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Els ferros que sustenten el pontet estan oxidats. Per reforçar-lo, s'haure de redactar un projecte
nou.

Per primera
vegada,

dilluns sant

Passos
p
 •

 carrers
de Biniaraix

Un dels costums
cristianes mes arrela-
des a les viles de
Mallorca és l'exercici
de "Els Passos" o via
crucis per quaresma,
especialment durant
Ia Setmana Santa. Es
tracta d'una meditació
sobre els esdeveni-
ments de la passió,
cami al calvari, mort i
sepultura de Jesús.

Les parròquies so-
lidàries de la Vall de
Sóller, enguany hem
escollit el Hoc de Binia-
raix, recollit i silenciós,
per a la celebració de
Els Passos, el Dilluns
Sant, dia 25; cap a les
8 del vespre comen-
çaré la process() pel
carrers de Biniaraix.
Catorze families s'en-
carregaran de prepa-
rar l'estació correspo-
nent, amb el seu
quadre, ornamentat
amb flors, ciris i cos-
siols. La celebració
acabarà a la Parròquia
de l'Inmaculada amb
adoració de la Creu.

Es covida a tots
els feels de la Vall que
pugin el dilluns Sant a
Biniaraix, per a cele-
brar tots junts i mani-
festar públicament, la
fe en Jesucrist Cruci-
ficat, font de vida y
esperança.

Llorenç Liadó, Joan
Simonet i Joan
Pons, rectors solida-
ris

Veu d'esglèsia

L'advocat Enrique Marti confessa haver manat que tallassin l'ull de l'arbre perquè  estava
esqueixat.

El Sóller, un equip impenetrable
L'Alaior no el pogué foradar, i el Seislan li cercarà les

pessigolles

L'actual vestidor del Seller es una autentica pinya. Al final del partit d'Alaior
semblava que havien guanyat la Copa d'Europa. I que no es guapo això? (Foto

T.0.)
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El pontet de la Platja, en molt mal estat
Setmanari Independent d'Informació Comarcal Divendres, 22 de mare del 1991

M.I.

El pontet de ferro i formigó que
esta al Torrent Major, a la desem-
bocadura a la mar, i que uneix la
Placeta de la Torre amb el Passeig
de la Platja, es troba en un avançat
estat de deterioració, tal com in-
formarem mesos enrere en el nos-
tre Setmanari. Aixf es desprèn d'un
informe tècnic de l'Ajudant
d'Obres de l'Ajuntament fet el 31
de juliol de l'any 1989. Transcorre-
guts quasi dos anys, la situació es
mantén igual que el primer dia.

Un projecte nou

Posats en contacte amb l'Ajun-
tament, els serveis municipals han
informat a "Veu de Só/ler" que la
mala conservació es deu a l'oxida-
ció de les viguetes de ferro doble-T
que sustenten el pont. Donat la
gran quantitat de públic que l'utilit-

za, els tècnics municipals informa-
ren de la necessitat de redactar un
projecte tècnic per a la reparació i
consolidació de la passarel.la.

Els organismes oficials

Els organismes oficials semblen
poc disposats a participar en la fi-
nanciació d'aquestes obres. El
Servei Hidràulic no es fa càrrec
dels cobriments de torrents, sinó
únicament dels Hits i dels marges.
La Demarcació de Costes sembla
que estaria disposada a col.laborar
amb una subvenció, prèvia presen-
tació d'un pressupost.

Aixi les coses, pareix que
l'Ajuntament s'haurà de fer càrrec
dels honoraris de redacció del pro-
jecte, cosa que de moment no es
possible perquè els pressuposts
per a l'any 1991 encara no estan
aprovats i, per tant, no hi ha parti-
da pressupostaria assignada a
aquest projecte.

Redocció

El passat dia 12 de març, un
resident a la Platja den Repic
es personava a les oficines de la
Policia Local per denunciar que
l'ull de l'arbre de pisos o Pino
araucaria situat a la placeta de
Ia Platja on abans hi havia el
Kiosco, havia estat tallat per un
individu que treballa de cambrer
a un restaurant dels voltants. El
denunciant afirmà que va dema-
nar a l'autor de la malifeta per
clue tallava l'arbre, i li havia con-
testar que obefa ordres d'Enri-
que Marti, advocat i empresari
del restaurant.

"Estava esqueixat"

Poc després, la Policia Local
es desplaçà al Hoc de l'endeme-
sa i pogué confirmar per decla-
racions d'altres persones la de-
núncia formulada contra l'esmen-

tat individu.
Seguidament, la Policia es

posà en contacte amb Enrique
Marti, qui confessà que no tenia
Ilicència municipal per tallar l'ar-
bre, i que ho havia fet perquè
"había observado como la parte
superior se había resquebrajado
y había ordenado a un empleado
suyo que lo cortara para volverlo
a plantar".

El tail era sencer

La Policia li demanà i obtin-
gué permis per veure el boci de
l'arbre que havia tallat. L'informe
policial acaba dient que a l'inte-
nor del solar del restaurant desti-
nat a jardí tengué oportunitat de
fotografiar la resta de l'arbre i
observar que el tall era sencer,
sense cap esqueixadura.

La denúncia es troba ara
pendent d'informe tècnic i juridic,
abans de la definitiva resolució
per part de la Batlia.

11111111111MT.

Denunciat per tallar un arbre de la via pública

Exit a Alaior. I el que haguès pogut
ser... si l'Arbitre Coll Homar no hagrués
estat tant gallina. Un 0-0 basat en una
gran serietat de joc. Es més, el Sóller va
gaudir de les úniques oportunitas de
gol, especialment a peus de Tuduri, que
va ser objecte aiximateix d'un monu-
mental penal, quan estava a punt de
marcar en el minut 5 de la segona part.
Coll Homar va calar les ales. Gran resul-
tat, aixi i tot, en un terreny dificilissim. El

Sóller actual es tan compacte a nivell
defensiu, que no sols no encaixa gols
(Juanjo 590), sinó que el rival ni arriba a
porta.

L'equip de Nico López, amb 29
punts a manca encara de vuit jornadas,
rebrà diumenge la visita d'un roquer
Seislan (antic U.D.Mahón).

Caldrà confiar que l'equip local agafi
tota casta de precaucións i no es deixi
sorprendre, ara, que a nivell esportiu, tot
va com una seda. Arbitrara Roig Mira-
Iles. El club a donat una altra baja . Alja-
ma.

es
confraries

de
Setmana

Santa

(pagines
centrals)
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St. Pau de Narbona i St.
Epafrodite
Demà dia 23, dissabte, St.
Josep Oriol i St. Felix mártir
Passat demà, diumenge dia
24, St. Daniel i St. Simeó In-
fant

Costumari
St. Pau de Narbona fou un

debnable directe de l 'apóstol St.
Pau. Es conegueren el mateix dia
del casament de Pau de Narbo-
na, el qual, escoltant les predica-
cions de l'apóstol va deixar la se-
va dona i ané a predicar junta-
ment amb St. Pau. La veu popu-
lar, recordant aquest fet, diu
aquesta frase als homes casats i
allunyats de la seva esposa:

"Corn St Pau de Natrona
que éscasati no té dona"
Per aquest mateix motiu, les

dones que el marit els fugia li
demanaven ajuda, per tal que St.
Pau de Narbona els fes tornar a
casa.
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II	 NI III

Sorteig d'ahir dijous,
dia 21 de Març

11	 12 20
36 39 45
-Comp. 31-

bijous, 21 Man 	 60.345
Dimecres, 20 Març 	 19.304
Dimarts, 19 Man 	 06.153
Dilluns, 18 Mar; 	 69.153

Divendres, 15 Març
39.666

EL TEMPS
Estació Sa Vinyassa

Temperatures
	

Pluja
Màxima 22,6 dia 20
	

2'5 litres
Minima 4,0

Aquest darrers dies hem disfrutat d'un temps de
primavera, amb temperatures molt agradables durant
el dia, però les mínimes segueixen força baixes.

Segons les previsions semble que aquesta collada
de bon temps s'acaba avui divendres, perquè l'arriba-
da d'un front fred provocarà un descens acusat de les
temperatures durant tot aquest cap de setmana.

La inestabilitat també anirà augmentant amb possi-
bilitats de ruixats intermitents.

Així idò pareix que la Setmana Santa començarà
amb temperatures baixes amb posibilitat de qualque
pluja, no seria gens estrany que per Pascua fes fred.

De totes maneres el dia ja s'ha allargat ferm i la
insolació comença ha ser important, com diu la dita
popular:

"Per San Maties,
igualen les nits amb els dies,
i comença a pegar el sol a les ombries.

Canvi de temps,
per aquest cap

de setmana

SETMANA SANTA
Horaris de les Celebracions

1000 h.: Biniaraix.
Fornalutx
L'Horta (Pont den Barona)
Deià

1030h.: St. Felipe Neri
1130h.: Sóller: benedicció al Convent SS.CC. processó i

Eucarística a la Parròquia Port (Pl. Sa Font).
17,00 h.: Monestir. de l'Olivar.

DILLUNS SANT
20,00 h.: A. Biniaraix, VIA CRUCIS processional pels carrers

(interparroquial)

DIMARTS SANT
19,00 h.: A St. Bartomeu: CELEBRACIO PENITENCIAL.
29,00 h.: Al Port: CELEBRACIO PENITENCIAL.

Serveis
	 616

Nuntament de Sals 	 633200/0204
Oficha MurtOal del Port 	 630101
Ajuntarnent de Fornalutt 	 631901
Ajuntarnent de Dad 	 639077
Junat de Sálk3r 	 630348
Notana 	 632611
Rectona 	 630602
Policia Municipal 	 630200
Pda Iviunicpel-Urgencies 	 633721
GuarkaCrvi 	 630203
Bombers 	 632500
UnitatSanitaria 	 633011
CreuRoja 	 633845
Mene de Guircia (Avisos) 	 633721
Mercat 	 6 0231
Escoaador 	 630561
Cementiri 	 631429
Readencia-Hospiá 	 1E30777
Depuadaa 	 633842
Careus 	 631191
'El Gas', s.a 	 633128
Serval Funeral 	 E30835
'El Gas' s.a (averts) 	 633198
'El Gas' s.a (Urgencies) 	 631106
Loudon Biriaraix 	 63C017
ObresdePort 	 633316/69
A.S.C.P.(Ca'n Dtice) 	 632421
Circulo Scilatanse 	 631206
LaUniOn'SaBoligueta' 	 630163
DefensoraSollerense 	 €31556
Ferrocari de Seller 	 633130
Oa Samos Azules' 	 1330170
Cialramontane 	 63206 1
ParadaTaxis-EsPort 	 631384
Parada Taxis-Saler 	 03571
Paada Taxis-Sa Tare 	 631379
AutocarsUompart 	 202125
AutocarsSaler  • 	 632821
Autocars Relic 	 630567

TRENS

Palma-S011er
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 - 10,0°-
11,00 - ' 12,00 - 13,00 - 14,00 - 15,00
- 1600-17,00-17,55-19,00-20,00-
20,45. (21,00 Diumenges i Festius).

Port-Seiler. 06,20 - 07,30 - 08,25- 09,30 -
10,30 - 11,30 - 12,30-* 13,25 - 14,30 -
15,30 - 16,30 - 17,30 18,30 - 19,30 -
20,20 - 21,10 (21,20 Diumenges i Fesbus).
AVIS: Els trainees marcats amb un
anllaçen amb las arribades ysortides dels
trens.

AUTOCARS

(Den d'octubre al 31 de Marc)
Palma-Validemossa-Deia-Port de Seller:
07,30(*)-10,00-12,00(*)-15,00-
19,00
Valldemossa -Deid-Port de Seller 8()-
10,30 - 12,30(')- 15,30 - 19,30.
Deià -Port de Wier (18,15(*)-1 0,45 -
1 2,45(*)- 15,45 -19.45
Pod de S011er-Deia-Valldemossa-Palma:
07,30 - 09,30() - 14,30-16,00(')-
17,30.
Deià -Validemossa-Palma:08,00 -10,00( )
- 15,00- 16,30(*) - 18,00
Seller-Pod de Pollença:09,00
Portde Wier-Port de Pollença: 09,30.
Port de Pollença-S611er: 16,00

BARQUES

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

FARMACIA DE
GUARDIA

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

MERCAT SOLLER
PEIX

Gamba fresca (Kl.) 	 2.000 pts.
Jarret fresc (Kl.) 	  300 pts.

VERDURES
Pebres vermells (KO 	 280 pts.
Apit blanc (unit.) 	  180 pts.
Col vermella (Kl.) 	 200 pts.
Pèsol de garrova (Kl.) 	 450 pts.
TornAtiga Mallorca (KO 	  95 pts.
Taronges (Kl.) 	  25 pts.
Llimones (Kl.) 	  25 pts.
Carxofes de Mallorca (Kl.) 	  125 pts.

QUEVIURES
Pinya en almivar Mauna Kl.) 	  125 pts.
Llonganissa (sanchichón) extra "Espuria" (unit.) 	  1 95 pts.
Pa torrat "Recondo" (Unit.) 	  135 pts.
Café Marcilla superior 1 /4 	  1 75 pts.
Formatge Mallorquf "Grimalt" mini (Kl.) 	  890 pts.
Formatge Mallorquf " Grimait " barra (Kl.) 	  650 pts.
Bacallà 60/80 "Islàndia" superior (Kl.) 	  1 . 1 00 pts.

CARN

Llom (Kl.) 	  980 pts.
Costelles agulla (Kl.) 	  560 pts.
Costelles Dom (Kl.) 	  590 pts.
Xulla (Kl.) 	  375 pts.
Fetge (Kl.) 	  140 pts.
Bistec vedella (Kl.) 	  1.350 pts.
Pit de vedella (Kl.) 	  390 pts.
Trinxes cuixa anyell (Kl.) 	  980 pts.
Ales de pollastre (Kl.) 	  190 pts.
Hamburguesas de pollastre (unitat) 	  55 pts.
Foiegras "La Luna" (Ilauna) 	 55 pts

ANUNCIS CLASSIFICATS
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DIMECRES SANT
Missa Crismal a La Seu
17,30 h.: Partida en autocar a Ciutat
19,30h.: Missa Crismal a La Seu.

(Inscripció: Tel.: 630602. Rectoría de Seiner. Fins dimarts
sant nit).

08,30h.: St. Bartomeu: Laudes solemnes
16,00 h.: St. Felip Neri
17,00 h.: Monestir de l'Olivar
18,00h.: Biniaraix
19,00 h.: Convent Sagrats Cors.

Fornalutx.
Deià.
19,00 h.: Sant Bartomeu.

VETLES DE PREGARIA
21 00h.: Fornalutx
22,00 h.: L'Horta

Port
23,30h.: Sant Bartomeu

PROCESSONS
SOLLER: Dijous, 21,45 h. Pr. de La Sang.

Divendres, 20,30 h. Sermó del Davallament (Mn. Joan
Pons) i process&

FORNALUTX: Divendres, 20h.
DEIA: Dijous i Divendres, 20 h.

PUNTS
DE VENDA

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

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

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

Estanc Plaça Fleming

CLASES DE CERAMICA
Torno, Esmaltes, Gres.
Tel. 633524.

ALQUILO casa amueblada
estilo mallorquín, con jardín en
afueras Sóller. Enseñat API. Tel.
630398.

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

SE NECESITA persona para
reparto de publicidad. Informes
Restaurante La Casa Belga. C/.
Canónigo Oliver, N. 13. Puerto
de Sóller.

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

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

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

SE NECESSITA un aprenent
de forner. Tfn.: 63.06.51.

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

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

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

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

VENC moto YAMAHA-DT.
80. mat. PM-AH. Preu 100.000
Ptes. Informes Telf. 63. 10.97.

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

ES VEN un Land-Rover mo-
delo curt, PM 4434-M. Informes:
tel. 63 1299.

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

ES DONEN classes de repàs
d'Angles per a nins i nines
d'E.G:B. Tin. 632743.

UNIVERSITARI dóna classes
de repas. EGB i BUP (català, ma-
temàtiques, llengua i literatura).
Inform. 63.00.31 de 13h. a 14h.

ES PRECISA al.lota per guar-
dar nin de 6 anys i ajudar a la
casa, de marc a setempre. Tfn.
63.37.48. Vespres.

ES NECESSITA un/a profes-
sional per estar a la cuina d'un
Restaurant. Tfnç 63.19.52 i
63.30.70.

SE ALQUILAN apartamentos
nuevos, amueblados y equipados
en la Plaça Constitució. Informes
Tel. 63.18.33.

SE VENDEN varios transfor-
madores 150-220 volts ó 220-150
volts de 600 wts. y de 10.000 wts.
para toda una casa. Precios inte-
resantes. Telfç 63.06.77 y
63.14.40.

SE VENDE apartamento dos
dormitorios, nuevo, amueblado y
muy céntricoç Tel. 63 1833.

ES DONEN classes de repàs
d'angles a nins i nines d'EGB. In-
formació 63.27.43.

SE COMPRAN estatuas de
bronce, tallas de madera. Tino:
63.30.91.



David Martinez,
a l'ecuador de la
volta a Espanya
David Martinez, "el loco de la
moto", ha recorregut ja 9.500
km. per carreteres de la
Peninsula i, per tant, ja es troba
a la meitat de la seva 12a volta a
Espanya amb ciclomotor. Fins
ara s'ha aturat a innombrables
municipis i ha mostrat
diapositives de diferents Ilocs de
Mallorca i algunes estampes dels
seus anteriors viatges a més de
10.000 persones. En la fotografia
el veim durant la seva estada a
La Rioja des d'on s' ha desplaçat
cap a Ciudad Real.

Ws de sis
mesos per
entregar el
DNI renovat

Redacció

El passat mes d'oc-
tubre, es va desplaçar a
Se:41er un equip especial
per renovar el DNI a totes
aquelles persones que
ho necesitassin. El sis-
tema va ser molt senza
Ia convocatória era a
l'Ajuntament i s'havien de
dur les fotos, els impres-
sos degudament cum-
plimentats i la quantitat
estipulada amb pesse-
tes.

Després de fer més
d'una hora de coa i d'ha-
ver-se embrutat les mans
sense donar ni un trist
paperet per netejar-se, el
funcionan encarregat en-
tregava un resguard on hi
havia el segell de la "Jefa-
tura Superior de Policia
de Palma de Mallorca" i
indicava als particulars
que, aproximadament
després d'un mes, toma-
rien per entregar els do-
cuments.

No s'ha presentat
ningú

Han passat sis mesos
després de la feta, i nin-
gú s'ha presentat a en-
tregar els documents.
Algunes de les persones
que anaren a renovar-se
el DNI puntualment, avui
el tenen caducat amb els
conseqüents problemes
que poden tenir si volen
sortir fora d'Espanya.

Dades sense confir-
mar indiquen que no es
Ia primera vegada que es
produeix aquest fet, dei-
xant passar un llarguis-
sim espai de temps per
entregar el document re-
novat.

VENDO
APPLE MACINTOSH S.E.

Ocasión: Macintosh S.E. con
excelentes programas origi-
nales en disco duro.
Diseño gráfico: Free Hand y
X Press.
Autoedición Page Maker y
World
Otros: Adobe ilustrator y Hi-
percard.
Además incluye 20 fuentes
tipográficas y garantia
Apple.

Teléfono 63 04 84 (noches).

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Doña Teresa Colom Rullán
(DE CA'S PELLICER)

que falleció en Sóller, (ha 18 de Marzo de 1991,
A LA EDAD DE 88 AÑOS,

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

E.P.D.

Sus apenados: Ahijado, Miguel Colom Morell; hermanos, Maria, Juan y Miguel Colom Rullán; her-
mana politica, Apolonia Busquets Oliver; sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes) parti-
cipan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican la tengan presente en sus oraciones.

Casa mortuoria: C/. Pablo Noguera, 32

.1=0

camp oliver
V.cror.a 	 - Tel 63 12 88

Fax, 630334

Refeim MATALASOS
DE LLANA

Recollida i entrega
domiciliaria
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Fornalutx

El Batle proposa
construir un nou depasit
regulador d'aigua en
"Es Masset"

P.P.

A les acaballes del Ple ordinari corresponent
al mes de març celebrat a Fomalutx, el Batle
Jordi Arbona posa de manifest al Consistori la
necessitat d'estudiar la provisió d'aigua potable
per poder subministrar-la en quantitat suficient
durant la pròxima temporada d'estiu. El Batle
manifesta que, a causa de l'increment del núme-
ro de preses d'aigua de les cases particulars, ha
estat dificil atendre la demanda amb un submi-
nistrament adequat i continu.

Nous depósits

Jordi Arbona informa també de les gestions
realitzades amb el Sevei Hidràulic de les Ba-
lears, segons el qual sembla que la millor solució
seria la construcció d'uns nous deprisits regula-
dors devers la finca Es Masset.

Finalment, la Corporació acordà atorgar fa-
cultats al Batle per gestionar l'adquisició
dels metres de terreny necessaris per aquests
nous depósits amb els propietaris de la citada
finca.

Ajuntament

Conveni amb l'INEM per a
Ia contractació de sis
treballadors

J.C.

En el transcurs de la darrera reunió de la
Comissió de Govern, l'equip municipal acorda
subscriure un conveni amb l'Instituto Nacional
d'Empleo (INEM), per a la contractació de sis
treballadors municipals.

A través d'aquest conveni, l'INEM sol sub-
vencionar el 75% del salan i l'Ajuntament col.la-
bora amb la resta. Si no hi ha inconvenients per
part de l'INEM, els contractes es subscriuran per
sis mesos, que es el maxim permès en aquest
tipus de convenis.

Els llocs de treball a cobrir són els següents:

• un ajudant de cuina per a la Residència
Nostra Sra. de la Victòria.

• dos administratius i un zelador per aten-
dre el Centre Sanitari.

• un ajudant - informador per atendre els
Serveis Socials.

• un jardiner-conserge pel Jardí Botimic i
Museu de Ciències Naturals.

L'ajudant de cuina i el jardiner-conserge són
dos 'loos de treball de nova creació, mentre els
altres quatre contractats cobriran places ja exis-
tents.

Música

Divendres, concert de
l'Escola de Música
de Can Dulce

G.M.

Com ja es habitual, els infants i adults que assisteixen
a classe de música a l'Escola de Cam Dulce, ofereixen
peródicament concerts, per tal de mostrar als seus pa-
rents i públic en general, els coneixements de música
que van adquirint al liarg del curs.

Es el cas del concert que realitzaran el proper diven-
dres, que com a fi de trimestre, demostraran el que han
après durant aquests mesos, des de Nadal.

Tocaran obres amb piano, guitarra, flauta i, per prime-
ra vegada, en aquesta ocasió, violi, i també algunes cur-
tes obres a duo.

Sera avui divendres dia 22, a les set de l'horabaixa
a la Sala d'Actes de Can Dulce.

Concert Mozart

Els professors i alumnes de l'Escola de Música estan
organitzant un concert per tal de conéixer millor la figura
de W. A. Mozart, músic i compositor de l'any.

El concert estarà a càrrec de professors i alumnes
que estan assajant temes del músic classic. La data en-
cara no s'ha determinat, però sera durant el trimestre que
després de Pasqua començaran.

Fires i Festes

Organitzada la II
Gimcana
Fotogràfica

M.I.

Aquesta setmana s'han publicat les bases
del que sera la II Gimcana Fotogràfica "Es Fin!)
91". L'èxit obtingut l'any passat, ha animat als
organitzadors a seguir amb la idea i proposar-la
de nou als sollerics per aquesta primavera.

Inscripcions i bases

Fins dia 10 d'abril hi ha temps per apuntar-se
al concurs, i per inscriure's els interessats ha de
pagar una subscripció de 500 pts. i adreçar-se a
Foto Deya, Foto Rudys o també enviar un Gir
Postal a "Il Gimcana Fotogràfica Es Firó" (C/
Prosperitat n. 2 de Sóller)

La Gimcana es farà dia 14 d'abril, i comença-
rà a les 10 del mall a la plaça de Sóller, i la in-
nauguració de l'exposició de les fotografies del
concurs es farà dia 11 de maig a les 1830 hs. a
Can Dulce.

Els premis seran nombrosos: Tres als millors
rodets, i dotze per a les millors fotografies de
cada tema; A més hi haurà premis per a la cate-
goria infantil, per a participants de menys de 14
anys.

SOLLER, casa mallorquina de piedra labrada, 500 m2 habitables, 2 alturas, 6 dor., baño, 2
aseos, 1000m2. jardin, frutales. 35.000.000.
CARRETERA SOLLER-DEIA, casa tipo chalet, magníficas vistas, 3 dor., agua, luz, 9.200 m2.
terreno de olivos, 16.500.000.
PUERTO DE SOLLER, precioso apartamento, vistas al puerto, 3 dor., 2 baños, cocina amue-
blada,salón comedor 40 m2., terraza. 14.500.000.
DISPONEMOS de mansiones, casas típicas mallorquinas, fi ncas rústicas en: Sóller, Forna-
lutx, Deia. Desde 17.000.000 hasta 375.000.0000.

I. CALZADA. Tel. 75.91.93

"ALA D'OR"
CENTRO DE RECUPERACION

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

HORARIO DE 8 a 3 DE LUNES A VIERNES
C/. PALOU N° 17 2° PISO (SOLLER)
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32 joves interpretaren els grans mestres amb instruments
de percussió

G.M.

CONOZCAMOS CUANTOS SOMOS,
SEPAMOS COMO VIVIMOS

Dissabte passat horabaixa
/a tenir Hoc un concert al Saló
J'Actes del Col.legi dels Sa-
rats Cors a càrrec de l'Or-
iuestra Joventut Percus-
donista de Catalunya, diri-
lida pel mestre Angel Colo-
ner.

L'orquestra era composa-
fa per 32 joves estudiants
fedats entre 14 i 21 anys que
;egueixen una normativa di-
Jactica ideada per Colomer
Dasada en '<Oda/y, Orff, Brit-
ten, Bartok i altres musicbiegs
I' arreu del món.

Abans de començar el re-
3ital el mestre Colomer va di-
gin unes paraules introductb-
ies al públic. L'origen de la
núsica —digue— es al mateix
)ig-bang, la gran explosió que
)rigina tots els universos,A ja
4ue la música no es més que

Tercera Eclat

La vida del Perú en filmines
J.S.

Dijous de la setmana anterior tengué Hoc al local de
Can Cremat una projecció de diapositives del Perú, a
càrrec de mossèn Joan Pons Payeras, Rector solidari
de la nostra Vall. Mossèn Pons és natural de Búger, té
36 anys i en fa nou que va ser ordenat sacerdot pel
Bisbe Teodor Ubeda. En un primer moment exercí
com a capellà castrense a Tenerife, on va fer el servei
militar, i després fou destinat a Mancor del Vall i a Bi-
niamar, abans que el Bisbe I 'enviàs al Perú.

História, costums, vida quotidiana

Mossèn Pons explicà mitjançant l'ajuda de filmines,
les característiques més remarcables d'aquell país
sud-americà, ja sia la constitució geogràfica, el paisat-
ge o el clima, i les questions relacionades amb la pro-
ducció agrícola i ramadera, els sistemes de transport,
les tradicions, els costums, la vestimenta, la cuina ca-
solana, l'actitud davant la mort, i d'altres aspectes de
Ia vida quotidiana.

Amb l'ajuda d'exemples, anècdotes i curiositats,
Joan Pons feu un repàs a la història del Perú, des de la
conquesta per Pizarro l'any 1533 fins avui, i remarcà
alguns aspectes de la vida de la comunitat religiosa
amb la qual convisqué durant alguns anys i de la seva
pròpia experiència personal.

Tot plegat, la xerrada resultà molt entretenguda i
ajudà a acostar-nos una mica més a les gents d'aquell
paísllunyài, pera nosaltres, exòtic.

Excursions a peu

sons organitzats. Mostra tam-
bé com es l'orquestra percus-
sionista, formada únicament
per instruments percutits, tant
determinats (xik5fon, vibràfon,
metalõfon) com indeterminats

(plats, fuet, gong, bombo,
claus).

Amb aquests instruments
interpretaren amb gran per-
fecció obres dels grans mes-
tres adaptats per aquest tipus

d'orquestra: Mozart, Bach, Vi-
va/di.

També tocaren peces del
mestre Colomer, altament
descriptiva que entussiasma
el públic.

1 de Marzo de 1991 
CENSOS DE POBLACION Y VIVIENDAS 

Padrón Municipal de Habitantes

Dues excursions seguides:
Sa Serra i Bini Gran

PARA QUE SIRVEN Los CENSOS. 	 LA OBLIGACION DE CENSARSE.
Los Censos de Poblacion y Viviendas permiten conocer la

	
La legislación establece que han de inscribirse todas las

estructura demografica, econõmtca y social de los paises y 	 personas residentes en España y las que sin serlo se en-
aplicar una politica adecuada que resuelva las necesida- 	 cuentren en la noche del 28 de Febrero al 1 de Marzo en
des de la poblacion en sanidad, enseñanza, urbanismo, 	 cualquier parte del territorio nacional.
obras públicas, transporte, deportes y viviendas, entre

	
Para una inscripción correcta ha de tenerse especial cui-

otras
	

dado en que los datos comunes del cuestionario censal y
de la hoja padronal sean los mismos para cada habitante.

EL SECRETO ESTADISTICO. 	 LA COLABORACION DE TODOS.
Los datos personales de los cuestionarios de los Censos

	 Los organismos estadísticos del Estado, Comunidades
de Población y Viviendas son secretos. La ley prohibe di- 	 Autónomas y Ayuntamientos trabajan unidos para que
vulgar datos nominales 	 entre todos obtengamos unos buenos Censos de Población

y Viviendas y un buen Padrón Municipal de Habitantes.

Los agentes censales del Instituto Nacional de Estadistica
entregan en su domicilio los cuestionarios de los

Censos de Población y Viviendas y del Padrón Municipal de Habitantes.

Para cualquser duds llama gratuttameme, desde cusiqueer
punto de Espana, al telefono 900-11 25 11en servicto permanents
El agents censal tambeen esta pars ayudarle

P.P.

Diumenge dia 17, un to-
tal de 35 marxaires solle-
rics partiren de bon mati en
cotxe fins al Coll de Sóller,
des d'on iniciaren la pujada
cap a Sa Serra pel Pas
den Topa. Arribats a la
casa d'Alfàbia, els més
arriscats pujaren fins a la
caseta de Telefónica, des
d'on contemplaren la me-
ravellosa vista sobre Ciutat
i el Raiguer de Mallorca,
amb un vent fred que pela-
va. Després de dinar a Al-

acompanyats amb
les coques elaborades per
les senyores que participa-
ren a l'excursió, iniciaren la
baixada pel Castellot i els
Alms fins a Ses Tres
Creus.

Bini Gran

El dia següent, dilluns,
el grup Estol Vidalba orga-
nitzà una excursió des del

Mirador de ses Barques
cap a Bcilitx dAmunt, es
Trenc de Montcaire, es
Bosc Gran i Bini. Un altre
grup, menys agosarat, an à
en cotxe fins al túnel major
de Montnaber i, d'aquí,
agafaren el camí de la pos-
sessió de Bini, on es troba-
ren amb la resta de cami-
nants. Després de ser ate-
sos pel senyor de la finca i
de dinar, emprengueren el
camí de tornada pel camí
antic de Bini, fins a les ba-
rreres de Montcaire. Les
vacillacions del guia per-
Ilongaren excessivament la
caminada i bona part dels
participants acabaren ben
tous...

Puig Ciuró

Per la segona festa de
Pasqua, està programada
una nova excursió al Puig
Caragoler i al Puig Ciuró de
Femenies. La sortida sera
a les vuit del matí des de la
Plaça Constitució.

Ide Marzo de 1991 
CENSOS DE POBMION Y VIVIENDAS

PadrORMAknipipal*»abitamek

INe INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

Pizzeria
PORTO DOS

Comunica a clientes y amigos su
próxima reapertura y les ofrece

su amplia carta de pizzas para
tomar o llevar.

Paseo de la Playa s/n.
Tel.: 63.39.61
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Miguel Perelló

A qui hem de pagar els
Imposts municipais?

J.M.B.V.

En un anunci bilingüe
aparegut, la setmana pas-
sada, en un setmanari local,
l'inefable batle Repic, ens
feia saber que fins el 18 de
juny, podem pagar, volun-
tàriament, l'impost de circu-
lació de vehicles a tracció
mecànica del 91. Pareixia
una inauguració, com si
s'entrenés per a totes les
que, previsiblement, faré
abans del 26 de maig.

A partir d'ara, comença-
rà la processó de resignats
contribuients, cap a la "ca-
pella" del sr. Fullana, per a
discutir amb ell o amb la
senyoreta que habituai-
ment li ajuda, questions tan
simples com, si hi ha rebuts
atrassats, si hi ha pendents
una o dues multes, si un
cobce fa cinc anys que esté
donat de baixa, o d'altres,
però que en definitiva, dei-
xen clar que el ciutadà no
esté satisfet amb aquest
servei. Això si, les discus-
sions no duren gaire, per-
que 8 horetes setmanals
repartides entre el dimarts i
el dijous, no donen per
molt; però, l'amable, simpà-
tic i educat home del puro,
a més de xupar-nos una mi-
tonada anualment, no se
pot molestar en venir més

dies i un poquet mes d'ho-
ra.

El principal tema de
controvèrsia, són les multes
impagades, quasi be totes,
referents a aparcaments
indeguts i no consentits
pels guàrdies. Si be es cerf
que hi ha conductors que
enlloc d'aparcar el cotxe
pareix que el tiren, i d'altres
que se passen les senyals
pels idem, no hi hauria tan-
tes de queixes i negatives a
pagar, si la Policia Local
aphcAs el Codi, i posés les
multes com cal, no com
ara, que pareix que les po-
sa per sorteig, i com passa
a la loteria, hi ha que no els
hi toca mai.

Tomant el tema que
m'ocupa, no fa molt, se va
conèixer l'informe d'uns
advocats de Ciutat, segons
el qual, el contracte de tre-
ball del recaptador munici-
pal es considera NUL, el
que significa que no té
efecte legal. Si això es cert,
caldria demanar-se: Esté
l'esmentat senyor treballant
il.legalment?, i si es aixi,
Quina obligació tenim de
pagar-li qualsevol tipus
d'impost?, i també, Que
passaria si tots ens negas-
sim a pagar a l'Ajuntament,
a través d'aquest "simpatic
cavalier?". Seria interessant
saber les respostes. 

Transports
C. SASTREEmbutidos Aguiló S.A.

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

Ide Ba 12 y de 2 a 6 excepta sábados y dies festivos)
AVDA. ASTURIAS, 4 A — APARTADO 2 — SOLLER (MALLORCA)  

GAS-OIL
PER A CALEFACCION

A DOMICILI
TeL 633049/630387

Bartolomé Bernat Ferrer
Y

Miguel Bernat Puigserver
Instalaciones y reparaciones eléctricas

BernattBernat
C' .B 	 Telfs: 633955-632803

Presupuestos sin compromiso

22 de marz del 1991 / Veu de &iller 	 Dret a veu

La nostra veu

La circulació pel Coll de Sóller, un infern
Els darrers dies, circular per la carretera del Coll

de Saler s'este posant imposible. El trànsit normal
este començant a créixer degut a la proximitat de les
festes de Pasqua, quan ja hi ha moite gent de vacan-
ces a la nostra illa, i també es important l'augment del
trànsit pesat que va i ve a totes hores.

El nivell de circulació s'ha vist greument afectat
per la gran quantitat de camions de gran tonelatge
que circulen per la zona i que, com a norma general,
no tenen el més minim respecte pels conductor de
vehicles petits o Ileugers.

Per exemple, els camions que venen de Palma
carregats amb formigó -i no són precisament de
Mallorca-, degut al sistema de direcció que porten,
es veuen obligats a maniobrar a quasi cada revolt. Ai-

x6 fa que es formin importants coes al darrera. Si, a
més d'això, afegim que en moites ocasions els con-
ductors no donen facilitats als vehicles més ràpids
perquè adelantin, a quelque moment es fàcil contar
amb coes de mes de trenta cotxes darrera quelque
vehicle pesat: autocars, camions, etcètera.

També es important destacar les molestes que
ocasionen als vehicles que circulen amb direcció
contrària, que també es veuen obligats a aturar-se
per donar-los pas a tots perquè ocupen tota la carre-
tera. Les mostres de mala educació també es fan
presents, quan molts conductors d'aquests vehicles
grossos, ni tan sols aixequen la me per donar les
gràcies o demanar excuses per les molestes.

També es necessari denunciar l'aparició de

gas-oil dins les voltes del Coll. Es veu que algun o al-
guns vehicles pesats tenen el dipòsit que perd carbu-
rant dins les voltes i l'escampen per terra.

La presencia d'aquest liquid fa que la carretera si-
gui greument perillosa, degut a la capa patinant que
es forma. En el moment que es toca el frè, la Ilenega-
da es segura, i fins i tot sense tocar-lo. Si es circula
en moto, la patinada pot comportar perills pels altres
conductors.

Per aquests dos motius, seria important que la Po-
licia de Trànsit augmentes la seva presencia en
aquesta carretera per tal de donar fluidesa al tràfec i
solucionar l'escampada de gas-oil que es fa diària-
ment damuntdamunt l'asfalt, posant amb perill la seguretat
dels demés.

Me voldríeu dir germà,
si ho sabeu i vos record,
si un temps se sembrava s'hort,
sa muntanya ¡es pla,
sa verdura, s'oli i gra,
eren es millor conhort.

Si s'any no era 'ploguer",
sa rota no dava anyada,
desventurat de carritxer
que no feis sa somada,
¡no en parlem des llover,
si es tord no cuquejava.

Això es passà de moda,
dugueren nova llavor
que se li va dir turista.
Nasquè un nou capitalisme,
se va perdre es civisme,
sa vegonya i s'honor.

Ara ja corren rumors,
que tot mano a I 'avorrida,
que està fallant es turisme,
¡no es rendable es "conró"
es parats fa processó
per davant ses oficines.

C
R

Quin desgavell s'ha format,
es conten coses molt tristes,
quasi no venen turistes
¡es que venen empobrats,
o que d'aquesta en treim es cap
o quedam ters mundistes.

D'allô que es poble pateix
altres en fan sa gran festa,
veure sa miséria créixer
no es delit de pecat,
és un fet que s 'ha heretat
pes simple motiu des néiXer

CASA DE CULTURA
DE L'OBRA SOCIAL DE LA

CAIXA DE PENSIONS

a
a
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Del 23 de Març al 7 d'Abril 1.991
Horari de visita: Matins:10,30-13 h.

Capvespres: 17-20,30



Placid Perez

71 dia que l'emperador
Caries visità la Ciutat

de Mallorques

liftv:fro
f.;111r0AV* 1

REBAIXES
ROBA PER A INFANTS

- 	 Telf. 611121 	 - 	 071005011ER

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
Huno, 7- Teléfono 630132

Sont.laume, 7- Teléfono 631286
FABRICA: Meta, 48 - Ca 'n Tabolet - Tel. 630651

TENIS - FUTBITO - PETANCA
BOCADILLOS - TAPAS VARIADAS - HELADOS

CERRADO LOS LUNES
C/. Victoria, 62	 Tfno. 6335 70
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Veu de la historia
	 Veu de &Mier/ 22 de marc del 1991

La petita història de la nostra Vail
sunif.k.

L'any 1541, l'emperador Carles ler. visità la Ciutat
de Mallorca. La presència de l'emperador a

Mallorca no fou més que el resultat d' una escala
técnica de cinc dies per tal d' avituallar les
tropes que, des de les penínsules d' Itélia i

Espanya, es dirigien a la conquesta
d'Alger. No obstant aim!), la vinguda

del monarca representà pels
mallorquins un esdeveniment de

suprema importància, tal com ho revela la
descripció publicada el mes de gener de l'any
següent sota el títol "Llibre de la benaventurada
vinguda de l'Emperador y Rey don Carlos
en la sua ciutat de Mallorques y del
recebimentqueli fonch fet. Juntamentab
lo que més sucehí, fins al dia que
particle aquella per la conquesta de
Alger"

A mitjan mes d'agost, el capita de la
mar Andrea Doria escrivia al virrei i capite
general de Mallorca, Felip de Cervelló,
des de Genova, notificant-li que esperava
que el rei Caries arribes a la Ciutat el dia 28
d'agost, després de passar per Mile, La
Spezzia, Lucca i Genova. La nova de la
vinguda de l'emperador fou rebuda a Ciu-
tat amb general escepticisme, "axí per la
distância del lloch com per la incommoditat
del temps en que eren ja, y assenyalada-
ment per que fins aquella hora no se era
entés preparatori algú de armades".

Els preparatius

Nomes el virrei Cervelló done credit a
Ia notícia i, poc abans de la data indicada,
dispose els preparatius per rebre l'egrègia
visita:

• En primer lioc, ordene als Baties de
les viles que enviassin a Ciutat els homes
necessaris per netejar les síquies, a fi que
l'armada pogués aprovisionar-se deguda-
ment d'aigua. Sóller hi envià sis homes "ab
sos cavechs y axades per fer dita faena,
amb la provisió y despesa necessária per
tot lo temps sera menester".

• En segon Hoc, mane a tots els moli-
ners "tant de aygua com de sang" que
"molgan los torments los seran donats per
a moIrren, a fi de tenir farina preparada per
fer pa fresch y vendable" quan sigui neces-
sari.

• En tercer Hoc, dispose que cada una
de les viles foranes "tenga aparellats deu
pare#s de volateria, entre ga#ines y pollas-
tre?, que havien de ser oferits a l'empera-
dor.

• Finalment, convengué amb les viles
que la part forana aportas mil quarteres de
farina (unes 70 tones), que havia de ser
convertida en pa fresc a poc a poc, per tal
de proveir l'exercit. La nostra vila, poc pro-
ductora de blat, hagué d'aportar 40 quarte-
res.

Recepció popular

gués a peu els darrers metres, tal com ha-
vien costumat els monarques predeces-
sors. El sacriste convide l'emperador a
fer-ho així, però ell rebutjà l'oferta: "Yo no
estoy bueno de los pies — digué - y no

MOM

querría que me tentasse la gota". Desca-
valcà davant la Seu i entre, en fi, a orar a la
catedral, amb so d'orgue i, mentre el Bisbe
dirigia l'oració, "sa Magestad plorá, en sen-
yal de la sua estremada devoció y religión.

Tot seguit es reclogué al palau de l'Almu-
daina, degudament endreçat i tapissat,
mentre la Ciutat celebrava la vinguda amb
grans Ilumineries que duraren tres dies, en
senyal de festa.

Les peticions

Fins el dissabte, dia 15, l'emperador no
rebé els representants estamentals de la
Ciutat que, a canvi d'haver allotjat la tropa i
avituallat l'esquadra en un any tan deficitari
en productes agricoles com aquell,
taren algunes mercès especials:

• Facultat de poder importar de Sicilia
de 10 a 12.000 salmes de blat anual, franc
d'imposts (aproximadament 1,5 milions de
quilos).

• Reimplantació del càrrec de Ve-
guer de Fora, que antigament tenia la
fundó de perseguir i castigar els malfac-
tors.

• Que els menorquins poguessin re-
córrer els plets en tercera instància a les
autoritats de l'illa de Mallorca.

Si be en un primer moment, el rei con-
testa que "mandaré proveer lo que mas
convenga a mi servicio", després d'asses-
sorar-se amb els seus consellers accedí a
les dues darreres peticions, a la vegada
que autoritzava la importació anual de
4.000 salmes (uns 500.000 quilos) de blat
de Sicilia, pagant només la tercera part de
l'impost de treta.

El ref resc

En darrer terme, les autoritats illenques
li oferiren un "refresc", que inicialment ac-
ceptà el monarca, pelt dispose que fos
ofert al seu majordom i al provedor de
l'armada. l'esmentat "refresc", que coste
més de 1.200 Mures mallorquines, era cons-
titull per "cent vaques, més 200 moltons,
més 200 pares de gallines, més set pare//s
de pagos, més 500 quartans de oil, més
400 quarters de vi, entre blanch y vermeil,
300 quarteres de farina molt bona de xexa,
25 quintals de formatge de la terra, 20 ca-
'retells de taperes, 20 can-etells de olivas,
20 barrals d aygua de murta, quatre quin-
tars de cera blanca obrada molt gentil".

La partida

Diumenge, l'emperador and a missa a
Ia Seu i dimarts, dia 18, a les dues del cap-
vespre, reemprengue el viatge cap a Alger,
no sense abans haver indultat alguns pre-
sos menors, al front d'una esquadra de 300
naus i 25.000 homes, entre d'ells més de
mil mallorquins.

Ningú hagués dit que, un mes després,
l'emperador retornaria a Mallorca d'incòg-
nit, amb tan sols 37 galeres. L'expedició
contra el niu de corsaris havia fracassat
estrepitosament. Una tempestat i l'atac
dels algerins obligaren l'exercit a retirar-se.

Vegeu "Cronicón Mayoricense", d'Alva-
ro Campaner; "Metrologia de Mallorca' de
Josep F. López Bonet; "História de Mallor-
ca", de Pere Xamena; i l'Arxiu Municipal de
Sóller (AMS-4882, folis 134 a 146).

Poc a poc anaren arribant a Ciutat gale-
res i altres vaixells, fins que s'arribà a con-
centrar un exercit de 18.000 soldats, a més
dels cortesans, cavaliers i aventurers, que
foren allotjats a cases particulars "segons la
qualitat e importància" de cada un d'ells.
Finalment, el dijous, 13 d'octubre, devers
les tres del capvespre, l'emperador feu
l'entrada al port amb la galera d'Andrea
Doria, mentre era saludat amb salves d'ar-
tilleria des de terra i des de mar.

Arribat a terra, Carles ler. recorregué to-
ta la Ciutat baix pal.li, des del moll fins a la
Seu, muntat en un cavall guarnit de vellut
negre, amb motiu del dol per la mort de
l'emperadriu Isabel de Portugal dos anys
enrere.

Els carrers de la Ciutat havien estat
prèviament engalanats amb ponts i arcs de
triomf de fusta pintada, amb teles, penons,
poesies en grans Iletres deurades i símbols
de reialesa. La multitud el corejà l'empera-
dor enardida, al seu pas, sobretot al Bom i

Lals voltants de Cort i la catedral.
El Bisbe voila que l'emperador recorre-

-WSW 'IMP,

Aquest dibuix mostra l'arc triomfal que el Capitol de la Seu construi aprop de la catedral, en honora
Cades I. DOCUMENTACIO



La costum de repartir caramels es procura que es faci
discretament, respectant la seriositat de l'acte. (Foto J. M. Sauva)

El davallament és un dels actes religiosos que tenen 'nés
popularitat, el dia de Divendres Sant, abans de la processó de

l'enterrament.

Des de la instauració de la democràcia, les autoritats civils no són convidades a les processons,
hi assisteixen voluntàriament

confraries desfilaran a les
Processons de Dijous p Divendres Sant

minació. Un temps eren ciris, ara es fa a
través de ciris de platic que que duen
una bombeta que queda encesa amb
una pila. Així s'evita la cera als carrers i
les taques a la roba.

La tela s'adquiria a les nostres fàbri-
ques. Ca les Animes encara servi els da-
rrers metres de roba a la de St. Josep
Obrer i a altres confraries de fora de
Sóller.

Els escuts de cada confraria es duen
brodats, però el del Port este pintat da-
munt la tela.

L'organització de tota la gent que par-
ticipa activement en les processons es fa
complexa a causa del nombre de perso-
nes, més de dues-centes que hi partici-
pen.

Els caramels que es reparteixen es
una costum ben antiga i extesa fora de
Mallorca. Ara, a Sóller, des de fa pocs
anys es va imposant la idea de continuar
repartint caramels, però d'una manera
discreta, sense fer bulla ni deixar de cos-
tat la serietat d'aquesta cerimônia religio-
sa.

Les caperutxes duen el seu escut brodat. La Confraria del Port de Sóller el du pintat sobre tela. (Foto J.M.
Sauça)
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Diumenge que, Dia del Ram, comença
Setmana Santa, popular pels actes reliosos
que es realitzen i en concret per les pro-
cessons. Des de fa temps, les confraries
s'organitzen per tal de que es duguin a
terme les processons del Dijous, anome-
nada de la Sang, i del Divendres, anome-
nada de l'Enterrament. A més, a les esglé-
sies es fa actes religiosos en record
d'aquells fets que tant influïren en el cristia-
nisme. Els nostres padrins han conegut di-
versitat de celebracions que avui ja no es
celebren, o han deixat la popularitat per
passar a ser actes més religiosos, menys
multitudinaris. Sols un any, que molts re-
cordam, per mals entesos entre els orga-
nitzadors, no sortiren les processons de
Setmana Santa. A Saler són vuit les con-
fraries que s'organitzaran per sortir a les
processons. La seva coordinació i enteni-
ment depen, a més de les autoritats religio-
ses, dels presidents de cada una de les
confraries. Veu de Sóller ha parlat amb un
dels confrares més antics de Sóller, Joan
Rullan, president de la Confraria de La
Sang, que participa en aquestes celebra-
dons des de que era ben jove, als quatorze
anys, quasi té des dels anys 40.

M. I.

Aproximadament devers l'any 26, a
Sóller hi havia quatre confraries: La de La
Sang, la del Cor de Jesús, la de L'Espe-
rança i la pròpia de l'Església. D'elles sols
queden la que hem anomenat primer  i la
de l'Esperança, del gremi de teixidors. La
del Cor de Jesús va desaparéixer i la de
l'Esperança durant un temps no es va
formar I aquests darrers anys hi torna ha-
ver caperutxes que duen el seu habit.

A mitjans dels anys cinquante es
crearen noves confraries: La de Sat. Jo-
sep Obrer, que depenia del "Patronato
Obrero" i la de St. Jaume, d'Acció Católi-
ca. Poc després es funde la de La Pietat,
originada per la Congregació Mariana del
Convent, i en el Port de Sóller s'organit-
zaren per fer la del Jesús Natzaré, de
Medinaceli. Més tard va ser la Confraria
del Calvari, que representava el Jesús
que camina. La més recent, a Saler es la
de la Milagrosa, en la qual hi participen,
en un principi, sols dones.

Les processons d'un temps

Abans les processons es feien amb

menys caperutxes que ara, pero, en can-
vi, a més d'aquestes figures encaputxa-
des hi participava més gent de paisà, les
autoritats civils, la Infanterie de Marina i la
Banda de Música que tanca la desfilada.

Les autoritats civils, des de la instau-
ració de la democràcia han deixat d'as-
sistir-hi. Abans es feia a través d'invitació
directa. Ara es fa per voluntat pròpia. El
Bisbat i el Govern acordaren que no
s'havia de convidar a cap autoritat, a
causa de que, consideraven, la participa-
ció havia de ser des de la mateixa perso-
na. Les organitzacions de les processons
reberen un comunicat que explicava el
que abans hem esmentat, afegint, però
que si alguna personalitat civil s'oferia per
assistir com a tal a les processons se
l'havia de situar en un Hoc preferent, per
presidir la processó.

Organització de les conf ra ries

Fins fa pocs anys a Sóller existia un
Patronat de les Processons. Era l'entitat
que organitzava les Processons de Set-
mana Santa.

Ara són els mateixos presidents de
les confraries que es reuneixen i , conjun-
tament amb les autoritats de l'església
organitzen dites manifestacions religio-
ses. També des de fa sis anys, represen-
tants de les confraries de tota Mallorca es
reuneixen per tal de posar idees en co-
mú.

Les processons d'ara

Tres són les processons que durant la
setmana que entrarem captaran l'atenció
de molts sollerics: La Sang, L'Enterra-
ment i diumenge la de l'Encontre.

Són vuit les confraries que sortiran di-
jous i divendres, els seus noms i presi-
dents són:

El Calvari, Joan Barceló
Jesús Natzaré, Domingo Bernat
St. Jaume, Miguel Socias
St. Josep, Antonio Fernández
L'Esperança, Julia Pérez
M. de Déu del Dolors, Catin Genestra
La Pietat, Guillem Rullan
La Sang, Joan Rullan
La confraria amb més components es

Ia de la Pietat, del Convent que segons
els anys disposa de entre 50 i 80 cape-
rutxes.

L'ordre a la Processó

No sempre, però si darrerament, les
confraries a les processons estan col.lo-
cades segons la imatge que veneren i
mostren, i segons el moment de la Passió
que representen. Alguns anys, el Bon Je-
sús que camina fou situat devant a la
Processó de la Sang, i darrerament esta-
va en el seu Hoc segons la succeció de
fets històrics. A causa de la representació
que fa aquesta figura, de les tres caigu-
des de Crist, la desfilada quedava tren-
cada, i per aquest motiu ara torna estar
com a primera figura de la processó.

Dins cada confraria, es solen situar
els més joves devant i els majors darrera.

Vestits, ciris, caramels

Els vestits de les caperutxes són pro-
pietat, en gran part, de particulars. En el
cas de L'Esperança, els vestis són de la
pròpia organització ja que eren propietat
de les fàbriques. Normalment, les perso-
nes es deixen els vestits d'unes a altres.

Cada confraria s'encarrega de l'il.lu-

OPOSICIONES
Administración de Justicia, Próxima Convocatoria.

Nuevos Grupos de Preparación.
Plazas en Sóller.

In formación en C/. Prosperitat n° 2 o
Tfno.: 63.03.48.

VENDO, Pisos a estrenar, en c/. Alqueria
del Conde. 3 Dormitorios. 2 Baños.

Hipoteca al 13,500/o.
EN VENTA, Aparcamientos y Locales

Comerciales.
Informes: Teléfono 63.13.57

RESTAURANTE

CAN BIGOTE
Ofrece su carta de: Pulpo gallega, salpicón,
chuietón Avila, pescado fresco, paletilla.

Jaime Torrens, n . 7 - Pto. de 5611er. Tel. 63 37 15



FTTXATECNICA

Alaior: 	 Moll, 	 Lito, Rafel,
Franz, Lluc, Gervasio, Lorenzo,
Carlos, Torres (Xavi), Vicent
Tent.

Juanjo, Sanchez,
Nadal, Brugos, Bestard, Martin,
Cladera, Edu, Tuduri, Alfons
(Got) I Baltasar.

Arbitre: Miguel Coll Homar.
En la seva lima habitual de caso-
la. Al marge del penal no assen-
yalat a Tuduri, mai es va compli-
car la vida amb l'equip local.
Targes grogues a Nico López,
Tuduri, Sanchez i Lorenzo, un
local!!.

Incidències: 	 Capvespre
primaveral a l'interior de Menor-
ca i terreny ben cuidat. Varen
ser atesos els jugadors Brugos i
Mot a la primeria del partit, per()
arnbdós continuaren sobre el
terreny de joc. Públic cridaner
pero respectuós amb el rival.

Cartetiara
Futixdistica

Dissabte, 23
1oQQ t. U.D S011erense
Rtvo 	ia AréfiarlBe ,

L'afició espera que es faci públic de forma inminent l'acord
Brugos-Rico cara a la renovació del "mister" pel 91-92. Sembla a

ser que López ja ha estattentejat per altres equips, algún d'ells
de campanilles. Fora badari (Foto T. 0.)

Sóller-Seislan,
una espina clavada

El Sóller es vol venjar del 5-0 de
Ia primera volta

Toni Oliver

No s'esborra fàcilment una pallissa de cinc gols. Aim') succeí el
novembre passat, i va suposar la renúncia de Páez. El Seislan va
arrotllar a un desanimat equip solleric, però la realitat diu que la di-
ferència reial entre els dos equips es minima. El Sóller ha anat es-
cursant distancies, i ara mateix ambdós equips estan igualats a
29 a la taula. Partit per tant, de pronòstic difícil, si be cal admetre
que l'equip de Nico està en clara disposició d'obtenir els dos
punts i donar una nova satisfacció als seus seguidors.

En l'últim partit abans de l'aturada pasqual (el diumenge de
Pasqua no hi ha lliga), el Seislan, més conegut a Maó com
"L'Unió", (UD. Mahón d'un temps), ens visita a can Maio!. Recent
ascendit aquesta mateixa temporada, es un equip incòmode i
agressiu en el seu joc. Defensa dura, mig camp experimentat, i
unes puntes amb moltes hores de vol: Botubot i Raúl, Dos homes
rapids i que solen aprofitar les ocasions gol en un elevat tant per
cent. En definitiva es tracta d'un conjunt mal de batre, i que a fora
pesca sovint.

El Sailer, un bloc al serval del conjunt

La ratxa del Sóller ja dura set jornades. Set encontres en que
ha encaixat un sol gol (a Sant Llorenç), i ha sumat 10 punts. Amb
un guardabarraques que no n'encaixa cap fa 590 minuts. L'onze
de la Vall segueix manco cara a la porta contraria, però no n'hi
fan, i suma, que es lo realment primordialment. Segurament Nico
repeteira per tercer cop seguit alineació. El partit, a les quatre.

RESULTATS I CLASSIFICACIO
Cala D'Or - Cardessar 	
P.D.Sta. Eulalia - Ferrerías
Porimany - Alcúdia 	
H. Isla Blanca - Isleño 	
Ferriolense - Alará 	

1-0
1-1
1-0

Susp.
3-1

JO

Alayor - SOLLER 	 0-0
Seislán - San Rafael 	 0-0
Radio C. Millar - Playas Calviá 2-2
Poblense - At. Baleares 	 0-2
Arenal -Ibiza 	  1-3

E	 P 	 QF	 OC 	 Pwatos
At. Baleares 	 29 18 10 1 43 10 46+18
Playas Calviá 	 30 16 11 3 61 20 43 +15
Ibiza 	 29 18 7 4 44 15 43 +15
Colo D'Or 	 30 13 11 6 35 26 37 	 +5
Poblense 	 30 13 10 7 29 22 36 	 +6
Badia C. Millar 	 30 14 7 9 43 29 35 	 +5
Ferriolense 	 30 11 11 8 38 34 33 	 +3
Ferrerías 	 30 11 11 8 31 29 33 	 +3
Alayor 	 29 8 13 8 33 24 29 	 -1
Seislán 	 29 11 7 11 31 30 29 	 +1
SOIL ER 	 30 9 11 10 21 24 29 	 -1
P.D.Sta. Eulalia 	 30 10 7 13 25 28 27 	 -5
Cardessar 	 30 8 11 11 34 37 27 	 -3
Isleño 	 28 9 8 11 28 37 26	 -4
Arenal 	 30 7 9 14 33 34 23 	 -7
Portmany 	 29 7 8 14 34 51 22 	 -8
Alaró 	 30 10 2 18 33 57 22 	 -8
San Rafael 	 30 5 9 16 30 55 19	 -9
Alcudia 	 30 6 6 18 28 59 18-12
H. Isla Blanca 	 29 4 7 18 22 55 15-13

Poca feina i ben resolta per Juanjo. A l'imarge, s'anticipa al davanter
Tones. El porter solleric suma 590 minuts de "virginitat". (Foto: T.0.)

pilota. Els aficionats locals ja
tremolaven. Un xut llunyà del
local Franz a fora. Al minut 81,
altre cop Tudurí cau a l'àrea,
més discutible aquesta acció,
i en el minut 90, una jugada
individual, plena de coratge,
intuició velocitat i qualitat de
Tóbal Tudurí, es interceptada
violentament per l'últim de-
fensor, durament, fent "volar"
al solleric. Això, reglament en

ma, es targeta vermella. Coll
Homar, ni groga!.

I així acaba l'encontre que
en realitat mai va perillar pel
Sóller un cop subjectats per-
fectament els homes impor-
tants locals (Lorenzo, Torres,
Tent, etc.). Llàstima que el
Sóller no hagués trobat un re-
feree més valent, en un partit
que va estar molt aprop del
triompf.

Le esperamos en:

Taller
PAU i MARCE
Servicio LANCIA

Exposición y venta:
C/. Sa Mar, 128

Telf. 63.34.50

Comunica als seus clients i amics
que estarà obert cada dia

excepte diumenge vespre i dilluns

Passeig Platja d' En Repic, n° 38
Teléfono 63.14.06 - Port de Sóller

PIENSE EN LANCIA
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.Futbollirnivisió-ExitaMenorca Un rivalroqueraCan Maio!   

netrable, (qual verge de part de cuixa
del segle XIX). En contrari, no sols no
marca, sino que tan sols no crea oca-
sions. L'Alaior no va xutar entre els
tres pals de Juanjo ni un sol pic. El
Sailer, ordenat i anticipatiu, no donà la
més minima opció. I Juanjo que ja ha
arribat als 590...

Ja està bé!. Dos partits seguits, i els de
negre que han pispat dos punts clarís-
sims al Saner. Fa vuit dies era Marti-
nez Tauste. A Alaior, Miguel Coll Ho-
mar, no va tenir "dallons" per pitar un
escandalós penal sobre Tudurí en ple-
na segona part. El cert és que el Sóller
és avui un equip absolutament impe-

Toni Oliver

Nico López repetí alinea-
ció. Els seus homes, perfec-
tament escalonats, no deixa-
ven espais, amb bones aju-
des defensives, va aguantar
els primers vint minuts, i va
contraatacar a continuació.
Tudurí, molt actiu, va estar a
punt de sorprendre a Moll en
un intencionat xut en parabola
al minut 26, tret "in-extremis"
pel porter local. Amb un SóIler
envalentonat, Martin de cap,
perdé una altre bona opció
d'avançar als visitants.
L'Alaior, lo dit, voler i no po-
der. Juanjo es limità a allunyar
un parell de pilotes bombeja-
des.

El Sólle r, a punt de marcar

A la segona part, s'incre-
mentà el total control solleric.
Als cinc minuts (50), la jugada
clau i a la vegada escandalo-
sa. Tudor-I, rebent una pilota
des de la dreta, i a punt
d'afusellar al porter local, es
agafat per la camiseta i tomat
d'una forma absolutament
clara. Coll Homar es va fer el
suec, malgrat les massives
protestes visitants. A damunt,
va treure la groga al propi Tu-
durí. Increíble.

El Sóller seguia contaata-
cant. Al minut 64, Tudurí,
guanyant molt bé la posició
als defensors, tot sol davant
Moll, li eleva un pel massa la

Toni Rullem

At. Balears va embalat cap el títol de Iliga,
superant clarament, tant en el terreny de joc
com en el marcador 0-2, a un Poblense que es
veu relegat al quart Hoc de la classificació.

Platges, que va haver de remuntar un 2-0,
acaba empatant, davant un difícil rival, amb as-
piracions de jugar la Iligueta d'ascens, com es
el Cala Millor. Eivissa, després de una ratxa de
mals resultats, guanya a domicili a S'Arenal
1-3, deixant a l'equip d'en Pere Gost amb 7
negatius.

Cala D'Or, recuperà la tercera plaça, des-

o o
Maior Mier

Per ocasions i perquè Coll Homar es tragà un penal a Tudurí
com unes cases

A "Los Pinos", el Stiller fregà el triomf

prés de batre per la minima diferencia a un
Cardessar que li va posar les coses molt difícils.

Esperonetjada del Sant Rafel -que de poc
servira- empatant a zero a Seislan.

Baló d'oxigen pel Portmany, que esfonsa un
poc més al Alcúdia d 'en Joan Cladera.

Ferriolense, amb bona ratxa de joc no va
donar cap opció a un Alaró, que està mancat
de punts, resultat clar i convincent 3-1.

Suma un altre negatiu al Sant Eulàlia, ja en
tè 5, després d'empatar a UN GOL contra el
Ferreries.

Sóller sumà un puntet a Alaior, i borrà un al-
tre negatiu. Es suspengué el partit que havien
de jugar Hospitalet i Illenc.

Veu de la jornada

S'Arenal de Pere Gost, en picat



PERLETES ESPORTIVES

Nico López, després del
valuós empat de "Los Pi-
nos"

"Aquest any, el Sóller
passará a l'histenia per
aquests quatre récords:

—Millor classificació
dins Ill Divisió.

—Primer partit guan-
Tat a Eivissa.

—Xifra més baixa de
gols encaixats.

- l'any de més
pocs gols marcats.
Admirable, "mister", admi-
rable!

Sa Glosa den Tomeuet
Abel ha perdut es foradi...

Futbol Cadets

Bunyola, 2-Sollerense, 2

Positiu magre
J.A.

Gregon, Segui, Valls, Alemany, Ensenyat, Paris, Mob-
no, Castanyer, Colom, Martinez, Rodriguez. (Zapata, T. Ribas, Pare-
des i Quico).

Gois: Rodriguez i Quico, foren els autors dels gols sollerics.
Comentari: Malgrat un empat a fora camp, sempre es positiu, el

Sóller no atravessa un bon moment de joc, acompanyat per també
per manca de bons resultats, ¡a que a Bunyola, era un desplaçament
per poder treure els dos punts, malgrat el parfit fos molt anivellat i el
resultat del tot just.

AYUNTAMIENTO DE SOLLER

IMPUESTO MUNICIPAL
SOBRE CIRCULACION DE VEHICULOS

DE TRACCION MECANICA
Se hace saber a los señores contribuyentes twe hasta

el dieciocho de junio se cobrar
ècibòšdel Ihr-puato M.Girci0

culos de Tracción Mecánica del ejerciciii
tas oficinas de Recaudación situadai'4**

las Casas Consistorialéd:trán

ukpro, losi 
sVehr-

1, en es-
baja de

.1.64.31a9 1os
recibos que no hayan sido hechos efeethttislos re-'cargos correspondientes.

Los días y horas hábiles de cobro son los siguientes:
Cada MARTES YJUEVES DE 9,30 h. a 13,30 horas. C/. Palou, 22. Tel. 63 38 42 41 Procolor'de Miguel D. Bernat

PAPELES PINTADOS,
MOQUETAS, COLAS,

PINCELERIA, INSECTICIDAS,
ARTICUlOSUMPIEZA,

PRODUCTOS PARA PISCINAS,
ARTICULOS PARA ARTISTA,

PALM, 22
TELEFONO 633842

SOLLER (Malone)

urnafi DROGUERIA
AS2a4a4

&I -EL)PKG445
I kal

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

FERRETERIA
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Port de Sóller, 5-Sta. Maria, 1

Bauzà, amb tres gols, la figura
C.F. Sóller6 Barracar 0

Exhibició de joc

El Seller va visitar
es camp de I 'Alaior
que pareix es seu germa
i mês aviat bessó.

I el mos varen empatar
es un resultat natural
pocs gols solen marcar
pocs en solen encaixar
per sa defensa fenomenal

Sa prova està demostrada
sa davantera no marca gols
quan té una pilota privilegiada
la mos tira per sa pols!

Juanjo te vull dir
que pots jugar tranquil

n'Abel ha perdut es foradi
Ii passaren bé es fil...

I segueix per aquest cami
pots batre un gran récord
amb coratje i un poc de sort
veuran com arribaràs a la fi

El Seislan mos visita
tots encara el recordam
crec que en aquesta cita
hem de mirar si el superam

P.D.
Unes declaracions vaig Iletgir
de veu d'un bon directiu
crec que no importa ser molt viu
per sabre tot lo que vol dir.

Andreu Vivas

Fitxa técnica:

Port de Sóller: Garcia,
Coll, Arbona, Jordi, Manri-
que, Pardo, Coca, Bauza, Ri-
vera, Raja i Alba.

També jugaren: Abelard,
Ruiz, Daza i Ribas.

Sta. Maria: Perez, Mer-
cadal, Muñoz, Mestre, Palo-
mino, Sedeño I, Sedeño II,
León, Cañellas, Tinell i Gue-
rra. (Moya i Martinez).

Arbitre: Sr. Diaz Nieto.
Sense complicacions, excep-
tuant els greus insults que
va rebre de dos jugadors vi-
sitants quan foren expulsats
per acumulació de targes
grogues, les úniques de tot
l'encontre.

Gols:
1-0. 30 segons: Rivera.
2-0. Minut 9: Bauza.
3-0. Minut 36: Bauzà.
4-0. Minut 65: Bauzà.
4-1. Minut 87: León.
5-1. Minut 90: Daza.

Amb menys d'un minut, el
Port ja encarrilà el partit

No va haver d'esperar
molt l'aficcionat del Port, que
va presenciar l'encontre, en
veure. corn Rivera inaugura-
va el marcador i posava ¡a la
primera pedra per assolir un
dar i rotund triomf pels corn-
ponents de la plantilla del
Port de &Slier, que ha tomat

a agafar una bona linia de
joc, mantenint sempre una
distancia molt curta del pri-
mer classificat, ara concre-
tament a dos punts, que
permet així, mantenir intac-
tes les opcions al ascens i
també al liderat.

El primer temps de l'en-
contre acabà amb un ja clar
3-0, que deixava per la se-
gona part, l'oportunitat
d'augmentar el número de
gols, com aixi va succeir. El
gol de l'honor visitant arriba
a tan sols tres minuts pels 90
reglamentaris i encara el rei-
xent entrat Daza pogué es-
tablir el definitiu 5-1 .

SEGUNDA REGIONAL

P. Calvia, 2- Puigpunyent, 2
Lluchmayor, 2 - Fernolense, 1
Sta. Eugenia, 4- P.N.D. Tesa, 1
Genova, 4 - Valldemosa At., 3
Pen de Stiller, 4 - Sta. María, 1
Porteras, 4 - Mariense,
Cide, 6 - S' Horta,
J. Buriola, 3- Montaura, 2

Sta.Eugenia 	 23 15 5 3 49 26 35
Cide 	 24 14 6 4 50 21 34
PoddeS6Her 	 23 15 3 5 60 31 33
Montaura 	 24 15 3 6 55 27 33
Génova 	 23 14 5 4 48 22 33
J.Buitia 	 24 12 4 8 41 34 28
Ferriolense 	 23 12 3 8 45 28 27
Algaida 	 23 11 4 8 37 30 26
Valldemosalt 	 23 9 7 7 33 27 25
Porreras 	 23 10 3 10 37 38 23

23 10 2 11 28 35 22pll.ucuhmayor.Tesa 	
	 24 9 3 12 45 58 21

Sta.Maria 	 24 6 4 14 37 40 16
S'Horta 	 23 5 4 14 35 56 14
Puigponyent. 	 23 3 515 36 59 11
Mariense 	 24 3 516 25 76 11
P. Calviá 	 23 2 417 26 72 8

Joan Antoni

C.F. Sailer: Tolo, Sacarés, Po-
mar, Bemat, Celia, López, Jimenez,
Fontanet, Guerrero, Aguiló, Ros.
També jugaren: Sergi, Ribas, Da-
vid.

Gols: m. 17, 1-0, Aguiló, m. 27,
2-0, Jimenez, m. 38, 3-0, López,
49, 4-0, Jimenez, m. 58, 5-0, Jime-
nez, m. 66,6-0, López.

Comentan: Gran actuació del
Sóller, que goletià fàcilment al Ba-
rracar. Tots els jugadors den Josep
got varen radar a un all nivell de
joc i assoliren una magnifica \Act&
ha.

En els inicis, el domini fou al-
tem, però ben prest els locals de-
mostraren la seva superioritat quan
Aquiló en el minut 17, guanyant
l'acció per velocitat al seu marca-
dor culminava alx el primer dels sis
gols que aconseguiria el Sóller a
n'aquests encontre. Deu minuts
més tard, era en Jimenez, en un
capvespre ple d'encerts el que
marcava el segon. La tranquilitat ja
estava assegurada i els locals se-
guian insistint amb el seu joc ofen-

Grupo A Palms
La Unión, O — Independiente. 4
P.S. Pizi, 4— Son Gotleu, 2
S. Marsal, 3 — SOLLER, 3
At. Rafal, — Porciúncula, 4
R. lndioteria, O — Andratx, 4
La Salle, 1 — P.R. Llull, 2
Beta C., 5 — S. Sardina, 0

siu, per el contrari els visitants
veien que era impossible fer-li front
als rivals, i ja a set minuts pel des-
cans, López enviava a les xarxes
un rebuix del porter visitant.

Amb l'aventatge de tres a zero
en el segon periode el Sóller va
continuar treballant amb la mateixa
intensitat del 1er. temps. El control
de joc era complet, i just començar
va anibar el quart gol, en Jimenez
es va avençar al seu marcador i
sobre la sortida del porter li aixecar
la pilota. Els locals no es conforma-
ven, volian fer disfrutar al públic as-
sistent i en el minut 58 novement
era Jimenez el que rematava la fei-
na. Nou minuts més tard en López
tancava la compte, transformant
una falta directa, el baló entra per
l'escaire esquerra. "Un galas".

Hem de mencionar la fortuita
lesió de David. El nou sufreix un
esquincarnent de turmell.

Diumenge l'uttim partit

El Sóller es desplaçarà a Carn-
pos. De guanyar aconseguiria el
segon Hoc de la classificació.
L'empat també podria servir.

Grupo D Prime
S. Francisco At., 0 — Beta, 8
Estudiantes, 2 —AS. Cayetano,
S. Jordi-At., 1 — SOLLERENSE, 2
R.P. Arena!, 4 — La Soledad, 0
Collerense At., 1 — Son Cladera B, 2
R.Arenal , 5 — AR. Llull, 0
S.Pedro At., 1 — R.P. CaIvi4, 5

Benjamins

Positiva jornada a camp contrari
Resultats de dissabte passat:
Sant Marçal, 3—C.F. Sóller, 3
Sant Jordi, 1 —Sollerense, 2
Els dos equips solierics tomaren amb positius. El Sóller va aconse-

guir l'empat a tres, amb gels de Jordi Moragues, Xisco Ensenyat i Rami-
ro Vicente. Bon resultat. El Sollerense no va fallar a Sant Jordi. L'equip
que dirigeix Aguilar es va avançar en un gol del jove fomalutxenc Andreu
Barceló, qui aprofità amb vivor, un rebuix del porter. Empaté el Sant Jor-
di, i finalment, Jordi Bauza, en una jugada plena de coratje, va fer el gol
del triomf. L'equip del Sollerense confirmà el seu bon moment de joc, i
actualment figura .ja amb 25 punts a la taula.

Rafal i Arenal, visitants de dense

Demà dissabte, els dos equips de la Vall juguen davant el seu públic
en jornada doble. (Veure Cartellera Futbolística).

Independiente 	 21 18 3 	 0 100 21 39 A.S. Cayetano 	 21 20 0 	 1 142 15 40
R. Llull 	 22 16 4 	 2 79 18 36 Estudiantes 	 22 17 2 	 3 95 18 36
Porciúncula 	 21 14 2 	 5 90 20 30 Calyia 	 22 17 1	 4 71 21 35
Andraitz 	 21 15 0	 6 72 28 30 Beta 	 21 15 0	 6 68 25 30
La Salle 	 22 14 1	 7 90 27 29 Pedro AL 	 22 13 3	 6 85 54 29
Beta C 	 22 13 1 	 8 74 28 27 SOLLERENSE 	 23 12 1	 12 49 64 25
S. Piza 	 22 12 3	 7 67 31 27 R. Llull 	  22 11 2	 9 66 38 24
Indioteria 	 22 10 3	 9 32 34 23 Son Cladera B 	 23 8 2 13 49 58 18
Son Gotleu 	 21 9 1 	 11 57 50 19 Soledad 	 22 7 3 12 33 57 17
SOLLER 	 21 5 313 24 85 13 S. Jordi-At 	 22 7 213 31 51 	 16
S. Marsal 	 22 5 215 25 94 12 Arenal 	 21 3 513 36 60 11
S. Sardina 	 22 4 1	 17 19 63 9 Collerense At. 	 22 4 2 16 29 96 10
La Unify' 	 21 2 0 19 12 86 4 P. Arenal 	 21 3 1	 17 46 98 	 7
At. Ratat 	 22 2 0 20 7 147 4 Francisco At 	 20 0 0 20 8 155 	 0

Futbol Infantil

Sollerense, 4-Ferriolense, 3
Anaemia: Caldentey, Morell, Maiol, Brage, M. Ensenyat,

Ros, Rodriguez, Puig, Querol, Casas, Carbó. (Pomares, T.
Ensenyat, Juarez, Bemat i Sema).

Gals: Marcaren Carbó i Puig, per partida doble.

Comentari: El conjunt solleric va realitzar un primer
temps bastant discret, sense trenar jugades d'efectivitat. A
Ia segona, l'equip de Andreu Pons, reaccionà i pogué supe-
rar al seu rival, malgrat fos amb un resultat molt ajustat, pare)
arnb tot mereiximent pel bon joc realitzat al segon temps.



Atletisme

Guanyador del primer Control de Pista

Tófol Castanyer aconsegui minima
pel Campionat de Balears

L'atleta local Cristòfol Castanyer Bernat es va
imposar el passat dissabte capvespre a la prova
dels vuit-cents metres en el Primer Control de Pis-
ta al Aire Lliure disputat en el Princeps d'Espanya
de Ciutat, aconseguint al mateix temps minima pel
Campionat de les Balears. Indubtablement la mo-
ral d'en Toful està actualment al limit després de la
seva actuació al Campionat d'Espanya.

El segon exit del dia fou l'esperat triomf d'en
Mateu Dominguez a la cursa dels deu-mil.

Cristõfol Castanyer esta travessant un moment immillorable de forma i de
moral.

III Ronda
Paco Rado, O-Guillem Pons, 1
Antoni Molino, 1 -Jesús-M. Abelle,
Joan-A. Jorquera, 0-Antoni Colom, 1
Xim Reynés, 1 -Antoni Darder, 0
Josep Valera, 1 -Marti Ferrer, 0

Jaume Mascará, 1 -Maribel Pons, 0
Maties Ferrer, 1 -Josep Santana, 0
Hector Guerrero, 1 -Joan Marroig, NP
Antoni Carbonell, 1-Josep Frontera, NP
Tomes Plomer, 0' 5-Nicolau Cortés, 05
Joan-A. Ruiz, 0-Bartomeu Palou, 1

IV Ronda
Antoni Colom, O'S-Guillem Pons, 05
Xim Reynes, 0-Antoni Molino, 1
Maties Ferrer, 0-Jaume Mascará, 1
Hector Guerrero, O-Jesús-M. Abellà, 1
Paco Rado, 1-Josep Valera, 0

Joan-Ant. Jorquera, 0-Antoni Darder, 1
Joan Marroig, 1-Antoni Carbonell, 0
Tomes Plomer, 1 -Marti Ferrer, 0
Bartomeu Palou, 1 -Josep Santana, 0
Maribel Pons, 1 -Nicolau Cortés, 0
Josep Frontera, 0-Joan-Ant. Ruiz, 1
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LLIBRERIA

entrai%
Sa Lluna, 5 - Teléf. 632641 — SOLLER

MIGJORN
Boutique

C/. Vives, 2
07100 SOLLER (Mallorca)

AVANCE PRIMAVERA VERANO
MODELOS FINAL DE TEMPORADA

30% DTO.
Frente Plaza Constitución

EXPOSICION Y VENTA:
C/. Hermano Bianor. n 1garaje

TALLER Y SERVICIO:
C/. Isabel. n 124

TALLER MECA,41C0 	I Telefono 63.22.01

OFERTA MES DE MARZO
GRANDES DESCUENTOS

Fiat "Unos" de 100.000pts. hasta 150.000 pts.
Fiat "Tipo" de 100.000 pts. hasta 150.000 pts.
Fiat "Tempra" hasta 125.000 ptas.
Fiat "Fiorinos", todos los modelos, 100.000 pts.

J.

SIN CONDICIONES

PANADERIA Y PASTELERIA

TOLO TRIAS
ESPECIALIDAD EN ENSAIMADAS

Celle Rectonó, 1 - Tel. 630042 -SOLLER

MERCAT DE SOLLER
EL VOSTRE MERCAT

SA MILLOR
GARANTIA PER UNA

BONA COMPRA
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tercer Hoc. Finalitzada la pri-
mera volta hi ha desmadra-
ment general que aprofitaria el
solleric pegant una forta esti-
rada en els darrers dos-cents
metres, entrant en sofitari amb
un temps de 2044, fent mini-
ma pel Campionat de les Ba-
lears.

En segon Hoc es classifica-
da en Gaspar Gregorio (Fidípi-
des) i en tercer en Josep Ar-
nau (Bodegues Oliver). I per
cert lo del fitxatge amb el
"Fidipides" ha estat una
broma de mal gust. En Toful

en Joan-Ant. Ruiz. El Hoc di-
nové este ocupat pen Josep
Santana, en Martí Ferrer i en
Nicolau Cortes, amb un
punt, tancant la classificació
actual en Josep Frontera
amb mig punt.

Pronòstics

Bàsquet

En una jornada gris, el juvenil
femení ens oferi la millor

actuació
Un cap de setmana certament decepcionant.

Tan sols tres triomfs, gairabé per la minima en els
tres casos, i un partit a salver per la seva emoció i
notable joc: el triomf de les nostres al.lotes juvenils
davant el sempre dificil Perles. Pel demés, decepció
generalitzada.

Jota & Besfer

Espanyol, 55-J. Mariana, 32 (II Div. Femenina)

Merescuda victòria local. Les solleriques actuaren molt per
baix del seu nivell. Las de Son Espanyolet controlaren sense cap
problema a tot moment el partit. Resultat lógic.

J. Mariana, 59-Perles, 54 (Juvenil Femeni)

Emoció a balquena. Les alternatives en el marcador presidiren
un encontre de gran intensitat. Als últims minuts, les locals acon-
seguiren avançar-se definitivament, gràcies a la positiva tasca de
J. Vives, E. Seguí i A. Pérez, que demostraren la seva decidida
capacitat per a resoldre situacions difícils. Magnifie.

J. Mariana, 46-SantJosep, 44 (Cadet Femeni)

Realment "soportar" un partit pitjor que aquest, es del tot im-
possible. Fallar més del que es va fallar, impossible. Al final es va
remuntar quan semblava tot perdut.

'lovent, 30-J. Mariana, 22 (Mini Femeni)

Uuitaren arnb coratje les "minis", mantenint l'esperança durant
molts minuts. Un sotrac en plena segona part, va allunyà definiti-
varnent a les locals en el marcador .

J. Mariana, 58-Sta. Maria, 54 (Junior Masculi)

Escasa qualitat técnica. La defensa en zona no pogué ser su-
perada per cap deis dos equips. Igualtat, rompuda al final per J.
Serra amb un triple i dos bàsquets, decisiu en el darrers minuts.

Mariana, 55-Alcúdia, 57 (Cadet Masculi)

Al descans s'arribà amb aventatje de 10 punts. Els locals ha-
vien jugat amb intetligência, dominant amb força sota els taulers.
A la continuació, la forta pressió alcudienca va asfixiar als
que es veren inevitabiement superats en el marcador.

Imprenta Bahia, 59-J. Mariana "B", 56

Una pena que al final no es poqués guanyar. Es va jugar molt
be per part sollerica. A falta de quatre minuts, es guanyava per sis
punts, pero una série de precipitacions varen fer perdre el partit.

Andratx, 80-1 Mariana, 46 (Infantil Masculi)

Una nova decepció. Oum falla tot, falla fins les ganes.
Amb aquestes perspectives, poc es pot er sobre una pisa. El
resultat ho diu tot.

PROPERA JORNADA
Dissabte:
A les 11,30: J. Mariana-Espanyol (Inf. masculí).
A les 18,30: J. Mariana-Imprenta Bahia (Junior masculí).
Diumenge:
A les 11,30: J. Mahana-B. Joan (II Div. femenina).

El capvespre de pista co7

menç pels sollerics amb la
prova de velocitat, que es dis-
pute amb molt de vent en
contra. Es varen fer tres series
amb un total de catorze parti-
cipants.

Dins la primera sèrie hi par-
ticipe en Josep Pinya, amb
una sortida molt bona i uns
primers seixanta metres immi-
llorables, esfonçant-se a partir
d'aquí, entrant en el lloc quart
amb un temps de 1109 (a una
dècima de la minima), classifi-
cant-se a la general en el Hoc
cinquè. Per la seva part en

Joan

Es trobem ja davant la
cinquena i darrera ronda de la
sisena edició del "Tomeig
Circulo Sollerense".

Actualment encapçala la
classificació n'Antoni Molino
amb un total de quatre punts.
El segueixen en el segon Hoc,
amb tres punts i mig, n'Anto-
ni Colom i en Guillem Pons.
A la posició quarta es troben
empatats amb tres punts en
Jaume Mascaró, en Jesús
Abellb, i en Paco Rado. El
Hoc sete, amb dos punts i
mig, este ocupat per n'Antoni
Darder. I un empat de vuit
participants dins el Hoc vuitè,
en Josep Valera, en Tombs
Plomer, n'Hector Guerrero,
en Xim Reines, en Maties

Joan Morro, en aquesta oca-
sió, faria una sortida perfecta
(cosa a la que no ens té acos-
tumats), emperò va córrer
completament agarrotat, clas-
sificant-se el segon de la seva
serie.

A la mateixa prova, catego-
ria femenina na Maria Salom,
es classificà en tercer Hoc amb
136.

La segona prova seria la
dels vuit-cents metres. Dues
voltes a la pista de tarte. Des
de el començament en Cristò-
fol Castanyer controlà la cur-
sa còmodament des de el seu

Ferrer, en Bartomeu Palou,
en Joan Marroig i na Maribel
Pons, tots ells amb dos
punts. En el Hoc setze, amb
un punt i mig, n'Antoni Car-
bonell, en Joan Jorquera i

de a na Reia de moment se-
gueix fidel als colors sollerics.

Oins la mateixa prova, ca-
tegoria femenina, na Vicenta
Cordon es classificà en Hoc
quart.

Hi darrerament en els
deu-mil metres victòria clara
den Mateu Dominguez, que
escape en el començament
arnb en Joan-P. Martinez (Bo-
degues Oliver), pegant-li una
forta estirada a la darrera volta,
deixant-lo materialment clavat.
El temps d'en Joan-Pau
30'40" 5 .

ja com a clar guanyador. En
cas de que perdes la darrera
confrontació i n'Antoni Co-
lom o en Guillem Pons
guanyéssin als seus adversa-
ris, un dels dos podria ser el
guanyador.

Cas de que Colom i Pons
quedéssin igualats es faria el
desempat pel Sistema
BUCHHOLZ.Antoni Molino es perfila

VI Tomeig "Circulo Sollerense"

Antoni Molino virtual guanyador

Escacs
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Petanca

Unió per amunt, Sóller
per avall

Toni Rullim

Segona derrota consecutiva del Sóller, la qual cosa fa
que hagui dit adeu, a tota possibilitat d'aconseguir el  títol
de Lliga. Unió de Sóller, que sumar els seus primers dos
punts mante Ileugeres esperançes de dir quelque cosa
en aquesta curta lhgueta pel títol. Després de la segona
jornada jugada, la classificació este  així:

Arenal 	 4 Punts
Unió de Sóller 	 2 Punts
Puente 	 2 Punts
Sóller 	 0 Punts

El C.F. Unió de Sóller ha ascendit

Després de haver aconseguit el primer Hoc del grup C
de segona el C.P. Unió de Sóller la propera temporada
militare a primera categoria.

RESULTATS

Lligueta pel Vtol Preferent

Unió de Sóller 5 Puente 4
Sóller 2 Arenal 7

SEGONA

Can Gaspar 8 Belles Pistes 1
Soledad 8 Unió de Sóller 1
Uetam 9 Sóller

Ciclo turisme

Tunísia amb bicicleta
Per Pere Pons, Jaume Tort i Xesqui Horrach

Joan 	 ren Tunisia amb bicicleta de
muntanya.

Amb un llenguatge clar i
El Casal de Can Dulce fou ame, recolçats per la projec-

el lloc escollit, aquesta vega- ció de dues-centes cinquante
da, per la conferencia i la ses- diapositives, l'apotecari de
sió de diapositives a càrrec Deià Jaume Tort relate du-
dels tres aventurers cicloturis- rant més d'una hora —que ens
tes, el solleric Pere Pons i els va parèixer molt curta— la se-
deianencs Jaume Tort i va interessant experiencia,
Xesqui Horrach, que el pas- que fou del gust dels nom-
sat mes de novembre visita- brosos reunits.

TV Privades — Enquestes poc fiables
— Contaminació letal — Cotxes

abandonats — Faroles biniaraixenques

—L'aparició de les emissions regionals d'una cadena de TV
privades, ha aixecat forte polèmica entre els ciutadans. Un jove
estudiant de COU, ens assegurat: "L'informatiu (perdó, "infor-
mativo") de la televisió del "Grupo", ha estat una absoluta de-
cepció: Poca imaginació, realització ramplona, limitació d'imat-
ges, presentador "busto", i en definitiva, que fa bons, i molt
bons els informatius de TVE-B. A més, fer-lo en foraster, es una
clara i evident ofensa al poble balear, a la seva identitat, a la
seva cultura, a la seva llengua. Senzilláment vomitiu...".

—Des del Port, un conegut comerciant del ram de l'hostele-
ria, no s'explica: "Un setmanari local va publicar recentment un
avanç de la intenció de vot cara a les municipals, dels sollerics.
Com pot emetre el seu propòsit de vot el solleric, quan, per
exemple, ni tan sols s'han fet oficials les llistes de candidatu-
res?. I els programes electorals?. Me pareix una nova "frivolité"
dels editors del setmanari antic, que ja o saben que han de fer
per entretenir el personal. I allà on no n'hi ha, que no n'hi cer-
quin...".

* * *

—Ens visita a la redacció un bon amic de la vida sana, i ens
diu tot alarmat: "Que heu vist avui dimarts horabaixa, el nuvolot
tóxic que suri del vertidor de Sa Figuera, passa per damunt Ses
Argiles, atravessa per Ses Marjades, sobrevola per Ses Fonta-
nelles i aterra damunt Es Celler?. Si després del detallat informe
que publicareu a "Veu de Sóller" la setmana passada, signat pel
senyor Newton on es posava en relleu el perill reial d'aquest
tema de l'abocador incontrolat de Sa Figuera, els nostres poli-
tics no prenen mesures immediates, es pot dir en veu ben alta
que són un grapat d'irresponsables. Aixícom sema".

—Una senyora ens comunica: "Al carrer de Sta. Teresa hi ha
dos cotxes abandonats. Hem avisat a l'Ajuntament, i encara es
l'hora de que els retirin. Si el ciutadà compleix comunicant a les
Cases de la Vila possibles incidències, seria del tot lògic que a
Ia vegada hi hagués una mica més d'interés per part de l'esta-
ment oficial".

—Una amable comunicant, que viu en aquesta barriada parla
d'un tema relacionat amb Biniaraix: "No tenim Ilum al Carrer de
Ia Trinitat. A la cantonada de Can Ribera n'hi ha un que no fun-
ciona ja fa un grapat de mesos. Ara s'ha fotut el de més avall.
Entre aquest batle tant bó que tenim i l'A.A.V.V., s'en podrien
preocupar un poc més...".

Molta Palla i poc bessó
Es pagès

Una d'eleccions
Amics meus, tal i como sabeu, les eleccions ja són

aquí al cantó del costat. L'Estat espanyol ha marcat un
dia per anar a votar i per triar els que hauran de regir la
política municipal i autonómica al Ilarg de quatre anys
més.

Pel moment, a Sóller encara no es coneixen tots els
fenòmens que presentaran la seva candidatura a les
eleccions. El que si podem asegurar, és que n'hi ha
més de dos que voldrien ésser-hi i no hi són: bregues a
punta pala i també qualque estirada de cabells de bon
de ver.

En el PP-UM, no es posen d'acord de cap de les
maneres; els independents ja estan més que cansats
de cercar cap de !lista i no en troben; els verds no
s'atreveixen a triar cap de 'lista, i d'aquesta manera
anam. Això d'anam és una utopia: no anam de cap de
les maneres.

SEMBLA MENTIDA:

• Que a Sóller no es pugui prescindir de la Base
Naval perquè hi ha molts de submarins ni tampoc del
Puig Major perquè està ple de satèlits.

• Que Gabriel Catiellas —pare espiritual de les
bregues de la coalició a Sóller— hagi fet el miracle de
"cantar bajo la lluvia i no mojarse el pelo". Això va per
les seves manifestacions referents al Port Esportiu.

• Que el meu amic Toribio tengui tanta rao quan
diu que s'ha de conservar la natura i deixar créixer els
arbres...

• Que tots junts vencerem.
• Que els pobres ja ens n'hem adonat que

s'apropen les eleccions. N'hi ha molts que solsament
saluden quan hem d'anar a votar hi ara ho fan més
que mai.

• Que en "Plácido Pérez" doni conferències a la
tercera edat.

• Que l'entrevista d'en Manuel Pérez Ramos
pugui ser el punt de partida cap a l'establiment de les
bones relacions amb les dues parts: Batle i Secretad.

• Que tallar un arbre sigui molt més fàcil que
fer-lo créixer.

• La comandera que tenen alguns.
• Que el Batle sempre fad les declaracions als

mateixos mitjans de comunicació. Es veu que el tenen
a les ordres i no el deixen desmadrar.

• Que si no anam vius, encara mos enroscaran el
Port Esportiu.

• Que tothom mira per a ell i Déu per a tots.

SERVEI MUNICIPAL DE RECOLLIDA DE FEMS 

El pròxim dia 28 (Dijous Sant) no es realitzarà la recollida, però si que es farà el dia
següent (Divendres Sant).

El dilluns, dia 1 d'abril (segona festa de Pasqua) també es realitzarà la recollida.
Es prega que el dia 28 no es depositin bosses dins dels contenidors.
Es recorda altra vegada que existeix un servei de recollida d'estris, cada setmana (els

dimarts), avisant previament a l'oficina de Informació de l'Ajuntament i, per aquest mo-
tiu, no poden depositar-se estris domèstics rebutjables en els contenidors de la recollida
diária.

Sóller, 19 de marc de 1991.

SERVICIO MUNICIPAL DE RECOGIDA DE BASURAS 

El próximo día 28 (Jueves Santo) no se realizará la recogida, pero sí que se hará el
día siguiente (Viernes Santo).

El lunes, día l'cle abril (segunda fiesta de Pascua) también se realizará la recogida.
Se ruega que el día 28 no se depositen bolsas en los contenedores.
Se recuerda una vez más que existe un servicio de recogida de enseres, cada semana

(los martes), avisando previamente en la oficina de Información del Ayuntamiento y, por
este motivo, no pueden depositarse enseres domésticos desechables en los contenedores
de la recogida diaria.

Sóller, 19 de marzo de 1991.

AJUNTAMENT DE SOLLER

RECAPTACIO

MOST MUNICIPAL SOBRE
CIRCULACIO DE VEHICLES

DE TRACCIO MECANICA
Es fa saber als senyors contri-

buents que fins el devuit de juny, es
cobraran en període voluntari, els re-
buts de l'Impost Municipal sobre Cir-
culació de Vehicles de Tracció Mecà-
nica de l'exercici de 1.991, en aques-
tes oficines de Recaptació situades a
Ia planta baixa de las cases de la Vila.
Un cop passada la data esmentada, els
rebuts que no s'hagin pagat tendran
els recàrrecs que pertoquen.

Els dies i hores 1-Mils de cobra-
ment son els següents:

Cada DIMARTS I DUOUS de
9,30a 13,30 hores.



guany, i l'Organització, espera
que tenguin a mateixa acolli-
da entre el públic i partici-
pants.

La presentació oficial de la

Mostra, se farà, això es el que
intentarán els organitzadors,
al mes de maig, aprofitant el
caracter festiu de les Fires i
Festes.

.:400/4/4gife,r

Fornalutx

Es perfilen tres !listes per a
les pròximes eleccions

P.P.

La próxima convocatõria d'eleccions municipals, que previsiblement es ce-
lebrara el proper diumenge, dia 26 de maig, ha fet que els contactes entre els
distints grups polítics de Fornalutx s'intensifiquin. En una primera aproximació,
sembla que podrien presentar-se tres candidatures distintes:

• D'una banda, el Parfit Popular, actual equip governant a l'Ajuntament,
que amb tota probabilitat tornara presentar com a cap de !lista l'actual batle
Jordi Arbona.

• D'altra banda, el PSOE presentara també una candidatura, que possi-
blement sera encapçalada per Agusti Serra Soler, que anteriorment va ser
Rector de l'església de Fornalutx, actualment empadronat en aquella vila, on ha
adquirit recentment una vivenda.

Si les gestions arriben a port, hi podria haver una tercera !lista, en aquest
cas Independent, propiciada per l'actual regidor a l'oposició municipal, Antoni
Arbona des Clot, militant del CDS, que aglutinaria alguns afiliats al PP descon-
tents de la política practicada per l'actual Batle.

El programa de la VI Trobada de Pintura In-
ternacional en el Barranc de Biniaraix es troba
completament confeccionat. La trobada, que
seguirà les mateixes pautes que els anys an-
teriors, es celebraré els dies 20 a 28 d'abri!. Al
Ilarg de tota aquesta setmana, els artistes que
ho desitgin podran començar o seguir les se-
ves obres, després d'haver segellat les teles
que utilitzin.

Convocada la VI Trobada
de Pintura Internacional
en el Barranc

M.I.

Poden participar a la
Trobada tots els artistes
professionals, novells o
amateurs de qualsevol
nacionalitat. Els artistes
estrangers tendran facili-
tats d'allotjament per
pernoctar i poden obte-
nir subvencions dels or-
ganismes oficials per al
viatge.

El tema a pintar és
obligatori i exclusiu del
Barranc, i es pot utilitzar
qualsevol tipus de técni-
ca pictòrica: oli, acrílic,
esmalt, aquarel.la, pas-
tel, aiguafort o dibuix.

Les obres entrega-
des seran exposades a
Ia Capella de les Escolà-
pies des del dia 4 fins al
14 de maig, coincidint
amb les Fires de Maig.
Cada participant tendrà
dret a exposar-hi una so-
la obra, que podré ser
venuda al preu que fixi el
propi artista.

Josep Munar ha dimitit

Una de les principals

novetats en l'edició
d'aquesta Trobada con-
sisteix en l'absència de
Josep Munar, un dels
artistes promotors i
l'ànima de les cinc pri-
meres trobades, que ha
presentat la dimissió a
l'organització.

Enlloc de premis,
sopar

Altra novetat consis-
teix en l'eliminació dels
premis. El comité orga-
nitzador ha decidit tornar
a la filosofia de la I Tro-
bada i crear un clima de
companyonia i d'amistat
entre gent que intenta
convertir en art la magni-
ficència i particularitat
del Barranc de Binia-
raix.

En conseqüència, no
s'avaluaré la qualitat de
les obres exposades ni
hi hauré premis.

En canvi, l'organitza-
oie) oferirà a tots els par-
ticipants un sopar de
companyonia a Can Ri-
bera de Biniaraix, una
vegada acabada la diada
del diumenge dia 28.

1---- 60 alumnes de BUP i COU de Ciutat, visiten

Redacció

Divendres de la setmana anterior, un grup de 60 alumnes de BUP  i COU de l'Institut Joan
Maria Thornàs de Ciutat, acompanyats pels professors de Llengua Catalana, es desplaçaren a
Sóller en visita cultural. Una vegada arribats en tren a la nostra ciutat, visitaren Biniaraix i els edi-
ficis més representatius de l'estil modernista a Sóller.

De tornada, foren atesos pel nostre col.laborador  Plàcid Pérez qui, a la capella de Ses Esco-
lapies, els feu una petita introducció a la tradició periodística de la nostra Vall, en relació amb la
literatura catalana contemporània. Moments després, els escolars visitaren la redacció de Veu
de Só/ler" i foren rebuts pel director del Setmanari, Jaume Casasnovas. Finalment, els visitants
es dirigiren al Port en tramvia, on dinaren  i passaren el capvespre.

tia
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Veu de Sóller

1 2 	 Veu local
	

Veu de Stiller/22 de marc del 1991

SiciIi 	 mixar cartell de ia XI mostra folkk - ca
El passat dilluns, la Junta

Organitzadora de la Mostra ln-
ternacional Folklórica, dona el
tret de sortida a la onzena
edició del festival, que se ce-
lebrarà, si Déu ho vol, del 16 al
21 de juliol, aspecte aquest
destacable, ja que a diferèn-
cia d'altres anys, l'obertura
dels actes no tendra Hoc en
diumenge, sino en dimarts.
Això, representa que la Mos-
tra d'enguany durarà dos dies
menys que en altres edicions,
i en conseqüencia, tamb eal-
guns canvis importants en el
programa d'activitats. Un
d'ails, podria ser el canvi de
Hoc d'actuacións de la Mostra
al Port de Sóller, que passaria
de l'actual escenari a la zona
dels aparcaments, a un altre,
a un altre, encara sense con-
firmar, pero hi ha la possibilitat
de que sigui el Moll dels pes-
cadors.

En un altre sentit, es de
destacar la coltaboració del
conegut artista afincat a
Sóller, i Premi Nacional d'Arts MOSTRA.
Plastiques, Josep Maria Sici- Així mateix, i tal com es va
lia, que s'ha encarregat de fer fer l'any passat, amb el mateix
el disseny del que sera el car- disseny se faran unes camise-
tell anunciador de la XI tes al.lusives al festival d'en-

Pintura

Cooperativa

Més contactes per
modernitzar la tat ona
Redacció

Convidat per la Conselleria d'Agricultura,
es desplaçà la setmana anterior a la Coope-
rativa Agricola l'enginyer agrònom Pedro
Jesús Santolaya, propietari d'una tafona a
Toledo. L'objectiu de la visita era la de co-
néixer sobre el terreny el funcionament de la
tafona de la Cooperativa i proposar les millo-
res necessaries per fer rendible la producció
d'oli.

L'enginyer insistí en els aspectes que ja
s'havien apuntat al curset de Toledo: ne-
cessitat d'unificar l'oliva en detriment de les
aportacions individuals, iniciar la recollida
d'oliva quan encara és verda, i instal.lar un
laboratori per tal d'establir el rendiment i el
grau de l'oli en el mateix moment d'aportar
l'oliva.

Diumenge de la setmana passada els socis de
la Societat cultural "Circulo Sollerense", celebraren
l'Assemblea General Ordinària.

Es tractaren els punts habituals de l'ordre del
dia: la lectura de l'acta anterior, l'estat de comptes,
es Ilegiren i aprovaren els pressuposts per aquest
any 1991, i el president de la Societat, Joan Socies
va fer un balanç sobre les activitats fetes durant
l'any passat.

Sobre aquests temes, un dels socis demanà a
Ia Junta que per altres ocasions detallassin més, la
informació sobre els comptes. Per altra part, cal
destacar que en aquesta ocasió no es pujaran les
quotes dels sods.

Redocció

Entre d'altres coses que es
decidiren i que més envant
apliam, es va escoltar la veu
d'un soci, el qual proposé l'ela-
boració d'un Reglament d'Or-
dre Intern, on es regulassin as-
pectes que els estatuts no con-
templassin, com per exemple el
procès electoral, i les normes
de convivência dins el local so-
da].

També escoltant la opinió
dels socis, es va considerar
continuar amb la subscripció
del diari Baleares, que pareixia
que no era gaire llegit.

Noves reformes

El president explicà que,
degut a com s'havia deixat el
lloc-comú, a la darrera reforma
del local, i a petició de molts de
socis, es veia que era necessari
guanyar espai, tant com es po-

gués, a l'interior dels W.C. dels
homes.

Joan Socias, en primer Hoc
informa que havia demanat
pressupost a tots els mestres
d'obres socis del "Círculo", i
afegí que sols un visita el local i
entrega pressupost. A l'As-
semblea, el president informa
de que dit mestre d'obres li ha-
via entregat dos pressupost,
segons el tipus d'obres que es
realitzassin. L'Assemblea decidí
optar pel mês car, 200.000
ptes., però que també era amb
el que s'engrandiria més.

C.F.Sóller

Joan Socias informa als as-
sistents de la carta del C.F.
Sóller que rebé la societat, en la
qual es comunicava que el club
de futbol deixava el local del
"Círculo Sollerense". En dita car-
ta s'especificava que el motiu
era que a Can Dulce disposa-
ven de més espai, i afegia que
fins al moment sempre havia
estat bé als locals del Centro, i
que no hi havia cap altra motiu
per partir que l'esmentat.

Societat Cultural

El "Círculo Sollerense" celebra I 'Assemblea General

Es reformaran els urinaris dels
homes, sense pujar les quotes




