1944 i des
de Ilavors serveix incansa-
blement a l'Hospital. Sens
dubte es qui més ha pogut
observar els canvis que s'han

produit a la casa perquè 48
anys al mateix Hoc, sempre
traginant d'un costat a l'altre
són molts d'anys. La Superio-
ra ens va comentar que el
mes d'octubre Sor Margauda,
que com Sor Francinaina
també es de Sencelles, farà
les noces d'or com a Germa-
na de la Caritat.

La jornada de les monges

no es gens falaguera, si ob-
servam els horaris i la feina.
La jornada comença ben de
mati; solen aixecar—se sobre
les 6,30 per fer el laudes i les
oracions per tal de poder co-
mençar la tasca diaria cap
alla a les 7,30 hores. Cada
una de les monges té una
tasca concreta. La Superiora,
que es ATS, coordina les al-
tres germanes i dirigeix tarn-
bé el personal que treballa a
Ia institució.

Comentant l'horari de tre-
ball, Sor Antònia ens va dir
que les monjes fan vida co-
munitaria però que, en certa
manera aquesta es veu molt
condicionada a l'atenció dels
allotjats, sobretot dels ma-
lalts.

Els vespres sempre hi ha
vna monja que esta de guar-
dia, la qual assisteix les de-
mandes. Han de vetlar per
donar els medicaments a ho-
res concretes. En definitiva
tota una feinada, la qual sen-
se l'amor cap al proisme pel
quel elles es caracteritzen no
seria recompensada.

Parlant de recompenses,
tal i com Veu de Sóller ja va
cronicar en aprovar—se el nou
Conveni entre les Monges de
Ia Caritat i l'Ajuntament, de
les 6 monges esmentades
sols n'hi ha 4 que cobren i es-
tan assegurades a l'Ajunta-
ment, les dues restants resi-
deixen i treballen a la casa
però sense rebre cap com-
pensació econòmica a canvi.

El personal de l'Ajuntament

A més de les Monges, a
l'Hospital, hi treballen 7 dones
que tenen l'status de funcio-
naries de l'Ajuntament. Fins al
1986, any en que l'Ajunta-
ment es va fer càrrec de tota
l'Administració de l'establi-
ment, aquestes treballadores
depenien de les Monges. Al-
gunes d'aquestes dones ja fa
més de quinze anys que hi
fan feina, la qual cosa contri-
bueix que tractin familiarment
i amb atenció als allotjats.

El funcionariat de l'Hospi-
tal esta format per: 4 opera-
ries de neteja, 2 operaries de
cuina i 1 auxiliar de clinica.

Els allotjats

Com ja hem apuntat més
amunt, actualment hi ha 49
allotjats interns i 6 extems

Passa a la pagina segiient

L'hospital
avui

en dia
Avui en dia l'Hospi-

tal, tal i com es cone-
gut popularment, ja no
té res a veure amb
aquella estimAtica ca-
sa de la qual una bona
majoria de sollerics no
en volia sentir parlar
perquè pensar en
anar—hi era sinònim de
pobresa.

Ara l'Hospital es
una Residencia molt
neta, de bon tracte;
bàsicament es com
una família, això sí molt
gran, formada per 49
interns i 6 externs.
Abans era molta la
gent que no hi volia
anar, avui són molts
els que esperen una
plaça per poder—hi
entrar.

Hi ha vint—i—cinc
sol.licituds que desit-
gen formar part
d'aquest acolliment i
convivencia.

Però les cambres i
l'edifici, encara que ha
tengut successives
ampliacions, ja no te
cabuda per a mes.
Tècnicament, pariant
en Ilenguatge hoteler o
turístic, hi ha overbo-
king.

Visitar l'Hospital es
una experiência enri-
quidora. Crec que tots
els sollerics hi haurien
d'anar de tant en tant.

“nn relc.it-lArtnin
. LAI c.lucu,Ita

a diferencia de tantes
altres, recorda, com de
fet es, una casa solle-
rica qualsevol. Ja a
l'entrada podem ado-
nar—nos que hi ha mol-
ta netedat i molt d'or-
dre. Tot i haver—hi tan-
ta gent allotjada, hi
predomina el silenci, el
qual es romp a l'hora
de les menjades en
que el menjador, el
qual s'ha fet petit,
s'ompl de la majoria
dels allotjats. Els que
no poden baixar—hi per
motius mèdics o d'im-
pediment mengen a la
seva cambra a una
segona sala que hi ha
al segon pis.

Ia Congregació tenia signat
amb l'Ajuntament j , també,
perquè hem elaborat un
Reglament d'Ordre Intern, ha
que fins ara ni n'hi havia.
També hem modificat els Es-
tatuts, car s'ha hagut d'inte-
grar—hi l'Assistent Social".

Les monges de la Caritat

Com ja hem assenyalat a
Ia introducció histórica, les
Germanes de la Congregació
de Sant Vicenç de Paül, co-
negudes més popularment
com les Monjes de la Caritat,
dirigeixen l'Hospital des de fa
molts anys, exactament des
de 1862. Actualment la Co-
munitat de Monges de l'Hos-
pital esta integrada per 6
monges: Sor Margalida,



En Miguel Nadal, regidor, entrevistat, yore la Superiors: Sor Antenia
Valriu.

Miguel Nadal:
"Fa falta

a residènci
va, amb més

at"
-
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que hi van a dinar i a sopar. El
motiu que aquests 6 externs
no hi romanguin rau que no hi
ha cap habitació buida. S'ha
d'esperar que es produeixi
una baixa per poder admetre
gent nova.

D'entre els 55 membres
d'aquesta gran família pre-
dominen en percentatge les
dones. Són amplia majoria;
n'hi ha 38 front als 11 homes.
Sols hi ha 3 matrimonis.

Els més veterans, quant
als anys que fa que hi roma-
nen, són Na Dolores, que hi
va entrar el 1968, i en Jaume,
que hi va entrar el 1969.

La jornada d'aquesta gent
sol començar amb el berenar
que es serveix a les 8,30 h.
Dinen a les 12,45 h. Tornen a
berenar a les 16,30 h. i sopen
a les 19,45 h. A partir de les
21,00 h. solen retirar-se a les
seves habitacions.

Durant el dia la gent s'ho
organitza a la seva manera.
N'hi ha que van a casa seva,
a passejar i també poden fer
gimnàstica al petit girrinds
que s'ha ubicat a la sacristia.
Mentre feiem el reportatge
varem poder veure a moltes
dones que feien ganxet i a
altres que feien tertúlia o que
miraven la televisió. En línies
generals es pot dir que hi ha
una gran companyonia. Tam
bé han format un cor.

Demanant a la Superiora
si els costa integrar-se quan
entren, Sor Antònia ens va
contestar que al principi els
pot costar una mica, però
normalment s'adapten ràpi-
dament. Quant a la seva tas-
ca i a la de les altres religio-
ses va dir: "Es gratificant veu-
re que serveixes al proïsmes.
Donam el millor de nosaltres
perquè se sentin com si esti-
guessin a casa seva. Alguna
vegada ens han comentat
que sembla com si fossim les
seves mares".

Sor Antònia, en acabar la
visita, ens va dir que voldria
conscienciar el poble de
Seiner que a la nostra ciutat hi
fa falta una residencia molt
més gran que pugui atendre
les demandes. "M'agradaria
molt poder inaugurar una re-
sidència nova, seria bon sen-
yal", va concloure.

residencia que pugui donar
cabuda a 100 persones. Hem
de tenir en compte que hi ha
mé- de 25 sol.licituds que
esperen poder entrar.

V.S.: Hem sabut que es-
tau projectant algunes re-
formes?

M.N.: Sí, la Junta de Go-
vern va decidir ampliar el sis-
tema de calefacció perquè hi
ha una serie d'habitacions
que encara no en tenen. A
més hem de posar un ascen-
sor nou i altres petites coses.
Tot això ens costarà més de 5
milions. Tota millora i reforma
sempre es cara, però el prin-
cipal de tot es oferir el millor
servei als allotjats.

V.S.: Quin defectes tro-
bes a l'actual establiment?

M.N.: L'Hospital tot i que
s'hi realitzen millores contí-

nuament ha anat fent-se petit
i el defecte principal es que té
barreres funcionals. El fet
d'haver afegit la part nova a la
part noble, fa que hi hagi
desnivell i escalons. Avui en
dia es tendeix a eliminar
aquests impediments per tal
de facilitar que els residents
puguin anar a peu pla per tot.
Aim') es un factor a tenir en

Madó Dolors
i l'amo en Jaume,
són els residents

rites antics.

L'amo en Tomeu,
en bona cara i fotogènic,
reb les atencions
de la casa.

J.C.

Veu de Sóller: Com fun-
ciona l'Hospital?

M. Nadal: El funcionament
de la Residencia es ex-
cel.lent. Sincerament crec
que funciona molt be. El fet
que hi hagi una estreta col.la-
boració entre tota la gent que
està implicada en el seu fun-
cionament fa que la cosa rutlli
del més be.

V.S.: Quines mancances
té la Residència?

M.N.: La mancança prin-
cipal es l'espai. Actualment la
casa se'ns ha fet petita. No
podem admetre ningú més.
Hi ha overboking. Aquest
problema sols es pot solucio-
nar construint una residencia
nova, molt més funcional i
sobretot que sigui molt més
àmplia.

V.S. Per a quantes per-
sones calcules la nova
construcció?

M.N.: De seguir amb l'ac-
tual ritme de sol.licituds crec
que hem de pensar amb una

Un poc
d'història

Segons fonts histò-
riques la fundació de
l'Hospital es pot re-
muntar a l'any 1.324,
any en què el rei Sanç I
van autoritzar la dona-
ció mitjançant el decret
signat a Formiguera dia
24 d'agost de 1324. A
través d'aquest docu-
ment s'autoritzava,
també, als prohomes
de Sóller a edificar la
casa i allotjar els po-
bres y malalts:

Inicialment la cus-
tòdia de l'establiment
s'havia de confiar, se-
gons el document his-
tòric, a persona laica
que no portés ni habit,
ni creu, que fos de bo-
nes condicions, a elec-
ció dels esmentats
prohomes i que esti-
gués subjecte a la Cú-
ria Reial en mataria de
negocis.

Hem observat, com
d'antuvi els fidels, en
general, en fer testa-
ment no deixaven de
consignar un Ilegat per
als pobres i també no
mancaven les perso-
nes que en retirar-s'hi
donassin els bens que
tenien, agraits pel bon
servei que a l'Hospital
se'ls dispensava.

Fins al 1818 els
pobres de solmennitat
eren socorreguts amb
el producte de censes
propis provinents de
varies obres pies i
quan aquests no bas-
taven recorrien als fons
públics. El maig de
1818 l'Ajuntament va
crear una Comissió
que es va encarregar
d'elaborar els estatuts
per al govern d'una
mena d'ajuda dominci-
liaria. Pere) seria el 1820
quan, definitivament,
es varen posar els ci-
ments que varen servir
de base a la nova or-
ganització d'aquesta
casa. Es varen fer re-
formes i es va adequar
Ia casa a les necessi-
tats del moment. Quan
les Germanes de la Ca-
ritat varen arribar a
Sóller l'any 1862 es va-
ren fer càrrec de l'es-
tabliment, canviant a
partir de llavors l'orien-
tació general de l'Hos-
pital.

compte a l'hora de dissenyar
una nova residencia.

V.S.: Com creus que ha
d'ésser la nova Casa de
Familia?

M.N.: Bàsicament els es-
pais han d'ésser més amplis.
Quant a les habitacions,
creim que hauriem d'ésser to-
tes individuals, més grans per
tal de permetre instalar-hi a
més del Hit i guardarroba, una
camilla, una butaca, etc. Es
tracta de crear un clima molt
més càlid, que faci que el re-
sident se senti com a casa
seva i que pugui tenir la seva
pròpia intimitat. També pen-
sam que totes les habitacions
han de tenir cambra de bany
individual i, sobretot, han
d'esser prou amples per
permetre maniobrar amb faci-
litat quan hi ha casos d'impe-
dimentats.

També creim que hi ha
d'haver alguna habitació per
a matrimonis. En realitat es
tracta de fer més agradable
l'estada a la casa, combi-
nant-lo amb la funcionalitat
que exigeix un bon servei.

Creim, també, que a més
de tot l'assenyalat la residen-
cia ha de tenir un bon jardí i

molt de sol. Sens dubte
aquesta es la mancança que
més es nota ara.

V.S.: Heu fet gestions
per aconseguir-la?

M.N.: Sí, estam fent ges-
tions per tal de constuir
aquesta residencia, que de
fet es del tot necessària. Hem
estat mirant uns terrenys...

V.S.: Aim!) suposarà una
gran inversió, pot l'Ajunta-
ment fer-se'n càrrec?

M.N.: Això es el problema.
De totes maneres crec que
l'Ajuntament ha de fer el pos-
sible per aconseguir els fons
suficients per dur endavant
aquesta iniciativa. Particular-
ment m'interessa molt el BE-
NESTAR SOCIAL de qui sigui
i anirè alla on hagi d'anar per
poder veure realitzada agues-
ta residencia. El benestar de
Ia gent i en aquests cas dels
residents esta per damunt de
moltes coses.

V.S.: Vols afegir alguna
cosa més?

M.N.: No, sols agrair tant
Ia tasca de les treballadores
com de les monges que amb
la seva prof essionalitat i bon
tacte fan que la casa funcioni
tan be com funciona.



Estam en portes d'un partit que pot ser
apassionant. Sóller i Ferriolense, dos

equips virtualment salvats, ens oferirén a
bon segur, un emocionant encontre.

L'equip de Pep Dolc, recent ascendit,
porta una campanya esplèndida. Amb dos

positius, és l'equip revelació de l'actual

temporada. El Saler, sembla també
positivament enratxat, amb 8 dels 10
punts últims a la butxaca. Es preveu un
gran ambient a tes graderies, deg ut als
molts de seguidors que habitualment
acompanyen a l'equip visitant. El Sóller
faré el "Dia del Club".

El Sóller haurà de filar prim...
L'equip revelació de Son Ferriol arribarà amb un caramull

de seguidors. Es celebra el "Dia del Club"

Toni Oliver

Amb l'espina clavada de l'increible partit de la
primera volta, on l'equip solleric va perdre per 2-1
després de controlar la situació amb el gol inicial
de Tuduri, el Sóller sortiré esperonejat davant el
rocós i notable Ferriolense, equip que esté du-
guent a ternie una magnifica campanya, i que ara
mateix es troba amb 30 punts i dos positius. Tot fa
semblar que l'encontre pot ser magnific en nivella-
ció i emoció. Pot peritar el record d'imbatibilitat de
Juanjo, establert actualment en 409 minuts. Amb

Protagonistes

Tuti, Castro i cia., que són autèntics dimoniE
d'Am, la defensa local haure de fer es cap viu,
mostrar -se al seu mes art nivell de concentració.

Toma Tuduri

Toba] Tuduri no va poder desplaçar-se a Eivis-
sa per una dolència important del seu pare esde-
venida unes hores abans del viatje. El brau comodi
solleric probablement reapareixeré. Pel demés, Ni
co repetirà alineació inicial última, inclòs Pere Ro-
driguez, notable dins Hospitalet. La cita, al Camp
den Maiol, a les 16,15.

Rodriguez fou el solleric mes incisiu

Normés queda un negatiu
Segueix la ratxa de bons resultats a fora, d'un Sóller, que a
Ia segona volta aconsegueix lo que a la primera, li estava
negat, es a dir, puntuar a fora camp. Ara amb les tres darre-
res sortides, cinc punts, dels sis possibles. El de Hospitalet
si bé la victòria sollerica hagués estat mes justa, té un mèrit
especial, ja que a la coneguda baixa d'Amengual, a darrera
hora s'afegí !ha del indispensable Tuduri, que no pogué
anar a Eivissa per una situació familiar que ho va impedir.
L'inclusió d'en Pedro Rodriguez a l'onze titular, doné un re-
sultat del tot positiu, destacat dins l'equip solleric.

Trot eu
Regularitat 90-91

Partit
Hospitalet -

Punts
RODRIGUEZ 	  3
BESTARD 	  2
BALTASAR 	  1

General
TUDURI 	 23
BESTARD 	 23
MARTIN 	 20
Patrocina:

Calle Marina, 44 - Tel. 63.31.55 Port de Sóller

Bartolomé Bernat Ferrer
Y

Miguel Bernat Puigserver
Instalaciones y reparaciones eléctricas

Be rnalBernat
Tells: 633955 - 632803

Presupuestos sin compromiso

‚JI

B

REBAIXES
ROBA PER A INFANTS

— 	 Telf.61 11 21 	 —	 07100 SOLLER

TENIS -FUTBITO- PETANCA 	 -
BOCADILLOS - TAPAS VARIADAS - HELADOS

CERRADO LOS LUNES
C/. Victoria, 62	 Thro. 6335 70
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Futbollil Divisió — Juanjo 409 Sóller — Ferriolense als tres signes

o
Mer 

FITXATECNICA
Alineacions:

Hospitalet José Mana, Die-
go, Loi°, Vicente, Recio, Guli, Jo-
sé, Carena, Gallego i Arjona.

Juanjo, Brugos, Nadal,
Martin, Edu, Bestard, Sanchez,
Baltasar, Cladera, Mons (Aljama,
m. 80)i Rodriguez (Got, m. 87).

Arbitre: Garcia Carrasco. Una
actuació moit bona, la d'aquest
calegiat, que no va tenir mottes
complicacions. Tan sols mostrà
dues targetes grogues, cancre
tament al jugador local Gallego,
per dos cops.

Incidencies: Dia agradable a
Eivissa, poca assistência de
public i terreny de ¡oc en acepta-
bles condicions. El Saler es pre-
senta amb 14 jugadors, amb la
baixa a darrera hora de Tuduri,
que no va poder viatjar a causa
d'una repentina enfermetat del
seu pare.

CARTELLERA
FUTBOLÍSTICA

Dissabte, 9: 10,00: U.D. SoHe-
rense-E studiantes (Benjamins).

11,00: C.F. Sóller-Penya S. Piza
(Benjamins).

Diumenge, 10: 	 16,15: C.F.
Sóller-C.D. Ferriolense (3a. Div.
Nac.).

Andreu Vivas

Seguint amb la bona dispo-
sicle) defensiva actual, Nico va
deixar que l 'iniciativa del joc, la
dugués l'Hospitalet, cedint un
poc de terreny i presionant
despres, per aixi recuperar to-
tes guantes pilotes arribassin a
l'àrea sollerica. Bestard tornava
a l'equip i Rodriguez ho feia
per primera vegada de titular (i
de quina manera!). Llevat d'uns
primers quinze minuts d'intens
domini local, amb fins i tot 4
corners seguits en contra del
Saler, l'Hospitalet, no va inquie-
tar a Juanjo, nomes al minut 35
un tir de José dins l'àrea petita,
va donar l'ensurt al porter soue -
n.

El contraatac: l'arma visitant

El Sóller es limitava a fer
nombrosos contraatacs, bé Al-
fons o Rodriguez, durant tot
l'encontre, feren patir als defen-
sors eivissencs, sobretot a la
segona part, amb dues oportu-
nitats del jove Rodriguez, que
una li sorti la pilota massa alta i
altre, que el porter poqué atu-
rar.

Segons temps de maxima
tranquilitat

Estava clar, que aquell dia
era el de l'inspiració del debu-
tant "Pedrito" Rodriguez, que
apart de crear les abans esmen-
tades ocassions, va posar als
peus d'Alfons, una pilota d'or,
que degut a lo relliscós del te-
rreny de joc, no pogué agafar i
per lo tant, es perde una bona
oportunitat d'assolir el dos
punts. Els locals, per la seva
banda, seguien dominant el
centre del camp, ara bé, en 45
minuts, no donaren cap ensurt
més a Juanjo que ara veu com
la xifra de 409 minuts d'imbatibi-
litat es ja un fet i que no es gens
despreciable i que es pot veure
augmentada als quasi 500 mi-
nuts, si la visita del proper diu-
menge, acaba amb cap gol en
contra i el Ferriolense no acon-
segueix aixi marcara) Sóller.

En conclusió, empat just
d'un Sóller molt encertat en de-
fensa, Rodriguez i Bestard
com a jugadors mes destacats
del partit i un negatiu que vola
del compte solleric, que ja no-
mes li resta esborrar-ne un, el
que li queda. Als darrers des-
placements cinc positius, per
que no el proxim un o dos més?.

Nico LOPEZ: "El
Ferriolense sera molt

mal de pelar, pert
crec que guanyarem"

L'entrenador del Sóller es
conscient de les dificultats que,
pel seu equip, pot tenir el partit
de diumenge enfront el Ferriolen-
se:

-Sera un partit molt difícil.
Som dos equips molt parescuts,
de brega i Iluita. El Sóller crec
que tècnicament es superior, pe-
rò ells tenen un bloc molt mal de
pelar, amb uns puntes molt peri-
llosos i golejadors: Tut, Castro i
Sampol. Juguen molt pràctics a
darrera, amb uns marcatjes molt
forts. S'ha de guanyar, i per això
hem d'aprofitar al maxim les oca-
sions. Crec que l'equip nostre es-
ta molt fort de moral, i franca-
ment crec que encara que mos
costi molt, guanyarem al Ferrio-
lense.

Pep DOLS: "Sera
un partit molt

dificil pels dos
equips"

La magnífica marxa de l'equip
de Son Ferriol té un artífex clar: el
"mister" Pep Dols, qui en primer
Hoc ens diu quin es el secret del
seu equip:

-No n'hi ha cap de secret. La
Iluita, l 'entrega i molta feina acumu-
lada en un treball conjunt de tots.
Hem estat un equip regular, que
ha treballat sobre tot en equip. El
de &Olier sera un partit especial-
ment difícil per nosaltres, i també
pel nostre rival. El Sóller ha de-
mostrat el seu moment de forma,
aconseguint vuit dels deu ans
punts. Crec que sera un partit molt
interessant, entre dos equips en la
zona tranquila, que jugaran sense
les presions d'un resultat. Contaré
amb les probables reaparicions de
Castro, Sampol i Reines.

Xiu AMENGUAL:
"M'hen vaig.

L'entrenador no
compta amb mi"

La noticia-sorpresa es confirma
l'últim cap de setmana. Miguel
Amengual deixa el Sóller. El propi
Xiu ens confirma la nova:

-Efectivament, dijous de la set-
mana passada ho vaig comunicar a
Ia directiva. Perquè m'hen vaig?.
Bé, hi ha una série de circumstan-
des. Per un costat he de dir que ha
estat una decisió molt meditada, ja
que me trobava molt identificat amb
la gent de Sóller. En realitat, a mi
m'agrada jugar, i últimament l'en-
trenador no comptava amb jo. Vull
respectar els seus plans, però ne-
cessit estar molt motivat. I això ja no
era així. Abans passava gust d'en-
trenar, de jugar, pero darrerament
no era lo mateix. Tampoc en el ves-
tidor. En definitiva, per no estar a
gust, millor deixarei Hoc a un aftre.



PERLESTES ESPORTIVES

Vicente CANTATORE,
entrenador del Sevi-
lla, parlant de les crisi
dels "homes—gols":

"El goleador es un
hombre especial
dentro de un terreno
de juego. Cuando no
golea lo que està
acostumbrado, tiene
una preocupación
especial, que le impi-
de rendir al nivel suyo
habitual. Eso ocurre a
todos los goleado-

res".
Tranquil, Alfons. Ja veus que no sols et passa a tu...

RESULTATS I CLASSIFICACIO
Cordessar - Ferrerías 	
Cala D'Or - Alcúdia 	
P.D.Sta. Eulalia - Isleño 	
Portmany - Alaró 	
H. Isla Blanca - SOLLER 	

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

JO

Ferriolense - San Rafael
Alayor - Playas Calviii 	
Seislán - At. Baleares 	
Bock: C. Millar - Arenal
Poblense - Ibiza 	

E 	 P 	 OF 	 GC

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

Pootos
At. Baleares 	 27 16 10 1 38 9 42 +16
Ibiza 	 27 17 7 3 41 13 41 +15
Playas Calviá 	 28 15 10 3 57 17 40+14
Poblense 	 28 13 9 6 29 20 35 	 +7
Cala D'Or 	 28 12 11 5 34 25 35	 +5
Botha C. Millar 	 28 14 6 8 40 24 34 	 +6
Ferriolense 	 28 10 10 8 35 33 30	 +2
Ferrerías 	 28 10 10 8 29 28 30 	 t2
Seislán 	 27 11 6 10 30 28 28 	 +2
Mayor 	 27 8	 11 8 33 24 27 	 -1
SOLLER 	 28 9	 9 10 21 24 27	 -1
P.D.Sta. Eulalia 	 28 10 6 12 23 25 26	 -4
Cardessar 	 28 7	 11 10 33 36 25 	 -5
Isleño 	 27 9 7 11 25 34 25 	 -3
Arenal 	 28 7 	 8 13 32 31 22 	 -4
Alan!) 	 28 9 2 17 30 53 20 	 -8
Portmany 	 27 6 7 14 30 48 19 	 -9
San Rafael 	 28 5 7 16 30 55 17 	 -9
Alaidia 	 28 5 6 17 26 57 16-12
H. Isla Blanca 	 28 4 7 17 21 53 15-13

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
Lluna, 7- Teléfono 630132

Sant laume, 7- Teléfono 631286
FABRICA: Meta, 48- Con Tabolet - Tel. 63065 I

MERCAT DE SOLLER
EL VOSTRE MERCAT

SA MILLOR
GARANTIA PER UNA

BONA COMPRA
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Vey de la jornada Regional Futbol Amend 

Frenada de l'Eivissa
Toni Rullan

La derrota de l'Eivissa a Sa Pobla i l'empat del At. Balears a
Seislén fa que els de la Via de Cintura es reefirmin en el liderat.
Dlatges que es va haver de conformar amb un empat a zero a
4Iaior, conserva la tercera plaça. L'altre equip que puntuà a fora
ia ésser el Sóller al camp del cuer Hospitalet. Es de destacar
lue els tres primers classificats no pogueren guanyar, mentres
lue els tres que Iluiten per la quarta plaça sumaren els dos
punts tots ells -Cala d'Or, Cala Millor i Poblense, guanyadors
de Alcúdia, Arenal i Evissa, respectivament-.

Força interessant es presenta la propera jornada, els tres
primers jugan a casa, partits fàcils per Eivissa i Platges que re-
ben a Cardessar i Seislén, mentres que el At. Balears ha de
trobar més dificultats per tombar a un Badia de Cala Millor que
Iluita per un Hoc a la lligueta d'ascens, igualment que el Cala
d'Or que visita al Ferreries i el Poblen se que va a S'Arenal.

Sóller i Ferriolense, dos equips que atravesan un bon mo-
ment de joc, poden oferir un espectacular i disputat encontre.

Alcúdia i Sant Rafel poden veure augmentada la seva
compte de negatius, davant uns rivals de més qualitat com son
el Santa Eulàlia i l'Alaior.

Alaró té una bona ocasió per sumar dos punts, l'Hospitalet
sembla asequible, si bé no cal confiar-se.

Sa glosa des Tomenet
Es cap viu, vé el Ferriolense
Un Mier ben defensat
	

ka, no tenim por a davallar
un positiu aconseguí
	

i molts de punts hem d'aconse-
això és millorar camí
	 guir

per poder sempre seguir 	 per poder s' afire paella menjar
a dins sa taula pujant 	 gue sa "Penya Arrabar mos va dir

Ja ha fuit sa tempestat
¡poden jugar tranquils
en Neo, entrenador nat
sap manejar tots es fils

Despres de la travelada d'Algaida, el Port toma
a agafar el seu ritme habitual i no es deixà sor-
prendre per un Pla de Na Tesa que enguany està
en hores baixes. L'abscencia de un dels principals
davanters sollerics, en Xisco Raja, no va impedir
una cómoda victòria.

Port de Sóller, 4-Pla de Na Tesa, 0

Golejada sense passar pena
Andreu Vivas
	 dor al seu favor, el Pla de Na

Tesa, va poder arribar abans
als dominis de Garcia en dues

Fitxa Técnica
	 ocasions perilloses, inclús amb

Port de Sóller: Garcia, Coll el 1-0, també pogueren anive-
(Ribas), Jordi, Manrique, Bort liar el marcador. A partir d'aqui
(Ametller), Pardo, Alba (Abe- ja no existir altre equip damunt
lard), Bauzà, Rivera, Alfredo el terreny de joc que no fos el
(Coca) i Ruiz. Port de Sóller. Després del

Pla de Na Tesa. Agríco- descans, que arribé amb el
Ias, Fernández, Garcia, Pedro, 2-0, els de Daniel pogueren
Cifre, Guasp, (Roig), Vich, acabar d'enrodonir l'encontre
Santiago, Miguel, José i JuliAn. amb dos més, el darrer des-

Arbitre Sr. Fernández. A prés de transformar una pena
un partit sense complicacions, màxima.
no va tenir cap problema ni po- 	 Destacar també el debut
Ièrnica. Mostrà targes grogues amb els locals, del jove juga-
als locals Bauzà, Rivera i Abe- dor del Port, en edat juvenil,
lart, Rivera i Abelard, aquest concretament Coca, que no
últim, per dues vegades. 	 podia iniciar millor el partit, ja

Gols:
	 que va marcar el tercer gol del

Minut 9: 1-0. Bauzà. 	 seu equip.
Minut 36: 2-0. Ruiz.
Minut 65: 3-0. Coca. 	 Diumenge a Valldemossa
Minut 77: 4-0. Abelart (p).

Amb les ja sabudes baixes
Poca resistência
	

de Raja, per lesió i dels ger-
dels visitants:
	 mans Vázquez per sanció, el

Port es desplaçarà al veí poble
Malgrat al minut 9 de partit, de Valldemossa, que sempre

el Port ja encarrilés el marca- es un camp difícil de puntuar.

Felanitx, 3 - C.F. Sóller, 3

Emoció fins el darrer minut
Joan Antoni

Alineació: Alcover, Celià, Pomar, Bemat, Sacares, López, Jimenez, Fon-
tanet, Guerrero, Aguiló, Ros. (Sergi).

Gals: minut 5, 0-1, Jimenez, minut 10, 0-2, Guerrero, minut 51, 1-2,
Pons de penal, minut 65, 2-2, Arcos, minut 73 3-2, Pons, minut 82, 3-3, Ji-
ménez.

Arbitre: Sr. Calin Gonzalez Tingué una actuació neutral a la primera
part, no aixi a la segona ja que, va afavorir desvergonyidament a l'equip lo-
cal; assenyalant un penal a Celia, quan aquest jugador no havia cornes cap
infracció i després done per b.:5 el tercer gol al davanter Pons, fet amb la
me. A conseqüència d'aquestes injusticies els jugadors sollerics es varen
posar nerviosos i el jutge les empapera de targetes grogues. No va fer al
mateix amb els locals, que els hi consent tote mena de brusquetats.

Comentari: Malgrat s'empatàs a fora camp, no sortiren satisfets els
sollerics.

El primer temps va ésser de clar control visitant, fent un joc pràctic en
defensa i sortint perfectament al contraatac, de manera que disposaren
d'ocasions suficients per augmentar al marcador, que reflectia un 0-2 en el
descans. En el segon temps tot fou diferent, els felanitxers ajudats per el de
negre, remuntaren aquesta diferencia, fins i tot es varen posar per davant,
però en Jimenez pie d'inspiració a falta de vuit minuts va anivellar l'encon-
tre, deixant aquest empat que no fa justicia als merits del juvenil Sóller.

Benjamins

Sant Francesc, 1 - Sollerense, 8

Com a vuit sols!
Es cumplí el pronòstic. El Sollerense, que ja guanyava per 0-3 en

el descans, va fer valer la seva absoluta superioritat, i amb tres gols
de Ravi, i Xelxa, Arbona, Ernest, Jordi i Mas arnb un, aconseguiren
un resultat de somni. Mottes brusquetats locals davant l'impotencia
pròpia. Molt bé tot l' equip del Sollerense.

L'Unió, 1 - C.F. Sóller, 2

Magnifie triomf del &Ater. Ja en la primera part, l'equip de Seca-
rés es va assegurar el resuitat amb un clar 0-2. Els gols, marcats per
Xisco Ensenyat i Joan Rullán (de sa Cala). A la segona part els lo-
cals feren el seu gol, però les millors ocasions varen ser pel Sóller. A
destacar un magnifie remat al pal de Ramiro.

Cide i Son Pizi, rivals de demà

La doble jornada de demi a Can Maiol, enfrontare en primer Hoc a
les 10, el Sollerense i el Cide. Recordem que en la primera voltla
l'equip de Nico va protagonitzar la gran sorpresa (1-2). A continuació,
saltarAn al rectangle el &Ater i el Son Pizá. Els locals són els favorits.

CoupoA Palms (imp° D Palms
Independiente, 3 - Son Gotleu, 2 Beta, 2 - A.S. Cayetano, 4
La Unión, 1 - Seller, 2 S. Francisco At., I - Sollerense, 8
P.S. Pink 2 - PorciOncula, 2 Estudiantes, 5 - La Soledad, 0
S. Mersa!, 1 - Andralm 6 S. Jadi-At., 2 - Son Cladera 8, 1
At. Rafal, O- P.R. Uull, 2 R.P. Arenal, I - k R. Uull, 9
R. Indioterla , 0 - Beta C., 1 Collerense At., 3 - S. Pedro AL, 8
LaSalle, 5 -5. Sardina, 0 R.Arenal, 2- R.P. Calyia, I
Independiente 	19 16	 3	 0 94 21 35 S.Cayetano .... 	 19 19 	 0	 0 134 13 38
R. Uull 	 20 14 	 4	 2 74 17 32 Estudiantes.... 	 20 15 	 2 	 3 90 23 32
La Salle 	  20 14 	 1	 5 89 23 29 P. Calvia 	 20 15 	 1	 4 63 19 31
Porciúncula 	 19 12 	 2	 5 73 20 26 Beta 	 19 14 	 5 59 22 28 Andrmx

 	 19 13 	 0 	 6 59 28 26 Pedro At 	  20I3 	 2 	 5 81 46 28 
P.S. Ptdi 	 20 11 	 3	 6 61 25 25 R. Uull 	 20 10 	 2 	 8 63 33 22
Beta 	  20 11 	 1 	 8 67 28 23 Sollerense 	  20 	 9	 0 11 46 60 18
Indioterla 	  20 10 	 3	 7 32 27 23 S. Cladera B 	  20 	 7 	 2 11 47 55 16
Son Gotieu 	  19 	 8 	 1	 10 49 46 17 S. Jordl-At 	 20 	 7 	 2 Il 28 45 16
S. Marsal 	 20	 5 	 1 14 22 78 11 Soledad 	  20	 6	 3 11 29 51	 15
Seller 	 19 	 4 	 2 13 17 80 10 Collerense At... 20 	 4	 2 14 28 91 	 10
S. Sailina 	 20	 4 	 1 	 15 19 56 9 Arenal 	 19 	 2	 4 13 28 57 	 8

	

nión
	  19 	 2 	 0 17

	

AlatURaral 	 -	 20	 2	 0 18
12

7
76

134
4
4

R.P Arenal 	 19 	 1 	 1 	 17
Francisco At.  	 18 	 0 	 0 18

41
8

98 	 3
139 	 0

No, hasdeferéscapviu
gue diumenge vé Son Ferriol
una altra paella en es caliu

a més de dos &ma consol.
	  Infantil

Sollerense, 3 CIDE,
J.A.

Alineació: Pomares, Maiol,
Ensenyat, Juanjo, Burgos, Ros,
Rodriguez, Puig, Ensenyat,
Casas i Carbó. (Querol, Brage,
Ensenyat, Colom).

Gals: 1-0: Carbó. 2-0:

Carbó. 3-0: Carbó.
Comentad: En cap mo-

ment va pedlar el resultat, ja
que el Sollerense es mostrà
superior en tot moment. Apart
de la poca resistència dels visi-
tants, l'árbitre fou molt dolent
demostrant que no es sap el
reglament del tot.

Josep Uuis Coiom, recuperat delis
gran tosió.

C.F. Stoller, 1 La Salle, 1
Alineació: Gregori, Seguí,

Valls, Hernéridez, Ensenyat,
Rodriguez, Alemany, Molino,
Ribas, Castanyer, T. Ribas.
(Zapata, Manrique i Colom).

Gols: 1-0: Ribas. 1-1: Uuc.
Comentari: El Sóller va me-

reixer la victòria, gaudint d'opor-
tunitats per fer-ho i endemés
per una bona diferència de
gols.

La sort no va acompanyar
en cap moment al allots de
Bestard.

Cadets



cursa l'atleta junior solleric
classificà en el Hoc vuitan-
i quart Balear, en el LXXIII
Absolut de Camp a Tra-
diumenge dia 3 a Logron-

yo, baix de l'organitaeció del C.A. Lucronio, Fe-
deració Riojana i Federado Espanyola d'Atle-
tisme, al que també es desplaçà "Veu de Seller"
per poder donar una completa informació als seus
lectors.

IreLXXIII
CAMPEONATO DE ESPANA

ABSOLUTO
OE

CAMPO A 'RAVES
3 MARZO 1991

LA RIOJA
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Merescut triomf -pròrroga
incluida- del Mariana Cadet a
Ia canxa del Patronat (71-73)
Intensa jornada la viscuda l'últim cap de setma-
na. El més destacable en positiu, la magnífica
victòria del Cadet "B" a la pista del Patronat "C",
Ia del Cadet "A" en un extraordinari segons
temps, on remuntaren 17 punts, i la superioritat
del Junior a casa (64-40).

Jota &Besfer

Comencem per la part
bona. Tota l'emoció de
l'esport de la cistella es do-
na en el partit de Cadets
Patronat "C"—Mariana
"B". L'igualtat va forçar
una pròrroga, on finalment
els sollerics s'imposaren
per dos punts. Magnifie el
treball de tots i en especial
Gelabert, el rei del rebot i
J.A. Estarán (24 punts).

L'altre equip Cadet,
també guanya al Patronat
"B" (58-60). Pocs eren els
presents que després
d'una primera part de do-
mini local, 17 punts sepa-
raven a uns d'altres. Pere,

una fenomenal reacció, va
fer que el Mariana, de la rna
de Castanyer, capgirás el
marcador final.

En Juniors, el Mariana
no va tenir cap problema
per desfer-se de Es Capi-
tol (64-40), en un partit
discret. De la rrià de Rode-
las i Morel l l'equip local va
fer un passeig.

Els dos equips Minis,
perderen per poc. Les ni-

nes a Porciúncula (37-35),
amb una última possessió
desaprofitada, i els nins,
aguantaren bé fins a la eli-
minació de Celib a casa
davant el Patronat (53-59).

Poques possibilitats del
Cadet Femeni a la canxa
del Bons Aires, un dels
gallets (63-49), mentres
que un altre fluix començ,
va impedir a l'Infantil Mas-
cull puntuar a Manacor:
Perles, 50— Mariana, 43.

Finalment, el conjunt
Juvenil Femeni va claudi-
car a casa davant un dels
gallets, l'Orisba (51-55).
Va ser un emocionant partit
resolt per la major sereni-
tat de les visitants en els
moments decisius.

Propera jornada

Dissabte, 9:
A les 10 hores: J. Maria-

na6-Llucmajor (Mini F.).
A les 11,30: J. Maria-

na—Gesa (Inf. Maseulf).
A les 17,00: J. Mana-

na-Bàsquet Inca (Cadet M.).
A les 18,30: J. Maria-

na—Lluis Vives (Cadet M.).

Petanca

Cumplit l'objectiu

Ciáticas
Lumbago
Celulitis

Curas de

Reuma
Nervios
Dolores musculares
Dolor de cabeza
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Bàsquet Atletisme  

Campionat d'Espanya de Cross

Cristòfol Castanyer, quart illenc classificat
Amb una excel.lent

Cristòfol Castanyer es
ta-cinquè de la general,
Campionat d'Espanya
yes, disputat el passat

Joan

Dins un circuit quasi
completament pla, banyat per
Ia pluja caiguda abans de la
sortida, amb quatre obstacles
artificials de terra i molta ges-
pa, es disputà el passat diu-
menge el Campionat d'Es-
panya Absolut de Cross.

Organització perfecta amb
tots els sentits (quelcom al
que no estem en massa acos-
tumats els mallorquins), sent
de destacar el carril d'eseal-
faiment, la separació d'uns
vuit metres entre el públic i el
circuit, les tribunes pels assis-
tents, i el perfecte control de
tot el recorregut.

Dins la cursa de seniors a
la que hi participava el solleric
es trobaven inscrits un total
de cent seixanta-dos atletes
(la flor i nata de tota Espanya),
representant a un total de di
vuit Comunitats Autònomes.

La - sortida comptava amb
un total de divuit carrils dels
que sortien els nou represen-
tants de cada Comunitat, co-
rresponent a les Balears el
cinquè.

El recorregut (una volta al
circuit A, més dues voltes al
circuit A + B) constava de vuit
quilòmetres.

Sortida molt rápida, "bes-
tial", fent-se el primer guile-
metre amb 255, i el segon
arnb 3'06".

En Cristòfol Castanyer

parteix aproximadament a la
mitat del grup, del que agafa
el cap en Josep Pérez del Co-
lonya—Pollença, seguit pels
també mallorquins Mateu
Canyelles (que aconseguiria
el Títol Nacional i el passaport
pels Mundials d'Amberes el
vinent dia vint-i-quatre), en
Josep-Lluís Sala (tots dos
també del Colonya-Pollença) i
en Francesc Gomariz (Fidípi-
des), que després no podrien
aguantar el fort ritme, optant
els tres per la retirada a la vol-
ta segona.

Per la seva part en Tofol
amb un galejar de facultats,
serenitat i veterania, després
de fer el primer quilòmetre al
maxim, "a tota pastilla", se-
gueix al seu ritme començant
a recuperar Hoes, passant al
final de la segona volta a la
posició setanta-vuit.

En els darrers metres co-
mençaria a acusar el gran es-
forç realitzat, entrant en el Hoc
vuintanta-cinquè, i quart Ba-
lear, classificant-se els repre-
sentants illencs en el Hoc dot-
ze a la classificació per

equips.
La classificació general

queda així:
1.—Mateu Canyelles (Co-

lonya—Pollença).
48.—Vicenç Villalonga (Co-

lonya—Pollença).
64.—Bartomeu Isem (Co-

lonya—Pollença).
85.-Cristòfol Castanyer

(Hermes-Circulo Solleren-
se).

103. —Miguel 	 Hernandez
(Fidípides).

130.—Antoni Mezquida (Fi-
dípides).

Toni Rullan

Acaba la Ifiga a la catego-
ria de Preferent, i s'ha cumplit
plenament l'objectiu fixat a
principi de temporada, no era
altra que el aconseguir classi-
ficar als dos equips locals per
disputar la Iligueta que de-
terminará el qui sera el Cam-
pió de la maxima categoria.

Juntament amb el Sóller
el Unió de Sóller estan classi-
ficats el Arenal i el Puente. No
hi ha cap favorit clar, si, moite

d'igualdat entre els quatre
equips participants.

Resultats

Preferent: Unió de Sóller,
6—Visa, 3. Brasilia, 6—Sóller, 3.

Segona: Bola Azul,
7—Sóller, 2. Belles Pistes,
9—Bar Tolo, 0. Son Busquets,
5—Unió de Sóller, 4.

Tercera: 	 Son 	 Forteza,
6—Unió de Sóller, 3.

Femenines: Unió de Sóller,
4—Santa Marta, 5.

Escacs

Després de la disputa de la segona
ronda, a la que hem de destacar la derro-
ta d'en Jaume Mascara davant en Paco
Rado, comencen a perfilar-se els favorits
d'aquesta sisena edició del Tomeig "Cir-
culo Sollerense".

Amb tota seguretat Jesús
Antoni Molino, Antoni Colom i Fran-
cesc Rado encapçalaran els resultats fi

-nals del Torneig corresponent a la tempo-
rada de 1990. A més de la victòria d'en

Rado han estat de destacar al llarg de la
setmana els triomfs d'en Joan Jorquera,
per no presentar-se el seu adversari Nico-
lau Cortés, i el triomf d'en Joan Marroig,
degut a la retirada —ja comentada a la
passada edició— d'en Jaume—Antoni
Aguiló.

Els resultats de la segona ronda han
estat els següents:

Martí Ferrer, 0—Antoni Colom, 1
Jaume Mascaró, 0—Paco Rado, 1

Antoni Molino, 1—Josep Santana, 0
Guillem Pons, 1—Hector Guerrero, 0
Jesús Ma. Abella, 1—Josep Valera, 0
Antoni Darder, 1—Josep Frontera, 0
Nicolau Cortés, 0—Joan—A. Jorquera, 1
blanda, Marroig, O—Maribel Pons, 1
Antoni Carbonell, 0'5—Tomas Romer,

05
Joan—Ant. Ruiz, O—Xim Reynés, 1
Maties Ferrer, 1—Bartomeu Palou,
Joan Marroig, 1—Jaume—A. Aguiló,

Rado, Molino, Colom i Abellà ja es perfilen com a favorits



Asfalt - Contestador - Impost - Kursal - Creu Roja

- En forma telegráfica, un subcriptor
del nostre setmanari, resident al carrer de
Sant Jaume ens deixa a la cinta del con-
testador: "Urgent. A l'ajuntament: Capa
d'asfalt fred a Jeroni Estades i Plaça Es-
panya. Ara, auténtica vergonya. Bona
arma pròximes votacions. Salutacions".

- Un qüestió sociològica és tractada
per un comerciant de la Plaça de la Cons-
titució: "Per norma general, l'entrada de
noves evolucions a dins el progrés, mai no
són acceptades pel gran públic, tant poc
amant a cedir davant els imperatius dels
temps. Aim') passa exactament amb
l'implantació de cada dia més generalit-
zada d'aquest interessant aparell que es
diu contestador automatic. Pere és clar,
aquí ve la pregunta: de què serveix l'ad-
quisició de la gravadora si una gran part
de la gent d'aquesta ciutat és reacia a la
seva utilització?. Aquest invent, ben utilit-
zat, és fabulós i a la vegada te permet no
perdre el contacte amb la gent. Jo anima-
ria ais nostres ciutadans a no donar l'es-
quena al tema. Que pensin que els seus
missatges són escoltats als pocs instants,
i que la seva eficacia depén en gran me-
sura, de la participació generalitzada. Ala
ide, fora por".

* * *

- Autènticament indignat, un veí que
resideix al Can-if de Sa Figuera, just davo-
ra l'església de l'Horta, vol fer públic el
seu manifest: "Ja és ben hora que els
sollerics diguen PROU!. Pagam un impost
de circulació, i els nostres carrers fan oi.
Voldria fer una crida a tots els sollerics
perquè ens moguem i si importa fer una

manifestació davant les Cases de la Vila.
Mentres els carrers de la Vall estiguin tant
abandonats, jo demanaria que cap solleric
pagas l'impost de circulació. Ja està bé
que ens prenguin el pèl. Això és indig-
nant. Als interessats en el tema, per favor
que telefonin al 63.28.20, de 16 a 20 ho-
res, a fi de constituir una Comissió Orga-
nitzadora per a defensar els drets dels
sollerics".

• Ir *

- Una senyora, consumada cineasta
de les pantalles solleriques, vol aixecar
una veu de protesta: "Realment, la perso-
na que programa les sessions al Kursal
mereix un premi. Com és possible que
puguin mesclar una pel.lícula infantil (de
complement), amb un 3R a continuació?.
On és el sentit comú?".

* * *

- Un amable comunicant, Rafel V., von
donar Ilum a la següent situació: "Voldria
comunicar la meva protesta per l'imatge
que estan donant els soldats de la Creu
Roja local. No hi ha qui passi pel Carrer
des Vent. Dilluns a vespre, per exemple, a
les onze i mitja del vespre, tenien una ra-
dio a tota pastilla. Llavors, renou de motos
per amunt i per avall en una mostra clara
de la immaduresa d'un ample sector de la
nostra juventut. Per altre costat, els veuen
sovint asseguts per damunt les ambulan-
cies menjant pipes, fent així tota casta de
brutícia per terra, donant en definitiva una
lamentable imatge exterior de l'entidat.
Sincerament ja és ben hora que els res-
ponsables posin una mica d'ordre i
s'arregli aquest desgavell actual. Moltes
gracies".

(.1tbol Cinc en Pista

El líder Fortuna
Cenfronta
tmb el tercer
Aassificat

G.M.

La majoria dels partits
J'aquesta jornada s'han deci-
lit en els darrers minuts de
DC, pe la qual cosa han resul-
at molt emocionants. Es el
as d'Hostal Es Port-Caliu,
ins els dos minuts finals el
iencedor no es va posar per
'avant el marcador. També
is Escoltes dominaren els
'ep Toni's durant tota la pri-
nera part, malgrat al final
'equip de Toni Sacarés i Pep
3irbent va aconseguir una
lara avantatge.

Aquest cap de setmana
3a1iu i Hostal Es Port s'enfron-
en amb els líders Fortuna i
'ep Toni's a partir de les 15

El dematí a les 11 h. ten-
irà Hoc l'encontre entre
=ollets i FP. i l'horabaixa Tén-
.ol-Escoltes.

Resultats i classificació

Pep Toni's, 12-Escoltes, 6
Téntol, 4-Follets, 11
Fortuna, 8-F.P., 6
lostal Es Port, 11-Caliu, 8

Fortuna 	 4 4 0 0 47 14 8
Pep Toni's 	 4 4 0 0 66 20 8
Caliu 	 4 2 0 2 35 30 4
?-ollets 	 4 2 0 2 31 31 4
F.P 	 4 2 0 2 21 27 4
Hostal Es Port 	 4 1 0 3 20 28 2
Escoltes 	 4 1 0 3 17 40 2
Tent°, 	 4 0 0 4 16 64 0

Molta Palla i poc bessó
Es Pagès 

Vatuarradell, ja era ben hora
Hi podeu estar ben segurs que ja era ben hora que

aquests desaprensius de ses "Fuerzas Aliadas" em to-
cassin es nas per devers Iraq; jo sols vaig anar allà a
passejar i res pus. Gracies a Déu vaig conéixer es meu
amic Hussein; es vera que està com una cabra però, a
Sóller n'hi ha més de dos que estan bastant pitjor que
ell i no els volen matar o potser sí pare no poden.

Bé, ara ja he pogut tornar i a partir d'aquesta set-
mana desprès d'haver-me desfogat amb sa pagesa,
tornareu a comptar amb la meva i vostra secció cada
setmana.

Per ara pegarem al "Sembla mentida" que és ben
hora perque ni ha molt,

SEMBLA MENTIDA

• Que en Tolo Ximet no vagi a cap llista política;
s'estima més dedicar el seu temps Iliure a passejar amb
la seva família.

• Que els grups politics duguin tanta pardaleria per
donar els caps de llistes.

▪ Que la coalició PP-UM a Sóller, sembla que no tiri
així com toca. Prest direm més coses, pareix que qual-
cú no està d'acord amb la manera de fer-ho.

• Que n'M.I. estigui tant maca darrerament.
▪ Que visca el pa i visca el vi; també visca la mare

que ens va parir...
▪ Que Cumbaya Deu meu Cumbaya....
▪ Que els del PSM, tal volta no siguin els millors pe-

rò, si els xades feiners.
• Que amb la vida, sols un parell somnis es com-

pleixen, els demés se ronquen.
• Que cada carabassot tengui sempre un altra més

carabassot que l'admira.
▪ Que els còlics són els encarregats de predicar la

moral a l'estelmac.
• Que el marge de S'Illeta ja estigui quasi I lest.

Prest farem el dinar. Ja ho contaré quan sigui s'hora.
• Que sempre es pugui confiar amb les males per-

sones, no canvien mai.
▪ Que el que no compren una mirada, mai com-

prendré una Ilarga explicació.
▪ Que en Tomeu Frau tengui un trast a Valldemos-

sa.

yeestava&

v
Comunica als seus clients i amics
Ia próxima reapertura a partir

de dia 1 5 de març i ofereix
Ia seva carta variada

Passeig Platja d'En Repic, n° 38
Teléfono 63.14.06 — Port de Saner

RESTAURANTE

CA'N BIGOTE
Ofrece su carta de: Pulpo gallega, salpicón,
chuletón Avila, pescado fresco, paletilla.

Jaime Toffees, a 7 - Pto. de Sailer. Tel. 633715
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Ja ho saps:

KARATE

al "Defensora"

dlls AINA
FABRICACTON PROPIA
CONFEC1C70 A MIDA

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

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

Cinturones a 300 pts.
Guantes caballero a 1.900 pts.

ULTIMA SEMANA
Le recordamos que nuestro establecimiento permanece abierto

todos los días laborales excepto el LUNES.

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

CID
CA DIISTIlt

NOVETATS EN MODES
PRIMAVERA-ESTIU

PER A MADONA, INFANTS I JOVES
Isabel Il, 4
Teléf. 63 35 55 	 SOLLER



Important esforç per posar
al dia el negociat d'obres

J.C.

Després de la reunió que tingueren els professio-
nais de la consturcció amb el Batle Antoni Arbona, so-
ta el terna de les dificultats que suposava el  retràs
que es duia amb la concessió de 'licencies d'obres,
tan petites com grosses, el negociat d'obres i urba-
nisme es troba quasi totalment depurat.

Per ara, la pràctica totalitat dels aprop de 300 ex-
pedients que hi havia pendents d'informar ja hi estan i
sols resta pasar-los a les comissions corresponents o
en el cas de les obres majors, al dictamen de plenari.

De paraula d'un important càrrec municipal, es
preveu que al voltant de finals de mes, tot ja estera
quasi Ilest per a començar una nova etapa es procu-
rera que els permisses de les obres menors, estiguin
comunicats als sol.licitants en el plac d'un mes i en el
cas de les obres majors com a maxim 2 mesos.

Es important la tasca feta, (i cal destacar que
l'Ajuntament d'ara en endavant vulgui que les coses
es facin be) i per donar un exemple, ara el celador
d'obres este repartint comunicacions de l'obligació
que tenen les obres de mostrar un cartell on es pugui
llegir el nom del constructor, l'arquitecte, l'aparejador
etc.

lutx. Sóller exposava embu-
tits, paté, citrics i diverses fa-
cetes culturels i turistiques
mitjançant cartells penjats per
les parets.

Fornalutx també tenia ta-
ronges i llimones per repartir
entre els visitants, aixi com

una enorme fotografia de la vi-
la i la guia del municipi edita-
da l'any passat pel mateix
Ajuntament.

Durant tot l'horabaixa es
celebre una Mostra Folklórica
a la Plaça de la Cartoixa on hi
participaren els grups de la

nostra Vall Aires Sollerics i
Estol de Tramuntana.

Com a nota curiosa s'ha
de destacar que 11 membres
de la Policia Local de Sóller
col.laboraren durant tot el dia
en l'organització del trànsit
del municipi valldemosi.

Ajuntament

Prescindint cons-
cientment de tota invitació
particular per no marginar
a ningú, el solleric Fran-
cesc Lorente inaugurà el
passat dissabte a La Cai-
xa una exposició de 25
quadres, en els quels es
condensen les experièn-
cies plastiques dels seus
darrers deu anys.

Nova técnica

En aquesta ocasió, Lo-
rente dóna a conéixer per
primera vegada a Mallorca
els resultats de la seva in-
vestigació en gravats
sobre planxa de meta-
crilat, nova tècnica que
l'autor empra des del
1981. A la tradicional tèc-
nica del gravat sobre
planxa de zinc o coure,
Lorente incorpora una
pasta metacrilada que pot
ser treballada en fresc o
en sec, i que ofereix el no-
table avantatge de poder
ser rectificada tantes ve-
gades com li vengui de
gust.

A través dels gravats
de tonalitats grises i ocres,
l'autor deixa parlar la ma-
tèria per si mateixa. Man-
cat d'elle, que en art s'ha
vengut anomenant estil
personal, Lorente es dei-
xa dur per la influencia de
l'art primitiu i aconsegueix,
així, obres d'una gran
senzillesa plàstica.

Lorente dona a conéixer els
resultats de la seva

investigació

Coherència interna

Lorente pretén pintar
per conéixerse a si mateix
i enriquir-se. Quan es can-
sa de la pintura, perquè
les seves obres deixen de
ser sinceres, es dedica a
la investigació i l'experi-
mentació del gravat. Quan
comença a copiar-se a si
mateix, passa a l'escultu-
ra.

Aquesta roda es man-
tén continuament i aixti
permet una gran varietat
d'obres únicarnent Iliga-
des per la pròpia coherèn-
cia interna de l'autor, que
sorprenen gratament l'es-
pectador.

Noves experiències de Lorente
sobre gravats, a La Caixa

P.P.

Demà ens visiten 65
agents de viatge grecs

Redacció

Demà, dissabte,
visitaran la nostra
ciutat uns 65 agents
de viatge de Grècia,
que s'han desplaçat
a la nostra illa per
conéixer les possibili-
tats que ofereixen les
nostres costes pel
turisme grec.

Visitaran el Museu

Aprofitant la jor-

nada del dissabte,
visitaran tota la costa
nord de Mallorca i, en
aturar-se a la nostra
Giutat, els serà ofert
als citats agents un
senzill refrigeri per
part de la Comissió
de Turisme i Medi
Ambient de l'Ajunta-
ment de Saler.

S'espera que els
convidats sien ate-
sos al Museu del
Casal de Cultura a
partir de les onze del
mati.

1 2 	 Veu local
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Pintura

G.M.

Diumenge passat, dia 3,
es celebraren a Valldemossa
els actes centrais del Dia de
les Illes Balears en comme-
moració del VIII aniversari de
l'Estatut d'Autonomia; en
els quels la participació de la
nostra comarca fou notable.

El demati el bisbe de
Mallorca Teodor Ubeda va
oficiar una missa, seguida
d'un acte institucional en el
transcurs del qual es va im-
posar la Medalla d'Or de la
Comunitat Autónoma al pin-
tor Josep Coll Bardolet i al
músic Bemat Julia Rosselló.

Fomalutx i Sóller muntaren
"stands"

El migdia les nombroses
autoritats presents a la Diada
realitzaren una visita als
"stands" instal.lats per dife-
rents ajuntaments de les Ba-
lears, entre els quais s'hi tro-
baven els de Sóller i Forna-

Redacció

La informació apareguda a la
nostra edició anterior, segons la
qual tant l'Ajuntament corn l'Asso-
ciació de la Tercera Edat devien les
mensualitats de novembre, de-
sembre i gener a les treballadores
que presten el servei municipal
d'Ajuda a Domicili, ha estat rotun-
dament desmentida pels respon-
sables de les dues entitats.

Retràs de l'INSERSO

Josep Mora, president de la
Tercera Edat, ha manifestai a la
nostra redacció que l'Associació ha
rebut integrament les quantitats
que l'Ajuntament havia d'aportar
pel financiament d'aquest servei
amb aquests diners, ha liquidat to-
tes les mensualitats fins el mes de
desembre. "Nomes falta cobrar
-digue l'amo'n Pep- la part que
correspon pagar a l'INSERSO, que

sempre se sol retrassar bastant. De
fet, encara no ha abonat a cap
poble de Mallorca les quantitats
corresponents al darrer trimestre
del 1990. Totd'una que l'INSERSO
envii• els diners, pagarem les quan-
titats que manquen".

L'Ajuntament ha complit
el compromis

El regidor responsable dels
Serveis Socials, Mique! Gual, ha
dit que l'Ajuntament no deu res a
ningú. Ratificant les paraules de
l'amo'n Pep, ha afirmat que l'Ajun-
tament ha pagat la seva part co-
rresponent a l'any 1990, i també ha
satisfet integrament la nómina als
sis treballadors/es interins/es que
començaren a prestar el servei dia
primer de febrer. "A una reunió que
férem amb els Treballadors Fami-
liars els prometérem que cobrarien
a final de mes, com la resta dels
funcionaris, i hem compfit la pro-
mesa".

Editat el segon número
de "Amis Brut"

Els alumnes de BUP acaben de editar i posar a la venda el
segon número de la revista "Arrós Brut".

Dita revista es confecciona per primera vegada el primer tri-
mestre d'aquest curs. Ara, ha estat elaborada durant la setmana
cultural, i dedicada a activitats diferents a les que habitualment
es realitzen dins l'aula, quan s'ha editat el segon número.

El signant com a director es Joan Mora, i l'equip de redactors
este format per Demie Orell, Catalina Marroig i Carles Roig, jun-
tament amb el professor Antoni Nigorra.

A la revista hi destaca un reportatge sobre les pluges, cover-
bos i jocs, i altres col.laboracions.

Este a la venda per 135 pts. i tant aquests diners com els
d'alguna publicitat serveis perquè dita publicació pugui auto-
subvencionar-se.

A Valldemossa, el Dia de les Illes Balears

Sóller i Fornalutx munt , ren "stands"

Serveis Socials

Les Treballadores Familiars han
cobrat puntualment la nòmina

Turisme

J.C.

Dimarts d'aquesta set-
mana es reuniren a les de-
pendencies de les Cases
de la Vila els regidors dele-
gats d'educació, Llucia
Oliver i Mique! Nadal, amb
el Comitè d'Esport Escolar
que presideix Carmen
Martínez. També hi assisti-
ren alguns membres de
l'APA del col.legi dels Sa-
grats Cors i de S. Vicenç de
Paül, així com professors
dels tres col.legis de la co-
marca.

Sóller, Dei& Bunyola i
Esporles

El motiu de la reunió va

ser la preparació les Olim-
piades Escolars que es
celebraran enguany a
Sóller, els dies 1 i 2 de juny,
a les quels hi participaran
les escoles del municipi de
Sóller, així com les de Deià,
Esporles i Bunyola. Segons
les normes de participació,
poden concórrer a les
Olimpiades tots els alum-
nes d'EGB, tant si estan fe-
derats com si no hi estan.

En el transcurs de la
reunió, l'Ajuntament es va
comprometre a aportar els
mitjans materials que facin
falta per celebrar la trobada
esportiva: transport de ma-
terial, camions, homes, et-
cetera. El proper dilluns, dia
18, es celebrare una nova
reunió.

P.P.

Devers les nou del mati em-
prengueren viatge cap al Ilogaret
d'Orient, emb cotxes particulars,
els 41 participants a l'excursió al
Castel! d'Aient). Entre ells s'hi
trobava Jesús Martin, comple-
tament restablert d'un desafortu-
nat accident que l'ha mantingut
immòbil per espai de tres setma-
nes.

Abans d'iniciar la pujada, be-
renaren a la Font de Can Tries,
just al costat de l'Herrnitage.
Arribats al Castell, visitaren l'an-
tige ermite i la imatge de la Mare
de Déu del Refugi, i els fou servit
un suculent arròs brut al restau-
rant. Prèviament, alguns dels
marxaires havien devallat fins a la
cova de Sant Antoni on els ermi-
tans solienacudir a fer oració i re-
colliment. El bon temps, nomes
enterbolit per la boira del cap-

vespre, feu més agradable la
passejada

Santanyí

Dilluns, dia 4, els components
del grup Estol Vidalba organitza-
ren una nova excursió al Puig de
Consolació, en el municipi de
Santanyí. L'excursió resurte ser
bastant pesada i nomes hi parti-
ciparen tres marxaires sollerics.

Sa Serra

El proper diumenge, dia 17,
es celebrará la próxima excursió,
que té com a punt final Sa Serra,
amb baixada pel Castellot o pels
Alous. La sortida sera a les vuit
del mati, en autocar, que condui-
re els excursionistes fins damunt
el Coll. Els interessats en partici-
par-hi, cal que s'apuntin a Can
Martin per reservar plaça d'auto-
car.

Els dies 1 i 2 de juny

Les Olimpiades Escolars es
celebraran enguany a Sóller

Excursions a peu

Una passejada fins el Castel!
d'Alaró




