
Batle: avui es desvetllarà la incògnita
Redacció

Són molts els ciutadans que no
comprenen com, després d'unes
eleccions democràtiques, encara no
es sàpiga qui sera el pròxim Batte. I
encara són més els qui no compre-
nen per quin motiu s'han de formalit-
zar pactes post-electorals.

Segons la Llei Electoral, al muni-
cipi de Sóller li correspon estar dirigit
per 17 Regidors. Això vol dir que per
tenir una majoria estable i poder
governar amb comoditat, el Batte ha
de comptar amb un minim de nou
Regidors; es a dir, la mitat més un
del total. No obstant, cap de les
candidatures que es presentaren a
les eleccions obtingué tants Regi-
dors i per això es fa necessari esta- Tendrem batte, batiesa o un pareil de batles?

blir pactes de govern post-electorals.
Dimecres a migdia semblava que

la incògnita estava resolta: després
d'una entrevista amb Gabriel Cafie-
Ilas, els Independents acordaren
pactar amb el PP-UM i votar per bat-
lesa a Isabel Alcover. Dijous cap-
vespre, però, la situació havia expe-
rimentat un canvi espectacular i els
Independents es replantejaven
rompre els acords inicials i recomen-
çar les negociacions amb el PSM,
PSOE i CDS, per tal de trobar un al-
tre tipus de sortida. Aixi les coses,
no ens atrevim a avançar cap pro-
nòstic. Avui, dissabte, a les dotze
del migdia, es celebrarà el Ple Ex-
traordinari on sera elegit i investit el
nou Batte. S'espera que la Sala d'Ac-
tes sigui plena de gom a gom.

Greu accident a l'encreuament de la
Platja den Repic

Redacció

El passat divendres va succeir un greu accident de
tràfec a l'encreuament de la Platja den Repic amb la ca-
rretera del Port, quan el cotxe Seat condUit per J.A.V.G,
de 19 anys, va sortir de la carretera de la Platja sense
respectar la senyal de Stop i fou envestit per la moto
Yamaha conclUida per Francesc López, de 21 anys. Del
resultat del cop, sofri greus fendes Francesc López, que
fou traslladat en ambulancia a un centre hospitalari de

Ciutat.
Al l loc de l'accident hi acudi la Policia Local, que aixe-

cà el corresponent atestat. També col.labora en les tas-
ques de regulació de transit i primers auxilis una parella
de la Guardia Civil.

De tots es sabut que l'encreuament en qüestió es un
Hoc molt perillós.

Ara fa poc temps i en les mateixes circumstancies,
una persona jove hi va deixar la seca vida. Esperem que
per part dels que correspongui, es posi una ràpida solu-
ció.
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Automobilisme

La concentraciô del "Rei del Puig
Major" clar presagi d'un gran

espectacle.

Diumenge
Ia "Pujada

al Puig Major"
Joan

A pesar de l'anunci de la
seva retirada en Joan Fer-
ruindez, el popular "Rei del
Puig Major" tomarà ser a la
sortida de la XI Pujada Drac
a/ Puig Major intentant con-
querir de nou el preciat triomf
de la prova més popular i de
més envergadura de les Ba-
lears.

Com a favorits a la corona
de Ilorer es troben en Lluis
Martinez (Lola BMW), guan-
yador de la darrera edició, el
basc Aitor Zabaleta (Lola
BMW 2500), en Joan Fer-
mindez (Osella BMW 2000) i
en Leif Buttenhof amb el seu
Lola BMW, sense oblidar a n'
en Joan Vinyes (Ose//a
2400).

Horaris
Horari de tancament de

la Carretera:

Dissabte:
De les 1545 hores a les

1945 hores

Diumenge:
De les 815 hores a les 13'-

hores

Horari de les pujades
d'entrenament:

Dissabte:
A les 17'- i a les 1845 ho-

res.

Diumenge:
A les 930 hores.

Horari de la pujada
competitiva:

Diumenge a les 11'30 ho-
res. •

15.000 quilos de taronja sollerica cap a Rússia
P.P.

La Cooperativa Agricola "San Bartolomé" enviarà, demà mateix,
quinze tones de taronja sollerica cap a Rússia, a preu convingut.
D'aquesta manera, la Cooperativa accepta l'oferiment formulat des
del Govern Balear d'aprofitar un vol d'avió que retornava de buit a

Bartomeu Font Obrador
sera el pregoner

Divendres
comencen les

Festes de
St. Joan a Delà

M.I.

El programa ja esta
enllestit i prest sera al carrer.
A Delà, aquest any hi haurà
cinc de festes, del divendres
dia 21 al dimarts dia 25.

El primer vespre llegirà el
pregó l'historiador Bario-
meu Font Obrador i s'aca-
bara l'acte amb l'actuació de
Bonet de St. Pedro. Antes,
I ' horabaixa s'inauguraran
tres exposicions a l'Ajunta-
ment.

Pesca, jocs i animació

El concurs de pesca rea-
litzarà aquest any la cinque-
na edició, i no faltara la be-
renada per a la Tercera
Edat, els passacarrers a cà-
rrec de la Banda de Música
de Montuiri, ni els partits que
conformaran el torneig de
futbito.

El teatre aquest any sera
a càrrec del grup Agara, que
representarà l'obra "El mon
per u forat" de Joan Mas.
Encara que aquest any el
grups locals no faran teatre,
s'han animat a muntar dos
espectacles, el darrer ves-
pre actuaran els joves i el
dilluns capvespre els més
petits.

A la verbena, animada
pels grups musicals "Nas-
ti", "Tutti Fruti" i "Turn-
bet", quasi quasi podrem
sopar ballant...

Nota de la
Redacció

Per causes totalment
alienes a la nostra vo-
luntat, originades pel
canvi de rotativa de
l'empresa Editora Ba-
lear, S.A., que impri-
meix el nostre Setma-
nah, ens hem vist obli-
gats a modificar l'hora
d'entrega de l'edició
impresa. En conse-
qüència, els nostres
subscriptors i els
punts de venda han
rebut els exemplars
amb un dia de retard.

Pregam als lectors
que excusin aquest in-
convenient, que segu-
rament no es perllon-
garé més enllà de les
dues setmanes, i es-
peram que compren-
guin la nostra situació.

aquell pais,
L'avió en qüestió ha traslladat fins a Mallorca un grup de ciuta-

dans russos afectats pel desastre nuclear que provocà la fuga ra-
dioactiva de la central de Txemóbil fa alguns anys, que passaran
quinze dies a la nostra Illa convidats pel Govern Balear. De tornada,
l'avió transportera a Rússia diferents productes de la nostra terra i,
d'entre ells, les 15.000 tones de taronges esmentades.
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Sant Eliseu o la Mare de
Déu de la Novena.

Demà, dissabte, Sant Vit.

Diumenge, dia 16, Sant
Quirze i Santa Lutgarda

Costumari
Sant Vit és invocat con-

tra la corea, dita popular-
ment Ball de Sant Vito o la
dansa furiosa. Els pobres
qui la pateixen es belluguen
continuament. El dia d'avui,
els atacats d'aquest mal
anaven a visitar les ermites
on es veneraven imatges
d'aquest sant que tenien
fama de miracles. Forma-
ven I largues coes a tall de
processó que realment es-
garrifaven de veure. To-
thorn fugia de vora d'ells i
evitava de trobar-los per
evitar contreure el mal.

1 Serveis 	 blé

Ajuntament de Sóller 630200/0204
Oficina Municipal del Port 	 630101
Ajuntament de Fornalutx 	 631901
Ajuntament de Data 	 639077
Jutiat de Sóller 	 630348
Notaria 	 632611
Rectoria 	 630602
Policia Municipal 	 630200
Policia Municipal-Urgencies 633721
Guardia Civil 	 630203
Bombers 	 632500
Unitat Sanitaria 	 633011
Creu Roja 	 630845
Metje de Guardia (Avisos) 	 633721
Mercat 	 630231
Escorxador 	 630561
Cementiri 	 631429
Residencia-Hospici 	 630777
Depuradora 	 • 630842
Correus 	 631191
"El Gas", s.a 	 630128
Servei Funerari 	 630805
"El Gas" s.a. (averias) 	 630198
"El Gas" s.a. (Urgencies) 	 631108
Locutori Biniaraix 	 630017
Obres de Port 	 633316/69
A.S.C.P.(Ca'n Dulce) 	 632421
Círculo Sollerense 	 631206
La Unión "Sa Botigueta" 	 630163
Defensora Sollerense 	 631556
Ferrocarril de Sóller 	 630130
Cia "Barcos Azules" 	 630170
Cia "Tramontana" 	 632061
Parada Taxis-Es Port 	 631384
Parada Taxis-S611er 	  630571
Parada Taxi s-Sa Torre 	 631379
Autocars Llompart 	 202125
Autocars Sóller 	 632821
Autocars Repic 	 630567

TRENS

Palma-Sóller:
08,00-10,40-13,00-15,15-19,45
Salter-Palma: 06.45 - 09,15 - 1150 - 14,10
-18,30

TRAMVIES

Sailer-Port:
05,55-07,00-8,00-09,00-10,00-
11,00-j12,00-13,00-14,00-15,00
-16,00-17,00-17.55-19,00-20,00-
20,45 (21,000iumengesi  Festius).

Port -Stiller 06,20-07,30-08,25-09,30-
10,30-11,30-12,30-13,25-14,30-
15,30-16,30-17,30-18,30-1910-
20,20-21,10(21,20Diumenges Festius).
AVIS: Els tramvtes marcatsambun*
anllaçen amb las arribades y sortides dels
trens

AUTOCARS

(Del' I d'abril al 30de
septiembre)

Palma-Valldemossa-Deia-Port de Saller:
07,30-10.00-12,00-16,15-
19,30
Valldemossa-Deia-Port de Sailer: 8-
10,30- 12,30 - 16,45 - 20,00.
Deià -Port de Sailer:08,15-10,45-
12,45 -17,00 - 20,15.
Port de Saller-Deii-Valldernossa-Palma:
07,30-09,30-14,30-16,00-
18,00.
Bait -Valldemossa-Palma:08,00-10,00
- 15,00- 16,30- 18.30.
Salter-Port de Pollença: 09.00.
Port de S611er-Port de Pollença: 09,30
Port de Pollença-Saller:16.00

BARQUES

Port de Seller-8a Calobra:10,00- 15,00.
Sa Calobra-Port de Sailer:12,00-16,45

FARMACIA DE

GUARDIA
A l'Aiuntament (Policia Municipal) vos indica-
ran la farmacia a la qual vos podeu dingy.

EL TEMPS
Estació de Sc Vinyassa

Comença
a fe

calor

TEMPERATURES
Maxima 27,2 dia 12
Minima 12,8 Oa 10

Dies assolellats amb temperaturas cada cop
més altes i nits dares i fresques ha estat le temi-
ca metereolóica d'aquests dies.

Els 27'2 °C. de temperatura registrada el dia
1 2 fou la més afta d'enguany.

Aquest ambient cabrás que hem estrenat fa
poc, segurament, que anirà a més a mesura
que passin els dies perquè ens atracam a
n'els dos mesos més calorosos de l'any, juliol i
agost.

Aixf i tot no podem descartar la possibilitat
de qualque reuixat amb un descens de les tem-
peratures antes de que acabi aquest més de
juny.
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NOTES

Agraiment
Rebérem del Grup Corriola aquesta nota d'agraiment que no ha

pogut ser publicada fins avui:
El grup de teatre "corriola" vol agrair la gran acollida que ens

dispensé el públic solleric en la nostra primera representació. Els
vostres aplaudiments seran una força que ens ajudaré a seguir en-
davant en la nostra tasca.

També volem agrair la coliaboració de l'Ajuntament de Sóller,
l'Associació sollerica de cultura popular, el Centre cultual can Dul-
ce i Sa Nostra.

Gràcies.

Rectificació
La nota de societat "Noces d'Or: Antoni i Margarida" es publicà

erròniament. Els homenatjats eren Tomeu Arbona "es marino" i An-
tònia Rullan.

NOTES DE SOCIETAT

Neixament
La nostra simpàtica administradora, Francisca Roig, Na Xesca, ha

tengut un al.lot, en Lluc. També l'ha tengut, o millor dit el té a partir
d'ara, el seu content marit, en Pere Crespi, des Replà. Tots dos juguen
amb un projecte de felicitat compartida. Cada dia na Xesca l'alimenta
amb tot amor i en Pere, pera no quedar enrera, li fa fer es rotet.

Dinada dels nous
-regidors de

Fornalutx
El bat/e, Jordi Arbona, con-

vidà diumenge passat a tots
els nous regidors que co-
mençaran els pròxims quatre
anys de treball a un dinar a ca
seva.

Hi havia també les respecti-
ves esposes i els funcionaris de
l'Ajuntament. El capvespre s'hi
afegiren els veinats i feren bulla
amb xampany, gelat I ensaima-
des.

2
	

Veus
	 14de junydel 1991

or 	 a

Va

Sorteig d'ahir dijous,
dia 13 de junyl

6 	 16 	 21
25 	 32	 46

Comp. 47

I	 11.11.c.e.
Dijous,13de Juny 	 27.070
Dimecres,12 de Juny 	 34:945
Dimarts, 11 de luny 	 64.230
Dilluns, 10 de luny 	 63.556

Divendres, 7 de Juny
49.626(S. 118)

PUNTS
DE VENDA

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

L'Ho rta: Comestibles Vidal.
Port: Quiosc Lorente.

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

Estanc Plaça Fleming

ANUNCIS CLASSIFICATS

RECEPCIO DE PUBLICITAT a
"Diario de Mallorca", esquelas,
publicitat en general, classificats,
etc.

Telefonau al 63.03.87

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

SE ALQUILA casa en C/. Vic-
toria n'. 16. Apta para negocio y
vivienda. Razón Tejidos Oliver.
C/. Luna, 23.

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

ES NECESSITA jove per fer
feina de rentaplats. Hostal Roca-
mar.

ALQUILO local-almacén. C/.
del Mar, n. 59, Tfno. 29.61.96,

SE VENDE moto Yamaha
TZR-80, dolor negro, en perfecto
estado. Un ario. Tel. 632999.

LLOGAM pis totalment amo-
blat amb tres habitacions al Port
de Sóller Davant Altamar. Per
temporades a tot l'any. Telf.
63.29.97 (de 9 h. fins les 19 h.) Telf.
63.31.72 (de 20 h. fins les 22 h.).

VENDO solar de unos 190

mts2 en zona residencial céntri-
ca. Telf. 63.05.70.

COMPRAM MOBLES i qualse-
vol altra cosa rústica o antiga. Pa-
gam al comptat. Antigui-
tats Antoni de Sa Coma (Jero-
ni Bisbal). Carrer del Vicari Pas-
tui

Telefonos 63.08.65 i 63.07.68.

DUES al.lotes ded18 i 19 anys
cercam fer feina pels mesos
de juliol, agost i setembre,
si pot ser es demati. Télefono. 63
0747.

VENDO piso 94 m2 en costa
Atalaya. Pto. de Sóller 63 25 79

Precio 6.500 000.

SE OFRECE chica para cuidar
niños. Dias, horas o noches a con-
venir. Telf. 63.10.39. Noches,

SE VENDE piso chalet con jar-
din en el Puerto de Sóller, a 100
mts. del mar. Tres habitaciones,
dos baños, salón comedor, terra-
zas, cocina amueblada. Telf.
63.12.17 y.63.01.25.

SE ALQUILA local comercial
Calle Serra. Informes telf. 63.39.68.
Tardes de 15 h. a 18 h.

OCASION se venden muebles
usados y dos pares de puertas de

aluminio Telf. 63.12.00 - EDEN
PARK. Atendemos lunes, mañana
y tarde miércoles, jueves y sabá-
dos sólo tardes.

ESTUDIANT de tercer de
B.U.P. dóna classes de repas a
preu económic.Tel. 63.20.43.

SE TRASPASA restaurant en el
Puerto de Sóller. Telf. 63.20.14.

ES NECESSITA ajudant de
cuina de les 20 h. fins a les 23 h.
Monaco. Tel. 63.10.25.

LLICENCIAT en Filosofia i
Lletres i universitari en Econòmi-
ques donen classes de repàs

E.G.B. i B.U.P. (CATALÃ, MA-
TEMATIQUES, HISTORIA, LLEN-
GUA). Aquest estudio del primer
de juliol al 30 d'agost. Inf. 63.00.31
i 63.07.84 de les 13 hores a 14 ho-
res

VENDO CICLOMOTOR Derbi
Variant semi-nuevaç 6.500 Km.
Precio 1.100.000 pts Informes
63.19.52.

SE OFRECE: recepcionista o
ayudante de Recepción para ho-
tel Diplomado en Turismo,
hablando Alemán, Inglés y Fran-
ces. Experiencia y buenas refe-
rencias hotel 4 estrellas. Tel. 63 26
43 - tardes de 15,00 a 21 h.



Després de vuit anys al capdavant de
l'Ajuntament

El batle Antoni Arbona
s'acomiada amb una carta als
companys de legislatura
Després de la sessió plenaria celebrada el di-
mecres passat, la darrera que ha presidit Antoni
Arbona, en la qual s'aprovaren les actes de la
sessió anterior, el batle va fer entrega a la prem-
sa d'una carta de comiat per a la seva publicació
que a continuació reprodufm.

G.M.

"En estos precisos
momentos en el que acaba
Ia legislatura, presidiendo
el Ultimo pleno de los in-
numerables que han tenido
lugar durante ocho años;
quiero tener un recuerdo
especial para todos mis
compañeros de legislatura,
así como a todo el perso-
na/ que durante este tiem-
po ha hecho posible que
paso a paso fuéramos an-
dando hacia logros para
nuestra ciudad.

Desde mi condición
humana y por lo tanto sus-
ceptible de cometer erro-
res, he actuado siempre
pretendiendo ayudar y ser
correcto y sociable, por ello
si a alguien he ofendido o
defraudado quiero presen-
tarle mis excusas.

Os deseo a todos, pró-
xima corporación y ciuda-
danos, una pausada y fruc-

Antoni Adana: "si a alguien ha
ofendido o defraudado quiero

presentarle mis excusas".

tifera legislatura que lleve a
nuestra ciudad a desem-
perlar un papel importante
en nuestra Mallorca".

El Conseil Insular de
Mallorca guardonat per "The
Conservation Foundation"

J.A.

El Consell Insular de
Mallorca, del qual depen
l'Escola de Margers i la res-
tauració del camí del Ba-
rranc, acaba de ser premiat
per "The Conservation
Foundation". La Casa Ford
patrocina aquests guardons
que des de 1982 es donen a
entitats que conserven la

naturalesa, recuperen el pa-
trimoni artistic i es preocu-
pen per les tradicions i fol-
klore. Aquest Premi Ford
1990 s'ha concretat a
Mallorca per la labor feta al
Barranc de Biniaraix durant
el temps que l'Escola de
Margers adobà nombrosos
bossins de la històrica esca-
lonada de pedra, fent més
viable aquest antic carril de
muntanya.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL. ALMA DE

Doña Catalina Colom Canals
(VDA. DE BARTOLOME CELIA TIMON ER)

que falleció en Sóller. dia 5 de Junio de 1991, A LA EDAD DE 79 ANOS.
habiendo recibido los Santos Sacramentosy la Bendición Apostólica

E.P.D.
Sus apenados: Hijos, Bernardino, Guillermo y José-Luis Celia Colom: hijas políticas. Antonia Sastre y Anto-

nia Gelabert; nietos, Bartolomé. Antonio y Maria-Cristina Celia Sastre. Laura y Luis Celia Gelabert: hermanos
politicos, Bernardo (ausente), Juan Celia Timoner. Antoinete de Celia y Catalina Enseilat; primo ..Antonio Co-
lom Colom; sobrinos, Catalina y Jaime Colom CacRsnovas y Juan Colom; ahijados. Maria-Teresa Lladó y Vi-
cente Soler, y demás familia (presentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican
Ia tengan presente en sus oraciones.

Casa mortuoria: C/. del Sol, 3.
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Veu local

Institut "Guillem Colom"

Aparcaments per als
ciclomotors dels alumnes

Redacció

La Brigada municipal d'Obres està procedint a
l'acondicionament dels terrenys situats a la dreta de
laccés a l'Institut "Guillem Colom" com a zona
d'aparcament dels ciclomotors dels alumnes. El solar,
que es propietat municipal i no pertany a les instal.la-
cions escolars del centre, ha estat cedit per l'Ajunta-
ment a aquest sol efecte.

En aquell solar s'ha delimitat el !pod més convenient
per ser destinat a estacionament, i després es regularit-
zarà el terreny i sel dotara d'un trespol de formigó.

Aquest acord es prengué recentment, a instancia
de l' Associació de Pares del centre, que veia amb
preocupació l'increment constant del nombre de ciclo-
motors utilitzats pels alumnes a l'hora d'acudir a classe.
L'absència d'un indret destinat a aparcament d'aquests
vehicles feia que el darrer tros de l'Avinguda Juli Ra-
mis, just a l'entrada a l'Institut, es trobas contínuament
ocupat per les motos de petita cilindrada, que ocasio-
naven problemes als veins i deificultaven l'accés al
centre.

Obres

Nou encimentat al Camí
de ses Montcades

M.L.

Els veins que habiten o
tenen terres i olivars lindants
amb el Carni de ses Mont-
cades s'han posat d'acord
per aplicar una nova capa de
formigó al trespol del camí
que comença a Ses Marja-
des i condueix a l'extensa
demarcació territorial de Ses
Montcades.

Aquest vial ja comptava
amb una capa de ciment,
que s'havia degradat rapi-
dament a causa del transit
de vehicles i animals, agreu-

Debi

Un xiringuito, aprop dels
aparcaments de Sa Cala

Des de fa dies s'ha instal.lat un xiringuito de begu-
des a la baixada de Sa Cala de Deià, aprop dels apar-
caments que fa l'aixamplament de la carretera. Aquest
establiment no fixe té el permis municipal, i durant
aquesta temporada estarà obert als consumidors.

Des de l'ajuntament ens han notificat que té dit es-
tabliment té el permis, però també una serie de condi-
cions. En primer Hoc la situació: entre els dos aparca-
ments, i en segon Hoc, el propietari haurà de disposar
d'un servei de comunicació (Walki Talki).

El batle i els altres membres del consistori pensen
que, a causa dels nombrosos robos a cotxes, prodiii/s
les temporades anteriors, es necessari un servei de vigi-
lancia.

Per tant, el propietari d'aquest establiment, situat en
un Hoc estratègic, des d'on visualitza els cotxes apar-
cats, tendrà el deure de donar avis si nota alguna per-
sona sospitosa que ronda els cotxes. Si la mesura es
efectiva, segurament s' adoptara els altres anys.

Es farà un final de curs a la plaça 

Activitats durant tot l'estiu
a Can Dulce

M.I. 	 a terme al casal de Can Dulce
durant aquest curs 1.990-91,
es reuniran a la Plaça Consti-

Aquests dos mesos d'es- tució, el dissabte de la set-
tiu, juliol i agost, el Centre Cul- mana que ve. A partir de les
tural de Can Dulce no tancarà cinc del capvespre i fins en-
les portes. Cada dia hi haurà trada la fosca es farà una
activitats perque grans i petits mostra resum del curs: gim-
puguin passar les hores que natica, dansa clàssica, jazz,
no passen al sol o dins la mar. ball de bot, cançons, dibuix,

Es faran tallers de tot ti- etc. També hi haurà taules in-
pus: fang, Dana, jardineria, formatives de tots els cursos
jocs pels infants. Cada dilluns, que es realitzaran el curs que
dimecres i divendres, els ma- ve.
tins de 10 a 12, na Bel Esteva

	 Per acabar la vetlada, hi
s'encarregarà 	de	 muntar haurà ball d'aferrat. Sera ben
aquestes activitats. El preu de animat!
la matrícula sera únic, i els
que vulguin participar, abonar
una quota de 6.000 pts. si són
solcis de l'Associació de Cul-
tura Popular, i de 7.000pts, en
cas de que no ho siguin.

Millorarà l'estat de les aigües del Port

La nova depuradora entrarà en
servei d'aquí a quinze dies

Gabriel Mercê

La nova depuradora de Son Puça d'Abaix entrarà en
funcionament d'aquí a uns quinze dies, segons informa en el
transcurs del darrer plenari executiu de la legislatura el batle
Antoni Arbona.

En l'actualitat s'estan realitzant proves a l'estació impulso-
ra del Port i en el seguiment del procés químic de la depura-
ció de les aigües residuals.

Aigües brutes de Sailer, Fomalutx, Biniaraix i Fomalutx

En principi la nova estació depuradora sols recollirà i de-
purarà les aigües residuals del Port i de Sóller. Més envant,
una vegada realitzades les obres necessaries, la depuradora
també sera emprada pel municipi fornalub<enc segons l'acord
que signaren ambdós Ajuntaments i pel llogaret de Biniaraix
que en l'actualitat encara no te xarxa d'aigua potable ni de
clavegueram.

Aigua marina

Actualment les aigües residuals del Port de Sóller es ver-
teixen a la mar a través de l'emissari submarí, sense depurar.

Aquest fet ha provocat en moltes ocasions la contamina-
ció de les aigües marines, especialment a l'estiu degut a l'in-
crement de la població en aquella zona.

Per tant l'entrada en funcionament de la nova estació sa-
tisfà els empressaris vinculats amb el turisme i la població en
general.

El president de l'Associació Hotelera de Sóller Nicolau
Cones, manifestava la seva satisfacció per aquesta fita: "crec
que es una millora positiva no sols pels hotelers o pels que vi-
vim directa o indirectament del turisme, sinó per tots els ciu-
tadans de Sóller i del Port'.

El nou consistori que demà pren possessió a l'Ajuntament
haurà de decidir en els propers dies quin tècnic s'encarregarà
de l'estació depuradora, del seu manteniment, funcionament i
conservació. Antoni Arbona va proposar que fos l'actual cap
de la Brigada Municipal Bartomeu Palou.

Eliniaraix

jat per la gran pendent del
camí. En total s'ha encimen-
tat una superfície de 560 m2.
amb formigó tipus H-180, per
un cost pressupostat de
712.500 ptes.

Al mateix temps, han
sol.licitat de l'Ajuntament una
subvenció per ajudar a pagar
les despeses. Tot i que es
tracta d'un camí que no es
de propietat municipal, el
Consistori ha considerat
oportú atorgar-los una quan-
titat equivalent al 10 % del
cost, que es la xifra habi-
tualment concedida a
aquests tipus d'obres.

Final de curs a plaça

Les persones que han
participats en activitats duites

CAFE NOU
Vos convida a la seva próxima

inauguració i vos ofereix un gran assortit
de pates, formatges, ensalades variades
i embotits de "La Alberca" (Salamanca)
que podreu assaborir al jardí de cara al

Torrent Major.

C/. Nou rf 23 — SOLLER
Isabel 2a.



Un pont provisional per
a la Platja d'en Repic

G.M.

El batle Antoni Arbona
va informar a la Corporació
de la intenció dels Tècnics
municipals de realitzar una
prova de resistència al pon-
tet peatonal que comunica
Ia Plaça de la Torre i el Pas-
seig de la Platja a la de-
sembocadura del Torrent
Major.

Informà també que la
prova no s'arribà a realitzar
perquè els veins s'hi oposa-
ren i ell mateix també quan
va saber que el pont havia
d'estar 24 hores sense po-
der-se utilitzar.

Solucions

Les solucions que el

Batle de Sóller va apuntar
eren diverses. La primera,
ja refusada, era que l'exèr-
cit instal.làs un pont provi-
sional.

La segona consistia en
consultar a una empresa
especialitzada per instal.lar
o bé un pontet provisional
durant el dia que es fessin
les proves de resistència o
bá durant tota la temporada
turística fins que se'n po-
gués construir un altre de
nou.

La Comissió de Govern
acordà aplicar aquesta da-
rrera solució i donar compte
al Ple.

La majoria dels grups
municipals criticaren la
manca de previsió i el retràs
en la tramitació dels expe-
dients municipals.

Esesia

Processó de les
Cinc Visites
a Bin iaraix

Redocció

Diumenge passat tengué
Hoc a Biniaraix la celebració del
Sagrat Cor de Jesús amb Missa
Solemne i Processõ.

La Missa, presidida per Mn.
Joan Pons, s'inicià a les 7 h. de
l'horabaixa al temple parroquial
amb la presencia de feels de
Biniaraix, Fornalutx i Sóller i dels
membres del Cor de Biniaraix,
que animaren la Celebració Eu-
carística.

En el transcurs de la Missa
tengué Hoc la Processó de les
Cinc Visites, en la qual els as-
sistents visitaren cinc altars pro-
fusament decorats dedicats al
Cor de Jesús que estaven ins-
tal.lats en diferents cases del
llogaret.

Tercera Edat

A Lluc i Sencelles
J.S.

L'excursió a Lluc i Sence-
lles que organitza la Fraternitat
Cristiana de Malalts, en la qual
col.labora l'associació de la Ter-
cera Edat, promet ésser molt
concorreguda, a jutjar pel nú-
mero de persones que s'han
inscrit.

El dinar s'efectuarà al Foro
de Mallorca i es gaudirà d'entra-
da gratuita al Museu de Cera i
a les distraccions del complex,
per amabilitat del director sr.
Llompart. L'excursió es celebra-
rà dimarts, dia 18, amb sortida a
les nou del mati davant /'estació
del Ferrocarril.

El dilluns, dia 17, s'expediran
tiquets a Can Cremat, de les 4 a
les 6 del capvespre.

El parc mòbil de la
Policia Local al 50%

Redacció

El parc mòbil de la Policia Local es troba
des de fa un temps al cinquante per cent de-
gut a avaries.

En total es compta amb quatre vehicles: les
dues motocicletes Yamaha, el Seat Ronda i el
nou Niva.

Des de poc abans de la Fira el Seat Ronda, ..
matricula PM 2072 AK es troba en pana i de
moment no ha estat reparat per manca de pa-
gament de l'Ajuntament.

Des de fa unes setmanes una de les moto-
cicletes Yamaha també este espatllada i no
s'arregla perquè s'esperen unes peces de re-
canvi de fora de Mallorca.

Per tant, en cas de produir-se algun acci-
dent, robatori o fet semblant que necessiti la
presència de molts efectius de la Policia Local,
aquests no es podran desplaçar amb els vehi-
cles oficials sine, que n'hauran de 'loger algun o
cercar alguna solució viable lo mes ràpidament
possible.

4 	 Veu local
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NO TE VIDES EN EL AIRE.

411

Fr.

RENAULT 21 CON AIRE ACONDICIONADO DE SERIE
Y MUCHO MAS. •

Si estás buscando un coche con
aire acondicionado.

Si los demás se quedan en el aire,
Ven a conocer tu Renault 21.

El coche que lo tiene todo. Desde el,
aire acondicionado (en toda la gama,
excepto en el Renault 21 TS) hasta
el equipamiento más completo.
Y todo de serie.

Por eso y como el aire ya lo.
tienes, en tu Concesionario Renault
te proporcionamos excepcionales ofer-

•tas, especialmente pensadas para tf.
Cómprate tu Renault 21 durante

este mes y descúbrelas. No te quedes
en el aire.

Ven a conocerlas a:
EN TU CONCESIONARIO RENAULT.

Concesionario: Hermanos PALOU FRAU; S.A.
C/. Isabel II, 68 - SOLLER - Telf. 63 07 01

•VERICULOS EN STOCK

Dom IN6
Ofrece su colección de

PRIMAVERA—VERANO
de prendas juveniles

BAÑADORES — BISUTERIA —
CAMISETAS — BERMUDAS —

PANTALONES PITILLO —
TRAJES CHAQUETA...

Carrer Cristóbal Colón 5-7, SOLLER
(Frente al Mercado)

C/. Lluna, 5 -V63 09 07 - 07100 SOLLER

Oferta de la semana:

PIZZA "L'OFRE" i una llimonada o taronjada.
525 ptas.

PIZZAS

MESTRA
DONA CLASSES

DE REPAS d'E.G.B.

Informes:
Telf. 631752

VENDO LANCHA
4 mts.

CON MOTOR 30 c.v.
Perfecto estado.

Tell. 633825-630741.

CURSETS INTENSIUS
DE TENNIS

a càrrec d'Antoni Molino
DURANT EL MES DE JULIOL
PRIMER CURS: de dia 1 a dia 6
SEGON CURS: de dia 8 a dia 13

PREU: 25.000 ptes.— Dinar inclòs

Inscripcions i informació:
"LAZO SPORT" — "BESTARD SPORT"

Telf. 63 29 97 (de 10 hores a 19 hores).
63 31 72 (de 20 hores a 23 hores).



07 1 00 SOLLER
Plaza d'Espanya, 2
Telèf. 633843

INFORMACIÓ I VENDA:

Nota de redacció
Com a mostra, una vegada més, de

que la postura de Veu de Sóller es d'inde-
pendència i de llibertat informativa, publi-
cam la carta present. Al mateix temps,
anunciam als nostres lectors i a les perso-
nes que vulguin adoptar la mateixa postu-
ra que el signant d'aquesta carta i de la
que sota el títol de "Dimisió irrevocable"
publicàrem la passada setmana, que po-

den utilitzar les nostres planes fins la pro-
pera edició, corresponent al número 109.

Considerant que la decisió d'abando-
nar la Redacciá, l'han poguda prendre des
de fa estona, solament publicarem les
possibles cartes fins al dit número 109.

Com es de suposar, Veu de Sóller con-
testara i donarà la seva opinió quan arribi
el moment. De moment callam.

CONJUNT RESIDENCIAL
CA'S XICO

C iII""STASO
ANTONIA CABOT TOMAS

AGENT DE LA PROPIETAT IMMOBILIARIA

"Ojos azules"
Mirando el cielo veo tus ojos,
azules, transparentes, inmensos.
Como en la inmensidad del cielo
niña, yo a ti te contemplo.

Viendo lo bonita que eres,
no puedo por menos de escribirlo;
predecirte que un día serás
una estrella de este cielo.

Pero no para quedarte quieta
serás admirada por esbelta,
como una estrella Osa, o Polar.
Más en el cielo darás vueltas,
como una estrella fugaz.

Autora: María Mont/el

Dedicado a Marina Vivas Mas
04 de Mayo de 1991

Poema
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Dreta veu

Ara sols et puc sentir no
explicar--te. Ahir, vaig venir a la
vida per tu i avui fa mal aquesta
nit que disimula, com els I lavis
que tantes vegades es veren
moure per dir t'estim.

Jo no cercava una vida per
viurer-la ni tampoc una persona
per viure, sols buscava una per-
sona amb una vida que creia
que eres tu. Ara sé, quan el dia
es recull en si mateix, quan les
coses que passen per la memò-
ria prenen vida, que tu ets al
vers que em fas paraula, una
paraula, que m'ha descosit el pit
com s'esclata el ventre d'un
rairn. Jo, que desitjava que els
dos sols fóssim dels dos, sols jo,
sóc de tu.

Encara ara sent com la meva
veu s'estenia al desconegut
paisatge dels teus ulls per des-
ores devellar per la vessant ma-
gica de les paraules. Encara ara
veig, com el so silenciós dels
teus . dits feien veus amb l'aire
empresonat entre les mans.

Quan estava amb tu era ca-
paç de pronunciar, com els dits
d'un cec, tot allò que es perdia
dins las paraulas a tot all() que
s'acabava després d'un crit. Tu
eres tot all() que hi ha a les em-
prentes d'una platja i tot allò que
es diu amb el silenci d'una
hombra. Ara, immòbil davant el
teu record, vull vetllar l'aroma
del teu cos gelés del vent que
no sóc.

Desigs, fantasies i somnis
omplen el meu pensament tots
impregnats d'un element magic,
misteriós, inexplicable. Ara, en-
tre els crits dels sentiments i les
empentes de les paraules pens
amb tu, amb els teus peus, so-
rolloses arrels, que sempre em
semblaren tecles d'un piano co-
pejant un món ple de botelles...
Vull explicar-me i sols et puc
sentir. Recordes quan voliem
omplir de llum la foscor de les
nits, sols nec,essitavern els  es-
tels com i pintura i a tu com
pinzell. Amb tu van partir tanter:,
coses; l'admiració infantil
trobar objectes •i espais el teL
cos, encetar paraules i
xarxa entre el nostres Ilavis, e=1
criure parades en cercla on nc -

saltres orem tots els punts de lé
densa d'aquells anells. Tot en -.
parla de tu. Els records i rah
sência de records m'emporte
vora teu i jo, que vull exp;
car-me, sempre tinc la paraulc
perfecte al Hoc equivocat... peró
el que si és cert, es que des de
que vaig dir el teu nom, ja res
pot tenir nom, i el meu món
buit com un mirall fosc.

Jo et vaig fer un jurament;
No entregar-t'ho tot, perquè jo
havia de ser i tu també en tot
moment, un ésser sencer, no
meitat ni condició. Aix() es diu
pero es difícil de complir quan la

força de l'amor t'ensorra al re-
buig. No vull jutjar als teus actes
per-6 no puc deixar de sentir-me
víctima dels mateixos. Jo crec, i
no per aix6 ha de ser cert, que
l'amor es una actitu sense
regles i !leis però no per això ha
de ser capritx6s, egoista i in-
conscient com són les teves
normes. Necessito parlar des-
orbs de tot el que ha succeit.
Tot, en certa manera, es un par-
lar després de..., i ara, després
de que tu estiguis amb ell, jo,
que vaig quedar, intento omplir
Ia buidor que deixares.

T'escric a tu perquè no ho
puc fer a ningú més. Aquesta
história es la nostra história.

Quan em vares dir que par-
ties les teves raons no eren
d'amor sinó de llibertat.

-El amor ya no tiene finali-
dad, carece de sentido y de fu-
turo...

Ho digueres molt segura de
tu mateixa. Llibertat. Llibertat de
que, si fouies esclava de les te-
ves passions. Explicar aquesta

"La fatalitat de les
coincidències ha fet que

Ia protagonista de la
història hagi tornat

agafar la presència d'un
passat fatigós"

poca importancia de l'amor do-
na Hoc a un raonament que ens
aboca al no-res. Dir això, no ens
dona saviesa sinó foscor. Dir-me
aixõ, fou per mi, conèixer les
darreres formes del dolor.

L'amor, per a mi, es qualque
cosa més que un sentiment, es
un compromís, una complicitat,
es una voluntat bona de donar
el millor de mi mateix., No es el
desig enganxós i enganyós, del
sexe el que jo busco en l'amor.
Qui coneix l'amor es fa soya la
''iquesa coneguda, i aix6 es
:'tern fins a la fi dels nostres

- lies... al rés diu: "qui no coneix
es, no estima res...".

Jo creia que m'estimaves
quan deies. "...me lanzaré al vi-
drió de tus ojos escupida de un
volcán y arañando tu luz te col-
garé el amuleto de mi sombra.
Con la garganta de nuestros
brazos hablaremos con voz de
pulseras hasta fatigar el sonido.
Hueles a mar. Cuando lo escu-
ches, oirás el pataleo de mi so-
ledad...". Són paraules fortes per
quedar en un no-res. Ara, tinc
tant de silenci que puc escolatar
com les flames de la fosca es-
queixen la Ilum, i enfilo, dins el
ventre d'aquest silenci, el vers
del teu nom.

Fa temps que partires, i ara

jo no sé si et quedares alguna
vegada. L'asil del meu silenci
m'ha allunyat de tu. Si, vaig fon-
dejar els meus sentiments per
seguir ocult però em Iluitava
l'anima per a saber tot de tu.
Ara, quan ja sols vull essor jardí
sense color o anar "Donde habi-
te el olvido...", sé que estas feta
d'alguna cosa que no existeix.
Feta d'un pentegrama que fa
d'horitzó a una vida buisa, i que
té de bonic, la virginitat de po-
der-ho omplir amb totes ague-
Iles coses que queden per nei-
xer... feta d'aquell adéu que es
va rompre por no oblidar el te-
rratrèmol miraculós de les parau-
les ben dites. Com pots veurs
no he deixat d'estimar-te. Se
que si deixo de sentir el que
sent, ja mai més sabre qui sóc
jo. Ara, per ser més fidel a les
meves paraules, escriuré al re-
vers de les pedres d'un claustre
porqué els llargs silencis les fa-
cin més certes... i per estar més
aprop teu et dire així:

"Casi nos volvimos a conocer
una vez, pero mi nombre te
ahuyent6. Con lápices de esta-
lactita hago lenta la voz y en su
curvatura hago trabajar a las pa-
labras escarbanco en la niñez
de sus formas para romper su
ancianidad.

Te escribe la tristeza usando
mis palabras, más celebro tu
amor, el que puedas sentir por
el lo que yo siento por ti. Sea
pues, no te quedes a solar.

Asios amiga, te escribo y re-
tumla la distancia. Parira el
tiempo escabrosas cordilleras
entre te valle y mi desierto. Ya
no tendremos las mismas albas,
los mismos ocasos, siquiera las
mismas estrellas. Tan vasta será
Ia lejanía que estaremos más
allá de nuestros vientos. Sujeto
a mi destino marcharé. Renun-
ciare a lo prohibido que eres tu.
Gritaré, lo sé, y me envolverá el
frío porque tu ya no estarás, tu
ya no me oirás y mi voz se per-
derà.

Mañana, amiga, ya no habrá
mañana. Yo no habrá prisas. Tu
seras eco poético, yo ya no sa-
bré cantar y juntos forjaremos
nuestro silencio. No puedo ni
quiero Ilorarte o buscarte, por-
que tu te habrás ido, te habrás ..

casado, nacerá tu hico y te ha-
brás olvidado; y porque yo esta-
ré cansado, callado, caido, vi-
viendo despacio, con quietud...
quizas con esa quietut de muer-
te".

Jo que volia explicar-me sols
the pogut sentir . Sols volia el
préstec d'una paraula que em
pogués renovar la mirada i aju-
dar a la ma a penjar estels, i així,
poder dir ben fort, que el cor
sense oassió es més savi que la
raó.

La Vall de Seller, Abril 91

Sr. Director de Veu de
Sóller

Li agrairia si li sembla
be, la publicació d'aquesta
carta oberta.

S'ha xerrat de desmoti-
vació, a sa polémica de sa
fuita de la gran part de re-
dactors esportius de Sa
Veu. Jo personalment crec
que nigú está desmotivat,
tot lo contrari, crec que tots
estam motivats, i vos es
primer. Per altre part crec
que s'hagués pogut evitar
aquesta fuita en massa. Pe-
it aim') ja es una altre histori.

Una cosa si que vui dei-
xar ben clara: vaig trobar
molt poc étic que vos ha-
guessiu valgut de "Molta
palla i poc bessó", una de
ses seccions mes seguides,
per tirar certes collonades a
nes companys, quant tots
encara estavem en es ma-
teix barco i en moments ja
de forta tensió a companys
que vos han ajudat a dur es
carro endavant.

Desmotivació
Crec que seria be re-

cordar, quant ara fa dos
anys i busques, i la majoria
erem col.laboradors d'un
altre setmanari, i quant
qualcú en representació
d'aquell setmanari (Sr. Pi-
có), vos va pegar a damunt,
noltros, es redactors espar-.
tius, vós varem defensar, i
es més, mos varem solida-
ritzar amb vos, com "Tirant
lo Blanc", gloriós títul literari,
avui gràcies a Deu, recupe-
rat.

I aquí varem començar a
parir Sa Veu, que sorti a sa
Ilum un 26 de Maig del 89, i
encara record paraules com
aquelles de "Per primer cop
som al carrer", i que deia
entre altres coses: "Un
equip de col.laborador il.lu-
sionat, disposat a dur a
terme aquesta tasca perio-
dística, des de postures
d'independència ideològica
i de llibertat informativa,
Iluny de qualsevol pressió o
imposició externa que su-
posi coartar la Ilibertat

d'expressió més enllà de les
normes que imposen l'ètica
periodística i la honorabilitat
de les persones".

Amics meus, m'heu de
dispensar, però a n'això,
avui no s'ho creu nigú... ni
es que va escrit.

Lo unic que desig, i ho
desig de bon de veres, ja
que estim molt Sa Veu, es
que per damunt de tot, la ti-
reu endavant. No crec que
per unes renuncies, pugui
perillar sa seva continuitat.
Ha d'entrar nova gent. Es
Ilei de vida.

Com que jo som un ho-
mo fidel a nes seus, m'hen
vaig amb sos meus com-
panys. Na guard rencor
personal a nigú, tot lo con-
trail, si cap des companys
que deix a sa Veu me ne-
cessita a nivell personal,
sempre me trobarà. Desig
molts d'anys de vida a Sa
Veu i a tots es qui la vagin
fent.

TONI JOVER (Tomeuet)

Una carta mai escrita
Salvador Martinez

Amb el present escrit, i des del nostre petit race) literari, volem fer ressenya
al passat dissabte de la Fira, on es varen Iliurar els premis del dia de Sant Jordi
que l'Ajuntament de la nostra ciutat organitza cada any amb la intenció de fo-
mentar la lectura i l'escriptura entre els joves de la nostra ciutat.



Gabriel Mayol:
"Els millors partits que
record són els del Barça contra l'Uruguay,
l'any 24"
"Ara, els jugadors es passen
!nés temps en terra que drets, sols per
anul.lar el contrari"

tiiIMMOMMMIMIs

"No tenia gens de fred quan vaig presenciar el Madrid-Berça,
aquell vuit de desembre. I  això que estivem a dos graus baix

zero..."

Gabriel Mayol, el metge
P.M.

•

Gabriel Mayol va néixer l'any tres. Estudià a Sófier fins
que ingresse quan tenia 11 anys, al Col.legi de La Salle
de Palma. A l'any 21, quan tenia 17 anys parti a Barcelo-
na i estudià medecina a la Facultat d'aquesta ciutat. En
acabar la Ificenciatura amplià els estudis a Madrid, durant
els anys 28 i 29 on realitza les especialitats de Tocòleg
municipal i d'Inspector municipal de Sanitat. Seguida-
ment s'establi a 5611er on 'Dogue accedir, gracies a
aquests estudis, a aquestes places que els Ajuntaments,
entre ells el de Só/ler, convocaven.

Es, encara, soci i metge de La Defensora, i exerci per
aquesta entitat fins que, abans dels anys 50, es va crear
el sistema de la Seguretat Social.

Juntament amb els metges Casellas, Rovira, i Calden-
tey, ha dedicat tota la seva vida a la medecina i a la pro-
fessió de metge de familia. Com els altres tres, les
vint-i-quatre hores del dia estaven apunt d'anar a servir a
un malalt, des de les vuit del mati fent visites a domicili,
passant la consulta a ca-seva i assistint urgencies a tota
hora, dia i nit. Com comenta e# mateix, "a Sóller hi havia la
Creu Roja on no hi havia metge d'urgència ni de guardia,
perquè tots ens prestàvem al servei dels malalts".

,-.4■111=Mr

Recepte per
fer herbes
casolanes

6	 Veu ma or
	 Veu de &iller/ 14 de juny del 1991

Arran de l'homenatge que rebé el metge Gabriel Mayol
per part de la Penya Barcelonista de Sóller, Veu de Saler
ha aprofitat aquesta ocasió per parlar amb ell, per tal que
ens conti la seva afició per l'esport, pel futbol, com ha vist
el futbol d'aquest segle, com l'ha pogut seguir i quina ha
estat la seva opinió sobre el joc, els equips i els homes
punters d'aquest  esport.
Abans de ser seguidor del Barça, Gabriel Mayol ja era
aficionat del futbol, a Sóller. Fou un dels que contribui,
com a accionista, a la compra del camp de futbol, abans
de partir de Saler estudiar la carrera de medecina a Bar-
celona.

.Veu de Sóller.- Com co-
mençà la seva afició pe/ fut-
bol?

Gabriel Mayol.-Sempre
he estat del Barcelona, sense
cap caire politic. Als desset
anys vaig parti a Catalunya
per estudiar. Era l'any 21, vaig
anar a veure el Barça i me va
agradar, perquè el joc era
molt diferent del que havia
vist fins Ilavonses.

VS.-Es va fer soci del
club?

G. Mayol.-No, per *es-
tions econòmiques. Llavors
érem uns quants sollerics que
estudiàvem a Barcelona. Ens
trobàvem tots a la mateixa
pensió i havíem de passar
amb el que la família ens do-
nava. Erem estudiants, teníem
per prendre un cafè, anar al

futbol valia dues pessetes, i
això era molt per a nosaltres,
en aquells moments.

VS.-Des d'aquefi temps
heu seguit al Berça?

G. Mayol.-Si, no he per-
dut l'afició, ni en els moments
més dificils. No es pot ser par-
tidari d'un equip nomes per-
que guanyi, ni tampoc per ser
contrari a un altre. Jo no som
anti-madridista, al contrari, el
Madrid es un bon equip i un i
altra són els dos millors
equips d'Europa. Ara bé, el
Barça va ser el primer que
dugué equips internacionals,
el que tengué els primers
camps d'herba: Les Corts... A
Catalunya hi havia una afició
que no tenien a cap altra
banda d'Espanya. Quan la
Lliga es jugava er regions, Ca-

talunya tenia sis o set equips:
El Barça, l'Espanyol, el de
Sants, el Sabadell, l'Europa, el
Terrassa...

Els millors partits

VS.-Quins són els millors
partits que recorda?

G. Mayol.-Els partits del
Barça i de l'Europa contra
Uruguay, quealeshores eren
els campions del món. Va ser
l'any 24. Quatre partits ens
costaren quatre duros...

VS.-Quin es el mi//or juge-
dor que ha tengut el Barça?

VS.-En Samitier, sense
cap dubte.

VS.-Quan retorne a Sóller,
com va poder seguir d'aprop
aquesta afició?

G. Mayol.-Me vaig con-
formar en anar a veure el Bar-
ça quan venia a Palma. Mes
tard, quan tenia un fill que es-
tudiava a Madrid i un altra a
Sevilla, aprofitava per anar a
veure els partits Betis-Barça,
Madrid-Barça...

Futbol d'abans, futbol d'ara

VS.-Ha canviat el joc?
G. Mayol.-Molt, de fa vint

anys cap aquí. Ha perdut la
seva bellesa. Ara es juga a la
defensa i, per anul.lar el con-

trari, se passen tot el temps
en terra que drets. El futbol
angles d'ara es el que té més
reminiscències de l'antic joc.
Jugadors excepcionals d'un
temps cap aquí sols record
en Di Stefano i en Johann
Cruiff.

VS.-Si hagués de fer una
alineació amb els millors ju-
gadors, quina faria?

G. Mayol.-Zamora, Pla-
nes, Carulla, Sancho, Pieres,
Samitier, Alcántara, Sagi-Bar-
ba...

Els estrangers

VS,/ dels fitxatges de ju-
gadors estrangers?

G. Mayol.-Els equips es-
panyols han fitxats els millors
jugadors estrangers, però per
altra part a Espanya no s'ha
fet cantera. Molts jugadors
d'aquí no s'han format perquè
els clubs s'han cuidat més de
fitxar estrangers. Això si, els
millors del món.

VS.-E/ Barge, es mes que
un equip?

G. Mayol.-Aquesta frase
ja es mescla amb la política.
Admir Catalunya, perquè alla
hi vaig trobar molta afició i co-
ses noves, però quan s'acaba
un partit de futbol no som
enemic de nigú.

Les herbes mallorqui-
nes són un licor exqui-
sit, de gran tradició dins
Ia pagesia de les illes.
La justa proporció dels
components i el temps
de maceració en el ba-
rrals i alfàbies creen una
beguda excepcional. Si
no n'heu fetes mai i vo-
leu una recepta, llegiu
aquest escrit.

Mique! Guai

Pel mes de maig i juny,
quan hi ha l'esclat de la pri-
mavera, plantes, arbres i flors
es desperten. Es el moment
de fer les herbes; es el mo-
ment de treure la millor es-
sència de cada planta per a
que totes juntes, agombola-
des amb l'anisat i la cassalla,
formin un licor boníssim,
agradable i molt mallorquí.

Les herbes tant es poden
beure a l'hivern, vora el foc,
com a l'estiu, rebaixades amb
aigua fresca. Moltes eren les
cases solleriques que antiga-
ment feien herbes. Jo, fa uns
deu anys, vaig demanar a sa
gent major quines herbes hi
posaven, vaig anar fent una
'lista, que a l'actualitat la
componen quaranta diferents
varietats, i em vaig animar de
fer-ne de dolces i de seques.

La recepta

Les herbes poden ser dol-
ces, semi-seques o seques,
depen de la proporció de ca-
salla i d'anis. Les dolces em-
mascaren el gust real del suc i
les seques poden resultar
massa fortes. Per això la

quantitat d'un licor o de l'altre
va gust del consumidor. Jo
particularment per vuit litres
d'herbes, pos cinc litres d'anis
i tres de casalla.

Lo que si es realment im-
portant es la proporció de ca-
da herba. Si ens passam
l'hem fotuda, però cada una
d'elles es necessària perquè
dóna cos al licor.

A continuació farem un
repas de totes les plantes
emprades, indicant la proce-
dencia i destacant amb una
"S" si són suaus i amb una "F"
si són fortes.

Herbes de cuina

Dins d'aquest grup hi són
representades las d'herbes
emprades per cuinar.

- Cost "S"
- Peupelei"F"
-Senyorida"F"
-Herba-sana"F"
- Llorer "F"
- Taronji"F"
- Moraduix"S"
-Fonoll "F"
- Estragó "S"
-Menta "F"

Camps i muntanyes

El proveidor més gran de
Ia recepte el podreu trobar als
camps i muntanyas solleri-
ques, autèntics magatzems
d'herbes medicinals.

-Romaní "F"
- Ulls d'abatzer "S"
- Ulls de pi "S"
- Eura"F"
- Ruda"F"
- Anous verdes "F"
- Ginebró"F"
-Herba de sang "S"
- Camamil.la"S"
-Fulles de rosella "S"
-Ulls de garrofer "S"

Hort

L'hort i en especial el ta-

ronger i la I limonera, es un
bon aliat.

- Cireres bordes "S"
-Fulles de taronger "F"
- Fulles de Ilimonera "F"
- Tarongetes verdes "F"
- Llimonetes verdes "F"
- Valma-rosa"F"
-Pell de taronja "S"
- Pell de Ilimona "S"
- Flor de taronger "S"
-Flor de I limonera "S"
-Cirerees de magraner "F"

Llavors i plantes seques

El tercer i darrer apartat el
formarien les plantes i llavors
que generalment es tenen
seques.

-Cabells de blat de les in-
dies "S"

- Grans de café "F"
- Grans de sivada "S"
- Anis estrellat "S"
-Herba l'Osa "S"
-Grans d 'ordi "S"
.-Grans de blat "S"
- Til.la"S"
Amb totes aquestes her-

bes, la majoria amb coneguts
poders curatius, i després
d'un dert temps de maceració
que pot obscil.lar entre un
mes i tres se treu un dels
cors més representatius de la
nostra terra.




