
La banda de música, en vaga,
no suri per la Setmana Santa

G.M. 	 "Ens sap molt de greu"

La Banda de Música de Sóller, presidida per
Gui//em Mora i dirigida per Andreu Bennàssar,
no ha sortit a acompanyar les processons de la
Setmana Santa ni ho farà al declarar-se en va-
ga. Segons Guillem Mora la falta de suport eco-
nòmic per part de l'Ajuntament ha motivat
l'atur: "ja fa un any que l'Ajuntament ens fa
promeses però la veritat es que no tenim ni un
cèntirn".

Mora es queixa que hi hagi un director que
cobri 70.000 pessetes mensuals de l'Ajunta-
ment i en canvi "els altres músics no tenguin ni
un detall, ni es puguin arreglar els instruments
ni es pugui pagar un professor per crear un
plantell de joves músics".

La decisió d'anar a la vaga es va prendre
entre tots els membres de la Banda, reunits en
assemblea. Mora assegura que "ens sap molt
de greu pel poble de Seller no actuar durant
aquests dies però /a nostra situació es molt
gretf. Per últim Mora ha assegurat que si l'Ajun-
tament desitja que la Banda realitzi alguna ac-
tuació haurà de pagar. La banda subsistira
d'aportacions econòmiques dels seus socis, de
subvencions i de les actuacions que realitzi.

Per altra banda la Tinent de Batle de Cultura
Antônia Cabot va manifestar que "hi ha un
acord verbal entre l'Ajuntament i el director de
Ia Banda segons el qual es comprometen a to-
car durant les festes de Setmana Santa i Pas-
qua".

Deia

Enlloc del 30 prevists

•EI ivIEC dedicarà 50 milions a la
construcció d I F
G.M.

El Ministeri d'Educació té programat invertir
50 milions de pessetes a Deià en la construcció
d'un nou centre escolar d'EGB amb quatre uni-
tats. El pressupost inicial era de 30 mdions, i
amb la diferència s'ha millorat el projecte subs-

tancialment. Recordem que a Deià els alumnes
han de rebre les Ilicons en les aules del con-
vent de les religioses o als baixos de l'Ajunta-
ment, i que les zones d'esplai són inexistents.

El Ministeri d'Educació i Ciència realitza
aquesta inversió per tal de poder adaptar els
centres a les prescripcions de la nova Ilei de re-
forma educativa, la famosa LOGSE.

Ramon Socias: amant de la natura, de Napoli, de la cultura
sollerica ¡del seu treball.

Ramon Socias Puig
candidat a la batlia

pel PSOE
amon ocias ruig, tie 	 anys u eclat, (.4:1Sdi

des de fa pocs mesos, sera el candidat a la batlia
pel Partit Socialista Obrer Espanyol  .

Socias va cursar els estudis de medicina a la
Universitat Autònoma de Barcelona on es va Ili-
cenciar l'any 1.983. Ja com a metge ha exercit a
diversos municipis de l'Illa: Sóller, Fomalutx, Deià,
Bunyola, Capdepera, Cala Ratjada, etc. La seva
experiència en aquest camp fa que sigui un bon
coneixedor de les diferents realitats i  problemàti-
ques i que tengui una visió dels problemes des de
distintes perspectives.

G.M.

Com a metge, Ramon
Socias és autor d'un inte-
ressant treball titulat Pro-
blemàtica de les drogode-
pendències en el Servei Mi-
War fruit dels seus contac-
tes amb els diferents
col.lectius socials.

L'any 1.977 va participar
en el Col.lectiu contra el
Forn del Guix, i ha col.la-
borat diverses vegades en
les distintes edicions de la
Mostra Internacional
Folklórica, la Cursa Popu-
lar Ciutat de Sóller, el
Club de Futbol Sóller, etc.

La seva carrera en el
partit socialista començà ja
fa sis anys, moment en el
qual ingressa i inicia la seva
tasca dins el Comité Local.
Gairebé des del primer
moment forma part del
Grup Interinsular de Salut
(un grup de treball sectorial
depenent del PSOE), i ha
participat en el Primer

Congrés Nacional de
Metges Socialistes que
es celebra aquest darrer
estiu a Madrid.

El passat dia 4 de marc,
en el transcurs d'una As-
semblea Extraordinaria, va
ser elegit com a candidat a
la batlia de Sóller en repre-
sentació de l'Agrupació So-
cialista de Sóller-PSIB.

Home d'educació hu-
manista, (va estudiar al
col.legi dels Pares Agus-
tins) és considerat pels qui
el conèixen, com a home
amant de la natura, de l'en-
treteniment entre les per-
sones i dels esports.

Durant un temps va ju-
gar a futbol amb els Juve-
nils del Sóller i més tard
amb el ja desaparegut
Spórting.

També diuen els qui
l'han tractat que té com a
norma d'actuació política el
diàleg per resoldre els pro-
blemes i evitar les polèmi-
ques inútils.
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Un somdure sota la Mule. Desafiant les inclemencies meteadógiques, la gent va anar a
Can Maid. El públic encara que no es guanyi, sun content. L'imatge d'aquesta  simpática
seguidda, paria per d sola, i simbolitza d sentir general. (Foto J. Sampedro).

Dels dotze empats fins
ara del Sóller, onze han re-
gistrat idèntics digits: 0-0.
Regularitat es diu la figura.
Sumant, sumant, el Sóller ja
ha arribat als 30 punts i és
virtualment salvat. Davant el
Seislán, per domini i oca-
sions, el Sóller havia d'ésser
el guanyador.

Altre cop el travasser fou
el pitjor enemic dels juga-
dors locals.

Ja s'ha començat a tre-
ballar cara a any que ve. Hi
ha un principi d'acord amb

T.O.

Política

1 El proper diumenge es canvia una vegada ales
l'hora. Tots els rellotges hauran d'adelantar una
hora; les 2 de la dematinada, hauren de posar
les 3. Aquest canvi voldra dir que de moment els
dematins sera fonsc fins més tard i els horabai-
xes serán més Ilargs. El nou horari d'estiu tendra
vigència fins el darrer diumenge d'octubre.

Carivi d'hora

Fires i Festes 91

Sor Antònia
Valriu,

pregonera
de les Fires

G.M.

Sor Antònia Va-
riu, superiora de la

'ResidènciaMAP

Senyora de la Victbria
sera la persona qui,
en nom de les Ger-
manes de la Congre-
gació de Sant Vicenç
de Paül, Hegira el
Pregó de Fires d'en-
guany, segons acord
adoptat per la Comis-
sió de Cultura cele-
brada la setmana an-
tenor.

L'acte solemne
del Pregó es celebra-
ra dimecres, dia 8
d'abril, a l'església
parroquial de Sant
Bartomeu. La prego-
nera d'enguany sera
presentada per l'autor
del Pregó de l'any
1990, el doctor Car-
ies Constantino.

Sor Antònia Valriu,
natural d'Inca, és ATS

abans d'integrar-se
a la comunitat solleri-
ca, va treballar com a
missionera al Burun-
di.

l'entrenador Nico López, i a
partir d'ara es mouran els Ms
de les renovacions, fibat-
ges, etc.

En principi es pensa
conservar la base i fitxar a
dos o tres jugadors de plena
garantia.

Demà dissabte, a les
quatre i mitja, es jugara un
interessant amistós a Can
Maiol entre l'equip local i el
Calvià, un dels forts de Pre-
ferent.

L'entrada sera absolu-
tament gratuita per a to-
thorn, i ja es posaran a la
venda tickets per a la rifa del
cotxe.

rPluiPritat . StSliPr' -nA ernnAtar zero
Ja es planifica la propera temporada: principi d'acord amb Nico López
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St. Eustasi, abat.

Demà dissabte dia 30 de
març, St. Joan Climac

Diumenge dia 31 de març,
St. Balbina, verge i mártir.

Costumari

Just començada la primavera,
també començé, aquest any, la
Setmana Santa. També comen-
carà el mes d'abril, dilluns que ve.
Aquesta setmana, está complint
amb d que diu el costumari,
sobre d començament de la pri-
mavera: els primers dies d'abri
s6n els més agres de ta prirnave-
fa, i diven que els primers dies
d'aquest mes que començarem
kin dies de març, no dies d'abril.
Es ben conegut el refré que diu
'Per l'abri, gotes mir, per6 no és
tan sabut aquell que explica:
"Abril sense pedregar, ni s'ha vist
ni es veurà".

MERCAT SOLLER
PEIX

Morralla (peix de sopa) (Kl.) 	 1.000 pts.
Gamba fresca (Kl.) 	 1.800 pts.
Sardina (Kl.) 	  300 pts.
Jarret de Sóller (Kl.) 	  300 pts.

VERDURES
Fesol de garrova de Sóller (Kl.) 	 450 pts.
Espinacs de Wier (manat) 	  35 pts.
Tomatiga mallorquina (Kl.) 	  90 pts.
Carxofes de Mallorca (Kl.) 	 200 pts.
Faves tendres fines de Sóller(KI.) 	 200 pts.
Bledes (manat) 	 35 pts.

CARN
Costelles d'anyell (Kl.) 	 1.495 pts.
Pit anyell (Kl.) 	  390 pts.
Bistec vedella (Kl.) 	 1.350 pts.
Pit vadella (Kl.) 	  495 pts.
Llom de porc (Kl.) 	  980 pts.
Costelles de porc (Kl.) 	  590 pts.
Costelles d'agulla (Kl.) 	  560 pts.
Xulla (Kl.) 	  375 pts.
Fetge (Kl.) 	  140 pts.
Ales de pollastre (Kl.) 	  190 pts.
Hamburguesas de pollastre (unitat) 	  55 pts.
Foiegras "La Luna" (llauna) 	  140 pts.

QUEVIURES
Olives trencades trempades (Kl.) 	  260 pts.
Galeta "Artiach Princesa" (paquet) 	 59 pts.
Te "Liptons" (10sobres) 	 55 pts.
Magdalena valenciana "Dulcesol" (12 unit.) 	  145 pts.
Galeta maria "Oro de Cuétara" (4 paq/250 gr.) 	  175 pts.
Cuixot"Serrano"(1/2peça) 	  890 pts.
Cuixot "Serrano" (al detail) 	  1.200 pts.
Formatge Mallorquí "Grimalt" barra (Kl.) 	  650 pts.
Aliment complet per moix "Voyou"(K1.) 	  280 pts.

EL TEMPS
Estació de Sa Vinyassa

De dissabte a dijous
mati la borrasca

ens deixà

Temperatures
	

Pluja Vent
Máxima 24'4 dia 21
	

2'7 dia 22 S.W.
Minima 7'6 dia 25
	

15'8 dia 23 E.
7,0 dia 24 s.

16,6 dia 25 N.
21,0 dia 26 N.

4,7 dia 26 N.

Dimecres passat una borrasca que havia entrat per
Golf de Cadiz ens començà ha afectar en forma de pluja i
vent del S.W. passant Dissabte a Llevant.

El dilluns seguia ploguent, aquesta vegada amb vent
del Nort, la situació es va mantenir fins dimecres deixant un
total de 68,0 litres.

Un comentad molt generalitzat aquests dies de pluja és
que "Enguany plou com ho feia altre temps", pert, si consul-
tárn les anotacions, pluviomètriques d'anys enrera és molt
difícil trobar un començament d'any tan piojos com aquest.

Amb les dades en la ma lo cert és que enguany fins ara
ha plogut molt més que la mitja dels darrers quaranta anys.

En quant al pronòstic no està gaibre clar, sembla que
de cara al cap de setmana es podria reactivar el mal
temps, coincidint amb una davallada de les temperatures.

TARA
Pizzen'a- Café- Croissanteria

Servei a domicili
Horari repart

de 12,30 a 14 h.
20 a 22,30 h.

C/. Lima, 5 - 421 630907
071 00 SOLLER
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Serveis nib

Ajuntament de &Aar 	 6332001 0204
Ona Municipiq del Pat 	 630101
Ajuntament de Fornaiulx 	 631901
Ajuntarnent de Ded 	 639077
Jutiat de Mier 	 630348
Notaria 	 632611
Rectoria 	 6306102
PoliciaMunicpal 	 633200
Poiaa Municipal-Urgencies 633721
Gubrdia 630203
Bornbers 	 632503
Unitat Sanitefie 	 813011
Creu Raja 	 630845
Metje de Gukcia(Avtos) 633721
Merck 	 630231
Esoorxador 	 630561
Cementiri 	 631429
Residencia-Hospd 	 630777
Depuradce 	 630842
Corms 	 631191
'El Gas', s.a 	 630128
Semi Funeral 	 630035
'El Gas' s.a (averias) 	 630198
'S Gas' s.a. (Urgendes) 	 6311013
Locutcfi Bniarab( 	 630017
ObresdePat 	 632316/69
A.S.C.P. (Ge'nDulce) 	 632421
Circuio Sollerense 	 631206
La Uri& 'Sa Botigueta" 	 630163
Defensora Sollerense 	 631556
Ferrocarril 	 Mier 	 633139
Cial3arcos Aides' 	 1330170
Oa`Trarnontana- 	 632061
Parada Taxis-Es Pat 	 631384
Parada Taxis-Stier 	 630571
Parada Tays-Sa Tony 	 631379
AutccarsUcmpart 	 202125
Autocars Slier 	 632821
Autocars Refic 	 E30567

TRENS

Palma-Seller
0600-10,40-1300-15,15-19,45
Seller-Palma: 06,45-09,15-11,50-14,10
-18,30.

TRAMVIES

S611er-Port:
05,55 -07,00-8,00-* 09,00 - 10,00 -
11,00-12,00-13,00-14,00-15,00
-16,00 -17,00 -17,55-19,00-20,00 -
'20,45. (21,00 Diumenges I Festius).
Port-Staler 06,20-07,30-08,25 - 09,30 -
10,30 - 11,30 - 12,30 - 13,25 -14,3°-
15,30-16,30-17,30 - 18,30 -19,3°-
20,20 - 21,10 (21,20 Diumenges i Festius).
AVIS: Els tramviesmarcatsambun
anllapn amb las arribades y sortides dels
trens.

AUTOCARS

(Del' 1 d'octubreaI31 deMarv)
Palma-Valldemossa-Dei-Pon de Seller
07,301') - 10,00 - 12,00(') - 15,00 -
19,00'
Valldemossa-Deii-PortdeSeller 8(*) -
10,30-12,30(*)-15,30-19,30.
Deid•Por1de Seller 08,150 - 10,45 -
12 45() - 15,45 - 19,45
Pon de Seller•Beii -Valldemossa -Palma:
07,30 - 09.30(')-1 4 30 - 16,00() -
17,30
Deià-Valldemossa -Palma:08,00 - 10,00(')
- 15,00 - 16,30(') - 18,00.
Seller-Port de Pollença: 09,00
Port de S011er-Port de Pollença: 09,30.
Pon de Pollença-Seller:16,00.

BARQUES

Port de Sóller-Sa Calabar 10,00 - 15,00.
Sa Calobra-Por1de Seller 12,00 - 16,45.

FARMACIA DE
GUARDIA

Al'Ajuntament(Policia Municipal) vos indica-
ran la farmàcia a a qual vos podeu dingir.
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Sorteig &al& dijous,

dia 28 de Mary

6	 8	 19
34 	 46 	 47
-Comp. 11

AI OnCe
a'cE 	 o__e _ 1 - o

Dijous,28 Marc 	 15.226
Dimecres, 27 Març 	 06.317
Dimarts, 26 Marc 	 91.776
Dilluns, 25 Marc 	 38.062

Divendres, 22 Marc
64.796

PUNTS
DE VENDA

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

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

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

Estanc Plaça Fleming

VEU D'ESGLESIA

SETMANA SANTA
Horaris de celebracions

DIVENDRES SANT

08,30 h. St. Bartomeu: Laudes solemnes.
15,00 h. Sant Felip Neri.

Fornalutx: Via Crucis.
17,00 h. Monestir. de l'Olivar.

Biniaraix.
18,30h. L'Horta.

Port.
1 9,00 h. Sant Bartomeu.

Convent Sagrats Cors.
Fornalutx.
Deià.

DISSABTE SANT

08,30h. St. Bartomeu: Laudes solemnes.

VETLA PASCUAL

20,00h. Biniaraix.
Deià.

21 ,00 h. Fornalutx.
L'Horta.

21,30h. Port.
22,00 Convent Sagrats Cors.
23,00 h. Sant Bartomeu.

DIUMENGE DE PASQUA

09,30 h. Sóller: Processe) de l'Encontrada i Eucaristia Solemne.
1 0,00 h. Fornalutx: Processe) i Eucaristia Solemne.

Deià: Processó i Eucaristia Solemne.
13,00 h. Eucaristia Solemne a:

-Biniaraix.
-L'Horta.
-Port.

18,00 h. Eucaristia Solemne al Monestir de l'Olivar.

ANUNCIS CLASSIFICATS

SE ALQUILA casa C/. Victo-
ria n'. 42 con bano completo y
aseo. Tfno: 63.04.05.

ES NECESSITA un/una per-
sona que sapiga fer cuina
mallorquina per estar a la cuina
d'un restaurant. Tin. 63.19.52 i
63.30.70

ALQUILO casa amueblada
estilo mallorquín, con jardín en
afueras Sóller. Ensefiat API. Tel.
63 03 98.

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

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

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

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

COMPRO LEÑA procedente
de podas, talas y arrancamien-

tos. Preguntar por Miguel. Tel.
63.22.38.

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

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

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

ES PRECISA al.lota per guar-
dar nin de 6 anys i ajudar a la

casa, de maw a setempre. Tfn.
63.37.48. Vespres.

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

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

ES DONEN classes de repas
d'Anglés per a nins i nines
d'E.G:B. Tfn. 632743.

SE VENDEN varios transfor-
madores 150-220 volts 6 220-150
volts de 600 wts. y de 10.000 wts.
para toda una casa. Precios inte-

resantes. Talk 63.06.77 y
63.14.40.

ES DONEN classes de repas
d'anglés a nins i nines d'EGB.
Informació 63.27.43.

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

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

VENC OLIVAR a la carretera
de Sóller a Deià d'una extensió

de 9.200 m2. Excel.lents vistes de
Sóller. Hi ha una casa rústica de
dues plantes amb tres dormito-
ris, bany, cuina amb foganyes,
electricitat de GESA, cisterna i
rebost. Accés amb carretera
asfaltada. Informació al tel.
630122de21 a 22h.

VENC HORT entre Sóller i
Fornalutx amb vistes al Barranc.
Llimoneres, tarongers, arbres
Imitais i oliveres. Hi ha un porxo
de pedra arnb foganya. Té 1 1/2
d'aigua setmanal de la Font del
Verger i dos safareigs. Accés
amb vehicle. Extensió 2.750 m2.
Informació al Tel. 630122 de 21 a
22h.



Revisades 150 motos en la
campanya contra renous

J.C.

Segons dades proporciona-
des per la Policia Local, un total
de 150 motos i ciclomotors de
distinta cilindrada han estat revi-
sades des del passat onze de
marc. Aquesta revisió s'inserta
dins la campanya contra re-
nous empresa per l'Ajuntament,
que es prolongarà durant tot l'es-
tiu.

Multes

A quinze de les motos revi-
sades sels ha detectat un nivell
de renou excessiu, sempre supe-
nor als 81 decibels que marca el

decret de la Comunitat Autóno-
ma com a màxim per aquest ti-
pus de vehicles. A criteri del ser-
gent, Mique! Quetglas, el nivell
del renou que s'ha detectat no-
mes superava en quatre o cinc
decibels els màxims permesos
per tant, "no es poden considerar
uns valors excessivament ele-
vats". D'aquestes quinze motos,
tretze han subsanat ja les de fi-
ciencies detectades, i a altres
dues sels ha aplicat una multa
de 10.000 ptes.

A mes d'aquesta revisió, s'ha
aplicat dues multes a altres tan-
tes motos per acceleracions in-
degudes i injustificades, i per to-
car el claxon durant les hores
nocturnes.

Circulació
	

Literatura

Dijous passat, dia 21, tingué Hoc la con-
ferència de Jaume Fuster a la sala de Es-
colàpies. La conferencia estava patrocina-
da per l'Ajuntament de Sóller i s'emmarca-
va en les activitats complementàries dels
cursos de català per a adults que es duen a
terme al nostre Ajuntament. A la conferen-
cia assistiren unes 50 persones que segui-
ren amb interès l'explicació de Jaume Fus-
ter. Amb el Vtol generic d — Histõria de la
novel.la negra", Jaume Fuster repasse amb
molta claredat la història d'aquest genere
des dels seus precedents (la novel.la góti-
ca) fins avui en dia. A la darrera part de la
seva intervenció, Jaume Fuster resumí
l'aportació dels escriptors en llengua cata-
lana a la consolidació del genere. Dins
d'aquest àmbit, recorde el paper important
que han jugat una serie d'escriptors mallor-

La novel.la negra, historiada
per Jaume Fuster

Redacció quins: Maria Antónia Oliver (Estudi en lila,
Antipodes), Guillem (La ruta dels can-
gurs) i l'escriptor solleric Antoni Serra (El
blau pàl.iid de la rosa de paper, l'ar-
queòloga va somriure abans de morir,
Espumes de sang i RIP, senyor Mos-
queiro).

A l'Institut de Batxiller

Al mati, Jaume Fuster havia donat una
altra conferencia sobre la seva obra literària
i la seva tasca d'escriptor a l'Institut de Bat-
xillerat "Guillem Colom". Jaume Fuster es
autor de novel.les negres tan conegudes -

com De mica en mica s'omple la pica, La
corona valenciana i Les claus de vidre.
També ha escrit dues novel.les d'aventures,
L'illa de les tres taronges i L'anell de
ferro, la primera de les quais ha assolit re-
cords de vendes en tots els territoris de par-
la catalana.
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Tercera Edat

El President Mora celebrà la seva onomàstica

Conferència de Plàcid Pérez: "Com era
Sóller en temps dels moros?"

Convidat pel President de l'Associació, assisti
al local de la Tercera Edat de Can Cremat l'histo-
riador i col.laborador del nostre Setmanari, Placid
Pérez, per tal de fer una xerrada-conferència
sobre els origens històrics del nostre poble, a
partir dels finals de l'ocupació musulmana.

La disertació fou seguida amb gran interès
per més d'un centenar d'associats presents a
l'acte.

J.S.

Després de referir-se al
desembarc de Santa Pon-
sa, la batalla de Bendinat i
la conquesta de la Ciutat
de Mallorca pel rei En

Jaume I, el conferenciant
centre la seva atenció en
les conseqüències que la
conquesta tengué pels mo-
ros que sobrevisqueren a la
batalla, alguns dels quais
es refugiaren a les muntan-
yes d'Almallubc, altres fugi-

ren i la resta foren esclavit-
zats.

Plàcid Pérez explicà
breument les condicions de
vida dels esclaus a l'Edat
Mitjana, i afirmà que a la vila
de Sóller este documenta-
da l'existència d'esclaus
fins ben entrat el segle
XVIII.

Edificis més importants
de Sóller

Més endavant, Plàcid
Pérez es centrà en el relat
de - l'origen de la nostra ciu-
tat, a partir d'una alqueria
àrab que després es tran-
forme en un petit nucli urbe.

Explicà que existiren a la
nostra Vall dues mesquites
i uns banys d'origen Arab,
avui desapareguts, i done
algunes dades sobre la
fundació dels edificis reli-
giosos i civils més impor-
tants de la primera epoca
de la dominació cristiana:
l'església parroquial, l'hos-
pital de pobres i l'oratori de
Santa Caterina del Port.

Molts d'anys,
l'amo'n Pep!

Just acabada la confe-
rencia, el President Josep
Mora, que celebrava la se-
va onomástica, obsequià a
cada assistent amb una

Placid Pérez explicà a la Tercera
Edat els origens histórics de la

vila de Sóller.

monumental tallada de co-
ca dolça, acompanyada de
taronjada i llimonada.

Després d'unes emoti-
ves paraules de l'aman

El President, Josep Mora,
obsequie els assistents amb
coca dolça i cava, en la seva

onomástica.

Pep, plenes de xispa i bon
humor els associats brin-
daren amb cava per la seva
salut, i molts d'ells conti-
nuaren la tertúlia.

Recollida
del ferns

Dos
contenidors
especials
per recollir

Redacció

La Comissió de Go-
vern celebrada el passat
dia 19 de març acordà
Ia compra de dos con-
tenidors de plastic de
2,5 m3. cada un, desti-
nats a recollir botelles i
altres objectes de vi-
dre. Inicialment esta
previst col.locar els dos
contenidors a la Plaça
del Mercat de Saler i a
Ia Llotja dels Pesca-
dors del Port.

Recollida selectiva

Es tracta aquesta
una mesura provisional,
fins i tant no es compro-
vi la seva efectivitat. Si
Ia iniciativa es favora-
blement acceptada pels
ciutadans, es procedirà
a instal.lar més conteni-
dors d'aquest tipus.
L'Ajuntament pretén,
amb aquesta iniciativa,
fer una selecció dels re-
sidus sòlids domiciliaris
a fi de separar els objec-
tes no reciclables o con-
taminants —vidre, metall,
ceràmica, plastic, piles,
etc.— d'aquells altres
que poden ser fàcilment
eliminats.

Una vegada plens,
els contenidors seran
buidats a un l'oc desti-
nat a l'efecte, encara
per determinar, i poste-
riorment traslladats a
una fabrica de reciclat-
ge del vidre de Ciutat.

Redacció

Durant tot l'any 1990, el
Negociat d'Obres de l'Ajun-
tament de Sóller ha tramitat
un total de 294 sol.licituds
de llicència municipal per
realitzar distintes obres par-
ticulars.

D'entre elles, n'hi ha 241
que són obres menors per a
Ia reforma de vivendes, i les
altres 53 són per a construir
vivendes de nova planta
per tant, compten amb pro-
jecte tècnic redactat per un
arquitecte.

A mes d'aquesta xifra,
s'han ateses multitud de
peticions per a la instal.lació
de preses d'aigua de la xar-
xa general, de col.locació
de lápides al cementiri, de
legalització de comptadors
d'aigua, de connexió a la
xarxa del clavagueram, i
d'altres.

Llicències pendents

De les 294 Ilicencies
demanades, a finals d'any
n'hi havia resoltes 167,
sia, el 57%. L'altre 43% de
les sol.licituds estaven en
ternit per diversos motius:• De les 53 obres ma-
jors se n'havien concedit 35
i altes 13 estaven pendents
de l'informe vinculant de la
Comissió Insular d'Urba-
nisme, perd) comptaven
amb l'informe favorable de
l'Ajuntament de Sóller. Les
altres cinc estaven ajorna-
des a causa de la necessi-
tat de reformar el projecte o
per âtres raons.

La mitat de les 241
obres menors havien estat
resoltes favorable o desfa-
vorablement. Altres 35 es-
taven pendents de docu-
mentació per part dels inte-
ressats, i 87 estaven en
ternit per motius distints.

Ajuntament

Un 30% de les sol.licituds estan pendents

Durant l'any 1990 s'han
demanat 294 Ilicències
per obres particulars

COOPERATIVA AGRICOLA
SAN BARTOLOME

Se convoca a todos los socios de esta Cooperativa, a la Junta General Ordi-
naria, que tendrá lugar el próximo día 12 de abril a las 19 horas en primera
convocatoria y a las 19 horas 30 minutos en segunda convocatoria, en los
locales de esta Cooperativa, carretera de Fornalutx, n ° 8 con el siguiente
orden del día:

1 ° .— Lectura y aprobación si procede, del acta anterior.
2 °	 Presentación y aprobación del ejercicio económico 1990 y distribución

de resultados.
3 ° Notificación de bajas obligatorias de socios.
4 ° .— Propuesta de fusión de la sección hortofrutícola y cooperativa agrícola.
5 ° Actualización valor de aportaciones y de cuotas de ingreso.
6 ° . — Reformas tafona.
7 ° Condiciones y solicitud financiación de las mismas.
8 ° Renovación cargos de la Junta Rectora.
9 ° 	 Designación de tres socios, para proceder a la aprobación del acta de

esta asamblea.
10	 Ruegos y preguntas.

Sóller, 27 de marzo de 1991
El Presidente,
Juan Vives Colom



Pro-Música Chorus, oferí un
concert de Pàsqua a Delà

M.I.

Dissabte passat dia 23, el
Cor de Sóller "Pro-Música
Chorus" participe en el V
Cicle Quaresmal de Cant
Coral a Mallorca que orga-
nitza la Federació de Co-
rals.

A l'Església parroquia],
interprete obres de Pal Es-
terhazy, de Giuseppe de
Marzi, J. Fux, J. Arcadelt,
Antonio Lotti i J. Verdelet.
El cor, de tots els sollerics
es sabut, fou dirigit per

Cartes Ponseti, i foren so-
listes M. Antònia Soler,
Paula Bauçà, Txi Giménez
i Pep Munar.

La Coral Pro-Música
Chorus, durant tot aquest
any ha treballat com a pe-
tit cor, i amb aquest con-
cert demostrà els avanços
realitzats durant tot l'hi-
vem. Próximament, abans
de final de curs, el cor
solleric es presentarà a
Sóller, puix este preparant
un proper concert que es-
tera Ilest abans del meg-de
juny.

Marta Ballester, nova doctora
en Ciències Empresarials

table d'aplicació actual, parti-
cularment als projectes de
construcció i finançació de
noves Unies de comunicació
vial (autopistes, túnels, etc.),
per la qual cosa, a judici del
Tribunal, la tesi heure de ser,
en un futur proper de venci-
ment de termes, obra obliga-
da de consulta o referencia
tècnica.

Marta Ballester es fille de
don Miguel Ballester, profes-
sor Emèrit de Física Atmosfè-
rica de la Complutense de
Madrid.

Redacció

A la Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials
de la Universitat de Malaga, el
passat dimecres 21 de març
va fer la lectura i la defensa de
Tesi Doctoral Na Marta Balles-
ter, sobre el tema "Una anàlisi
dels actius revertibles", que va
merèixer la maxima qualifica-
ció, "cum laude", per unanimi-
tat del Tribunal.

La matèria tractada es po-
lèmica com a novetat comp-

Literatura

"Una excursió a Sóller",
nova edició infantil

Redacció

L'editorial Edicions Cort de Ciutat ha editat i posat
la venda recentment un nou Ilibret de 18 pagines, en ca-
talà, dirigit als alumnes de la primera etapa d'EGB. El Ili-
bre, editat en paper de bona qualitat i cobertes de carto-
lina, es titula "Una excursió a &iller".

El text es de Caterina Marti i de Caterina Noguera i
narra, en un Ilenguatge fàcil i senzill, les emocions i les
experiències d'un grup d'amics que realitzen una excur-
sió a la nostra ciutat. La história comença a Ciutat, amb la
pujada al ferrocarril que els menarà fins a Sóller, on visiten
Ia Plaça i els seus voltants, i després segueixen en tram-
via fins al Port. Després de realitzar un passeig en barca,
amablement convidats per un mariner, reemprenen el
canil de tornada cap a Ciutat.

Les iflustracions, impreses a tot color, són de Marga-
lida Gayá.

Els estudiants
de Música oferiren
un concert
d'una hora

Els ¡oves estudiants de l'Escola
de Música de Can Dulce, el di-
vendres passat oteriren un con-
cert on demostraren el que ha-
vien après al llarg d'aquests
mesos.

Començaren els més peti-
tons, que a més de tocar d'un
en un, cantaren unes cançons,
acompayats de guitarra.

Els de segon interpretaren
obres en el piano, la guitarra i
flauta dolça. De tercer curs, al-
guns tocaren piano a quatre
mans i guitarra en grup i indivi-
dualment.

També els adults participa-
ren, i per finalitzar la Coral infan-
til cantà unes cançons acorn-
panyats al piano.

Can Duke

Les conseqüències per Sóller serien
gravissimes

El Govern Autònom vol limitar la
circulació d'autocars per la
carretera del Coll

M.I.

Representants del Go-
vem Autònom i de les s
agències de viatges i dels
transportistes es reuniren
dimecres de la setmana
anterior per estudiar el
decret que prepara la
Conselleria de Transports
Obres Públiques, i que bà-
sicament pretén enumerar
una série de carreteres per
les quels podran circular
vehicles de /Dès superior a
les 16 tones, i prohibir la
circulació de vehicles pe-
sats per la resta de carre-
teres.

Tal com avançava Dia-
rio de Mallorca, l'aplicació
d'aquest decret suposaria
que els autocars turístics,
que superen aquest tonat-
ge, no podrien transportar
viatgers a determinats
pobles de l'illa.

El Coll de Stiller, prohibit

Sembla que una de les
carreteres per les quels no

podran circular vehicles
pesats seria la del Coll de
Sólier i probablement le
de Sóller a Delà.

De ser així, s'hauria de
suprimir el transport de tu-
ristes en autocar i sus-
pendre les excursions que
les agències de viatges
organitzen habitualment a
la nostra Vall.

No hi ha consens

La reunió acabà sense
consens i sense cap tipus
d'acord i, fins i tot, sembla
que els transportistes
amenaçaren de colapsar la
circulació en algunes ca-
rreteres.

La manca de consens
suposarà que Taprovació
de la normativa serà re-
trassada encara una set-
mana. Sembla que, final-
ment, els transportistes i el
Govern es posaran
d'acord, perquè les modifi-
cacions proposades pels
afectats són acceptades
pel Conseller de Trans-
ports.

Aquest balai situat al Hoc mes estret del carrer Isabel Il, mal somni dels conductors d'au-
tocars i de carroces, quan passaven per alla, ara ja comença a ser un perill, també per els
vianants, degut al seu mal estat, provocat per el pas del temps i per les trompades se n'ha
duit. Recentment, la policia local s'ha vist obligada a senyalitzar el Hoc amb un Ilum i una
barrera, parque no hi passi ningú sense un casc protector de closques.

Novament la
Comissió d'Obres
segueix sense
reunir-se

J.C.

Ara fa unes setmanes va-
rem informar de la tasca que
va fer el negociat d'Obres i
Urbanisme per tal d'informar
Ia gran majoria dels expe-
dients que es trobaven pen-
dents d'ellaboració d'infor-
mes juridics i tècnics. Amb un
parell de setmanes, fent un
gran esforç per part dels fun-
cionaris, es varen eixugar
quasi tots els expedients

, emmagatzemats i es deixaren
a punt per ser passats al dic-

- tamen de la Comissió
d'Obres.

Un dia de la passada set-
mana, la comissió estava
convocada i es va haver de
suspendre per manca de
"quorum"; a l'hora de la con-
vocatória de la reunió hi man-
caren, com la es habituel, el
representant del Partit Popu-
lar Miguel Jaunie que, si be
va comparèixer més tard,
quan ja havien partit els assis-
tents, a l'hora de començar no
hi era; el representant socialis-
ta Andreu Pizá i el del Grup
Independent Gabriel Darder.
Sols foren puntuals a la con-
vocatória el regidors Plácid
Pérez del PSM, Mique! Na-
dal del CDS i Antoni Valca-
neras d'UM.
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Un ciclomotor
atropellà una
persona davant
el mercat

J.C.

El passat dissabte quan
eren les 14 hores, a l'Avingu-
da de Cristòfol Colom, un
ciclomotor conduit per A.R.M.
de 21 anys, va atropellar a
A.H.G. de 78 anys.

Les dues persones foren
fendes: el peató per l'impacte
del ciclomotor i el conductor
per l'impacte aterra.

Els dos foren conduits a
Son Dureta; El conductor pre-
sentava un traumatisme cra-
neal degut al cop i el peató un
traumatisme de munyeca i
peu, juntament amb fractura
de peroné.

La Policia Local es va fer
càrrec d'instruir l'atestat per-
tinent i es va comptar amb la
col.laboració de la Creu Roja.

Patrimoni

S'està elaborant
un cens
de Camins Reals,
en el terme
de Deià

M. I.

A petició de l'Ajunta-
ment, i des de fa mesos,
s'està elaborant a Deià un
cens de camins reals que
existeixen dins aquest
terme municipal. Es tracta
d'un treball que realitzen
tecnics de FODESMA, del
Consell Insular, que
s'inclourà dins l'expedient
de les Normes Subsidià-
ries.

Camins a recuperar

La labor es dificultosa,
segons ens comenta
Francesc Salas, a causa
de que hi ha bocins de
camins que ja estan des-
truits, o trepijats per l'ac-
tual carretera, la qual fou
traçada i construida de-
vers l'any 1.840, fa 150
anys.

En altres casos, part
dels camins estan davall
construccions, algunes ja
antigues, o marjats realit-
zats a finals de segle pas-
sat.

Actualment, els princi-
pals són l'antic camí de
Sóller a Deià que passa
per Son Coll, i el Camí de
Sa Pedrissa. En ambós
casos, hi ha moltíssimes
ramificacions.

També es catal.loga-
ran altres tipus de camins
de finques, o privats, que
ara, pel seu curs tradicio-
nal s'han convertit en
passos públics. Es el cas
del camí des Canyaret,
que baixa a Llucalcari,
anomenat de Can Simó.

D'aquesta manera,
des de l'ajuntament de
Deià, es preten que
aquests camins no desa-
pareixin i continuin com a
camins de pas públics.
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Quasi 20 milions de
pressupost pel Pla d'Acció
Social d'enguany

nació i la prostitució.
El programa d'Ajuda a

Domicili, amb una partida
d'onze mirions de pessetes,
es el capitol amb l'assigna-
ció económica major. En
aquest capitol sis treballado-
res familiars s'ocupen de - .50,
disminuits fisics o psíquics,
de families amb un ambient
desestructurat o de vells
que es troben sols.

A més en el Ra d'Acció
Social d'enguany destaquen
l'elaboració d'un estudi so-
bre les minusvelues, una
programa de prevenció de
les Nixicomanies, un pro-
grama per a l'organització

•d'activitats dirigides als re-
sidents de l'Hospital i la do-
tació d'una plaça d'Informa-
dor Auxiliar que collaborer&
estretament amb l'Assistent
Social Municipal.

G.M.

El regidor de Serveis So-
cials de l'Ajuntament de
Sóller, Miguel Guai, va pre-
sentar el passat dilluns a la
premsa el Pla d'Acció Social
pel present exercici aprovat
pel plenari celebret el dia 7
de març. Enguany el pla
compta amb un pressupost
de quasi 20 milions. Pen')
abans s'hauran d'aprovar els
pressuposts ordinaris de
l'Ajuntament.

Com a novetat enguany
es crearà una plaça d'edu-
cador de carrer, una figura
nova en el camp de l'Acció
Social, que entra en grups
problemàtics d'adol.lescents
i intenta evitar que s'integrin
en el món de la delinqüèn-
cia, la drogadicció, la margi-



La religiositat popular de Setmana Santa
i Pasqua a Sóller

Convidada a tots els aficionats
a cantar a "s 'Encuentro"

VEU DEL LECTOR
Sr. Director de la Veu de Sóller.
C/. Luna, n° . 53.
SOLLER

En virtud de lo establecido en el L.O. de 2/84 de
26 de marzo, contesto al artículo publicado en la
Veu de Sóller del día 22 de marzo de 1991, suscrito
por "La Reacció".

Te colaste una vez más

Nota de la redacció
La Redacció de "Veu de Sóller" no s'ha equivocat. La

informació sobre el tall d'aquest arbre està presa direc-
tament de la denúncia formulada per un particular i de les
diligències fetes per la Policia Local. Com que es tracta
de dos documents escrits, ens reservam el dret de re-
produir-los íntegrament quan ho creguem oportú.

Encara que ho manifesti per escrit, la sra. Barbara Mo-
ra no va tallar l'arbre. En tot cas, va donar ordre a un
empleat seu que el tallas.

Tant si ha estat la sra. Barbara com si ha estat el sr.
Enrique Marti, Ii volem donar l'enhorabona perquè ha de-
mostrat ésser un ciutadWana exemplar.

Noticies com la que ens ha proporcionat la parella
Marti-Mora les voldríem cada setmana. Ens fan vendre
molts diaris!!!

CONVERGÊNCIA
BALEAR

Anem per el nostre camí
treballant per a trobar, nosaltres mateixos

les solucions a uns problemes
que també són-nostres.

I que millor que ningú conexem.

°R LAPERE OBID
	 FORÇA

DE LA NOSTRA TERRA
LL f_jis PINA
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D'antuvi estam acostu-
mats a n'aquestes manifes-
tacions populars de religiosi-
tat que ens moven, com en
altres ocasions, a concen-
trar—nos a plaça, als carrers
principals o a l'església pa-
rroquial i que no és infrequent
que remoguin dins el nostre
interior vivències i sentiments
ben humans i mai censura-
bles.

Les confraries de peni-
tents ténen els seus portant-
veus, i les processons se-
gueixen el seu curs tradicio-
nal, darrerament inclús amb
més serietat que fa alguns
anys.

Referent al "Devallament",
que procedeix a la Processó
del Divendres Sant, sabem
de bona font que enguany,
aprofitant l'avinantesa del
bi—centenari del gran músic
W.A. Mozart, es té la intenció
d'il.lustrar la "teatralitat" dels
minuts que dura l'acció de
desenclavar i després la de
l'enterrament, amb una am-
bientació musical basada en
el REQUIEM que l'estementat
músic deixa inacabat. Com
ens deia una dels promotor
d'aquesta idea, "Ja que ho
feim, facem—ho bé". La bona
música ajudarà a la meditació
del misten  de la crucifixió, i
ens deu ajudar a moure l'es-
petit vers la seva comprensió.

Per acabar, des d'aques-
tes pagines volem convidar a
TOTS I CADA UN del qui
formen o han format part de
diferents cors, corals o or-
feons, infantils, juvenils i
d'adults, Coral Polifónica, Co-
ral de Sóller, Cantors de la
Vall, Veus Joves, Cor de Jo-
ventuts Musicals, Coral de
Biniaraix, Pro Musica Chorus,
etc., a que ens concentrem
TOTS JUNTS EN GERMA-
NOR, per a cantar, enmig de
plaça com és habitual, el
"REGINA CELI" al moment de
"S'Encuentro". Tots sereu ben

Vos convidam a fer
la lista Verda

Una vegada vista la gran transcendència que tendran
els propers anys per al futur de Sóller i tot i que ens fa
agrures; ha teníem decidit des del mes de gener presen-
tar una Llista Verda a les properes eleccions municipals.
Això no significa que rebaixam la nostra crítica a l'actual
sistema de participació en la política institucional, on es
dóna un protagonisme excessiu als partits politics en de-
triment dels ciutadans i associacions diverses.

En aquestes dates ens estam posant en contacte
amb diverses persones que veuen necessari que l'Ajun-
tament de Sóller es vagi tenyint d'un color verdós, per la
qual cosa hi estan disposades a figurar i a treballar en la
mesura de les possibilitats de cadascú, els propers qua-
tre anys.

Voldríem que les Ilistes electorals fossin obertes i així
tothom podria votar les persones que més Ii agradassin
de les que es presenten a unes eleccions, i no com ara,
que els partits posen en els primers !loos de la Ilista de
candidats els més dòcils envers els respectius Organs di-
rectius.

Com, que a la practica, de moment sols es poden
presentar un conjunt de noms i amb un ordre pre—esta-
blert, nosaltres vo demanam i convidam a totes les per-
sones que simpatitzau amb l'ideari Verd que ens ajudeu
a fer que l'ordre sia de la forma més participativa possi-
ble.

Hem pensat que per a no fer—ho excessivament
complicat bastaria que ens proposassiu els 10 primers
flocs.

Aquestes són les persones que estan disposades a
participar a les eleccions de maig:

Antoni Frau i Cifuentes (biòleg a una envassadora
d'aigua) —*— Antònia Beltran i Llabrés (de Can Garri-
gó, mercat) - *- Francesc Aguareles i Tejada (balla-
dor, mercat) -*- Francisca Gallego i Esalcas (col.la-
boradora Societat Protectora d'Animals) - *- Gabriel
Morey i Bonet (J.O.C., benzinera) - *- Gertrudis Mo-
reno Ortiz (hosteleria, delegada U.G.T.) - *- Guillem
Caballero i Rullan (J.O.C., cuiner) Joan Bernat
Puigserver (agent d'assegurances, ballador) —*— Jo-
sep Ripon i Valent (administratiu, teatre, ballador) — * —

Margalida Eugênia Canyelles i Mas (estudiant, conjunt
musical "Trenc d'Auba) —*— Miguel Puigrõs i Acosta
(mecànic, Col.lectiu Per la Pau i la No-Violència, MIR.)
— * — Onofre Bisbal i Palou (assistent social) -*- Pere
Borràs i Decal (estudiant, corredor de bicicleta) — * —

Pere Moreno Ortiz (fuster, ballador) - *- Pilar Estare-
Has i Mas (dependenta, Col.lectiu per la No—Violència,
blanquerna)—*— Rosa Castayer i Sastre (GOB.).

Com podeu participar a l'elecció de l'ordre dels can-
didats VERDS:

Enviant una nota al local del carrer de Balitx n ° 3 b.
(teniu fins dia 5 d'abril).

Donant la vostra proposta a algú de la Ihsta o de l'As-
semblea Verda (malgrat no hi figuri).

O podeu venir a les nostres reunions que les solem
fer tots els dilluns al mateix local del carrer de Balibc a
partir de les nou del vespre.

Pensam editar unes paperetes amb els noms dels
sacrificats personatges. Les anirem repartint (de totes
formes qualsevol paper basta).

El proper divendres, dia 5 d'abril a partir de les nou
del vespre es decidirà definitivament l'ordre dels 17 can-
didats vers, més 3 suplents a regidor, això com les per-
sones de Sóller que aniran a la Ifista pel Conseil Insular de
Mallorca i al Parlament, en nom dels Verds de Mallorca.

Els Verds sollerics.

Yo comprendo —que no
comparto— que desde que
ocurrió lo que pasó, sintais por
mi marido esa mezcla de en-
vidia, miedo, manía, rabia, ce-
los o temor, pero es que lo
vuestro ya es obsesión y esa
no es buena, sobre todo para
el que la padece, y hay a
quién le ha llevado hasta a la
locura, espero que esto no os
ocurra, pero dejándonos ya de
rimas, os voy a confesar que
"os colasteis una vez más"
pues no fue mi marido —por
mucha manía que le tengais-
quién ordenó nada de árboles,
sino que fuí yo, que como ya
soy mayorcita asumo la comi-
sión de todos y cada uno de
mis actos, y si lo corté, eviden-
temente con corte entero o
redondo, es porque no me pa-
sa ni por la inmaginación —y no
comprendo quien pueda tan
siquiera pensar— que lo iba a
dejar con la punta del desga-
rro.

Y como dijo vuestra com-
petencia periodística "una in-
magen vale más que cien pa-
labras" en la foto que publicas-
teis podeis perfectamente
apreciar que el árbol está ahí,
bien plantado delante de mi
casa, y sobre todo vivo, y ¿sa-
beis porqué? porque yo no lo
he matado, como han hecho

otros muchos y con muchos, y
sobre todo porque me da la
gana, a pesar del Código Civil
y el derecho de Vistas, pero
como no es mi intención daros
ninguna explicación aquí aca-
ba mi redacción.

P.D.: El agradecimiento
Marti—Mora, por dedicarnos un
tercio en primera plana de
vuestro "interesante" semana-
rio y espero que tal y como
—ya has pregonado— tengais
tema para 15, 20 o los que
querais semanarios más, y así
podreis excusar el no tener
que publicar noticias de inte-
rés que, es que, haberlas ¡de
verdad! en Sóller no las hay.

Fdo: BARBARA MORA

rebuts i, més a més, es repar-
tiran lletres entre el públic, i
es demanarà la participació
general, al manco als "Alle-
luias" .

La trobada per fer un as-
saig sera el mateix diumenge
de Pasqua, a les 9 en punt
del matí, davant l'Ajuntament.

Cal conservar aquestes
tradicions, i reviure ni que sia
annualment, aquell sentiment
de goig del matí primaveral
de la Pasqua, en que Crist ha
ressuscitat, les campanes
sonen a glória, i les veus i els
instruments entonen, des de
vora les imatges protagonis-
tes de la processó, aquest
"Regina" que és part de l'he-
rència musical del "nostre"
don Miguel "Nussa".

Vos hi esperam.



Pasqua:
Reexir

Pels qui som cris-
tians, la Pasqua és la
Festa original del nos-
traésser. L'afirmació de
Jesucrist-Vida damunt la
mort, el pecat, la fosca,
el dolor, es la permanent
oferta per part de Déu al
l'home per així poder
reexir de tantes situa-
cionsdeshumanizants.

Tots els simbolismes
son probres a l'hora
d'expressar la realitat de
fe que es la Resurrecció.
Per la fe en Jesucrist
mort i ressucitat tenim
accés no solament al
misteri de Déu, sine)
també al misten de l'ho-
me.

En la grandesa de
Déu que en Jesús
s'apropà a la nostra
feblesa per enaltir-la. Es
a dir: no es Déu el primer
benefician del misten de
Ia mort i ressurrecció de
Jesucrist. Es cada un
dels homes que acull
aquesta bona nova de fe
que reneix a una nova
vida. la Vida de Déu.

La Ilum, l'aigua, el pa
I el vi, la Paraula, la Vetla
de Pasqua, el temps de
Pasqua: tot vol expres-
sar la bona Ilevor de la
Vida que creix; tot vol fer
Festa pels fruits bons
que la Vida de Jesús
Ressucitat ens ha portat.

Abundó 	 d'aquesta
Vida pe a tots!!

El mateix amb altres
paraules: Bones i Santes
Festes!!

lioretw Lladó Calafat

Veu d'Esghisia
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La Setmana Santa va
començar diumenge amb la

benedicció de les palmes
Gabriel Mercó

El Diumenge de Rams és la introducció so-
lemne a les celebracions de la Setmana Santa.
A totes les celebracions d'aquest dia es Ilegi
Ia narració de la Passió de Jesucrist i, el ma-
teix dia, es feu una processó on, amb els
rams, s'aclama el trioms del Messies recor-
dant l'entrada messiànica a Jerusalem.

Nins i grans, tots acudiren
a la benedicció
de les palmes o dels brots
d'olivera

Benediccions de la comarca

Amb un temps poc catòlic a les 10 h. del
demati es celebraren les primeres beneides a
Biniaraix, Fornalutx, l'Horta i Deia, continuant a
les 1030 h. a l'església de l'Alqueria del Com-
te.

A les 1130 h. es celebraren les benedic-
dons més participades al Convent dels Sa-
grats Cors; per desplaçar-se després cap a la
Parroquia de Sant Bartomeu; i a la Plaça de Sa
Font del Port; per anar Ilavors cap a la Parrò-
quia de Sant Ramon.

L'horabaixa, amb més intimitat, també es
celebra la benedicció i la missa a Sa Capelle-
ta.

Després d'un segle el Via Crucis es torna a fer al carrer
Malgrat la pluja, el passat dilluns vespre es reuniren a Binia-

raix més de 60 persones per recuperar l'antiga tradició del Via
Crucis. Va ser en temps del rector Bennassar, mort l'any 1.884,
quan s'organitzà per darrera vegada a  Sóller un Via Crucis pels
carrers del poble.

En aquell moment la passió començava a la Parroquia de
Sant Bartomeu i acabava a l'església del Convent. Al carrer
d'Isabel II es conerven encara en algunes façanes les estacions
que representen alguns dels 14 moments de la passió.

Costum antic

El Via Crucis o Passió és un costum molt antic, que te les
seves arrels en la profunda penetració dels relats de la passió,
mort i ressurrec tció de Jesús en les primeres comunitats cristia-
nes. Passat un temps aquestes conegudes escenes del carni al
Calvari foren escollides com a objecte de meditació i plegaria.

A Biniaraix, on es celebra el Via Crucis interparroquial, no hi
ha les estacions a les façanes de les cases, per la qual cosa 14
families del Ilogaret recolliren les representacions de l'Església i
les instalaren a casa seva, per on passà després el Poble de
Déu.

Mn Ramon Lladó, Mn. Joan Pons, Mn. Llorenç
Lladó i Mn. Miguel Delà foren els encarregats de

dirigirei Via Crucis.

Dimarts, Dimecres, Dijous  i, avui, Divendres Sant
El Dimarts Sant es realitzaren

celebracions penitencials a Sóller i
al Port, ja que l'Església convida a la
celebració d'aquest  Sag rament.

El Dimecres Sant tengué Hoc la
Missa Crismal a la Seu de Palma, on
hi participà un nombrós grup de
sollerics, on s'expresa la comunió
de l'Església en torn el Bisbe: es feu
Ia renovació de les promeses dels
preveres, del compromis de l'orde-
nació, i després es consagra l'oli del
crisma.

L'oli és signe de força pels cate-
cúmens i pels malalts, i signe d'una
elecció per una missió pels batiats,
confirmats i preveres.

Ahir Dijous Sant va ser el ves-
pre de la Cena del Senyor. Com al
cenacle els cristians es van reunir
per a celebrar el seu memorial, per
reviure el seu gest de donar el seu

cos i la seva sang. L'horabaixa es
celebraren les processons a Deia i
Sóller i les Vetles de Pregaria a For-
nalutx i a les tres parròquies de
Sóller.

Avui, dia de pregaria

Avui Divendres Sant es el dia
de la mort del Senyor i no es celebra
missa. Es un dia de contemplació i
de pregaria, un temps per escoltar
Ia narració de la Passió de Jesús. En
aquest dia es fa un signe de renún-
cia als valors materials que és el de-
juni; no és la renúncia per la renún-
cia, sinó per un millor i més equili-
brat desenvolupament d'un mateix.
També es un signe de solidaritat
amb els que dejunen per necessitat
i un símbol de la culminació de la
conversió interior.   

Davant la nova legislació de la Conselleria d'Agricultura i la Conselleria
de Turisme, sobre el camp i les Finques rurals de Balears, a la qual ens

hem acollit, Finca Ca n'Ai, tenim la possibilitat de seguir desenvolupant
el nostre projecte de "Finca agrícola", en el que hi haura: Hospedatge,

Restaurant i altres. 

FINCACANAI 

Camí de Son Puça, 48 - Tel. 63.24.94

Per tot això i les reformes que du la creació d'aquest nou hospedatge,
informam als nostres clients i amics, que aquesta temporada ens veim

impossibilitats per a oferir-los els nostres serveis.

Disculpau les molèsties. Vos mantendrem informats. 
Sóller - Mallorca 



"Côrrer el Campionat d'Espanya et dona molta moral" (Foto J.J. Marques)

Quart Illenc en el recent Campionat d'Espanya de Cross

Cristòfol Castanyer i Bernat: "Els
representants de les Balears erem

els únics que no teniem xàndal"

•

"Degut al viatge, abans de començar la cursa ja estavem tots fets pols" (Foto J. J. Marques)

Cristòfol Castanyer i
Bemat.

Divuit anys. Fadri i sen-
se compromis. Estu-
diant de COU. Un metre
seixanta-tres d'alçada.
Cinquanta-set quilos.
Prove del ciclisme. Co-
mença a iniciar-se dins
l'esport a les files del
Club Ciclista "Defensora
Sollerense". Seguint els
consells dels tècnics d'
aquesta Entitat passa a
l'atletisme ara fará qua-

an

PLACER Y
RELAJAMIENTO

Ratan, 	 ant4
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Victòries méS
destacades:

-Tercer cadet en el
"Costa de Calvià" (Any
1988).

-Pniner solleric a la
"Popular Ciutat de Sóller"
(1989).

-Medalla de Bronze
5.000 metres Juniors
(1989).

-Medalla d'Argent
5.000 metres Juniors
(1990).

-Segon en el Cross
deManacor(1991).

-Tercer "Challenge
de Cros del C.I.M."
(1991).

-Quart Illenc en el
Campionat d'Espanya
deCross(1991).

-Guanyador de
nombroses curses po-
pulars al Ilarg de la seva
trajectória esportiva.

Joan

En T6fol de Ca Na Reia es
actualment una de les prome-
ses més fermes de l'atletisme
solleric. La seva gran afició, la
seva constància i la seva
classe, unides a un entrena-
ment adequat, a la seva in-
tel.ligencia en cursa, al seu
saber sofrir i a les seves ga-
nes de triomf varen fer que
fos seleccionat per a partici-
par al Campionat d'Espanya
de Cross.

- Quin tipus de selecció es
feia pel Campionat d'Espan-
ya?

-Hi anaven directament
els sis primers classificats en
el Campionat de les Balears.

- Tenia entés que havies
quedat el sete

- Efectivament, degut a
una mala cursa vaig quedar el
setè. Emperò degut a la bona
temporada de- cross que ha-
via fet, i especialment al meu
segon Hoc de Manacor i al
quart d'Inca vaig ser selec-
cionat.

Atletes mallorquins

- Quants d'atletes juniors
illencs hi participareu?

-Nou, acompanyats pel
President de la Federació i pel
Vocal Alexandre Tuya.

-Que tal el viatge?
- Molt pesat. Verem fer

Palma-Barcelona amb avió, i
d'aqui a Logronyo amb auto-
car. Només ferem vuit hores
d'autocar!

- I del Hotel que em pots
dir?

-Increiblement es trobava
a quaranta quilômetres del
circuit. En poques paraules
abans de començar la cursa
tothom ja estava fet pols, de-
gut al viatge.

- I del magnific vestuari?

- Els representants de les
Balears erem els únics que no
teniem xàndal. Només ens
donaren una camiseta, que a
més era de I 'any de la picor.

Una anècdota

- I l'anècdota del nostre
enviat especial?

- De por. De tebeo. El mati
abans de partir cap en el cir-
cuit el seleccionador Ion PUI-
KA el va confondre amb un
dels seleccionats balears,
començant a animar-lo i do-
nant-li consells per a la prova.

- Passem a la cursa. Sorti-
res el cinquè en el carril co-
rresponent a les Balears. Com
es desenvolupà a partir
d'aqui?

- Fou la sortida més bestial
que he vist amb la meva vida.
Es va sortir al limit, tanta sort
que ja m'havien avisat. Em
trobava molt bé hi anava en el
Iloc setanta. En els dos da-
rrers quilòmetres en vaig aga-
far un parell, emperò em vaig
esfondrar un poc al final.

Campionat i moral

-Supós que estás molt
content de la teva classifica-
ció, ono?

-Si, efectivament estic
molt content, no esperava
quedar dins els cent primers

verem arreglar les instalia-
cions militars del Port, po-
sant-hi il.luminació.

Fusió de Clubs

- Darrerament s'esta par-
lant insistentement de FUSIO.
Que hi ha de cert?

- Dins Mallorca els clubs
potents fitxen per quatre du-
ros la majoria d'atletes bons,
inclús peninsulars, i el se men-
jen tot. Molt possiblement el
Fidipides, el Joan Capó i
l'Hermes-Circulo Solleren-
se ens fusionem passant a
formar part del Club Atletis-
me Palma, ja que es única
manera de poder competir
amb el Pollença i el Costa de
Calvià, els dos gallets actuals
que l'acaparen tot.

- Que passarà amb la
Secció d'Atletisme del "Circu-
lo Sollerense"?

- Seguirà funcionant com a
entitat organitzadora de cur-
ses, a més els atletes que no
tinguin moltes aspiracions hi
podran seguir afiliats.

Atletisme solleric

- Hi ha crisi actualment
dins l'atletisme solleric?

- No. Simplement una peti-
ta baixada degut a les,ons i
altres 	 factors. 	Act Jalment
som uns deu o dotze atletes
que entrenem.

-Qué li manca a l'atletisme
so#erics?

-Una escola, instal.lacions,
tècnics i ajudes del Govern
Balear, que no solen arribar.

- Hi ha o no hi ha definiti-
vament divisió o ruptura dins
el Club solleric?

- No. Simplement una série
d'atletes que entrenen pel
seu compte, els restants se-
guim a les ordres de n'Antoni
Reinés.

-Per acabar. Quines són
les teves aspiracions?

- La meva meta dins la
temporada d'hivern era parti-
cipar al Campionat d'Espanya
I l'he aconseguit. Ara la meva
aspiració es intentar fer una
bona temporada de pista, i
baixar els 1520" als 5.000
metres

(en participaven cent seixan-
ta-dos). Per cert el meu entre-
nador m'havia pronosticat que
quedaria del cent trenta en
amunt.

-El Campionat t'ha donat
molta moral, com estem
veient als entrenaments i a les
darreres curses...

- Si, côrrer el Campionat
d'Espanya et dona molta mo-
ral. Es molt diferent a córrer
per aqui. Només per veure
l'ambient i el muntatge ja val
Ia pena. A més una organitza-

ció perfecta, sense cap tipus
de mancances.

Esport a Sóller

- Centrem-nos un poc dins
l'ambient local. Parlem un poc
de les instal.lacions.

- Tercermundistes. 	 Es
l'unica paraula que les podem
donar. Els atletes per no tenir
no tenim ni vestuaris, ni dut-
xes... Molts d'entrenaments
els hem de fer per la carretera

del Port, en ple hivern, sense
Ilum... Es normal que a Sóller
hi hagui poca afició, es molt
dur haver de córrer amb
aquestes condicions. A més
fins ara haviem d'entrenar en
el Camp d'en Maiol, en el
mateix temps que els futbolis-
tes, i de per tot rebies pilota-
des.

-Pareix que ara s'ha solu-
cionat una mica el tema...

-Si ara està un poc millor,
però degut a que entre els at-
letes i el C.F. Port de Sóller    

RESTAURANTE

Precisa CAMAREROS o CAMARERAS mayores de 22
arias con experiencia, en servicio de restaurante y noción

de idiomas. Tel. 63.01.18.  

PROMOCION PRIMAVERA
EDIFICIO DELTA (Playa de'n Repic)

Ultimos pisos en venta.    

RESTAURANTE

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

Jaime Torrens, n . 7- Pto. cie 54511er. Tel. 63 37 15  

Si compra un piso hasta el 31 de Mayo le regalamos
los muebles de cocina.

¡Disfrútelo este verano!

INFORMES:  P. Sum, c/. Cetre 44. Tel. 63.07.99    



FITXA TECN ICA

C.F. Sóller: Juanjo,
Sánchez, Nadal, Brugos,
Bestard, Martin, Cladera,
Edu (Carmelo min. 64),
Tuduri, Alfons i Baltasar.
Seislán: Tome, Riuda-
vets, Cote, Salva, Fuer-
tes, Orfila, Raul (Muñoz
min. 71), Espineta, Botu-
bot, Calucha i Tobal.

Arbitre: Sr. Roig Miralles.
A un partit sense jugades
conflictives, com el de
diumenge, l'arbitratge sol
passar desapercebut,
com aixi va succeir. Tan
sols un grapat de targe-
tes deslluiren la seva ac-
tuació. Les veren per part
visitant: Riudavets, Cote,
Salva, Botubot i Calucha
per dos cops. L'única
mostrada al Sóller fou per
Brugos.
Incidències: Dia gris
amb una Ileugera pluja
de manera intermitent,
que no va impedir que
l'aficcionat solleric acudis
al camp en bon nombre.
Terreny de joc bastant
fluix, però en bones con-
dicions. Destacada ani-
mació dels aficcionats
del sector esquerra de la
tribuna, que com cada
partit, no deixaren d'ani-
mar al Sóller, canviant ai-
xi la tradicional postura
sollerica de sempre molt
freda de cap al seu
equip.

o o
Sailer Se is lan   

mcans
a Davant

manca 

ciuilitrag de desrige

ra repassar l'imninent b°reSctea-
final de Dig&

d'anys 	 sPves d'unasèrie
	el darrer 	Penúri"

d
 instant,

 .agiÀéitatemporada,a, el ,Sóller respirará
tranquil i tractaia de millorar la

Comunica als seus clients i amics
que estarà obert cada dia

excepte diumenge vespre i dilluns

PasseigPlatio d'En Repic, n 38
Teléfono 63.14.06 - Port de Sóller
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Tobal Tuduri, tomb esserel hugador solleric mes incissiu de cara a porteria, malgrat la fortuna no Pacompanyes.
(Foto J. Sampedro).

Per enèssima vegada, els pals tomaren anar en contra dels interessos sollerics-Tuduri estavellà un remat de
cap al travasser (minut 54).

El Seislán va jugar tota la segona part amb 1 0 homes

Voler i no poder. El Sóller va continuar les seves carències ofensives
Ben es cert que a n'aquest Sóller es tre-

mendament dificil el qie li marquin un gol, però
per contra, també es força dificultós que a l'ho-
ra de que sigui ell el que en marqui, es pugi fer.
Els empats ja son pel conjunt solleric un resul-
tat cotidià i els 0-0 son el pà de cada dia. Amb
el de diumenge, ja son 10 dins aquesta lliga. Si
bé es cert, que anant sumant punts ja es posi-
tiu, també es necessari que dins el seu camp,
es marqui qualque gol.

Aviat no sabrem com es celebren, per falta
de costum.

Andreu Vivas

Estava ben clar, que el 5-0 de la primera volta a
Maó, no havia caigut dins el cofre dels records dels
jugadors sollerics i per tant, es volien de qualque ma-
nera venjar d'aquella pallissa. En cinc minuts Balta-
sar ja havia provat sort de cara a porta i a Alfons li

Toni Oliver

l-ES6h SET U . TIMES JORNADES7 Abrita
moor:Saner

14 Abitlifter Pobien
se21Abit,Arenal 

28Abillitiller At Bale
1 Mftgatges 	 ars_	 ,•••••• palm-Saner
5moin:Obilm,-SailtRaf

12MaloEtvissa -Saner el

aturaren una jugada que acabé amb la pilota dins les
xarxes, invalidada per un dubtós fora de joc. Un Seis-
lán tancat a darrera amb dos homes d'atac perillosos
com son Raul i Botubot, anaven aturant els intents
locals amb un gran sentit d'anticipació i amb bona
col.locació defensiva (fins a set defenses).

Tuduri dona dues pi lotes d'or

El mes encertat amb atac, era Tobal que doné
primer a Alfons i després a Cladera, dues pilotes
amb profunditat, que no acabaren per mala sort, en
gol. Els visitants amb tota la primera part només in-
quietaren a Juanjo per dos cops, amb un intent de
"vaselina" de Raul i amb un potent xut de Botubot
als 32 minuts. Abans del descans, una doble tarja
groga a Calucha deixà als menorquins amb inferiori-
tat per afrontar tota la segona part.

Al segon temps va desapareixer el Seislan

El Sóller tenia que aprofitar la superioritat numeri-
ca per tancar als visitants dins el seu camp i marcar

al menys un gol i impedir que qualque punt volás de
Can Maio!. No es pot negar que no hi intentés, pero
Ia manca de resolució i sobre tot de sort, ho varen
impedir. Tuduri als 54 minuts, estavellà un remat de
cap al travasser, Brugos als 69 amb un altre cop de
cap, forca un corner i als 72, el porte Tome (el millor
dels visitants) aturà per dos cops, un remat de Cla-
dera i després tot seguit un altre de Martin.

Martin que marcà molt bé a Botubot,
acabà jugant al atac

El Seislán amb només 10 jugadors i amb Raul
substituit, tan sols guardà a Botubot en punta, que
no va rascar bolla, dagut al bon marcatge de Martin
que li guanyà totes les accions. El propi defensor
solleric acabé els darrers 20 minuts com autèntic da-
vanter, per veure si es podia encetar el marcador
d'una punyetera vegada, cosa que al final no es va
aconseguir i es consumé un altre empat que significa
arribar als 30 punts, arribar als 680 minuts d'imbatibi-
litat de Juanjo i a la part negativa, acumulé un altre
negatiu i el seguir sense marcar cap gol

El Sóller, virtuatinent salvat
Per primer cop en eis darrers anys, l' equip

de Can Maiolgauchtàd'unfinEddegga
relativament tranquil

save situació. No sera fàcil
perqué corn es pot comprovar
en el quadre, els rivals pro-
pets, un grapt dells són cap-
daVantOs.

ROCONern que la millor
classiffcati4 aconseguida a la
Tercera Okisió va ser ara fa• ,
quatre temporades, amb 38
punts.

No sera fad igualar-la, pe
rò tampoc es impossible.

Bartolomé Bernat Ferrer
Y

Miguel Bernat Puigserver
Instalaciones y reparaciones eléctricas

„

BernattBernat
B 	

Telfs: 633955 - 632803
Presupuestos sin compromiso



PERLETES ESPORTIVES

Joan ROCA, ex-Relacions
Públiques d La Salle i
actual Secretan General
del C.F. Platges de Calvià:

"En el tema de la di-
missió del senyor Fa-
bién Martínez, tota la
culpa d'aquest sarau,
Ia te "Veu de Sellier". I
dic aboi perquè vos
avançareu massa a la
noticia. Duis més velo-
citat que un Ilamp. No
donareu temps a que

Ia feta es comuniciis entre els propis directius...".

Absolutament genial, Joan!

RESULI,- 	 CLASSIFICACIO

Ibiza - Cola D'Or 	
Cardessar - P.D.Sta. Eulalia
Ferrerías - Portmany 	
Alcúdia - H. Isla Blanca 	
Isleño - Ferriolense 	

1-0
 	 1-1

0-1
1-0
1-1

1	 0

Aton!) - Alayor 	 1-1
SOLLER - Seislian 	 0-0
San Rafael - Bodía C. Millor 	 0-0
Ployas Calviá - Poblense 	 2-1
At. Boleares - Arenal 	 1-0

E	 P	 OF 	 OC 	 Pontas
At. Baleares 	 30 	 19 10 1 44 10 48 +18
Ployas Calviá 	 31	 17 11 3 63 21 45 +15
Ibiza 	 30 	 19 7 4 45 15 45 +15
Cala D'Or 	 31 	 13 11 7 35 27 37 	 +5
Bodía C. Millor 	 31 	 14 8 9 43 29 36 	 +6
Poblense 	 31 	 13 10 8 30 24 36 	 +6
Ferriolense 	 31 	 11 12 8 39 35 34 	 +4
Ferrerías 	 31 	 11 11 9 31 30 33 	 +1
Alayor 	 30 8	 14 8 34 25 30
Seislán 	 30 	 11 8 11 31 30 30 	 +2
SOLLER 	 31 9	 12 10 21 24 30 	 -2
P.D.Sta. Eulalia 	 31 	 10 8 13 26 29 28 	 -4
Cordessar 	 31 8	 12 11 35 38 28 	 -4
Isleño 	 29 9	 9 11 29 38 27 	 -5
Portmany 	 30 8 	 8 14 35 51 24 	 -6
Arenal 	 31 7	 9 15 33 35 23 	 -7
Aluni 	 31	 10 3 18 34 58 23 	 -9
Son Rafael 	 31 5	 10 16 30 55 20 -10
Alcúdia 	 31 7	 6 18 29 59 20 -12
H. Ida Blanca 	 30 4	 7 19 22 56 15 -13

Futbol - III Divisió

Sa glosa den Tomeuet
Això ja es bruixeria!

El Seislan va tenir
amb motta veterania
i en gran puteria
un punt es va afegir

Un Roig Wales consentit
de gue el Seistan tes teatre
de dos ninuts en passaven quatre
ide futtol, verem mig partit

I un Sóller en sa seguera
arriba mott a sa porteria
creis-me, no hi ha manera
d'afin& sa punteria

o a sa barra, o a sa vorera
gue ja pareix una bruxena

En Juanjodavall es pals
segueix sa seva imbatibiktat
i una defensiva ami) seguretat
moscura de motts de mais

PD.
Demanem motta unió
i peguem mottes panxades
de rubiols i panades
per Pasqua de Resurrecció
Molts d 'anys a tots!

Partit
Sóiler-Seislitn

TUDURI 	
MARTIN 	
SANCHEZ 	
BALTASAR 	

General

Soho de uo Coche

Dedrn 7 0. 	 e 1995 cm ,120 CV
Dedrn I 8. e 1756 cm 110 CV
Dedro I e 	 • 1581 cm 90 CV
Dedro 2 ()turbo ds • 1929 cm 92 CV

ACERTAR se Hama:
DEDRA

Taller 	 Servicio
PAU i MARCE 	 LA NCIA

Exposición - venta: C/. Sa Mar. 128. Tel. 63.34.50

PANADERIA y PASTELERIA

1 0 FRAU
Lluna, 7— Teléfono 6301 32

SantJaume, 7— Teléfono 63 1286
FABRICA: Meta, 48 - Ca 'n Tabolet - Tel. 630651

BOBINATGES
PERE

Reparació de motors electrics
tota classe de

máquinas eléctriques.

FAGls '
Venta d	

Industria
e rodaments 	 ' NSK

per automobils
Retens per olis marca RAZ
Juntes tórica marca RAZ

C7. Victoria, ntim. 50-.4.
Tell. 63.23.71 — SOL LER

CRESPI AUTO, S.A.

Venta de vehículos nuevos y de
ocasión, talleres propios de
mecánica, chapa y pintura,

servicio de grúa.
Necesita

OFICIAL MECANICO
C/. Fontanellas n°29.

Telf. 63.16.80
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Andreu Vivas 	El primer gol es va fer
	 esperar

Veu de la jornada

Forta !lutta
per la

quarta plaça
Toni Rullán

Amb molts de pro-
blemes es veren els
tres primers classif
cats, per sumar els dos

opunts en joc. Tot tres
ho feren per la minima
diferencia. At. Balears
nomes pogué marcar
un gol a l'Arenal. El
Platges superar al
Poblense a falta de
deu minuts per acabar
el partit i el tot-poderós
Eivissa, va guanya de
penal al Cala d'Or.
Cinc partit acabaren
empatat: Cardes-
sar-Santa Eulalia.
Illenc-Ferriolense, Ala-
ró-Alaior, Sóller-Seislan
i Sant Rafael-Cala
Millor.

Tant sols un equip
'Dogue guanyà a fora
casa, va ésser el Port-
many que acaba amb
l'imbatibilitat a casa del
Ferreries.

Alcúdia guanyador
del Hospitalet: deixa
als eiyissenc,s a Prefe-
rent.

Mante el liderat el
At. Balears, tant sols a
perdut un partit i no-
mes li han marcat deu
gols, siguent l'equip
menys golejat de la Ili-
ga. El Platges es el
que n'ha marcat més
63. El Sóller el que n'ha
marcat menys 21
mentres que l'Alcudia
es el que n'ha encaixat
més 50.

La segona i tercera
plaça pareix que ja es-
tan adjudicades al
Platges i Eivissa. Per la
quarta plaça lluiten de-
sesperadament Cala
d'Or, Cala Millor i
Poblense.

Per la cua tot igual,
Hospitalet-Alcúdia
Sant Rafael no les sal -

va ningú. Alaró i Arenal
ho tenen malament,
Portmany, Illenc i Car-
dessar no es poden
descuidar. El proper
diumenge, jornada de
descans.

Alineacions:
Mariense: Carbonell, Vanrell,
Moranta, Font, Castelló, Ra-
fael, Ferriol, Soler, Zacarias,
Gual i Bergas.
Port de &Mer: Pujol, Coll,
Arbona, Jordi, Manrique (Rive-
ra), Pardo, Alba (Ribas), Bau-
za, Coca (Abelard), Ruiz (Ga-
lindo) i Raja.
Arbitre: Sr. Bermudez. Arbi-
tratge sense complicacions i
dins la linia habitual de la ca-
tegoria. Mostrà nornès una
tarja groga, concretament a
Bauzà, del Port.

Gois: Minut 43. 0-1: Alba
Minut 65. 0-2: Bauzà.
Minut 79. 0-3: Abelard (p).

Malgrat el Port no va tenir
gaires problemes per guanyar
l'encontre, el gol que va obrir
el camí de la victòria es fer
esperar quasi tota la primera
part.

Després del descans, els
de Daniel ja pogueren seten-
ciar el partit i aconseguiren
encara dos gols més, el darrer
d'ells, des de el punt de pe-
nal, marcat per l'infalible Abe-
lard, autèntic especialista a
n'aquestes tasques.

Diumenge que yé no es
celebra cap encontre dins la
categoria i servira de des-
cans, de cara afrontar un final
de lliga amb els tres darrers
desplaçarnents als camps del
tres inmediats seguidors a la
taula.

SEGONA REGIONAL
Ferriolense, 1 - Puigpunyent,
Algaida, 2 - Lluchmayor, 2
P.N.D.Tesa - Descansa
Valldemosa At., 1- Sta. Eugenia, 1
Sta. Maria, - Genova, 2
Mariense, - P. SOLLER, 2
S' Horta, 3 - Porreras,
Montaura, 1 - Cide,
J. Bunola, 7 - P. Calviá,
Sta. Eugenia 	 24 15 	 6 3 50 27 36
P. SOLLER 	 24 16 	 3 5 62 31 35
Montaura 	 25 16 	 3 6 56 27 35
Génova 	 24 15 	 5 4 50 22 35
Gide 	 25 14 	 6 5 50 22 34
J. Butiola 	 25 13 	 4 8 48 34 30
Fernolense 	 24 13 	 3 8 46 28 29
Algaida 	 24 11 	 5 8 39 32 27
Val ldemosa At 	 24 9 	 8 7 34 28 26
Porreras 	 24 10 	 3 11 37 41 	 23
Lluchmayor 	 24 10 	 3 11 30 37 23
P.N.D. Tesa 	 24 9 	 3 12 45 58 21
Sta. Maria 	 25 6 	 4 15 37 42 16
S'Horta 	 24 6 	 4 14 38 56 16
Puigpunyent 	 24 3 	 5 16 36 60 11
Mariense 	 25 3 	 5 17 25 78 11
P. Calviá 	 24 2 	 4 18 26 79 	 8

II Regional

Una important victòria. l'assolida aquesta pas-
sada jornada per terres de Maria de la Salut, que
significa el segón Hoc a la taula de classificació a
tan sols un punt del Sta. Eugènia que va empatar a
Valldemossa.

Els cinc primers es troben ara separat entre ells
només per dos punts.

El final d'aquesta lliga es presenta del tot trepi-
dant, ja que tots ells s'enfrenten a les darreres jor-
nades.

Mariense, O — Port de Sóller, 3

El lider nomes a un punt!

Futbol juvenil

C.D. Campos, 1
C.F. Saler, 0

Subcamipions!
J. Antoni

C.F. Seller: Tolo, Sergi, Sa-
carés, Bernat, J. Antoni, López,
Fontanet, Comino, Celia, Ros,
Raja (Alcover, Pomar, Ensen-
yat).

Malgrat es perdes a dins el
camp del Campos, el Sóller
s'adjudica el sub-campionat de
I Regional del grup A de juve-
nils.

A n'aquest encontre el
Sóller no tingué poder atacant.
Les baixes de Jiménez, justifi-
cada i la de Aguiló, que fou
convocat a darrera hora pel
Sóller gran, foren determinants.
Hem de dir que l'entrenador
Josep Got segons ell mateix
ens confirma, que oficialment
no estava assabentat de tal
canvi.

El control del joc fou afiem a
Ia primera part sense oferir pe-
rill, ni uns ni altres pels voltants
d'ambdúes porteries.

Al segon temps el domini va
ésser solleric, pert5 la manca
d'homes d'atac va fer que
s'arribàs en contades ocasions
per les proximitats de l 'área ad-
versa.

L'únic gol es va produir en
el minut 65 de manera incorrec-
te. Quatre foren els jugadors lo-
cals que estaven en posició de
fora de joc, l'arbitre con de cos-
tum, dona el gol per bo.

La Higa ha fianlitzat i el Saler
ha conquerit el segon Hoc de la
classificació, o ens queda mes
que donar la més cordial felici-
tació a jugadors, tècnics i direc-
tius.

JUVENILS PRIMERA REGIONAL A
Campos, 1 - SOLLER, 0
Barba, 2 - Petra, 2
Murense, 0 -J. Sallista A., 5
Binisalem, O - Poblense, 2
Pollensa, 1 - Escolar,
Felanitx, 3 - Manacor B,
Barracar -Descansa
J. Sallista A 	  26 19 3 4 82 27 41
SOLLER 	  26 16 4 6 64 31 36
Balla 	  26 13 9 4 39 29 35
Barracar 	  25 15 2 8 62 46 32
Manacor B 	  26 12 7 7 62 42 31
Poblense 	  26 11 7 8 41 24 29
Campos 	  26 11 6 9 46 32 28
Pollensa 	  26 10 5 11 43 56 25
España 	  26 9 6 11 59 58 24
Felanitx 	  26 7 7 12 36 38 21
Binisalem 	  26 7 4 15 42 71 18
Murense 	  26 6 6 14 33 74 18
Escolar 	  26 3 7 16 25 52 13
Petra 	  26 4 517 38 91 13



Destacats triomfs dels juniors
i cadet "B" en una jornada

passada per aigua
Les nines del juvenil femení perden

la gran ocasió a Bons Aires

Set partits. Dues victòries. Un balanç discret en
una jornada passada per aigua. Les fèmines senior
caigueren a cada per la minima davant Costa de
Calvià (33-34). La pista mullada i altres errors pro-
pis, propiciaren el resultat. Les juvenils fallaren en
els tirs Iliures i perderen un partit clau a Bons Aires
(53-50).

Jota & Besfer

J. Mariana, 33 - C.Calvià, 34(11 Div. femenina)
Pista en males condicions. Domini visitant i control al Ilarg

de quasi tot el partit, amb diferències entre 8-10 punts. Tan sols
en el últims instants hi ha haver reacció local, per() ja era massa
tard. Partit de poca qualitat tècnica.

Andratx, 56 - J. Mariana, 50 (Cadet femeni)
['equip solleric no acaba d'agafar el Ills. S'intenta, però no hi

ha manera. Es va tornar a fallar en els darrers minuts, i les an-
dritxoles finalment s'imposaren.

Bons Aires, 53 - J. Mariana, 50 (Juvenil tamer*
Era molt important per les visitants cara a la classificació per

a la fase fina] . Aquesta derrota pot suposar l'eliminaci& La man-
ca de concentració en els tirs de personal va ser letal i costa la
derrota.

J. Mariana, 42 - Espanyol, 77 (Infantil masculi)
Malgrat la desfeta, es va Iluitar amb ganes. A l'intermedi, tan

sols deu punts amunt els visitants (21-31). A la continuació, la
presió visitants i la seva major estatura, varen marcar la diferèn-
cia.

Colanyia Pollença, 74 - J. Mariana, 49 (Cadet masculi)
Increible. A falta de set minuts per l'acabament, el marcador

assenalava un empat a 43. Els pollencins canviaren de zona a
individual i aconseguiren un impresionant parcial de 31-6. No
més comentaris.

Pius X11,27 - J. Mariana "B", 46 (Cadet masculi)
L'únic triomf de la jornada. En el descans, un expressiu 7-33.

La Ilenegadissa pista va impedir un més clar triomf. La defensa
en zona dels visitants, donava pas a uns efectius contraatacs,
que no sempre es culminaren per l'estat de la canxa.

J. Mariana, 74 - I. Bahia, 63 (Junior masculi)
Una primera part molt anivellada (33-90), dona pas a un

segon temps de festival solleric. Una encertada defensa
en zona i l'efectivitat de J. Serra (21 punts) i de J. Oliver
(23), decidiren. Els visitants, sense opcions.

Benjamins

C.F. Sóller, 3 - At. Rafal, 1.- Antoni Molino, amb 50 punts
2.- Guillem Pons 45 punts.
3.- Jesús-M.-Abella 3'5 punts.
4.- Paco Rada 3'5 punts.
5.- Antoni Colom 35 punts.
6.- Antoni Darder 3'5 punts.
7.- Jaume Mascará 30 punts.
8.- Hector Guerrero 3'0 punts.
9.- Xim Reynés 3'0 punts.
10.- Maribel Pons 3'0 punts.
11.- Joan Marroig 30 punts.

Classificació General:
12.- Josep valera 20 punts.
13.- Maties Ferrer 20 punts.
14.- Joan-Ant.Ruiz 2'0 punts.
15.- Tomas Plomer 2'0 punts.
16.- Bartomeu Palou 20 punts.
17.- Marti Ferrer 2'0 punts.
18.- Antoni Carbonell 1'5 punts.
19.- Joan-Ant. Jorquera 1'5 punts.
20.- Josep Frontera 15 punts.
21.- Josep Santana 1'0 punts.
22.- Nicolau Cortés l'O punts.

Joan

D'acord amb els nostres
pronòstics, l'escaquista del
Port de Sóller Antoni Molino,
s'imposa clarament en el
"VI Tomeig Circulo Solle-
rense", corresponent a la
temporada de 1990, que fi-
nalitza el passat dissabte.

Antoni Molino aconse-
gui un total de cinc punts,
seguit pen Guillem Pons,
amb quatre i mig. Pel tercer
Hoc hi hagué quatre empats,
amb tres punts i mig, en Je-
sús-M. Abellà que pel sis-
tema Buchholz es classifica
el primer (16'5) punts). En
Paco Rado i n'Antoni Co-
lom que en el Buchholz
quedaren igualats a quinze
punts, fent el desempat pel
sistema Sonneborn-Berger
en el que en Rack!) aconse-
gui 875 i en Colom 775. En
el Hoc sisè es classifica
n'Antoni Darder, que pel
Buchholz només tenia nou
punts.

L'empat més interessant
fou pel Iloc setè i vuitè, entre
en Jaume Mascara i
n'Hector Guerrero, que jun-
tament amb en Xim Rei-
nes, na Maribel Pons i en
Joan Marroig quedaren
amb tres punts cada. un.
Després de feta la classifi-
cació pel Buchholz Masca-
ra i Guerrero seguien igua-
lats amb tretze punts. S'in-
tenta fer el desempat pel
Sonnebó m-Berger quedant
de nou igualats amb cinc
punts cada un. Com a darre-
ra mesura s'intenta el Sis-
tema mitjà havent-hi de nou
empat. I com podia acabar?
Simplement amb una mo-

en Bartomeu Palau, en
Bartomeu només en tenia
tres.

En Marti Ferrer fou el
darrer de la colla dels dos
punts al obtenir deu punts
pel Buchholz.

Antoni Carbonell,
Joan-Antoni Jorquera i
Josep Frontera queden
igualats a un punt i mig. Pel
Buchholz en Carbonell i en
Jorquera queden de nou
igualats amb onze punts i
mig, passant al Sonne-
born-Berger a on en Toni
aconseguí dos punts i mig i
en Joan -Antoni 1'75.

En Josep queda el da-
rrer de la saga del punt i
mig, al classificar-se només
amb nou punts i mig al
Buchholz.

I darrerament darrer em-
pat pels llocs de coa entre
en Josep Santana i en Ni-
colau Cortés tots dos amb
un punt. Pel sistema Bu-
chholz en Josep aconseguí
onze punts, mentres que en
Nicolau només en tenia
deu.

VI Torneig "Circulo Sollerense"

Antoni Molino, brillant guanyador

neda al aire, acompanyat la
sort a n'en Jaume Masca-
ra.

Pel sistema Buchholz en
Xim Reynès aconseguí
dotze punts i mig, na Mari-
be! Pons nou i mig, i en
Joan Marroig vuit i mig.

Nou empat de sis homes
amb dos punts. En Josep
Valera pel Buchholz aeon-
seguí quinze punts i mig. En
Maties Ferrer dotze, i en
Joan-Antoni Ruiz onze i
mig. Amb onze es classsfi-
caren en Tombs Plomer i

Concentració, constancia i "Savoir Faire" claus del triomf d'en Toni.

■.■

El lliurament dels distints premis està
previst dins la primera quinzena del proper
mes d'Abril.

Els resultats de la Cinquena I Darrera
Ronda foren als següents:

Antoni Molino 1 - Antoni Colom 0
Jaume Mascará Q - Guillem Pons 1

Jesús-M. Abellà 0'5 - Paco Rado 0'5
Antoni Darder 1 - Josep Valera 0
Tomas Plomer O - Hector Guerrero 1
Xim Reynés 1 - Maties Ferrer 0
Bartomeu Palou Q - Joan Marroig 1
Maribel Pons 1 - Antoni Carbonell 0
Joan-A. Jorquera 0 - Joan-Ant. Ruiz 1
Josep Santana 0 - Martí Ferrer 1
Nicolau Cortés O - Josep Frontera 1

Escacs

CASA FUNDADA EN 1900 	 N.1. F. A. 07002827
TEL. (97116301 68

(de 8 o 1 2 y de 2 a 6 excepto sábados y días festivos)
AVDA. ASTURIAS, 4 A - APARTADO 2 - SOLLER (MALLORCA)

Embutidos Apia S.A.•.

C/. Palou, 22. Tel. 63 38 42 21 Procoloede Miguel D. Bernat

PAPELES PINTADOS,
MOQUETAS, COLAS,

PINCELERIA, INSECTICIDAS,
ARTICULOS LIMPIEZA,

PRODUCTOS PARA PISCINAS,
ARTICULOS PARA ARTISTA,

PALOU, 22
TELEFONO 633842

SOLLER (Mallorca)

emafi DROGUERIA
Posztact4
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Basque? Ciclo turisme  

J. Antoni

Merescut triomf del Seiner.
Engatar el marcador el maxim
golejador de l'equip Ramiro. Va
igualar el Rafal en gol de
Joan-Miquel. El 2-1 el va fer Xis-
co.

A continuació hi va haver
uns minuts de gran emoció,
amb pressió de l'equip visitant,
desfeta amb un nou gol de Ra-
miro Vicente a les darreries del
partit.

Magnifie partit, ple d'emoció
i a ratxes de bon joc.

A destacar l'efectivitat de
Ramiro Vicente, autor de dos
gds.

Canviaren la
bibicleta per la

motxilla
Com cada any per aquestes

dates es va fer la Concentració
Anual de Cicloturistes sollerics i

manacorins.
Un total de seixanta aficionats

manacorins a I 'esport del pedal es
desplaçaren a la nostra Ciutat,

compartint amb els sollerics una
interessant jornada esportiva, a la

que es va canviar la bicicleta per
Ia motxilla.

Després de pujar el Barranc i
els Cornadors els esportistes bai-
xaren per s'Arrom, acabant la dia-

da amb un bon dinar en el cone-
gut Restaurant de Ca' n Jaume.

No es presenta el R. Platges
de S'Arenal

El Sollerense va guanyar el
segon partit consecutiu sense
jugar-lo. Si dimecres va ser el
Soledad que no va comparèi-
xer, dissabte passa el mateix
amb l'equip arenaler. Dos
equips en la zona baixa es veu
que desmoralitzats, i que dona-
ren una clara demostració de
antideportivitat amb la seva ac-
titut. Total: que el Sóllerense ja
ha arribat als 29 punts, i que en
Ia última jornada prevista pel 6
d'abril, al camp del Collerense,
es pot tancar el campionat amb
un altre triomf. Magnífica la
campanya d'aquests al.lotets.

Nt- Tr)
Calle Luna, 12 • Sóller

Mallorca • Tel. 63-04-47

FERRETERIA

Transports
C. SASTRE

GAS-OIL
PER A CALEFACCION

A DOMICILI
Tel. 633049/630387

Dr. FRANCESC PEREZ PASTOR
(Metge Estomeitoleg)

Consulta exclusiva d'Ortodoncia
(Composició: alineament dentició

definitiva)

C/. Victoria n 42. Telf. . 63.05.39
Visites concertades



PREUS POPULARS

Molta Palla i poc Besse,
Es pagès

SEMBLA MENTIDA:

II La gran idea dels verds -politics-
a l'hora de triar al seu cap de llista:
"Ape-ten-ten-ten, cu-cu-mà-le-chu,
bi-ri-gú, surt tú". Es una gran idea.

• La diversitat d'opinions que te-
nen un ex politic solleric -ex moltes co-
ses per cert- i la societat en general.

• Que si no anam vius i votam a
segons qui, encara ens aferraran el "fa-
buloso" Port Esportiu.

• Que l'Amo en Jordi de Fornalutx
es torni a presentar per la Batlia. Li ha
agafat el gust.

• Que el contenidor de ferns de
davant "Olsuna" no basti per res.

• Que amb els dos caps de llista
metges de dos partits politics que es
presenten a Sóller, quan anem als ple-
nans -si els voten- no caldrà passar
ànsia per la salut. "La medicina és la
mare de la política".

• Que el dos metges haguessin
fet millor paper a n'aquesta legislatura.
Els politics que comandaven han deixat
l'Ajuntament amb un estat de "coma
profundo".

• Que l'avorriment sigui la malaltia
dels feliços.

• Que quan anam d'excursió,
sempre es perden aquells que més sa-
ben el camí.

• Que la professió del futur sigui la
d'exsecallador. Moltes persones amb
carrera ja en practiquen. Això sí: practi-
quen la teórica, la pràctica serà sempre
pel proletariat.

• Que la bona tasca no sigui posar
querelles sinó, guanyar-les.

• Que rúnica veritat absoluta sigui
que la veritat és sempre relativa.

• Que l'assumpte del PP i Unió
Mallorquina a Sóller no acabarà ID&

• Que el secret d'avorrir a la gent
sigui dir-ho tot i no guardar rés. Amb
una paraula no aturar de parlar com
en 	  que cada un pensi el qui vulgui
perque d' aquests ni han molts.

• Que en Joan "Deu" i en Tomàs
Arbona vagin tan xelestets, darrera-
ment.

• La tristor que té la nostra Plaça
sense la tertúlia.

• Que de Guatemala a Guatepeor
no hi hagi més que una passa.

• Que alguns dels camioners que
circulen pel Coll de Sóller, ja comencin
a tenir els bemols més grossos que el
cap.

El "derbi" pel
C.P. Sóller

Toni Rullán

Tercera jornada de Ia. Iligueta pel titol
de preferent i el C.P. Arenal va embalat
per a consequir-lo.

El esperat "derbi" es decantà de ma-
nera clara i contundent a ffavor del C.P.
Sóller. Els unionistes que estan petint el
"sindrome Sóller" es veren sempre supe-
rats pel bon joc de un Sóller que va apun-
tilla desde el començament. A la primera
ronda s'arribà amb un 0-3, la segona
acaba 0-6 i la tercera, que ja era de trà-
mit, amb el resultat final de 1-8. Las ano-
tacions parcials foren les següents. Pel
Sóller les tripletes d'En Frontera i Duque,
guanyaren les tres particles i la d'En Ti-
moner dues. Pel Unió de Sóller, savla
l'honor la tripleta d'En Miguel Darder,
guanyant una partida, mentres que en
Pepito Valladolid i en Jaume Nadal no en
guanyaren cap.

Pràcticament ja està tot decidit. Els
dos equips locals tenen molt poques co-
ses que dir en aquesta lligueta, perdre
partits a case seva es quasi determinant,
tant Sóller com Unió n'han perdut un ca-
descún d'ells. La classificació esta prou
clara. Per fer pronòstics cadascú que els
fad aixicom ms li agraderia que fos.

Clasificació
Arenal 	 3 3 0 19 86
Sóller 	 31 2 14 13 2
Puente 	 31 2 12 16 2
Unió Sóller 	 3 1 2 9 18 2

Futbol Cinc en Pista

Dues jornades per aquest
cap de setmana festiu

G.M.

Després d'una jornada del descans el pas-
;at dia 23 es reanudaren els encontres del tor-
leig del Victòria.

Les notes predominants dels partits cele-
wats foren la igualtat entre els contrincants, que
lueda perfectament palesa en els resultats

i les nombroses critiques a algunes deci-
;ions arbitrals protagonitzades tant pels espec-
adors com pels propis jugadors.

3esultats

iscoltes 4 — Follets 5
-iostal Es Port 7 — Téntol 5
:.P.S. 8 — Caliu 6
'ortuna — Pep Toni's (dijous)

Una vegadaja tancada aquesta edició
s'haurà disputat el partit entre els dos equips
més aventajats (ahir dijous). Per aquest cap de
setmana hi ha previstes dues jornades. La
i'avui divendres Sant, té la següent cartellera:
3aliu — Pep Toni's, F.P. — Téntol, Hostal Es Port
- Escoltes i Follets — Fortuna. I demà dissabte
s'iniciarà la segona volta amb els següents par-
its: Pep Toni's — Follets, Hostal Es Port — Fortu-
la, Caliu — Téntol i Escoltes — F. P .

:ortuna 	 5 5 0 0 79 19 10
'ep Toni's 	  4 4 0 0 66 20 8
:.P. 	 6 4 0 2 35 38 8
=ollets 	 6 3 0 3 41 41 6
lostal Es Port 	 5 2 0 3 27 33 4
.scoltes 	 6 2 0 4 34 49 4
3aliu 	 6 2 0 4 46 70 4
réntol 	 6 0 0 6 25 83 0

Infantiles

Petanca

Sant Jordi, 1 - Sollerense, 4
J.A. guanya de forma clara a fora

del seu terreny, ja que els
deixebles de n'Andreu Pons
varen realitzar un excel.lent
encontre gaudint d'ocasions
perque el marcador fos mes
abultat.

Josep-Miquel Querol en els pocs
minuts jugats aquest any, ja ha fet

dos gols.

4Iineació: Pomares, Brage,
M. Ensenyat, Miki, T. Ensen-
yat, Casas, Puig, Ros, Rodri-
guez, Bemat, Carbó, (Querol,
Maiol, Caldentey, Enrique).

Els gols sollerics els mar-
..;aren Casas, Puig i Carbó (2).

Comentari: El Sollerense
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Llorenç Bravo, sindicalista d'Hoteleria d'UGT

'Els treballadors sollerics estan en greu
peril de perdre el seu Hoc de feina'

J.B.

El passat dimars, Llorenç
Bravo, representant del Sin-
dicat d'Hoteleria d'UGT, va
presentar, als seus afiliats i
mitjans de comunicació de
Sóller, la proposta de con-
veni per als pròxims 2 anys,
que conjuntament amb el
sindicat CC.00., han entre-
gat a la patronal.

Aquesta plataforma,
menté com a continguts toà-
sics, la recuperació del po-
der adquisitiu, l'obertura
dels nivells salarials, una
millor contratació laboral, la
reducció de la jornada de
treball a 38 hores setmanals,
i els medis necessaris per a

una total formació profes-
sional del sector.

De moment, l'única res-
posta de la Patronal a ques-
tes reivindicacions ha estat
l'oferta d'un 5,5% d'aug-
ment dels sous i la convoca-
tòria d'una altra reunió per al
proper dia 2. En aquest sen-
tit, una de les queixes dels
sindicats es la poca impor-
tància que pareix donar la
patronal a aquestes reu-
nions, enviant a les mateixes
"gent de poc pes" i sense
capacitat de decisió.

Bravo va parlar, també,
de l'estat actual del sector
hoteler a Sóller. Segons ell,
els treballadors de l'hoteleria
sollerica estan en greu perill
de perdre el seu Hoc de fei-

na en els pròxims anys, de-
gut a la forta especulació
que hi ha al sector i que va
creixent a un ritme vertigi-
nos, en relació directe a la
construcció del túnel i a la
especulació urbanística que
aquest ha creat.

Un exemple d'això po-
dria ser els 11 treballadors
que l'Hotel Eden ha possat
al carrer, i els 7 ò 8 que in-
tenta posar-hi l'Hotel
Espléndido.

Tot això se tradueix en
una mala qualitat del servei,
i per tant, de l'oferta turísti-
ca, que repercuteix a sobre
dels treballadors, ja que, els
hotelers, intenten atraure'es
els clients rebaixant els
preus a costa dels safaris.

Per Llorenç Bravo, la so-
lució a aquest problema,
passa necessariament per-
que l'Ajuntament de
Sóller, la Conselleria de
Turisme, o l'organisme
competent en aquest tema,
se defineixin clarament so-
bre quin ha de ser el futur
del Poble de Sóller, i des-
ores, que el Pla d'Ordena-
ció del Territori marqui les
pautes per a la reconversió
del sector, deixant molt clar,
com o en que s'han de re-
convertir els hotels.

Per acabar, Bravo va dir
que, aparentment, el poble
dóna poca importancia a
aquest assumpte, i que,
quan a Sóller se tancaren les
fàbriques de teixits, existia

l'alternativa del turisme, però
ara no existeix cap altre op-
ció. En definitiva, UGT creu
que ha de ser iniciativa dels

habitants de la Vall levitar
que Sóller i el seu Port no
sia, d'aquí a uns pocs anys,
una "barriada de Palma".

Succeit Politico

Samna al Port enter oves o, ôner i de Ciutat
Els incidents causaren greus desperfectes a un cotxe dels ciutadans

Possiblement el metge Bartomeu Colom
encapçalarà la candidatura

LS presentara una Ilista
d'independents a les eleccions
municipais

G.M. 	 Soler no sera a la Ilista

A.V.

El passat dissabte ben entrada
la nit, a una coneguda discoteca del
Port, començaren una serie d'inci-
dents entre joves de Ciutat que, se-
gons ens han confirmat testimonis
directes del succeit, intercanviaren
amb un bon nombre de joves soue-
rics insultsinsults i provocacions, que aca-
baren per petició dels empleats del
local, vist el to dels incidents, amb
tots els implicats al carrer.

Una vegada fora, les amenaces
per una i altre part varen seguir i els
"palmesans" es varen dirigir cap al
seu cotxe a on un bon grapat dejo-
ves començaren a copejar a l'es-

Museu de Ciències

mentat vehicle amb els seus ocu-
pants a dins. Malgrat poguessin
arribar a fugir, quan el cotxe tornà a
passar per anar-se'n del Port, un
gran nombre de joves, el tornaren
esperar i Ilançaren, segons pareix
esser, pedres de considerable ta-
many, que causaren greus desper-
fectes al vehicle.

El seu propietari, segons ha po-
gut sebre Veu de Sóller, va presena-
tar la pertinent denúncia a la Policia
Local, a on el cotxe va quedar apar-
cat tota la nit i part del diumenge. Si
be, no s'ha pogut confirmar el
nombre de ferits per aquest inci-
dent, al menys un jove de Ciutat i un
altre de Sóller, resultaren danyats de
lieu consideració.

El passat cap de setmana Joan Ar-
bona Mas presentà la renúncia al càrrec
de Director del Museu Balear de Cièn-
cies Naturals. En la carta que dirigí al
President de l'Associació i que presentà
a la Junta Directiva que es reuní en con-

vocatõria extraordinària, argumentava
que els motius eren: "única i exclusiva-
ment els derivats de la meva candidatu-
ra a la batlia de Stiller pel PSM-Nacio-
nalistes de Mallorca, i estan fonamen-
tats en la intenció de mantenir aquesta

institució museistica fora de tota vincu-
lació de cake politic".

Ara, l'Associació haurà de proposar
una altra persona per exercir dit càrrec, i
així el president de la Junta de Govern
el podrà anomenar reglamentàriament.

Els Independents de
Sóller, grup creat a partir de
l'escisió a UM de l'agost del
1.989, han informat que tenen
prevista la presentació d'una
candidatura independent per
les properes eleccions muni-
cirais.

Tot i que encara no es de-
finitiu, fonts d'aquest grup po-
litic han assegurat que la Ilis-
ta estarà encapçalada pel
metge Bartomeu Colom.

Co/om no va voler confir-
mar la notícia dient que "en-
cara és prest i pot haver-hi
canvis".

Segons Amador Cas-
tanyer les quaranta o cin-
quanta persones simpatit-
zants del grup són persones
que mai no han estat vincu-
lades a cap partit politic, com
també ho serà el candidat a
Ia batlia.

Miguel Soler, persona
que darrerament se l'ha rela-
cionat amb Els Independents,
va negar a Veu de Sóller que
tengui previst presentar-se a
les eleccions per aquest grup
o un altre.

No obstant va matisar
que "hi va haver un moment
que em vaig oferir com a vo-
luntari per encapçalar la Ilista,
cas que no hi hagués ningú
més dispost a fer-ho: pert)
des del moment que Tomeu
Colom s'hi va presentar vo-
luntari ho vaig oblidar".

Segons explicà Miguel So-
ler el grup es troba ara da-
vant un handicap, ja que "la
1/ei, en municipis de més de
10.000 habitants com Sóller,
obliga a presentar 500 firmes
autentificades per un notari
abans de presentar la candi-
datura, la qual cosa no és
senzilla".

Per presentar-se com a batle de Sóller

Joan Arbona renuncia al càrrec de Director




