
Miguel Nadal, pel CDS, cap
de Vista més jove de tots

El paviment del solar de la Cooperativa, a punt
P.P.

Coincidint amb aquest cap de
setmana, està prevista la culmi-
nació de les obres d'acondicio-
nament del paviment del solar
que la Cooperativa Agricola "San
Bartolomé" té al principi de la
carretera de Fornalutx. Les obres
han afectat una superfície apro-
ximada de 2.000 m2. i han estat
realitzades per l'empresa EMDE-
CO, S.A. Tal com informàrem
oportunament als nostres lectors,
les obres han consistit en la ins-
tal.lació de tuberies i embornais
pel drenatge de les aigües plu-
vials de les teulades i del trespol; i
l'anivellament i acondicionament
del paviment, amb la col.locació
d'una primera capa de terra
compactada i una segona capa
de rodatge constituida per una
considerable gruixa de conglome-
rat asfàltic.

La coLlecció naturalistica
d'Andreu Crest:* cedida al Museu

J.C.

Andreu Crespí, direc-
tor provincial del Ministeri
d'Educació, fill del mestre i
naturalista Andreu Crespi,
ha donat al Museu de
Ciències de Sóller, el mate-
rial de ciències naturals
que el seu pare recollí i
adquirí, durant la seva vida
dedicada a l'ensenyament
i la natura.

Es tracta de material
bibliogràfic (mapes, llibres i
separates), fòssils i col.lec-
cions de les diferentes
branques de les ciències
naturals, quantitat que es
troba emmagatzemada i
ordenada en dos armaris
que també es cediran al
museu.

Membres de l'Asso-
ciació del Museu Balear
de Ciències Naturals,
han visitat el domicili
d'Andreu Crespí, per tal de

formalitzar la cessió i el
trasllat de la col.lecció.
Aquesta setmana ja es du-
rà al Camp den Prohom, on
s'inventariaran les peces i
passaran a formar part del
fons del museu, encara
que de moment no s'expo-
saran.

Convenis amb el MEC

En un altre ordre de
coses, els membres de
l'Associació del Museu que
han contactat amb el di-
rector provincial d'Educa-
ció, ens han manifestat
que Andreu Crespí ha
mostrat bona disposició en
la idea que el MEC col.la-
bori en la vertent didàctica
del museu. En concret es
parlà de futurs convenis
per muntar l'Aula de Na-
tura que es dedicarà a es-
colars, i del personal que
es dedicaria a aquesta ac-
tivitat.
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Localitzades múrgoles, per
primera vegada a  Sóller

Museu Balear Ciències Naturals

J.C.

Aquesta mateixa set-
mana el CDS ha fet públic
el seu cap de llista que
portarà les sigles del seu
partit a l'electorat solleric.
Aquest primer Hoc ha re-
caigut damunt la persona
de Miguel Nadal i Palou
de 29 anys de edat, ca-
sualitat que el fà el candi-
dat conegut pel moment,
més jove de tots.

Miguel Nadal es Ili-
cenciat en Filologia His-
pànica i treballa com a
professor de català a
L'Institut Guillem Colom
de Sóller des de fa un
grapat d'anys. D'aquest
institut, entre moltes al-
tres tasques ha format
part de l'equip directiu i
durant el passat curs es-
colar desenvolupà el cà-
rrec de secretan.

Dins les seves curolles
hi figuren les de viatjar, la
platja i sobre tot aprendre
idiomes que dit de pas-
sada a més del mallorquí i
el castellà, en parla sis
ales. Es un vertader entu-
siasta de les cultures
Grega i Arábiga i un cris-
tià declarat, malgrat les
seves creencies tendeixin
més a conservar l'anoni-
mat i no fer acta de pre-

sència a les grans cele-
bracions; la seva presèn-
cia a l'Església es a la
primera missa dels diu-
menges.

Miguel Nadal ja coneix
la política municipal
d'aprop, ja que es regidor
de l'Ajuntament des de fa
aproximadament uns dos
anys, quan va haver de
substituir a la seva ante-
cessora Maria Ant6nia Co-
lom per la seva dimissió.
Actualment té les delega-
cions de l'Hospital i d'En-
senyances Mitges i es el
president de la comissiá
de Turisme i Medi Am-
bient. Dins el seu partit ha
desenvolupat tasques
d'importància tais com
ostentar la presidencia del
CDS a Sóller, membre del
comité federal de les jo-
ventuts balears del CDS,
fou compromisari al con-
grés federal a Torremoli-
nos al febrer de 1.990 i
també fou ponent al
congrés federal de les Ba-
lears presentant dues po-
nències: política cultural i
política lingüística.

Una altra de les tas-
ques a destacar de Mi-
guel Nadal, es la que des
de fa un any ve desenvo-
lupant dins el nostre set-
manari com a assesor lin-
güístic i corrector d'estil.

Redacció

Aquest bolet, comes-
tible t molt apreciat a pan-
sos com França, Itàlia i
Su'issa, s'anomena múr-
gola en català, i el seu
nom científic es el de
Morchella elate. Sol sortir
a llocs arenosos al costat
dels rius o torrents.

Treim a colació aquest

bolet perquè precisament
Ia setmana passada en
fou trobada una colònia a
Ia nostra ciutat. L'autor de
la troballa fou Manuel Pe-
has Palou, que els localit-
zà damunt un munt d'are-
na d'una obra del Port. Es
dóna la circunstància que
mai s'havia trobat aquest
bolet a la vall de Sóller, i
molt manco en aquest pe-
ntode de l' any.

Futbol 

Prova de foc per la imbatibilitat de Juanjo 

El Sóller repren la Higa a
Cala Millor

Després de la tornada pasqual d'interrupció, diumenge toma la Iliga de Tercera Dm-
sió El Sóller té un desplaçarnent força difícil a Cale Milioc, davant un dels mês terms as-
pirants a la quarta plaça, que equrval a un Roc pls 'play-off d'aseens, El part es pre-
senta realment interessant. Prova de foc per un Sóller que fa SET partits que no ii fan
cap gol  Pot ser una iluda absolutarnent afemssada. Els locals es mostren intractables
en el seu camp Ja ho sap l'Ervissa que h perdé fa pocs diumenges per un clar 2-0 El
&Ater podra repetir tote la seva alineació titular

Si el Seller segueix exhibint la seva seguretat en el bloc defensiu, i
Tuduri té un diumenge d'inspiració personal, es pot armar el "taco" a

Cala Millor. (Foto J. Sampedro).
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St. Vicenç Ferrer

Dema dissabte dia 6,
St. Celestí St. Cels

Diumenge, dia 7, St. Sadurní

Costumari
Diven que St. Venç ferrer era

molt orgullós, a la seva terrena va
posar un retot que deia: "Mestre dels
Mestres". Conten que el Senyor li va
donar una Iligó i se li va presentar en
forma d'infant que li demana feina i
St Vic,eng l'agata com a aprenent.
Un dia el ferrer hagué de sortir i deixa
un moment el taller, i li digué a l'infant
que esperas que ell tomas. Però es
presenta un client amb una mula molt
rabiosa, i ei petit infant cregué con-
venient terraria j talla la pota, la po-
sà damunt del banc I la va ferrar, corn
si ho hagués fet tota la seva vida.
Uavors h aplic.a la pota a la part talla-
da de la bestia i va restar-hi agafada
corn si res.

Quan arribà St. Venç digué que
ell ho podia ter, I a la primera mula
que li portaren li talla pota, pero la
bestia rnorí pel dessagnament

Serveis

Ajuntament de SÓIkif 	 6302C0/0204
Ofidna Municipd del Port 	 630101
Ajuntarnent de Fomalutx 	 631901
AjuntamentdeDeta 	 639377
Jutjat de Seller 	 630348
Notaria 	 632611
ReCtOria 	 630602
Policia 630200
PoliciaMunicipal-Urgènes 633721
GuardiaCM1 	 63o2o3
Bombers 	 632500
UndatSanitkia 	 633011
CreuRop 	 630845
Mege de Gukia(Avisos) 	 623721
Mercat 	 630231
Escaxador 	 630561
Cementiri 	 631429
Residencia-Hospici 	 630777
DePoractra 	 6313842
Correus 	 631191
"El Gas', s.a. 	 630128
ServeiFunerai 	 E30805
"El Gas" s.a. (averias) 	 E30198
'ElGas"s.a.(úrgències) 	 631108
LocutoriBniaraix 	 630017
ObresdePon 	 633316/69
A.S.C.P.(Ca'nDulce) 	 632421
Círculo Sollerense 	 631206
La Unión'Sa Bobguete 	 630163
DetensoraSollerense 	 631556
Ferrocarril de Sale( 	 630133
Cia9arcos Azules" 	 630170
Cia"Tramontana" 	 632061
Parada Taxis-Es Port 	 631384
Parada TaSeler 	 633571
Parada Taxis-Sa Torre 	 631379
Autocars Uonpat 	 202125
Autocars Seder 	 eao
Autocars Repro 	 630567

TRENS

Palma-Sailer
08.00 -10,40- 13,00-15,15-19,45
Sailer-Palma:
06,45 - 09,15 - 11,50 - 14,10 - 18,30.

TRAMVIES

S611er-Porl:
05,55 - 07,00 - 8,00 -* 09,00 -10,00 -
11,00 --*12,00 -13,00 -1 4,00-15,00
-16,00 -17,00-17,55-19,00 -20,00 -
'20,45.(21,00DiumengesiFestius).
Port-S611er 06,20 -07,30- 08,25- 09,30-
10,30 -11,30-12,30 -*1 3,25-14,30-
15,30 -16,30-17,30 -18,30-19,30-
20,20 - 21,10(21,20DiumengesiFestius).
AVIS: Els tramvies marcats amb un
anliagen amb las arribades y sorbdes dels
trens.

AUTOCARS

(De I'l d'octubreal 31 de Març)
Palma-Valldemossa-Deii-Port de Wier:
07,30( ) - 10,00- 12,00() - 15,00 -
19,00
Valldemossa-Deia-Port de Salter
8(•)- 10,30- 12,30(*)- 15,30-19,30.
Deià-Port de Stiller:
08,15( )-10,45 -12,45 ( )-15,45-
19,45.
Port de SMIer-Deia-Valldemossa- Palma:
07,30-09,30()-14,30-16,00(')-
17,30.
Deri-Valldemosaa-Palma: 08,00 -
10,00C)- 15,00-16,30(')-18,00.
Sóller-Pode Pollença: 09,00
Port de S611er-Port de Pollença: 09,30.
Port de Pollença -Wier: 16,00.

BARQUES

Port de Stiller-Sa Calobra: 10,00-15,00.
Sa Calobra-Por1de Sailer 12,00-16,45.

FARMACIA DE
GUARDIA

A l'Ajuntament (Policia Municipal) vos
caran la farmacia a la qual vos podeu dirigir.

Observacions al projecte d' "aprofitament"
de la fontde Sa Costera

Agrupació local del PSM

En el Ple ordinari del mes
de febrer, la Corporació va
prendre un acord relatiu a
les al.legacions que l'Ajun-
tament de Sóller feia a I"Es-
tudio de Alternativas para el
aprovechamiento de la fuen-
te de Sa Costera" realitzat
pel Ministeri d'Obres Públi-
ques. El PSM proposa una
sèrie de modificacions a
l'acord, que foren accepta-
des per la resta de grups po-
litics i que, en síntesi, són les
següents:

• Garanties de que
l'aigua de Sa Costera servirà
priorititriament per assegu-
rar el subministrament d'ai-
gua potable als municipis de
la Vall.

• Negativa total a que
en el projecte s'inclogui la
captació d'aigua de cap al-
tra font de la Vall.

• Oposició a que el
projecte capti l'aigua del
Torrent Major més amunt
que l'Estació d'Aforaments
situada al pont del Camp de
sa Mar, per evitar que s'in-
terrompi la filtració d'aigua

cap als aquifers naturals de
Ia Vall.

• Negativa total a l'al-
ternativa que preveu la
construcció d'una siquia
que doni la volta a la Vall i
capti les aigües del Torrent
des Salt de Fornalutx i d'al-
tres fonts.

• Realització d'un es-
tudi d'avaluació de l'impac-
te ambiental que produiran
les obres que necessária-
ment s'hauran de realitzar a
la superfície (construcció de
camins, acumulació de ma-
tenais, abocaments de te-
rres procedents de la perfo-
ració, installació i transport
de màquines, etc.), i mesu-
res correctores a aplicar.

• Garanties que els
camins que necessàriament
s'hauran d'obrir no seran
utilitzats posteriorment per
construir futures urbanitza-
cions a zones protegides.

• Garanties de pro-
tecció per a la zona humi-
da actualment existent a la
font de Sa Costera, i de la
seva flora i fauna.

Tudar els doblers

Malgrat aquestes apor-
tacions inicials a l'Estudi
d'Alternatives, creim que el
projecte que es pretén rea-
['tzar no es en absolut ne-
cessari:

— perquè els aqüíf ers
existents a la Vall són sufi-
cients per cubrir les necessi-
tats basiques de la nostra
població.

— perquè seria més rao-
nable emprendre una cam-
panya a tota Mallorca dirigi-
da a reduir el consum d'ai-
gua potable.

— perquè l'aportació
d'aigua dolça a la mar es
necessária per mantenir el
seu equilibri ecologic. No es
necessari un "projecte
d'aprofitament" de la font de
Sa Costera, per la senzilla
raó de que actualment ja
s'aprofita.

Caldrà veure el projecte
definitiu una vegada redac-
tat però, inicialment, ens
sembla una tudada de
doblers.
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EL TEMPS
Estació de Sa Vinyassa

Temps tí pic
de primavera

Temperatures
	

Pluja
Maxima 20'6 dia 3
	

5'4 litres dia 3
Minima 3'6dia 2

Aquests darrers dies podríem dir que ha fet un poc
de tot el cap de setmana passat en vers de ploura com
havíem anunciat ens va arribar vent fred de gregal, sobre-
tot el dia de Pasqua i que va fer la quitza a més de dos,
sobretot a les que anaren al "Encuentro" vestides amb el
"modelito" nou de primavera, tenien la cam de gallina a
flor de pell.

Aquesta setmana ha començat amb un sol de prima-
vera, però les nits segueixen assent fredes, i tampoc po-
dia faltar la pluja, el pas d'un front fred la nit de dimecres
a dijous va provocar un ruixat molt intens però de poca
durada i que va deixar 5'4I/m2.

El mes d'abril es un mes que estadísticament sol dar
qualque sorpresa, ja ho diu el pages:

"L' hivernn no ha passat
fin que Abril no acabart`.

MERCAT SOLLER
,PEIX

Morralla (peixdesopa) (Kl.) 	 1.000 pts.
, Gamba fresca (Kl.) 	 1.800 pts.
Sardina (Kl.) 	  300 pts.
Jarret de Sóller (Kl.) 	  300 pts.

VERDURES
FesoldegarrovadeSóller (Kl.) 	 450 pts.
Espinacs de Sóller (manat) 	  35 pts.
Tomatiga mallorquina (Kl.) 	  90 pts.
Carxofes de Mallorca (Kl.) 	 200 pts.
Eaves tendres fines de Sóller(K1.) 	 200 pts.
Bledes(manat) 	 35 pts.

CARN
Costelles d'anyell (Kl.) 	 1.495 pts.
Pit anyell (Kl.) 	  390 pts.
Bistec vedella (K1.) 	 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" (Mauna) 	  140 pts.

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

primitiva
Sorteigd'ahir dijous,

dia 4 d'Abril

3	 4	 15
20 	 34 	 38
-Comp. 2-

% Â\I o.n.c.e.
Dijous,4d'Abril 	 92.270

Dimecres,3d'Abril 	 40.070

Dimarts8 2 d'Abril 	 63.859

Dilluns, 1 d'Abril 	 91.626
Divendres, 29 Abril

Sin sorteo

PUNTS
DE VENDA

Sóller Estanc de Plaça.
Can Godo.
Can Pere Lluc.
Can Calatayud.
Calabruix.
Can Miguel Llauner.
BotigaSaCreu
Botiga Ca na Marques

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

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

Estanc Plaça Fleming

2
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ANUNCIS CLASSIFICATS

SE ALQUILA casa C/.
Victoria n". 46 con bario
completo y aseo.

ES NECESSITA un/una
persona que sàpiga fer cui-
na mallorquina per estar a
la cuina d'un restaurant.
Tfn. 63.19.52 i 63.30.70

ALQUILO casa amue-
blada estilo mallorquín, con
jardin en afueras Sóller. En-
seriat API. Tel. 6303 98.

COMPRARIA pequeño
piso, estudio o altillo con-
vertible en vivienda. Pasar
ofertas por escrito al Apar-
tado 10090 de Palma.

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

COMPRAM MOBLES i
qualsevol altra cosa rústica
o antiga. Pagam al comptat.

Antiguitats Antoni de Sa
Coma (Jeroni Bisbal). Ca-
rrer del Vicari Pastor, 8. Te-
lefonos 63.08.65 i 63.07.68.

SE COMPRAN Y RES-
TAURAN muebles y toda
clase de objetos antiguos.
Telgonos: 63.05.74 y
45.61.04.

COMPRO LEÑA proce-
dente de podas, talas y
arrancamientos. Preguntar
por Miguel. Tel. 63.22.38.

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

UNIVERSITARI clòna
classes de repàs. EGB i BUP
(català, matemàtiques,
llengua i literatura). Inform.
63.00.31 del3h.a 14h.

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

setembre. Tfn. 63.37.48.
Vespres.

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

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

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

ES DONEN classes de
repàs d'anglés a nins i ni-
nes d'EGB. Informació
63.27.43.

SE COMPRAN estatuas
de bronce, tallas de made-
ra. Tfno: 63.30.91.

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



Cinquè Centenari de "Tirant lo Blanc"

Sóller s'adhereix als actes
commemoratius de la seva publicació

Tal com el qualificà Miguel de Cervantes en el seu dia, la novel.la Ti-
rant lo Blanc és el millor 'libre de tots els temps i la novel.la més important
de la literatura catalana. Aquesta narració fou començada per Joanot
Martorell l'any 1460 i la tenia quasi acabada quan va morir el 1468. Martí
Joan de Galba escrigué els darrers capitols i la feu imprimir a València
l'any 1490.

P.P.

"Tirant lo Blanc" es un llibre de cavalle-
ria inspirat en la Materia de Bretanya, en la
que intervenen els Cavaliers de la Taula
Rodona, el rei Artús, la reina Ginebra, la
Fada Morgana, el cavalier Lancelot, l'es-
pasa Excalibur, el Sant Grial i tants d'altres
mites medievals que la feren popular en el
seu temps. Pare, el Tirant es també una
novel.la psicològica i una obra en part erò-
tica. Tal com escrigué el nostre col.labora-
dor Julián Garcia de la Torre, el seu pro-
tagonista, En Tirant, "es un cavaller pro-
fundament huma, amb els seus defectes i
virtuts, amb la seva sort i desgracia, que
viu i pateix els atzars de la més humana
existencia: tot el qual fa que l'obra sigui la
mes versemblable de la seva temàtica

Centenari

Durant l'any 1991 segueixen arreu dels
Pisos Catalans els actes commemoratius
del cinquè Centenari de la seva publica-
ció. L'Ajuntament de Gandia, ciutat nadi-
va de l'escriptor, ha estat la promotora de
tot un seguit d'actes culturals dirigits a di-
fondre i popularitzar tan important obra li-
teraria, amb la coliaboració entusiasta de
Ia UNESCO i del CONSELL D'EUROPA.
Bàsicament, la campanya consisteix en la
publicació de distintes versions de la no-
vel.la, segons el públic al qual va dirigides,
fins i tot versions en còmic i en fascicles,
jocs i concursos. Col.laboren en aquestes
edicions escriptors i historiadors de Valen-
cia, Catalunya i Balears; entre d'ails el
solleric Mique! Ferrà Martorell.

Conferência a Sóller

La nostra ciutat ha volgut adherir-se

també a la commemoració, i l'Ajuntament
de Saler ha organitzat un acte públic de
presentació de la campanya i una conte-
rencia a càrrec de Damià Pons. Es cele-
brarà el proper dissabte, dia 13 d'abril, a
les vuit del vespre, al local de Ses Escola-
pies.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR E1 . 	DE

Don Jaime Cifre Marroig
(ES MESTRE D'OBRES)

que falleció en Sóller, el dia 27 de Marzo de 1991
A LA EDAD DE 65 ANOS

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

E.P.D.
Sus apenados: hermanos, Gabriel. Francisca. Catalina. Martin y Miguel Cifre Marroig: hermanos poli-

ticos, Maria Ferrer, Alejandro Lorenzo. Eusebio Ponce y Francisca Ponce: ahijada. Catalina Lorenzo: do.
José Marroig: sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes) participan a sus amistades tan sen-
sible pérdida y les suplican le tengan presente en sus oraciones.

Casa mortuoria: Carretera del Puerto - Sa Roca Roja.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Don Jaime Cifre Marroig
(ES MESTRE D'OBRES)

que falleció en Sóller, el dia 27 de Marzo de 1991
A LA EDAD DE 65 ANOS

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

E.P.D.

Los compaheros de la Asociación Patronal de  Albañilería de Sóller, manifiestan su condolencia a fa...
miliares por la pérdida de un ser querido y esperan tenerlo presente en sus oraciones.

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
Lluna, 7- Teléfono 630132

Sont Jaume, 7- Teléfono 63 1286
FABRICA: Meta, 48 - Co 'n Tabolet- Tel. 63065 I

tells AINA

DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS

9'30 DIVENDRES
a 	 i

13 h. DISSABTE

930 a 13

17 a 20 h.   

Dilluns i diumenges TANCAT
TENDA

Calle Romaguera, 1 - 07100 Seller - Mallorca

FABRICACION PROPIA
COIVFECCIO A MIDA
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Segons ha pogut saber "Veu de
Saler", el Centre de Formació Em-
presarial de la PIMEM ha organitzat a
Saler un curset intensiu de francès
bàsic, que començarà el proper

P.P.

Les classes correran a
càrrec de Jean Paul Zuga-
zaga, monitor de l'INEM i pro-
fessor de l'Aliança Francesa
de Ciutat, que es descendent
de sollerics i resideix a la nos-
tra ciutat des de fa alguns
anys. La disciplina s'impartira
a raó de dues hores d'arias de
classe, de les 20 a les 22 ho-
res, de dilluns a divendres, al
local social de La Caixa

El preu d'aquest curset es

Comunicacions

Fornalutx a televisió,
en el programa "Pobles"

M.I.

Aquesta setmana. l'equip de Televisió
Espanyola a Balears ha estat dos dies a
Fornalutx, dimecres i dijous, gravant imatges
de la vila i del seu entorn, i també entrevis-
tant a personatges coneguts d'aquest
poble.

El programa "Pobles" que emet TVE1,
dimarts que ve a la una del migdia dedicara
el seu espai setmanal ál nostre poble val,
entrevistant una série de persones caracte-
rístiques:

John Newton, que en algunes ocasions
ha col.laborat en la pagina d'opinió del nos-
tre setmanari; australià, escriptor. Actual-
ment esta preparant un Ilibre sobre misso-
gènia heterosexual.

Agusti Serra, que fou rector de la Pa-
rròquia durant 13 anys i decidí deixar aquest
camí i seguir una vida civil. En Pintat, home
ben popular dins el seu poble i antic carbo-
ner de Fornalutx.

Així id& dimarts dia 9 d'abri!, Fornalutx al
programa POBLES.

dilluns, dia 8 d'abri!, i es prolongara
fins dia 30.

Es tracta d'un curset dirigit a ele-
var la formació cultural ciels profes-
sionals del turisme i del comerç.

l'illa.
Fins ara, nomes s'havien

organitzat seminaris de for-
mació a Palma i a Inca. Sóller
sera la tercera població que
tendra accés cursets
d'aquest tipus, i esta progra-
mat organitzar-ne un altre de
Tècniques de venda i un
tercer d'Anglès que es cele-
braria entre els mesos de
maig i juny, o bé pel setem-
bre. Altres localitats on la PI-
MEM pretén implantar aques-
ta modalitat educativa són
Manacor, Calvià i Llucmajor.

Església

Diumenge, Pancaritat al
Monestir de l'Olivar

G.M.

Com ja ve essent tradició des de fa
quatre anys, el proper diumenge, el primer
diumenge després de Pasqua, les comuni-
tats cristianes de la Vall de Sóller celebraran
Ia Pancaritat a Sa Capelleta.

La partida es prevista a les 11'30 h. des
del Pont de Can Rave. Durant la jornada es
compartiran les panades, els robiols i
crespells, es farà tertúlia, s'organitzaran jocs
i es contaran acudits.

La jornada acabara amb la Celebració
Eucarística a les 18 h. de l'horabaixa.

Tradició recuperada

Foren els membres de la Comunitat de
l'Horta els qui, fa uns anys, recuperaren
aquesta tradició mallorquina a la nostra
una jornada de festa i de celebració de la fe,
molt arrelada a altres llocs de l'Illa.

Organitzat per la PIMEM

Dilluns comença un curs de francès bàsic
de 15.000 ptes. pals socis de
PIMEM, i de 18.000 pals qui
no ho són. Els interessats en
assistir-hi poden inscriure's a
Ia PIMEM en hores d'oficina, al
telèfon 206614.

Tercera localitat
de Mallorca

L'organització 	 d'aquest
curset obeeix a la voluntat de
PIMEM de diversificar i des-
centralitzar l'oferta de forma-
ció empresarial als socis es-
campats arreu dais pobles de

CAN MORA DES VI
(Casa fundada en 1873)

PERE J. MORA ALBERTI
VINOS Y LICORES DEL PAIS

C/. Lluno 49 - Telf. 63.12.48 - SOLLER

SERVEI MUNICIPAL
DE SUBMINISTRAMENT

D'AIGUA POTABLE
Durant els dies 8, 9 1 10 d'aquest

mes es produiran talls de subministra-
ment en la xarxa de distribució d'aigua
corresponent als carrers Tramuntana i
Mestral del Port, per procedir-se a la
reposició de canonades. Pregam discul-
pin les molèsties que això pugui ocasio-
nar.



Els promotors de l'en-
cimentat del Carni de Can
Pebre, que va des del
Pont del Futbol fins al Cam!
de Ses Fontanelles, han
sol.licitat una subvenció a
l'Ajuntament per financiar
les obres de pavimentació.
La Comissió de Govern,
reunida el dia 19, acordà
concedir una ajuda eco-
nòmica equivalent al 10%
del cost de les obres, simi-
lar a la subvenció concedi-
da en altres ocasions per
empreses consemblants.

Obra llesta

Segons ha pogut ob-

servar "Veu de Sóller", les
obres d'encimentat del
Cami de Can Pebre fa
temps que estan acaba-
des però, segons fonts
municipals, no hi ha cons-
tància que s'hagi sol.licitat
llicència d'obres per realit-
zar-les.
L'Ajuntamente abonará
100.200 pessetes

En total s'ha pavimen-
tat una superficie d'uns
680 m2., i el cost pressu-
postat, inclosos el material
i la rná d'obra, ascendeix a
1.002.000 ptes. Per tant,
prèvia presentació de la
factura 	 corresponent,
l'Ajuntament 	 abonarà
100.200 ptes. en concepte
de subvenció.

S'ha encimentat el camí
de Can Pebre

Redacció

Xarxa

Ciències Naturals

El Museu col.laborà en
Ia confecció d'un "Index Seminum"

A partir del proper dilluns

Es paralitzen totes les obres que
produexen renous

Tal com ja va aprovar
l'Ajuntament en ple l'any
passat a proposta dels
grups politics que confor-
maven l'oposició, a partir del
dia 1 d'abril de cada any i
fins passat l'estiu, les obres
en període d'excecussió
que utilitzin maquinària que
produeixi renous que supe-
rin els decibels permessos
per la I lei, romandran atura-
des.

Aquesta mesura va es-
ser proposada devant la
senyal d'alarma provocada
per les moites queixes que
es reberen tan per part dels
turistes com pels mateixos
habitants del Port de Saler,
que sovint veien estorbats
els seus moments de des-
cans per les continues pi-
cades de les màquines i el
renou de les cadenes i pale-
res que carregaven els ca-
mions. Aquesta nova atura-
da es obviament beneficiosa

malgrat produirà que una
vegada més, per exemple,
l'obra que s'està realitzant al
costat de l'Hotel Brisas, ofe-
reixi un lamentable espec-
tacle degut a la situació en

que es troba tot el terreny i
amb el consequent perill
que suposa si fan ruixades
fortes, ja que la terra no
compta amb cap mur de
contenció.

\A\111"7\\ VN7
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El temps infinit dels quadres de Passan Ventura
P.P.

El passat dissabte, 23
de març, s'inaugurà a la
sala d'exposicions de La
Caixa la col.lecciò d'obres
que el pintor solleric Pas-
san Ventura realitza per
segona vegada a la nostra
ciutat.

L'exposició, integrada
per una trentena d'obres,
romandrà oberta fins el
proper diumenge, dia 7
d'abri!.

Temàtica variada

L'obra de Xisco Pas-
san, composta per qua-
dres de diversos tamanys
en els que domina exclus-
sivament la tècnica a l'oli i
al pastel, presenta una
temàtica molt variada, en
la que destaquen els bo-
degons i els paisatges.
Passan Ventura ofereix
també en els seus qua-
dres escenes familiars de
la vida quotidiana mallor-
quina i alguns enquadra-

ments de caire modernista
no exempts d'una certa
simplicitat.

L'artista solleric utilitza
en les seves obres tota la
paleta de colors, amb figu-
res clarament delimitades
per la Unie dins un tipus de
composició gairebé sem-
pre centrada. Al dir de
David Templeton, "cada
quadre de Passan ha estat
creat amb una estimació i
un esment molt poc fre-
qüents en aquests temps
moderns".

COOPERATIVA AGRICOLA
SAN BARTOLOME

Se convoca a todos los socios de esta Cooperativa, a la Junta General Ordi -
nana, que tendrá lugar el próximo día 12 de abril a las 1 9 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.
1 0 ° Ruegos y preguntas.

Sóller, 27 de marzo de 1 991
El Presidente,

. Juan Vives Colom
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C. Pomar

El departament del Jardi
Botànic del Museu Balear de
Ciències Naturals ha col.labo-
rat en la realització d'un "Index
Seminum", que s'ha editat re-
centment, com es va publi-
cant dada any

Un Index Seminum consis-
teix en un llistat de plantes
que no estan en perill destin-
ció, i que són aportades parti-
cularment per cada un dels
jardins botànics de Portugal i
Espanya que formen part de
l'Associació lbero—Maca-
ronessica de Jardins Botit-
flics, amb la finalitat de que
no es produeixi un tràfec
inhabitual de les seves lla-
vors i que aquestes puguin
ser emprades pels diferents
jardins botànics que formen

part de l'esmentada associa-
ció.

Diverdses Ilavors

D'entre les Ilavors que ha
aportat el Jardi Botánic de
Saler cal esmentar: Bupleu-
rum barceloi, Eleoselinum
asclepium, Pastinaca lucida,
Hippocrepis balearica i Globu-
lana cambessedesii.

L'Associació lbero—Maca-
ronessica de jardins botànics
fou constituida l'any 1.985 i
està formada per onze jardins
botànics de la Peninsula ibèri-
ca; Tenerife, Barcelona, Gran
Canaria, Córdóva, Girona,
Sóller, Sierra Nevada, Madrid i
els de les Universitats de Lis-
boa, Pais Basc, i el banc de
Ilavors de la Universitat Poli-
tècnica de Madrid.

Música

Concerts
d'horabaixa, els
dissabtes i
diumenges

M.I.

El passat dia 31 de
març començaren el "Con-
ciertos de Atardecer", que
cada primavera s'organit-
zen a Deia. L'entitat coor-
dinadora es Alma Con-
certs, i en aquesta ocasió
patrocina els concerts La
Residencia. Segons el
programa que presenten,
cada cap de setmana hi
haure un concert a un
d'aquests Ilocs: Son Ma-
rroig, La Residencia, el
Parc Municipal de Deia o la
Parroquia de St. Joan, en
cada ocasió a les sis i mitja
del capvespre.

Destaquen els concerts
de solistes: Pantcho Vladi-
gerov i Anny Coro-
nel-Plesman, al piano; Gui-
hem Noguera a la guitarra,
Robert Brown al violí. Els
duets que ofereix Alma
concert són: violoncel i
piano, violí i piano, soprà i
piano.

Els mallorquins o afin-
cats a la nostra comarca
que seran intérprets
d'aquests concerts són:
Mique! Angel Segura i
Isabel Rosselló (dia 18 de
maig), Guillem Noguera
(dia 1 de juny) i Suzanne
Bradbury (dia 8 de juny).

Destaca un concert de
guitarra flamenca a càrrec
de Ian Davies, que serà
dia 11 de maig, i el de la
Concert Band of the
American School in Lon-
don, que serà dia 21
d'Abril.

Pintura

CONCURS DE REDACCIO
AMB MOTIU DE LA FESTA

DEL LLIBRE
L'Ajuntament dé &iller convoca un concurs de narrativa curta, en cata-

lã o en castellà, amb motiu del Dia del Llibre i d'acord amb les normes se-
güents:

1.—S'estableixen tres categories:
la.— d'Il a 14 anys.
2a.—de 15a 17 anys.
3a.— A partir de 18 anys.

2.—Els treballs no poden passar de sis folis mecanografiats i escrits a doble
espai.

3.—El tema es lliure.
4.—El termini de presentació dels originals acaba dia 30 d'abril d'enguany.
5.—Es poden presentar els treballs a les oficines d'Informació i Turisme

que té l'Ajuntament a Sóller i al Port. Juntament amb l'escrit s'ha de
presentar el nom, adreça i número de telèfon.

6.—Hi haurà premis per cada categoria. Els premis consistiran en un lot de
llibres.

El jurat decisor estarà constituit per la Comissió de Cultura de l'Ajun-
tament, la quai podrà sol.licitar amb aquest fi l'assessorament de les perso-
nes que consideri pertinents. El veredicte serà anunciat en el transcurs
d'un acte públic que es comunicarà pròximament.

Sóller, 1 d'Abril de 1991



Ja hi tomem ser! Sembla menti-
da... no tenen perdó!

Pareix que el nostre Ajuntament
no coneix ni sap que són les prioritats.

Els esportistes sollerics, des de
sempre estem abandonats de la ma
de Déu.

El lamentablement famós Polies-
portiu del Puig, arma electoral de fa un
parell d'anys, esta completament obli-
dat, invadit d'herba, i sense que de
moment s'hagui pogut aprofitar la da-

rrera subvenció del C.I.M.
Les tribunes del Camp d'en Maiol,

encara que no prioritaries (ja que no
ajuden a practicar cap esport sinó
simplement a presenciar-los), sembla
que també resten momentàniament a
l'oblit.

Increiblement a finals del segle XX
a Sóller no tenim instal.lacions per
practicar esport, quan poblets molts
més petits tenen tot el que volen i
més!.

L'Esport Solleric, deixat
de la mà de Mu!!

Per Joan

Els nostres politics no
s'han sabut moure, arribant
a l'absurd de que per poder
entrenar, un poc en condi-
cions, els mateixos atletes i
els futbolistes del C.F. Port
de Sóller han d'arreglar i
il.luminar unes installa-
dons militars damunt les
que no hi ha cap conveni
amb la Ciutat de Sóller.

Ni simplement això, no
s'ha pogut, o no s'han tocat
les tecles oportunes per
aconseguir la cessió de les
instal.lacions del camp
d'esports del Port de Sóller,
baix d'unes determinades
condicions. D'aquesta ma-
nera per ventura s'hagues-
sin pogut aconseguir certes
subvencions, i aixi com ens
trobem ara, el dia menys
pensat desgraciadament
ens poden treure a tots fora.

tament concedeix una sub-
venció de cinquanta-mil
pessetes al C.C. Palma
perquè el "Cinturón a
Mallorca" passa un dia per
la nostra Vall. PRIORITAT
ESPORTIVA ABSOLUTA!

Sense canviar d'esport,
sabeu amics lectors, quina
es la subvenció que la ma-
teixa entitat concedeix al
C.C. "Defensora Sollerense"
per la cursa millor, més dura
i més ben pagada de les
Balears, amb un pressupost
de quasi sis-centes-mil pes-
setes, i que a més porta el
nom de la nostra ciutat, la
"Ruta Turistica CIUTAT
DE SOLLER". Doncs
QUARANTA-MIL PESSE-
TES!

No podem anar de cap
manera. Perquè sempre les
organitzacions foranes (Pu-
jada de cotxes al Puig Ma-
jor, Pujada de motos al Puig
Major, i ara el Cinturó a

posar els mitjans necessaris
perquè els ciutadans po-
guem practicar esport. Sinó
de què serveixen els nos-
tres imposts?

No oblidem els centres
integrats. Emprem momen-
tàniament les instal.lacions
ja fetes, mitjançant convenis
(això podria ser una de les
feines del coordinador del
Patronat Municipal d'Es-
ports), que si es una AU-
TENTICA PRIORITAT!

Arrenquem seriosament
d'una vegada amb les ges-
tions pel Poliesportiu Mu-
nicipal Cobert, ja que sinó
es cobert a la nostra Ciutat
no serveix quasi per res,
especialment a l'hivern.

Obliem les clàssiques
"Xapuces" a les que es-
tem acostumats.

Cerquem la ubicació
adequada, sense oblidar
que ha de tenir bons acce-
sos i Hoc per futures

El Camp d'en Majal, única instal.lació esportiva municipal, en lamentable aspecte.

Els mateixos atletes no
tenen ni uns trists vestuaris
(no parlem de dutxes) tant
necessaris, especialment a
I ' hivern.

Els jugadors i les juga-
dores de bàsquet han
d'emprar, pels entrena-
ments i competicions, unes
pistes llogades...

Els que es volen dedicat
a la natació han d'entrenar a
la mar...

Les condicions dels ves-
tidors de l'única instal.la-
ció esportiva municipal, el
Camp d'en Maio!, estan en
estat bastan lamentable, i
les dutxes en un estat ter-
cermundista. Els focus dels
Ilums no es troben degu-
dament enfocats. I el te-
rreny de joc poc més o
menys esta en condicions,
emperò gracies a la desinte-
ressada labor d'un gran afi-
cionat, n'Antoni Burgos.

I tants i tant d'absurds!
I per més nassos, sense

més ni menys, el nostre
"Magnifie i endeutat Ajun-

Mallorca) han de tenir priori-
tat damunt les locals!

Siguem seriosos. Fem
una politica esportiva serio-
sa, coherent, qualificada i
estructurada, tenint en
compte les prioritats de la
nostra Ciutat, baix d'una di-
recció i gestió esportiva
(Patronat Municipal) i no
política.

A més de l'esport com-
petició tinguem també en
compte l'esport de re-
creació. Donem més ajuda
a l'esport base i menys al
professional.

No parlem tant, passem
a realitzacions concretes i
objectius concrets, fent
propostes raonades i,- con-
seqüents, no electoralisme.
Promocionem la practica
esportiva i els cursets de
capacitació. Dediquem el
famós dos per cent del
pressupost municipal a Cul-
tura i Esports.

Jo sabem que l'Ajunta-
ment no té perquè ser un
promotor, però si que ha de

ampliacions; i montem les
installacions esportives
adeqüades, (per fases) te-
nint en compte les necessi-
tats reals i pnorità ries.

Poden ser necessaris
trenta o quaranta-mil metres
quadrats, completament
plans, a pesar de que po-
den estar escalonats (com
l'Escola de Formació Pro-
fessional).

No s'ha de fer en pia de
"gigantisme", s'han de fer
coses senzilles, suficients,
adeqüades i per fases.

Des de el nostre punt de
vista el Poliesportiu, de
moment podria constar de:

- Poliesportiu cobert
(sala de 800 a 900 metres
quadrats).

-Pista d'atletisme (es-
port base per altres es-
ports).

-Piscina coberta i cli-
matitzada.

- Sala de musculació
(Gimnàs)

- Pistes de tennis.
- Circuit Vita.

Les Balears necessiten donacions
de sang

Redacció

Segons ens comuniquen els responsa-
bles de l'Assemblea Local de la Creu Roja,
als Bancs de Sang de les Balears hi ha una
necessitat urgent de donacions. Amb tal
motiu, tant el Banc de Sang de la Creu Roja
com l'Associació de Donants de Sang han

organitzat dues jornades destinades a
augmentar l'aprovisionament. Les extrac-
cions es faran:

-Dia 10 d'abril, de les 18 ales 21 h.
-Dia 1 1 d'abril, a partir de les 19h.
En aquesta ocasió, les extraccions es

realitzaran al local de la Creu Roja, i no al
Centre Sanitari.

Un xófer brusquer per dins el Coll
La editorial de la setmana
pasada damunt el tràfec del
Coll de Sóller, ens ha incitat
a contar la nostra "experièn-
cia" ocurreguda fa poques
setmanes.

Eren prop de les set del
capvespre, quan tornàvem
a casa després d'un dia de
feina a Ciutat. A l'inici del
Coll un camió de gran tone-
latge dels que fan feina al
túnel (no era solleric) co-
mençava la travessia cap a
Sóller sense remolc. Nor-
malment l'havíem d'avançar
en pocs moments, però ni
tan sols ho poguérem pro-
var. El xófer començà una
ascensió esgarrifosa que
posava els pels de punta.
Tota la carretera era seva. A
molts de trams podem certi-
ficar que sobrepasava amb
netedat els 70 Kms/h. Aga-
fava les voltes com li dona-

va la gana, empleant tota la
calçada, i els conductors
que baixaven s'havien
d'aturar com podien.

Tan bon punt va arribar
damunt el Coll es va aturar
"brusquerament" a S'Hosta-
let. Suposadament a repo-
sar combustible per l'estõ-
mac. Quan arribarem al seu
nivell li férem dues bocina-
des i signes breus, pert)
evidents, de que per noltros
era un al.lucinat.

La nostra sorpresa va
ésser considerable quan
comprovarem que l'esmen-
tat xófer es tornava a posar
damunt l'asfalt de forma rà-
pida. Davant aquest fet
sospitós, varem optar per
despirtar-lo i varem prendre
el camí de la Font de's Teix,
des d'on es veu un bon tros
de Coll. Si la pujada del ca-
mió havia estat al.lucinant,

la baixada que vérem era
autènticament demencial. A
una volta, una caravana de
quatre cotxes es va haver
d'aturar bruscament xocant
quasi entre ells. Així i tot va
faltar poc perquè el carnió
s'enfiles el primer de la fila.

Vos imaginau la pel.lícu-
la?. Si tots els obrers del tú-
nel fessin la seva feina tan
ràpidament, el forat ja
s'hauria estrenat fa més de
mig any.

Aquests són els fets.
Que cadascú els jutji com
ho cregui convenient. Però
en la nostra opinió, existei-
xen xófers que no tenen la
maduresa mental exigible
per complir amb la seva fei-
na.

Mateu Coll
Toni Coll

Toni Castanyer

Agraiment per un acte
inoblidable

Fa uns dies, a un Hoc
tan bonic, pro del cel, com
es sa Serra, va succeir una
cosa tan emotiva com es
enrecordar-se'en del meu
marit.

El motiu d'aquestes rat-
Iles es, per tots nosaltres,
molt important. Volem ex-
pressar el nostre més sin-
cer agraiment a totes ague-
Iles persones que han
col.laborat de prop i de
Iluny i que feren possible,
durant unes hores inobli-
dables, que el meu marit fo-
ra motiu d'un bell record en
present.

Amistat i companyonia
era tot quan hi havie entorn
al meu espòs, en Tomeu
"marino". Poguerem guadir
de la presència de don
Pedro Nadal que fou, es i
sera un dels millors cam-
pions de billar artistic d'Es-
panya. Avui sabem que
aquest senyor vingué de la
ma del senyor Cortés. Alho-
ra, contarem amb la pre-
sencia del campió de billar
de la nostra Vall, el conegut
Antoni Jorquera, després
en Tomes Plomer, en Pep
Aguiló, el meu cosi Pere
Torres, en Guiem i Marti
Ferrer i el ben conegut de
tots, entre d'altres, i mestre
de glossadors en Pere Coc,
que per cert, quasi em va
fer plorar amb una curteta
pert) ben encertada glos-
sa... el mateix vull dir del
senyor Gaspar Cortés.
Aquell dia, qui més qui
manco es senti deixeble de
Mestre Pau Cerol.

Aquest acte fou orga-
nitzat per la directiva (el

president es en Joan So-
cies) del "Circulo Sollerense"
i els socis "jugadors de
billar de Sóller". Aquell ma-
teix dia foren entregats els
trofeus d'enguay i el meu
espòs fou condecorat amb
un distintiu de la Federació
Espanyola de Billar que són
comptats els qui la tenen,
també li entregaren una
placa on la inscripció parla
de la simpatia i admiració
que el meu marit desperta
entre tots els seus bons
amics.

Ara, no cal parlar de la
gran emoció que va sentir
en Tomeu i jo, igualment, al
seu costat. Ell es un del so-
cis més antics en aquest
esport i fou campió de
Sóller durant un grapat
d'anys, però, per circuns-
tancies adverses a la seva
voluntat, va haver de dei-
xar-ho. Aixi i tot, avui, la se-
va absència ha estar recor-
dada de per vida.

Per acabar, sols em
queda donar unes molts
varitables gracies als sen-
yors de la finca de sa Serra
per permetre la celebració
de la festa a lloca tan bell.
A part d'això, no tinc parau-
les per poder expressar el
que vaig sentir en aquells
moments, pert, fou molt
gran i des de el més endins
del meu cor vos vull donar
les gracies AMICS del meu
marit per haver demostrat
tenir un gran sentit de la
Ileialtat i amistat.

Gracies de tot cor

Antonia Rullan i familia
Març 1991
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Sullerics,
no voteu
sa Lliste
Verde!!

Vach quedá ben fu-
tuda la semmana pa-
sada cuant vach Ilitgir
que sa Llista Verde se
presentave a ses ele-
cions municipals y
anes matex temps de-
yen quel se feya "agru-
res" entrá a s'Ajunta-
ment.

Lo primer que vuy
dir es que si else fa
"agrures" entrá a
s'Ajuntament, que no
se presentin a ses ele-
dons.

Y lo segon es que
si els e fa tantas "agru-
res" es señal de que se
presentan a la forsa y
de que cuant siguin
dins s'Ajuntament llevó
no feran res, y naltrus
em de mester gent que
fasi molta feine dins
ses Casas de la Vila.

Sullerics, no else
voteu! Perque si else
votau, ademes de pu-
sar a s'Ajuntament a
unas personas quey
van de mala gana, se-
reu respunsables de
quels e surti una Naga
a s'estómago. Al me-
nos jo no vuy tenir axo
damunt sa meva con-
siensi.

Antonia Maria Bisbal
Arbona

DNI 71.649.255



Es crespells a punt d'enfornar.

Fer sa pasta a conciència.

Els ingredients estan a punt. 

Ses receptes  

Ses receptes de ses pastes son de sa padrina de Fornalutx que
avantpassats. Sa finca on hi ha es forn és Sa Cabana: allà férem tot es trui.

Si les voleu apuntar vos les diré:

les aprengué des seus

20 81 13 
0 5 ce •d Tadn,gada

SCALER, casa mallorquina de pie-
dra labrada, 500 m2 habitables, 2
alturas, 6 dor., baño, 2 aseos,
1000 m2. jardín, 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 apar-
tamento, vistas al puerto, 3 dor., 2
baños, cocina amueblada, solón
comedor 40 m2., terraza.
14.500.000.
DISPONEMOS de mansiones, ca-
sas típicas mallorquinas, fincas rús-
ticas en: Sóller, Fornalutx, Dejó.
Desde 17.000.000 hasta
375.000.000.

I. CALZADA. Tel. 75.91.93

Ce4ap%
axxetía 	 Waft -- rloalantetía

C/. Lluna, 5 - 	 63 09 07 - 07100 SOLLER

SERVEI A DOMICIL!
HORARI DE REPARTIMENT
de 12,30 a 14,00 hores

20,00 a 22,30 hores

Dr. FRANCESC PEREZ PASTOR
(MetgeEstomegoleg)

Consulta exclusiva d'Ortodoncia
(Composició: alineament dentició

definitiva)

C/. Victoria n°42. Telf. 63.05.39.
Visites concertades.
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Ses enfornades

Ses panades ja estan fe-
tes i les enfornam. Al principi
hem de tenir sa porta des
forn oberta perquè té massa
força; passats deu minuts ja
el porem tapar.

Mentrestant a sa cuina
s'activitat segueix. Ja tenen
sa pasta des robiols feta, i ja
SOM:

venga a umplir robiols de
cabell d'angel! I de brossat! I
venga a fer palanganes i més

PANADES:

Una tassa plena de suc de ta-
ronja.
Una tassa plena d'oli.
Menys de mitja tassa de sem.
Tres vermeils d'ou.
Farina fins que Iligui.

palanganes! I a enfornar-les
s'ha dit!

Ses panades ja estan cui-
tes. Les treim i enfornam es
robiols: tenen un coloret molt
agradós i fan una bona olor.
Segur que sa cam ja està cui-
ta, {Jere) per més assegurar
en xapam una i la tastam: Va-
ja panades bones!

A sa cuina no aturen. Ja
han fet sa pasta des cres-
pells, l'estenen damunt sa
taula i amb es motios venga a
fer estels i cors! Van sorgint
ses formes i es va col.locant

ROBIOLS:

Un quilo de farina.
250 g. de sucre.
Dos vermeils d'ou.
Un ou sencer.
300 g. de saim.
Un tassó de suc de taronja.
Mig tassó d'oli.

dins ses palanganes.
Se treuen es robiols i

s'enfornen es crespells. Sor-
de a seguir és aquest perquè
ses panades han de mester
més calentor per coure sa
cam; es robiols, un forn mit, i
es crespells suau perquè sinó
se cremarien.

Ja està tot Ilest i ho hem
de tastar. Tot mos ha sortit
molt be): a ses nostres taules
de diumenge de Pasqua no
hi faltaran ses panades, es
robiois ni es crespells. Molts
d'anys.

CRESPELLS:

50g. de sucre.
300 g. de saim.
300g. d'oli.
300 g. de suc de taronja.
Quatre vermeils d'ou.
Llimona rallada.
Un quilo i mig de farina.

Qui pot imaginar-se un dinar de Pasqua sense panades o a ses postres sense
es dc4ços robiols i es desenfadats crespells de formes diferents?

Receptes n'hi ha una mala fi i formes de fer-los bastantes. Nosaltros ferem
una recepta molt antiga i les courem a un forn de Ilenya centenari. Si les voleu
tastar amb nosaltres, segiu-nos.       

Panades,

robiols,

cresprells:

un art,

una

tradició

Miguel Gual 
Tot ja está a punt per menjar.            

Es preparatius

Arribam a ses cases,
desplegam damunt sa taula
es condiments que hem de
'nester: Taronges, oli d'oliva
solleric, saim de matança,
ous, farina, sucre, brossat,
cabell d'àngel, cam, xulla i
sobrassada. Mestres es pas-
tissers de sa família fan es

preparatius, jo vaig a encen-
dre es forn. Se cerca llenya
prima i branques, preferible-
ment d'olivera, se pega foc i
se va afegint llenya a mesura
que le va consumint. Es foc
ha d'estar lo més centrat des
forn, perquè així reparteix
millor sa calentor. Ses toves
des sostre comencen agafar
un color blanc; senyal que se
comença a encalentir.

A sa cuina ja preparen es
condiments per fer sa pasta
de ses panades; se fa mun-
tets de cam, se trossetja sa
xulla i sa sobrassada. Sa pas-
ta ja està feta, s'umplen ses
panades, se tapen i se posen
dins sa palangana.

Es torn ja és tot blanc: es-
tà a punt. Treim es troncs que
encara puguin tenir foc i po-
sam es caliu a n'es costats.
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"Em sent girtib un deute
amb el Burundi"

Va néixer a ripatany 1.951. Va estudiar el batxille-
' de la 	 t d'inea 1,tare a $efigietnianes 	 Gaeta , • pos-

et va acabar a l'institut Berenguer dAnota
utat. Va Wear estudis d'inferrneria a

a l'Hospital de Suri Dureta
'a. Dos d'afie ya
"na Tropical I tot

va residir per espai

per' ets
poca Ions, sols

Missionera i

' ,

/, ,	•  ,,

"Enguany hem decidit organitzar la festa de la Residencia".

Plaza de Espana, n°6 Telf. 63 01 02

RESTAURANTE FERROCARRIL
Self—Service, les comunica su próxima reapertura y les ofrece

sus servicios de comidas preparadas y para llevar.

La superiora de l'Hospital opina que la nova Residência s'hauria de projectar per unes 100 persones.
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Sor Antònia Valriu, pregonera de Fires 1991:

"Wier té moltes més inquietuds
que no altres pobles"

Enguany, com ja va cro-
nicar Veu de Sóller la
setmana passada, la
Comissió de Cultura i
Esports de l'Ajuntament
va decidir encarregar el
Pregó de Fires a la Co-
munitat de Germanes
de la Caritat de l'Hospi-
tal. El Pregó serà !legit
per Sor Antònia Valriu
que és la Superiora
d'aquesta Comunitat
des de 1.986.

Veu de &Mier: Què us ha
semblat relecció com a Pre-
goneres per part de l'Ajunta-
ment?

Sor Antònia: Estam molt
contentes perquè ens fa sen-
tir més solleriques. De fet les
sis Germanes ens sentim ple-
nament solleriques i si sovint
no participam, més activa-
ment, en la vida de la ciutat es
perquè estam molt ocupades
amb el funcionament i servei
d 'atenció de la Casa.

V.S.: Vostè que no es
sollerica de naixement, pet-6 si
temporalment, se sent inte-
grada a la vida de la Vall?

Sor Antònia: Si, total-
ment. Quan vaig venir les
muntanyes em queien da-
munt i quan anava cap a Pal-
ma, començava a respirar
quan era dalt del Coll. En
canvi, ara, es tot el contrari,
les muntanyes m'estiren i crec
que el dia que me n'hagi
d'anar em sabre greu. Ben ha-
ja de la persona que arriba a
Sóller. Sóller té qualque cosa
que estira...

V.S.: Com veu la realitat
sol/erica?

Sor Antònia: Crec que
Sóller pel fet d'estar entre
muntanyes i de constituir una
mena d'illa dins una altra illa,
té moltes més inquietuds que
no altres pobles. De fet per a
Ia gent del Pla, venir a Sóller
es una excursió solemne.
Diuen que es molt bella i, so-
bretot, els estira molt veure el
moviment i l'animació que hi
ha a la Plaça.

V.S.: Creu que el poble de

Sóller aprecia la tasca que
Vostès fan a l'Hospital?

Sor Antònia: En línies ge-
neral si, sobretot quan es gent
que pel fet d'haver tengut al-
gun parent a la Casa ens han
tractat. D'altres saben que hi
som. I també hi ha un grup de
gent que s'apunta per a qual-
sevol favor i servei que els
demanem.

V.S.: Com reacciona la
gent quan visita l'Hospital, per
primera vegada?

Sor Antònia: La gent, en
certa manera, queda impac-
tada davant tanta gent major
però que al mateix temps en-
cara té molta vitalitat. Jo sé
que un temps hi havia com un
cert temor d'anar a visitar

l'Hospital, però l'Hospital ac-
tual té ben poc a veure amb
aquella institució de fa 50
anys. Es una residencia de
Tercera Edat.

V.S.: Pensen fer alguna
cosa per donar-la a conèixer
més?

Sor Antònia: Enguany les
Germanes ham decidit orga-
nitzar la festa de la Residen-
cia. Hem pensat que el dia
més adequat es el dia de la
Mare de Déu de la Victoria,
que precisament es el dissab-
te de la Fira. A més d'altres
activitats, hi haure una expo-
sició de Roba Antiga i de Ven-
talls, a la qual convidam a visi-
tar.

V.S.: Es mala de dirigir
una Residència?

Sor Antònia: No quan
tens un bon equip de gent

que fa feina amb tu.
V.S.: Parlant de feina, se

senten ben gratificades per la
seva tasca?

Sor Antònia: No fem feina
per una gratificació económi-
ca, sine) perquè pensam que
Ia societat necessita de la
nostra tasca. Hi ha moltes
tasques que no es paguem
amb tots els doblers del món,
sinó únicament amb l'amor
cap al proïsme.

V.S.: Es dificil fer feina
amb gent d'edat?

Sor Antônia: No si es té
vocació. fens dificultats pal-6
aquestes hi son per tot.

V.S.: Si hagués de triar
entre la labor actual i una des-
tinada al jovent, amb quina es

quedaria?.
Sor Antònia: Amb l'ac-

tual.
Veu de Sóller: Tornaria al

Burundi?
Sor Antònia: Si. Em sent

amb un deute amb el Burundi.
Segurament no havia assumit
Ia tornada, la qual va ésser
motivada per problemes fami-
liars i, també, per la situació
política del país que no dona-
ven permis d'entrada a nous
missioners.

V.S.: Hi ha moltes voca-
cions dins la seva Congrega-
do?

Sor Antònia: Com totes
les Congregacions hem ten-
gut la crisi de manca de vo-
cacions. Crec que els motius
poden haver estat: la planifi-
cació familiar, la responsabili-
tat que s'han donat als laics

dins l'església i el fet que cos-
ta comprometre's amb com-
promissos definitius.

V.S.: Darrerament es parla
molt de la necessitat de
construir una nova Residen-
cia, què en pensen les Mon-
ges?

Sor Antònia: Crec que
som les primeres que ens
hem donat compte de la ne-
cessitat de construir una nova
Casa de Família. Realment
som les que patim, conjunta-
ment amb els residents i el
personal laboral, les conse-
qüències de tenir un esta-
bliument que se'ns ha fet pe-
tit. Es molt trist veure que hi
ha gent que es necessari que
entri i que no ho poden fer

perquè hi ha manca d'espai.
V.S.: Essent aim' per a

quantes persones creu que
s'ha de projectar aquesta no-
va Residencia?

Sor Antònia: Creiem que
més o manco per a 100 per-
sones. De cada dia hi ha més
peticions i no será cap esforç
omplir-la.

V.S.: Per acabar de què
pensa parlar al seu Pregó?

Sor Antònia: Inicialment
les Monges tenim clar que ha
de tractar sobre el que ha es-
tat i el que es el nostre servei
a la Casa. A més, segurament
tractarem aspectes relacio-
nats amb els residents i la
Casa.

V.S.: Qualque cosa més?
Sor Antònia: Agrair la

confiança que hari depositat
en nosaltres.



Perquè no marca gols el C.F. Sóller?
Joan-Antoni Castanyer (*)

Aquesta es la pregunta que es fan molts d'aficionats partit
darrera partit.

Alguns la responen dient que l'equip té molta mala sort
davant la porteria adversa.

Altres puntualitzen que el Seller no té homes gol, i fins i tot
n'hi ha que s'atreveixen a dir que l'equip solleric no juga per
fer gols sinó per fer punts.

El cert i segur és que no s'aconsegueixen i tampoc es fa
el fútbol espectacle que la gent requereix.

Emperò senyors, de què ens queixem? En aquests mo-
ments la posició a la classificació és tranquil.la, i creis-me a
mi, això és el que importa.

El fer gols va per ratxes

Per l'experiència que tinc dins el món del fútbol, jo puc dir
que normalment els golejadors tenen ratxes. N'hi ha que es-
tan Ilargues temporades a fer-ne.

Altres són intermitents i finalment n'hi ha alguns que pas-
sen dins un anonimat profunt, acusant una manca anotadora
permanent.

Com es pot solventar aquest problema?

Es força dificil trobar la solució, emperò si voldria dir que el

golejador no ha de perdre mai la confiança amb ell mateix, ha
de tenir fe i seguretat de que marcarà a cada partit i sobre tot
ha de sentir-se motivat pel tècnic, companys i aficionats. El
recolçament és fonamental.

Si bé hem d'afegir a tot aixó que ha de tenir les idees ben
clares dins l'àrea i la seguretat suficient per rematar en el Hoc
adequat, per tant no es tan fàcil, perquè tambè s'ha de comp-
tar amb el contrari.

N'hi ha altres que poden fer gols

Hem de remarcar que en un equip no sols fan gols els da-
vanters, sinó que també hi ha altres jugadors que per les se-
ves característiques desenvolupen altres tasques dins el
camp i que a un moment donat poden resoltre una jugada
d'atac aconseguint el gol tan necessari pel seu equip.

A n'aquest tipus de jugadors no sels pot acondicionar
mai a un lloc determinat.

*

No ha estat la meva intenció questionar la labor de ningú
tans sols he volgut donar el meu punt de vista d'un fet que no
és greu mentres es vagin sumant punts.

• Joan Anton! Castanyer es poseidor del viol d'Entrenador Nacional Juvenil.

igualment és col. laborador del Fútbol Base a "Veu de &Slier".

Exposición y venta:
C/. Sa Mar, 128

Telf. 63.34.50
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Futbol III Divisió

L'actualitat futbolistica te nom propi: JUANJO

"Els 680 minutos d'imbatibilidad,
són un treball de tot l'equip"

"Som jove i me fa ganes jugar a Segona B. De seguir a Tercera podria renovar pel Sóller, encara
que les voltes frenen..."

Juanjo Esteva, 23 anys, fadrí sense compromis, és noticia a
dins el món de la Ill Divisió. I no és perqué actualment passeja

un impresionant rècord: 680 minuts sense encaixar un sol gol,
concretament des de que el llorenci Morey li marcà, ara fa vuit
jornades, partit que el Sóller guanyà per 1-2. Juanjo, malgrat

Ia seva joventut, és un porter experimentat. El seu pas com a
titular indiscutible tres anys en el Cade Paguera, el convertiren
en un home amb la suficient maduresa com per a donar el
magnífic rendiment que ens està oferint en Soller. Juanjo ens
comenta lo del ja famós rècord:

- Crec que efectivament aquesta és la millor marca personal
dins Tercera. En realitat hi ha una sèrie de factors molt impor-
tants que ho fan possible. L'equip juga molt concentrat. L'entre-
nador ha aconseguit fer un bloc molt compacte, amb bona men-
talidad defensiva, per jugar al contraatac. Tothom hi col.labora.

- Bé, en realitat, en els últims partits, ni tan sols tens pràcti-
cament feina. L'equip contrari no arriba...

- En realitat això parla de l'èxit d'aquesta sistema. L'equip
contrari si a davant es troba amb un conjunt ben organitzat,
normalment arribaré molt poc a porta.

• Com has assimilat el teu pas del Peguera al Sóller?. Princi-
pals diferències?

-La veritat és que lo únic que not de menys son els vestidors
de Peguera. Els d'aqui, ho sent, però són del segle passat. Pel
demés, me sent molt satisfet. Jugar davant públic i que te se-
gueixi a fora, es molt, molt estimulant. Jo no ho coneixia això.
Sens una espécie de motivació especial, i unes ganes constants
de correspondre a tota aquesta maravellosa gent.

-Juanjo, si ara mateix te proposen renovar pel Sóller, accep-
taries?

-Be. Encara no m'he plantetjat aquesta qüestió. Normalment
els clubs no es decideixen fins a Maig o Juny. Som jove i natu-

ralment que una proposició seriosa de jugar a Segona B, encara
m'il.lusiona. De no pugar de categoria, si ens entenem possible-
ment podria seguir a Sóller, o repetesc, estic molt a gust. Encara
que les voltes del coll frenen molt. Aquesta és la veritat. Ja veu-
rem...

- Set jornades pel final de lliga. Com veus la recta final?
- La veritat és que tenim un calendari molt dificil, Ilevat dels

Arenal i Sant Rafel, que van per davall. Lo que si vull deixar clar,

"A Cala Millor seria bo l'empat a zero. Però si
marcam primer, tendrem moltes opcions"

és que els "gallets" trobarAn un os amb el Sóller a davant. Estam
il.lusionats en fer el màxim de punts, i ara mateix el nostre repte
es al manco igualar, i si pot ser superar el rècord de punts del
Sóller dins Tercera de 38 punts.

- A Cala Millor no seré fàcil mantenir el zero al teu portal...
- En realitat serà molt dificil. Tenen un magnifie bloc, i la prova

d'això va ser fa unes setmanes el 2-0 que enrroscaren a l'Eivis-
sa. Realment ens haurem d'emprar a fons.

- Un rival que voldré assegurar els "Play-Off'. Quines poden
ser les claus del partit?

Juanjo assegura: "Nico ha aconseguit fer del Sóller un bloc most
compacte on tothom treballa en favor del conjunt"

- Marcar primer, Avui dia, amb el sistema que tenim i com lu-
gam, es dificil perdre si marcam un gol. Naturalment que també
es molt important sortir amb el mateix nivell de concentració que
ho venim fent darrerament.

- Cal considerar com a probable un altre 0-0?
-Ja seria be'. El Badia és molt perillós a dins ca seva. Pere, in-

sistesc, si aconseguim avançar-nos en el marcador, els a podem
donar un retgir6 ben gros.

SortpertuJuanjo,ipertotrequip.

Veu de la jornada

Eivissa acursa distàncies
Toni Ronan

Jornada de descans, que apro-
fitaren alguns equips per jugar els
encontres que es suspengueren
per diversos motius.

Contra tot pronòstic el lider At.
Balears, jugé els 70 minuts que li
mancaven, perdé contra el Port-
many (1-0) el seu segon partit en
aquesta Iliga. En confrontació entre
equips menorquins Alaior guanyà a
domicili al Seislan (1-2). I el Eivissa,
per la minima (1-0) derrota al Illenc.

La propera jornada

Per a la propera jornada veiem
com a partits més interessants els
que jugaran.

Sta. Eulàlia - CALA D'OR: Els
mallorquins han de puntuar si vo-
len ocupar plaça per la Iligueta
d'ascens.

Arenal - PLATGES: Arenal ne-

cessita imperiosament els dos
punts, Platges té assegurat un Hoc
entre els quatre primers. La tran-
quil.litat del Platges pot ser deter-
minant enfront del nerviosisme que
ha de patir l'Arenal.

At. Balears - Eivissa: S'enfron-
ten els dos "gallets" de la categoria,
ambdos estan practicament classi-
ficats per a la lligueta. Es juguen
l'honor que representa el títol. En-
contre pel tres signes.

Badia - Sóller: Els locals Iluiten
per classificar-se entre els quatre
primers. El Sóller per millorar la se-
va classificació, i augmentar el
temps d'imbatibilitat d'en Juanjo.
Un empat seria un bon resultat
pels visitants.

FERRIOLENSE - Alcúdia,
SEISLAN - Alaró, POBLENSE -
Sant Rafel: els locals surten com a
favorits, els visitants, cuers de la
Iliga, Iluiten desesperadament per
aconseguir qualque puntet. L'em-
presa és dined, no imposible.

Bartolomé Bernat Ferrer
Y

Miguel Bernat Puigserver
Instalaciones y reparaciones eléctricas

Beniatt Bernat
C . B 	

Telf s: 633955 - 632803
Presupuestos sin compromiso



PERLETES ESPORTIVES

Miguel NADAL, capita del C.F.
Sóller, diumenge passat a "Co-
pesport".
"Nico López ha tengut una
gran sort: Pedro Páez va fer
una magnifica pre-temporada
a nivell fisic. No hem tengut
una sola lesió muscular en tot
l'any. Nico va fer uns petits
canvis tàctics plenament posi-
tius que hem assimilat perfec-
tament els jugadors".
Si senyor, Miguel, si senyor...

"No comprenc com equips de superior categoria no
s'han posat en contacte amb Martin. Es el millor
marcador central de la categoria'.
Pssssst, Miguel. No algis sa Ilebra...

RESULTATS I CLASSIFICACIO

Ibiza -Isleño 	

JORNADA DE DESCANSO

1-0

At. Baleares 	 31 19 10 2 44 11 48 +18
Ibiza 	 31 20 7 4 46 15 47 +15
Playas Calyiá 	 31 17 11 3 63 21 45 +15
Cala D'Or 	 31 13 11 7 35 27 37 +5
Badía 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 31 33 +1
Alayor 	 31 9 14 8 36 26 32 +2
Seislán 	 31 11 8 12 33 32 30
SOLLER 	 31 9 12 10 22 24 30 -2
Cardessar 	 31 8 12 11 36 39 28 -4
P.D.Sta. Eulalia 	 31 10 8 13 26 29 28 -4
Isleño 	 31 9 10 12 31 41 28 -4
Portmany 	 31 9 8 14 36 51 26 -6
Arenal 	 31 7 9 15 33 35 23 -7
Alaró 	 31 10 3 18 34 59 23 -9
San Rafael 	 31 5 10 16 30 55 20 -10
Alcúdia 	 31 7 6 18 29 59 20 -12
H. Isla Blanca 	 31 4 8 19 23 57 16 -14

Sa glosa den Tomeuet
Ake.

"A Cala Millor, ben estimats"
Ja que el varem trobar
no cerquem cap margalida
perquè ja pasaria de mida
al senyor Nico no renovar

Crec que tots necessitam
fer una forta unió
per veure si a la fi logram
que quedi aquest jo■.e entrenador

Nico, te vull demanar

quequedis a aquest poble
i si note podem pagar
sa gent t' hoagrairà
perquè tu, ets molt noble

I aquest diumenge dins Badia
anem-hi ben estirats
a veure si veim esborrats
es negatius acumulats
i tothom en fa alegria!

CARTELLERA FUTBOLISTICA
Dissabte, 6
16,30 h. Sollerense - Verge de Lluch (Infantils)
Diumenge, 7
11,00 h. Port de Sóller - S'Horta (II Regional)

Primavera i Esport
Joan

La primavera la podem
considerar com el primer
compas dels quatre temps
a través dels quals la Natu-
ra ens ofereix les seves
Iliçons d'harmonia, com-
pletant el procés reproduc-
tiu i el despertar de la vide.

El perfum de les flors i
el verd esperançador dels
camps tranquil.litzen
l'anima i donen pau a
l'esperit, en el mateix
temps que representen el
despertar de les forces
naturals latents durant el
penode invernal.

Es l'estació de l'amor.
El que abans parèixia trist i
sense vida ara apareix ple-
tóric d'alegria.

Es produeix un aug-
ment del dinamisme vital,
les emocions es fan més
intenses i la sang es veu
impulsada amb més impe-
tu.

Es tin dels millors
moments per iniciar-nos
en la pràctica d'un es-
port, de proporcionar al
nostre cos l'exercici ne-
cessari per aconseguir el
seu perfecte desenvolu-
pament, o bé mantenir-lo
una vegada aconseguit
aquest.

L'esport no es més que
una forma de fer servir el
nostre cos, no es un mitjà
per, és una necessitat
que té la persona.

Avui en dia és de cada
vegada més necessari,
degut en el tipus de vida
que duem, ocupar el nos-
tre temps lliure en practi-
ques esportives, en man-
tenir actiu el nostre orga-
nisme i obtenir una millora
de la nostra condició física,
endemés de disfrutar
fent-lo.

Hauríem de provar de
deixar per un moment la
nostra butaca, el nostre
ciclomotor, el nostre cotxe,
i la malda "caixeta ren-
ta-cervells", per posar-nos
unes sabatilles esporti-
ves i començar una activi-
tat física, que a més de ser
favorable pel desenvolu-
pament harmoniós de la
musculatura i de l'equilibri
estàtic i dinàmic, així com
per la coordinació motriu,
dur inherent una millora en
els habitats nutritius i un
no abusar tant de cos-
tums nocives com les de
fumar, beure massa alco-
hol o dormir poc.

Fer un esport enforteix
tant física com psíquica-
ment, estabilitzant els es-
tats d'ànim i ajudant a
abordar els problemes
quotidians amb una major
seguretat.

Aprofitem l'ocasió que
ara de nou ens ofereix la
Mare Natura d'encaixar
Primavera i Esport,
explosiva mescla dins una
estació a on tot assoleix la

, màxima vigoria i formosor.

Benjamins

Demà es disputa la darrera jornada
Demà dissabte finalitza la lliga Benjamin del Consell Insular,

i els dos equips de la Vall viatjen. El Sóller ho farà a S'Indioteria
en un encontre en principi molt anivellat.

Per la seva part, el Sollerense probablemente es despedire
amb una nova victOria al camp del Coll den Rabassa. Admirable
la campanya de l'equip de primer anys, que pot acabar en la Ili-
ga del seu debut amb l'important xifra de 31 punts i en sisè Hoc
a la taula.

En els dos equips, hi ha una serie de jugadors que per im-
peratius de l'edat, passaran a Infantils la propera temporada. -

Els de segon any, s'agruparan en el C.F. Sóller, i el mós joves i
noves incorporacions ho faran en el Sollerense.

El nou organigrama de les categories inferiors, coordinat per
Miguel Bestard, asségura de bell nou, la continutat escalonada
del futbol base. Fent les coses així, el futur s'obri del tot espe-
rançadbr.

Independiente 	 22 19 3 	 0 105 23 41 A.S.Cayetano 	  21 21 0 	 0 146 14 42
P.R. Llull 	 23 17 4 	 2 82 18 38 R.P.Calyiá 	 23 18 1	 4 76 21 37
Porciúncula 	 22 14 3 	 5 91 21 31 Estudiantes 	  22 17 2 	 3 96 23 36
La Salle 	 23 15 1	 7 93 27 31 S.PedroAt. 	  23 14 3	 6 88 55 31
Andraily 	 22 15 0 	 7 72 31 30 Sollerense 	 25 14 1 	 10 50 64 29
Beta C. 	 23 13 1	 9 74 31 27 Beta 	 21 14 0	 7 60 28 28
P.S.Pizá .......... 23 12 3 	 8 69 36 27 A.R.Llull 	  23 11 2 	 10 67 41 24
R.Indioteria 	 • 23 10 4 	 9 33 35 24 La Soledad 	  23 8 3 12 36 59 19
Son Gotleu 	 22 10 1 	 11 65 51 21 SonCladeraB 	  24 8 2 14 51 61	 18
Wier 	 22 6 3 13 27 86 15 - S.Jorrli-At 	 23 7 2 14 32 55 16
S. Marsal 	 23 5 2 16 26 102 12 R.Arenal 	 22 4 5 13 39 62 13
S. Sardine 	 23 5 1 	 17 22 63 11 CollerenseAt 	  23 4 2 17 31 99 10
La Unirin 	 22 2 0 20 12 89 4 R.P.Arenal 	 22 3 1 	 18 46 99 	 7
At Rafal 	 23 2 0 21 8 150 4 S.FranciscoAt 	 20 0 0 20 8 152	 0

13 	 4111
ELLAS PIST113

TENIS-FUTBITO-PETANCA
BOCADILLOS - TAPAS VARIADAS - HELADOS

CERRADO LOS LUNES
C/. Victoria, 62	 Tfno. 6335 70

MERCAT DE SOLLER
EL VOSTRE MERCAT

SA MILLOR
GARANTIA PER UNA

BONA COMPRA

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/. Fontanelles n" 29.
Telf. 63.16.80

TONI LLABRES
FONTANERIA
Instalación
y reparación 

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

RESTAURANTE

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

Jaime Torrens, n* 7— Pto. de Sóller. Tel. 633715
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Futbol /II!M Divisió Petanca És restock) ideal  

L'Unió de Sóller, frená al lider
En jornada avançada, dissabte passat es jugà a les pistes
del carrer de Cetre, el primer partit de la segona volta, de la
Iligueta pel títol de Preferent, entre el C.P. Unió de Sóller i el
líder Arenal, que acabà amb la victòria dels unionistes pet
resultat de 6-3.

Toni Rullán

Nombrós públic presencia
aquest interessant encontre on
el líder podia fer-se amb el títol,
en cas de guanyar. No va ser
així, els sollerics amb un joc
molt més fluit i segur que el
dels visitants no els donà la
més minima opció ni esperança
d'aconseguir la victòria.

Sortiren molt fort els locals,
saberen aprofitar el factor "pis-
tes" i el nerviosisme i excés de
responsabilitat dels de l'Arenal,
prova d'aixó es que la primera
ronda acabe 2-1 favorable als
locals, la segona 4-2 per rema-
tar i maxacar a la tercera el 6-3.
Aquest resultat iguala el que
aconseguí l'Arenal a casa seva.

Es de destacar que tots els
jugadors de l'Unió es mostraren
a un molt bon nivell, mentres
que l'Arenal mostra moltes de-
ficiencies tècniques així com
manca de concentració en al-
guns dels seus jugadors, que
es veren sempre superats pels
seus rivals.

Primer partit per l'Arenal,

que n'hi manquen jugar dos,
sumant dos punts ja es campió,
encara es el maxim favorit per
aconseguir el preciat guardó.

El C.P. Unió de Sóller pre-
senta les següents tripletes:

Nadal, Llurc, Raja.
Darder, Bisbal, Manrique.
Valladolid, Lillo, Agustin.
La tripleta d'En 	 Pepito

Valladolid guanyà les tres parti-
cles jugades, la d'en Nadal
dues i laden Darder una.

La	 classificació 	 després
d'aquest encontre està així:

Arenal  	 4 3 1 22 14 6
UNIO DE SOLER 	 4 2 2 15 21 4
SOLER 	 3 1 2 14 13 2
Puente 	 3 1 2 12 16 2

Completarà aquesta jornada
el partit que jugaran demà dis-
sabte capvespre el Sóller i el
Puente.

Passat-demà 	 diumenge
comencen els Campionats de
Balears, amb nombrosa partici-
pació sollerica, els anirem in-
formant puntualment del de-
senvolupament d'aquest esde-
veniment esportiu.



Joan

Un milió cinc-centes nou-mil nou-c,entes
pessetes és el que pensa invertir en ciclis-
me aquest any el Club Ciclista "Defensora
Sollerense".

Aprovat definitivament el Calendari de
Curses per la Territorial Balear, quedà con-
feccionat de la següent forma:

-12 de Maig: XXIV Campionat Balears

Muntanya, per Juvenils
18 Agost: XXV Ruta Turistica Ciutat

Sóller, Aficionats
15 Setembre: XV Campionat Balears

Muntanya, Veterans
10 Novembre: XV Baixada a Sóller, per

totes les categories.
-1 Desembre: VI Ciclo-Cross Son An-

gelats, per totes les categories.

El Club Ciclista "Defensora"
aprovà el seu pressupost

Supera àmpliament el milió i mig de pessetes

Els seus directius han
començat ja a treballar acti-
vament en la primera cursa
de la temporada, el XXIV
Campionat de les Balears
de Muntanya, per Juvenils,
que com ve sent tradicional
es disputarà el dia de Sa Fi-
ra, tenint com escenari l'in-
comparable marc del Puig
Major, en el que es decidira
el maxim Titol Territorial, ja
que com ve sent costum
aquests darrers anys, els
organitzadors han hagut de
prescindir de nou de la
clàssica pujada a Sa Ta-
laia, per les eternes i mal
organitzades obres.

El plat fort de
la temporada

No obstant, a pesar de
Ia categoria i el ben guanyat
prestigi de la Pujada al
Puig Major, el plat fort
d'aquesta temporada està
reservat a les Festes de
Sant Bartomeu. Dia divuit
d'agost el Club Cidista local
veurà cumplir un dels seus
anhels, la "RUTA TURIS-
TICA CIUTAT DE SOLLER
arribara al seu vint- i-cinquè
aniversari.

Amb aquest motiu hi
haura festa per tot l'alt. Els
organitzadors hi dedicaran
de nou tots els seus esfor-
ços i tot el seu temps Iliure,
perquè aquesta edició sigui
histórica, tant en organit-
zació, com en duresa,
com en participació, sense
oblidar el capitol de premis,
en el que vos podem asse-
gurar que sera de nou la
cursa millor pagada de

les Balears durant molt
d'anys.

El "Cinturón" passarà per
Sóller

El Cinturó Ciclista Inter-
nacional a Mallorca, reservat
a la categoria d'aficionats,
passarà de nou aquest any
per la nostra Vall.

Sis etapes des de el nou
al catorze d'abril.

A la quarta, etapa regna,
esta previst el pas de la ca-
ravana multicolor interna-
cional per Sóller.

Els corredors sortiran de
Ciutat, acabant en el San-
tuari de Sant Salvador,
després d'haver recorregut
prop de cent seixanta qui-
16metres, amb les pujades
del Coll de Sóller i del Puig
Major.

Per cert el nostre "Mag-
riffle" Ajuntament s'ha dig-
nat concedir a l'organització
una subvenció de cinquan-
ta-mil pessetes. Coses de
prioritats, segons ens co-
mentava un bon aficionat.

Ramón Ros, tercer a la
cursa Platjes de Calvià

El corredor solleric, Ra-
món Ros, es va classificar
en tercer Hoc al Gran Premi
Platjes de Calvià, organitzat
pels amics del C.C. Maga-
nova. Cinquanta-un corre-
dor a la sortida dels que
només vint-i-vuit finalitzaren
els cent dotze quilòmetres
del dur recorregut amb clar
domini dels suecs.

Ramón Ros s'imposa al
Premi de Muntanya de Sa
Mola i al Coll de Paguera.

Abans d'aquest darrer
port de muntanya sis corre-
dors escaparen del gran
grup sortint en Ramon Ros
en la seva persecució. Al
pas pel Coll de Capdella es
grup es va desfer partint en
Karlsson en solitari.

A la general es classifica
el primer el suec Jan karls-
son, seguit den Glen Mag-
nusson, de la mateixa na-
cionalitat i a dos segons
d'ell i 47 del guanyador el
solleric Ramon Ros.

HI hauré festa per tot rait. La "Ruta" arriba al seu vint-i-cinque
aniversari.

Ciclisme

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

Rwaratzt4

*Procoloe

PAPELES PINTADOS,
MOQUETAS, COLAS,

PINCELERIA, INSECTICIDAS,
ARTICULOS LIMPIEZA,

PRODUCTOS PARA PISCINAS,
ARTICULOS PARA ARTISTA,

PALOU, 22
TELEFONO 633842

SOLLER (Mallorca)

ema
flDROGUERIA

PROMOCION PRIMAVERA
EDIFICIO DELTA (Playa den Repic)

Ultimos pisos en venta.

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

¡Disfrútelo este verano!

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

Embutidos Aguiló S.A-;
CASA FUNDADA EN I 900 	 N. E. A. 07002827

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

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

LLIBRERIA

atatratx
Sa Lluna, 5 - Teléf. 632641 - SOLLER

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

FERRETERIA

REBAIXES
ROBA PER A INFANTS
- 	 Telf. 61 1121 	 - 	 07100 SOLLER

Transports
C. SASTRE

GAS-OIL
PER A CALEFACCION

A DOMICILI
Tel. 633049/630387

lo
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Atietisme

Crist6folCastanyer, dues minimes en dues curses.

Segon Control de Pista

Cristòfol Castanyer aconsegueix
la segona minima

Joan

El passat dissabte, dia vint-i-tres, es va disputar en el Po-
liesportiu Princeps d'Espanya el segon control de pista al aire
Iliure, en el que descataren el triomf dins triple masculí d'en
Xavier Garcia (12,00 metres), el triomf dins triple femeni de
na Maria Salom (979 metres), i el segon Hoc de n'Antonia
Guillem (2722 metres) al llançament de javelina, antecedida
per na Felisa López (Fidipides) amb 2920 metres.

Sense oblidar el Hoc setè de la general als cinc-mil metres
d'en Cristòfol Castanyer i Bernet que aconseguia nova mi-
nima pel Campionat de les Balears al classificar-se amb
1604" (Recordem que la minima dels cinc-mil es 1630).

Resumint bona actuació pels atletes de l'Hermes -Circu-
lo Sollerense que a pesar del mal temps demostraren estar
molt alts de moral i forma.

Cristòfol Castanyer aconseguia en aquesta ocasió a la
cursa dels cinc-mil la seva segona minima (dues minimes
amb dues curses).

De sortida escapa en Joan-Pau Martinez del Bodegues
Oliver, formant-se a mitat de cursa un grup perseguidor inte-
grat per cinc atletes, entre ells en Tófol de Ca na Reia. En el
tercer quilòmetre el grup perseguidor enllaça amb un ressa-
gat, moment en que el local es despista i queda tallat, havent
de fer els dos darrers qms. tot sol amb molt de vent en con-
tra. No obstant els darrers mil els faria amb 309, baixant el
temps dels anteriors. A la general es classificaria el setè amb
1604.

A la prova dels dos-cents metres lliures hi participaren els
solleries Joan Morro i Antoni Bisbal, tots dos dins la se-
gona sèrie.

En Joan va tenir una bona sortida, emperò de nou va es:5-
rrer molt agarrotat classificant-se el segon amb 2409. N'An,

toni Bisbal s'estrenava en aquesta cursa de pista, cumplint
bastant bé, millorant tots els pronóstics. Es classifica el sisè
amb 162.

Sables què...?
Joan

- Els atletes soue-
rics per entrenar en el
Poliesportiu 	 Princeps
d'Espanya, de ciutat,
han de pagar 200'-
ptes. l'hora.

-A pesar de tenir
per escrit el vist i plau
del solleric Marcel.lí
Got, segon de bord de
Ia Conselleria d'Esports
del Govern Balear, el
velocista local Josep
Pinya va tenir proble-
mes seriosos amb el
Director del Polies-
portiu Princeps d'Es-
panya per poder en-
trenar els matins. Se-
gons pareix hi ha un
gran ressentiment entre
els dos personatges.

- Els murcians, uns
dels darrers classificats
en el 	 Campionat
d'Espanya, tenien pa-
trocinat per la seva Fe-
deració camiseta, cal-
çons, xandal i mitjons.
Quasi quasi com els at-
letes illencs, sent la
nostra Comunitat amb
una de les rentes més
altes per persona. Ver-
gonya cavaliers!

- Cert directiu del
club local ha aconse-
Ilat als atletes no fer
declaracions a la
premsa.

- I tornem amb en
Puika. A més de no
conèixer els seus pro-
pis seleccionats, un
grupet d'atletes ens ha
fet arribar unes curioses
anecdotes, 	 assegu-
rant-nos que té com-
plexe d'autèntic "fan-
tasmón". Els seus
motius tindran. Proba-
blement 	 un	 dia
d'aquests en tornarem
parlar.

- En Joan -Jaume
Marqués s'ha passat
definitivament a la mar-
xa atlètica, i que en Jo-
sep Pinya aquest any
correrà el "decathlón".

- independen-
tista local que esta
cumplint el Servei Mili-
tar en les files de la Pa-
tna Espanyola ha pro-
més que dilluns reco-
mençarà els seus en-
trenaments atlètics.



Efectivament amics, no vos heu
equivocat, ni vosaltres ni el nostro gran
amic Mossen Llorenç Lladó, rector soli-
dari de les parròquies de la comarca
sollerica, quan a la missa del passat dia
de Pàsqua a l'hora de fer les pregaries,
va tenir temps per pregar perque
l'Ajuntament de Sóller ressuciti.

Podeu estar ben segurs de que les
rialles no mancaren però, també es se-
gur que molts dels assistents que hi
eren presents consideraren que tenia
més ra6 que un sant.

Ara sols manca esperar que el bon
Jesuset l'escolti i de passada també
podra fer ressucitar altres cosetes que
fan olor de podrit.

SEMBLA MENTIDA

• Lo que s'assumpte s'estira.
• Que a les cases de la vila el

diumenge passat a les dotze del mig
dia encara fossin les onze. Oh miracle!!
no havien canviat l'hora.

• Que en Joan Barceló —encarre-
gat de l'ordre de la desfilada de les ca-
perutxes— es tengui que enfadar cada
any per lo mateix: perque no l'entenen

o no l'escolten.
• Que la segona festa de Pasqua

ja fessim el dinar de silleta.
• Que en el dinar de Silleta, Es

Pages fotès de grapes.
• Que a pesar de que alguns

—pocs— comerciants del carrer de Sa
Lluna demanassin que es tornàs a can-
viar el sentit de circulació perque els
seus calaixos es veien perjudicats, de
moment no seis ha fet cas. Tampoc
n'ha quebrat cap, aim') també es vera.

III El goig d'en Tolo Ximet amb el
seus fills a la processó. Bon pare.

• Que el CDS podria acollir a un
bon grapat de disidents d'UM.

• Que el pages sols té por als que
duen pistola -quan la duen- i sobre tot
quan no tenen el capet be per portar-la.

• Que l'enveja sigui trista però, el
"querer i no poder" pot crear menopau-
sia.

• Que les ninetes quan son petite-
tes juguen amb floretes per dins els
jardins.

• Que les ninetes quan son més
grandetes no van de floretes sine, de
fadrins.

• Que no cuidarse el pel, produeixi
mala llet.

Molta palla i poc bessó
Es Pages

L'Ajuntament hauria de ressucitar

Biliar

Va rebre la insignia de la Federació

Bartomeu Arbona "Es Marino" homenatjat

Esperati merescut homenatge a un bon esportista solleric: Bartomeu Merit
Arbona "Es Marino".

Bassiots Alumini - Normalització
Son Clot Promeses Setmanaris

—Des del Port, rebem la
següent cridada d'un veinat
de la zona: "Ens acaben
d'asfaltar Es Través i hi ha
més bassiots que mai. No
ho entenc.

Semblava que aquest
problema quedaria sol.lu-
cionat, i estam pitjor que
abans. No hi ha dret!".

* * *

—Un amant de l'estètica,
ens comunica: "Si Sóller es
una ciutat estètica i maca,
amb cases amb un estil de-
finit, no en sembla bé, que
en un edifici de pisos que
es construeix devora el Pont
den Barona, es vegi tant
d'alumini. Tant costaria
mentalitzar-se de que la fus-
ta, per exemple, es una ma-
tèria molt més adequada
pel nostre entorn?".

* * *

—Resident a la zona de
la Volta Piquera, un jove lec-
tor es demana: "Quan es
normalitzarà d'una vegada
Ia Cooperativa de Sant Bar-
tomeu?. Quan faran els im-
presos comunicats i anun-
cis en la nostra Ilengua?.
Quan es veurà una voluntat
en aquest sentit?. Pel de-
ifies, enhorabona per la se-
va tasca".

—Un comunicant resi-
dent a la cada dia més
poblada zona de Son Puça,
es demana: "No li digueu
més Son Puça. Digua-li "Son
Clot". A mils, en poc més de
mil metres d'asfalt. Tot un

record. Esquivar allô, im-
possible. I pensar que es va
asfaltar fa poc anys. Es clar,
les coses mal fetes, surten
a Ilum ben aviat...".

—Un comerciant del
Passeig de la Platja, treu
fum pels queixals: "Quan
cumplire en Repic la pro-
mesa que va fer, de fer as-
faltar des del pontet fins al
Brisas, publicada en un
setmanari local?. I el mollet
davant el Marina, quan
s'arreglarà i deixarà de do-
nar l'actual lamentable
imatge?. Quan recollirà la
brigada les palmes tallades
de les palmeres?. I la síquia
que han obert al Camp de
Sa Mar, en una obra a mig

fer, aturades, amb tanques
invadint la carretera?. I el
pàrquing de darrera Es
Canyís, actualment inutili-
zatble, amb muntanyes de
trossam de les obres es-
mentades?. Ja sabem que
la nostra es una zona "ma-
leida", però fins aquí podíem
arribar...".

—Un subscriptor del
nostre setmanari ens vol
agrair: "Estic subscrit als
dos setmanaris locals. "Veu
de Sóller" me fou entregada
en me el mateix divendres,
a les nou i mitja del dematí,
al meu domicili. L'altre, el
vaig rebre el dilluns. Al mer-
cat sempre es ven el gene-
re fresc...".

El velnats de la Plat*, es queixen amb raó.

"DEFENSORA SOLLERENSE"
Societat Recreativa i Cultural

Real, 13
07100 - SORER (Mallorca)

Es convoca a tots els socis a l'Assemblea General Ordinà-
ria, que es farà, en el local social, el vinent diumenge dia 14
d'Abril, a les 11 hores en primera convocatòria, i a les 11,30
en segona, d'acord amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1.—Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2.—Extracte de comptes de l'Entitat.
3.—Resum activitats 1990.
4.—Activitats a desenvolupar.
5.—Nomenament de la Junta Directiva per l'exercici

1991/92.
6.—Precs i preguntes.

Sóller, a 1 d'Abril de 1991
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Joan

En el transcurs d'un sucu-
lent dinar de companyonatge,
a les cases de Sa Serra, el
passat dissabte es va fer el
Iliurament de trofeus del Tor-
neig Homenatge a Barto-
meu Arbona, disputat pel
sistema d'eliminació, en el
"Circulo Sollerense", del que
fou triomfador en Joan-A.
Jorquera, seguit d'en Tomas
Plomer, que reberen els tro-
feus acreditatius, donats per
Bar Las Delicias i Joieria Vall
D'Or, de mans del President
d'aquesta Entitat Joan So-
cias.

L'esperat acte acabe amb
l'imposició de la insignia de la
Federació Balear de Biller a
n'en Bartomeu Arbona "Es
Marino", de mans del cam-
pionissim, i millor billarista
mallorquí de tots els temps,
Pere Nadal, en representació
del President del Maxim Or-
ganisme Balear, el qual li diri-
gí unes breus i sinceres pa-
raules Iloant la seva personali-
tat i el seu esperit esportiu.

Seguidament el President

G.M.

En els dos partits retras-
sats de jornades anteriors el
Pep Toni's ha aconseguit vic-
tòries que, junt amb les dues
aconseguides en les últimes
jomades disputades durant
les festes de Setmana Santa,
el situen com a líder desta-
cat.

del "Circulo Sollerense" Joan
Socias, en representació de
tots els billaristes locals
Ii va lliurar una artistica
placa commemorativa de l'ac-
te.

Visiblement emocionat
Bartomeu Arbona dirigí, a

7a Jornada
Caliu 3 — Pep Toni's 26
P.P. 11 — Téntol 4
Hostal Es Port 6 — Escoltes 6
Follets 10 — Fortuna 5

8a Jornada

Pep Toni's 13 — Follets 1
Hostal Es Port 5 — Fortuna 17
Caliu 4 — Téntol 5
Escoltes 3 — F.P. 5

tots els presents i especial-
ment als organitzadors, unes
paraules d'agraïment, que
sortiren del mes fons del seu
cor, que acabaren amb un
Ilarg i sentit aplaudiment, cap
a n'aquest senzill i destacat
billarista solleric.

Classcació

Pep Ton's 	 8 8 0 0 131 37 16
Fortuna 	 8 6 0 2 112 48 12
FP 	 8602  51 45 10
Follets 	 8404  52 59 8
Escoltes 	 8 2 1 5 43 60 5
HostalEsPort 	 8 2 1 5 40 68 5
Cebu 	 8206  53 101 4
Téntol 	 8 1 0 7 34 98 2

Futbol Cinc en Pista

El Pep Toni's es consolida com a lider



Trombó i piano, en concert
M.I.

Joventuts Musicals de
Sóller, ens prepara per
demà, un nou concert de
Joves Intérprets, joves mú-
sics que fan una gira arreu
de l'Estat Espanyol, en
poblacions on hi ha l'asso-
ciació.

El concert de demà se-
re un duo de piano i trom-
bó a càrrec de Patrick
Hopper i Ricardo Casero,
respectivement. Interpreta-
ran obres de Mozart, Cas-
terede, Rabe i Schumann,
entre d' altres.

Patrick Hopper es ho-
landes, i té vint-i-tres anys,

estudie a Holanda i ha ac-
tuat a Estats Units, Cana-
da, Holanda i lugoslavia.
L'any 1.983 va obtenir el
primer premi E. Stein a La
Haya.

Ricardo Casero es de
Valencia, i té 25 anys. Ha
estudiat a Valencia, Ma-
drid, a la Universitat de In-
diana, Londres. L'any 87
guanya el primer premi del
Concurs Permanent de Jo-
ves Intérprets de JJMM.
Actualment es trombe ,

principal de l'Orquestra
Ciutat de Barcelona.

El concert serà demà
dissabte a les vuit de
l'horabaixa a la Sala
d'Actes del Convent.

*
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Redacció

Circulació

El mirai! de l'Horta de
Biniaraix, ja està arreglat

EXPOSICION Y VENTA:
C/. Remaria Bianor, n 1	garais 	

Jo COLON±1
alCO 	 eléfono 63. 22 .0 I

TALLER Y SERVICIO:

TALLER MECA T

C/. Isabel, ri 124

PROMOCION MES DE ABRIL

GRANDES DESCUENTOS

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

SIN CONDICIONES
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RUMORS POLITICS
Avui començam aquesta nova secció que pre-

tenim que tengui durada fins a les properes elec-
cions. La intenció nostra és que el poble pugui se-
bre poc més poc manco, els rumors politics que
circulen a un temps com el que estam, just apropet
de les eleccions. La crònica serà extensible a tota
la vall de Saler, Deià i Fornalutx.

• De moment ja es coneixen la practica totalitat dels
caps de 'lista del partits que aniran a les eleccions, sols
manca per conéixer la persona que representare als verds i
que com ja sabeu per les darreres noticies, la seva elecció
este en mans vostres. Tots el ciutadans que es sentin el co-
lor verd per les venes, poden posar-se en contacte amb el
grup ecologista i votar l'ordre de la llista.

• El Grup Independent, encapçalat de moment pel
metge Tomeu Colom, sembla que estan pendents de veure
Ia reacció final de na Bel Alcover, ja que segons comentaris
molt de fiar, pareix que no esta gens d'acord amb la gent
que ha imposat el Partit Popular per acompanyar-la a la llista.
En el cas de que n'Alcover finalment no volgués encapçalar
al PP-UM, té, diven, les portes obertes per encapçalar als in-
dependents i el metge Colom aniria una passa enrera per
própia voluntat.

• El CDS ja ha triat el seu candidat Mique! Nadal i Pa-
lou; el partit d'en Suarez pareix que ha arreplegat la inmen-
sa majoria dels disidents d'UM que han penjat els mobles:
LLucia Oliver, Guillem Mayol i tal volta quelque un altra
molt representatiu, ara, dins la política local.

• La campanya, de moment ha començat molt freda i
no es veu ànim electoralista; els del PSOE no han piulat ni
molt, ni poc ni gens i tret del PSM que ja fan campanya a
"tope" amb en Joan Arbona -Deu- i en Tomàs Arbona
tots dos a/ carrer, els altres sembla que aniran a les elec-
cions forçats perque de les altes esferes els ho diuen. De to-
tes maneres, es molt normal que dugon les ales baixes, ja
que el panorama que es presenta no es d'aile) mes alenta-
dor.

Ja es quasi segur que en Mique! Soler no anirà a cap
!lista, malgrat sigui ben sabuda la seva intenció d'ajudar a na
Bel Alcover, amb el que sigui necesari. Es veu que les coses
canvien amb el temps i que els aires d'Unió Mallorquina esti-
ren Fort.

Una de les incògnites que més piquen al poble, es
sebre si en Mique! Jaume —PP-- es tornara a presentar i pel
moment i tret de si els que comanden fan quelque xiculina,
Ia seva presencia electoral serà absència absoluta.

A Delà sembla que es presentarà el partit D'Unió
Mallorquina i tal volta els verds, ja que Partit Popular no n'hi
ha per ara. El ck del poble pareix que en Francesc Salas
actual Batte, tornarà a ten/ nala cadira asegurada.

A Fornalutx de moment hi han assegurades dues llis-
tes amb les sigles del PSOE i PP, es possible que n'hi hagi
una altra d'independent encapçalada per en Toni des Clot.
La cara de l'actual Batle Jordi Arbona tornarà a figurar da-
munt els cartells de propaganda electoral però, en aquest
cas, s'haurà de estirar els cabells amb Agusti Serra que de
política no sabem com va, però de predicar i fer sermons, en
va ben servit. La poltrona de Jordi Arbona perilla molt i, so-
bre tot, si es presenten els independents que en cas
guanyar el PP, els altres podrien pactar i llevar-li la presidèl.
cia.

SERVICIO MUNICIPAL
DE SUMINISTRO

DE AGUA POTABLE
Durante los días 8, 9 y 10 de este mes se pro-

ducirán cortes de suministro en la red de distribu-
ción de agua correspondiente a las calles Tramun-
tana y Mestral del Puerto, por procederse a la re-
posición de tuberías. Rogamos disculpen las moles-
tias que ello pueda ocasionar.

Sóller, 3 de abril de 1991
EL ALCALDE

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

Música

Fa unes setmanes publicàrem a VEU DE SOLLER, un
peu de foto en el qual es mostrava el mirall romput, des
de feia mesos, situat a l'Horta de Biniaraix i que dóna vi-
sió al creuer d'aquest punt amb la carretera de Fornalutx.

Dies després, el mirall fou canviat, i ara ja esta de nou
complint la seva missió de donar visibiRat als conductors
que circulen per aquelles carreteres

Política

Agustí Serra Soler, casat amb dos fills, sera el candidat,
amb accepció independent, a la batlia de Fomaiutx, propo-
sat pel PSOE. Va néixer a Sa Pobla, estudià en el Seminari
Diocessa de Mallorca i fou ordenat sacerdot l'any 1.956. Va
ser vicari de Campanet, Andraitx i El Terreno de Palma. A
mes predica la gran Missió de Bons Aires (Argentina) l'any
1.960 i durant el Concili Vaticà Il va ser vicari d'una parrò-
quia de Roma (Sta. Marcella), uns quants mesos.

Te per lema: Fer les coses en serio, rient

Ag -ti Serra, candidat a l'Ajuntament
de Fornalutx pel PSOE

J.C. 	 rroquial i trasllada la font del
baptisme just vora l'altar ma-
jor i li dedica una capella. Feu

Des de l'any 1966 al 1987 	 nova la instal.lació elèctrica. i
fou Parroco de Fornalutx i renove interior del campanar.
secretari de l'Equip Sacerdo- 	 Va promoure, cercant aju-
tal de la Vall de Sóller. 	 des econòmiques, el compex

El Papa Joan Pau Il li con- esportiu de "Sa Rotlana", que
cedí la dispensa del celibat. s'acabà sense una pesseta
S'ha dedicat sempre a la per- de deute.
sona, més que a les coses. 	 D. Agustí va fer la creu
Per ell, l'home es la imatge de d'entrada i restaura l'orgue
Déu. 	 que data del segle XVI. Quasi

A Fornalutx, l'any 1.967 va el darrer any va fer nova la
fer la reforma de l'altar major teulada de l'església, feu re-
restaurant un retable i prebite- formes a la rectoria i refongué
ri. Transforma la sacristia do- la campana grossa, clivellada
nant-li un caire de museu pa- de dalt a baix.

BAUTIZOS
COMUNIONES

ANIVERSARIOS

¡¡ CELEBRELO
CON NOSOTROS!!

CeJ 	 (D)Z1

egilxzetía - - Waft 	 Wzoki.laniett'a

C/. Lluna, 5 • gjr 63 09 07 - 07100 SÓLLER

AQUI 0 EN SU CASA
nosotros le ayudamos

a prepararlo.

PIDA NOS PRESUPUESTO




