
Reis rossos, blancs i
negres a tota la comarca

Redacció

Diumenge capvespre
arribaren els Reis Mags
d'Orient a totes les viles
de la nostra comarca
segons les nostres noti-
cies, tingueren diner abas-
tament per comprar ju-
guetes per tothom i temps
suficient per repartir—les a
tots els infants. Ningú en
va quedar falló.

Deià

A Deià, els Reis baixa-
ren del Teix per l'era de
Can Fussimany, recorre-
gueren els carrers del
poble muntats en les se-
ves cavalcadures i des-
ores pujaren al Puig per
repartir les juguetes a
l'església.

Fomalutx

A Fornalutx baixaren
del Puig Major en cavall,
passant per s'Alqueria. En
arribar a Placa, els rebé el
batle de la vila i un patge

traduí les hermoses parau-
les que els Reis dirigiren al
poble en llati. Seguida-
ment adoraren el nin Je-
sús al betlem vivent i re-
partiren també les jugue-
tes.

Port i Sóller

Al port de Sóller els
Reis arribaren en barca al
moll i desfilaren pels ca-
rrers més importants de la
barriada. Després pujaren
cap al Convent en les se-
ves carrosses i baixaren
pel carrer Nou. Degueren
tenir pana pel camí, per-
que arribaren a Placa bas-
tant tard.

Després d'adorar el
bon Jesús a la parròquia i
després de suportar la se-
rena que queia corn a
plom, intercanviaren unes
paraules amb les autori-
tats locals i escoltaren les
nombroses peticions dels
infants a l'atri de les Ca-
ses de la Vila. De nit, els
patges "buperos" s'enca-
rregaren de repartir les ju-
guetes.

Fins l'any que ve!

A Fornalutx, el batle Jordi Arbona done la benvinguda als
Reis Mags.

Infraestructures

La construcció iniciada dimarts obliga a desviarla circulació per la carretera de Fomalutx.

Comencen les obres de
clavegueram de Biniaraix

G.M.

L'empresa Construccions Puigserver va
iniciar dimarts les obres de dotació de servei
clavegueram i d'aigua potable al nucli de Binia-
raix. Amb un cost d'uns 30.000.000 de pesse-
tes el projecte inclou la dotació de serveis a
Biniaraix. L'Horta de Biniaraix i el carrer Ber-
nardi Celia tendran el servei quan es  cons-
trueixi la xarxa de baixada de Fornalutx cap a
la depuradora de Sóller.

De moment Construccions Puigserver ha
iniciat la perforació del carrer d'Ozonas. Prò-
ximament haurà d'alçar bona part del cami de
Biniaraix i els carrers de Sant Josep i Trini-

tat.
La Placa i el carrer de Sant Guillem, per es-

tar ubicats damunt pedra, no es perforaran i
les sortides de les aigües brutes es realitzaran
per la part del darrera.

Quant a l'aigua potable es construirá un
segon dipòsit regulador i a l'estiu, si es neces-
sari, es bombejarà aigua procedent dels pous
de Sóller per distribuir per les canonades.

Circulació desviada

Durant el temps que durin les obres el
transit procedent cap a Biniaraix o provinent
d'aquest nucli es desviara pel Cami del Patri!)
Lau per evitar problemes als constructors.

ues pagines
'opinió i

cions
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Aires Sollerics

Mostra
d'indumentària

deis segles
XVIII i XIX

a Muro
Redacció

Després del clamo-
rós exit aconseguit en
l'organització de la
mostra de vestits
mallorquins que es ce-
lebra a Sóller a mitjan
novembre, I' agrupado
local Aires Sollerics
ha estat convidada pel
grup folklòric Revetla
d'Algebeli de Muro,
per participar a una
destilada d'indumenta-
fia deis segles XVIII i
XIX. La desfilada tindrà
Hoc el proper día 12, a
les 17,30 h,, al claustre
de Sant Francesc
d'aquella població.

Pel dia 1B del ma-_ _ _ del _
teix mes, esta previst
que presentin els ves-
tits al centre cultural
de l'antic Escorxador
de Ciutat, dins el
programa de festes de
Sant Sebastá organit-
zades per l'ajuntament
de Palma.

Seran dues bones
ocasions perquè Aires
Sollerics doni a conèi-
xer, una vegada més,
la tasca desenvolupa-
da en favor de la cultu-
ra i les tradicions del
nostre poble. La nostra
enhorabona!

A la "Defensora"
neix un Grup

d'Espeleologia
Dilluns d'aquesta mateixa setma-

na s'aprovaren els estatuts i es crea la
Junta Directiva que regirá la nova
Secció d'Espeleologia del Club
Ciclista "Defensora Sollerense",
després de la seva aprovació per /a
Federació Balear d'Espeleologia i el
Govern Balear.

Amplia informació a planes espor-
tives.    

Dos reportatges:
TRAFEC

I REFORMA
EDUCATIVA

(Pagines 4 i 5) 

mació local i
marcal a

mes centrals       

Els esports
en detall

(a partir de la
pagina 9)



Molta Palla i Poc Bessó

Es Pagès

Especial brindis

Les festes de Nadal i Any Nou han estat un bon
moment per fer un interessant estudi sobre els brindis
de sobretaula, un costum que no s'ha de perdre. Amb
ajuda dels BenítezEs Pagés ha recollit els següents:

Sembla mentida...
que es pugui brindar amb:

• per qué el 92 sigui tan bo corn diuen que ha de
ser.

• per les alegries... no!! Per les depresions, que
duren més que les alegries.

• per qué hi ha més dies que Ilangonisses.
• per qué hi ha més botelles que dies.
• perquè, encara així, poguem beure més.
• per les botelles: "porque las quiero más que ayer

pero menos que mañana". 	 •
• per qué no hi cap dona per la que valgui la pena

brindar (llàstima que això només ho deim quan anam
moixos o deprimits i no ens fan cas).

• "el que bebe se emborracha, el que se embo-
rracha duerme, el que duerme no peca, el que no peca
va al cielo; y ya que al cielo vamos... bebamos".

• "bebe hermano bebe, que la vida es breve, y
aunque a ti no te lo pareciere, muy fácil es pues
siempre es lo mismo. Se Beny, bebe y vuelve a beber".

• "No por mucho más beber te emborrachas más
temprano".

• per nosaltres, porqué ens ho mereixem.
• perquè són cinc els motius per beure: la set del

moment, la set que ha de venir, la bondat del vi, l'arri-
bada d'un amic o qualsevol altre motiu.

• les paraules d'un J.B.: "quan no estic enamorat
no puc brindar".

• Idò brindem per l'amor que és la inspiració de
molts brindis irrepetibles i la causa de moltes nits ino-
blidables.

• per les dues ampolles de xampany que ens ha
de regalar el Domingo de la pizzeria.

• pel bon servei del seu paper de taula: d'allà és
l'original d'aquests brindis.

• perquè podrien ser cinc les ampolles.
• perquè hi hagi motius pels qui encara valgui la

pena brindar dues vegades.

La setmana

Salitral
Avui dia 10, St. Gem
Demà dissabte dia 11, St. Anas-
tasiiiSt. Palemó
Diumenge dia 12 de gener, St.
Nazari
Dilluns dia 13, St. Pere d'Osseo-

St. Hilan, St. Fèlix de Nola
Dimecres dia 15, St. Mauve, St.
Pau Ermità, St. Efod', St. Benet.

Sisees del mes 
Els nascuts entre primer de

mes i dia 19 estaran sota la
influéncia de Capricorni i per ai-
xó seran actius i inquiets. Els
nascuts des del dia 20 al dia 31
estacan influ'its per Aquari, que
tara que els homes siguin de ca-
rácter variable i algunes vega-
des imprudent.

St. Ceo 
Era f omer I per abre), antigament

els forners el tenien corn a patró.
També era l'advocat per a fer venir
gana Els desganats anaven a com-
prar un sou de gana, es a dir teten una
almoina per al culte del sant i resgle-
sia comprava oh per a mantenir la fla-
ma de la llanto de la imatge. També
donaven almoina pel contrari: per a no
tens tanta gana

St Anastasi era tintorer I era vene-
rat pet gremi de tintorers de la llana.
Segons la Ilegenda sucava la roba que
havia de tenyr, dins aigua clara la
treta del color que vote

El de d'avui es retwaven els tres
rets del pessebre la que es suposava
que necessitaven cinc dies per anar
des de la coya fins al final del pesse-
bre.

Sortejos

o eo

Sorteig d'ahir dijous,
dia 9 de gener
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Dijous, 9 gener 	 59.853

Dimecres, 8 gener 	 63.104

Dimarts, 7 gener 	 29.546

Dilluns, 6 gener 	 S/S

Divendres, 3 gener 	 20.963
S.118

Nota de agradecimiento
por la basura recibida

El propietario de un olivar y bosque en la carretra de
Sóller-Palma-Coll de Sóller desea dar las gracias a todas
aquellas personas, comerciantes y representantes que, du-
rante todo el año, han sido tan amables de hacerle regalos
múltiples: toda clase de basuras, botellas, cajas, bolsas, pa-
quetes. etc. etc., convirtiendo su finca en un estercolero.

También, en particular, debo agradecer el obsequio de
dos bonitas bolsas de basura negras, con su correspondien-
te contenido, a esta familia de la Calle José Antonio, que,
seguro, por descuido, dejaron en las bolsas su tarjeta, es
decir sus señas de identificación, por medio de papeles del
colegio y entidad bancaria. Hay pruebas suficientes para
denunciarles, pero les hubiera jorobado las Fiestas. Solo de-
seo que para este año nuevo se mentalizen un poco; hubiera
preferido otra clase de regalos: turrones y cava no me ven-
drían mal.

Uno se pregunta: Por qué estas personas no usan el ser-
vicio de recogida de basuras? Acaso será porque el camión
no pasa por su calle? O es que les resulta más cómodo tirar
las bolsas por la ventana del coche y no llevarlas al contene-
dor'? O bien el impuesto no es lo suficientemente caro y no
vale la pena usar este servicio? Puede ser, también, que pre-
fieran ver el campo sucio y abandonado, sin flores, ni pája-
ros; solo latas, escombros y basuras. De esta forma podría
resultar bonito y distraido salir al campo los domingos, con
los niños, para que dieran patadas a las bolsas y botes , es-
parcer más las porquería, hacerse daño y luego correr al
ambulatorio con alguna infección. Verdad que resulta diver-
tido? Claro, todo depende del color del cristal con que se mi-
ra.

El resumen de todo este tema puede ser éste son per-
sonas con poco civismo, poco cultas e irresponsables;
y nada mas.

Molts d'anys a tots!
J.Colom

Veu del lector

Horaris
TRENS

Palma-Salce
93.00 - 10,40 - 13,00 - 15,15 - 19,45.
StMer-Pahne•06,45-Ce,15- 11,50-
14,10 - 18,33.

TRAMVIES
Saler-Post
05,55 -07.00 -8,00 - '09,00 - 10,C0
- 11,00 - *12,00- 13,00 -14,0°-
15,00 - 16,C0 - 17,00 - 17,55 - 19,00 -
20,00 -	 (21,00 Diurnenges
Festius).
Pon-Salar
06,20-07,30-08,25-09,30-10,3°-
11,33 - 12,30 - • 13,25 - 14,33 - 15,30
-16,20-17,20-18,3)-19,3)-20,2018,30 19,30 20,20
-21,10(21,20DiumengesiFestius).
AVIS: Os trarnvies marcats amb un •
anllaçen amb las °robadas y sortees
dels trens

AUTOCARS
(Dell d'octubre a 31 de Marc)

Parna-Valldernosse-Oad-Portde
Setter
07,20- 10,20-12,20-12,03 - 15,00 - 19,00
Valtlemams-CMII-Polt de Selle
8 - 10,30 - 12,30 - 15.30- 19,30
Owd-PondeSatic
08,15 - 10,45 - 12.45 - 15,45 - 19,45
Palde
Saler-DI-VaNdemosse-Psana:
07,30 - 09,30 - 14,30 - 16,CO - 17,30
Dell-VaIdemoesa-Palme
20.20- 10,00 - 15.20-16,3)16,30 - 18,20
Sake-Ponde Pollença:
09.0 )
Pende Sella -Porta. Pampa:
03,33
Perfile Polierea-Seler:
16,03.

BARQUES
Pende Seaer-Sa Caoba:
10,30-15,00
Sa Caoba-Pon de Salar
12,20- 16,4516.45

FARMACIA DE
GUAROM

A l'Aiuntarnent (Pollee Municipal) vos
incautar la tarmaaa a la que) vos
podeuditir

Telèfons
Ajuntament de Sáller 	 0200/0204
Ofick)a Municbal del Port 	 630101
Ajuntament de Forn4urx 	 1331931
Ajuntament de Dei 	 639077
JuliatdeSóller 	 630348
N.lotaia 	 632611
Rectcria 	 633602
PciiciaMunicbd 	 E00200
Poiciatvfuricipci-Ungencies 	 633721
GuárciaCivi 	 611203
Bombers 	 632503
Uf-del Sanitaria 	 633311
CreuRoja 	 630845
MetjedeGutircia(Avisos) 	 633721
Mercat 	 630231
Escorada 	 630561
Cementiri 	 631429
Resdenda-Hospici 	 630M
DePuradora 	 630842
Careus 	 631191

Gas', s.a. 	 630128
ServeiFunerari 	 630835
II Gas' s.a. (averias) 	 630198
'El Gas' s.a. (Urgértes) 	 631109
Locutai Bniaraix 	 638017
Obres de Pat 	 623316/69
A.S.C.P. (Ca'nCulce) 	 632421
CialoSolerense 	 631206
LaUndn'SaBotiguete 	 630163
Defensora Sollerense 	 631556
FerrocarrildeSóiler 	 630130
Cial3arcosikzules' 	 630170
OaTrarnontana' 	 632061
Parada Taxis-EsPort 	 631384
Parada Taxis-Sóller 	 E30571
Parada Taxis-Sa Torre 	 631379
Autocas Uompart 	 202125
AutoersSóler 	 632821
Autocars Rol* 	 630567

Poden arribar
les primeres pluges

d'enguany
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Petardos, supermercats,
Brigada, xerradors, clot
--

Aquesta setmana nos han fet arribar critiques i ala-
bances greus i contundentes.

Un solleric manifesta que ja está cansat de sentir pe-
tardos. "Això está bé pes dia dels Innocents, però se
passen fer-ho totes ses Festes".

Una tradicional compradora a la grossa es queixa que
als supermercats de Sóller no es veuen productes solle-
rics. "S'estimen més posar-ne de forasters, i si posen es
nostres, sabons per exemple, mai estan a la vista. Res,
que si segueix aixi me tornaré passar a comprar a ses bo-
tigues ¡ala  menuda".

Ens arriba una enhorabona per a la Brigada Municipal.
"El se'n demà de la bulla de final d'any, de bon mati, la
Plaga ja estava ben neta. Sé que s'hi posaren quan enca-
ra era fosc".

Un que va als plenaris de l'Ajuntament manifesta:
"M'agradaria saber de que xerren, a cada ple, un regidor
que seu a cap de taula i un periodista entrat en popes. Es
que no aturen! No és que els critiqui, pert em posen
mosca!".

I ens telefonam a nosaltres mateixos: "també Veu de
Sóller té un clot davant es portal".

El Temps

Estad() Sa Vinyassa

TEMPERATURES

Max.16,0dia 8
Min. -0,2 dia 6

Poca cosa cal destacar, aquests dies passats, el
temps ha seguit amb la mateixa tónica quels da-
rrers 25 dies, temps oscil.lant, temperatures agra-
dables durant el dia 1 molt baixes a la nit amb in-
tenses gelades, provocant que el termòmetre molt
de dies a l'horta davallés a baix zero.

Per avui divendres es preveu un canvi del
temps, podrien aparèixer les primeres pluges d'en-
guany amb vent del sud-sud-oest.

El cap de setmana podriia quedar amb una cer-
ta inestabilitat amb posibilitats de qualque ruitxat.



Iniciam canvis
Benvolguts lectors!

A partir d'aquesta setmana, iniciam canvis a
Veu de Sóller.

La nova rotativa d'Editora Balear, que impri-
meix el nostre i vostre setraanari, ens permet en-
vestir millores en presentació i contingut. Són mo-
dificacions, substandalMent de compaginació, co-
lor i composició, que passam a enumerar acte se-
guit.

• Tendrem color, vermell, a més pagines, a la
meitatdeltotal.

I altres escrits divulgatius que necessiten mes es-
pai per ser desenvolupats. Aquestes pagines ani-
ran sempre acolar.

• Destacam i ampliam la informació local i
comarcal, jtestinant-li les pagines centrals; seran
els temes da la setmana. El batea del nostreP obl

econtinua sent una de les nostres prinitkdattras 

• Veu esportiva tendrá capas.' a color i inten-
taraarribar, mas que mai, a tots els esports.

* * *

• Potencian les pagines d'opinió, Dret a veu,
dedicant-lis la dues i la tres, tot lust obrint el periò-
dic.

• Continuatn convidant a col.laboradors i lec-.
tors a ter-nos arribar els seus escrits, sempre de.	 .	 ,
Ragtime adequada i en 'alluns, per a una millor
publicació immediata.

• Es recol.loquen i, en caso, modifiquen les
seccions fixes habituals, troilanftaie a partir d'ara
allioc onavuihisón.

• Es destinen les pagines quatre i cinc a re-
portatges (Veu mejor), entrevistes (Veu en directe)

Totes aquestes modificacions que iniciarn a
aquest número no pretenen canviar la Unja primera
d'aquestperigdic:

-ladelaixtpapiltiobjectiva,
- lade ropiropko
—i la d'arriblitateits els racons de la comarca
Perg, això si, volem
-enviar ofertes

otdenar, encara mes, la publicació de tal
manera que el lector es senti:

-còmode a cada pagina,
-situat bé a les seccions
- i Ilegint una Veu de Sóller amb la qualitat que

pertany . iiiniVidtamb forta tradició periodística.

Pun tualitzacions del PSOE a Plàcid Pérez

Col. laboració

Carta al Rei Baltasar
per Agustí Sena i Soler

Estimat Rei Baltasar:
Vos escric aquesta carta

a Vos perquè, segons us
pinten els artistes sou el Rei
negre.

Us diré que no vull
dir-vos que el Rei Melcior i el
Rei Gaspar no tenguin les
meues simpaties i que jo
pensi que Vos sou més sant
que ells. Vos escric a Vos
perqué a més de sant, sou
negre.

Aixís, d'acord amb el
meu pensar, Vos compren-
dreu millor aquells que en la
seva vida ho passen "ne-
gre", i treballen corn a ne-
gres sense poder treure el
carro endavant.

Jo vos deman que pre-
geu per tants de negres que
tan malament ho passen.
Les noticies que ens vénen
ens ho pinten molt negre.

Jo vos deman que pre-
gueu per tants de blancs
que tan negre ho passen.
Els coneixements que tenim

pels medis de comunicació
de més de la meitat del món
són molt negres.

Jo Vos deman que faceu
el que podeu perquè negres
i blancs camviem a xenofò-
bia en xenofilia.

Jo Vos deman perqué
plancs i negres junts ens
donem la má.

Jo Vos deman que, així
corn un dia posareu als
peus del Bon Jesús la mi-
rra, que és bàlsam medici-
nal pel dolor, ens unteu amb
aquesta escència i ens sue-
vitzeu: estam massa nafrats
pel recel, la desconfiança, la
por, l'Ancla, la malfiança, la
intimidació...

L'or ha generat "NE-
GRERS" per totes parts i
hem dividit els pobles en
"partits" i hem partit les
families, les amistats, els
homes.

L'encens ens ha fet es-
túpids, creguts, incompren-
sius, increduls. Ens hem en-

censat a nosaltres mateixos,
quan l'encens s'ha d'enlairar
sols cap a Déu.

El món en comptes d'or
acaramulla ferro i s'en la ca-
nons, tancs i espases i juga
a matar-se.

El món en comptes de
saviesa que ens dóna a co-
nèixer el valor just de les
coses, acumula ciència que
ens embruta els rius, ens
emporca la mar, ens romp
l'ozon, ens regala robots,
ens fa robots...

El món negocia la pau
quanta pau no té preu.

El nostre món phora
dient que els joves no són
homes i ridiculitza els ho-
mes de seny.

O Rei Baltasar, jo Vos
deman que, si la Vosta Ma-
gestat us ho permet i la
vostra santedat , us ho fa
possible, entreu dins cada
una de les nostre'S 'basas, us
segueu en el sofá davant la
televisió i claveu la vista a

la pantalla: contemplareu els
"models" que els nostres
nins, els nostres ¡oyes i la
nostra societat hi veuen.
Quedareu esborronat...

El món en comptes de
fer un món el desfà.

Rei Baltasar, jo no soc
pesimista, però estic cada
dia entre uns joves que són
una meravella i crec que son
dignes d'un món millor. Jo
no vull un altre món, vull
aquest món. El món és el
mateix de dia i de nit, un
deman, ició, que el nostre
món passi de la nit al dia,
que la claror ens vengui del
SOL i no de les turns artifi-
cials i músiques enlleunades
com si el nostre món fos
una discoteca.

O Rei Baltasar, us de-
man una bona estrella per-
qué ningú camina estrellat
per una malásort.

Un que •ériCara creu amb
els REIS i a veure-vos
acompanya els seus fills.

63 41 06
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Veu de Sóller	 La Nostra Veu

El passat dia 3 de Gener es
va publicar a n'aquest Setmanari
un article d'opinió sobre el tito! de
On es el Pacte de Govern", res-
pecte del qual volem fer les se-
güents manifestacions:

A) Desconeixem a quin nivell
manifestava el Sr. Plàcid Pérez
les seves opinions: si corn a pro-
pietari del Setmanari "Veu de
Sóller", si a títol particular, si corn
a militant destacat del PSM, o
corn a "Portaveu del P.P." ¿quan
el Sr. Pérez demana que passem
a l'oposició o interposem una
moció de censura, per boca de
qui xerra?.

B) Les opinions del Sr. Pérez
son respetabilíssimes, si bé no
compartim ja que el pacte de go-

vern que va firmar el PSOE no es
cap xec en blanc que ens obligui
a mantenir la boca tancada i a no
manifestar, Iture i democrática-
ment, les nostres opinions.

C) Li volem informar al Sr. Pé-
rez, que el Grup Municipal del
PSM, en dues anteriors ocasions,
va emetre un sentit de vot dife-
rent a la resta dels integrants del
Pacte de Govern: la primera ve-
gada va esser en l'abstenció en
la 'licencia de Cas Xicu i la sego-
na quan va presentar, unilateral-

ment, una moció sobre "l'autode-
terminació" i es va a negar a pac-
tar, i tan sols ni a discutir, la que,
alternativament, va presentar el
PSOE i que finalment va esser
aprovada per majoria.

Dues vegades han estat les
que el Grup Municipal del PSM
ha votat de diferents forma als
membres del Pacte i el Sr. Pérez
no ha dit res. ¿A QUI VOL CON-
FONDRE EL SR. PEREZ?.

GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA-PSOE

Els nostres drets
comencen on acaben

els vostres
El fet que venguin festes de bulla es congra-

tulant per a tothom. Anar pel carrer cantant,
ballant, jugant i, fins i tot, fent escàndol, no es fa
gaire molest pels demés i dóna, d'alguna for-
ma, una identitat a unes dades senyalades,
corn puguin ser el cap d'any, la Fira, Sant Anto-
ni etc.

Un dels elements mes utilitzats darrerament
corn a símbol de festa són els petards. Un ma-
terial que es compra corn si comprar joguines i
d'un alt nivell de perill. Un material que, utlilitzat
amb males mans, fa escarrufar. Els al.lots i no
tan al.lots no miren prim a l'hora de realitzar-se
corn a auténtics pirotècnics. Encenen els coets
i, sense cap tipus de miraments, venga explo-
sions mal sonants a dreta i esquerra, sense mi-
rar els esglais que donen a la gent i el molt que
molesta sentir aquests esclafits. Per a ells, el
fet de fer renou, bé amb coets o amb motos, els
fa pensar que els facilita la possibilitat d'aluci-
nar alguna nineta.

Desconeixem el que diu la legislació
d'aquests tipus de material pirotecnia però del
que si som ben coneixedors es del que diuen
els nostres conciutadans que han de suponer,
tant si volen corn si no, les ganes de bulla de
mal gust d'alguns jovengants.

No sabem, de cap de les maneres, corn fer
que es prohibeixi la venda i la compra dels pe-
tards. Es de suposar que quan es venen es
perquè la Ilei ho permet i quan es compren es
perquè es venen. Aprofitam aquestes retxes
per demanar, en primer lloc, a les persones que
utilitzen aquests perillosos jocs per divertir-se
que aprenguin a jugar amb coses que no mo-
lestin i, en segon Hm a les autoritats municipals
que intercedeixin en defensa dels que no tenen
cap culpa de la malcriadesa d'uns quants.



El parc r-nábil de S

Els 7.57
sollerics cr
roblemes circulatoris

ona
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iett Catryp

Vos ofereix un gran assortit amb:
esportives, botes de muntanya, pantuflas, sabates

C/. Sa Lluna, n' 74	 Tel. 63 28 74

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
llena, 7— Teléfono 630132

Sant Jaume, 7— Teléfono 63 1286
FABRICA: Neto, 48 - Co'n Tabolet- Tel. 630651

Transports
C. SASTRE

GAS-OIL
PER A CALEFACCIO

A DOMICILI

Tel 633049/630387
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Un total de 7.578
vehicles conformen el
parc mòbil de la ciutat

de Sóller, front a un
total de 10.238

habitants. Obviament el
percentatge de vehicles

per habitant és
preocupant i fa que els

problemes de circulació
que pateix la nostra
ciutat, siguin força

justificats.

Jaume Casasnovas

A la problemática circu-
latòria cal afegir-hi la manca
de sensibilitat per part dels
conductors. El fet d'anar a
Plaça i, fins i tot, a comprar
el tabac amb el cotxe fa
que la circulació per Sóller
hagi adquirit el caire d'im-
possible.

A continuació passem a
mostrar les dades obtingu-
des de l'Ajuntament fins el
passat dia 31 de desembre
de 1.990:

Turismes 	 4100
Autobusos 	 27
Camions 	 241
Tractors 	 5
Remolcs 	 5
Ciclomotors 	 2400
Motos 	 800

Total 	 7578 vehicles.

A partir d'aquí, i malgrat
els comptes no puguin sor-
tir justos ja que dins el cens
de sollerics majors de 18
anys, que serien al voltant
d'uns 7000, no hi estan
inclosos els que tenen 16

Un semàfor ¡una coa que dóna
la volta a sa Placa. Greu

problema que demana una
solució immediata. I a sa Placa

ja no hi cap una agulla.

Els vehicles ja son selva, un
bosc a cada carrer placa. Ja

quasi hemarribata un vehicle

per habitant.

anys i 14 que ja poden
conduir ciclomotors, es
podria dir que a Sóller, cada
108 ciutadà te un vehicle
propi. Si a tot aquest nom-
bre de vehicles hi afegim
aquells que circulen diaria-
ment per la nostra vall i que
no figuren censats al nostre
Ajuntament, surten real-
ment unes xif res astronò-
miques.

La circulació corn
fa 40 anys

El problema circulatori
de Sóller es remunta a
sempre, donada l'estructu-
ra dels seus carrers, estrets
i amb moltes ocasions, amb
corbes de 90 graus. Els ve-
hicles mal aparcats i la
dobla circulació agreugen
molt més aquest fet.

Pel moment es diu que
l'Ajuntament té en marxa
un pla de reforma circulató-
ria, però se'n parla
des de que a Sóller sola-
ment hi havien 3 cotxes; el
de Can Moana, el del met-
ge Mayol i el del també
metge Mariano Rovira.

Cal urgentment donar
una solució a aquest preo-
cupant problema i, sobre
tot, fer complir les normes
de circulació a tothom i no
permetre que sigui de cada
dia mes dificultós circular
per Sóller i, corn no, també
pel Port.

No es necessar-hi per
anar al café a beure anar-hi
amb el cotxe i molt manco
deixar-lo tirat al mig del ca-
rrer. I això és el que es fa i
es permet.

Senyals de prohibit aparcar,
bidons de ferns, cotxes davant,
voravies ocupades i circulació
dificultosa: un rosari sense final.

4.1 CASASNOVAS 
FRIGORIFIC0i, c. s.

REFRIGERACION INDUSTRIAL, BOTELLEROS, VITRINAS,
ARMARIOS, CAFETERAS, COCINAS INDUSTRIALES, CAMARAS

FRIGORIFICAS, AIRE ACONDICIONADO, SERVICIO  TECNICO
POST—VENTA, INSTALACIONES DE AIRE  ACONDICIONADO

POR VENTANA, CONSOLAS Y  POR CONDUCTO, Y
REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO  EN VEHICULOS

Correr de Sa Mor, 153 - 07100 SOLLER. Teléfono 630771



imminumir

Encara no es podran
fer viatges d'estudi

al planeta Mart

Sembla que parlar de l'any dos
mil sigui lluny, però molts de nosal-
tres ja hodeim:ja hi som,icomdiu
el titular, ni es podran fer viatges

d'estudi a Mart, ni s'hauran de
construir escoles ala Lluna.  Això
sols ho veiem dibuixat als còmics

dels anys 60, quan pareixia que ani-
riem ala Iluna com qui anar al port

en tramvia.
Ja fa anys que sentim parlar de

la reforma educativa, i això si que
s'aplicarà plenament l'any dos mil.

Durant aquesta dècada del 90,
s'anira aplicant gradualment la re-
forma i ens acostumarem a parlar,
una altra vegada, de primaria i se-
cundaria en Iloc de EGB. La llei es

apunt, però el que es necessari per
aplicar-la encara no esta ben definit:

edificis, professorat...
No es pot parlar en concret de

com s'aplicarà a Sóller dita reforma,
però si de com es farà per tot.

!esola l'any 2.000: ja és aqL
la reforma educativa

EIsfillsd'aquests infants ja no faran l'EGB. (Alumnes deis Sagrats Cors, any 1.976). 

R G 	Re0.14 

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

TEL. (971) 630168
(de 80 12y de 206  excepto sábados y dios festivos)

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

Ce%9_Wp4
Pizzería — Café — Croissanteria

"PIZZES" PER ENDUR-SE'N
CRIDAU AL 63 09 07

Cl. [luna, 5 - 07100 SOLLER
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L'Ensenyança General
Básica, començada els
anys setanta, molt prest
deixarà de ser vigent: En
comptes d'EGB sera l'En-
senyança Primaria i Secun-
daria. Fins ara nins i joves
anaven a classe obligatò-
riament dels sis fins als ca-
torze anys, ara hi aniran fins
als setze; podran ser esco-
laritzats als tres anys, però
fins als sis no sera obligatori
que assisteixin a classe.

Des dels sis als setze
anys, els alumnes només
podran repetir dos anys. A
més el número d'alumnes
per aula disminueix: sols hi
podrá haver vint-i-cinc

nins dins les aules de pri-
maria i trenta dins les de
secundaria.

Els centres públics es
diran de la següent manera:
si és un centre d'Educació
Infantil, sera una escola; si
és un de primaria, sera un
col.legi; i si és un de se-
cundaria, sera un institut.

Nous cursos

L'Ensenyança Primaria
començarà, com la EGB, als
sis anys: els nins cursaran
primer, segon, (primer
cicle); tercer, quart (segon
cicle); quint i sizé (tercer
cicle) de Primaria.

Llavors començarà
l'Educació Secundaria (que

vendria a ser quan un alum-
ne començas el setè
d'EGB): els joves cursaran
primer, segon, (primer
cicle de secundaria); tercer
quart.

En acabar aquests cur-
sos obligatoris, tendran set-
ze anys, i vendrá a ser com
si haguessin fet fins a se-
gon de BUP o FP. Llavors, si
volen seguir estudiant po-
dran fer dos anys de Batxi-
llerat o Formació Professio-
nal.

Quan començarà?

A partir del curs que ve
ja es començarà, de forma
gradual, aquesta reforma.
Així, els nins de sis anys

que hagin de començar
l'EGB, ja es dirá que fan
primer de primaria, i els que
facin segon d'EGB, diran
que fan segon de primaria.

Així, cada any s'anirà
aplicant la reforma a varis
cursos, i al final de l'any
1.997 tothom ja estudiara
segons la reforma.

Exemples curs per curs

Posem per cas, un infant
que avui esta cursant tercer
d'EGB. L'any que ve farà
quart d'EGB, i d'aquí a dos
anys (curs 1.993-94) hauria
de fer cinquè, per-6, amb
l'aplicació de la reforma, i
segons el requadre que
hem dibuixat, ja no sera

EGB, sinó primaria. A partir
de llavors ja seguirà com si
hagués començat amb la
nova llei, farà secundaria i
acabara al setze anys.

• Els alumnes que ara
fan primer d'EGB, l'any que
ve faran segon de reforma.
Els que ara fan segon, ter-
cer o quart el curs 93-94,
faran quart, cinquè o sizé
de reforma.

• Un infant que avui fa
cinquè d'EGB, el curs 94-95
tara primer de Secundaria i
ja no tara BUP.

• Tots aquells que
aquest any escolar en curs
fan segona etapa d'EGB,
encara seguiran el sistema
antic.

Els edificis

La nova llei també pre-
veu i indica com han de ser
els edificis destinats a
aquesta nova educació.

En primer lloc parla de
que han de ser edificis que
sols s'empraran per fer es-
cola. Llavors, segons els
cicle les característiques
són més o menys severes:ç

Edificis d'Educació In-
fantil, (de tres, quatre i cinc
anys): Hi haurà una aula per
cada curs i s'ha de calcular
que per cada nin hi hagi
dos metres quadrats. El pati
haurà de tenir com a minim
cent cinquanta metres
quadrats. C4da aula haurà
de tenir un lavabo i un wa-
ter.

L'edifici haurà de tenir
una sala gran (no aula), per
poder fer audiovisuals, ex-
periències, teatre, és a dir
una sala de moltes utilitats.
El bany destinat al personal
docent (mestres) comptarà
amb lavabo, vater, i dutxa.

Edificis d'Educació
Primaria: Les aules tendran
un metre i mig per cada lloc
escolar, una sala de moltes
utilitats, una biliboteca de

quaranta-cinc metres qua-
drats, un espai cobert per
fer gimnasia i espais desti-
nats a la reunió d'alumnes i
pares. Pels professors hi ha
d'haver una secretaria, un
despatx i una sala de pro-
fessors.

Edificis d'Educació
Secundaria: Aules d'al-
menys quaranta metres
quadrats, un taller de cent
metres quadrats per cada
dotze aules, sales de músi-
ca, informàtica i plástica, un
laboratori de ciències,
biblioteca, un gimnàs amb
dutxes, vestuaris i magat-
zem... i altres dependències
explicats en els apartats an-
teriors.

Totes aquestes caracte-
rístiques són pensades per
centres grans (de dotze o
més unitats) i situats en edi-
ficis diferents segons cada
etapa. Llavors la Ilei especi-
fica els casos de les escoles
petites o d'edificis en els
quals s'imparteixi educació
secundaria i batxiller; són
casos específics que segu-
rament es donaran a Sóller i
que en una altra ocasió
plantejarem concretament.

Assignatures,
hores de classe

A primaria no hi haurà
molts de canvis en les as-
signatures que s'impartiran;
per-6 el més destacat és
que a partir de tercer de
primaria hi haurà una lien-
gua extrangera, i a cinquè
curs es començarà a estu-
diar la segona llengua ex-
trangera.

A secundaria estudiaran
les assignatures habituals,
però a partir de tercer de
secundaria (que ve a ser el
primer de BUP) els alumnes
triaran dues àrees d'entre
les següents: ciències natu-
rals, plástica, música o tec-
nologia.

Calendari de la Reforma
Curs 92-93: Primer i segon d'Educació Primaria

(s'elimina el primer i segon d'EGB).
Curs 93-94: Tercer, quart, cinquè i sisé de Primaria

(s'eliminen els tercer, quart, cinquè i sisé d'EGB).
Curs 94-95: Primer i segon de Secundaria (s'elimina

el setè i vuitè d'EGB)
Curs 95-96: Tercer curs de Secundaria (s'elimina el

primer curs de BUP i FP)
Curs 96-97: Quart curs de Secundaria (s'elimina el

segon curs de BUP i FP)
Curs 97-98: Primer curs de Batxillerat i FP específica

de grau mig (s'e ) imina el tercer de BUP i primer de FP de
segon grau)

Curs 98-99: Segon curs de batxillerat (s'elimina COU
i segon curs de FP de segon grau) 

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 avui divendres, dia 10 de gener, a partir
de les 12 del mati.

El President,
Joan Vives

Calle Luna,12 Sóller I

Mallorca • Tel. 63-04-47  

FERRETERIA    



Els Reis d'Orient varen
inaugurar l'ascensor
de l'Hospital

Diumenge dia 5, a les
6 de l'horabaixa, SS.MM.
els Reis d'Orient varen vi-
sitar, com cada any,
L'Hospital per tal de fer
entrega als Residents d'un
petit obsequi.

L'entrega dels regals
va tenir lloc a una de les
Sales de la Residencia
entre els aplaudiments i
il.lusió dels Residents.

Inauguració del nou
ascensor

Després de la visita al
Segon pis i a les habita-
cions dels que no podem
moure's, SS.MM. Melcior,
Gaspar i Baltasar varen
procedir a la inauguració
del nou ascensor, tallant
una petita senyera, com
en les grans ocasions.

Aquest nou ascensor,
que ha passat a reempla-
çar l'antic, ja funcional
després de mes de 30
anys de servei, ha estat

instal.lat per la firma Ribas
Gubern S.A.

L'ascensor fet a mida,
per tal d'adaptar-se al buc
existent, arriba al segon
pis (planta baixa + 2 pi-
sos) es més ample i fons
que l'existent per tal que
hi pugui passar una cadira
de rodes i una persona
alhora.

Te una cabuda per a 6
persones i está adaptat
amb un passamans per
als minusválids i amb unes
botoneres amples i acesi-
bles des de la cadira de
rodes.

Les obres d'instal.lació
han durat prop de dos
mesos i mig, perquè hi ha
hagut algunes dificultats
pel gruix de les parets
mestres que són molt an-
tigues i amples, però
aquestes dificultats s'han
subsanat gràcies a tinte-
rés dels ascensoristes i
dels manobres que han
realitzat les obres.

Aestaurante

Corn ja és tradicional per
aquests dies tan

assenyalats d'un Sant tan
anomenat a Sa Taulera heu

d'anar perquè és
l'especialitat.

Dissabte 18 de gener a
partir de les 20,30 hores.

MIMBRERIA Cl. Sa Lluna, 52
Tell. 63 20 77

07100 SOLLER
(Mallorca)

MUEBLES Y ARTICULOS DE DECORACION

REBAIXES
en MIMBRE - BAMBU - JUNCO

RATTAN - MEDULA

ESPECIALISTAS EN QUITAPINTURAS

C/. Ramon Llull, 07100. Sóller. Teléfono: 63 41 09
Informes de 9,00 a 13,00 horas.
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Redacció

L'Associació d'Usua-
ris i Amics del Tren de
Sóller" ha demanat al
Conseller d'Indústria i
Comerç del Govern Ba-
lear participar i ser escol-
tada per la Comissió de
Preus de Balears a l'ho-
ra d'autoritzar les tarifes
de preus del servei públic
de ferrocarril Palma-Son
Sardina- Bunyo-
la-Sóller-Port	 de	 Sóller,

que es solen revisar al
començament de cada
primavera. Consemblant
petició ha adreçat al
Conseller de Transports i
al Delegat del Ministeri de
Transports.

L'Associació d'Usua-
ris del Tren pensa que si
hi ha una materia que els
afecti i els "toqui la butxa-
ca", aquesta es precisa-
ment la fixació de les ta-
rifes.

Reconeixent els avan-
tatges econòmics dels

abonaments de 10 ti-
quets i d'altres descomp-
tes per a situacions per-
sonals individualitzades,
el col.lectiu d'usuaris
pensa que els preus dels
trajectes no poden ser
mai "disuassoris ni des-
compensats" respecte als
altres transports públics
de Mallorca.

Campanya d'Os del tren

Aquesta Associació

diumenges demati.
El regidor del CDS,

Antoni Arbona, es queixà
dels problemes circulato-
ris que crea un determinat
camió de distribució de
begudes cada vegada
que aparca a la plaça .
d'Espanya, i demanà que
se li imposés la multa de
tràfec corresponent. La
proposta fou contestada
pel tinent—batle Josep
Puig, qui exposé les difi-
cultats que sorgeixen a
l'hora de cobrar: "al final, a
Fornalutx ningú paga les
multes".

Li respongué el mateix
Arbona: "si a Fornalutx no
tenim allá que hem de te-
nir, se'n riuran de nosal-
tres". Al final es va
acordar enviar una nota
de protesta a l'empresa
distribuidora, i multar el
vehicle cada vegada que
aparqui malament.

entén que la fixació d'uns
preus justs és la primera
mesura a adoptar per tal
d'estendre i popularitzar
l'ús del tren corn a medi
de locomoció.

"Unicament així
—conclou— tendrá sentit
una gran campanya que
es vol posar en marxa en
breus mesos, adreçada a
mallorquins i visitants i
destinada a estimular la
visita turística regular a
Sóller i el Port, almenys
un pic cada any".

El pas pel centre de la vila,
considerat un punt negre per .

a la circulada
P.P.

Fornalutx

En resposta a un ofici
de la Federació de muni-
cipis de Mallorca, en el
que es sol.licitava la rela-
ció de punts negres per a
la circulació de vehicles, el
consistori de Fornalutx
acordé conferir la condició
de punt negre als se-
güents indrets:

• El creuer de la ca-
rretera de Sóller amb el
carni de Biniaraix, a l'altura
del fielato.

• El centre de la
població, des del bar
Santa Marta fins a l'apar-
cament municipal.

Tamicé s'acorda reite-
rar la protesta per les mo-
tos de gran cilindrada que
utilitzen la carretera del
Puig Major com a pista de
carreres, especialment els
dissabtes capvespre i els

Els "Usuaris del Tren" volen participar a la fixació de les tarifes

Preparen una campanya per estimular l'Os del tren

ANUNCI
Els socis i empleats de Suliar S.A.

expressen el seu condol als
familiars de Joan Paris Navarro,
que ens ha deixat de manera tan

inesperada.
Descansi en pau:

63 41 06
63 08 75

Serveis Socials

L'Ajuntament promociona
vivendes de protecció oficial

P.P.

Aquesta mateixa setmana,
l'ajuntament de Sóller ha co-
mençat a repartir un imprès in-
formatiu sobre les vivendes
de protecció oficial. L'imprés
explica en un Ilenguatge clar i
directe el qué son les vivendes
de protecció oficial, quines
condicions es demanen per
accedir a una vivenda
d'aquestes, quina documen-
tació es necessita i on es po-
den obtenir els impresos de
sol.licitud d' una vivenda.

En total, l'ajuntament ha
editat 2.000 exemplars
d'aquest fulletó, que seran
distribUits de casa en casa.

Carta del bade

Acompanya el fulletó una
carta signada pel batle, Joan
Arbona, en la que explica els
motius que impulsen el consis-
tori a promoure aquest tipus
de vivendes.

A la carta s'argumenta que

"el valor dels habitatges que
estan a la venda són general-
ment elevats, i les poques vi-
vendes de lloguer existents al
mercat es troben a unes ren-
des difícilment assoli-
bles". L'escrit segueix
dient que l'Ajuntament de
Sóller esté decidit a promocio-
nar "la construcció d'una de-
terminada quantitat de viven-
des de promoció públi-
ca", emparant—se en les
disposicions del Govern Ba-
lear, i acaba convidant a totes
les persones interessades en
obtenir una vivenda d'aquesta
a que formulin la sol.licitud co-
rresponent.

Sense decidir

L'Ajuntament encara no té
decidit on estaran situades
aquestes futures vivendes, pe-
re) sembla que tot esté en fun-
dó de la demanda que hi hagi
i de les possibilitats que ofe-
reixi la pròxima revisió del Pla
General d'Ordenació Urbana.



Dies 7 i 8 de setembre, festes locals

• ¡marts d'aquesta
setmana es celebra a Forna-
lutx el Ple ordinari correspo-
nent al mes de gener, on els
temes principals foren
l'adhesió a dos consorcis
supra-municipals:

• Un amb el Consell In-
sular, per tal de facilitar la in-
formatització dels serveis
administratius de les Ca-
ses de la Vila. Aquest con-
sorci oferirà als ajuntaments
els programas informatics,
sobretot el de comptabilitat;
tendrá una oficina a disposi-
ció del personal que utilitzi
l'ordinador;	 i	 organitzarà
reunions periòdiques. Potser
també ajudi a financiar part
de l'ordinador.

• Un altre amb la Con-
selleria d'Agricultura per al
desenvolupament del pla
5b, que afecta als municipis
de la Serra de Tramuntana i
a les illes de Menorca i Eivis-
sa. Aquest consorci gestio-
nará ajudes per millora de
camins rurals, desenvolu-
pament de finques agrotu-
ristiques, organització de f
res artesanals, restauració
de miradors turistics, etc. La
proposta d'adhesió va ser
aprovada amb l'abstenció
dels regidors del CDS i del

, PSOE, que al.legaren manca
d'informació i coneixement
insuficient del tema.

Festes locals

Pel que fa a les festes
locals del municipi per a
l'any 1992, el consistori
acorda que fossin festius els
dies 7 i 8 de setembre,

coincidint amb la festivitat
de la patrona.

Altres temes

A més d'això, el secretari
dona compte al ple d'haver
rebut diverses comunica-
cions oficials:

• Del Serwei de Carre-
teres, concedint permís a
l'ajuntament per abocar la
terra procedent de Sa Rut-
lana als voltants de Sa Co-
muna.

• De l'INSALUD, co-
municant que les extrac-
cions de sang als assegu-
rats de la Seguretat Social
es realitzen al centre sanitari
de Sóller des del dia 10 de
desembre.

• Del CIM, oferint ajuda
técnica per a la redacció
dels projectes de reparació
del carni del Mas i del carrer

Joan Alberti Arbona.
• Del govern balear,

Comunicant haver finalitzat
les obres de recomposició
dels camins afectats per les
pluges. Aquesta comunica-
ció provoca la intervenció
del batle, Jordi Arbona, que
es queixà perquè han deixat
dos bocins sense acabar,
allà on els veTnats varen ce-
dir els seus terrenys de for-
ma gratuita "i endemés - di-
gué - els tècnics ni tan sols
avisaren l'ajuntament quan
vengueren a revisar les
obres".

Estudi econòmic

En el capitol de precs i
preguntes, el regidor Joan
Alberti sol.licità que es rea-
litzi un estudi dels costos de
manteniment del servei de
recollida del ferns. Aquest

estudi tendria dues finalitats:
estudiar la possibilitat
d'efectuar una reorganitza-
ció del personal municipal, i
establir negociacions amb
l'ajuntament de Sóller per-
que es faci càrrec del servei
de recollida i eliminació del
ferns de Fornalutx.

Baixada d'aigües brutes

A preguntes del mateix
regidor, el batle informa que
havia mantingut una entre-
vista amb els responsables
de l'IBASAN, els quals li as-
seguraren que es farien cà-
rrec de les obres de con-
ducció de la canonada d'ai-
gües brutes des de la Coo-
perativa fins a l'estació de-
puradora de Sóller; i que
també financiarien una part
de la tuberia de baixada des
de Fornalutx fins a la Coope-
rativa.

S'acordà adherir-se al consorci del CIM per
informatitzar els serveis municipals

P.P.

La informatitzaci6 de les Cases de la Vila obligará a fer una reodelaci6 del personal. Alzó preocupa al consIstori.

101111[3C
	 AM Hin S

COMUNICA:
que el número premiat amb un
viatge a CANARIES per a dues
persones entre els seus clientes
és el 546 coincidint amb les tres
darreres xifres del cupó dels cecs

de dia 7 de gener.
Caduca als 15 dies. GALERIA D'ART

EXPOSICION
DE

ALO VAR ¡GARRIDO
Inauguración

Lunes, 13 de Enero
a las 20 h.

C/. Santa Bárbara, rf. 2
Tel. 63 03 70

07100 SOLLER (Mallorca)

ROBA PER A INFANTS
—	 Telf. 61 1 1 21	 —	 07100 SOLLER

Han començat
les rebaixes

HO HEM POSAT TOT A
PREU DE COST

—Calçons "Fousseaus", a partir de 	 2.710,—
—Americanes d'home, a partir de 	  5.990,—
—Caçadores texanes, a partir de 	  9.895,—
—Camisetes màniga I larga, a partir de 	  1.610,—
i un gran surtit de Bruses, Faldes, Jerseis, texans,...

NO US HO PERDEU!

Tenim obert tots els dies menys els diumenges i
lest/us, de les 15,30 a les 19,30.
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Policia local

Renovat el
contracte del
transport de
ferns a Son Reus

J.C.

L'Ajuntament ha
acordat la renovació del
contracte de trasllat del
ferns diari a Son Reus
per concert directe, amb
el transportista solleric
Diego Luque Jordán,
empresari que realitza
aquest transport des del
primer dia en que es va
començar a traslladar el
ferns a Palma.

Si bé foren dues les
ofertes que es presenta-
ren per ser adjudicataris
d'aquest transport,
l'oferta elegida per
l'Ajuntament és, segons
els polítics, la més aven-
tatjosa de les dues.

Dos restaurants

Diego Luque també
realitza la recollida del
ferns dels restaurants
Ses Porxeres i de Can
Penaso, que paguen un
cánon a l'Ajuntament de
Sóller.

Segons fonts muni-
cipals, a l'Ajuntament
surt força a compte rea-
litzar aquestes dues reti-
rades de residus, ja que
el preu que paguen és
sustanciós.

Es sol.licita
material i
diners per
Protecció Civil

J.C.

La Policia Local de
Sóller ha sol.licitat a la Di-
recció general de Protec-
ció Civil del Govern Ba-
lear, del que n'és respon-
sable l'actual batlle de
Campos, Sebastià Roig,
ajudes econòmiques i de
materials diversos per tal
de desenvolupar les tas-
ques pròpies de protecció
dins la comarca sollerica.

Els materials solicitats
que, segons s'ha pogut
saber, tenen moltes pos-
sibilitats de ser concedits,
són:

• Un vehicle tot te-
rreny de la marca Nissan
Patrol

• Un equip complet
de transmissions

• Un equip complet
de rescat de muntanya

A més d'aquest mate-
rial que s'ha sol.licitat que
la Direcció General aporti,
també s'han demanat
750.000 pessetes per rea-
litzar una campanya de

—divulgació de les normes
primordials de Protecció
Civil.
_ Per al passat dime-

cres estava prevista una
visita a Sóller del director
general Sebastià Roig,
que a darrera hbra fou
anul.lada per problemes
d'agenda.

RESTAURANTE
SA SINIA

Anunciamos a nuestros clientes
que nuestro restaurante

permanecerá cerrado a partir
del 11 hasta el 31 de Enero.

Perdonen las molestias.
Gracias



Festes passades... i 5.000
botelles acabades

Acabades les festes de
Nadal i Cap d'Any la JOC,
en col.laboració amb dife-
rents membres de les pa-
rròquies de la Vall de
Sóller, especialment de la
comissió encarregada de
la fundació d'una delega-
ció de Deixalles, recolli-
ren unes 5.000 ampolles

de cava, vi i licors consu-
mits durant el darrer any.

Tot aquest vidre será
transportat a la fundació
Deixalles de Palma i reuti-
htzat.

Els doblers que es tre-
guin de benefici seran des-
tinats a causes benèfi-
ques.

co 72

e/711a uzn WC

COMPARE
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MediAmbient

El Govern
Balear, pagarà
buidar
l'abocador
de Sa Figuera?

J.C.

Aquests dies s'ha sol.li-
citat a la Delegació del Me-
di Ambient depenent de la
Conselleria d'Obres Públi-
ques, de la que n'és res-
ponsable la sollerica Cate-
rina Ensefiat, una subven-
ció per pagar els tres mi-
lions de pessetes que han
costat les 50 camionades
de fems de l'abocador del
camí de Sa Figuera que
s'han duit a abocar a Cal-
vià.

La intenció dels respon-
sables municipals és que la
tasca de llevar el ferns del
mig sigui assumida per la
Delegació del Medi Am-
bient i representi, així, un
estalvi per a les aromes mu-
nicipals.

Festa de l'Arbre

Al mateix temps, s'ha
demanat una subvenció per
dur a terme la Festa anual
de l'Arbre, ja que per
aquest any 1992 no hi cap
partida pressupostada per
poder fer front a les despe-
ses.

fi 71

Corn cada any, la junta
executiva del Partit Popular
de Sóller organitza una reunió
pels amics, afiliats, simpatit-
zants i veins de Sóller que,
sense atendre a cap color po-
litic, acudeixen cada any al

Tercera Edat

"Puja aquí
i veuràs
Porto Pi"

J.S.

L'Associació de la Tercera
Edat té reservat un bon gra-
pat d'entrades per assistir a la
funció teatral que interpreta la
companyia de Xesc Forteza
sota el títol "Puja aquí i veuràs
Porto Pi", amb un descompte
molt especial per als majors.
Els interessats en anar—hi po-
den reservar entrada a Can
Cremat, abans de dimarts, dia
21. La funció sera divendres,
dia 31 de gener, a les set del
capvespre i per anar fins a
Palma es sortirà en autocar
des de Sóller a les 5,15 h. del
capvespre.

Sant Antoni

El fogueró de Sant An-
toni s'encendrà dijous, dia 16,
a les 4,30 del capvespre, i
totd'una que hi hagi caliu es
començarà la torrada.

El Partit Popular prepara un fogueró
de Sant Anton

Redacció fogueró de Sant Antoni que,
segons els propis dirigents
"pretende ser un lazo más de
compañerismo entre todos los
habitantes de nuestra pobla-
ción".

Hi haurà botifarrons, so-
brassada i cam magra, a més
del pa remullat amb l'oli de la
nostra comarca, oferit per un
simpatitzant. S'espera que hi
acudeixi també la Tercera
Edat, ja que algunes persones

d'aquesta Associació s'han
compromès a fer bunyols per
endolcir la vetllada.

Música

El fogueró començarà a
les 20,30 h., a la seu social
que el P.P. té al carrer de l'Al-
quena del Comte. Tots els
que hi vulguin participar amb
instruments musicals o can-
constambé seran ben rebuts.

Avisos Eclesials

Festa de Sant Ramón a n'Es Port

La Parroquia Sant Ramon de Penyafort d'Es Fort,
corn té per costum el diumenge després dels Reis, el
proper diumenge celebrarà la festa titular.

Demà dissabte a les 1930 hi haurà pregaria de
Vespres i Missa de la Vigilia. El diumenge a les 12 del
migdia hi haurà una solemne missa concelebrada pels
capellans de la vall, predicarà Mn. Felip Guasp actual
rector d'Alcúdia i antic rector d'Es Port.

En aquest dia es fa entrega a tota la feligressia del
balanç econòmic i demogràfic de l'any passat.

Catequési familiar:

Es posa en coneixement dels pares dels nins de
catequésis que a partir de la setmana que ve, se
reemprendran les trobades quinzenals als llocs i dies
corresponents.

Video forum:

Organitzat per la Coordinadora de Joves Cristians,
demà dissabte a partir de les 18 hores a la Rectoria es
passarà la pel.licula L'Evangeli segons Sant Mateu i
s'iniciarà un debat sobre la figura de Jesús en l'actuali-
tat.

MINI AFTER EIGHT Y COOPER

ROVER 111 3 Y 5 P

ROVER 114 3 Y 5 P

ROVER 114 GTI 95 HP

ROVER 200

ROVER 400

11 ,72 ROVER

t>u,, rope0
PRECIOS

DESDE 1.035.000

DESDE 1.115.000

DESDE 1.223.000

DESDE 1.534.000

DESDE 1.707.000

DESDE 2.047.000

ROVER

SOLER MOTORS

Carrer de sa Ma. 162

te1.63.14.46

TODOTERRENO EL MAS CLÁSICO CON LA TECNOLOGIA

DEFENDER 90 Y 110	 DESDE 2.618.000

DISCOVERY	 DESDE 3.420.000
RANGE ROVER DIESEL
Y GASOLINA	 DESDE 3.666.28

EN ESTOS PRECIOS ESTA EL IVA INCLUIDO

MAS MODERNA  

INFOR MESE             



Un dels objectius prioritaris del Grup es la realització d'un inventad de totes les cavitats de la Vall.

V Tomeig Perruqueria J. Socias

Poca activitat dins la Primera Categoria

Bota, Palou, Plomer i Jaume encapçalen
la classificació

Joan

Poca activitat aquesta setmana  dins la
Primera Categoria. El dilluns el capvespre
només s'havia disputat una partida entre
M. Casasnovas i en B. Palou, imposant-se
clarament el segon.

Les darreres classificacions donades
per l'organització del torneig han estat les

següents:
1.- L. Bota 6 punts - 4 partides
2.- B. Palou 6 punts -5partides
3.- T. Plomer 6 punts -4 partides
4.- P. Jaume 6 punts - 4 partides
5.- S. Burguerio 4 punts - 6partides
6.- J.A.Jorquera 4 punts -3partides
7.- A. Pomar 2 punts.
8.- M. Casasnovas 2 punts.
9.- A. Socias 2 punts.

A. Labrador, de nou la millor
tacada de la Segona Categoria

A. Labrador té de nou la millor tacada
dins la Segona Categoria, quedant així la
classificació:

1.- A. Labrador 5
2.- J. Marroig 3
3.- J. Sampol 3

Els resultats de les darreres confronta-
cions han estat els següents:

J. Agulló 2 - .J. Marroig O
A. Labrador2- B. Ensefíat O
M. Ferrer O -A. Labrador 2
J. Marroig 0 - P. Morel /22
J. Sampol2 - B. Enser5at O
J. Valera O -B. Enserlat 2

havent optat per la retirada en  Miguel Ge-
la bert.

VII Torneig "Circulo Sollerense"

Guerrero, Abellà i Molino
encapçalen la classificació

Joan

Fléctor Guerrero, Jesús Abellà i
Antoni Molino encapçalen actual-
ment -empatats a punts- la classifica-
ció de la setena edició del Torneig
"Circulo Sollerense", que corn sa-
ben els nostres lectors consta de 4
Rondes.

Recordem que Abellà ha estat ja
tres vegades el guanyador, i Molino
dues vegades.

La classificació, després de la dis-
puta de la Segona Ronda es la se-
güent:

1.- Hector Guerrero, 2 punts.
1.- Jesús-M. Abellé, 2 punts.
1.- Antoni Molino, 2 punts.
4.- Jaume Mascará, 1'5 punts.
4.- Antoni Colom, 1'5 punts.
6.- Jaume Morell, 1 punt.
6.- Joan Marroig, 1 punt.
6.- Guillem Pons, 1 punt.
6.- Jaume-A. Agulló, 1 punt.
6.- Pauli Agulló, 1 punt.

6.- Joan-M. Navarro, 1 punt.
6.- Paco Rado, 1 punt.
13.- Rafel Bauçá, O punts.
13.- Miguel Oliver, O punts.

a destacar la retirada de la competició
den Maties Ferrer i en Martí Ferrer.

Els resultats de les darreres con-
frontacions, de la Segona Ronda, són
els següents:

Joan Marroig 0- Antoni Molino 1
Jesús-M. Abellé 1- Jaume-A. Agulló O
Paco nadó 0- Antoni Colom 1
Maties Ferrer O - Pauli Agulló 1

I les partides previstes per la Ter-
cera Ronda, que finalitzarà dia 11 de
Gener, són aquestes:

Hector Guerrero - Jesús-M. Abell 6.
Antoni Molino - Jaume Mascará.
Antoni Colom - Jaume Morell.
Joan Marroig - Guillem Pons.
Jaume-A. Agulló - Pauli Agulló.
Joan-M. Navarro -Paco Rado.
Rafel Bauçà - Miguel Oliver.

iiii6BArtaS
CARRER BON ANY. 6
TEL. 63 38 3 7
SOLLER
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Espeleologia

Corn una nova secció del Club Ciclista "Defensora Sollerense"

Neix un Grup d'Estdeleologivi Comarcal
Joan

Degut a la força que darrerament
han agafat els esports de muntanya, i
entre ells l'espeleologia, i sobre tot els
descens de torrents, entre els sollerics,
un grup de joves de la comarca han de-
cidit donar oficialitat a les sortides que ja
fa temps duen a terme, obrint un Grup
d'Espeleologia, que passarà a formar
part del Club Ciclista "Defensora
Sollerense", i corn no, integrat dins la
Federació Balear de l'especialitat.

Antigament hi hagué gent a Sóller
que practicava seriosament aquest es-
port, dedicant-se fins i tot a la topografia,
però sempre federats a Clubs de Ciutat,
degut a la mancança d'una entitat a  la
nostra Vall.

Per això i degut a que els nostres pa-
ratges, per la seva geologia, són te-
rrenys rics en cavitats, tant horizontals
(coves), corn verticals (avencs), s'ha de-
cidit formar la Secció.

Els objectius del Grup, a llarg termini,
són vans, i el més important es el de rea-
litzar un inventad, el més complet pos-
sible, inclourent-hi la topografia de totes
les cavitats existents a la nostra Comar-

ca. Altres objectius són els cursets
d'iniciació a l'espeleo i al descens de
torrents, així com el perfeccionament
d'aquestes activitats.

El Grup está obert a tothom. La quo-
ta d'inscripció Os de 4.500 ptes., amb les
que es tindrà dret a 'licencia federativa,
assegurança, participació gratuita en els
cursets que es realitzaran, utilització del
material comú de la Secció -tant de  tipus
esportiu (cordes, arnés...), com de la
biblioteca que s'está formant-.

Per inscripcions podeu cridar als se-
güents telèfons 63.31.23 (Joan), 63.04.24
(Cristófol), 63.05.97 (Joan-Jaume) i
63.15.56 (Club Ciclista "Defensora Solle-
rense').

La Junta Directiva de la nova Secció,
creada dilluns d'aquesta mateixa set-
mana está composta de la segúent for-
ma:

President: Jaume Oliver Sastre.
Vice-President: Joan-Antoni Morro

Raja.
Secretari: Joan Oliver Ramon.
Tresorer: Joan-Jaume Marqués Coll.

Vocals: Josep Pinya Florit i Cristófol
Castanyer Bernat.

Billar Escacs

Den-1A dissabte, dia 11, a les 9 del matí

COMENCEN LES GRAN REBAIXES

a CAN TO tittA
(C/. Lluna, 27 — Tel. 63 04 24)

Tots els articles estan rebaixats, amb descomptes del 10 al 70%
Senyora!! Ara és el moment oportú per fer les seves compres a les tradicionals

REBAIXES DE CAN TONI REIA
Mils d'articles de vidre, crestall, porcellana, articles de la llar, plastic, parament

de cuina, articles decoració, etc.
TOT, ABSOLUTAMENT TOT, A MILLOR PREU!!



En dos dies, dos partits
dues victòries
Sollerense 3
Son Sardina O

amb falta directa a una dis-
tancia d'uns 25 metres.

Alineació: Mel, Ismael,
Juanjo, Verd, Bota, Jordi,
Guerrero, Campos, Adro-
ver, Timoner, Barceló (Al-
cover, Querol, Lluc).

Gols
1-0 Campos
2-0 Adrover
3-0 Jordi

Comentad
El domini era clarament

del Sollerense, però desa-
profitava clares ocasions,
arribant al descans amb un
marcador de 1-0, que a la
2ona. part les ocasions es
varen aprofitar més i la di-
ferencia es va fer més
grossa fins 3-0. Cal desta-
car el bonic gol d'en Jordi

Son Piza 1
Sollerense 4

Alineació: Mel, Ismael,
Juanjo, Guillermo, Bota,
Jordi, Guerrero, Campos,
Adrover, Timoner, Barceló
(Lluc).
Gols
2- Adrover
2- Barceló
Comentad

Els sollerics tenien una
difícil papereta, un Son Pi-
za que gaudia d'un bon
equip, per-6 els al.lots d'en
Ventura varen sebre corn
guanyar a n'aquest equip,
jugant al contratac ja que
el domini era local.

Proper partit Solleren-
se — Platges de Calvià

Sett p
Plaça Constitució, 18
SOLLER • (Mallorca)

Telefon 63 19 10

l o
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Redacción

Sóller: Juanjo, Edu,
Nadal, Brugos, Baltasar,
Martín, Marín, Sánchez, Tu-
durí, Alfonso (López), Hur-
tado (Rodríguez).

Alaior: Moll, Goiko,
Lluc, Caimari, Fuertes, Ra-
fael Carlos), Lorenzo, Meliá,
Torres, Carreras, Xavi. • •

Comentar'

Abans d'iniciar-se el

Futbol Benjamí

Sóller 6 — Son Xigala 2

Alineació: Fontanet, Manolo,
Miki, Esteva, Oliver, Tomeu,
Queltxa, Marcos, Gerardo,
Ramiro, Pastor (José Oliver,
Sampol, Damià, Enseñat).
Gols
2— Tomeu Reynes
2—Gerardo

Felanitx O -- C.F. Sóller 9

Alineació: Alcover, David,
Enseñat, Bernat, Sacares,
Sergio, Jiménez, Fontanet,
Rodríguez, Molino, Ros
Canvis
Geroni—Alcover
Seguí— Rodríguez
Valcaneras — Fontanet
Gols
3—Fontanet
2— Valcaneras

Torna haver-hi gols

partit es guarda un minut
de silenci en record de tres
socis del C.F.Sóller desapa-
rescuts durant les últimas
setmanes.

Seguidament la penya
d'en Cameta entrega uns
trofeus als jugadors locals
per celebrar la bona cam-
panya d'enguany.

L'entrenador del
C.F.Sóller, Nico López, san-
cionat, va haver de mirar
l'encontre des de les grade-
ries.

Els gols

Els tres gols que es
marcaren a l'encontre foren
tots a la primera part. Ja al
minut 9 Brugos, de cap,
inaugura la porteria de Moll

2— Ramiro
Comentad

El partit va començar força
be pels locals, ja que en els
primers minuts de l'encontre
la diferencia era de 3-0, on
coques coses podien fer els
visitants.

Proper partit Sóller
Platges Arenal

1— Bernat, Jiménez, Enseñat,
Rodríguez (penal)
Comentari

Poques coses hi ha a dir.
Els sollerics es varen imposar
del primer fins al darrer minut.
El partit ja estava decidit a la
la. part amb un resultat de
0-5 que a la 2ona. part encara
pujarien quatre gols més al
marcador.

Proper partit a Ca'n Maiol
C.F. Sóller — Campos.

amb 11 -O.	 temps també es va poder
Al minut 26 Tuduri veure un joc de qualitat

aconsegueix el 2-0, de- amb un poste d'Edu i tirs a
mostrant una vegada més porta d'altres jugadors lo-
el seu bon joc en atac. Amb cals.
aquest nou tant, el quizé,
continua sent el màxim go-
lejador de la tercera divisió.	 L'àrbitre

Al darrer minut de la
primera part, el visitant To-	 El col.legiat Trinidad
rres aminora distancies Quesada, amb una bona
amb e12-1 .	 actuació, va mostrar targe-

tes grogues a Brugos i
Sánchez, i groga i vermella

Segona part
	

a Caimari.

Durant la primera part el
C.F.Sóller domina totalment Seislan
l'encontre. A la segona part,
malgrat l'expulsió del de- 	 El pròxim encontre a
fensa visitant Caimari, disputar és amb el Seislan,
l'Alaior va sortir motivat i que es troba a una situació
amb un millor joc. forca difícil a la taula classi-

Tot i això al segon ficatória.

Futbol benjamí

RESULTATS I CLASSIFICACIONS

TERCERA DIVISION

Son Roca -S. Eulàlia 	 1-2 P. Calvià - Ferriolense 	  2-1
Cardassar - Portmany 	 1-0 Mallorca At. -España 	 0-1
Poblense -Cala d'Or 	 5-0 Boleares -Seislón 	  3-0
Arenal - Llosetense 	 I -1 Sóller - Alayor 	  2-1
Ferreries - Badia C.M. 	 0-0 Ibiza - Manacor 	 Aplaz.

Ibiza 	 17	 16	 1	 0	 42	 6	 33 +17
Cardassar 	 18	 10	 5	 3	 25	 20	 25 +7
Manacor 	 17	 12	 0	 5	 29	 14	 24 +6
Baleares 	 18	 10	 4	 4	 26	 16	 24 +6
P. Calvic5 	 18	 8	 5	 5	 20	 12	 21 +3
Portmany 	 18	 9	 3	 6	 19	 15	 21 +3
Sóller 	 18	 8	 4	 6	 31	 20	 20 +2
Ferreries 	 18	 6	 8	 4	 24	 15	 20 +2
Mallorca At	 18	 7	 6	 5	 22	 15	 20 +2
Alayor 	 18	 7	 6	 5	 21	 15	 20 +2
Badia C.M. 	 18	 5	 7	 6	 18	 18	 17 -1
Ferriolense 	 18	 6	 5	 7	 20	 23	 17 - 1
S. Eulàlia 	 18	 6	 4	 8	 18	 21	 16
Llosetense 	 18	 5	 6	 7	 23	 26	 16 -2
España 	 18	 6	 3	 9	 17	 26	 15 -3
Sesión 	 18	 5	 3	 10	 17	 23	 13 -5
Arenal 	 18	 3	 5	 10	 10	 21	 11 -7
Son Roca 	 18	 3	 5	 10	 10	 24	 11 -9
Poblense 	 18	 3	 4	 11	 20	 29	 10 -8
Cala d'Or 	 18	 1	 2	 15	 9	 62	 4 -14

PRIMERA REGIONAL

Port de Sóller-Collerense 2-5 Génova - Consell 	 2-2
Pto. Pollensa -Arte 	 6-0 Margaritense -Cide 	 2-1
Soledad - Independiente 	 4-2 Escolar - Petra 	 1-0
Sant Jordi - Sta. Eugenio 	 1-0 Rotiet Molinar -Alqueria 	 0-1
At. Rafal - J.Sallista de S 	 5-0

At. Rafal 	 17	 12	 3	 2	 32	 5	 27 +9
Génova 	 17	 12	 3	 2	 43	 19	 27 +9
Consell 	 17	 10	 5	 2	 26	 13	 25 +9
Cide 	 17 	8	 3	 6	 37	 26	 19 +3
Soledad 	 17	 8	 3	 6	 20	 20	 19 -1
Independiente 	 17	 8	 3	 6	 27	 28	 19 +3
Pto. Ponen so 	 17	 8	 2	 7	 30	 24	 18
Sta. Eugenio 	 17	 6	 5	 6	 29	 22	 17 +3
Alqueria 	 17	 6	 4	 7	 25	 28	 16 -2
Artá 	 17	 6	 4	 7	 22	 34	 16
Collerense 	 17	 6	 3	 8	 25	 26	 15 -1
Port de Sóller 	 17	 6	 3	 8	 36	 37	 15 -1
Escolar 	 17	 5	 5	 7	 22	 27	 15 -3
Margaritense 	 17	 5	 5	 7	 26	 34	 15 -5
Rotlet Molinar 	 17	 6	 2	 9	 20	 28	 14 -4
Sant Jordi 	 17	 4	 4	 9	 29	 41	 12 -6
Petra 	 17	 3	 4	 10	 18	 32	 10 -4
J.Sallista de S. 	 17	 2	 3	 12	 13	 36	 7, -9

JUVENILES PRIMERA REGIONAL
G. A

G.Alcudia, 0 - Pollensa, 1 J.Sallista A, 2 - B.C.Millor, 3
Murense, 1-España, O Campos, 3 - Barracar, 2
Manacor A, 3-Petra, 1 Felanitx, O- 5611er, 9
Escolar, 6 - Binisalem, 2 Pto. Pollensa, 1 - Poblense, 5

Manacor A 	 17 15	 2	 0	 55	 8 32
J.Sallista A 	 17 13	 2	 2	 76	 12 28
Sóller 	 17 10	 3	 4	 49	 20 23
Poblense 	 17	 9	 4	 4	 35	 22 22
B.C.Millor 	 17	 9	 3	 5	 31	 21 21
Escolar 	 17	 6	 7	 4	 33	 29 19
Murense 	 17	 8	 2	 7	 36	 37 18
España 	 16	 6	 5	 5	 30	 26 17
Barracar 	 17	 5	 7	 5	 36	 36 17
Pollensa 	 17	 5	 6	 6	 21	 26 16
G.Alcudia 	 17	 5	 3	 9	 28	 31 13
Campos 	 17	 3	 6	 8	 30	 42 12
Petra 	 17	 4	 3 10	 22	 33 11
Felanitx 	 17	 3	 5	 9	 27	 50 11
Binisalem 	 16	 3	 2	 11	 21	 57 8
Pto. Pollensa 	 17	 1	 0 16	 17	 97 2

Futbol III Divisió

Bon començament d'any davant un
Iluitador Alaior

Futbol Juvenil 

Goletjada en "Es Torrente

CD

REBAIXES
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Kl EA- DaCHI

— KIBADACHI: Els peus estan separats en linia, el
pes repartit a un 50% de cada cama, i és  molt esta-
ble sobre tot per atacar o defensar-se de costat.

ZENKLITSU - DACHI

- ZENKUTSUDACHI: Els peus estan separats i amb
una obertura lateral similar a la distáncia de les cade-
res; el pes esta repartit un 60% al davant i un 40% al
darrera. Es la posició més emprada per a atacs i de-
fenses frontals.

KOKUTSIJ - DACH I

- KOKUTSUDACHI: Els peus estan en línia, i el seu
pes rapartit 70% al darrera i 30% al davant. Es una de
les posicions més difícils de realitzar, i és molt eficaç
davant atacs molt penetrants.

Bartomeu Mayol Les regles bàsiques del Karate (1)      

Bàsquet

La sort no
acompanyà
al Mariana

Joan

JUVENILS FEMENINS

J. Mariana 41 - Bons Aires 44

Jugaren.. Joana, Alicia, Mar,
Frau, Comas, Bea, Patricia,
Pomar, blanda, Xesca.

Bon partit el disputat a la pis-
ta de Sant Vicenç de Paul el
passat dissabte. Encontre de
poder a poder i amb moltes al-
ternatives en el marcador.

El primer temps acabaria
amb una diferencia de quatre
punts a favor de les locals (24 a
20). La segona part seria una cò-
pia de la primera, amb alternati-
ves.

Només al final el Mariana va
poder trabucar el partit al seu fa-
vor en dues ocasions, quan en
els tres minuts finals les locals
convertirian 3 tirs lliures de 11 in-
tents, mentres les visitants en
convertirien 5 de 6 intents. La
segona ocasió seria perdent d'un

punt, a manca de 29 segons i
amb possessió del baló. La pre-
cipitació fé que les solleriques
perdessin la pilota i que les visi-
tants anotessin dos tirs lliures en
el darrer segon.

SENIORS FEMENINS

El senior femení Escolar que

aquesta setmana havia de venir existí un equip, el líder lmpremta
a la nostra Ciutat a jugar el seu Badia.
corresponent partit s'ha retirat de 	 Els jugadors locals no dona-
la competició.	 ren cap opció i el Mariana no es

trobava be a la pista. A destacar
que eren moltes i notables les

I. Badia 86- J. Mariana 50	 absències Tomeu Oscar (lesio-
nat), Toni Aguiló (lesionat) , Toni

Cap comentari damunt el re- Colom (de viatge), tres peces
sultat, ja que a la pista només claus de l'equip.

Dissabte a les 11 estaré en joc el liderat de la categoria infantil masculina.
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Les posicions

El karate és una art marcial cone-
guda corn una misteriosa forma
d'entrenament destinada a dominar a
l'adversari en un combat, de tal forma
que el karateka es fa gairebé inven-
cible.

La creença de que amb el primer
cop pots ser mortalment vençut esta
molt escampada, o que es pot jugar
amb l'adversari fins que abandoni,
degut a la superioritat del karateca,
també esta agafant força.

Doncs ni una cosa ni l'altra. A les
escoles de karate es troben practi-
cament un gran nombre de gent paci-
fica que mai ha provocat una baralla
sols pel fet de divertir-se. El karate
esta basat en els moviments del
nostre cos, i per tant és vulnerable
davant qualsevol persona, això sí, un
karateka sempre tindrà més avantat-
ges que una persona no entrenada.

Cada setmana, i a mode de capitol, veurem
les diferents regles bàsiques que fan possible
la realització d'aquesta art marcial

-Les posicions.
-Defenses i esquives.
-Atacs de puny.
-Atacs de cama.
-Katas.
-Kumite (combat).
-Els 20 preceptes d'un karateca (per

Funakoshi).

tre de gravetat del cos es trobi més
prop de terra i tenir una estabilitat molt
més efectiva davant un possible adver-
sari.

Principalment podem trobar tres po-
sicions segons es repartiment del pes,
tal corn s'explica ala gràfica.

Atietisme

Aquesta setmana
"Sa Llego" i
els Campionats
per Clubs

Joan

Gran activitat atlética dins el co-
mençament d'any. Per aquest cap de
setmana estan previstes dues compe-
ticions.

El dissabte el capvespre i el diu-
menge el matí en el Poliesportiu Prin-
ceps d'Espanya, de Ciutat, la disputa
dels Campionats de les Balears per
Clubs de Pista Coberta, en els que hi
participaran els sollerics del C.A. Pal-
ma.

El dissabte el capvespre, a les
1615 hores, a Sa Pobla, la tradicional
cursa popular d'asfalt "Sa Llego", que
molt possiblement comptarà amb la
participació deis veterans locals.

I com a darrera noticia de la setma-
na, la nova absència del velocista sofie-
ric Josep Pinya, que després de les
vacances de Nadal, ha partit de nou
cap a Malta, per incorporar-se al rodat-
ge de la pel.lícula "Cristòfol Colom, el
Descubridor".

Les posicions són l'element princi-
pal per aprendre a fer karate amb elles
el cos es desplaça segons les seves
necessitats, cap avant, enrera o de cos-
tat.

La finalitat d'unes posicions tan tre-
ballades es per aconseguir que el cen-

Karate

Mitjans
naturals
d'atac i
defensa

PETITS ANUNCIS

RECEPCIO	 DE
PUBLICITAT 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'objectes antics. Ca-
rrer de la Rosa, 3. Telf.

63.28.73 i 63.10.67.

COMPRAM
MOBLES i qualsevol
altra cosa rústica o an-
tiga. Pagam al comp-
tat. Antiguitats Antoni
de sa Coma (Jeroni
Bisbal). Carrer del Vi-
cari Pastor, 8. Telf.
63.08.65 i 63.07.68.

ES TRASPASSA

LOCAL COMERCIAL
al carrer de sa Lluna.
Telf. 63.06.51 i 63.01.32.

VENC PISOS a
Sóller, al carrer de sa
Mar, cantonada amb
Sa Filadora, amb
aparcament i traster.
Preus interessants.
Telf. 63.03.83.

Som una cusseta

entrevessada de Coc-
ker, que cerca ur-
gentment un amo.
Telf. 63 38 16.

SE BUSCA CHICA
para trabajos domésti-
cos durante todo el
año, en el Puerto de
Sóller. Horario: de 8 a
14 h. Telf. 63 18 33.

VENDO OLIVAR

en Els Marroigs, con
casita-porche. Telf. 63
00 86.

SE VENDE PISO en
Palma, a tres minutos
de la plaza de España.
Tres habitaciones
dobles, dos barios, sa-
lón-comedor con chi-
menea, cocina amue-
blada, puerta blinda-
da. Teléfono: 63.32.69,
de cuatro a nueve de

la tarde.

Efectuï diàriament
el trajecte Sóller-Pal-
ma-Sóller. Sortida de
Sóller: 16 h. Sortida de
Palma: 21,30 h. Inte-
ressats, telefonau al 63
02 56, de 15a 16 h.

ALQUILARIA PISO
en Sóller o proximida-
des. Telf. 63 40 53.



Un Seat 600 es crema
a la Cooperativa

Redacció

Aquesta foto instantània mostra el moment en que
dos números de la Policia local procedeixen a extingir
l'incendi del Seat 600 que es cremé el passat dimecres al
recinte de la Cooperativa Agrícola San Bartolome devers
migdia.

A uns primers moments, es va temer que el foc po-
gués afectar el transformador elèctric general, que es
trobava molt prop del vehicle incendiat.

La causa probable de l'incendi fou un coil—circuit a
la instal.lació eléctrica, ja que el vehicle estava connectat
ala xarxa eléctrica per carregar la bateria.

GRAN
LIQUIDACIO

de sofás i butaques

Exposat al carrer
VictOria, 7

MUEBLES CASTARER S.A.
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Veu local 
	

Veu de Sóller / tOdegener del 1992

Ajuntament

Jaume Fullana ja no recapta
els imposts mu Acipals

AGRAÏMENT
La familia Paris — Rojo vol agrair tots els

condols rebuts i totes les mostres d'afecte
que aquests dies ens han demostrat la

seva estima

REBAIXES
DEL 10 AL 40%

EN: EDREDONS, FLASSADES, ESTORES, FUNDES
CAMILLA I SOFA, COIXINS, CUBERTONS, ETC ETC

(EN FLEX, APLICAM LA TARIFA DE L'ANY PASSAT)
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L'Ajuntament de
Sóller ha acordat en
comissió de Govern
solicitar a FODESMA,
organisme depenent
del Consell Insular de
Mallorca, que l'Escola
de Margers que va
néixer aquí, a la nostra
ciutat, pugui retornar a
Sóller o, al manco, que
es puguin concentrar a
la nostra comarca al-
gunas de les activitats
que corn a tasques de
treball pràctic duen a
terme.

D'altra banda tarn-
loé es solicitará que es
torni concedir una
barca de neteja pel
Port de Sóller, evitant
així el pagament dels
serveis contractats
amb un barquer parti-
cular parqué dugui a
terme les tasques de
mantenir l'aigua de la
nostra badia en condi-
cions Optimes durant
tot l'estiu.

El solar de l'escola

Els representants
polítics sollerics han
demanat a Fodesma
quines intencions te-
nen respecte a la utilit-
zació del solar on es
trobava ubicada la seu
de l'Escola de Mar-
gers, al carrer de les
Animes.

En el cas que no es

Cultura

J.C.

Segons ens ha informat
el Regidor de Cultura, Mi-
guel Nadal, a la reunió de la
Comissió Informativa Per-
manent de Cultura i Educa-
ció celebrada dia 13 de de-
sembre de 1991. El regidor
centrista va comentar que la
partida a repartir era de dos
milions, resultat de l'aporta-
ció a parts iguals de l'Ajun-
tament de Sóller i de la Con-
selleria de Cultura, Educació
i Esports del Govern Balear.
Nadal, també va remarcar
que s'havien presentat bas-
tantes solliciutds per la qual
cose varen haver-se de fixar
uns criteris objectius per a
repartir el muntant de mane-
ra que beneficii un màxim de
sol.licitants. Va remarcar que
els Serveis Tècnics, havien
estat:

—la recuperació de pe-
dra.

—la ubicació a carrers.
—l'interès artistic.
Així 	ic16, 	després

d'aquestes consideracions,

Redacció

L'empresa	 que	 dirigia
Jaume Fullana, contractada
per l'ajuntament de Sóller per
a la recaptació dels imposts i
taxes municipals, ha deixat
d'exercir la seva fundó des
del passat dia primer de ge-
ner. Fullana ha deixat de ser
el recaptador en compliment
d'un acord de ple adoptat el
passat mes de desembre, al
considerar la Corporació que
el contracte bilateral que es
firmé en el seu moment patia
un defecte greu i, en conse-
qüència, era il.legal. L'Ajun-
tament ha acordat també la
revisió de l'acte administratiu
que doné Hoc a aquell con-
tracte.

Rebuts pendents

Segons ha pogut saber
Veu de Sóller, Fullana ha en-
tregat a l'ajuntament tots els
rebuts sense cobrar i la do-

que hauran d'ésser ratifica-
das per la Comissió de Go-
vern, els dos milions han es-
tat repartits entre:

—Margalida Cuart Roig
300.000 pts.

—Defensora	 Sollerense
500.000 pts.

—Catalina Bauzá Pons
150.000 pts.

—Adolfo Caballero Rullan
150.000 pts.

—Margalida Canals Esca-
lans 300.000 pts.

—Vicente Crespi 200.000
pts.

—Jaume Miró 300.000
pts.

—Joan	 Oliver	 Oliver
100.000

El regidor de Cultura va
dir estar plenament satisfet
pel fet d'haver atorgat una
subvenció a l'entitat cente-
nària Defensora Sollerense i
va puntualitzar que si be al
Pressupost per al 1.992 no hi
constava una consignació
exacta per a la rehabilitació
de façanes, si hi existia una
partida oberta per a tal fi, a
l'espera de majors ingres-
sos.

cumentació corresponent,
que ascendeix a uns 90 mi-
lions de pessetes. Dins
aquesta quantitat hi estan
inclosos els rebuts d'arbitris
del quart trimestre de any
anterior, alguns del tercer tri-
mestre, i els atrassos pen-
dents de cobrar per via exe-
cutiva. Tota aquesta docu-
mentació ha passat a mans
dels serveis económics de
l'ajuntament, que s'encarre-
garan a partir d'ara del seu
cobrament.

Indemnització

S'especula ara amb la
possibilitat que l'antic recap-
tador d'imposts formuli una
demanda judicial contra
l'ajuntament, encara que ofi-
cialment no es té coneixe-
ment de cap demanda.

Segons rumors no confir-
mats, Fullana estaria disposat
a sol.licitar una indempnitza-
ció situada als voltants dels
70 milions de pessetes.

-SME.

traslladi a Sóller de bell
nou l'escola, l'Ajunta-
ment podria solicitar la
utilització d'aquest
esmentat solar corn a
aparcament municipal
de vehicles. Cal també
recordar que aquest
solar fou adquirit per
Fodesma als propieta-
ris de la desapareguda
fábrica de Ca les
Animes.

Aquesta qüestió i
la reparació dels ca-
mins rurals, seran trac-
tades a una reunió
amb els responsables
de Fodesma, que
l'Ajuntament ha de-
manat amb tota ur-
gència

L'ajuntament vol que l'Escola
de Margers torni a Sóller

J.C.

Concedides les subvencions
a la rehabilitació de
façanes/9 1




