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Teatre

IMIN•

Comença la remodelació de les oficines de Correus
P.P.

Dimarts d'aquesta setmana co-
mençaren les obres de remodelació
de l'edifici que acull les oficines de
Correus, Telègrafs i la Caixa Postal,
situat al carrer de la Rectoria. Bàsi-
cament, els treballs tenen com a fi -
nalitat la de conferir una major
amplària a l'administració de la Cai-
xa Postal i una major autonomia
respecte a la resta de dependen-
cies de Correus.

Modemització

En lmies generals, les obres
consistiran en la reorganització de

l'espai interior, amb ampliació de les
sales destinades a oficines en de-
triment de l'estança reservada al
públic. També s'independitzarà la
Caixa Postal adequant les seves
oficines a les necessitats actuals, i
es pintarà i enrajolarà de nou. Al ma-
teix temps, s'aprofitarà per instal.lar
un sistema d'aire acondicionat, per
incrementar la seguretat de l'edifici i
per normalitzar la installació elèctri-
ca a 220V.

Durant tot el temps que durin les
obres, les oficines romandran
obertes al públic.

Els treballs seran realitzats per
una empresa de Ciutat, i el seu cost
global s'aproxima als 34 milions de
pessetes.

Veu de SoIler rO° 

Futbol

En un autèn-
tic allau de joc
ofensiu, el Seller
es va desfer cla-
rament del te-
mut Poblense. El
primer temps,
de
amb un gol ini-
dal del recupe-
rat Alfons, a
l 'executar impe-
cablement un
clar penal sobre
Bestard.

El segon, de locura. Tuduri, des de 25 metres, foté un xu-
tes que entrà per l'escaire del porter Agusti. A la segona
part, els de casa es dedicaren a nadar i guardar la roba. Aixi i
tot, Sánchez va estar a punt de fer el tercer. Demencial arbi-
tratge de M. Coll Homar, que privà als locals de dos clars
penals i els ve anul.lar un gol més que dubtós.

Diumenge, a partir de les cinc del capvespre, al camp de
S'Arenal, el Seller té la gran oportunitat de netejar la compta
de negatius. A l'equip de Pere Gost li costa molt fer gols, i el

Sóller te 
una gran defensa: pronbstic: X-2.

El Stoller es Ilueix
davant els poblers (2-0)

A S'Arenal, el pronòstic és solleric

Ayons, que va tenir una notable actuaciô
davant els blau-granes, ja sap el que es

mullar dins S'Arenal. (G. Deyii).

Fa pocs mesos informaven d'un grup
d'animats sollerics que havien format un

grup de teatre. Ara, més decidits que
mai, fan els darrers assaigs per poder

presentar-se en públic durant les festes
de Sa Fira. El nom que han donat al

grup teatral es "Corriola", i la primera
obra que representaran serà "Mestre Lau

es Taconer", de Tous i Maroto. Dins el
programa de les Fires i Festes de maig,
en concret el divendres 10, actuaran al

teatre Alcázar.

El grup de teatre "Corriola"
actuarà per Sa Fira

Més d'una vintena de persones,
treballen per poder posar en escena

l'obra. En una anterior edició ja

Actors i col.laboradors

President: Joan Frau
Oliver.

Vicepresident:
Guillem Mora Rullan

La banda de
música ha
elegit nova
directiva

Joan T. Vigo Campins

Divendres passat, al
local d'assajos de la
Banda de Música amb
l'assistència de 17 socis
es va anomenar la prime-
ra Directiva oficial de

gestora presidida per D.
Guillem Mora Aden.

En cumpliment dels
Estatuts, es celebra
l'elecció directa i secreta,
quedant a la primera vol-
ta empatats per el carreg
de president D. Joan
Frau Oliver i D. Guillem
Mora Rullan. A la segona
volta, per una petita dife-
rència resultà elegit pre-
sident el metge—dentista
D. Joan Frau Oliver, i
Vicepresident Dn. Gui-
Ilem Mora Rullan, prou
conegut i promotor del
reneixement de la Banda
de Música de Sóller.

Els vocals

Com a vocals, formen
part de la nova Directiva
Miguel Melia, Joan Vigo,
Pedro Andreo, Antoni
Pomar, Andreu Vivas, Je-
roni Rullan, Josep Cabre-
ra i Jaume Llabrés.

La Directiva decidirà
els cárregs de Secreta-
ri Tresorer

De moment cal indi-
car què la il.lusió està
present en tots i cada un
dels músics, que es vol
captar socis per les aju-
des i aportacions eco-
nòmiques necesseries,
que hi ha bona voluntat
d'entesa amb l'Ajunta-
ment, i que es seguiran
les gestions iniciades per
l'actual vicepresident En
Guillem Mora, amb pers-
pectives ben optimistes i
Ia ferma voluntat de
"crear cantera" de cara al
futur.

Telecomunicacions

L'atracció tornarà ser Maria
del Mar Bonet

M.I.

El programa de les Fires i Festes ja està enllestit i a im-
prenta. Molt prest sere al carrer.

Com a primicia, els espectacles que animaren les vet-la-
des seran: Na Maria del Mar Bonet, que actuate al diumenge
a la nit, a la plaça de Só ller, on abans hi haute una ballade
popular que guiaran els grups Aires Sollerics i Estol de Tra-
muntana.

El dissabte, la verbena tendre aire rock i pop. Els grups
deienencs "Pa amb Oli Band" i "S'Altra Banda" contribuiran a
que tots moguen a ritme els ossos, i el grup "Montenegro"
donará un aire Pop-Rock a la nit.

T.O.

M.I. anunciàrem els noms d'actors i actrius.
A més dels que veurem damunt
l'escenari, darrera les cortines hi haurà
altres col.laboradors que també fan i
faran possible l'actuació: els decorats de
Pere Moreno, Tomeu i Pep Sampol, el
maquillatge i perruqueria de Margalida
Socias i Tomeu Campins, Ilunn i so de
Josep Bauçà lgnasi
Dimarts d'aquesta setmana ja han
començat a fer els decorats, i durant la
darrera setmana, els assaigs ja es faran
a l'Alcázar i no a Can Dulce, tal com es
fan ara. El vestuari i mobiliari serà antic,
d'època, deixat de particulars.
Tota el muntatge de l'obra, el grup
Corriola la podrá dur a terme gràcies a
subvencions de l'Ajuntament i Sa
Nostra, i també per les facilitats que
l'Associació de Can Dulce ha donat.

l'Associació "Banda de
Música de Sóller", que
fins ara havia estat regi-
da per una Comissió
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EL TEMPS
Estació de Sa Vinyassa

Una malaida ventada
amb destrosses
generalitzades

Joan Puigserver

TEMPERATURES
	

PLUJA
Maxima 21'2 dia 15
	

10 dia 15
Minima 5'4 dia 11 9'11. dia 17

No va començar gaire be aquesta setmana metereo16-
gicament parlant. La nit de diumenge a dilluns ens arribá
una ventada d'aquestes que fan matx i que es prolongá
fins be tot el dilluns.

En el Far de Punta Grossa es registraren cops de vent
superiors a 100 km./h. direcció Sud-Est (Xaloc), a Sóller a
alguns llocs es va superar aquesta velocitat.

El resultat fou de destrossa per tot arreu, en el Port
barques esfonsades, i a la Vall arbres arrabassats en rodó,
cimals per tot, teules que volaven i fins i tot teulades sen-
ceres prengueren el vol sota l'impúls d'aquesta mnena
d'Huracà.

Ajhir dijous el temps canvià radicalment amb l'arribada
d'una invasió d'aire fred que ha provocat una considerable
davallada de temperatures fins a un nivell més propi de ple
hivern que no pas de primavera. Sembla que aquesta ona
de fred es podria prolongar tot el cap de setmana.

Jo ho diu a dita popular:
"Bons amics i bons abrils, un entre mils".

MERCAT SOLLER
VERDURES

Tomatica Mallorca (ptes. Kl.) 	 120
Poma "golden" (ptes. Kl.) 	 120
Maduixa extra (ptes. Kl.) 	 400
Bledes (manat) 	 30
Espinacs (manat) 	 30
Taronges (KI.) 	 25
Llimona (KI.) 	 25
Enciam(unitat) 	 45

CARN

Costelles agulla (KI) 	 540
Fetge (KI) 	 140
Bistec vedella (KI) 	 1.3 5 5
Ventresca (KI) 	 355 
Pit vadella (KI) 	 490
Costelles cuixa anyell (KI) 	 1.100
Pit anyell (KI) 	 350

CULVIURES

Foiegras "La luna" (Ilauna) 	 140
Olives sevillanes extra (KI) 	 250
Xocolata amb I let "Nestle" extraff (un.) 	 95
Arros "La Fallera" (KI.) 	 119 
"Rosegones" d'ametla "Dulce Sol" (Pq.) 	 135 
Fuet extra "Procarvirt" casolà (KI) 	 195 
Formatge "Grimalt" extra genuf (KI) 	 890
Formatge barra "Grimalt" extra (Kl) (KI) 	 650
Croquetes per ca "Friskies" extra (KO (KI) 	 250

11=111111=1111111111101111=11111■N
Molls (K1) 	 1200
Sardina (KO 	 400
Gamba fresques de Si:flier (KI) 	 1500/2300
Calamars (Kl) 	 2000
Musclos (KO 	 250
Gerret fresc (KI) 	 400

UMW
El passat dia 15 d'abril a mig dia es va Inaugurar el Restaurant Ferrocarril. Feia aproximadament

un any i mig que estava tancat, i després de ser remodelat ara presentara un servei de "Self Service",
amb gran cuantitat de plats variats, i també menjar per endur—se'n, a uns preus assequibles.

A partir del passat dilluns, ic16, està obert a tothom.

El Col.legi Es Puig treballa el Medi Ambient

Els
alumnes de

primer no
volen
res en

terra

L'escola "Es Puig" està as-
sociada a la UNESCO i un
grup de professors està tre-
ballant el tema del Medi Am-
bient.

En el col.legi s'estan rea-
litzant una sèrie d'activitats
per a conscienciar als alum-
nes de la importància de con-
servar el nostre entorn i de-
senvolupar en ells un esperit
critic. Inicien la tasca els de
primer nivell, defensant la ne-
teja dels nostres carrers.

(A la fotografia l'equip de
mestres: Agustina Sánchez,
Catalina Sastre, Catalina Ber-
nat i Catalina Colom).
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St. Vicenç i St. Expédit.
Demb, dissabte 20 d'abril,
Sta. Mariana Vilalba, St. Ma-
riá i St. Sulpici.
Diumenge, 	 Passat—demà,
dia 21 , St. Anselm.

Costumari
St. Vicenç era de Colliure,

pescador.
St. Expédit es invocat en

cas de parts difícils i en acci-
dents que requereixen urgen-
cia i decisió.

Santa Mariana fou passa-
mera i cordonera. Feia cor-
dons sense roda, ni fil ni cap
ema, sols movia els dits, I ja
sortia el fil de la llargària i gru-
)(Aka que volia.

St. Marcià era pastor de
vaques, era l'advocat dels
pastors del bestiar bovi.

St. Sulpici era l'advocat
dels mariners i pescadors en
general, i de fat totes les per-
sones que s'embarcaven.

primitiva
Sorteig d'ahir dijous,

dia 18 d'Abril

12 	 13 	 22
25	 31	 37
—Comp. 9

kl o.n.c.e.
Dijous,18d'Abril 	 68.110
Dimecres, 17 d'Abril 	 86.242
Dimarts, 16 d'Abril 	 80.544
Dilluns, 15 d'Abril 	 25.663

Divendres, 12 d'Abril
16.951

PUNTS
DE VENDA

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

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

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

Estanc Plaça Fleming

ANUNCIS CLASSIFICATS

RECEPCIO DE PUBLICI-
TAT a "Diario de Mallorca",
esquelas, publicitat en gene-
ral, classificats, etc.

Telefonau al63.03.87.

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

SE ALQUILA casa C/. Vic-
toria n. 16 con baño completo
y aseo. Razón: Tejidos Oliver,
Tel. 630405 / 630226.

ES NECESSITA un/una
persona que sàpiga fer cuina
mallorquina per estar a la cui-
na d'un restaurant. Tfn.
63.19.52 i 63.30,70

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

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

63.08.65 i 63.07.68.

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

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

UNIVERSITARI &ma clas-
ses de repas. EGB i BUP (cata-
là, matemàtiques, llengua j li-
teratura). Inform. 63.00.31 de
13 h.a 14h.

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

ES DONEN classes de re-
pas d'anglés a nins i nines
d'EGB. Informació 63.27.43.

ALQUILO CHALE sin
muebles en el PTO. de Sóller:
tres dormitorios, cocina
amueblada calefacción. Ense-
fiat A.P.I. 63 0398.

SE VENDE Seat Marbella
PM—AV 3 meses de garantia.
Taller Pau i Marc& T. 63 34 50.

OCASIO. TELEVISOR CO-
LOR PRIMERA MARCA (RA-
DIOLA). Practicament nou.
(usat 4 mesos). 17 pulgades; 60
presintonies, Euroconector.
Resolució 2000 caràcters. Co-
mandament a distancia. Ca-
rretó móbil amb rodetes op-
cional. Telèfon 63.04.69 a hores
de comerc (563.15.84.

ALQUILO local—almacén.
C/. del Mar, II". 59. Tfno.
29.61.96.

CERCAM un local per po-

sar una tenda en el centre del
poble. Tin. 63.07.95. Telefonear
deles 12,30 h. ales 14h.

RESTAURANT SA FONT,
precisa camarero/a para co-
medor. Tell. 632655.

SI TIENE usted alguna
propiedad para alquilar en
verano. Tenemos clientes para
usted. Tfno. 63.34.21.

SE VENDE moto Yamaha
TZR-80, color negro, en per-
fecto estado. Un año. Tel.
632999.



L'Assemblea acorda modernitzar la
tafona i actualitzar les aportacions

La Cooperativa Agricola "San Bartolomé" comercialitza durant l'any 1990 un total
de 1.928 tones de fruita de tota classe, majoritàriament cítrics, que reportaren uns in-
gressos aproximats de 120 milions de pessetes. Aixi ho informà el secretan  en el
transcurs de la Junta general ordinària de socis celebrada el passat divendres al local
de l'entitat. El benefici net ascendeix a 3.300.000 ptes.

D'entre els ingressos cal consignar una partida de 3.796.000 ptes. procedents de
MAPA per a l'ampliació de centres de manipulació de productes horticoles, i una altra
de 3.785.000 ptes. del Govern Balear per a la capitalització de Cooperatives. En el ca-
pitol de despeses, cal ressenyar els 21 milions aproximats que costà la nova nau i al-
tres 10 milions de les cambres frigorifiques.

P.P.

En un altre punt de
l'ordre del dia, la Rectora
notifica haver donat de bai-
xa una vintena de socis per
no haver satisfet les apor-
tacions econòmiques co-
rresponents.

Unificació

Seguidament, s'aprova
per unanimitat una memò-
ria- proposta per a la unifi-
cació del patrimoni de la
Cooperativa amb el de la
secció Horto-frutícola. Se-
gons aquest document, els
socis de la secció Horto
cedeixen el seu patrimoni a
Ia Cooperativa, i aquesta
els reconeix un cart número
d 'aportacions proporcional
al valor dels béns cedits.
Aquestes aportacions se-
ran distribuides entre els
antics socis de la secció
Horto d'acord amb els
doblers que cada qual hi té
invertits.

Pugen les quotes

A proposta de la Recto-
ra, s'acordà que el valor de

l'aportació minima, que
fins ara era de 5.000 ptes.,
s'incrementas fins a les
6.800 ptes. Al mateix
temps, es resolgué que la
quota minima d'entrada
dels nous socis fos l'equiva-
lent a cinc aportacions,
més una quota d'ingrés de
1.700 ptes. Aquesta quanti-
tat podrà variar en fundó
de la superfície de terra
que posseeix l'aspirant a
soci.

Reformes a la tat ona

El tema que desperta
major interès entre els as-
sistents fou, sens dubte, el
relatiu a la reforma de la
tetona.

D'acord amb les expli-
cacions proporcionades
per la Rectora, la reforma té
per objecte aconseguir un
major preu de venda de
l'oli, a través de la millora
de la qualitat. Per obtenir
aquest objectiu, es podria
reutilitzar els safarejos i els
magatzems, pert' és ne-
cessaria la modernització
de les instal.lacions i la in-
corporadé—de—nova- maqui-
naria.  

El cost cfaquesta inver-

sic:, es calcula que ascendi-
it a uns 30 milions de pes-
setes. La Conselleria
d'Agricultura està interes-
sada en financiar part
d'aquesta inversió, i es
creu que a través del
FEOGA es podria obtenir
una altra subvenció del
45% del cost.

La resta, fins a uns 10 o
12 milions, hauria de ser
proporcionat pels socis en
forma d'aportacions volun-
taries.

L'assemblea acorde ini-
ciar les gestions i dona con-
fiança a la Directiva parque
es sol.licitin els estudis tèc-
nics pertinents i es calculin
els pressuposts d'inversió.

Renovació de càrrecs

En darrer terme, es
procedí a la renovació de
cameos de la Junta Recto-
ra. Fou reelegit Josep
Lluís Fortesa, que passara
a exercir el carrec de Vi-
ce-president. El Secretari
Jaume Oreli no es presen-
tà a la reelecció i queda a la
Rectora com a vocal; per
tant, el càrrec de Secretan
roman momentàniament
vacant.

Durant l'any 1990, la Cooperativa comercialitzi truita per valor de 120 milions de pessetes.

La Cooperativa i la secció Horto-frutícola unifiquen el patrimoni

Cooperativa agrícola "San Bartolomé"

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Don Cristóbal Pizá Bennasar
(VDO. DE MARIA1VIAYOL MAYOL)

Que falleció en Sóller, el día 13 de Abril de 1991.
A LA EDAD DE 81 AROS.

Habiendo recibidolos Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica.

Sus afligidos: Hija, Maria Isabel Pizá Mayol; hijo político, Jaime Darder Rullán; nietos, Mark y Jason Stowe Pizá (au-
sentes); nietas, Marta, Clara, Maria y Ana Darder Piza; hermana, Francisca; hermanas políticas, sobrinos y demas pa-
rientes ruegan una oración por su alma.

Casa mortuoria: Calle Real, n32, Sealer.

"Es Centro"
está
d'obres

P.P.

En execució de
l'acord adoptat per
l'Assemblea general
de sods, la societat
"Círculo Solleren-
se" està procedint a
ampliació dels sani-

taris de la planta bai-
xa de l'edifici de la
laça Constitució.
Les obres comença-
ren dilluns d'aquesta
mateixa setmana, i
s'espera que acabin
a finals d'aquesta o
principis de la pròxi-
ma.

El bar, tancat

Aprofitant l'avi-
nentesa, els conces-
sionaris del bar de la
societat han decidit
clausurar per alguns
dies aquest establi-
ment per tal de pro-
cedir a la neteja i de-
sinfecció de la ma-
quina de cafè i de les
congeladores, així
com per repintar les
cadires de la terras-
sa.

Tot i que la resta
de dependències ro-
manen obertes als
socis, l'activitat de la
societat s'ha vist no-
tablement recluida a
causa dels esmentats
treballs.

RESTAURANTE FERROCARRIL
SELF - SERVICE

Les ofrece sus servicios y platos variados, y les comunica que estará habierto de lunes a
sábado, el domingo permanecerá cerrado por descanso del personal.

Horario de 11'30 a 16.
Telf. 63.01.02 - Plaza de España n 6 - Sóller
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Veu local

Demà comença la VI Trobada de Pintors
del Barranc

Demà dissabte, a partir de les 10 del matí,
el Barranc començarà a omplir-se de pintors
narticipants en la VI Trobada.

Cada dia, i tota la setmana que ve, des
d'acjTesta hora fins a les 5 de l'horabaixa po-
dran. pujar a pintar; abans, pert', per participar
gauran de passar pel Casal de l'Associació de
/Veins de Biniaraix, on posaran el segell a la te-
la.

També, per participar en el sopar de ger-
manor que es farà a Can Ribera, els pintors i
acompanyants que hi vulguin assistir, s'han
d'apuntar a l'Ajuntament de Sóller.

Avui, per altra part, es presenta a Palma el
cartell que anuncia la Trobada de Pintors. El
póster és de Francisca Marti, i l'acte es fa al
migdia al restaurant Zarzagan, del Passeig Ma-
rítim.

Escorca

Cultura dóna dos milions i
mig a l'Escolania de Lluc

Redacció

La Conselleria de Cultura i el Bisbat de Mallorca han fir-
mat un conveni de col.laboració segons el qual la institució
autonómica entrega una ajuda económica de dos milions i
mig de pessetes a l'Escolania de Lluc a canvi de facilitar la
visita a les instal.lacions del Santuari a col.legis, escoles i ins-
tituts interessats en veure'l.

El conveni va ser firmat el passat dimarts en el transcurs
d'una reunió que mantengueren la Consellera de Cultura
Maria Antònia Munar i el Bisbe de Mallorca Teodor Ube-
da. Aquesta subvenció sera destinada a I' escola de música
de l'Escolania, reconeguda pel Conservatori de Palma, en la
que els 64 Blavetsaprenen les tècniques de vocalització.

Els treballadors dels gas
podrien fer vaga

G.M.

Com a quasi totes les empreses de l'Estat, desde principis d'any,
els treballadors de la companyia de distribució elèctrica El Gas, S.A. i
Ia direcció de la mateixa, estant intentant arribar a un acord per tal
d'establir el tant per cent d'increment dels salaris per aquest any 1991.

De moment, però, no pareix que aquest acord pugui existir, davant
Ia negativa de l'empresa de no acceptar més d'un 7%, mentres que
els treballadors reivindiquen un augment del 7,5% amb una clausula
de revisió salarial de 6,5%.

Posats en contacte amb el Colectiu de treballadors de l'empresa,
ens manifestaren que, 'tot i que l'increment que e#s demanen fa rialles,
Já que la majona de convenis per al 1991 s'estan negociant per damunt
del 8%, el Consell d'Administració de la companyia no l'accepta, i a
més, dóna Ilargues a l'assumpte ajornant totes les seves decisions, en
relació a les propostes que fan els treballadors, amb l'excusa de que
només fan una "Junta" cada mes, cosa que, per altra pan, deixa en cla-
ra evidencia a les persones que el mateix Conseil va delegar per a la
negociació dels convenis".

"Això, —seguiren dient— no s'entén de cap manera, ja que, el Gas
no es mou en un sector deficitari, ni l'empresa tampoc ho és, o al
menys no en dóna la imatge, perquè, per exemple, en els dos o tres
darrers anys, ha incrementat el seu capital social en un bon grapat de
milions, i per altre part, enguany la "corrent" ja ha pujat una mitja del
6,8%". Per acabar, assenyalaren que si la direcció de l'empresses tan-
ca en la seva habitual actitud, poc dialogant i a l'espera de que els tre-
balladors afluixin, el qual no fa més que allargar el conflicte i crear un
clima de malestar, es veuran obligats a prendre mesures de pressió
entre les que hi caldria la convocatória d'una vaga.
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Un nou treball de Plàcid Pérez
sobre Història de la Llengua

Redacció

Editat per la secció de
publicacions de l'Abadia de
Montserrat, acaba de sortir a
Ia Ilum pública un nou llibre
en homenatge al lingüista
Joan Fuster, en el que es
recullen articles diversos
sobre lliteratura i Ilengua ca-
talana.

L'edició, titulada "Estudis
de Llengua i Literatura III", ha
estat a cura d'Antoni Fe-
rrando i del solleric Albert
Hauf, cap de departament
de Literatura i Llengua Cata-
lana de la Universitat de Va-
lencia.

El Setmanari SOLLER

En aquesta publicació, i
sota el títol "La pàgina literà-
ria 'De l'Agre de la Terra'
com a font documental", hi
ha publicat un breu article
l'historiador solleric i col.la-
borador del nostre Setmana-
ri Plàcid Perez.

• En la seva col.labo-
ració, Plàcid Perez explica
sumàriament la história del
Setmanari SOLLER i comen-
ta les distintes èpoques que
ha conegut fins els nostres
dies.

• En segon Hoc, des-
criu el contingut, estructura i
característiques de la secció
"De l'Agre de la Terra", que

s'hi publicà entre 1907 i-
1937 i assolí un gran presoji
entre els intel.lectuals
moment. L'autor defensa la
importància d'aquesta sec-
ció com a font documental,
a l'hora d'estudiar ternes re-
lacionats amb la història de
la literatura catalana d'aquell
període.

• Finalment, i simple-
ment a títol d'exemple, Plà-
cid Perez ofereix una relació
dels autors, de les traduc-
cions d'escriptors estran-
gers, de les novel.les per
capitols i de les ressenyes
d'actes culturals i politics
que es publicaren en agues-
ta secció entre els anys
1929 i 1931.

Literatura

CALLE BAUZA, N.° 9
TELEFONO 63 33 50

FAX 63 33 12
07100 SOLLER

MALLORCA - ESPANA

B. A. L. 195 

PUENTE 1° DE MAYO
GALICIA AL COMPLETO

2 MAYO PALMA-VIGO-RIAS BAJAS-LA CORUÑA.— Presentación en el aeropuerto de Palma
a las 06'00 horas para salir en avión con destino a Vigo. Salida a las 0725 horas. Tras una ho-
ra y treinta minutos de vuelo llegada. Traslado a la ciudad y tiempo libre para visitas. Alrede-
dor de las 12'00 horas nos trasladaremos a El Grove (cuna del marisco). Tiempo libre para el
almuerzo (por cuenta de los Sres. clientes). Por la tarde visitaremos la maravillosa Isla de La
Toja. Después continuación de la excursión hacia Cambados, Villagarcfa de Arosa, Carril, Pa-
drón, Santiago de Compostela y finalmente llegada a La Coruña. Cena y alojamiento en el ho-
tel.

3 MAYO LA CORUÑA.— Estancia en el hotel en el régimen de alojamiento y desayuno.
Día completamente libre para los Sres. clientes.

4 MAYO LA CORUÑA.— Desayuno y alojamiento en el hotel. Día libre para los Sres. clientes. Para
los Sres. interesados realizaremos la excursión facultativa a Portugal, lugar ideal para las

- compras. Por la tarde regreso al hotel.
5 MAYO LA CORUÑA-SANTIAGO DE COMPOSTELA-PALMA.— Desayuno y a media ma-

liana salida en autocar hacia Santiago de Compostela. Llegada y visita a la ciudad: la Catedral,
con su maravilloso Pórtico de la Gloria, el Barrio antiguo, la Universidad, el Hostal de los Re-
yes Católicos... Tarde completamente libre hasta las 21'00 horas en que realizaremos el tras-

- lado en autocar al aeropuerto de Santiago para salir en avión con destino a Palma. Salida a las
23'00 horas. Tras una hora y treinta minutos de vuelo llegada a Palma y FIN DEL VINE.

PRECIO POR PERSONA 	  38.900 Mae.
Suplemento habitación individual 	  6.800 Mae.

EL PRECIO INCLUYE: —AVION DE PALMA-VIGO Y DE SANTIAGO-PALMA.
ESTANCIA EN EL HOTEL ATLANTICO (4E) EN H/D

—EXCURSION DEL DIA 2 Y LA DEL DIA 5/5.
—ACOMPAÑANTE DESDE PALMA Y SEGURO DE VIAJES.

NO INCLUYE: —EXCURSION AL NORTE DE PORTUGAL.
—SERVICIO DE GUIAS LOCALES.

HOTEL RESERVADO: HOTEL ATLANTICO (4E) JARDINES MENDES NUÑEZ.
TEL. 226500, LA CORUÑA.

IMPORTANTE:
PARA LA ENTRADA EN PORTUGAL ES NECESARIO EL D.N.I. EN VIGOR.

Tots en assemblea
L'Església som essen-

cialment Poble de Déu, as-
semblea de fills de Déu i
germans, convocada per
l'Esperit de Jesucrist Res-
suscitat.

I estam i vivim dins
aquest món recorrent l'eta-
pa histórica de la nostra
existencia personal —l'etapa
reina en termes ciclistes—
que, per altra part no es la
definitiva. Aix?) sí, es sempre
important per a la classifica-
ció.

En en aquesta etapa de
muntanya que realitzam els

Avisos eclesials

creients en Jesucrist que
som a Sóller que s'hi van
succeint tots els esdeveni-
ments, projectes, realitza-
cions i esperances, i que fan
més viva, joiosa i Ileugera la
nostra ruta, la pujada en
boldró.

Es la nostra ruta una co-
rreguda no de competencia
individual ni de velocitat. Es
de esforç personal en co-
munitat on més important
que el fer via es essencial
que tots i cada un circulem
personalment sense des-
penjar-nos de l'aplec cornu-

nitari.
I fonamental per a tots

será aturar-nos. Es el que
pensam fer el diumenge 19
de maig, a Sa Capelleta.
Aplegar-nos a parlar del que
feim i pensam, del que hau-
riem de fer, del que creim i
sentim envers el nostre es-
timat Poble i Vall de Sóller i
també de l'ésser i la missió
de l'Església aquí i ara.

I que la tasca a realitzar,
la missió, no minvi la germa-
nor i la joia que hem de me-
nester per a realitzar-la.

Llorenç Lladó Calafat

La primera comunió

La Parroquia de Sant Bartomeu celebrarà la
primera comunió dels infants en tres toms que
corresponen a les següents dades:

Diumenge, 5 de maig, ales 12h.
Diumenge, 2 de juny, festa del Corpus, a les

12 h.
Diumenge, 16 de juny, a les 12h.
Els infants que com a minim hagin fet dos

cursos de catequesi i tenguin els vuit anys
acomplerts poden realitzar-la.

Per a tal fi, a la próxima setmana hi ha agues-
tes trobades:

Dimarts, dia 23, 21,30 h. a la Rectoria: Reunió
de pares.

Dijous, dia 25, 18 h. en "Els Jardins": cate-
quesi sobre la Confessió per els infants que ha-
gin de combregar.

Divendres, dia 26, 20 h. a la Parròquia: Cele-
bració del Perdó per els infants i els seus pares.

Diumenge, dia 28, 20 h. a la Parròquia: Ce-

lebració, amb catequesi, de l'Eucaristia per els
infants i els seus pares.

Unció dels malalts

La Parróquia de L'Horta celebrará la unció
dels malalts en la solemnitat del IV diumenge de
Pásqua. Seré a les 10,30 h. del pròxim diumen-
ge, dins la celebració de la Missa Dominica].

La Parroquia de Biniaraix celebrará la Un-
ció a la Missa del dissabte dia 27 d'abril, a les
20,30 h.

La ParrOquia de Sant Bartomeu celebrará
la Unció el diumenge dia 28 d'abril, a la Missa de
les 12 del migdia.

Conseil de Sector

Els consellers membres dels Consells Parro-
quials del Sector Pastoral de Sóller es reuniran
els divendres 26 d'abril, a la Rectoria, amb el Vi-
cari Episcopal.

Veud'Església
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113 participants al II Gimcana
Fotogràfic

Port 

Ahir, l'arquitecte Lluís García-Ruíz presentà el projecte   

Un passeig amb doble fila de palmeres
al voltant de la badia

Redacció

Diumenge es va tornar ce-
lebrar la II Gimcana Fotográ fi

-ca "Es Firó". Després de l'éxit
obtingut l'any passat, aquest
any la participació va superar
els cent participants que va-
ren venir de Sóller i de gaire
bé tota l'illa: Palma, Alcúdia,
Inca, Sa Pobla, Esporles.

El trajecte

Poc abans de les 10,00

del mat es congregaren de-
vora la banderola de FUJI que
es veia a Plaça: Sels entrega-
ren els rodets i feren fotogra-
fies de tota mena: des de fo-
rats fins a animals i altres bès-
ties. Passaren el següent
control amb un bitxo viu i ana-
ren a fer les aigües de l'Abril i
l'estació per anar a caçar un
MONUMENT!. A la Pizzeria
Tara els obsequiaren amb un
refresc per recuperarse i feren
Ia foto del Banc Hispano i
anarem al control amb una
pedra del Túnel.

Després feren els temes
del "Cafe, Copa i Puro" i se
posaren romàntics. Baixaren
al Port a fotografiar-lo i acaba-
ren la gimcana duent un poc
de sorra i aigua allà on l'ani-
mal petit de ferro canvia el
cap de Hoc.

Tot això feren els partici-
pants afinant l'enginy i fent les
millors fotos possibles, pas-
sant-s'ho d'allà més be.

Dia 11 de Maig, a Can
Dulce veurem els resultats i
els premiats, en una exposició
que duraré totes les festes.

Redacció

Mig any després d'haver
rebut l'encárreg de redactar un
projecte d'embelliment de la
badía del Port de Sóller, l'arqui-
tecte Lluís García—Ruíz ha pre-
sentat el nou document tècnic
al Consistori, en el transcurs
d'una reunió de la Comissió In-
formativa de Turisme celebra-
da ahir mateix.

Un passeig peatonal

En lines generals, el projec-

te mantén la mateixa filosofía
que el redactat l'any passat
per la Jefatura de Costas, con-
sistent en l'habilitació d'un
ample passeig peatonal que
dóna la volta a la badía, des del
moment petit fins al Bar Brisas.

En el trams on aquesta
ronda peatonal córre parral.lela
al tramvia, es situa a un nivell
inferior a la via i, sempre que es
possible, acaba amb unes es-
calonades corregudes que
permeten accedir directament
a la platja. La separació entre el
passeig a la via es fa mitjan-
çant unes pasteretes on s'hi

sembra vegetació de poca al-
tura.

Segons el projecte actual,
el passeig estará adomat amb
una doble fila de palmeres i si
collocaran bancs sense res-
patIla en forma d'ala de gavina.

També está prevista la pea-
tonització quasi completa de la
primera línia de la platja den
Repic, entre el torrent major i la
carretera d'accés a la platja. Es
mantenen els aparcaments de
la plaça de sa Torre.

El cost d'execució d'aquest
projecte es sitúa al voltants
dels 300 milions de pessetes.



AJUNTAMENT DE SOLLER

Alineació immoble situat al carrer de Batac
En el B.O.E. mim. 81, de dia 4-4-91, i en el B.O.C.A.I.B. núm. 28, de dia 2-3-91, es publiquen anuncis

relatius a la SUBHASTA convocada per a la "ALINEACIO IMMOBLE SITUAT AL CARRER DE BA-
TAC, NUMERO 32, DEL TERME DE SOLLER".

TIPUS DE LICITACIO: 5.000.000 ptas. en alca.
GARANTIA PROVISIONAL: 100.000 ptas.
DOCUMENTACIO A PRESENTAR: La assenyalada als Plecs de Condicions Econòmiques i Admi-

nistratives.
PRESENTACIO DE PLECS: Fins dia 27-4-91, a les 13,30 hores, a les oficines de l'Ajuntament

(Pca. Sa Constitució, 1).
OBERTURE DE PLECS: Dia 29-4-91, a les 12 hores, al Saló d'Actes de l'Ajuntament.
CONSULTA EXPEDIENT: Ala Secció de Contractació, situada a la 3a. planta de l'Ajuntament.

Soller, a 10 d'abril de 1991.
EL BATLE.

OPOSICIONES. - Administración de Justicia,
r , 	próxima convocatoria, 4.000 plazas

aproximadamente, plazas en Sóller,
información en c/. Prosperidad 2 o al 630348.

AJUNTAMENT DE SOLLER

Millora i ampliació xarxa d'abastament i depósit
regulador del nucli urbà de Stiller (la. fase)

En el B.O.E. núm. 81, de dia 4-4-91, i en el B.O.C.A.I.B. núm. 28, de dia 2-3-91, es publiquen anuncis rela-
tius a la SUBHASTA convocada per a la contractació de les obres de "MILLORA I AMPLIACIO XARXA
D'ABASTAMENT I DEPOSIT REGULADOR DEL NUCLI URBA DE SOLLER - PRIMERA FASE".

TIMIS DE LICITACIO: 56.440.310 ptas. en baixa.
GARANTIA PROVISIONAL: 1.128.806 ptas.
DOCUMENTACIO A PRESENTAR: La assenyalada als Plecs de Condicions Econòmiques i Adrninistratives.
CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA: Grup E, subgrups 1 i 7, categoria e.
PRESENTACIO DE PLECS: Fins dia 27-4-91, a les 13,30 hores, a les oficines de l'Ajuntament (Pca. Sa

Constitució, 1).
OBERTURE DE PLECS: Dia 29-4-91, ales 12 hores, al Sabi d'Actes de l'Ajuntament.
CONSULTA EXPEDIENT: A la Secció de Contractació, situada a la 3a. planta de l'Ajuntament.
Soller, a 10 d'abril de 1991.
EL BATLE.

eater
414 d'es

lport

Les invita dia 26 a partir de las 20 horas
a su inauguración y les ofrece su carta

variada de cocina mallorquina.

TIPICA COCINA MALLORQUINA

Antonio Montis, s/n 	 PUERTO DE SOLLER
Teléfono 63 06 54
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AJUNTAMENT DE SOLLER

Abastament I Sanejament de Biniaraix
En el B.O.E. mim. 81, de dia 4-4-91, i en el B.O.C.A.I.B. num. 28, de dia 2-3-91, es publiquen anuncis

relatius a la SUBHASTA convocada per a la contractació de les obres d'"ABASTAMENT I SANEJA-
MENT DE BENIARAIX'.

TIPUS DE LICITACIO: 29.246.759 ptas. embaixa.
GARANTIA PROVISIONAL: 584.935 ptas.
DOCUMENTACIO A PRESENTAR: La assenyalada als Plgcs de Condicions Econòmiques i Admi-

nistratives.
CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA: Grup E, subgrups 1 i 7, categoria e.
PRF-SENTACIO DE PLECS: Fins dia 27-4-91, a les 13,30 hores, a les oficines de l'Ajuntament

(Pca. Sa Constitució, 1).
OBERT1URE DE PLECS: Dia 29-4-91, a les 12 hores, al Saió d'Actes de l'Ajuntament.
CONSULTA EXPEDIENT: A la Secció de Contractació, situada a la 3a. planta de l'Ajuntament.

Soller, a 10 d'abril de 1991.
EL BATLE.
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VEU DEL LECTOR

Carta als millors
amics iartères
principals de

"Veu de Sóller"
En aquest gran dia tan importar.: per totli

nosaltres, els que feim la "VEU D SOLLEW,
em veig amb la necessitat d'expre,ar tot
allò que pens i que del nostre principi fins
avui i més enllà, me fa i m'h- fat la vida més
plena.

Vos remet aquesta carta d'amagat de vo-
saltres i, la veritat, es que em trob com si fos
Ia primera vegada que un jove es declara a
una al.lota: no sap cor, Ii qué li agrada, no
sap com dir-li que es herniosa etc. Pere)
rillkgrat els nervis, som ben4 conscient, que
com a director d'aquesta publicació, estic
.amb l'obligacio c reconéixer publicament,
que sense ' ,osaltres, caps de redacció, re-
dactors, adimil,;stratius,.• maquetadors, fotò-
grafs, col.laboradors, transportistes o, sim-
plement Iles persones que s'aturen de
tan en tant a virer-nos, la Veu de Sóller no
hagL As estat una realitat.

Podríem pensar que amb altres persones
tambe hagués pogut fer però, crec que per
Ia neva experiència obtinguda al Ilarg
d'aquests quasi dos anys, estic capacitat per
dir que no es així; per fer aixó que tenim amb

jrtes mans, era imprescindible conjugar totes
aquestes persones amb les seves virtuts i
defectes i crear, com ho hem fet, un clima de
cordialitat i sobre tot de germanor que ha es-
tat la base fonamental per Iluitar dia rera dia
pel que es nostro: "Veu de Sóller".
• No vull fer més Ilarg l'escrit però he d'afe-

gir que mai podré agrair la tasca que heu fet i
sobre tot les facilitats que m'heu donat, per
fer-me, a mi, la meva tasca molt fàcil i sense
problemes.

Ja que a rel de "Veu de &flier" ens hem
fet com una gran família, vull aprofitar les se-

p ves planes per agrair-vos-ho de tot cor. Gra-
cies i mil vegades gracies; mai oblidaré que
sou els millors.

Jaume Casanovas Sastre

Com persona Iligada a l'es-
port que som, sobretot al mon
del futbol i com a redactor es-
portiu d'aquest estimat setma-
nari, tenc l'obligació moral i pe-
riodística de sortir al pas de unes
greus i incessants mentires diri-
gides de forma injusta i clara-
ment persecutòria cap una enti-
tat esportiva de la nostra vall
com es el C.F. Port de Seiner,
sense, amb principi cap rab de
causa, si no fos altre cosa que
l'enveja d'altres clubs, que mit-
jançant les planes del diari on es
publiquen els articles del Sr.
Genovart, no poden consentir la
bona marxa del conjunt del Port,
candidat a l'ascens a la Primera
Regional.

Aquestes incessants "inci-
dencies", les explica el Sr. Ge-
novart molt sovint sense esser
testimoni directe dels suposats
incidents que ell comenta, ja que
encara es l'hora de que es des-
placi al camp del Port per veure
la realitat de cada diumenge i
per comprobar (com jo mateix
faig), l'actitut dels allA assistents.
No vui negar, com cap altre per-
sona que freqüentitzi els camps
de futbol de tot l'estat espanyol,
que el públic i inclús persones
Iligades al club, no tenguin un
comportament poc educat cap
l'Arbitre de l'encontre, però fins
el punt de que arribin molt so-
vint, agressions als colegiats, i a
components dels equips visi-
tants, com vosté ha publicat rei-
teradament, acusant al camp
com d'autèntica "ratera", hi ha
molta diferencia i es greument

magnificat. Com tampoc es cert
el que els Arbitres del col.legi Ba-
lear no vulgin dirigir encontres al
Port de Saler, prova d'això es la
assistència de diferents cole-
giats a cada jornada.

Per últim, només voldría fer
una única observació, i no es al-
tra que la següent: a cada un
dels camps d'aquesta categoria,
Sr. Genovart, es produeixen in-
cidents molts mes greus dels
que es publiquen en referencia
al Port de Stoller, lo que passa,
es que vosté, no se per quina
raó, no es mou mai del mateix
recta, si no es per assistir a cer-
tes "ceremonies" a les que està
convidat i que després ens
explica a tots els lectors, mitjan-
cant els seus articles, dels que jo
mateix, soc (a vegades) un gran
admirador i frequent lector. No
es la meva intenció amb aquest
article, la de criticar els seus,
només voldria que tengués mes
esment a l'hora de publicar "co-
ses" que no ha vist amb els seus
propis ulls i que altres fonts, ne-
gativament interessades ii estan
mal informant, sempre a favor
dels mateixos. Ja sabem tots,
que els "intocables" sempre po-
den capgirar les notícies cap el
costat que mes els hi va be. No
sempre la rab la té el qui pot
acusà sense esser acusat, i si
no, ho demani a l'últim Arbitre
que va passar pel Port, un au-
tèntic provocador que no li basta
fer justicia al terreny de joc, sinó
que després pot fer de "justificar"
pel seu compte.

Andreu Vivas

La nostra Veu

1 00 exemplars, ja són una
realitat

Avui quan encara no fa dos anys que vérem sortir per
primera vegada al carrer el dia 26 de maig de 1989, ja ce-
lebram una fita molt important per nosaltres; una fita que,
evidentament, marca un punt de referència en la vida del
nostre-vostre setmanari.

Avui treim al carrer el número 100. Aquest número fa
realitat alb que ens vérem comprometre a fer per a vosal-
tres, els nostres lectors i amics: intentar crear una publica-
ció de caire informatiu, allé on només hi tingués lloc l'objec-
tivitat informativa i les ganes de ser el reflexe més net pos-
sible d'un poble.

Un altre dels nostres objectius tal i com vos vérem ex-
posar el dia de la presentació, hi figurava la intenció de fer
un setmanari puntual, seriós, entretengut, ric amb seccions

sobretot, de fiar. Nosaltres sempre hem procurat treure
les noticies i les informacions el més acostades possible a
la realitat i, si qualque vegada no ho hem aconseguit, no ha
estat de forma intencionada sinó, la major part de les vega-
des, per culpa del factor temps, que és el pitjor enemic de
Ia informació.

El proper divendres, si la sort ens acompanya, i els
amics lectors, clients de publicitat, subscriptors i col.labo-
radors ens ajudau, treurem el número 101. Aquest número
volem que sigui com el primer o el darrer d'aquesta série de
la primera centena: volem que estigui carregat d'il.lusió,
tant per la vostra banda com per la nostra i volem que rebi
el comentad critic dels que ens llegiu. Perquè amb la vostra
critica aconseguiu, si més no, que la "VEU DE SOLLER" si-
gui millor de cada dia, o al manco ho intenti.

Al temps que ens felicitam a nosaltres mateixos, també
aprofitam per felicitar-vos a tots vosaltres, perquè si no ens
haguesiu ajudat, comprés, acceptat i fins i tot animat i criti-
cat, no ens haguéssim marcat aquest repte que, avui, deixa
constància d'una tasca seriosa i il.lusionada per part de
tots.

Carta oberta al Sr. Gabriel Genovart

Persecució periodística



Conferència de Damià Pons sobre "Tirant lo Blanc"

"El "Tirant" és el mite que la identitat del nostre poble necessita"

P.P.

Damià Pons argumentà
que aquesta obra fou con-
cebuda des del principi com
una novel.la molt ambiciosa,
tant pel seu volum com pel
seu contingut, que es basa
en la mitologia de Bretanya,
que nasqué a mitjan segle
XII de la me de Chrétien de
Troyes i que ha tengut una

I larga i afortunada projecció
literària posterior.

El conferenciant s'esten-
gué amplament en els pre-

cedents de la novel.la, en
l'època histórica en la qual
s'escrigué i en les relacions
biogràfiques entre l'autor
-Joanot Martorell- i el pro-
tagonista Ti rant - .

Modemitat

En conclusió, Damià
Pons defini "Triant lo Blanc"
com "una novel.la de fabula-
ció i de fantasia", on els pro-
tagonistes són una sintesi
del que havien estat fins

aleshores els cavallers me-
dievals. "La gran aportació
del Tirant -digué Pons-,
que confereix a l'obra un in-
discutible sentit de moderni-
tat respecte a d'altres no-
vetles similars, es que els
personatges són de cam i
6s, situables en l'espai i en el
temps i amb una psicologia
molt complexa i ben huma-
na".

El ponent acabá la seva
intervenció recomanant la
lectura del "Tirant" i fent un
repas a les distintes edicions
que s'han publicat.

Amb una considerable assistència de públic es celebrà el passat dissabte
l'anunciada conferència en commemoració del cinquè Centenari de la publi-
cació de la novel.la "Tirant lo Blanc". Després de la presentació per part de
Joan Torres, en nom de la revista El Temps, prengué la paraula el conferen-
ciant, Damià Pons, que començà la seva intervenció destacant la importAn-
cia de la novel.la i la trascendència  històrica del 56. Centenari.

!Nimbi Pons: "El realisme i la psicologia del protagonisme son els dos trets que confereixen modemItat a la
novelia".
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Els serveis de funerària es tramitaran
a través de la Policia Local

P. P. 	 Bromes de mal gust

A partir d'aquesta mateixa setmana, la
sol.licitud d'atenció per part dels serveis de
pompes fúnebres municipals s'haurà de
tramitar directament a través de les oficines
de la Policia Local.

Aquesta es la informació que ens han fet
arribar els responsables de la Funeraria Llo-
ret i que ha estat adoptada a causa dels múl-
tiples abusos comesos al Ilarg dels darrers
mesos.

Sempre segons les mateixes fonts, darre-
rament s'han produit una sèrie d'avisos direc-
tes a la funerària, sol.licitant amb urgencia els
seus serveis. Personats al Hoc on presump-
tament s'havia sol.licitat l'ajuda, els funciona-
ris han comprovat que no s'havia produit tal
avis, i que simplement es tractava d'una bro-
ma de mal gust. Casos com aquest, que
s'han suscitat darrerament al Port i a Biniaraix,
són els que han obligat a adoptar la mesura
que aqui es comenta.    

ACTE
1r= PUBLIC  

SCALER
SALO DE "LA CAIXA"

PLAÇA ESPANYA

DIA 20 D'ABRIL - 21,30 h.

INTERVINDRAN:
FRANCESC RAMON
TRIAY	 SOCIAS
DIPUTAT 	 CANDIDAT
AUTONOMIC 	 A BATU

Per l'orgull de ser mallorquí 

Un veler a la deriva, rescatat a cinc
milles de la costa

Jaume Casasnovas 	 calitzar el veler i rescatar els seus tripulants.

Més dificultats
Un veler de bandera francesa, amb qua-

tre tripulants a bord, fou rescatat dilluns
capvespre quan anava a la deriva, a unes
cinc milles de la costa, prop del port de
Valldemossa.

El veler, d'uns vuit metres d'eslora, rom-
pé la vela major a causa de la violencia del
vent i al mal temps de la mar. Immediate-
ment llançaren un S.O.S. a través de l'emiso-
ra de bord, que fou contestat pel dragami-
nes Ebro, que estava realitzant maniobres
en aquella zona. Després d'un intens treball
de recerca, el dragarnines aconseguiren lo-

Poc temps després de començar el re-
molc del veler, el cap que unia les bues em-
barcacions es rompé a unes tres milles del
port de Seller, quede embolicat amb l'hélix
del dragamines i obstrui un dels motors. En
aquesta situació, s'hagué de solficitar la
col.laboració de la barca de pesca "Margarita
y Jose", pilotada per l'armador Jose Lozano i
la seva tripulació, que acabaren de remolcar
el veler. Una vegada solucionada l'averi ot -

dragamines pogué continuar viatge cap
nostre port amb els qtiatre tripulants abur

	as•MIIP	

Associacions

Succeit

Redacció

El passat diumenge a les
onze del mati, en segona con-
vocatória, s'inicià en el Teatre de
Ia Societat "Defensora Solleren-
se" l'Assemblea Ordinaria que
cada any la centenària Societat
del mateix nom fa per aquestes
dates. Després de l'obertura de
Ia sessió a càrrec del seu Presi-
dent Jaume Oliver Sastre, es
Ilegi l'acte de la sessió anterior
que fou aprovada per unanimi-
tat.

El Tresorer Joan Oliver exph-
ce detingudament l'extracte de
comptes que, juntament amb la
memória anual de la Societat,

RELAJAMIENTO
PLACER Y

S41 ot4taffif 5,ant.4

20 81 13
Able%	 5 CE -aer,,gacla

s'havia donat a l'entrada a tots
els assistents, destacant su-
peràvit momentani de 46.546,-
Pesetes a favor de la Societat, i
la lamentable i total manca de
collaboració i de l'Ajunta-
ment de Stoller, cap a l'Entitat.

Dins les activitats desenvo-
lupades per la Societat, a més
dels actes recreatius (balls i fes-
tivals de varietats) es destaca-
ren les tirades, puntuables pel
Campionat de Mallorca, organit-
zades per la Secció Tir de Fo-
na, la creació de l'Escola de
Karate "Defensora Sollerense",
l'homenatge a Placid Pérez per
Ia seva gran tasca a favor de la
Societat, i les múltiples activitats
del Club Ciclista dins les que

de les Balears de Muntinya, 1
dues de les proves clási41ue1"
del Calendari Balear, la "'uta
Turística Ciutat de Saller"Al
"Baixada a Sallee" , a mes dP
jocs infantils, proves d'agi,
cucanyes a cavall, marxes ciclo-
turistes, "mountain bike"..., sen-
se oblidar la cessió dels seus
propis locals a nombroses enti-
tats solleriques, i la col.laboració
de l'Entitat amb actes no orga-
nitzats directament per ells.

El darrer punt tractac foren
les reformes previstes ja a l'an-
tenor Assemblea i les activitats
per fer dins el periode 91/92, de
les que "Veu de Sóller" en parla-
ra oportunament.

La "Defensora" va fer la seva Assemblea Anual
--idestaquen els dos CarilPfona

MUDANZAS
MEDITERRANEO

Mudanzas locales —Nacionales e
Internacionales. Servicios combinados con

toda España y resto de Islas. Grupaies y
cargas fraccionadas con España, Menorca,

Ibiza. Presupuestos sin compromiso.
Consúltenos, Paseo Marítimo, s/n.

Tel. 456631.
— Precios económicos —
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Des de no fa molts anys, el viatges d'estudis
dels alumnes d'Ensenyances Bàsiqu Mitges
són frequents. Al darrer curs d'EGB, i en cursar
tercer de batxillerat, els estudiants realitzen un
viatges d'"estudis", visitant diferentes ciutats, quasi
be sempre de l'Estat Espanyol i (dins el marc d'una
ruta més o manco típicament turístic*.

A mós d'aquesta activi'iat exr ,--colar, en al-
tres cursos es fan altres sortides de més d'un dia
fora del centre, com són ara ¡mar a la neu, de colò-
nies o a camps d' aprenentatgei

Durant el mes de gener els infants de l'escola
de Deià realitzaren un viF,Age a Catalunya, un viatge
d'estudis diferent . Durant cinc dies estaren al Cen-
tre d'Estades de Ciència, que depen de La Caixa,
on treballaren infor7nAtica, i realitzaren nombroses
activitats d 'esplai  .

Els alumnes
de Deià

realitzaren
un viatge
informàtic

Treballaren amb la Tortuga-logo, Mac-Vision, Base de Dades,ProcessadordeTextes,ProgrameedeDIbulx...
Tot queda imprès i en feren una revista.

Veu major
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Amb el programa Mac-Vision, d'Animació, elsalumnes d'EGB, crearen dibuixos animats.

I.

"DEFENSORA SOLLERENSE"

Societat Recreativa i Cultural

Real, 13
07100 SÓLLER (Mallorca)

Dissabte, dia
1991

les 22 hares

amb el con junt "Cocktail"

J.C.

Torrebonica, entre Barce-
lona i Tarrassa, as un gran
centre, on les escoles que ho
soliciten, poden esc-"'• entre'
fer matematiques ènc
naturals, física i química o tl-
forrnatica.

Cada setmana hi estan
allotjats	 cirups escolars
que	 han	 sui.iicitat
d'aques'^s estades. Du. -
dia, C	 n'trits fealitzen
una , 	Completa,
on , 	ictr"xia que estu-
, ¡en es una	 ies que hem
anomenat.

Tot el que aprenen as a
basa de joc, experimentació,
_Drticles, observació... en de-
fklitiva, el que no es pot arri-
bar a fer a les hores de classe
habitual per falta de medis i
de temps.

Material i activitats

Les aules estan equipa-
des amb mitjans i material di-
dactic que moltes vegades,
alumnes del darrer curs
d'EGB no han vist mai: mi-
croscopis, ordinadors, robots,
lupes binoculars, aparells de
física, laboratori de química...
Segons el nivell dels infants,
el programa i nivell és dife-

ES NECESSITA
AL.LOTA

ENTRE 18 I
21 ANYS

PER TREBALLAR
A UNA CLINICA

DENTAL.
TRES DIES
A PALMA
I UN DIA
A SOLLER.

Telf. 29.26.39

rent.
A més, el grup d'alumnes

es divideix en dos petits
grups, per tal d'evitar que si-
guin més de quinze per aula.

Les activitats, moltes es
fan fora de l'edifici: observa-

b d'estels, visita del bosc de
nit, recerca de dades dels
animals a la granja, realització
del taller de la llana, estudi del
terna de I 'aigua.

El que més va sorprendre
jIS alumnes de Deia, fou el
que feien altres estudiants
que feien l'Estada de Natura:
s'havien d'ocupar dels ani-
mals de la granja donant-los
menjar i beure i netejar les
gàbies periòdicament.

Tota la feina estava dirigi-
da per tres monitors, durant
el dia, especialistes en una o
altre ciència, i per un monitor
de nit, que s'ocupava dels
grups i dels mestres a partir
de les cinc de l'horabaixa.

La informàtica

Els nins de Deià durant la
setmana feren informàtica. El
que pareixia que seria cansat,
per infants de primer a vuitè
d'EGB, fou ben distret:

• Podien manejar una
tortuga-robot donant ordres a
un ordinador.

▪ Varen captar la imatge

nien temps lliure. Podien pas-
sejar pet bosc o pets jardins,
jugar als camp d'esports, visi-
tar la granja d'animals, jugar
amb els jocs del pati, o fer al-
tres activitats que el monitor
de nit, N'Enric, ens prepara-
va: video, visites al bosc de
vespre, festes i bulla, la utilit-
zació del teatre, o els jocs de
sala.

Cada grup escolar dispo-
sava d'una sala de jocs, sols
pel seu grup: hi havia jocs i
Ilibres per passar una bona
estona.

L'espai no va ser mai un
problema. Malgrat en el cen-
tre hi hagués tres grups mós
a mós dels nins del Col.legi
"Es Porxo", Torrebonica és tan
gran que no es trobaven qua-
si mai amb els altres estu-
diants: hi ha patis, zones
d'esplai interiors i exterior,
porxades cobertes, rardins... i
cada grup les seves aules, les
seves habitacions i banys, la
seva sala de jocs, i els seus
torns pel menjador i per ocu-
par els espais interiors.

Cada dia, assistien una
hora a la piscina. Na Montse,
la monitora de natació, s'ocu-
pava d'organitzar jocs i com-
peticions perque l'hora de
piscina fos una activitat a
més de deportiva, entretin-
guda.

de cada nin a travès d'una
fimadora de video i la seva
imatge sorti a la pantalla de
l'ordinador.

▪ A la seva imatge-foto,
cada nin pogué canviar la se-
va cara: posar-se mostatxos,
o pintar-se un capell o ulleres,
quedant unes caricatures ben
divertides.

• Pintaren, jugaren, es
feren fitxes amb les seves
dades personals...

• Feren un estudi de
l'aigua que necessitaven els
animals de la granja i la que
necessitava l'home...

Disposaven de tres aules
d'informàtica: la de robòtica,
Ia dels ordinadors PC i la dels
Machintosh.

Segons l'activitat que
feien eren a una o altra, amb
un dels monitors, Na Lina,
Na Rosa o En Miguel, que
sabien tot el programa que
s'havia de fer.

Esplai

Migdies i horabaixes te-

INMOBILIARIA CALZADA. A.P.I. N°346
TEL. 75.91.93 — FAX 200570

SOLLER, Casa Mallorquina de piedra labrada, 500 m2. habitables, 2 alturas, 6 dor.,
baño, 2 aseos, 1000 m2. jardínfrutales. 35.000.000  ptas.
CARRETERA SOLLER-DEIA, casa tipo chalet, magníficas vistas, 3 dor., agua, luz,
9.200m2 terreno de olivos. 16.500.000 ptas.
PUERTO DE SOLLER, precioso apartamento, vistas al puerto, 3 dor., 2 baños, co-
cina amueblada, salón comedor 40 m2., terraza grande. 14.500.000 ptas.
HUERTA BINIARAITX, casa rústica, excelentes vistas, sol todo el día, 6 dor., 2 ba-
ños, sala comedor chimenea, 600 m2. jardín huerto. 27.000.000 ptas.
DEIA, casa rústica, vistas sobre la costa de Delà, 3 dor., 2 baños, 1.000 m2. terre-
no. Precio 46.000.000 ptas.
SOLLER, casa rústica, vistas sobre Wier hasta el Puerto, 4 dor., 2 baños, sala
comedor 40 m2. con chimenea, 1.000 m2. huerto frutal. 26.000.000 ptas.
DISPONEMOS de mansiones, casas típicas mallorquinas, fincas rústicas, olivares y
apartamentos en SOLLER, FORNALUTX, DEIA, desde 13.000.000 hasta
375.000.000.
BUSCAMOS PARA LA VENTA, casas fincas, apartamentos, olivares en los térmi-
nos de SOLLER, FORNALUTX, DEIA y VALLDEMOSSA.

ANUNCIAMOS EN EL EXTRANJERO



El millor Saler de la temporada
90-91, ens va oferir un verdader espec-
tacle d'entrega i Iluita, sobretot a la pri-
mera part, jugant com si fos el lider de
la categoria. Primer avassallant al rival,
després encarrilant el partit amb dos
gols i per ultim jugant un segon temps a

veure venir. Feia moites jornades que
no veiem a un equip tant encertat ofen-
sivament i si no fos perque només que-
den cinc jornades, podriem aspirar a
una plaça dins el vuit primers. El Sóller
ha trobat el bon car-ni i ningú descarta
una victõria dins l'Arenal.

Trofeu
Regularitat 90-91

PARTIT
Soller - Poblense

Punts
MARTIN 	 3
EDU 	 2
ALFONS 	 2
SANCHEZ 	 1
BESTARD 	 1
TUDURI 	 1

General
TUDURI 	 30
BESTARD 	 29
MARTIN 	 25
BRUGOS 	 22

RESULTATS I CLASSIFICADO
Ibiza - P.D.Sta. Eulalia 	
Cala D'Or - Portmany 	
Cardessar - H. Isla Blanca 	
Ferrerías - Ferriolense 	
Alcúdia - Mayor 	

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

a

Isleño - Seislón 	  1 -5
Alaró - Batik] C. Millor 	 3-3
Sóller - Poblense 	 2-0
San Rafael - Arenal 	 1-3
Ployas Calviá - At. Baleares 	  0-0

E	 P	 OF	 OC ___EEE194_
At. Baleares 	 33 	 19 12 2 45 12 	50 +18
Ibiza 	 33 	 20 9 4 48 17 	 49 +15
Ployas Calvin 	 33 	 18 12 3 64 21 	48+16
Cala D'Or 	 33	 15 ii 37 27 	 41 	 +7
Bock' C. Millor 	 33	 15 9 \ si- 48 32 	 39 	 +7
Alayor 	 33 	 11 14 8 	 • 38 26 	 36	 +4
Ferriolense 	 33 	 12 12 9 M.2 38	 36 	 +4
Poblense 	 33 	 13 10 10 30 27 	 36 	 +4
Ferrerías 	 33 	 12 12 9 35 3:	 36 	 +2
Seislán 	 33 	 13 8 12 40 35 	34	 +2
SOLLER 	 33 	 o 12 11 24 26	 32' , -2
Cardessar 	 33	 8 14 11 35 38 	 30
P.D.Sta. Eulolia 	 33 	 10 9 14 27 31	 29 	 -4
Isleño 	 33 	 9 10 14 31 46 	 28
Portrnany 	 33	 9 9 15 36 52 	 27
Arenal 	 33	 8 9 16 36 37 	 25 	 -7
Alaró 	 33	 10 4 19 39 64	 24 -10
San Rafael 	 33	 6 10 17 32 58 	 22 -10
Alcúdia 	 33 	 7 6 20 29 61 	 20 -14
H. Isla Blanca 	 33 4	 10 19 24 58 	 18 -14

ga,a442.4

C/. Palou, 22. Tel. 63 38 42 * Procolor•de Miguel D. Bernat

PAPELES PINTADOS,
MOQUETAS, COLAS,

PINCELERIA,INSECTICIDAS,
ARTICULOS LIMPIEZA,

PRODUCTOS PARA PISCINAS,
ARTICULOS PARA ARTISTA,

PALOU, 22
TELEFONO 633842

SOLLER (Mallorca)

Ornafl DROGUERIA
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titbtel - III Divisió

Bestard guanya la ()oside) al porter, que el toma descaradament. Coll Homar nova dubtar i assenyalà la pena
maxima. Si anui no es penal, que devalli Deu i ho vagi. 	 Agustí mira impotent el tir col.locat d'Alfons al minut 15, inaugurant el marcador. (Fotos G. Deyii).

o
Poblense

Gols i espectacle. El públic va tornar a vibrar \-
Coll Homar priva al Sóller de dos clars pends

Seller 

FITXA TECNICA

Alineacions:

Sóller. Juanjo, Sanchez
(Tovar min. 65), Nadal, Bru-
gos, Bestard, Martin, Clade-
ra, Edu, Tuduri, Alfons i Bal-
tasar (Got min. 82).

Poblense: Agusti, L.
Comas, Doro, Enrique, Barce-
ló, Serra-Paris, Ferrer, Alex,
Serra-Marrón, Moll (J. Comas
min. 46) i Sacarés.

Arbitre: Sr. Coll Homar.
Impresentable, com sempre.
Va negar al Sóller dos penals
a favor clarissims i va seguir
el joc de Iluny, sense ordre i
sense clarificar criteris amb
els seus ajudants. Mostra
targes grogues als locals
Sanchez I Tovar, i als visi-
tants Ferrer, Serra-Marrón i
Sacarés.

Gois:
Minut 14. Penal clar del

porter damunt Bastard, que
Allons de xut col.locat, enga-
na a Agusti i estableix el 1 -0.

Minut 38. 2-0. Tuduri en-
galta en carrera un fort tret,
des de fora de l'Area, que
entra per l'angle dret del por-
tal pobler.

Incidències: Dia tapat
que is va traciw en una lleu-
gera brusca intermitent. Es
guarda un minut de silenci en
memória del pare politic del
directiu M. Vazquez. Bona
entrada a Can Maiol i terreny
de joc en bones condicions.

Andreu Vivas

La ràbia continguda de la
derrota a Cala Millor va perei-
xer que sorgí efecte nomes ini-
ciat l'encontre. Al primer minut
de joc Tudurí ja posa a prova
al porter pobler i al minut
següent Coll Homar va iniciar
el concert de desproposits
arbitrals no volguent pitar un
clar penal damunt Alfons,
sense acabar aqui la cosa, ja
que Baltasar poc després va
fallar un xut clar sol davant
Agustí. Els de Sa Pobla ni s'ho
creien i el primer cop que arri-
baren, obligaren a Juanjo a
fluir-se rebutjant un fort xut a
corner.

El segón penal no va tenir
discusió, arribe el 1-0

Precedida d'un remat
d'Alfons que acabà en corner,
la jugada del primer gol arribà
al minut 14, amb un Bestard
que esquivant el fora de joc,
guanya la posició al porter, que
no va tenir altre opció que fer-li
un clar penal, que Coll Homar
no va tenir mes remei que
pitar. Alfons molt segur, mar-
ca.

El marcador ja era favora-
ble als locals, empare, ningú es
volia conformar i Toni San-
chez als 28 minuts introdueix
de fort xut, la pilota dins la por-
teria del Poblense, sense vali-

desa, ja que el colegiat havia
anulat la jugada per fora de joc
posicional. Els deixebles de
Nico tenien ganes d'agradar i
així amb velocitat i el public
totalment volcat, seguiren ata-
cant.

El 2-0, obra antológica
de Tobal Tudurí

Després dels Unies 10
minuts de tranquilitat al joc
local, arriba el que fins ara es el
gol més espectacular de la pre-
sent campanya. Tuduri reco-
lleix una pilota al centre del
camp, avança un parell de
metres i amb la força de la
mateixa carrera i sense atu-
rar-se, li enteferrà un autentic
"obus" que el porter ni la veu
passar. El deliri fa acte de pre-
sencia a Can Maiol i el públic
en peu, rendeix l'homenatge
apropiat.

Un segón temps de
futbol control

Amb la feina feta als primers
45 minuts, el Sóller va aixecar el
peu de l'accelerador i amb tota

Ia tranquilitat del món, va veure
com el Poblense amb dos tirs
al travasser, concretament als
minuts 52 y 83, no inquietaren
lo més minim al sempre ben
guardat portal de Juanjo i no
pogueren mai amb els seus
intents, el poder reduir les dis-

‘k.

arbitral, un penal si, ara be, ciOs
ja era massa i tres ja ni en
somnis. Cladera s'afica com
una bala dins l'àrea i amb un
moviment sec de cintura deixa
clavat al seu defensor, que
arribant tard amb el peu, el fa,A
caure clarament. El de negre,
aprop de la jugada, res de res.
Hagués pogut ser el 3-0, pero
Coll Homar va pensar que el
resultat ja era just així, el públic
evidentment no. Resignació a
Ia tribuna, la victòria no es
pocha escapar.

tances al marcador .

Coll Homar tornb a
quedar "cec"

Era ben clara la postura  

01.■
!LUIS PISTA%

TENIS- FUTBITO - PETANCA
BOCADILLOS - TAPAS VARIADAS - HELADOS

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

Transports
C. SASTRE

GAS-OIL
PER A CALEFACCIO

A DOMICILI

Tel. 633049/630387   

Bartolomé Bernat Ferrer
y

Miguel Bernat Puigserver
Instalaciones y reparaciones eléctricas

,//

Be rnalBernat
B 	

Telfs: 633955-632803
Presupuestos sin compromiso

Porto Mar
OFRECE SUS NUEVOS SALONES

PARA LA CELEBRACION DE BANQUETES, BODAS,
COMUNIONES, FIESTAS INFANTILES...

PIDAN PRESUPUESTO.
Reservas anticipadas.

PASEO DE LA PLAYA — PLAYA D'EN REPIC
PUERTO DE SOLLER — TEL. 63-14-22.
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PERLETES ESPORTIVES
Pere GOST, entrenador de
S'Arenal:

"En un equip, tots els ju-
gadors han de fer feina.
Si n'hi ha un pareil que
se toquen es collons,
pots plegar. Si salvam la
categoria, ja m'han par-
lat de renovar. A S'Are-
nal volen fer un gran
equip l'any que ve".
"Mai he pogut guanyar
al Stiller des de que som

entrenador. Estic gafat devant es sollerics. Aquest
pic, estic convençut que canviarà sa sort. Diumenge
guanyarem".
A bon segur que el teu amic Nico esta convençut de tot
el contrari...

Ara anam!
Ara si que podem dir; anam
I ho varen tots demostrar
amb es futbol que varen jugar
que es, el que tots desitjam

I bé haviem de guanyar
d'una bona golejada
si es que mos arbitre
no té sa vista espenyada

Dos penalts mos escatime
que eren clars i Ilampants

i es que aquests bergants
sempre la volen arma.

Un futbol de molts quilats
es que el Seller mos va brindar
per això tots els afeccionats
diuen que hi volen tomar.

I diumenge dins S'Arenal
hem de mirar de puntuar
per negatius esborrar
i tenir sa compta cabal.

Montaura, 1 - Port de Saler, 0 

El gol de la victòria local, als 87 minuts
Partit totalment control.lat fins que

marcant 3 minuts pels noranta reglamen-
taris, el jugador local Vaquer en posició
més que probable de fora de joc, tirava
per terra la bona feina feta per els juge-
dors sollerics.

Andreu Vivas

Fitxa técnica: Montaura: Martorell, Amer,
Galvez, Servera (García), Villalonga, Feliu,
Galvez II, Sampol (Segarra), Estrany, Moreno,
Arrom i Vaquer.

Port de Sóller: García, Coll, Arbona, Man-
rique, Jordi, Alfredo (Abelard), Alba, Bauzà,
Rivera (Ruiz), Galindo (Jorquera) i Raja.

Arbitre: Sr. Ventura Negre. Si bé el seu
arbitratge fou molt aceptable, les tres darreres

desicions foren determinants per la derrota del
Port. Abans del gol local, Rivera fou objecte
d'un clar penal que no va pitar, poc després
els locals marcaren en possible fora de joc i
per últim, anulà un gol totalment legal al Port,
al darrer minut. Mostrà una tarja groga a Ga-
lindo.

Gols: Minut 87. 1 —0. Vaquer.

Bon partit el presenciat a Mancor

Resultat apart, cal dir que l'encontre que
enfrontà als dos equips en disputa per una
plaça d'ascens, fou de lo milloret de la catego-
ria vist aquesta temporada. El Port va tenir
l'oportunitat al menys, de endur-se un punt,
però la mala sort d'encaixar l'únic gol del par-
tit, als darrers minuts i les poc encertades de-
sicions arbitrals, ho varen tirar tot per terra.

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
huno, 7— Teléfono 630132

Sont Joume, 7— Teléfono 631286
FABRICA: Meta, 48 - Co 'n Tobolet - Tel. 630651

MERCAT DE SOLLER
EL VOSTRE MERCAT

SA MILLOR
GARANTIA PER UNA

BONA COMPRA

[i sumo de op coche 	 1.080.000 ptas.

Taller Servicio

Dedro 2 01 e 1995 cm 120 CV
Dedec 1 	 8. e 1756 cm 110 CV
Dedra 1 	 g, e • 1581 cm 90 CV
Dedro 2 0 t6rbo ds • 1929 cm 92 CV

ACERTAR se !lama:
DEDRA

DEDRA

PAU i MARCE 	 LANCIA
Exposición - venta: C/. Sa Mar, 128. Tel. 63.34.50

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
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Futbol - III Divisió

A S'Arenal, el Sóller
és clar favorit

PelS arenalers emperò, és un
partit a "vida o mort"

ALFONS, que fou objecte del clar penal talment mostra, la camera
de Guillem Delta ens mostra, ha promès mullar dins S'Arenal.

r(inb un Sóller ja absolutament salvat, el partit de
"umenge a S'Arenal, es pot convertir amb un nou
iomf a fora camp de l'onze de Nico López, i més tenint

en compte el moment de forma de l'esquadra sollerica.
Els arenalers aconseguiren diumenge un magnific resul-
tat a Sant Rafel (1-3), després de niés de dos meses
sense conèixer el triomf. Davant el Sóller no donaran
fàcilment el braç a tòrcer. Serà un partit tens, propi del
que es disputen en plena recta final, on hi ha algún
equip implicat, en aquest cas S'Arenal de Pere Gost.

Toni Oliver

Si bé quan Pere Gost es va fer carreg de l'equip turístic
els primers resultats foren espectaculars i plenament positius,
allò va ser una espècie d'arrancada de cavall... A continuació
arribaren les verdes, fins el punt de que abans de disputar—se
'última jornada de diumenge passat, S'Arenal era en posició
de descens automatic. L'extraordinari i plenament oportú 1-3
de terres eivissenques, han obrat una espècie de miracle, i
han servit d'estocada a un Sant Ratel que a més li queda un
calendari terrorific d' aquí al final de Higa.

Nicoamb tot l'equip

Una cosa es certa: pot Ser un any d'arbifratjes adversos,
de mala sort, de record de . barres, etc., però en positiu,
l'equip solleric val a dir que fins aleshores (toquen fusta), a la
seva artillerie pesada, es a dir, a tots els titulars.

En definitiva, un partit realment interessant, on el Sóller in-
tentara quedar net de negatius i perseguir el record de punts,
que recordem, el seullistò marca 38, ara fa tres temporades.

Cartellera futbolística

Dissabte, 20
17.00 h.: U.D. Sollerense - S'Indioteria (Infantils)
17.00 h.: Vet. Port i Sóller - Vet. Saler (Aficcionats)

(Camp del Port de Sóller)
Diumenge, 21
17.00 h.: C.F. Port de Sóller - J. Bunyola (2a. Regional)

Veu de la jornada

Alcúdia,
cap dret
a Preferent

Toni Rullán

Es mantenen les diferèn-
cies entre els tres primers
classificats, que només po-
gueren empatar els seus res-
pectius encontres. PLATGES i
AT. BALEARS ho feren a UN
gol, igual que EIVISSA i Santa
Eulàlia.

Per l'altre plaça de promo-
ció, Iluiten CALA D'OR i CALA
MILLOR, guanyador, el primer.
del Portmany (1-0) empatant
el segón a Alaró (3-3).

Per la cúa, es començen a
clarificar i definir les posicions.
SANT RAFEL, perde a casa
enfront del Arenal (1-3), AL-
CUDIA, que té el mateix con-
tra Alaior (0-1) i HOSPITALET,
malgrat l'empat aconseguit a
Cardessar, son els més fer-
mes candidats a jugar la pro-
pera temporada a Preferent.

Golegada a domicili del
Seislan al Illenc (1-5) i victò-
ries pels locals en els partits
Ferreries-Ferriolense (3-2) i
en el Sóller-Poblense (2-0).

La propera jornada

Partit de la jornada el qeu
jugaran Platges i Eivissa que
pot esser decisiu pel titol, en
cas d'una victòria dels visi-
tants.

Hospitalet — Cala d'Or: els
de Cala d'Or, tenen una bona
oportunitat per mantenir-se en
Ia quarta plaça.

Poblense - Alaró: Els
poblers han perdut tota opció
de jugar la Iligueta. Alaró man-
te esperançes de conservar la
categoria.

Arenal - Sóller: Els locals
no poden perdre punts a ca-
sa, el Sóller, fora de tot perill,
ha d'aprofitar la tranquilitat
que li dona la classificació per
puntuar.

At. Balears - Sant Ratel:
Els eivissencs surtiran a morir.
En lógica els ciutadans són
clar favorits, però no hi val-
dran confiançes.

El Sant Rafel, a fora camp,
es un equip molt incòmode, i
ja hi ha tret un grapat de
punts en els seus desplaça-
ments. Compta!

II Regional

Sa Glosa den Tomeuet

Fútbol Juvenil

At.Balears,4
C.F.Stoller,1

Joan Antoni

Alineació: Tolo, Sacares,
Pomar, Bernat, Celle, López,
Jiménez, Fontanet, Guerrero,
J. Antoni, Caries, Ros.

També jugaren: David,
Sergi, Ribas, Enseriat.

Gols: Minut. 42: 1-0,
Roig; Minut: 34: 1-1, Bernat;
Minut 60: 2-1, Alemany; Mi-
nut 72: 3-1, Reus; Minut. 83:
4-1, Reus.

Comentari: El Sóller no li
va gaire bé el torneig de pri-
mavera. El passat diumenge
va tornar a perdre al camp
del pontent At. Balears.

L'encontre va ésser igue-
lat la primera part, donç i va
haber poques ocasions per
marcar. Se juge bastant de
temps el centre del camp.

El Sóller toma a jugar
a fOra

En proper enfrontament
els sollerics tenen la possibili-
tat de restar algún negatiu, ja
que l'adversari no es del ma-
teix nivell de l'At. Balears, per
tant es questió d'anar vius i
Iluitar per dur un resultat fa-
vorable. El partit en al camp
del Torre den Pau.

•••

ELECCIONES DE LAS
VALENTES DONES 1991
Con motivo de la elección de tas Valentes

Dones de 1991, el Ayuntamiento de Sóller in-
forma que las personas mayores de 14 arios
que estén interesadas, pueden presentar una
solicitud acompañada de "curriculum vitae", en
la oficina Municipal de Información y cuyo pla-
zofinaliza el 20-4-91 alas 12'00 horas.

El resultado de la selección se comunicará
oportunamente.

Sóller, 10 de abril de 1991.
EL ALCALDE.



AUTOS LIADO
Agente Oficial Peugeot Talbot

Camp Llarg s/n. Teléfono 63 12 43
07100 SOLLER (Mallorca)

GRAN OFERTA
hasta el 30 de Abril

DESCUENTOS DE HASTA CIENTO SETENTA MIL PESETAS
a la compra de un turismo Peugeot

(exceptuando mod. 605).

Ejemplo: PEUGEOT 205 PLUS motor 1.300 PVP 1.304.000 ptas.
AHORA = 1.304.000 - CIEN MIL = 1.204.000 matriculación incluida.

Versiones de gasolina - diesel - automáticos.

Estos descuentos se aplican con o sin entrega
de vehículo usado.
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Bàsquet Automobilisme  

Immillorable debut del
local XESC CAPO

Tres sollerics a la "VII Pujada a Lluc"

Bon començament el d'en Xesc Capó. (Foto A. Caballero).

Joan

Trenta-tres inscrits a la
setena edició de la "Caima-
ri-Lluc", dels que només
prendrien la sortida tren-
ta-dos, entre ells tres sollerics,
el veterà Bartomeu Coll
(Ford Sierra Cosworth), en
Francesc Capó (Peugeot
205 Ralli) i en Llorenç Amen-
gual (Ford Fiesta) que feien el
seu debut dins l'automobilis-
me competitiu.

Bon començament pen
Xesc Capó que a les pujades
d'entrenament del dissabte
es classifica el primer de la
divissió II.

En Llorenç Amengual,
reguardant-se pel diumenge,
només va fer la primera puja-
da, quedant el cinquè del
Grup Illes.

I en Bartomeu Coll, degut
a falls del motor queda el vui-
tè de la general i segon de
grup.

Primera pujada

El diumenge es feien dues

Joan

Debut d'en Joan-Jaume
Marques als deu-mil metres
marxa, el passat dissabte dia
sis d'abril, al Poliesportiu Prin-
ceps d'Espanya, de Ciutat.
Seguint instruccions del seu
entrenador només va fer els
cinc-mil primers.

cronometrades, la primera
d'entrenament i la segona
que era la competitiva oficial.

A la primera en Xesc
Capó es classifica el desè de
la general, el segon del Grup
N i el primer de la Divissió II.

En Bartomeu Coll amb
seriosos problemes en el car-
burador queda per darrera. I
en Llorenç Amengual es
classifica el sisè dins el Grup
Illes.

Segona pujada

Victòria inesperada d'en
Joan Tomas (R-11 Turbo),
-que segueix un altre any
dins el men automobilistic-
quan els pronòstics eran
totalment favorables a n'en
Leif Buttenhof (Lola), que
finalment quedà el cinquè de
la general, tenint part de cul-
pa la brusca i l'espessa boira
que hi havia en el darrer terç
de la "Pujada".

El segon Roc queda ocu-
pat pen Pere Payeras (R-5
GT Turbo), seguit d'en
Manuel Ortega (Fiat Uno Tur-

Sortida bastant fluixa,
millorant progressivament,
passant pels cinc-mil amb
31'48". Bona actuació, molt
millor de lo esperat.

Per la seva banda en Cris-
tòfol Castanyer va batre el
seu propi record personal dels
cinc -mil, fent a més nova mi-
nima (1530"), classificant-se el
setè de la general.

Els primers dos-mH foren
molt rapids, a 305" el guile-
metre. En els dos següents es
va disminuir el ritme, augmen-
tant-lo de nou en el darrer qui-
lòmetre.

Record i minima pen
Pep Pinya

Nova confrontació de pis-
ta, el passat dissabte dia on-
ze d'abril, també al Princeps
d'Espanya.

El solleric Pep Pinya par-
ticipà a la prova dels cent ffiu-
res. La primera sortida fou
nul.la degut als nirvis del local,
que va tenir una sortida- real
bastant dolenta, fent els pri-
mers seixanta molt bons, per-6
tenint -com de costum- un

bo), en Cerdà (R-5 GT), en
Buttenhof (Lola), Crespí (R-5
GT) i n'Antoni Roca (Ford
'Sierra Cosworth).

En quant a l'actuacie salle-
rica hem de recalcar el bri-
llant debut d'en FRANCESC
CAPO que amb el seu Peu-
geot 205 Ral.li (vehicle no molt
competitiu dins la categoria
que li toca córrer) es classificà
el primer de la divissió II, amb
una avantatge de vint-i-un
segons damunt en Miguel
Jaume (segon classificat), a
pesar de sortir de la carretera,
quedant amb les rodes
davanteres penjant fora.

La ràpida intervenció dels
nombrosos aficionats sollerics
congregats en aquesta fatídi-
ca volta (el reincorporaren a
pes a la carretera) li va per-

mal final. No obstant es classi-
fica el segon de la serie i de la
general amb 117, batent el
seu propi record personal i
fent minima (118).

Antoni Bisbal participà
els quatre-cents Ifiures fent
una prova molt regular, classi-
ficant-se el cinquè de la seva
serie, amb 1'03".

Francesc Fiol, quarta la
Milla Urbana

Els dos veterans sollerics
Francesc Fiol i Robert Cle-
don foren els dos únics locals
convidats a la "Segona Milla
Internacional Ciutat de Pal-
ma", a la que es va retre un
sentit, merescut i inesperat
homenatge a n'en Mateu
Dominguez (Hermes-Circulo
Sollerense) per la gran tasca
desenvolupada dins l'atletis-
me.

L'actuació d'en Francesc
fou bastant bona, classifi-
cant se et quart veterà, amb
un temps de 459"5. El guan-
yador fou n'Antoni Jurado (Fi-
dípides) amb 4471, seguit

d'en Ramon Martin (Her-
mes-Circulo Sollerense) amb
4'49"3, i n'Emili de la Camara
(Fidípides) amb 4477.

En Robert Cledon no es
presentà a la sortida, ja que
segons pareix es prepara a
fons per la "Valldemos-
sa-Palma".

Dins la categoria infan-
tils-cadets masculins clar
triomf d'en Llorenç Fullana
amb

Dins la mateixa categoria
femenina n'Eva Moreda es
classifica en quart Hoc, i na
Susanna Salazar en cinquè.

A la Milla Internacional
triomf de l'italià Genaro Di
Napoli, actual Sub-Campió
d'Europa dels mil cinc-cents,
amb 4017, seguit de l'anglès
Peter Elliot (Sub-Campió
Olímpic de Seul) amb 4'02"3.
En tercer lloc l'espanyol Fer-
min Cacho amb 4027, seguit
del portugués Mario Silva
(Medalla de Bronze en els Eu-
ropeus) amb 4'03"2, i l'anglès
Steve Cramm amb 4'03"6. - -

En Mateu Dominguez es
classifica en el Hoc tretze amb
4' 194.

Dos parts suspesos per absència arbitral

Cinc partits, cinc victòries!
Hora era!. Plena de triomfs en la jornada del darrer
cap de setmana. Els cinc encontres acabaren en
cinc triomfs, incluint naturalment el primer de la
fase final de les noies de II Div. La nota "negre",
l'incompareixença de dos equips arbitrals. En el
Mariana-Llucmajor va arbitrar una parella d'afi-
cionats en conformitat dels dos equips. Els Maria-
na-Cide en Juniors i Mariana-B. Joan en Cadets
masculins, definitivament ajomats.

Jota & Berfer

J. Mariana, 38-Espanyol, 36 (II Div. femenina)

L'Espanyol va disposar fins a 10 punts d'avantatje en el ler.
temps. El coratje i la força de les locals a la continuació, varen
fer el "miracle". Nadal i Ramón, vitals.

J. Mariana, 58-Llucmajor, 44 (Cadet masculi)

La fluixa defensa a l'home dels locals, va permetre als Iluc-
majorers arribar al descans a d'alt de dos punts. El canvi a
defensa en zona va permetra sortir al contraatac i aconseguir
una valuosa victòria. Magistral A. Gelabert en rebots i J. Serrano
en atac.

J. Mariana, 57-Llucmajor, 44 (Juvenil femeni)

La manca de rebot ofensiu local, dona certes esperances a
les visitants, però quan es va decidir pitjar més en defensa,
varen venir els contracops, i les conseqüents diferències en el
marcador.

Cide, 31 -J. Mariana, 48 (Infantil masculi)

Després d'una serie de derrotes, a la fi s'aconsegui un con-
vincent triomf. Domini total en els rebots i magnífica direcció de
V. Rullan. A cap moment perillà el triomf. J.J. Castanyer (14
punts) i M. Arbona (20 rebots), els minors.

Sant Agusti, 17-J. Mariana, 47 (Mini-masculi)

Superioritat total dels ninets sollerics, que dominaren en tots
els sentits. D. Celia (17 punts), T. Arbona i G. Moya, els millors.

La jornada d'aquest Cap de Setmana

Dissabte, 20
Mati10,00: J. Mariana-Sant Agustí (Mini-femení)

11,00: J. Mariana-Santanyí (Mini-masculí)
---1-27004.-Mariana-SaPobla(Infantil-masculí)

Tardai 7,00: J. Mariana"A"-Patronat (Cadet-masc.)
18,30: J. Mariana "B"-Patronat "C" (Cadet masc.)

Atletisme

Frances Fil, quart a la II Milla Ciutat de Palma
Brillants actuacions de Pep Pinya i Tõfol Castanyer a Pista

PROMOC1ON PRIMAVERA
EDIFICIO DELTA (Playa den Repic)

Ultimos pisos en venta.

Si compra un piso hasta el 3 1 de Mayo le regalamos
los muebles de cocina.

¡Disfrútelo este verano!

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

metre poder finalitzar el recor-
regut.

Indiscutiblement en Xesc
guanyà amb molta facilitat
dins la seva divissió. Actuació
que esperem repetesqui i
millori a la vinent prova la
Pujada al Puig Major, els
dies 15 i 16 de juny.

En Bartomeu Coll, que_
pareix que no aconseguebN%
posar el seu Ford Sierra Cos-
worth a punt, es classifica el
cinquè del Grup N.

I en Llorenç Amengual
(del Bar Bon Vi del Port de
Seller), tinguè un debut regu-
lar, classificant-se el cinquè
del Grup Illes, Hoc que espe-
rem millorarà molt a la vinent
cursa que molt bé també
podria ser la Pujada al Puig
Major



Demà es disputa el segon
Hoc de la taula

G.M.

Quan manquen sols
quatre jornades pel final
del torneig del Victòria
l'equip de Pep Girbent i
Toni Sacarés, el Pep To-
ni's, es situa com a líder
destacat amb cinc punts
de diferència amb el For-
tuna.

Durant el passat cap
de setmana la derrota
ajustada de l'F.P. en l'en-
contre amb el !icier (7-8) i
Ia victòria del Fortuna da-
vant el Téntol han fet ade-
lantar un Hoc al Fortuna
en la taula classificatória.

També el Caliu ha
adelantat un Hoc en la tau-
la, el segon en dues jor-
nades, gracies a la seva
victòria davant els Escol-
tes (5-2) en un partit on
l'afició va vibrar intensa-

ment.
Per altra banda el For-

tuna vencé amb facilitat a
l'últim classificat, el Téntol
(22-8) i l'Hostal Es Port
empatà a cinc gols amb
els Follets.

Demà dissabte es
disputaran els partits co-
rresponents a l'onzena
jornada. A les 12. Escol-
tes-Pep Toni's, i a partir
de les 16 h. Follets-Tén-
tol, F.P.-Fortuna i Ca-
liu-Hostal Es Port.

Classificació

PepToni's 	  10 10 0 0 163 48 20
Fortuna 	 10 7 1	 2 148 70 15
F.P 	 10 703 70 56 14
Follets 	  10 4 2 4 63 72 10
Caliu 	 10 3 1	 6 64 109 	 7
Escoltes 	  10 2 2 6 59 79 	 6
Hostal EsPort 	 10 2 2 6 48 85	 6
Téntol 	  10 1 0 9 42 146 	 2

Son Cladera, 2 - Sollerense, 1
Alineació: Caldentey, Victor, M. Ensen-

yat, Casas, Miqui, T. Ensenyat, Puig, Carbó,
Rodriguez, Enrique, Brage.

També jugaren: Juarez, Burgos, Ros i
Querol.

Comentad: El Sollerense realitzà un ex-

cel.lent primer temps, dominant en el joc i
marcador, no així al feren a la segona part,
ja que foren superats pels locals que aprofi-
taren les poques ofensives de que disposa-
ren.

Va marcar el gol del conjunt solleric en
Bielet Carbó.

Futbol infantil

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

TEL. (971)6301 68
(de 8 a 12 y de 2 a 6 excepto sábados y días festivos)

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

LLIBRERIA

atabraix
Sa Lluna, 5 - Teléf. 632641 — SOLLER

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

FERRETERIA

ROBA PER A INFANTS
—	 Tell. 611121 	 — 	 07100 SOLLER

9 d'abril del 199 1 / Veu de Sóller
	

Veus 	 11

Automobilisme

Forteza
i Caballero
al "Criterium
Solo Auto"

Joan

Avui parteixen
cap a Barcelona
els pilots de l'Es-
cuderia Sóller An-
toni Forteza i
Marcel.lí Caballe-
ro, per participar a
Ia primera prova
del "Tercer Crite-
rium Solo Auto"
de Ral.lis secrets
d'asfalt.

Els	 sollerics
comentaven 	 a
"Veu de Sóller"
que gràcies a l'ex-
periencia de la
passada tempora-
da esperen quedar
bastant ben classi-
ficats a les sis pro-
ves d'aquest ter-
cer Criterium, des-
tacant que gràcies
a la col.laboració
de la premsa po-
den comptar de
nou amb el patro-
cini de Naviera
Mallorquina, Taller
Pau i Marce, Viajes
Sóller i Motos
Sóller, que els pa-
guen la majoria de
despeses d'aques-
tes proves.

Futbol Cinc en Pista Trenta nins
sollerics,
al I Trofeu
SHOTOKAN,
de Karate

M.I.

Demà dissabte alevins i
infantils Karateques, parti-
ciparan a la competició de
Karate que du el nom de "I
Trofeo Grupo Shotokan".
De Sóller seran els alum-
nes de Joan Miguel Sebas-
tian, de l'escola dels Sa-
grats Cors. A més d'ells, a
Ia competició hi assistiran
altres col.legis de karate de
Calvià, Palma.

L'acte serà ai Palau
Municipal d'Esports de
Calvià, i està organitzat per
Ia mateixa escola municipal
de Calvià. Es farà, com
hem dit abans, demà dis-
sabte a les 18 h, les sis de
l'horabaixa.

Molta palla i poc bessó
Es pagès

Ja som al número 100
Amb aquesta tan grata notícia, el pagès vol felicitar

molt especialment al politic Amador Castanyer pel seu fa-
bulõs ull clinic en el vaticini de la vida de la Veu de Sóller.

L'arrada d'en Amador solsament ha estat de 98 núme-
ros però per aquesta vegada no li tenim en compte.

Malgrat tot, hem de dir que n'Amador ha estat una de
les persones que ha ajudat a que la Veu de Sóller tingués
éxit ja que degut a les seves continuades trifulques amb el
Batle, ens ha permés fer correr molta tinta per contar-ho
als nostres lectors.

Amador, de bon grat et volem felicitar a tu, també, tant
com a nosaltres mateixos.

Sembla mentida:

• Lo que el dia s'estira.
• Lo gelós que esté el Batle de Fornalutx del seu

contrincant politic, ex-mossèn Agustí Serra.
• Lo !luny que ens trobam de les festes de Nadal.
• Els panets den Toribio. Els que es menja per bere-

nar.
• Que el miracle de la humanitat, ja hagi arribat al nú-

mero 100...
• Lo fotuts que han quedat alguns.
• Que arribar al número 100, no vol dir arribar al 101.
• Que els empleats dels hotels que llevan gent, no te-

nen perquè preocupar-se. Si volen feina a la platja hi ha un
comerç on cada dos per tres cerquen gent nova.

• Que els proletaris no tinguem quasi futur, al manco
de moment.

• Que aim!) del català, sigui de cada dia més difícil.
• Que els enfrontaments entre els partits politics ri-

vals, -PP-PSOE - ja començaren l'altre dia.
• Que podrien acabar a tocs, llosques o escopinades.
• Que els que l'agin ficada "de noche", recordin de

"sacarla".
• Que si mirau bé allà d'alt lo que en el sostre hi hé,

veureu un gros animal que en bicicleta va...
• El poc temps que tenim sempre per dormir i, per...
• Que el conductor de l'autocar número 26 d'autocars

Repic, superés de molt, el record de cotxes darrera. La
passada setmana n'hi comptàrem 32 baixant el Coll de
Sóller. Gràcies per la solidaritat amb els demés.

CONCURS DE REDACCIO
AMB MOTIU DE LA FESTA

DEL LLIBRE
L'Ajuntament de Sóller convoca un concurs de narrativa curta, en cata-

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

1.—S'estableixen tres categories:
la.— d'll a 14anys.
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 és 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 qual 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 comunicará pròximament. 	

Seder, 1 d'Abril de 1991

ELECCIONS DE LES
VALENTES DONES 1991
Amb motiu de l'elecció de les Valentes Do-

nes de 1991, l'Ajuntament de Sóller informa
que les persones majors de 14 anys que esti-
guin interessades, poden presentar una sol.lici-
tud acompanyada d'un "curriculum vitae", a
l'oficina Municipal d'Informació i el termini fi-
nalitza el 20-4-91 a les 12'00 hores.

El resultat de la selecció es comunicarà
oportunament.

Slier, 10 d'Abril de 1991.
EL BATLE.

COMUNITAT DE PROPIETARIS D'AIGUA
DE LA FONT DEL BARRANC

AVIS
Es convoca als propietaris d'aigua de la font del Barranc a la Junta General
que es celebrarà el dilluns dia 22 d'abril de 1991, a les 19,30 h. en primera
convocatbria, o a les 20 hores en segona, a la sala d'actes de la Caixa de
Pensions per a la Vellesa i Estalvis, Plaça d'Espanya, 1.

El President,
Antoni Frontera Rullán.



Ja aprop de les eleccions, les postures i llistes
es van consolidant. Per exemple, ja s'ha fet pública la
Vista polèmica de UM-PP - només a segons quins mit-
jans - i tot pareix, de cara a la galeria, una bassa d'oli.
Sembla que ja s'han Ilimat una miqueta les diferències
entre la cap de llista i tot el seu sèquit d'UM i la gent del
PP, que l'han d'acompanyar a la dura tasca de ser ele-
gits o ignorats pel poble. La possibilitat de ser ignorats
la tenen tots...

• El CDS ha promès per aquesta setmana, segu-
rament després d'haver escrit aquesta rumorologia, que
presentarien la llista i que de bon segur hi hauria moltes
sorpreses. Una de les sorpreses que es rumoregen són
les vuit dones que es presenten en nom del grup. L'al-
tra, ja la sabrem, si Déu ho vol! De tota manera, els que
diuen que el CDS podria desaparéixer, no saben de
qué van, perquè amb aquesta enfestada de dones, que
són les que cuiden de procrear el món, el CDS no es
pot acabar

• Els independents den Colom, passaren un mal
moment ja que el pastor - metge en aquest cas - els va
amenaçar de fotre al camp si no s'aclarien o no es po-
saven a les ordres. Després de reunions diverses, pa-
reix que les aigües tornaren al seu curs normal i des-
prés de receptar i prendre un parell de pastilletes pels
nervis, tot va millor.

Pareix que la presencia den Biel Tabalet a n'aquesta
llista, està assegurada. Això si: no es sap encara el Iloc
que ocupare.

• Els socialistes segueixen caflats i fan la campan-
ya des de ca-seva. El poble segueix murmurant i no cri-
ticant la presència den Xim Bard' a la llista i espera que
es presentin oficialment les candidatures. En Ramon
Socies ve poc per Sóller, degut a la seva tasca com a
metge, però encara quan es aquí va al futbol i es a
temps per atendre qualque espectador ferit, com oco-
rregué diumenge passat.

11 El PSM, "xano—xano", va fent la seva tasca.
Malgrat alguna enquesta diu que a nivell de l'illa perden
vots, els de Sóller són molt optimistes i pensen que en
sumaran qualcun o més. En cas de guanyar, aquests sí
que hauran de complir el que prometen, perquè si fan el
seu programa basat damunt les demandes del ciutadà,
anant de casa en casa, el que es senti enganat els farà
vomiter la copeta que els va oferir el dia que el visitaren.

Els verds, igual que sempre. No els fa il.lusió, pe-
re, hi van i, a més d'això, segons manifestacions d'un
dels que forma part de la candidatura, hi van per fer fer
feina als altres. Obviament, ells també en bran... si te-
nen temps!

• De Fornalutx només podem dir que no hi ha in-
dependents, i que els que es volien presentar com in-
dependents, ho fan sota les sigles del CDS. Tret de
Joan Alberti, que va de número dos a la llista com a in-
dependent i es de la comissió executiva del Partit Popu-
lar de Sóller.

A Deia, pel moment tot igual. En Sales confia de
guanyar. Ni tan sols farà campanya.

Educació

col.legi de Deià, seleccionat
per realitzar el Projecte Atenea

Església

"Ningú no pot
defugir de la
política"

Joan Bestard:
9'Església -
ha de fer
politica en
sentit ampli"

G.M. 

Vf"

El sociòleg i Vicari
Episcopal Joan Bestard,
pronuncià una série de
dues conferències baix el
títol "El cristià i la política"
el dilluns i dimarts
d'aquesta mateixa setma-
na que atragueren l'aten-
ció d'un públic molt inte-
ressat.

Bestard distingeix
dues acepcions del terme
política: política en sentit
estricte, en el qual les
ideologies tendrien una
importancia sumament
important, i política en
sentit ample, que englo-
baria qualsevol treball que
es realitzi en favor de la
polis. L'E sglésia faria, iclà,
política en sentit ample,

de la qual ningú no en pot
defugir.

Aconseguir el be comú

Joan Bestard explicà
també que la finalitat de
l'acció política es la con-
secució del bé comú. "Ai-
xe) no vol dir engrossar el
bé públic, sine) crear cons-
tantment un conjunt de
condicions humanes, so-
cials, econòmiques, so-
cials, polítiques i morals
que facin possible el de-
senvolupament integral de

totes les persones d'un
poble"

Consells

De cara a les properes
eleccions autonòmiques i
municipals, Bestard dirigi
unes paraules a la comu-
nitat cristiana. A l'Església
de Mallorca en general
demanà que respectes
escrupulosament l'Auto-
nomia i el joc democràtic
dels partits guardant una
clara independencia
tica, que no vol dir neutra-

litat sociopolitica. Als cris-
tians en general els de-
mana que estuchin amb
detenció els programes
electorals, tenguin en
compte la competencia,
coherència i honestedat
dels candidats i votin
conscientment. Als cris-
tians amb vocació política
els encoratjà alohora que
els Ficonselle que es pre-
parin degudament i Ilavors
actuin amb serietat, hon-
radesa i imaginació, mi-
rant pel be comú i no pels
interessos particulars.

EI terna atragué un nombrós grup de persones, entre ells alguns candidats, sumament interessats per
l'acció cristiana en la politica.

AJUNTAMENT DE SOLLER

ANUNCI
Aprovades inicialment per aquest Ajuntament de

Sóller, en sessió pleneiria celebrada el dia 4 d'abril
de 1991, les Modificacions Puntuals 31 Pla General
d'Ordenació de Sóller i d'acord am 3 l'article 128
del R.P.U., s'estableix que el pla aprovat inicialment
es sotmetrà a informació pública. Aquesta es durei a
terme a les oficines d'Activitats, Obres i Urbanisme
d'aquest Ajuntament en dies i hores heibils durant el
termini d'un mes, contant a partir de la data de
publicació d'aquets anunci.

Sóller, 15 d'abril de 1991.
EL BAILE.

C.P. Es Puig
Matrícula curs
1991-1992

Ha quedat obert el
termini de matrícula

pel proper curs escolar
fins el 30 d'abril.

Per segon cop, Antoni
Arbona encapçala
Ia llista del CDS
a Fornalutx

Majoriffiriament, Antoni Arbona presenta una llista
jove.

1 2

Política

Jaume Mariano, cap
de Dista pel PSOE
a Deià

El 	 Partit
Socialista
Obrer Espan-
yol també té
previst presen-
tar candidatu-
ra al poble vel
de Deià. Per
aquestes
eleccions ja ha
fet públic el
seu candidat a
Ia baba de
l'ajuntament:
sere Jaume
Mariano Re-
yes.

Jaume Ma-
riano Reyes,

de trenta—dos anys, va néixer a Caracas el
nou de maig de 1.958, i viu a la comarca i a
Deià des de fa anys. Estudià el batxillerat i
actualment es dedica a l'hosteleria, a Deià
mateix.

Es casat a Delà, amb Antònia Vives
Marcos, i té dos fills, un de vuit anys i el
més petit de dos.

El jove candidat es aficionat als esports
I també al cine, i de sempre ha estat afiliat
al PSOE.

Antoni Arbona Um-
bert, nascut a Fornalutx,
es el candidat a Batle
d'aquella vila pel Centre
Democratic i Social, CDS.
Antoni Arbona té ara 41
anys, es casat i té tres fills.
La seva professió es la de
cambrer, que exerceix a un
hotel del Port de Sóller, i
també regenta una carnis-
seria a Fornalutx en regim
familiar.

Juventut i progrés

Durant la legislatura
que ara acaba, ha estat
regidor pel CDS i ha lide-
rat l'oposició a la gestic') del
batle actual Jordi Arbona.
Abans de militar en el
CDS, Antoni Arbona havia
estat afiliat a UCD. Segons
ens ha confirmat el propi
interessat, presenta a
aquestes eleccions una
Ilista integrada majorità-
riament per gent jove i
amb ganes de fer feina,
que oferirà un programa
electoral de progrés i orien-
tat cap al futur.

P.P.

El Col.legi Es Porxo de
Deià podrà desenvolupar, a
partir del curs que ve, el Pro-
jecte Atenea, basat en la in-
troducció de la informàtica
dins les aules.

El Projecte Atenea es tro-
ba dins el marc del Programa
de Noves Tecnologies de l'In-
formació i la Comunicació
(P.N.T.I.C.) que ofereix el Mi-
nisteri d'Educació, a aquells
centres que ho solliciten, i
presenten una programació
referent a la utilització dels
ordinadors dins les classes.

Primera de la comarca

Per aquest concurs, en
aquesta ocasió el MEC dedi-
cava part del pressupost a
instituts, escoles d'EGB
completes, i també a centres

d'Ensenyances Bàsiques in-
completes. En aquest darrer
apartat, es va acollir l'escola
de Deià, que sols compta
amb tres aules: dues d'EGB i
una de preescolar.

Sere la primera escola de
Ia comarca que participare en
el projecte. Ara, el professorat
responsable haurà d'assistir a
reunions i cursets durant l'es-
tiu, per tal de tenir a punt les
aules a principi del curs que
ve.

El MEC, per tal de que a
Deià es puguin desenvulpar
activitats d'informetica ,. envia-
rà material i dotació pressu-
postària al centre: ordinadors,
equips i programes informà-
tics. A partir del mes de se-
tembre, els infants de Deià,
podran disposar d'aquest ma-
terial dins les seves classes
per tal de seguir el programa
que els professors haven
pensat dur a terme.

Veu local
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