
L'avioneta caigué a les muntanyes de Cúber  i quedá totalment destrossada. (Foto Dian de Mallorca).

Els soldats del Puig Major i la Creu Roja, dignes d'una medalla.

Jsrit. 	is. 11 Lit..

loneta prop c : :Ober
El passat diumenge un succeit gens corrent

es produfa a les muntanyes de Cúber, quan
l'avioneta matricula EC-ELQ, marca Cesna
150, amb dos passatgers a bord, envestia
contra la muntanya i quedava totalment des-

trossada. Els seus dos tripulants, romangue-
ren ferits greus i foren rescatats per personal
de la Base Aèria del Puig Major, Creu Roja,
Bombers, Guardia Civil i excursionistes volun-
taris.

Jaume Casasnovas

A les 17 hores del pas-
sat diumenge una avioneta
tripulada per dues persones
s'estrellava a les muntanyes
de Cúber, al lloc anomenat
Sa Coma den Passa. Se-
gons les manifestacions
d'uns excursionistes que fo-
ren testimonis de l'accident,
pogueren observar corn la
nau volava a molt baixa altu-
ra i no aconseguia cobrar
l'altana que necessitava per
traspassar la muntanya.

Una maniobra brusca i
un picat, feren que s'estre-
llas contra les roques, que-
dant en molt mal estat, tant
la nau com els dos tripu-

lants: el pilot Miguel Frau
natural de Manacor, que
sofrí ferides de pronòstic
greu i fractures diverses per
tot els cos; i el co-pilot Pru-
dencio Pérez, natural de
Palma, que queda incons-
cient amb pronòstic molt
greu.

Quan els caminants ve-
ren que l'avió s'esclatava a
les roques anaren de segui-
da a ajudar als accidentats
que estaven a l'interior,
mentre uns altres anaven a
cercar ajuda al Puig Major,
des d'on es disposa un
equip humà que acudí a la
zona, i es dona avis per telè-
fon a tots els organismes
necessaris: Creu Roja,
Guardia Civil, etc.

Dificultats de rescat

Un dels excursionistes
era A.T.S i els va practicar els
primers auxilis. Acte seguit,
els components de la unitat
del Puig Major pujaren cap a
lloc de l'accident amb mate-
rials diversos com flassades,
medicaments, radio- telé-
fons, etc., i coordinaren les
tasques de rescat. L'altre
contingent de personal inte-
grat per Bombers, Creu Roja,
Voluntaris i Guardia Civil,
procedien a pujar materials,
per iniciar al rescat definitiu.

La tasca fou dificultosa i
el mal estat en que es troba-
va Prudencio Pérez va fer
necessària la presencia del
metge Andreu Bonet al lloc

de l'accident per reanimar-lo
i preparar la baixada. Si
l'arribada del primer ferit fou
laboriosa, més ho fou la del
segon a causa del seu pés,
que va precisar la interven-
ció del doble d'homes i prop
de dues hores i mitja de fei-
na. Els ferits foren trasIla-
dats a una clínica en ambu-
lancia.

Una vegada més cal fer
referéncia a la gran prepa-
ració i disposició, tant dels
membres de la Creu Roja
corn del Puig Major i bom-
bers. La seva iniciativa va
evitar que el fred afectas als
accidentats i també va aju-
dar a que la resta de l'equip
tingués una fácil localització
del lloc de l'accident.

I també a planes esportives:

EntreviSta a MarWaz
Moreno entrenadora de

gimnástica ritOca

Constitució del Club
Aeromodelisme Sóller

Entre 12 i 18 persones de la nostra Ciutat consti-
tuiran prest el Club d'Aeromodelisme Sóller  i orga-
nitzaran anualment dues proves de Fun Fly, per Sa
Fira i Sant Bartomeu.

La competició de diumenge va suposar la conso-
lidació definitiva del grup i la darrera passa previa a  la
formació del Club.

Amplia informació a planes esportives.

Redacció

Més de mil persones
donaren la benvinguda a
l'any 1992 a la festa prepa-
rada per l'Ajuntament a les
dotze en punt de la nit a la
Plaga de la Constitució.

Amb música en l'am-
bient, un tassó de cava a la
ma i els dotze grans de raïm
els presents brindaren per
un any venturós, ple de sa-
lut i de pau.

Al Port de Sóller els lo-
cals de festes i restaurants
estaven plens de gom a
gom amb la gent clesitjosa
d'iniciar un any nou amb
alegria i rodejat d'amics o

,familiars.
` Al contrari que la Nit de
Nadal, la Nit Vella va ser
menys conflictiva. La Policia

Aeromodelisme

Local va doblar les patrulles
des de les 04 fins a les 06
de la matinada en previsió
de possibles conflictes.

Incendi d'un vehicle

El primer succeit desta-
cable de l'any 1992 va ser
l'incendi d'un turisme Seat
800 al recinte de la Coope-
rativa Agrícola San Bartolo-
me a les 1230 ft del dime-
cres. La causa més prova-
ble de l'incident fos un cor-
tocirquit, ja que el vehicle
estava connectat a la xarxa
elétrica per carregar la bate-
ria.

En un primer moment es
va temer pel transformador
&atrio que estava a uns
centimetres del vehicle in-
cendiat.

ati&P Núm. 137 100 Pts.
— 4Prozy

Bulla i festa per
Cap d'Any
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Divendres, 3 gener del 1992

Diumenge arriben els Reis
P.P.

Per diumenge capvespre
tenen anunciada l'arribada als
pobles de la nostra comarca
els Reis Mags d'Orient, acorn-
panyats de la seva comitiva i
de moltes juguetes.

A Se:41er

A Sóller, a partir de les
tres del capvespre els nins
podran entregar les seves car-
tes als patges al cinema Alcá-
zar. A les 4,30 Ses Magestats
arribaran al port en barca i
aniran a adorar a l'església de

Sant Ramon de Penyafort; i a
les vuit del vespre tenen pre-
vist fer l'entrada a Sóller pel
carrer Nou, adoraran el nin Je-
sús a la parròquia i rebran els
infants a l'atri de les Cases de
la Vila.

A Fornalutx

A Fomalutx, "els patges
recolliran les cartes a Ca n'An-
tuna a partir de les tres del
capvespre. Els Reis entraran a
la vila devers les 7,30, en ca-
vall, procedents de la carrete-
ra del Puig Major. Després
d'adorar el nin Jesús a un bet-
lem vivent, repartiran les ju-

guetes als infants a la placa
d'Espanya

Subvencions

Les escoles solleriques que
participin a la Cavalcada del
Reis de passat demà, diumen-
ge, obtindran una subvenció
municipal corn a ajuda de pagar
les despeses ocasionades. La
quantitat designada a subven-
cions esta als voltants de les
150.000 ptes., que hauran de
ser distribuides entre les esco-
les participants, i és el que res-
ta a la partida corresponent a
subvencions escolars del pres-
supost ordinari del 1991.



-Avui

3 
de gener
del 1992

St. Daniel St. Atanasi i Sta.
Genoveva.

Demà dissabte, 4 de ge-
ner, St. Titus

Diumenge dia 5 St. Fle-
midiè, St. Telésfor, Sta. Pola i
St. Simeó Estilista.

Costumari
El gener. 1-la començat lo gener, quan
la Muna es la mes clara de tot l'any. En
Duna vera s'han de tallar les canyes per
poder ter canyissos i enfilar tomatigue.
res. Pian de fer clots, sembrar, empel-
tar quan la Runa creus i treballar els al-

tees loiters.truders. Encara es cull okva i es fa
all a les tafones.

Seran testes anomenades aquest
mes, Els Reis, St. Antoni, St. Sebasba.

Per St. Antoni sban de dur els ani-
mals a gene*, per St. Sebastià es bo
entrecavar les faves i pensau que el da
de la Conversió de St Pau eta nadons
tenen la saliva beneida.

St Daniel: St. Daniel era al de Barce-
lona fou marbritzat, arrossegat i Itigat a
la coa dun cavall. Sat considerava ad-
vocat per a obtenr noticies de perso-
nes que es tenien enfora i a mes tenia
el do de conciliar els matlimonis desa-
vioguts.

Sta. Genoveva era patrona dels ce-
rem criers i St. Atunara o Tanasi era el
dels encarregats de les presons.

EL TEMPS
Estació Sa Vinyassa

Les gelades,
el convidat

d'aquestes festes

TEMPERATURES

Dia Max

26 14,2
 

0,8
27 15,6 0,6
28 14,0 1,4
29 14,8 0,6
30 15,4 0,8
31 14,4
	

1,0
1 12,4 0,6

El fenómen més destacat durant aquests dies de fes-
tes meteorológicament parlant, es sense cap dubte el
fred, provocat per la forte invasió térmica.

Aquest fenómen es produeix degut a la presencia
d'altes presions, que fa que el temps sigui ben calma
amb absència total de vent i nuvols. A la nit, !'aire fred de
les capes altes com que pesa más es va depositant a les
zones mes baixes, aquest es el motiu perquè els vespres
fa mes fred, per exemple a l'horta que no pas a Biniaraix,
Fornalutx etc.

Els pronóstics a un pare! l de dies vista parlen d'un
posible canvi de temps esperem que aquest tant si es
d'aire fred o cálid vengui acompanyat de pluja.

HORARI DE MISSES HIVERN

(Octubre-Març)

Dissabtes i
Vigilies de Festa

Diumenges y
Festes

SANT BARTOMEU: 18,30 9,00-12,00-20,00
ES CONVENT SS.CC.: 19,00 7,30-10,00-19,00
ST. FELIP: 19,00 10,30-19,00
BINIARAIX: 20,00 10,00
L'HOSPITAL: 18,30
SA CAPELLETA: 17,00
L'HORTA: 19,00 10,30
[SPORT: 19,30 12,00-18,00
FORNALUTX: 19,00 10,00-19,00
DEIA: 19,00 09,00
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MERCAT DE SOLLER
EL VOSTRE MERCAT

Vos desitja un Bon Nadal
I un feliç Any Nou

Serveis Sijah41a

Ajuntament de SólIer 	 630200/0204
Oficina Municipal del Port 	 630101
Ajuntarnentde Fomalubt 	 631901
Ajuntament de Deià 	 0077
Jutiat de S:41er 	 630348
Notana 	 632611
Rectona 	 630602
Poklamunicipal 	 630200
Poricia Munal-Urgéncies 633721
GuàrciaCivt 	 630203
Bombers 	 632500
Unitat Sanitaria 	 633011
CfeU Rgla 	 630845
Metle de Guadia (Avisos) 	 633721
Macat 	 630231
Escorxador 	 630561
Cementin 	 631429
Readencia-Hospici 	 630777
Depuradora 	 0842
Correus 	 631191
'El Gas", sa. 	 630128
Servei Funerari 	 630805
"El Gas' s .a. (avenas) 	 630198
"El Gas* s.a. (Urgéncies) 	 631108
LocutoriBiniarax 	 630017
Obres dePat 	 633316/69
A.S.C.P. (Ca'n Dulce) 	 632421
Circulo Sollerense 	 6312136
La Unión "Sa Botigueta' 	 630163
Defensora Sollerense 	 631556
Ferrocarril de Salar 	 630130
Cia*Barcos Azules" 	 630170
CieTramontana" 	 632061
Parada Twris-Es Port 	 631384
Parada Taxis-Sóller 	 630571
Parada Taxis-Sa Tare 	 631379
Autocars Llompart 	 202125
Autocars Sóller 	 632821
Autocars Refic 	 630567

TRENS

Palma-S611er:
08,00 - 10,40 -13,00 - 15,15 - 19,45
Sóller-Palma:06,45-09,15-11,50 -14,10
- 18,30.

TRAMVIES

Shier-Port:
05,55 - 07,00 - 8,00 - *09,00 - 10,00 -
11,00 -* 12,00 - 13,00 - *14,00 - 15,00
- 16,00-17,00 -17,55-19,00 -20,00-
20,45. (21,00 Diumenges Festius).

Port4611er:06,20-07,30 -08,25-09,30-
10,30-11,30-12,30-'13,25-14,30-
15.30-16,30-17 30- 18,30 - 19,30-
20,21 - 21, 10 (21,20Dumenges FestiusL
AVIS: Els S'amvies marcats ame un
anll gen arnb las arribades y sortides dels
trens.

AUTOCARS

(De I'l d'octubreal 31 de Mary)
Palma-Valldemossa-Deia-Port de Sóller
07,30-10,00-12,00 -15,00-
19,00
Valldemossa-Deia-Port de Sóller:8 -
10,30 - 12,30 - 15,30 - 19,30
Deià -Port de Sóller.08,15-10,45 -
12,45 - 15,45- 19,45.
Port de Sóller-Deii-Valldemossa-Palma:
07,30-09,30-14,30-16,00-
17,30.
Deià-Valldemossa-Palma: 08,00 - 10,00
- 15,00 -16,30 -18,00
Séller-Port de Pollença: 09,00.
Port de Stiller- Port de Pollença: 09,30
Port de Pollença-S011er: 16,00.

BARQUES

Porlde S011er-Sa Calobra:  10,00- 15,00.
Sa Calobra-Port de Mar: 12,00 - 16,45.

FARMACIA DE
GUARDIA

Al'Ajuntament(PoliciaMunicipal)vos indica-
ran la farmacia ala qual vos podeu dirigir.

Veus
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primitiva
Sorteig d'ahir dijous,

dia 2 de gener

11	 18	 34
42	 48	 49
C. 29 / R. 1-

L o.n.c.e.
Dijous,2gener 	 35.808

Dimecres, 1 gener ....No hubo sorteo

Dimarts,31desembre 	 49.211

Dilluns, 30 desembre 	 77.072
Divendres, 27 desembre

11.202S. 102

PUNTS DE
VENDA

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

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

PapeleriaChachi.
Dos Amores.

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

Estanc Placa Fleming

Col. laboració
Barandiarán, sacerdot i home feel

a les seves arrels

- Joan Antoni Estades de Montca ire I Bisbal

Em descobresc i m'inclin amb tot respecte davant
la memòria i la tasca d'un sacerdot i d' un home =11

José Miguel de Barandiarán qui, tota la seva vida
de cent un anys, sabé mantenir-se compromés en
l'amor i l'estudi de les arrels de la seva ;Atila, de
Bascónia; sense, per això, haver d'aficar-se en mili-
tancia i Iluites ideològiques de partits.

Barandiaran, considera': corn el pare o patriarca
de la cultura basca, és un etnòleg i un antropòleg
de fama mundial.

Ordenat sacerdot als vint-i-cinc anys, en 1.914,
tampoc renuncia, mai, als deures o a les obligacions
de ministre de Déu. Era Ilicenciat en Filosofia i Teo-
logia per la Universitat Eclesiástica de Burgos.

En el seu llogaret d'Ataun (Guipuzcoa), on nasqué
el 31 de desembre del 1.989, quasi cinc mesos des-
prés que el visitás el Rei de Navarra, senyor de Bis-
caia, Sa Majestat Joan Carles I d'Espanya, ha entregat
l'anima al Creador aquest fill il.lustre de l'Església i del
Poble Basc.

Les seves exéquies i funerals han constituit un
acte d'afirmació cristiana i patriòtica basca. Tots
els bisbes de les diòcesis de Bascónia, tant els qui
dependeixen de l'Estat Espanyol corn el qui depen-
deix de l'Estat Francès i els presidents de les Comuni-
tats Autònomes d'Euskadi i de Navarra; tothom, ha re-
tut homenatge al centenari que entregé tota la seva
força i el seu amor, de capellà i d'intelectual, a
Déu i als seus germans de raça"-fan sigut unes
exéquies i uns funerals multitudinaris, corn es mereixia
un personatge de la seva talla.

Jo crec que Déu, que dona tan llarga i fecunda
existencia terrenal al seu servent José Miguel de Ba-
randiarán perquè fos testimoni cristià d'estudi i de pa-
triotisme exemplar, sempre respectuós amb als po-
ders legalments constituils, espirituals i temporals,
l'haurà acollit a la Pàtria Celestial i Eterna.

ANUNCIS CLASSIFICATS

RECEPCIO DE PUBLI-
CITAT per al "Diario de
Mallorca": esqueles,
publicitat en general,
classificats, etc.

Telefonau al 63.03.87

	

BANUS	 antiguitats.
Restauració, compra i
venda de mobles i d'ob-
jectes antics. Carrer de la
Rosa, 3. Telf. 63.28.73 i
63.10.67.

COMPRAM MOBLES

qualsevol altra cosa rústi-

ca o antiga. Pagam al

comptat. Antiguitats An-
toni de sa Coma (Jeroni
Bisbal). Carrer del Vicari
Pastor, 8. Telf. 63.08.65 i
63.07.68.

ES TRASPASSA LO-
CAL COMERCIAL al ca-
rrer de sa Lluna. Telf.
63.06.51 i 63.01.32.

VENC PISOS a Sóller,
al carrer de sa Mar, can-

tonada amb Sa Filadora,
amb aparcament i traster.
Preus interessants. Telf.
63.03.83.

Exàmens 	d'anglès.
Conversacions d'anglès.
Anglès de negocis. Cri-
da'ns! Professors d'anglès
nadius i titolats donen
classes a tots els nivells.
Grups o particulars. Telf.
630017.

COMPRO ACCIONES

del Ferrocarril de Sóller,
S.A.. ENSEÑAT, A.P.I. Rec-
toria, 4 , SOLLER Telf, 63
0398.

VENDO PISO en Sóller,
de 125 m2., a estrenar:
tres dormitorios, buenas
vistas, cocina amueblada,
dos baños. Precio a con-
venir. Telf. 63 35 53. Horas
oficina.

DESAPARESCUDA
una moixa persa de color

beig, a la urbanització Es
Través. Es gratificará in-

formació. Telf. 63 1344,

Tenc un grapat de
quissons acabats de néi-
xer, ben regaladors. No
són de raça. Si en voleu
qualcun, telefonau al
63.38.16.

SE NECESITA apren-
diz de 16 a 17 arios. Paste-
lería Tolo Trías. C/Recto-
ría, 1 (Sóller).

SE NECESITAN muje-
res para coser prendas de
piel. Telf. 631549.

SE VENDE en Puerto

de Sóller, a 100 m. del mar,
piso-chalet de 135 m2.
completamente amuebla-
do: 3 habitaciones con ar-
marios, 2 baños completos,
cocina equipada y amplio
salón-comedor con terra-
zas y pequeño jardín. Pre-
cio a convenir. Telf.
63.01.25 y 63.12.17.



Creu Roja

Aclariment
Redacció

En referencia a l'article que publicavem a portada, la
passada setmana, sobre el Conveni de col.laboració Creu
Roja—Ajuntament hem d'aclarir que l'Ajuntament no s'ha
compromés a fer—se càrrec del deute acumulat per la
Creu Roja local, a camvi de determinades prestacions sani-
feries i socials, sinó que l'Ajuntament s'ha compromés a
pagar, durant el 92, el deute de 1.350.000'— ptes. que té
actualment, amb I Assemblea Loca/de la Creu Roja.

Aleas AINA

REBAIXES
Jaquetes de pell a partir

de 16.000 Ptes.

FABRICACION PROPIA
CONFEC1C70 A MIDA

Calle Romaguera, 1 —07100 SOLER (Mallorca)

COOPERATIVA AGRICOLA
"SAN BARTOLOME"

Es convida a tots els socis a l'acte d'inauguració
de la nova tafona i de les dependències anexes,
que es celebrarà el proper divendres, dia 10 de
gener, a partir de les 12 del matí.

El President,
Joan Vives.

AJUNTAMENT DE SOLLER 
Es comunica al públic en general i en especial als veinats de la barriada

de Biniaraix, que el proper dia 7 de gener comencarán les obres de submi-
nistrament d'aigua potable i clavegueram d'aqueix llogaret, per la qual co-
sa, l'Ajuntament es veurà obligat a tancar la circulació d'alguns trams del
m'id de Biniaraix i, per aixó, s'hauran d'utilitzar els accessos adients en
cada moment, depenent de la marxa de les esmentades obres. En tot cas,
sempre estarà obert l'accés per la carretera de Fornalutx.

Per aquest motiu i per altres conseqüències derivades de la realització
d'aquest important projecte, es prega a tothom que disculpin les molèsties
que tot això pugui ocasionar, però s'ha de tenir en compte que aquesta
millora repercutirà en benefici dels propis veinats, i a la millora de la quali-
tat de vida del nostre poble.

Sóller, 31 de desembre de 1991
EL BAILE

3 de gener del 1992/ Veu de Sóller
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Identificats per la policia 12
bromistes de mal gust

La Ilicència
s'ha torbat
set anys

Autoritzat un
aparcament
privat al
carrer Nou

Redacció

Més de set anys han
estat necessaris per au-
toritzar l'obertura d'uns
aparcaments privats
de vehicles a un sote-
rrani de la cantonada
dels carrers Isabel II i
Germà Bianor. La llicèn-
cia d'obertura ha estat
atorgada per decissió de
la comissió de Govern a
la reunió celebrada el
passat dia 20 i havia es-
tat sol.licitada l'any 1984.

L'activitat que es
sol.licitava (aparcaments
de vehicles) está consi-
derada corn a perillosa
perquè hi intervenen lf-
quids inflamables, i mo-
lesta perquè es produei-
xen renous i vibracions.
Per tant, la sol.licitud ha-
gué de ser sotmesa a l'in-
forme vinculant de la
Comissió d'activitats
classificades depenent
de la Conselleria adjunta
a Presidencia del Govern
Balear. Aquesta circuns-
tancia i alguns entre-
bancs burocràtics han
estat els responsables
del retard en el Ihurament
de la llicència.

Serveis socials

Redacció

La comissió de Govern
municipal ha acceptat la
proposta de la Junta de go-
vern de la Residencia Ntra.
Sra. de la Victória, per ad-
quirir alguns aparells ne-
cessaris pel millor funcio-
nament del centre.

Aquests aparells seran
financiats amb el remanent
de la venda de la casa del
carrer de Batac, una vega-
da pagat el nou ascensor.

Elevador, ordinador i forn

El material que s'ha ad-
quirit és el següent:

• Un apare!! eleva-

dor, accionat mitjançant una
bomba hidràulica, que per-
met aixecar en pés els ma-
lalts, asseguts i subjecte
amb peces de lona. Lapa
rell esta garantit per aixecar
un Os maxim de 110 quilos
i el seu cost és de 184.643
ptes.

• Un ordinador per-
sonal Mac Intosh de 40
Mbits de memòria, monitor
en	 color i	 impressora
Hewlett Packard amb vuit
tipus de Iletra distints, valo-
rat en un total de 385.000
ptes.

• Un petit forn d'acer
inoxidable amb una potèn-
cia de 8.000 cal/h., dotat de
temporitzador i avisador
acústic, per un preu de
461.839 ptes.

Tercera Edat

Ja es preparen
les festes de
Sant Antoni

J.S.

L'Associació de la
Tercera Edat prepara
un bon fogueró, amb
torrada inclosa, per
continuar la tradició de
les festes de Sant An-
toni.

El foc s'encendrà a
les quatre i mitja del
capvespre i hi haurà
pa amb oli, botifarrons
i Ilangonisses i demés
aditaments pertinents.
Tots els associats hi
estan convidats.

Mans Unides

Pel dia 23 de ge-
ner, dijous, s'està pre-
parant una conferèn-
cia informativa sobre
l'organització Mans
Unides.

Pronunciara la xe-
rrada Jaume Fiol, pro-
fessor d'E.G.B., que
des de fa molts anys
col.labora amb aques-
ta organització solida-
ha amb els més ne-
cesitats. Sera a les
4,30 del capvespre,
sota el títol "La Solida-
ridad, nuestro mejor
proyecto".

Redacció

El passat dia 28 de de-
sembre, festivitat dels
sants innocents, es varen
produir alguns fets que es
poden considerar de mal
gust.

Totes aquelles perso-
nes que passaren per la
plaga i altres determinats
indrets, pogueren sentir els
esclats del coets que els
joves tiraven.

Altres malifetes foren
les guerres d'ous que en-
tre ells feien i la brutícia que
deixaren escampada per
tot arreu.

Un dels escenaris pre-
ferits pels joves bromistes,
foren les escales de l'ajun-

tament i l'escalonada de
l'església que quedaren
amb un estat de vertadera
pena, plenes d'ous i d'al-
tres herbes.

Jovençans

La Policia Local procedí
a identificar a 12 de les
persones que es dedicaven
practicar els mal gustosos
fets, que tenien al voltant
d'uns catorze anys. Poste-
riorment, la Policia Local ha
informat la batIlia, i per part
del batlle se'ns ha manifes-
tat que procedirà a mul-
tar-los segons la Ilei i obli-
gara als identificats a córner
amb les despeses de nete-
ja de tots els espais que
embrutaren.

La Residència de l'hospital
s'informatitza

AJUNTAMENT DE FORNALUTX 
LES MAJESTATS, ARRIBARAN A FORNALUTX el diumenge, dia 5,

a les 7'30 de l'horabaixa.

—De les 3 a les 6 del capvespre, recollida de cartes a n'els Mags,
a ca n'ANTUNA.

—A les 7, entrada de fosc, amollada de coets, anunciant l'arribada de
SS.MM.

—A la placa, a les 7'30, les Autoritats locals donaran la benvinguda
als Reis.

—Acte seguit:
* Salutació dels Reis en llatí,

en anglés,
en francés.

Els patges traduiran el seu missatge.
* ADORACIO DELS REIS, en la mateixa placa.

En un Betlem vivent, la Sagrada
Familia rebrà la salutació dels Reis
i les seves ofrenes.

* Els nins de mans de SS.MM. rebran les joguines.

NOTA: En cavall, els Reis baixaran per la carretera del Puig Major.
,Tots els actes es faran a la placa d'Espanya.

Fornalutx, dia 31 de desembre de 1991

LA COMISSIO DE CULTURA



ENSENYAMENT

Francisca Picornell, premi
Francesc de Borja Moll

ECONOMIA

Aprovats dos pressuposts
municipals en un any: 654
milions del 91 i 570 del 92

POLITICA MUNICIPAL

Joan Arbona (PSM), primer batle
d'esquerres de la Democràcia

ESGLESIA

La visita pastoral del Bisbe
i 130 confirmacions

OBRES

Es posa en marxa la nova
depuradora

FORNALUTX

Noves cases, nou poliesportiu
i nou clavagueram

Es ben ver que la no-
ticia d'en Jordi Arbona,
batle, podria ser la prime-
ra d'aquest capitol forna-
lutxenc; pert ja és sabut
que el batle ho és des de
fa un grapat d'anys, i més
novedós es destacar les
obres majúscules que a
Fornalutx s'han envestit
durant 1.991. I, a més a
més:

-Agusti Serra, antic
rector de la villa, cap de

Dista del PSOE, regidor.
- Antoni Arbona i Joan

Alberti, representen el
CDS.

-S'aproven	 els
pressuposts: 32 mi-
lions.

- S'Amplia el deposit
d'aigua potable.

-Teatre deianenc a
les festes de Fomalutx.

-Polémica a l'Ajunta-
ment - sobre la Fundació
Arbona-Colom.
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3 de gener del 1992 / Veu de Sóller

VEU DEL 91: L'ACTUALITAT D'UN ANY I EL BATEC DE LA COMARCA

La tradició periodística
de la comarca de

Sóller permet mirar-se
el llombrígol i fer repàs

d'un any.

-La cap de Ilista Isa-
bel Alcover i el PP-UM
no aconsegueixen ma-
joria absoluta.

-Ramon Socies, sorgit
en les eleccions locals,
nou cap visible dels socia-
listes sollerics.

- Bartomeu Colom
encapsala una votada
!lista d'independents.

-Miguel Nadal conti-
nua, en solitari, represen-
tant el CDS a l'Ajuntament
sollerics.

- El pacte PSM (qua-
tre regidors), PSOE (tres
regidors), Independents
(tres regidors) i CDS (un
regidor) donen la batlia
a Joan Arbona, cap de
!lista del PSM.

- I encara que les elec-
cions del maig siguin el
tema politic estrella del 91
que ens ha deixat, també
cal recordar els següents

Sens dubte, la visita
pastoral del Bisbe Teodor
Ubeda a tota la nostra co-
marca és l'aconteixement
religiós més important de
l'any, sobretot per les 130
confirmacions hagudes. Els
altres punts que es poden
destacar són aquests:

- S'adoben les gote-
res i les teulades de la

Acabat aquest any
1.991, Veu de Sóller
enllista els principals
titulars, seleccionats
entre els més de tres

mil que ha ofert durant
cinquanta-dues

setmanes i destaca,
per damunt de tots, el

de les eleccions
municipals; eleccions i

pactes polítics que
feren pujar a la batlia a

Joan Arbona.
I anem per temes!

títols periodístics:

- El PSOE inicia ges-
tions per a l'aprofita-
ment de la Base.

-Antoni Alorda, nou
secretari de l'Ajuntament.

- El	 vicepresident
Serra, durant les vacan-
ces d'estiu, reposa a
Deià i visita la vall de
Sóller.

- Pérez Ramos, ex-se-
cretari, no torna a Sóller.

- Just acabades les
eleccions locals, renun-
cien els tècnics supe-
riors municipals.

- El PSM protagonitza
una campanya sobre l'ob-
jecció fiscal.

- El PSOE denuncia a
Pere Serra per infracció
urbanistica.

- Els Verds es queden
fora de l'Ajuntament i con-
tinuen treballant al carrer.

parroquia de Sant Bar-
tomeu.

-A Biniaraix, es torna
fer el Via Crucis al carrer.

- L'esquadró del Puig
Major dedica una capella
a la Verge de Loreto.

-Miguel Deià celebra el
25 aniversari de la seva or-
denació.

-La Base Naval celebra
la seva patrona.

El premi de Borja Moll
en treballs educatius i de-
fensa de la nostra entitat
del 1.991 s'ha donat a la di-
rectora de la Caritat, punta
de llança d'un equip de
professionals que treballen
en equip. Però l'escola
sollerica ha tengut altres
batecs.

- 2.000 nins participen
al Curs d'Educació Vial.

El BUP continua amb
les jornades culturals.

- El col.legi Es Puig

treballa el Medi Ambient.
- L'Institut de BUP pre-

miat per "El País".
- Exposició sobre el

sistema Solar al Puig.
- Destacada obra de

teatre de fi de curs al Fos-
saret.

- Es destina un mes-
tre més al col.legiat Es
Fossaret.

-Es Puig participa en la
IV Trobada d'Escoles de la
Unesco.

-Les Germanes de la
Caritat deixen el Port.

Haver de aprovar dos
pressuposts municipals en
un any i en quatre mesos
de diferència, el del 1991
per l'agost i el del 1992 pel
desembre, han fet que
aquest tema econòmic fos
l'estrella numérica d'aquest
resum sobre doblers. Però
hi ha més xifres.

- Vaga de taxis a
Sóller.

- Anul.lat el recaptador

Directament relacionat
amb l'economia, enllistam
les principals obres duites
a terme durant el1991.

- Es paralitzen les
obres del túnel.

- Construccions Puig-
server farà el clavague-
ram i aigua potable de Bi-
niaraix.

- Després de les in-
tenses pluges de febrer,
s'arreglen torrents i vials
afectats.

- Es modifica el PGOU
per poder construir una
nova benzinera.

- Es remodelen les
oficines de Correus.

d'imposts.
- Vaga de la Banda de

Música.
- Personal no docent

dels instituts, també en
vaga.

- 4 millions d'asfaltat
de carrers abans d'elec-
cions.

- 15 tones de taronja
sollerica cap a Rússia.

- El batle i els regi-
dors de la Majoria
s'augmenten els salaris.

-S'instal.la una nova ta-
fona ala Cooperativa.

-Antoni Cuart conti-
nua insistint amb el Port
Esportiu.

- Es fa una prova de
carrega al pontet de la Plat-
ja.

-Jeroni Saiz supri-
meix el Port Esportiu de
Pla Director.

- La maquina número 4
del tren es repara a Alcoi.

- Enfrontaments de
projectes de la carretera
Deià -S(511er.

- Nova furgoneta pels
minusválits i ancians.

- Nova	 ambuliancia
pera la Creu Roja.

VENDA DE PISOS
• PORTER AUTOMATIC
• ANTENA COLLECTIVA
• ASCENSOR
• TRESPOL DE MARBRE
• MATERIALS Primera Qualitat
• APARCAMENTS
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CULTURA

Exitosa XI Mostra
Internacional Folklòrica

ECOLOGIA

Les obres del túnel tapen
creu i marges

LLIBRES D'AQUI

Més d'un !libre per mes d'autors
sollerics i de la comarca

DEIA

50 milions pera una
nova escola

També hi podria ha-
ver altres titulars: "Fran-
cesc Sales s'assegura
quatre anys més de bat-
ha" o "Obres d'aigua po-
table clavagueram i de-
puradora". I a més arnés:

- Nou garatge mu-
nicipal

- Escales noves al
Cami de sa Cala.

-Dos atracadors
roben 50.000 pesse-

tes.
- Cessió de Can Boi

al Consistori.
- Placa d'Argent a

l'Hotel Es Molí.
- Es	 construeixen

quatre depósits d'aigua
potable.

- L'Escola de Deià
se'n va a Catalunya a
fer un curs d'informàti-
ca pera alumnes.

- El Bisbe inaugura el
Museu Parroquial.

SUCCEITS

Mor atropellat el nin de tres
anys Antoni Forteza

Vos desitjam de tot cor un bon Nadal i un feliç Any Nou

MOLTS D'ANYS
REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL

CASASNOVAS 
FRIGORIFICOS

BOTELLEROS
VITRINAS
ARMARIOS
CAFETERAS
COCINAS INDUSTRIALES
CÁMARAS FRIGORÍFICAS
AIRE ACONDICIONADO

SERVICIO TtCNICO POST-VENTA

Correr de Sa Mar, 153- Telf. 63.9771 —07100 SOLLER
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La Mostra es una fita
cultural sollerica que ha
demostrat saber renovar-se
i pujar crestes. A més a
més d'aquest esdeveni-
ment número u, Sóller pot
presumir de poble cultural.
A continuació, una mostra:

- Es celebra el 30 ani-
versad Escolta.

-Esportiu Sóller (setma-
nari) i Esclat (revista de mú-
sica i poesia), dos nous pe-
riòdics sollerics.

-Estol de Tramuntana
acondiciona locals a San-
ta Caterina.

- Andreu Bennasser es
anomenat director de la
Banda de Música.

-La Conselleria orga-
nitza cursets per a la
formació de pagesos.

- Josep Mora i la Tercera
Edat tenen un nou local
sense estrenar.

- Continuen els con-
certs de Jovintuts Musi-
cals al Convent.

- Sor Antònia Valriu de

l'Hospital es la Pregonera
de Sa Fira.

- El grup solleric Co-
rriola, acabat de néixer,
umplen l'Alcazar pel
maig.

- La Maria del Mar Bo-
net ve per Sa Fira i en Ser-
gio Dalma per Sant Bario-
meu.

- Júlia Pérez i Fran-
cesca Far, Valentes Do-
nes 91.

-L'associació Nureddu-
na crea delegació a Sóller.

-Sense defallir, conti-
nuen les activitats d'hi-
vem i estiu a Can Dulce.

- El Museu de Ciéncies
posa en marxa un banc de
germoplasma.

- Bartomeu Coll, premi
Philips Morris de Mate-
mática.

-La Conselleria de Cul-
tura ret homenatge a Juli
Ramis.

- Mostra de vestits
mallorquins dels segles
XVII i XVIII per Aires
Sollerics.

Encetant capitol de la
naturaleza, ens ve a la
memòria que els enderrocs
de les obres del túnel, amb
tones i camionades de
pedres i terra, han posat en
perill camins, marges i
creus de terme. Si aquest
es un tema punta, n'hi ha
altres de sensibilització
ecológica.

- Repoblació d'alzines
a Sóller.

- Els estudiants sollerics
es manifesten en contra de
la guerra.

-Es sembren arbres a
l'aparcament del Port de
Sóller.

- Es troben múrgoles a
Sóller; es l'equip del Museu

de Ciències.
- Al final, es permet la

caça de tords amb filats.
- Viuen ànneres i anne-

retes al Torrent Major.
- Multes als bous de

Biniaraix i Ets Estiradors.
- Voluntaris negeten sa

Costera.
- Males olors al clava-

g ueram a sa Torre.
-No municipal a la

construcció d'un magat-
zem debuté a sa Seu.

-Indignació per a un
magatzem de butà vora Es
Puig.

-Marea roja d'algues
microscòpiques al Port
de Sóller.

- Trobades gambúsies
als safarejos de Sóller.

Un repàs anual de Veu
de Sóller ens ha descobert
una congratulació. Cada
mes podem parlar d'una
obra o dues obres d'autors
de la comarca: de !libres o
escrits fets per sollerics,
deianencs o fornalutxencs;
de Ilibres on es parla de
Sóller i els pobles dels vol-
tants.

- Ciclisme de M. Got i
J. Oliver (estudi)

- Tirant lo Blanc, la vi-
da cavalleresca i les Illes
Balears, de Miguel Ferrà
Martorell (estudi)

- De l'Agre de la Terra
de Plàcid Pérez (estudi
d'aquesta secció del set-
manan Sóller)

- Ca Nostra de Joan
Mas (obra de teatre)

- Llibre de familia
d'Antoni Serra (novel.la)

Apart d'aquest trist suc-
ces, que entristí a tot el
poble de Sóller, hem d'es-
mentar les següents inci-
dencies d'una obligada, pe-
re) no volguda, cronica ne-
gra.

- Baralla al Port de
Sóller entre ¡oyes d'aquí i
de Ciutat.

- Perillosa explosió, per
escapament de gas, a
l'Hospital.

-Greu accident a l'en-
creuament de la Platja
d'en Repic.

- Es cala foc una casa al
camí de Can Pauet.

- 300 tones de tonyina
a punt d'esfonsar-se da-
vant la nostra badia.

- Mor Guillem Papa en
accident.

- Mal tractes de la
Guardia Civil a Rafel M.A.

- Paisos catalans i al-
tres reflexions i articles
de Josep Maria Llompart

- Giny 2 de Antoni Ni-
gorra i altres autors (estudi)

- Llengua de peda;
de Miguel Cabot i altres au-
tors (estudi)

-Crònica d'un preso-
ner mallorqui als camps
de concentració de Ga-
briel Riera (estudi)

-Memòries de Bruno
Morey de Miguel Segura
(entrevista)

- Las Ciencias Natura-
les en las Islas Baleares
de Guillem Colom (estudi)

- Guanyat per la pre)
pia necessitat, Premis
Poesia Robert Graves
d'Hongria (recull de poe-
mes en angles).

- Imatges de Sóller
Miguel Ferrà Martorell (fo-
tografia)

- Destrossat per acci-
dent, un camió de la Coope-
rativa.

- 6 persones es perden
per les nostres muntan-
yes.

- Mor Antoni Muntaner,
de 19 anys, a la carretera del
Puig Major.

- Accident múltiple de
tres vehicles a la carretera
del Port.

- Un ca mossega a un in-
fant.

- Vivenda calcinada al
carrer de Sa Mar.

-Una moto romp una
cama a una dóna.

- Entren a robar i esbu-
quen una porta blindada
al col.legi Es Puig.

- Pel Nadal es produei-
xen actes vandàlics.

- Accidents i Port de
Sóller se'n porten la palma.

TIENDA SPORT
Os desea Felices Fiestas y Próspero Ario Nuevo, y al

mismo tiempo les invita a visitar nuestra exposición de más
de 500 juguetes a precios muy interesantes y además con

un 10% de descuento sobre los mismos juguetes y todos los
artículos de la tienda, hasta el dia 6 de enero.

Sábado y domingo abierto.

C/. Jaime Torrensn° 8. Puerto de Sóller- Tel. 63 15 61.



Dins la partida dels im-
posts directes, la mejor
quantitat es recapta de la
contribució urbana (110 mi-
lions) i de l'impost sobre
circulació de vehicles (31
milions).

Activitats econòmiques

L'impost sobre activi-
tats econòmiques, creat
enguany de bell nou, que
substitueix el que abans es
pagaya per llicència fiscal,
per publicitat als carrers i
per radicació, suposarà
uns ingressos de 40 mi-
lions per al nostre ajunta-
ment. Cal observar que a
Sóller no es pagaya impost
de radicació, i que el de
publicitat només ascendia
a uns quatre milions de
pessetes.

Taxes i preus públics

Pel que fa a la recapta-
ció de taxes i preus
públics, les majors quanti-
tats s'ingressen en con-
cepte de recollida de ferns
(50 milions), d'aigües bru-
tes (45 milions) i d'aigua
potable a domicili (35 mi-
lions).

Segueixen en impor-
tància els 24 milions pro-
cedents de les quotes dels
interns de la Residencia,
els 8,5 milions que es co-
bren a El Gas, S. A. i a Te-
lefónica pels pals i palome-
tes installats a la via públi-
ca, els 6,8 milions proce-
dents de retoms de la
MUNPAL i els 6 milions
que es cobren per l'explo-
tació de les platges.

Particles ja menors són
les que s'obtenen per mul-
tes per infraccions del codi
de circulació (4,5 milions),
pel lloguer dels trasts del
mercat (4 milions), per tau-
les i cadires instal.lades a
la via pública (3,5 milions),
per entrades de garatges i
reserva d'aparcaments (3,5
milions), i per altres de
menor quantia.

Imposts indirectes

El capitol d'imposts
indirectes es veu reduil
als ingressos obtinguts per
la concessió de llicències
d'obres particulars, que
ascendeixen a uns 20 mi-
lions.

En darrer terme, cal
consignar un ingrés de
3.200.000 ptes procedent
de l'administració dels
béns patrimonials del
municipi.

Per a l'any 1992, l'Ajuntament ha previst
uns ingressos xifrats en 569.996.850 ptes., la
majoria dels quals procediran de la recaptació
de taxes i preus públics (213.021.850 ptes.) i
d'imposts directes (191.900.000 ptes.). Se-
gueixen en importància les transferéncies pro-
cedents de l'estat central (135 milions). La res-
ta són quantitats molt menors ingressades mit-
jançant la recaptació d'imposts indirectes i de
l'administració del patrimoni municipal.

L'aplicació de l'impost sobre activitats económiques permetrà acréizer els
ingressos uns 20 milions.

INGRESSOS: Per raplicació de
rimpost sobre activitats
econòmiques es recaptaran 40
milions

6	 Veu municipal
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L'objcitiu és dotar els
serveis municipals de medis
tècnics suficients

El pressupost municipal per
a l'any 1992, aprovat a mitjan
desembre, ascendeix a gairebé
570 milions; es a dir, uns 18 mi-
lions més que els de 1991, si no
comptam el préstec de 101 mi-
lions que es subscrigué pel no-
vembre. Segons explicà el ti-
nent-batle d'Hisenda, Tomas
Arbona, aquest augment es deu
a que els ingressos s'han ajus-
tat molt i a l'entrada en vigor de
l'impost d'activitats econòmi-
ques. Tampoc no s'ha previst la
subscripció de cap préstec.

Corn a novetat important,
s'ha produit enguany la posta
en funcionament del nou siste-
ma comptable, que ha entrat en
vigor aquest mes de gener. Per
contraposició a l'anterior, el nou
sistema permet conéixer exac-
tament el cost de cada un dels
serveis: clavagueram, aigua po-
table, recollida de ferns, esco-
les, centre sanitari, policia local,
escorxador, etc.

D'altra banda, permet també
un control mes directe i precis
de cada una de les àrees de
gestió que tenen encomanades
els regidors. Aixi, cada un d'ells
pot efectuar pagaments fins a
45.000 ptes. amb la seva sola
firma; de 45 a 700.000 ptes.,
necessiten un acord previ de la
comissió de govern; de 700.000
ptes. fins al 5% del pressupost
anual, precisen la concurrencia
de tres pressuposts de despe-
ses; i a partir d'aquesta quanti-
tat es fa necessari un acord del
ple de la Corporació.

Veu de Sóller ofereix a con-
tinuació una anàlisis pormeno-
ritzada de les quantitats que fi-
guren en el pressupost d'en-
guany, en la que cal tenir en
compte que les xifres que s'ofe-
reixen han estat arrodonides
per a una millor comprensió del
lector.

A l'hora de comentar el pressupost ordi-
nari per a l'any 1992, tots els grups munici-
pals afirmaren que s'havia redactat precipi-
tadament i coincidiren en qualificar—lo corn a
"provisional, auster i molt ajustat als ingres-

Francisco Rodríguez (UM-PP) i Jaume Colom (PSOE), els més critics amb els
pressuposts del 92.

L'opinió dels polítics

"Pressuposts austers,
pressuposts de guerra"

Previament la portaveu d'aquesta
coalició, Isabel Alcover, es queixà
que a l'hora de confeccionar el pres-
supost "havien passat olimpicament
de la llista més votada", i que havien
rebut la documentació molt tard. A
continuació cedí la paraula a Francis-
co Rodríguez, qui afirme que el pres-
supost "nos ha llegado tarde, mal e
incompleto". Afegi que havia detectat
mancances documentals i annexes
importants, corn el pla d'inversions, la
forma de finançament, l'informe eco-
nómic i la valoració dels Ilocs de feina,
i que les bases d'execució "están
descafeinadas".

PSOE

El portaveu del PSOE, Jaume Co-
lom, criticà el pressupost i el qualificà
de "insatisfactori, provisional i curt de
recursos". Critica el cost excessiu del
personal i es queixà de no haver rebut
les bases d'execució a temps.

El PSOE justifice el seu vot favo-
rable adduint que l'oposició no ha
presentat cap alternativa global ni cap

sos reals que
post s'aprovà
PSM, PSOE,
contrari dels
UM—PP.

esmena", que "estam obligats pel pac-
te de govern firmat amb les altres for-
ces politiques", i que "són previsibles
majors ingressos al llarg del 1992,
sense incrementada pressió fiscal'

Independents

En nom dels independents, An-
dreu Oliver destacà que "per primera
vegada tenim un pressupost aus-
ter" i es dirigí al PSOE per indi-
car-li que si el pressupost s'ha fet a la
correguda es perquè necessàriament
s'havia d'aprovar abans d'acabar el
1991, "i alzó tothom ho hauria de tenir
en compte". Respecte al PP-UM, els
conteste que "sempre que sigui pos-
sible, vos donarem joc".

CDS

Pel CDS, Miguel Nadal digué que
si les bases d'execució estan mal re-
dactades, no per això sórr dolentes, i
afegi que a la legislatura anterior ni tan
sols tenien accés a la documentació
que trobava a faltar el PP-UM

es podran obtenir“. El pressu-
amb els onze vots dels grups
Independents i CDS, i el vot
sis regidors de l'coalició

Valore el pressupost dient que es
molt auster i que això es notare a la
comissió de cultura: "no es donaran
subvencions perquè si, i qui voldrà pa
amb sobrassada l'haurà de dur de
ca-seva, perquè yo no vull posar ni un
duro de/a meya butxaca".

PSM

Tancà les intervencions el batle,
Joan Arbona, afirmant que el pres-
supost no s'ha fet precipitadament,
perquè fa quatre mesos que es prepa-
ra, i afegi que l'expedient esteva
complet i no hi mancava cap docu-
ment.

Arbona critice l'oposició per no
haver plantejat cap qüestió de fons
sinó únicament aspectes formals: "No
s'ha parlat de la realitat económica, i
es que tenim un forat negre de 35 o
40 milions heredat de la legislatura an-
tenor". Finalment, es mostrà d'acord
en que abans d'acabar el 92 s'hauran
de subscriure credits o procurar ma-
jors ingressos.



On és el Pacte de Govern?
P.P.

Qualsevol ciutadà aflunyat de
l'activitat política, hagués quedat
francament desorientat si hagués as-
sistit al ple on s'aprovaren els pres-
suposts.

Hagués pogut veure corn el grup
municipal del PSOE, un dels grups
firmants del Pacte de Govern, ataca-
va sistemàticament el pressupost
corn si estés a l'oposició i, fins i tot,
utilitzava els mateixos arguments
que el grup UM-PP, que és la yerta-
dera oposició. Al final, no hagués es-
tat capaç de saber qui eren els uns
ni qui eren els altres.

Realment, el ciutadà corrent no
pot arribar a entendre mai aquestes
coses. El ciutadà corrent entén que
hi ha un govern format per distintes
forces polítiques, que han firmat un
pacte per tal d'intentar fer les coses
el millor que poden. El ciutadà co-
rrent entén que les diferències entre
els grups politiós del pacte, si n'hi ha,
s'han de filmar i dirimir entre basti-
dors i no mostrar les discrepéncies
en públic ni donar l'espectacle als
plens. I si algun d'ells no está d'acord
amb la gestió municipal, el que ha de
fer és abandonar el pacte i passar a
l'oposició, o bé fer una moció de
censura. Fer el contrari és confondre
e/ ciutadà i enganar l'elector.

eaft•
ON NADAL

SABATES, BOTES, ALBAROUES,
PORQUERES,  ESPARDENYES, PANTUFLESC/. So Lluna, n' 74

Tel. 63.28.74

9.911 a. PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
Molts d'anys i Bones Festes

L'uno, 7 - Teléfono 630132
SantJaume, 7 - Teléfono 631286

FABRICA: !Ilota, 48 -Can Tabalet. Tel. 630651
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I Hi ha un forat negre
de 35 milions procedent
de la legislatura anterior  

Pressupost
Municipal

1.992  

Pel que fa a les despeses, el capitol més important és el que va destinar a
retribuir el personal. S'inclou dins aquest apartat el sou, els plusos i les dietes
dels funcionaris de plantilla, interins i contractats i personal laboral, tant els
administratius corn el personal de neteja, del centre sanitari, policia local, bri-
gada d'obres i serveis i treballadores a domicili. També s'hi inclouen les dietes
dels membres del consistori. Tot plegat aquesta partida ascendeix a 315 mi-
lions, equivalents al 55 per cent del pressupost anual.

La prestado dels serveis municipals -aigua potable, davagueram, ferns, neteja i
manteniment de carrers- és, després de les remuneracions del personal, la partida

pressupostària mes elevada.

DESPESES: El 55% va destinat
a retribucions del personal

L'Administració general,
el responsable de la qual es
el tinent—batle Tombs Arbo-
na, comporta unes despeses
de 40 milions. Integren
aquesta partida els arrenda-
ments (Can Cuart, Camp de
sa Mar i l'Horta, que munten
1.230.000 ptes., aixi corn la
reparació i conservació dels
edificis municipals, de la ma-
quinaria informática i dels
vehicles (4.265.000 ptes.). Els
combustibles, energia eléc-
trica, material d'oficina, pro-
ductes de neteja, telèfon, as-
segurances, servei de recap-
tació d'imposts, protocol,
cursos de català i estudis
encomanats a professionals
(advocats, enginyers i arqui-
tectes), ascendeix a 20 mi-
lions.

També s'inclou en aques-
ta partida les transferències
a altres organismes: 2,5 mi-
lions a la Capdalia de Cos-
tes, 4 milions per 'licencia fis-
cal i 5 milions pel servei d'ex-
tinció d'incendis. Finalment,
hi ha pressupostats dos mi-
lions per honoraris de redac-
ció de projectes tècnics.

Tomas Arbona també
disposarà de 1.450.000 ptes.
pel manteniment i millora del
Museu de Ciències Naturals,
especialment el tancament
de la finca i la construcció de
la rampa d'accés.

Policia local
i Protecció Civil

El capítol de Circulació
Policia local esta a cura de
Miguel Gual, que compta
amb un pressupost de 5,5
milions, amb els quals ha de
fer front a les assegurances i
el manteniment del material i
vehicles, així corn combusti-
ble i vestuari del personal, a
més de la campanya anual
d'Educació vial. La secció de
Protecció civil compta amb
325.000 ptes.

Residencia de l'hospital

La Residencia Ntra. Sra.
de la Victòria, a càrrec de
Miguel Nadal, té un pressu-
post de despeses de 16,5 mi-
lions de pessetes, inclosa la
conservació de l'edifici, el
combustible i el telèfon, els

productes de neteja i els
farmacèutics. Es preveuen
també 6,5 milions per menjar
dels residents i 2 milions per
adquisició de nou mobiliari

Sanitat i Serveis Socials

	

Ramon	 Socias,	 ti-
nent—batle de Serveis so-
cials, comptarà amb 1,6 mi-
lions per a la campanya de
prevenció de les toxicoma-
nies, i altres 338.000 ptes. pel
manteniment del servei
d'ajuda a domicili, a més
d'un milió per atencions be-
Migues i d'assistència.
També comptarà amb 2,5 mi-
lions 'per subvencionar l'as-
sociació de la Tercera Edat,
Acció social, projectes del
Tercer Món, etc.

Corn a responsables del
Centre sanitari, disposarà de
2,4 milions per a les despe-
ses d'energia eléctrica, tele-
fon i per a la dotació de mobi-
han.

Escoles

Capitol a tenir en compte
són les Escoles: BUP, FP, Es
Puig, Es Fossaret, l'Horta, el
Port i Ses Marjades, de les
quals en són responsables
Miguel Nadal i Andreu
Pons. El seu pressupost
global es de 3,4 milions, per
fer front al manteniment dels
edificis, consum elèctric, tele-
fon, ets.

Andreu Pons també
comptarà amb dos milions
per pagar part del solar del
molí de can Negre.

Urbanisme

Corn a responsable d'Ur-
banisme, Andreu Oliver dis-
posara de 11,3 milions per fi-
nanciar part dels treballs de
revisió del Pla General d'Or-
denació Urbana.

Serveis municipals

El responsable dels Ser-
veis municipals, Amador
Castaiier, gestionara un dels
pressuposts més elevats,
amb el qual haurà de cobrir
els serveis següents:

• Depuradora i xarxa
d'aigües residuals: 10,7 mi-'
lions.

• Distribució d'aigua po-
table: 20,8 milions.

• Recollida de ferns i ne-
teja de carrers: 25,5 milions.

• Reparació de vies
públiques: 2,2 milions.

• Cementiri. 	 310.000
ptes.

Dins aquesta secció esta
inclosa l'adquisició de la pa-
lera carregadora, la maquina
agranadora, contenidors
nous i emissores per a la bri-
gada.

El manteniment del Mor-
cat costara 1,3 milions, i l'Es-
corxador un altre minó de
pessetes. Els responsables
Ramon Socias i Jaume Co-
lom, respectivament.

Cultura i Esports

El departament de Cultu-
ra, sota la direcció de Miguel
Nadal, disposarà de 9,8 mi-
lions, amb els quals haurà
d'organitzar les festes, sub-
vencionar a les entitats cultu-
rals, mantenir la biblioteca
municipal i promocionar la
cultura. De moment, no hi ha
cap partida destinada al Pla
de Millorament de les Faça-
nes.

El tinent—batle d'Esports,
Ramon Socias, disposarà
d'altres 4,2 milions per a ac-
tivitats esportives I per sub-
vencionar clubs i entitats.

Turisme, Medi Ambient,
etc.

La resta de partides de
despeses són de menor
quantia i estan dirigides a fi-
nanciar les activitats se-
güents:

• Participació ciutadana: un
milió
• Embelliment de platges:
400.000 ptes.
• Sanejament de la badia:
225.000 ptes.
• Reparació	 d'aceres: .
600.000 ptes.
• Contraria de Pescadors:
300.000 ptes.
• Medi ambient: 500.000
ptes.
• Promoció	 turística:
750.000 ptes.

TEMP TACIO
MOLTS D'ANYS

I BONES FESTES
Cl. de l'Església
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Gimnàstica Ritmica

Mari Paz Moreno creu que al.lotes joves no s'han de sacrificar per
l'esport

Desset al.lotes participen
al curs de gimnástica
impartit per Man  Paz Moreno

La gimnàstica rítmica:
entre l'esport i l'art

El Comité d'Esport Escolar de Sóller ha orga-
nitzat un curs de gimnàstica rítmica que va co-
mençar el passat mes de novembre i duraré fins
al final del curs escolar.

De moment les al.lotes inscrites, de diferents
escoles i col.legis de Sóller, són desset, no obs-
tant els organitzadors veuen encara baix el
nombre d' interessades.

L'entrenadora es la jove Mari Paz Moreno, de
Palma, que es va iniciar com a monitora al Palau
d'Esports i al Col.legi Jaume I de Palma fa dos
anys.

\‘'

"La gimnàstica rítmica es un esport on s'ha de pensar molt i
calcular les distancies".

G.M.

Mari Paz Moreno és
l'entrenadora de les desset
al.lotes interessades en
l'aprenentatge de la gim-
nàstica rítmica.

Fa dos anys el Comité
d'Esports Escolar ja havia
muntat un curs similar però
va desaparèixer degut a la
impossibilitat d'assistència

de l'antiga professora i a la
no existència de persones
qualificades en aquest
camp esportiu.

- Corn començares a
fer gimnasia rítmica?

- Va ser als nou anys
corn a activitat extraescolar.
Llavors vaig continuar anant
a les competicions fins que
m'hi vaig començar a dedi-
car perquè m'agradava i
m'atreia.

- Quina és la teva titu-
ladee?

- Som entrenadora de
gimnàstica rítmica. La titula-
ció la vaig aconseguir des-
prés de participar tres es-
tius als cursets que es fan a
Madrid. No obstant hi ha al-
tres titulacions corn la de la
Federació Espanyola que és
la d'Entrenadora Nacional o
la carrera pròpiament dita
que són cinc anys d'estudi.

- Amb que consisteix
el curs al qual participa-
res?

- Van ser tres cursos
repartits en tres anys, un
mes cada estiu, on hi parti-
cipaven també membres de
la selecció nacional que jo
havia sentit anomenar du-
rant la meya fase inicial de
preparació. Es un temps
molt intens amb dotze hores
diaries de preparació; sis de
teoria i sis d'exercici, amb
18 assignatures molt diver-
ses: des de psicopedagogía
fins a anatomia i des de
dansa fins a l'aprenentatge
de l'ús dels diferents apa-
rells.

El curset

- Quin és el teu treball
a Sóller?

- Som l'entrenadora del
curset de gimnástica rítmica
que va començar el no-
vembre al Col.legi dels Sa-
grats Cors organitzat pel
Consell Esportiu Escolar. De
moment hi ha inscrites 17
al.lotes d'edats compreses
entre els sis fins als 15 anys.

- Quina durada tendrá

el curs?
- Són quatre hores set-

manals d'entrenament re-
partits en dos dies, dimarts
horabaixa i dissabte dematí
fins a final del curs escolar.

- La gimnàstica rítmi-
ca recorr a una sèrie
d'aparells en les demos-
tracions. Quins són?

- Hi ha cinc instruments:
pilota, corda, cércol, mas-
ses, cinta i la modalitat de
mans Ihures. La competició
consisteix en manejar
aquests aparells i flexibihtzar
el cos amb unes regles i
normes.

Esport creatiu

- Les normatives dei-
xen II= a la creativitat?

- Per cada aparell hi ha
uns exercicis fixos. Però
amb el minut i mig de temps
hi ha temps per Ilavors crear
altres exercicis moldejant el
cos. Es un esport que re-
quereix pensar molt, estar
molt atent i calcular les dis-
tancies quan es llança l'ins-
trument o es corr per la pis-
ta i que cavalca entre l'art i
l'esport.

- Corn es puntuen les
competicions?

- Hi ha un tribunal for-
mat per dones que puntua
les actuacions de les parti-
cipant amb criteris més o
menys objectius. Moltes ve-
gades les seves decisions
són injustes.

- La preparació física
és dura?

- Depèn el nivel'. El
nostre nivell no requereix
una preparació dura. No
obstant la selecció espanyo-
la treballa vuit hores diaries.
Quant a dietes s'ha de tenir
en compte la norma que cir-
cula en gimnástica rítmica:
el pes de l'esportista ha de
ser vint quilógrams inferior a
la xifra corresponent a l'altu-
ra de la persona en qüestió
havent restat abans un me-
tre. Les al.lotes que practi-
quen aquest esport han
d'estar primes, han de tenir
les esquenes amples i les
caderes estretes.

- Des de l'escola de
Sóller: controlau el pes?

- No; creim que no val la
pena sacrificar nines tan pe-
tites escalivitzant-les per
' esport.      

Ca 'n Piza,
Fotocòpies -Jugueteria

/ Fotografies - Servei de Fax

\TOS' COMUNICA QUE EL PROPER
DIUMENGE DIA 5 DE GENER

TENDREM OBERT TOT EL DIA.
TAMBE OBRIM EL DISSABTES

HORABAIXA.

MOLTS D'ANYS
I BONES FESTES.

Calle Luna, 12 • Sóller

Mallorca • Tel. 63-04-47

FERRETERIA      

Plaça Constitució, 9
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Degut a la "tendinitis" Antoni Pinya no intentà tomar el récord
dels 200

Brillants actuacions d'en Pep
Pinya aquest cap de setmana

Antoni Pinya s'imposà clarament a la seva serie. (Foto J.J. Marqués).

Doble jornada es-
portiva aquest passat
cap de setmana. El
dissabte Control de
Pista en el Princeps
d'Espanya, amb la
participació dels
sollerics Antoni Pinya,
Josep Pinya i Joan
Morro.

I el diumenge
Relleus Suecs en el
Palau Municipal d'Es-
ports, amb la partici-
pació d'en Josep Pin-
ya i en Cristòfol Cas-
tanyer.

El més destaca-
ble: Les actuacions
d'en Josep Pinya, amb
més de quatre mesos
sense entrenar.

El gran relaxament,
la serenitat i la su-
per-concentració
d'aquest velocista nat
solleric.

Els germans Pinya Mínima als 60 metres
Joan

Antoni Pinya, a pesar de les seves intencions no podé intentar
batre el récord d'Espanya deis 200 degut a molestias de la seva
ja famosa "tendinitis". Seguint consells del seu entrenador Felix
Moreno participa als seixanta metres ¡lisos. Antoni participa a la
segona serie amb un vent de 04 en contra. La primera sortida fou
nul.la, sent la segona la bona, imposant-se clarament amb un
temps de 73, aconseguint mínima. Josep Pinya participa a la se-
rie quarta, fent també la primera sortida nul.la, amb un vent en
contra de 2'5. En Pep tingué una sortida explosiva -a pesar de la
manca d'entrenament- guanyant la serie amb 7"4, quedant a una
décima de la seva millor marca, aconseguint també mínima. Joan
Morro participé a la serie sisena, amb un vent en contra de 1'7.
Tingué una sortida molt bona, penó, va fer els darrers metres bas-
tant agarrotat. Fou el guanyador de la serie amb 77.

Bona actuació sollerica al Velòdrom

Jornada matinal de pista en el Palau Municipal d'Esports de
Ciutat, reservada als atletas del C.A. Palma.

Als Relleus Suecs Vicenta Cordón va fer els 1.000, Cristò-
fol Castanyer els 800, Joan Bustos els 600, Josep Pinya els
400, Maria Salom els 200 i na Cati els seixanta, passant-se el
relleu d'un a l'Ore (la condició indispensable era que no hi po-
dia haver cap participant de la mateixa categoria). Es classifica-
ren els primers dels quatre equips inscrits, emprant 904".

Al salt de ¡largada hi participa en Pep Pinya que s'imposa
clarament, sense esforçar-se massa, amb un salt de 535 me-
tres, aconseguint un magnífic trofeu, el primer de la seva trajec-
tòria esportiva.

MOLTS D'ANYS

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

TEL. (971)6301 68
(de 8o I 2 yde 2o 6 excepto sábados y dios festivos)

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

Atletisme

BOBINATGES
PERE

Reparació motors i
Maquines elèctriques

Cl, Victòria, 50
Telf. 6323 71

Aeromodelisme

Récord de
participació
a una prova
a les Balears

Iván Ferré,
guanyador
del II Fun
Fly de Son
Angelats

G.M.

Diumenge es celebraren
a les pistes de Son Ange-
lats les proves correspo-
nents al II Fun Fly de
Sóller amb la participació
de dotze maquetas aero-
modèliques, superant el ré-
cord establert quant a pre-
sencia de competidors a
una competició a les Ba-
lears.

Tots els participants f o-
ren dels clubs de Palma i
Sóller i el jutge de la oroya
va ser el solleric Gabriel
Arbós.

La	 classificació	 final
queda encapçalada pel
palmessa Iván Ferré, amb
sols tretze anys d'edat:

Iván Ferré (Palma)
2.800 punts

J.Miquel Palmer (Pal-
ma) 1.950 punts

Miguel	 Frontera
(Sóller) 1.900 punts

Josep M.Flores (Pal-
ma) 1.500 punts

Josep	 M.Almazán
(Palma) 1.500 punts

Rafe! Perelló (Palma)
1.350 punts

Albert Frau (Stoller)
800 punts

Jordi Coll (Palma) 600
punts

Josep	 Castanyer
(Stoller) 400 punts

Miguel Mora (Stoller)
400 punts

Joan Oliver (Stoller)
400 punts

J.Carles Bordoy (Pal-
ma) 375 punts

Els cinc primers olas-
sificats tengueren trofeu.
A més els tres primers fo-
ren premiats amb un avió
donat per Mas Hobbys,
una emisora patrocinada
per Koala i un motor sub-
vencionat per l'Ajuntament i
Koala.

La competició estava
composta per cinc proves
repartides en dues mani-

gues.
En la primera oroya, du-

rant el vol, s'havien de fer
tres loopings" i un invertit
o un "tonel".

La segona consistia en
el "touch and go", tocar la
pista amb les rodes i enlai-
rar-se de nou. La tercera era
passar el limbus, a baixa
altura entre dues canyes i
un travesser.

A la segona màniga la
primera prova consistia en
tirar ous des del cel dins
una diana de sis metres de
diàmetre i explotar amb l'he-
lice uns globus situats a
quatre metres d'altura.

La jornada aeromodelís-
tica va finalitzar amb una
demostració d'helicópters i
maquetas novedoses i un
dinar ofert pels organitza-
dors.

Els organitzadors, contents amb la participació, destacaren la
bona disponibilitat i la paciencia deis veins de la zona.

Bàsquet

Ignacio J. Cerda Colom

Bones Festes!
Camino Can Pauet, 8- Sóller (Mallorca)
Teléfono 63 18 42

INSTALACIONES ELECTRICAS
CALEFACCION ELECTRICA
ILUMINACION

CALEFACCION CON TARIFA NOCTURNA
CAMBIOS DE TENSION A 220
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Petanca

El Sóller passà pena per guanyar
al Son Cladera

Buix6

Primera jornada de la se-
gona volta, amb la sorpren-
dent derrota del Puente a les
pistes del Santa Marta i la es-
candalosa victòria del Brasilia
enfront del At. Molinar 9-0.

Unió de Sóller i Sóller,
cumpliren, els unionistes es
desferen amb autoritat, als
fins ara equip revelació, l'Unió
d'Inca.

El Sóller passa molta pena
per poder guanyar al Son
Cladera.

Els Molins de Vent-Brasilia

ja són líders en solitari, les	 l'Unió de Sóller que va sortir
errades del seus més inme- derrotat d'Inca.
diats seguidors Ii estan po-
sant el Tito! en "bandeja". Ja Resultats:
són quatre els punts d'avan-
tatge que dur el segon classi- LLIGA D'HONOR:
ficat, l'Unió de Sóller, que esta Sóller5SonCladera4
empatat a punts amb el Puen- Unió de Sóller8Unió d'Inca 1
te i Unió d'Inca. Segueix de
cuer i sense haver sumat cap Primera-B
punt l'At. Molinar.	 Unió d'Inca 5 Unió de Sóller 4

En els demés grups de les
diferents categories només Segona-B
guanya l'Unió de Sóller de Ca s'Arrosser 5
Tercera.	 Belles Pistes 4

Belles Pistes va perdre per
a la mínima diferencia a Cas Tercera C
S'Arrosse,	 igualment	 que S' Indioteria 4 Unió de Sóller 5

El senior
femeni s'imposa
sense
dificultats

Llucmajor 39
J. Mariana 95

Jota

El Mariana torna guanyar sense dificultats; la diferencia el
diu, l'equip local no va ser mai un rival que inquietes en lo mí-
nim. Els rebots eren per els pivots del Mariana, el que propi-
clava si eren en defensa rapids contraatacs i si eren en atac
segons llançaments, que sempre acabaven en cistella. En defi-
nitiva un partit fàcil i de tràmit. El Mariana el passat dissabte,
dia 21, perdé el liderat. Sera difícil tornar-lo aconseguir a no ser
que el Sant Josep perdi un partit.



Joan

Es molt prest encara per començar a fer
pronòstics, ja que el torneig es troba nomas —a
l'hora de redactar aquestes lmies— a la meitat
de la segona ronda, la qual esta previst que fi-
nalitzi avui, divendres.

Els resultats de les partides disputades fins
ara han estat els següents:
Guillem Pons O - Fléctor Guerrero 1
Jaume Mascará 1 -Rafe! Baugá O
Miguel Oliver O - Jaume Morell 1
Martí Ferrer° - Joan-M. Navarro 1

quedant pendents les següents confronta-
cions:

Joan Marroig - Antoni Molino
Jesús-M. Abellà -Jaume-A. Agulló
Paco Rack - Antoni Colom
Maties Ferrer- PauliAguiló.

Quadre d'honor del Torneig

/ 985 -Lliga- Antoni Molino
1986-Lliga- Jesús-M. Abellà
1987 -Suís- Francesc Rack!)
1988 -Suís- Jesús-M. Abellà
1989-Suís- Jesús-M. Abellà
1990 -Suís - Antoni Molino

V Tomeig Perruqueria J. Socias

Gran rivalitat dins els
primers llocs a les dues
categories, especialment
dins la Primera entre en
Tomàs Plomer, un dels
eterns favorits, i en Pere
Jaume, que darrerament
esta demostrant una immi-
llorable posta a punt.

Les darreres classifi
-cacions publicades per

l'organització són les se-
güents:

Primera Categoria:

1.- Tomàs Plomer, 6 punts,
3partides.
2.- Pere Jaume, 6 punts, 4
partides.
3.- J.A. Jorquera, 4 punts,
2 partidos.
4.- Llorenç Bota, 4 punts, 3
partides.
5.- B. Palou, 2 punts, 3 par-
tides.
6.- M. Casasnovas, 2
punts, 3 partides.
7.- S. Burgueño, 2 punts, 4
partides.

Segona Categoria:

1.- A. Labrador, 6 punts, 3
partides.
2.- J. Agulló, 4 punts, 2
partides.
3.- J. Quetglas, 4 punts, 2
par-tides.
4.- J. Sampol, 4 punts, 3
partides.
5.- M. Ferrer, 2 punts, 2
partides.
6.- M. Gelabert, 2 punts, 2

partides.
7.- P. Morell, 2 punts, 2
partides.
8.- R. Forteza, 2 punts, 2
partides.

A destacar que el
Campió de la Segona
Categoria pujara automà-
ticament a la Primera i
que el darrer de la Primera
baixarà ala Segona.

Les MILLORS TACA-
DES fetes fins ara són les
següents:

Primera Categoria:

1.-S. Burgueño6
2.-A. Socias 5
3.- J. Jorquera 5
4.- L. Bota 4

Segona Categoria:

1.-A. Labrador 4
2.- J. Marro/g3
3.-J. Sampol 3

I les darreres partides

disputades, d'aquest Tor-
neig que está previst fina-
litzi dia 1 de febrer, són les
següents:

Primera Categoria:

P. Jaume 2 - M. Casasno-
vas O
T. Plomer2- L. Bota O
B. Palou O - P. Jaume 2
S. Burgueño 2 - A. Pomar O
A. Socias 2 - M. Casasno-
vas O
J.A. Jorquera O - L. Bota 2
P. Jaume O - S. Burgueño
2
B. Palou 2 - S. Burgueño O

Segona Categoria:

G. Ferrer O - R. Forteza 2
A. Labrador 2 - G. Ferrer O
R. Forteza O- J. Sampol 2
J. Marroig O - M. Ferrer 2
B. Enserlat 2 - R. Forteza O
J. Quetglas 2 -J. Agulló O
J. Sampol O - A. Labrador
2
J. Valera O - P. Morell 2
M. Ferrer 2 - M. Gelabert O

Burguerio i Labrador feren
lep millors tacades

Joan

Gran rivalitat dins els primers llocs

ATENCION:
GRAN OPORTUNIDAD

UN MAGNIFICO REGALO
PARA ESTAS NAVIDADES

UN FABULOSO MUEBLE DE LAVABO SEMIENCASTRAR
DE MADERA LACADA CON MARMOL ITALIANO.

UN LA VABO MOD. VICTORIA ROCA.

UNA GRIFERIA MONOBLOCK CROMADA.

UN ESPEJO DE MADERA LACADA CON DOS FOCOS Y REPISA.

PRECIO TOTAL CON INSTALACION INCLUIDA:

37.000 PTS.
CA'N CABOT

C/. MAR, 22— TELF. 63 07 96.

lo
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Escacs	 Billar

Les confrontacions d'escacs han comptat sempre amb gran número de seguidors.

VII Torneig "Circulo Sollerense"

A meitat de la Segona Ronda

tYts‘Mtsir
Pizzena — Café — Croissanten'a

MOLTS D'ANYS I
BONES FESTES PER A TOTS

"PIZZES" PER ENDUR-SE'N.
CRIDAU AL 630907

Cl. Lluna, 5 — 07100 SOLLER

Durante estas fechas:
SORTEAMOS UN CITROEN a
ENTRE NUESTROS CLIENTES!!!

C/. Sa Lluna, 52
Telf. 63 20 77

07100 SÓLLER
(Mallorca)

MUEBLES Y ARTICULOS DE DECORACIÓN

en MIMBRE - BAMBU - JUNCO - MANAU - MEDULA

MOLTS D'ANYS
I BONES FESTES

tiou
CERÁMICA
UTILITARIA

Y DE REGALO

CI Isabel 423



Erotisme
de
qualitat

PAOLO ELEUTERI SERP ER

Creatura

NORMA

Paolo Eleuteri Serpieri i Milo Manara són, sense cap dub-
te, els dos més destacats dibuixants de cómic  eròtic de l'Eu-
ropa Occidental. Els dos, italians, han aconseguit una madu-
resa plástica ja excel.lent i els seus personatges són del tot
populars en els tebeos d'adults.

Paolo Eleuteri Serpieri, al qual dedicam comentan
aquesta setmana, és professor d'art de la Universitat de
Roma i amb aquesta paral.lela tasca docent i amb alebo-
rat dibuix i guió, demostra que el cómic també pot ocupar
un lloc destacat en l'activitat cultural i intel.lectual.

La portada que acompanya aquesta secció "Creatura,
Dunna" és la recentíssima i tercera creació d'un personatge
de ciencia ficció. Drunna es al.lota escultural i bella (poten-
ciada sensualitat aconseguida amb la linia i color Serpieri).
Es, aquest, el tercer volum d'aquestes aventures situades a
l'espai i en temps posteriors. Abans de Ilegir el tercer Ilibre et
recomanam delitar-te amb "Morbus Gravis" i "Mor bus Gravis
2, Drunna", els dos treballs anteriors.

Les qualitats Serpieri són:
- Guió ben estructurat que tu has d'acabar d'interpretar.
-Bona composició de vinyetes.
- Dibuix del cos humàatracat ala realitat.
-Tons i Ilums que destacan sensualitats.
- Cap concepció a l'erotisme de mal gust o pornografia.
- Finals que et deixen amb les ganes a la boca per conti-

nuar.
Tot un encert!.

Jaume-pe-taume

Que el mensaje Navideño de paz y alegría

sea para todos motivo de felicidad en esta

Navidad y Año Nuevo.

TALLERES TOFOL MARTI

NOTA: EL SORTEO DE LA BICICLETA SERA EN
COMBINACION CON LAS TRES ULTIMAS
CIFRAS DE LA LOTERIA DEL NIÑO.

3 de gener del 1992 / Veu de Sóller
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Tuberies, malifetes
la nit de Nadal,

clavagueram de Biniaraix,
avencs plens de pots

Un comunicant ens deixa al contestador els se-
güent missatge: "l'Ajuntament de Sóller s'hauria d'em-
pegueir. Fa dos mesos arreglaren una tuberia al Port i a
l'hora d'ara encara es troba damunt sa platja, davant
s'Altamar. Ja hem entrat en festes i continua fent mal
d'ulls allá".

***

Una comunicant ens crida, tota aborronada, des-
prés d'haver llegit el darrer número de sa Veu. "Com és
possible —es demana— que a un poble com el nostre hi
hagi malifetes, greus actes vandàlics i alteració de
l'ordre públic el dia vint-i-quatre, nit de Nadal?. Qué
passarà el darrer dia de l'any, quan qui més qui manco
du dues copes de demés? Convé que la Policia Local
obri 'Dé els ulls!"

* *

Una veinada de Biniaraix es troba preocupada.
"Quan va venir el batle a visitar-nos a la reunió del Ca-
sal ens digué que pagaríem les despeses de clavague-
ram en dues vegades: una pel desembre i l'altre pel
febrer, però les obres no han començat encara. Qué
faig?"

***

Una telefonada que va d'avencs i ens la fa una nina
preocupada per la naturalesa de la Vall. Ens diu que té
un veinat d'olivar que tira les Ilaunes, vidres i fems dins
un avenc, aprop de la carretera, i que aquest ja és
quasi ple. Aquesta jove comunicant també es demana
si això esta ben fet i espera que la seva crida no arribi a
sac foradat. La nina localitza l'olivar passat el Mirador
de ses Barques.

Molta Palla i Poc Bessó
Es Pagés

SEMBLA MENTIDA

• Que ja disfrutem d'un alta any més.
• Que les paneres de Nadal que dona l'Ajun-

tament als funcionaris fes plorera.
• Que segons he pogut saber, molts d'ells no

l'han volguda.
• Que jo se d'una vall que sembla un para-

dís....
• Que millor dit, semblava un paradís.
• Que a Sóller no ha canviat gens la circulació

desde principis de segle.
• Que abans solsament tenien cotxo es metge

Rovira, es metge Mayol yen Moana.
• Que amb tres cotxos no hi havia problemes.
• Que ara entre motos i cotxos ni han mes de

10 mil.
• Que si juntam les mans germans, tal volta

algú ho arreglara.
• La fretada que fot sobre tot per l'Hora.
• Que si durant l'any 1991 he ofés algú, a partir

d'aquí li deman disculpes.
• La gran quantitat de persones que han dit:

"Després de les testes hem posaré a règim".
• Que jo també ho he dit.
• Que de moment l'ordinador ja marxa.
• Que tots aquells que es pensen esser indis-

pensables, no han anat mai tan equivocats.
• Que "a rey muerto, rey puesto".
• Que de moment i dins el 91, el govern muni-

cipal encapçalat pel PSM, no han fet grans miracles
oat manco no es veuen.

• La gran parida del programa "No te rias que
es peor".

• Que és millor morir fártir que morir màrtir.
• Que aquel l adagi de "Muchos Rusos en Ru-

sia" prest ja sera histeria passada. Dins poc temps
no quedara ni l'apuntador.

• Que si en Santiago Carrillo i altres han de fo-
tre al camp, ara hauran d'anar a amagar-se a Binia-
raix.

• Que si ara tornava en Franco, no tendrien
carnes per córrer.

• Lo molt que m'agrada qüe la meya dona me
pegui.

• No ho ha fet mai però, alguna vegada m'ha
fet aprop.

AJUNTAMENT DE SOLLER
VISITA DE SS.MM. ELS REIS D'ORIENT

* Dia 3 de gener a les 17,00 hores. ENTREGA DE CARTES
als Patges de SS.MM. al CINE ALCAZAR. Seguidament hi
haurá una festa infantil.

* Dia 5 de gener:
COLCADA DELS REIS

A les 16,30 hores. ARRIBADA de SS.MM. els Reis per la Mar.
A les 17,00 hores. ADORACIO dels Reis a l'Església de Sant

Ramon de Penyafort (Port).
Ales 20,00 hores. SORTIDA DE LA COMITIVA REIAL.

ADORACIO A LA PARROQUIA
RECEPCIO DE NINS A L'ATRI
DE L'AJUNTAMENT.

ITINERARI: Isabel II - Born - Placa - Avgda. Jeroni Estades -
Sant Jaume - Batac - Sa Lluna - Placa.

Regidona de Cultura



La oportunidad

GRANDES 1ZEI3AYAS.

3

GRANDES IZEBAMS!
:Aproveche la ocasión!

EN

I t;tiarKeicket
Eccici,v

OPORARvi6446c3

Liquidacidn Tota
COLECCIONES

OTOÑO-7 INVIERNO 

S an e; Jet 12.00t txt_	 Abliotec
Gui" Colom

Redacció

Aquest mes de de-
sembre s'ha donat per
acabada la feina que el
Museu Balear de Cièn-
cies Naturals tenia en-
comanada i que anava
destinada a la Direcció

General del Medi Am-
bient de la Conselleria
d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori.
El treball ha consistit
en l'elaboració d'un ar-
xiu bibliogràfic de la
informació continguda
a la biblioteca que el
geòleg solleric Guillem

Colom dona al Museu.
En total s'ha sub-

ministrat a la Conselle-
ria una base de dades
que conté 12.000 fit-
xes, i un resum deis
aproximadament 1.000
articles d'aquella biblio-
teca que, per un o altre
motiu, fan referència

explícita al territori ba-
lear.

L'autor del treball
ha estat Lluc García,
que ha comptat amb la
col.laboració de Mag-
dalena Vicens, Cata-
lina Pomar, Cristòfol
Castanyer i Miguel
Frontera.

1 2
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G.M.

Mn. Joan Parets va pro-
nunciar dissabte passat una
conferencia sobre la &billa al
Col.legi dels Sagrats Cors or-
ganitzat per la Coordinadora
de Joves Cristians, Joven-
tuts Musicals i Amics de la
Sibil.la, en presencia d'un
centenar d'oients.

Parets va refusar la tesi
segons la qual els 27 versos
s'atribueixen a Anselm Tur-
meda, afirmant que l'any
1228 el poema es va extendre
des del Ripoll en una versió
trad tilda de l'occità.

No obstant les arrels de la
Sibil.la s'inicien en el món
grec i continuen a la cultura
Ilatina. Sant Agusti a l'obra
De civitate dei tradueix els

versos exametres al llatí de
l'original grec.

Al segle VIII ja trobam una
Sibil.la musicada, a l'XI posa-
da en escena i al XIII amb ver-
sions en Mengües vulgars, dis-
tintes ja del Han.

Al segle XV la Sibil.la cau
en decadencia per voluntat
pròpia de l'Església i será el
bisbe de Vich l'any 1575 qui
va restaurar la Sibila alhora
que va introduir els villancets.

Mn. Parets intercala en
les seves explicacions algu-
nes gravacions de diferents
versions de Sibil.la afirmant
que ha de ser una bona veu la
que ha d'interpretar el càntic.
Finalment, Paula Bauçii,
acompanyada al piano per
M.Antimia Soler, interpreta-
ren la Sibil.la en la seva versió
sollerica.

Es Firó
i Sant Bartomeu,
festes locals

Redacció

Corn en anys anteriors, el Consistori
solleric s'ha posat d'acord per poder desig-
nar les dues festes de carácter local que
regiran l'activitat laboral per al present any
1992.

• La primera será el dia el Firó, en que
es commemorarà el 431 aniversari de la  vic-
tòria sollerica sobre els pirates berberescs,
que es celebra el segon dilluns de maig i
que enguany coincideix amb dia 11.

• L'altra será el dia del patró Sant Bar-
tomeu, 24 d'agost, que cau en dilluns.
Aquesta circunstancia possibilitarà enguany
l'organització d'unes festes patronals més
Ilargues i proporcionara un pont no laboral
de tres dies.

Diumenge passat es reuni-
ren a la Residencia Nostra Sra.
de la Victória els residents i els
socis de la Tercera Edat, per tal
de disfrutar d'un dia conjunt de
germanor, celebrar la festa de
Nadal i desitjar un bon comen-
çament del 1992.

La part religiosa corregué a
càrrec de mossèn Joan Pons
qui, a l'homilia, exalta els valors
de les persones i la necessitat
de Iluitar per la pau a la nostra
vall i en el món.

També tengue unes parau-
les de recordança per a les
gents i els missioners sollerics
del Perú.

La sibil.la, cantada per Xa-
vier Muñoz, acompanyat a l'or-
gue per Gabriel Mercè, meres-
qué els forts aplaudiments dels
assistents.

A la part lúdica, després dels
entreteniments, bromes i acudits,
condals de la má de la directiva
de l'Associació, Maria Campins,
Catalina Forteza, Margarita
Capó, Maria Méndez i Marga
Campins interpretaren una obra
lírica i cómica que despertà l'en-
tusiasme del públic, assolint un
exit sense precedents. El batle
Joan Arbona volgué estar pre-
sent a la trobada i ho passa
d'allò més bé. A l'hora de brindar
amb cava, després de la coca i el
turró, dirigí unes paraules als
reunits i els desitja molts d'anys.

Corn en anys anteriors, "Sa
Nostra" patrocina aquesta
entranyable festa pels vells, resi-
dents i de la Tercera Edat. La di-
rectiva de l'Associació vol fer
arribar el seu agraiment a aques-
ta entitat, aixi corn a la superiora i
monges que cuiden l'hospital,
per la seva bona acullida.

Mn. Parets mostrà algunas versions de Sibil.la en diterents idiomes. La
soprano Paula &suca interpreta la versió cantada a Stiller.

Joan Parets: "la millor veu de la
comunita a de cantar la Sibil.la"

ercera Edat i residents celebraren
les testes de Nadal a la Residencia

J.S. El batle ho passà be  


