
Esports 

Futbol
Tercera
Divissió

Tuduri:

"El Sóller
podria quedar

dins els 6 primers
i accedir a jugar
la Copa del Rei,

o fins i tot
participar

a la lligueta
d'ascens"

Basquet:

-Els infantils
masculins
segueixen
imbatuts

Atletismo:

-Hi haurà
"XIlla.

Cursa Popular
Ciutat

de Sóller"

-Tófol
Castanyer,

tercer
a "Sa Llego".

Fou inaugurada la nova tafona de la Cooperativa 

P.P.

El conseller d'Agricultura, Pere J.
Morey, assistia la inauguració
oficial de la tafona que acaba
d'instal.lar la Cooperativa agrícola
"San Bartolomé ". Juntament amb
el conseller hi foren presents els
batles de Sóller, Deià i Fornalutx,
representants de l'Administració
periférica del'Estat, de la Unió de
Cooperatives de Balears, tècnics
de la Conselleria i l'enginyer
redactor del projecte, Jesús
Santolaya

El conseller Pare J. Morey observa amb deteniment la nova tafona i atengué les explicacions deis técnics.
(Més informació a plana 6)

!BASAN aporta els 200 milions de la depuradora

L'Institut Balear de Sanejament
(IBASAN) firmaré un conveni amb

l'Ajuntament de Sóller segons el
qual es -taré càrrec de totes les

despeses provinents de la nova
estació depuradora. Assumiré,

per tant, el deute adquirit pel
consistori, i tornaré la quantitat ja

pagada. També ha promès pagar
les despeses de manteniment de

la depuradora. Per aquest motiu
la taxa de clavegueram es

dividiré en dos rebuts: un pel
manteniment de la xarxa que

cobraré l'Ajuntament i un per la
depuració que cobraré IBASAN.

L'acord arribatamb l'Ajuntament inclou també el manteniment del complex.

Acord polític relatiu a l'equip
que revisarà el Pla d'Ordenació

Tot i que la decissió definitiva está en
mans del ple de la corporació, els grups
municipals que composen la majoria go-
vernant s'han posat d'acord aquesta ma-
teixa setmana respecte a l'equip tècnic
que haurà de revisar el Pla General d'Or-
denació Urbana de Sóller.

D'acord amb les informacions arriba-
des a Veu de Sóller, l'equip que té més
possibilitats de sortir elegit és l'encapoa-
lat per Rosa Barba Casanovas i Ricard
Pie Ninot, de 43 i 45 anys respectivament,
ambdós doctors arquitectes i domiciliats
a Barcelona.
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Urbanisme

P. P.

L'equip compta amb els
col.laboradors següents:

• Josep Palau Llobera i
Antoni Estapé Esparza, arqui-
tectas, responsables de l'alabo-
ració i coordinació dels treballs
de camp.

• Roma Miró Miró, advocat
especialitzat en urbanisme.

• José M Jofre Ibáñez, i
Carlos Fuente Fuente engin-
yers de camins, especialitzats en
temes de costa, vialitat, pavi-
mentació i serveis urbans.

Per als treballs geogràfics
d'informació de base d'avalua-
ció continuada de l'impacte am-
biental, l'equip compta amb el
suport informàtic del Departa-
ment de Ciències de la Terra de
la Universitat de les Illes Balears i
dels titolats següents: Climent
Picornell, doctor en geografia;
Maurici Ruiz, biòleg; Mach!'
Blázquez, geògraf; i Antònia
Ripoll, geógrafa.

Estudis i treballs

Corn a treballs profesionals,
l'equip de Rosa Barba ha dirigit

els plans generals de l'Arboç del
Penadas, Castell- Platja d'Aro,
Sant Feliu de Guixols, Tossa  i Al-

També ha realitzats plans
especials de protecció del patri-
moni a diferents pobles de Cata-
lunya i a Pollença. lgualment ha
efectuat treballs sobre l'ordena-
ció de la costa i passeigs mari-
tims a Sant Antoni de Calonge,
Badalona, Calvià i Mataró, estu-
dis d'aprofitament de recursos a
les illes Canarias i projectes
d'edificació i urbanització arreu
de Catalunya i a la ciutat france-
sa de Béziers.

Per Sa Fira:
"Sopa de Cabra"

P.P.

Segons fonts de la Comissió de Cultura
de l'Ajuntament de Sóller,  s'està intentant la
contractació del conegut grup de rock cata-
lé Sopa de Cabra per actuar dins el pro-
grama de festes de Sa Fira.

Les gestions també van dirigides a la
contractació d'Alejandro Sanz per les fes-
tes patronals de Sant Bartomeu del mes
d'agost.

Ambdues actuacions, si els calendaris
dels artistes ho permeten, es realitzaran al
Camp de Futbol d'en Maiol.

L'experiència realitzada l'any passat
amb el cantant Sergio Dalma va resultar
molt positiva per l'Ajuntament, tant per l'èxit
obtingut corn per les entrades que perme-
teren abaratir notablement el cost de tot el
programa de les festes.

Festes



Molta Palla i Poc Bess()

Es Pagès

SEMBLA MENTIDA

• L'animalada de brindis la passada setma-
na

• Que ara, tota aquesta tropa que fan la Veu
de Sóller ens hagin canviat la plana del Pagès

• Que abans estassim a darrera i ara esti-
guem ala segona plana

• La sort pels que fan feina a Palma de que
el proper dilluns sigui festa

• Que hi hagi solleriques que s'assatgin les
faldes dins els corredors de Galenas Preciados

• Que no hi ha corn ser de poble
• Que amb un parell de dies més de festa,

fotriem una bona panxa
• Que el Reis, a can Tolo Ximet, hagin fet

llarg
• La bona disponibilitat dels serveis tècnics

de l'Ajuntament
• Que manco protecció Civil i més cui-

dar-se'n del transit
• Que el nou color de Veu de Sóller es sembli

al de sempenta de frare
• Que tot el poble confia totalment amb la

.gestió dels socialistes per aconseguir de bell nou
la base naval

• Que "si ho aconsegueixen poden guanyar
les properes eleccions

• Que jo no voldria ser un dels tripulants del
Ilaud de l' Expo

• Que té molts de números per anar-se'n a
"pique"

• Que a jutjar per les 5 mil ampolles de brou
que s'han replegat a Sóller, vol dir que, corn a mi-
nim, cada solleric hem xurupat 049 litres d'alco-
hol

• Que ara es compren perquè tothom tenia
les orelles tan vermelles

• Que el Club Ciclista Defensora Sollerense
arribarà atenir mes clubs filials que socis

• Fins quan haurem d'esperar que torni en
Manuel Pérez Ramos

• Que en Miguel Nadal hagi informat que,
d'aquí a un mes i mig, s'entorna de viatge

• "I que si les coses pengen que pengin"

La setmana

Santoral	

Avui dia 17, St. Antoni Abat o
St. Antoni del Ases.
Derná dissabte dia 18, La cadira
de St. Pere, St. Faci, Sta. Pfisca
i St. Adam i Sta. Eva.
Diumenge dia 19 de gener, St.
Canut

Sant Antoni
Avui circulaven per davant

les esglésias, tots els animals
enganxats als seus vehicles:
carros, galeres, carretons... ia ixi
eren beneds. La gracia protecto-
ra d'aquest sant ve d'una Ile-
genda:

Hi havia un cavaller que te-
nia un ase veil i malalt, i va ma-
nar a un servent que el dugués
a l'escorxador i eltirés al nu.
Lase que ho senti, s'en va anar
fins a l'ermita de St. Antoni. El
servent sortí a cercar—lo i quan
el troba, agenollat davant
l'imatge del sant, l'ase pogué
partir ben sa i Ileuger.

No oblideu que ja som al
Carnestoltes!

Els refrany 

Per St Antoni:
I fa un dred del dimoni.

I la perdiu vol matrirnonk

ja es comença a fer el toni.

Sortejos

o en

Ilmi nra
Sorteig d'ahir dijous,

dia 16 de goner

1	 4	 5
8	 32	 41
-C:18/R:3-

o [ZINN
Dijous, 16 gener 	 38.464

Dimecres, 15 gener 	 72.943

Dimanes, 14 gener 	 58.658

Minns, 13 gener 	 71.940

Divendres, 10 goner 	
Serie: 102

23.221

De castellà
a català

El Temps

Estació Sa Vinyassa

Segueixen
les

gelades

TEMPERATURES

Dia 11: Mk. 14,0" Min 1,4'
Dia 13: Mk. 13,6*Mfn 2,2*
Dia 15: Mk. 13,8" Mfn 0,0'

Dia 12: Max. 13,2 Min 3,0'
Dia 14: Mk. 14,Z Min 0,4*
Dia 16: Màx. 14,0' Mfri 0,6"

Seguim igual, les gelades son el fenomen més
destacat desde que començar l'any i sembla que
de moment no dur cami de canviar.

Hi a un adagi popular que diu, "Es gener de cap
o de coa te" esperem que aquesta dita tengui rao hi
ja que el gener a tengut el cap ben serè avoura si la
coa la te ben moguda, perque la sequera comença
a ser ben preocupant, sobre tot de cara a les reser-
ves de l'estiu.

De moment tenim el fred que no ens vol deixar,
ja ho diu el refranyer popular:

Sino fa fred pes gener,
Quan n 'ha de fer?"

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.
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Edicions B, hereva d'Editorial Bruguera (protagonista
espanyola de l'edició dels tebeos en els anys 50 i 60),
també ja edita còmic en català. L'expressiu i popularíssim
Ibáñez i els seus personatges Mortadel.lo i Filemó ja es
poden trobar en la nostra Ilengua. Venen editats en 'fibre,
aventura completa, i al mercat ja hi ha una interessant Vis-
ta de títols d'aquests agents que han passat fronteres
europees.

La illustració que acompanya aquesta secció pertany
al número u dels Mortadello i Filemó catalans: és "El sul-
fat atòmic" (1987), però si vos voleu iniciar, just ara, convé
Ilegir el volum de recent impressió i dedicat als Jocs
Olimpics de Barcelona. A més a més dels seus desba-
ratats accidents i de les disfresses de Mortadella hi tro-
bareu que Ibáñez ha envestit el captítol de la caricatura
de personatges politics del moment.

I una recomenació al Ilegir qualsevol còmic Ibáñez. Fi-
xau-vos en els details: el caragolet, el cuc per terra, el
ratolí, la gallina atropellada, l'escarabató...

Jaume-pe-taume

Lectoriperiodismekcal(1)



A sa pesseta cagaona

Tomeu!, a sa nostra pesseta
l'han feta tomar no res.
Qué no saps que me pareix?,
que tots se'n fan sa punyeta!
Se van menjant sa pesseta
i quasi ja no en queda res.

Biel Vila

Quan la teníem de plata,
valia deus peces grosses.
Pobra Espanya, pobra Espanya,
vengué es govern de n'Azaña,
vengué en Franco, vengué en Fraga;
Ilavor en Boyer i en Solchaga
i, entre tots, l'han feta trossos.

Mos han fet un tal embull
que no sé si s'aclarirà.
Si Déu no mos dóna una rá,
jo no sé corn mos anirà
perquè es qui l'han de guardar
par que vulguin faci ull!

L'olivar: l'estimació
Hi ha moltes maneres d'estimar Sóller i es-

timar-nos a nosaltres mateixos.
Estimar l'olivar és voler les dues coses.
—Cuidar els marges i les oliveres i tenir molt

net l'olivar és conservar patrimoni solleric i un
jo col.lectiu que ens ve d'enrera.

—Collir l'oliva per salar o fer-ne oli per a la
familia és escollir alimentació natural i un jo ben
fort de fer presents els nostres productes.

Ara, a inicis del 92, passades festes que han
servit també per anar a fer trullades i oli per a
l'any, és el moment escollit per Veu de Sóller
per a fer-vos arribar aquest missatge: que heu
fet bé, que els esforços i els cansamantes de
collir tenen la recompensa de la satisfacció i el
no sentir-se buits.

Veu de Sóller es sentirà també estimat si el
seu paper es tacat amb l'oli de les nostres
mans.

Agraiments
Corn a Regidor de Cultura

i membre de la Comissió dels
Reis voldria agrair pública-
ment totes aquelles persones,
comerços i entitats que han
col.laborat, bé amb el seu te-
ball personal bé amb obse-
quis, en l'edició de la Colcada
dels Reis d'enguany.

Així, doncs, l'agráfment
pera:

—Residents de l'Hospital,
especialment per a Sor Mar-
galida Ramón qui va confec-
cionar, maratoniánament, els
vestits dels patges.

—Autocars Repic, per la
cessió dels seus garatges i de
l'autorcar que va portar els
patges.

--Catalina Castanyer per
les seves neules.

—PANRICO — DONUTS
que va donar el berenar dels
patges.

—Col.legí Sagrats Cors, per
l'ús del gimnàs.

—Els	 següents	 establi-
ments:

Marigal.
* Juguetes de Sa Mar.
* Can Piza.
* Establecimientos
Rullan.

Cavall Verd.
* Can Pandola (El Ju-
guetón).
• Imprenta Calatayud.

Can Martí.
Calabruix.

• Estanc de Plaça.
Lazzo Sport.

• La Mallorquina.
* Tinter.

—Sa Nostra.
—Barcos Azules, S.A.
—Construcciones	 Francisco
López i Construcciones Puig-
server.
—Banda de Música i la Policia
Local.

D'altra banda des d'aquí
també, assumesc i em res-
ponsabilís de tots els possi-
bles errors que esperam no
cometre en propers anys.

Miguel Nadal Palou,
Regidor de Cultura i

Educació.

En nom de tots els Resi-
dents i de la Comunitat de
Monges de la Residència "Ma-
re de Déu de la Victòria" vol-
dria agrair a la Comissió dels
Reis el detall de pasar la Col-
cada pel carrer de Sa Lluna
cerqué va permetre que tots
nosaltres la poguéssim veure i
viure amb il.lusió la nit matica
dels infants.

També voldria agrair la vi-
sita reial, tal i corn és costum
cada any, que va servir per ter
entrega dels regals als nos-
tres residents.

Gràcies Majestats i fins
l'any que ve.

Sor Antònia Valriu,
Superiora

Casa de Familia Nuestra
Señora de la Victoria
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Sóller Estanc de Placa.
Ca'n Godo.
Ca'n Pere Lluc,
Can Calatayud.
Calabruix.
Can Miguel Uauner.
Botiga Sa Creu
Botiga Ca na Marques

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

Papelería Chachi.
Dos Amores,

Fornalutx: Can Corona ,
Deià: Es Forn.
Palma: Quiosc del Born.

Estanc Plaça Fleming
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Glosa
	 La nostra imatge

Veu del lector

Doncs bé, les línies que a continuació escric no són
més que la manifestació de la sorpresa que me'n vaig
endur mentre presenciava la cavalcata dels Reis. Aques-
ta sorpresa no va ser altra que veure tres, quatre o cinc
"Papà Noel" a la desfilada. I també hi havia alguna "Mamá
Noel" tota pintada amb uns bons colorets i una bona ratlla
pels ulls. M'haguera indignat igual tan sols veure-ne un o
una!

Realment no sé de qui va ser la idea de fer-los sortir a
una cavalcata de Reis, ja que aquests no tenen res a
veure amb les nostres Majestats i molts menys amb la
nostra cultura, perquè és una producte d'altres
Recolz i felicit a aquesta "Papà Noel" per la seva bona vo-
luntat en fer coses per Sóller, però crec que haguessin
pogut ser una altra cosa per a que la cavalcada 'luís més.

Pens que si a aquestes persones els hi feia il.lusió sor-
tir desfressats del personatge que varen protagonitzar,
ho haguessin pogut fer dia 24 horabaixa dins un cabriolet
o lent una petita carrossa.

Realment no entec corn el Regidor de Cultura, que es
s nt tant identificat amb les nostres arrels i costums, va

rmetre això.
Pens que l'organització de la cavalcata va foradar.
Sense la intenció d'ofendre a ningú,
Atentament

Qué fan els "Papà Noel"
a la cavalcata deis Reis?

Sr. director de la Veu de Sóller. Li estaria molt agra
si fos tan amable, de publicar aquestes línies, que a con-
tinuació escric, en el setmanari que amb tanta dignitat
vostè regeix.

Tomeu Campins

El Pacte de Govern,
efectivament,
té un corc

P. P.

No ens ha vengut de nou
la susceptibilitat mostrada
pel PSOE front a un article
periodístic que comentava la
seva actitud critica al pres-
supost municipal d'enguany.
El PSOE, no tan sols criticà
en el Ple el pressupost pre-
sentat per le quip de govern
del qual forma part, sinó que
ha aprofitat la resposta a
aquell comentan per tornar
arremetre contra els seus
companys de govern da-
munt les planes d'aquest
setmanari. Aquesta reacció
ens convida a confirmar la
sospita que insinuàrem en el
primer article: el Pacte de
Govern, efectivament, té un
corc.

Ben segur que el PSOE
té tot el dret a escullir el
camp de batalla i les armes
que vulgui. Peló ara no és
moment de muntar cam-
panyes ni de cagar bruixes,

sinó de demostrar que és
capaç de governar en equip

endemés, de fer-ho bé.
Per aixe, repetim que el

ciutadà corrent no entén
aquesta actitud critica del
PSOE davant la gestió que
realitzen els seus companys
del Pacte de Govern. El ciu-
tadà corrent creu que les di-
ferències polítiques, siguin a
causa del pressupost, siguin
per una moció sobre autode-
terminació o per qualsevol
altre motiu, s'han de solu-
cionar entre bastidors i no
mostrar les discrepáncies en
els diaris ni donar l'especta

-de plens. El ciutadà co-
rrent pensa que si no és
possible llimar les diferèn-
cies ni esté d'acord amb la
gestió municipal, el que ha
de fer el grup discrepant,
per pura i simple lógica, és
abandonar el pacte o bé
presentar una moció de
censura. Actuar en sentit
contrari és con fondre el ciu-
taca enganar. l'elector.

Han començat
les rebaixes

HO HEM POSAT TOT A
PREU DE COST

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

NO US HO PERDEU!.
nim obert tots els dies menys els diumenges i

"tius, de les 15,30 a les 19,30.

Ca Nostra



PLUGES DE L'ANY: DISTRIBUCIO PER VENTS

Veu de Sóller envesteix, per
primera vegada, una gráfica
de pluja anual on es
distribueixen eñs litres
caiguts per vents
dominants. Així, el 1.991, ha
plogut més dels núvols que
venien de !levant (E): 336
litres. La tramuntana (N) i el
gregal (NE) han fet ploure,
respectivament, 174 i 115
litres. Menys plujós ha
resultat ser l'altre costat de
la Vall. El ponent (0) ha
precipitat 79 litres i els vents
de Ilebeig (SE) ens han
portat les núvols que han
amollat 84 litres. Els vents
manco favorables per a les
pluges, aquest prest-passat
any, resulten ser el mestral
(NO), xaloc (SE) i motjorn
(S).
Lo més significaitu es
aquest domini de pluges de
!levant damunt les de
tramuntana.

ei .1GS:
pel passat

gener,
un terp de
tot l' any

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

07100 SOLLER
(Mallorca)

MUEBLES Y ARTICULOS DE DECORACION

REBAIXES
en MIMBRE — BAMBU — JUNCO

RATTAN — MEDULA
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El temps de
Panypassat

Des de principis del passat setembre, no cau
cap saó als olivars i horts de la comarca. La segue-
dat d'aquest final d'any ja comença a preocupar
perquè ha passat la primavera d'hivern, periode de
l'any normalment més plujós, i només han fet brus-
ques. Els aquifers i els arbres en poden quedar
afectats quan arribin les calors de més envant. Just
en aquest moment oportú, Veu de Sóller, amb
col.laboració amb l'Estació de sa Vinyassa, vos
ofereix el resum metereológic del 1.991 que just
acabam de deixar. Pot ser un punt de partida per
estar molt atents al que succeirà els propers me-
SOS.

Hem deixat un any amb fortes pluges a l'inici,
amb dominants vents de !levant, amb fred a final
d'any, amb 10 esquifides nevadetes i amb un estiu
d'agradables temperatures.
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La línia i puntejat en vermell
ens indica, cada mes, la
mitjana de les màximes.
Així, veim que el mes més
cabrás resulta ser l'agost,
moment de l'any on es
registra la temperatura
maxima de tots els mesos:
36'6 graus el dia 24 (marcat
en un triangle).
La línia i puntejat en negre
ens indica, cada mes, la
mtjana de les temperatures
mínimes.

El mes més fred ha estat
aquest passat desembre,
amb una mitja de 4 graus i
amb el dia més f red de tot
l'any: 06 sota zero el 31, tal
corn indica el triangle.

Joan Puigserver
i Jaume Alberti

GENER: el mes més
plujós

S'inicia l'any amb un
mes molt plujós. Els 267 li-
tres caiguts el gener del 91
resulten ser quasi una ter-
cera part de les precipita-
cions de l'any passat. El
dia de més aigua dels dot-

ze mesos anteriors és el
25: caigueren 180 litres. Es
un mes dominat peles
vents i pluges de Ilevant i la
neu emblanquina les nos-
tres muntanyes des d'una
altura de 650 metres: foren
dues jornades nevades: la
dedia12iladedia13.

De mitjana, les tempe-
ratures del gener resulten
normals i cal remarcar les
gelades del final de mes,

amb temperatures de qua-
si zero graus.

FEBRER: continuen
les abundoses precipi-
tacions

Durant els primers vint
dies del sefon mes del 91,
continua el règim d'abun-
doses pluges. Durant tot el
febrer caiuen 145 litres
que, sumats als del mes
anterior, donen una bones
perspectives anuals per a
les reserves dels aquifers.
També continua dominant
el vent de l'est, puix 60 li-
tres es precipiten dels nú-
vols des de Ilevant.

Per a no ser menys que
el gener, també les mun-
tanyes es pinten un poc de

blanc. Eren els dies 10, 11,
12, 13 i 14; aquest darrer
baixant la neu fins la cota
500. I el febrer ens resulta
fred, amb temperatures in-
feriors a les normals. Cap
dia el termòmetre superà
els 20 graus.

MARÇ: plou fang
I pel març continua plo-

vent, encara que amb
menys intensitat i , aquesta
vegada si, amb pluja del
nord, de tramuntana. Total:
78 litres, una altra bona
saó. Ara bé, el fenómen
metereológic singular del
mes és la pluja de fang
caiguda dia 6.

Continúa en peg. mgüent

JENTS:
el 'levant
guanya

a la tramuntana

8-se‘Mpiee"

Pizzería — Café — Croissantería

630907

Vos ofereix l'exposició
de Miguel A. Bernat que estarà

a la vostra disposició
fins el 14 de febrer

Cl. !Juno, 5 — 07100 SOLLER

ells AINA
FABRICAC7ON PROPIA
CONFECC70 A MIDA

PREUS
SUPER REBAIXATS

Calle Romaguera, 1 —07100 SOLLER (Mallorca)
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Les columnes vermelles de cada mes indiquen les pluges deli .991. Els rectangles en
blanc i negre mostren les precipitacions del 1.990. D'aquesta manera, es comprova que

els dos anys no se semblen gens. Les majors aiguades del 91 es donaren a principi
d'any i aquesta darrera primavera d'hivern aha estat molt pobre. En canvi, l'any 1.990

es caracteritzà per les pluges de tardor.
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No plou per tot igual. Els 1.885 litres de Son Torrella,
'loe més plujós de Mallorca, contrasten amb els 607 del

Far de Muleta, amb només 607. Ja se sap que ala
nostra comarca, com més t'atraques alamar, manco hi

plou. La curiositat es nota a les estacions del mig: n'hi
ha que no coincideixen ni d'un bon tros.

IL 1P6ATURES:
in estiu
jradable

un final d'any
ben fred

wiz
4

P &Ad
Calle Luna, 12 - Sóller

Mallorca • Tel. 63-04-47

MERCAT DE SOLLER
EL VOSTRE MERCAT

SA MILLOR
GARANTIA PER UNA

BONA COMPRA FERRETERIA
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Vede pág. anterior

ABRIL: monotonia i calma
Després de tres mesos

d'aigua a voler: 442 litres
que umplen fonts i reguen
arbres, arribam a un abril
calmós i monòton, sense res
a destacar, climàticament.
Cauen només 30 litres i les
temperatures es comporten
dins la més absoluta norma-
litat.

MAIG: neu als 1.000
metres

Pocs anys ocorr que nevi
el mes de maig, però el 91

quedará corn el de la neu
als mil metres dia 5. Ah!, i
torna ploure fort: 142 litres.
Tothom satisfet: encara
més reserves d'aigua!

Fou, emperò, un mes
fred per a l'època de l'any
en que ja ens trobàvem:
plena primavera. Cal re-
marcar els 14 graus de
máxima de dia 9, amb
l'obligació d'anar abrigats.

JUNY: un dia molt ca-
!ortos amb 33'5 graus

El juny s'inicia amb ai-
gua, 20 litres els tres pri-
mers dies del mes i res

mes fins el 30; per tant, en
quant a pluges, ja ens
anuncia l'estiu.

Les temperatures
d'aquest darrer mes de
primavera son ben nor-
mals, però durant la jorna-
da del 26 els termòmetres
es disparen fins als 335
graus, ona de calor eleva-
da si tenim en compte que
l'absoluta de l'any será de
36'6.

I entram a l'estiu!

JULIOL: ni una gota!
I pel juliol, ni una gota.

Només podem parlar de
calor, però, però... a l'Ob-
servatori de sa Vinyassa es
registra la mínima més bai-
xa dels darrers 6 anys des
de que funciona aquesta
estació: el termòmetre
senyala 128 graus en la nit
de dia primer. I, per altra
banda, es registra la má-
xima més baixa del mes en
l'existència de sa Vinyassa
: són 25 graus durant la
jornada diurna del 26.

AGOST: la máxima
de l'any, 36'6 graus

L'agost, l'altre mes ca-
lorós, registra la temperatu-
ra máxima de l'any: 36;6
graus, dia 24, per Sant Bar-
tomeu, i, a la vegada, resul-
ta ser el mes més colorós
de tots, amb una mitjama
de màximes de 317. Ja
n'hi ha! Però, però...dia 9 i
10 hi ha una invasió d'aire
fred a les capes altres de
l'atmosfera i baixam fins els
24 graus: no fa fred, però
són temperatures xafogo-
ses.

Producte d'aquesta in-
vasió d'aire fred, abans
esmentat, aquest agost
plou 25'7 litres.

SETEMBRE: primera i
única sag fins a final
d'any

Els vents de Ilebeig ens
porten pluges. Són 44'6 li-
tres a principis de mes i re-

sulta ser rúnica saó que
caurà fins al final d'any. Du-
rant tot el setembre es re-
gistren 67'3 litres i cap altra
mes de tardor no podrá
arribar a aquesta xifra.,
fent-se seca la primavera
d'hivern del 91.

L'entrada de la tardor
concideix amb una forta
davallada de les tempera-
tures, es registra una mí-
nima baixíssima que ja no
es feia present a anys: són
9'6 graus en la nit del dia
28, un vespre de quasi ple
hivern!

OCTUBRE: un mes de
brusques

Un mes de brusques,
de dies tapats, de 16 dies

de plugims i, al final.. , cap
saó i només 633 litres en
un mes que s'espera
sempre plujós.

Continuen baixant les
temperatures amb mínimes
que s'atraquen a l'hivern.
Dia 22 es registra la mínima
dels darrers anys, durant
l'octubre, són 7'2 graus.

NOVEMBRE: s'inicia
la sequera

I el novembre resulta
ser germà de l'octubre. E
un mes, tradicionalment
molt plujós, només re repe-
teixen les brusques: són
dotze dies tapats, però
que no provoquen cap re-
bumbada i, al final del mes,
es registra una quantita
esquifida d'aigua: 505 li-
tres. Res, comença a ha-
ver-hi preocupació per a
aquesta seca primavera
d'hivem.

I tenim un poquet de
neu, a una altrua de 1.300
metres, durant la jornada

del 21. Coincidint amb
aquesta nevadeta, produc-
te d'entrada d'aire f red del
nord, hi ha una gran dava-
liada de temperatures que
dura quatre dies amb mà-
ximes de ple hivern: 12
graus. Va fer encendre, de
cop, les foganyes i les mí-
nimes cauen fins als 2'2,
del dia 27.

DESEMBRE: serenes
i gelades

Es despedeix l'any amb
serenes i gelades majúscu-
les. Sol durant el dia, quasi
no está ennuvolat i plou
molt poc, 214 litres, i du-
rant les nit hi ha molta hu-
mitat.

Es un mes realment
molt fred: ho diu la mitja de
les mínimes que no supera
els 4 graus, amb una míni-
ma punta de l'any de sis
dècimes sota zero durant
dos dies assenyalats: la Nit
de Nadal i la Nit Vella.

I ja som el 92. 

Eltempsde
Pcmypassat 

SOROAT:
quatre mesos

sense
cap saó----

(11.3,0vAs 
FRIGORIFICOS,

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

Carrer de Sa Mar, 153 - 07100 SOLLER. Teléfono 63 07 71



L'ajuntament destinará un
milió al Pla de millorament
de Façanes 1992

J.C. Deduit de les festes  

Inauguració de la nova taf ona de la Cooperativa

Joan Vives: "Es necessari que els pagesos
ens adaptem als nous ternps"
Pere Morey: "Heu de sol.licitar la marca
de qualitat controlada per a l'oli"

L'acte començà el passat divendres, passat migdia,
amb una visita a les instal.lacions, en el transcurs de la
qual les personalitats convidades pogueren comprovar el
funcionament de la maquinaria i l'eficàcia del procés
d'elaboració de l'oli mitjançant el sistema continu.

Després de la visita, passaren a la sala de juntes on s'ofe-
rí un petit refrigeri als presents i els fou mostrat un diploma

que ha donat a la Cooperativa el soci Josep Llobera Munar.
Es tracta d'una menció honorífica que obtingué el propietari
de Cas Patró Lau l'any 1888, a l'exposició universal de
Barcelona, per l'excel.lent qualitat de l'oli elaborat a Sóller.

A continuació, es convida les personalitats a un dinar,

que fou preparat i servit pels alumnes de l'Institut de Forma-
ció Professional que, en acabar, reberen l'enhorabona.

El president, Joan Vives,
convida els pagesos a

adaptar-se a la realitat actual.

P.P.

A l'hora dels discursos, el
president de la Cooperativa,

Joan Vives, dona les gràcies
al conseller i al seu equip tèc-
nic per l'ajuda i suport que
han donat a la iniciativa i des-
taca l'esforç que ha suposat
pels socis emprendre una
millora de tal envergadura. A
la seva intervenció, el presi-
dent Joan Vives també ten-
gué unes paraules pels page-
sos:

'Si realment volem millorar
la qualitat de Poli, si volem que
l'oliva torni a ser rendable, i si
volem arribar a embotellar oli
de qualitat, es necessari que
els pagesos facem un esforç
d'adaptació als nous temps'.
Un esforç d'adaptació que el
president definí corn "un canvi
en els costums dels pagesos i
dels sistemes de conreu".

El conseller, Pere J. Morey,
encoratjà els pagesos a seguir

pel cami començat.

Pere Morey: "Heu de sol.li-
citar la marca de qualitat
controlada pera l'oli"

El Conseller respongué

dient que estava molt content
"perquè veig gent que, enlloc
de destruir, encara fa coses, i
això es poc habitual avui en
dia". Pere Morey es referí a la
necessitat de mantenir i fer
rendable la producció agrícola
de Mallorca, "perquè també es
una manera de mantenir el
paisatge i l'economia de tota
l'illa". Es congratula de les pa-
raules del president respecte a
l'esforç d'adaptació dels pa-
gesos, i afegí que "de cara al
futur, la Conselleria només
ajudarà a aquells que s'ajuden
a si mateixos. Crec que estau
pel bon cami -conclogué-
vos convid a que sotliciteu la
marca de qualitat controlada
per a Poli, i m'oferesc a cami-
narjunts fins aconseguir-ho"l

Gabriel Mercè

Arran d'una entrevista
mantenguda entre els batles
de Sóller Joan Arbona i
Fornalutx Jordi Arbona amb
el Conseller d'Obres Públi-
ques Jeroni Sbiz, propera-
ment es firmara un conveni
entre els ajuntaments d'
aquests dos municipis i
l'IBASAN, continuant amb la
política d'aquesta institució
sobre la dotació de depura-
dores a totes les poblacions.

Segons informa el batle
de Sóller Joan Arbona, l'aju-

da de l'IBASAN consisteix en
el pagament de totes les
despeses relacionades amb
la nova depuradora de Son
Puça d'Abaix.

Assumeix el préstec

(BASAN pagarà les vuit
anualitats que encara s'han
de fer efectives del préstec
de 102 milions contractat per
l'Ajuntament, i retornará les
tres que ja s'han pagat.

Igualment assumirà la
certificació extraordinaria de
vuit milions que l'empresa
constructora, Dragados y

Construcciones, ha presen-
tat per fer front a la pujada
dels preus dels materials
d'obra en el moment de la
construcció, no previstes en
el projecte fet anys abans.

També costejarà el con-
ducte que concluirà l'aigua ja
neta a la vella depuradora,
des d'on es distribuirá a l'es-
tiu als regants de la zona.

Manteniment

Lògicament, una vegada
assumida la depuradora,
s'encarregarà del seu man-
teniment: energia, material i

personal. Segons un estudi
realitzat pel mateix Ajunta-
ment cada any la depurado-
ra costa 20 milions de man-
teniment.

No obstant l'Ajuntament
no ingressarà a partir d'ara el
total de les taxes, sine' que
es faran dos rebuts diferents
on s'especificarà la quota
per depuració i la quota per
manteniment de la xarxa
d'aigües residuals.

Satisfacció

El bathe de Sóller, Joan
Arbona, es va mostrar molt

satisfet amb l'acord final,
especialment en un moment
crític per les arques munici-
pals.

L'estalvi total ascendeix
a uns 200 milions de pesse-
tes, más els 20 milions
anuals de manteniment.

Fornalutx

L'Institut de Sanejament
també es farà càrrec de la
construcció del conducte
d'aigües brutes des de For-
nalutx fins a la depuradora
de Sóller.

El batle Joan Arbona, satisfet
amb l'acord amb el conseller
Saiz que estalviarà doblers a

l'endeutat Ajuntament.

IBASAN es fa càrrec del cost de construcció i manteniment de la depuradora

Es faran dos rebuts diferents per clavegueram i per depuració

leit ea*

Facilitats 15 anys PROMOTOR LLAUD 7,
SOLLER: C/. Rvdo. Miguel Rosselli5,19. Tel. 630753	 PALMA: C/. Baron de Pinopar, 7 . Tel. 71 03 47INFORMACIO:

VENDA DE PISOS
• PORTER AUTOMATIC
• ANTENA COLLECTIVA
• ASCENSOR
• TRESPOL DE MARBRE
• MATERIALS Primera Qualitat
• APARCAMENTS \SITUACI N

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

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

TEL. (971)6301 68
(de 801  2 y de 2 o 6 excepto sábados y días festivos)

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

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

CA Sa Lluna, rr 74	 Tel. 63 28 74

6
	 Veu local

	
Veu de Sóller/ 17 de gener del 1992

L'Ajuntament en pie va
acordar acullir-se al Pla de
Millorament de Façanes de
la Conselleria d'Educació i
Cultura del Govern Balear,
amb un milió de pessetes,
la mateixa quantitat que hi
va consignar al passat
exercici del 1991.

Per a l'any 1992 a l'hora
de redactar els pressu-
posts, no hi havia cap par-
tida econòmica consigna-
da per destinar a l'esmen-
tat pla. En conseqüència,
els polítics pensaren deixar
la partida oberta amb un
muntant de mil pessetes,
a l'espera dels possibles
esdeveniments econòmics,
deixant així oberta la pos-
sibilitat d'atorgar algun ti-
pus d'assignació.

Ara i arran d'un escrit
enviat per la Conselleria de
Cultura, la corporació s'ha
compromès per majoria
absoluta de tots els seus
membres, a consignar 999
mil pessetes a dita partida,
assolint un total d'un milió
per dedicar a les rehabili-
tació de façanes del
poble de Sóller.

Per no deixar perdre
l'oportunitat del Pla convo-
cant, la partida consignada
s'ha llevat dels pressu-
posts de les festes, a l'es-
pera de poder-hi afegir
aquests doblers quan es
comencin a recaptar els di-
ferents imposts municipals,
o fent un esforç també,
perquè alguns actes de
les festes s'auto-subven-
cionin.



Ensenyar de multiplicar
ales mosques

P.P.

Una de les activitats hu-
manes més afectades per /a
deformació professional tal
vegada sigui la de professor.
Potser us hagueu fixat que,
en parlar amb alguns mestres
d'escota, sembla que us trac-
ten corn a alumnes. I aquesta
actitud docent, aplicada a de-
terminades situacions, pot
arribar a ser fins i tot di-
vertida: corn el cas del porta-
veu temporal del PP-UM, que
en el darrer ple pretenia de-
manar la lliçó als altres regi-
dors.

El poc públic que assisti
resignadament a una avorrida
classe de matemàtiques, no-
més alçà l'orella i rigué la grá-

cia amb la frase: "si la opera-
ción no os sale bien, tendréis
una flor en el culo". També
serviren de despertador les
continues interrupcions del
professor a les intervencions
dels alumnes-regidors que
osaven discutir-li els resultats
de les multiplicacions. I es
que el públic és magnànim, fi-
lòsof i primitiu, i entén que les
classes de matemàtiques han
de servir per qualque cosa
més que per aprendre a mul-
tiplicar 60 milions per 13,455 o
per 14,851.

L'avan!atge que té el
públic sobre els alumnes es
que pot abandonar l'aula en
voler la próxima vegada, el
PP-UM corre el perill d'haver
d'ensenyar la taula de multi-
plicara les mosques...

El ple celebrat aquest dimarts es pot qualificar de pur
tràmit, a jutjar pels temes que es varen aprovar. Una
sessió curta i exempte d'incidents d'importància, cosa
que sempre As digne d'agrair. Al final, l'oposició  formulà
cinc preguntes que foren amplament contestades pels
responsables dels Ambits respectius.

quantitats que ha d'aportar cada
municipi per ser soci del consor-
ci.

Quant a les preguntes formu-
lades pel grup de l'oposició,
PP-UM, es referiren als temes
següents: situació del projecte
de recreixement de platges i
construcció del segon vial de la
platja den Repic, als clots dels
carrers, a la malaltia dels arbres
sembrats a les vies públiques, i
al forat negre de 40 milions de-
tectat a l'Ajuntament.

Respecte a les platges, Bar-
tomeu Colom explicà que Costes
ha fet el projecte i espera que
s'aprovin els pressuposts poder
adjudicar l'obra, que podria co-
mençar a finals d'estiu, per evitar
molèsties als turistes. Quant al
vial, sembla que, en principi, tots
els veins estaven d'acord en sig-
nar i ara demanen contrapartides
que l'ajuntament no pot atorgar
legalment.

P.P./J.C.

En primer lloc, s'acordà apro-
var pagar al contractista Gregori
Puigserver Arbona la quantitat
de 966.000 ptes., corn a suple-
ment de les obres de pavimen-
tació i reparació de les aceres del
carrer Nou; quantitat que havia
quedat pendent de pagar a
l'exercici anterior.

El punt referent a l'adhesió
al consorci format per la Conse-
llena d'Agricultura i els ajunta-
ments de la Serra de Tramunta-
na, que s'encarregarà de gestio-
nar els recursos propis i els pro-
cedents de la Comunitat Econó-
mica Europea, en vistes a la di-
namització económica d'aquesta
área rural, va ser retirat de l'orde
del dia. El motiu és que encara
no es coneix la composició políti-
ca del consorci ni tampoc les

L'Ajuntament, com cada any, necessita subscriure una pòlissa de
crédit per començar l'any.

L'Ajuntament havia oblidat
pagar quatre milions d'IVA

Minacenes
Company
Como siempre más barato

REBAJAS
Todos los artículos están rebajados.

Y 	 recuerde, que puede hacer todas sus compras y
pagarlas en seis meses.

Precios muy especiales, en sartenes y básculas de baño.

C/. Bom n °3 -Telf. 6318 33

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
¿luna, 7— Teléfono 630132

San, Joume, 7 — Teléfono 63 1286
FABRICA: Meto, 48 - Co'n Tabolet- Tel, 630651
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Un Ple amb molt poc contingut

Tots els temes foren d'economia i pessetes

G.M.

A la sessió plenària de
dimarts, el consistori va
aprovar augmentar en
4.528.144 pessetes el
pressupost presentat al
Pla d'Obres i Serveis de
1992 referent al reasfaltat
de 24 carrers.

Per omissió dels tèc-
nics, l'Ajuntament havia
oblidat aplicar l'IVA als
quasi 36 milions que cos-
tará l'obra.

J.C.

L'Ajuntament va apro-
var, i no amb poques
repliques per part de
l'oposició PP-UM, prorro-
gar una pòlissa de treso-
reria per un total de 60 mi-
lions de pessetes que li
permeti subsistir fins que
es comencin a recaptar
els imposts municipals
d'enguany.

Tornas Arbona, res-
ponsable d'hisenda,
explicà que, malgrat els
pressuposts estassin
aprovats, l'Ajuntament no
compta mai amb doblers
per començar a funcionar
fins que es fan les prime-
res recaptacions d'im-
posts. Aquesta pòlissa es
fa cada any amb la inten-
ció de fer front a les des-
peses més urgents i, un
cop s'han recollit diners
dels contribuents, es co-

breix la seva totalitat i es
deixen de pagar interes-
sos.

Francisco Rodrí-
guez, amb to de mestre
d'escola i en nom de
l'oposició, volgué donar
una lliçó magistral d'eco-
nomia basada - això si -,
en simples hipótesis de
les possibles pujades o
baixades del MIBOR
(preu en que els Bancs
compren els doblers al
Banc d'Espanya). A un
moment de la seva expli-
cació aprofità per acusar
la majoria PSM-PSOE-
GMI-CDS de "jugar al pó-
ker con el dinero de los
ciudadanos".

En haver exposat la
seva teoria, va dir que si la
majoria tenia raó, no dub-
taria en "aplaudirles cuan-
do sea"; però també deixà
clar que si s'equivocaven,
"tendréis una flor en el cu-
lo".

Canvi de l'asfalt

En aquesta diferència
també s'inclou un canvi en
el material emprat per as-
faltar que encareix el preu
final: la pavimentació amb
doble tractament superfi-
cial d'emulsió asfáltica i
grava en calent es canvia
per la pavimentació amb
aglomerat asfàltic en fred.

Per tant el pressupost
final que s'ha presentat al
Consell Insular puja a
38.500.295 pessetes.

Finances

Prorrogada la pòlissa de
60 milions per començar
a funcionar

"Nuredduna" recomença
les activitats

L'associació de mestresses de casa "Nu-
redduna" hem recomençat les activitats
aquesta mateixa setmana, després del forçat
impasse de les festes de Nadal. Esperam que
totes les associades hagin passat unes bones
testes i desitjam un bon any per a tothom.

Notificam que el número del sorteig del ra-
diocassette i la coberteria no s'ha venut i, per
tant, pensam tornar sortejar els premis d'aquí
a poc temps.

El sopar de germanor d'aquest mes es ce-
lebrará dia 25. Els tiquets es poden recollir a la
casa Eugenio o als magatzems Company.

La presidenta.

FORNALUTX
Es comunica a totes les persones que vul-
guin assistir amb els seus animals a la be-
neida de Sant Antoni, que se farà diu-
menge dia 19 a les 11,15 hores a l'apar-
cament municipal.

La Comissió



Avisos
eclesials

BENEIDES DE SANT
ANTONI A BINIARAIX

• iumenge vinent, a
les 10,30 hores, tot ce-
lebrant la protecció de
Sant Antono sobre els
animals, tant de pel
corn de ploma, tindran
lloc corn és tradició les
Benefdes.

A les 10 hores es ce-
lebrara la Missa i segui-
dament les Beneïdes.

COL.LECTA DIOCE-
SANA PER L'ACO-
LLIMENT DE LLUC

"Es ja imprescin-
dible per l'Acolliment
del Centenari més aco-
llidor i més digne". I és
hora de fer-ho.

I ho hem de fer entre
tots. Tots l'hem utilitzat
fins ara i tots el conti-

.nuaren utilitzat en el fu-
tur". (De la Carta del
Bisbe Teodor Ubeda).

Per aquest motiu, a
totes les Misses, es rea-
litzarà aquesta col.lecta
extraordinaria que es
dedicara integrament a
tal fi.

MISSA FAMILIAR

El pròxim diumenge,
a St. Bartomeu, a les 8
del vespre, els pares i in-
fants de la Catequesi
tendran la seva celebra-
ció mensual. Els de 3er
nivell son els responsa-
bles de prepararla i
animar-la.

Museu
de Sóller

El proper dissabte,
dia 18, a les 7,30 del
capvespre i amb motiu
de la testa de Sant An-
toni, patró del Museu,
s'oferirà als sods, als
ESTRANGERS RESI-
DENTS s Sóller i als
simpatitzants del Casal,
una recepció a on sex-
posarà el programa
d'activitats culturals de
l'any 1992.

CURSET
SOBRE EL CONREU

DE CITRICS
La Unió de Cooperatives de Balears (UCABAL), amb la col.labo-

ració de la Cooperativa Agrícola "San Bartolomé" organitza dos

cursets relatius al conreu de citrics, que es celebraran durant els me-

sos de gener i febrer. Cada curset consta d'una part teórica i una

part pràctica, i tenen una duració prevista de dues setmanes. Els cur-

sets reuneixen les característiques següents:

Professor: Joan Rayo, master en citricultura per la universitat po-

litécnica de València i tècnic de l'àrea de cítrics de la Conselleria

d'Agricultura del Govern Balear.

Títols dels cursos:
• "Cultiu i tractament de cítrics".

• "Poda i empelt de cítrics".

Duració: 40 hores cada curset.

Horari:
• Classes teòriques: diàriament, de 19 h. a 21 h.

• Classes pràctiques: penents de determinar.

Lloc: Les classes teòriques, als locals de la Cooperativa San Bar-

tolomé. Les classes pràctiques, a una finca particular.

Matrícula: Màxim, 20 alumnes per curs.

La inscripció als cursets és gratuita. Els interessats en assistir-hi

poden formalitzar la seva inscripció a la Cooperativa.

El primer curset començarà dilluns, dia 27 de gener, i es prolon-

gare' per espai de dues setmanes.

Molta animació en el Torneig
Cafeteria Paris

Joan	 Les confrontacions es fan a 301
	 punts, jugant-se 3 partides cada vega-

da.
El passat dia 20 de Desembre co-

mença a la Cafeteria Paris de la Plaça,
un interessant i animat Tomeig de
Dards, per parelles, que esta previst
acabi a finals d'aquest mateix mes de
Gener.

Hi participen un total de 20 equips,
dividits 10 en el Grup A ¡10 en el Grup
B.

El "Tomeig" es disputa en forma de
ffigueta, tots contra tots, passant els 4
primers classificats de cada grup a una
fase final que es disputará per eliminatò-
ries.

El "Tomeig" es troba actualment a la
novena jornada, sent els més clars favo-
rits al triomf final Tomeu-Peter dins el
Grup A,iCandi-Ferran dins el Grup B.

La classificació actual del Trofeu
Especial a la Millor Tirada encapçala-
da pen Mateu és la següent:

1.-Mateu amb 	 140 punts.
2. -Eugeni 	 136 punts.
3.-Pascual 	  136 punts.
4.-Biel 	  135 punts.
5.-Pep-Toni 	 133 punts.
6.-Candi 	  125 punts.

Dards

Atletisme

Es disputará la XIII Cursa Popular Ciutat de Sóller

Cristòfol Castanyer, tercer a "So Llego"
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Lluc: millorar l'acolliment
del centenari

Tots recordam l'any
1984 corn l'Any Centenari
de la Coronació de la Ma-
re de Déu de Lluc.

Per poder rebre les
grans multituds que
aquell any pujaren a vene-
rar la sagrada imatge es
va construir el que deim
"I'Acolliment del Centena-
ri".

El seu cost -en la im-
mensa major part- va ser
sufragat per subvencions
del Govern Autonòmic, el
Consell Insular de Mallor-
ca, la Caixa de Pensions i
la Caixa d'Estalvis de Ba-
lears, a parts iguals: des
d'aquestes Iletres vull
agrair, una vegada més,
la generositat d'aquestes
instal.lacions: a l'estiu el
calor implacable; però,
sobretot, a l'hivern, el
fred, el vent i la pluja
massa vegades han fet
impracticable l'Acolliment.
Endemées, per les grans
celebracions litúrgiques o
culturals, el seu estat ac-
tual resulta poc digne i el
seu aspecte exterior no
queda ben integrat a dins
el bell paisatge de Lluc.

Es ja imprescindible
fer l'Acolliment del Cente-
nari més acollidor i més
digne.

I és hora de fer-ho.

I horn de fer entre tots:
Tots l'hem utilitzat fins
ara, i tots els continuarem
utilitzant en el futur. No-
saltres i les generacions
esdevenidores.

Es per això que he
promulgat una Col.lecta
diocesana extraordinària
per aquest fi, que es ce-
lebrarà el diumenge 19 de
gener, a totes les esglé-
sies obertes al culte a la
nostra Diòcesi.

I per l'èxit de la qual
deman la més generosa
col.laboració als preveres
seculars, als religiosos i
les religioses i a cadascun
dels laics de Mallorca,
corn també a qualsevol
Institució pública o priva-
da que s'hi vulgui adherir.

Siguem generosos
amb la nostra Mare de
Lluc a la qual tots esti-
mam i veneram tant, i
amb el seu Santuari, que
ha de continuar essent
lloc privilegiat i casal del
nostre Poble i la nostra
cultura, i que tant neces-
sita d'aquestes instal.la-
cions. Si consideram que
Lluc és vertaderament "ca
nostra" demostrem-ho.
Gràcies a tots.

Teodor Ubeda,
Bisbe de Mallorca

Casal de Cultura

Joan

El passat dissabte el
capvespre es disputà a la
localitat de Sa Pobla la tra-
dicional cursa popular Sa
Llego, amb una participa-
ció de 161 corredors, dins
els que es trobaven els
sollerics Cristòfol Castan-
yer, Avelí Vidal i Nicolau
García.

El recorregut asfaltat,
era bastant pla.

De sortida es fa un
grup de cinc homes, inte-
grat pen Guillem Ferrer
(guanyador de la "Ciutat de
Sóller" fa dos anys), en
Jaume Rojo, en Valenti No-
vo (guanyador de "Sa Lle-
go" de l'any passat), en
Martí Ferriol i en Cristòfol
Castanyer.

Guillem Ferrer imposa
un fort ritme fins al quilò-
metre quatre, en que par-
teix tot sol, seguit pen T6-
fol ¡en Rojo.

Joan

Indubtablement la sorpre-
sa de la setmana fou la derro-
ta d'en Llorenç Bota, davant
un Antoni Socias pletóric. La
confrontació fou una de les
més disputades que es re-
corden, perdent en Lloren;
uns preciosos punts de cara a
la classificació final.

Els resultats de les darre-
res partides dins la Primera
Categoriasón els següents:

Llorenç Bota 0-A. Socias 2
T. Plomer2-P. Jaume O
A. Pomar O-L. Bota 2

Labrador i Ouetglas
màxims aspirants de
la Segona Categoria

Alfons Labrador i Joan

En Novo i en Ferriol ha-
vien quedat despenjats un
poc abans.

En el darrer quilòmetre
en Rojo pega una estirada,
deixant en Tófol, que entra-
rá en tercer bloc.

La classificació general
quedà amb el següent or-
dre:

1.- Guillem	 Ferrer
(Olimpo)24'54".

2.- Jaume Rojo (Gesa)
2508".

3.- Cristi:4o! Castan-
yer (Palma) 25'13".

4.- Valenti Novo (Olim-
po)25'45".

5.- Martí Ferriol (Olimpo)
2549".

Avelí Vidal i Nicolau
García entraren un poc
ressagats, trepitjant la línia
d'arribada el guardia civil
una mica abans que el po-
pular Nicolau de s'Estanc
del carrer de sa Lluna.

Ouetgles són de moments
els maxims aspirants al triomf
final i al ascens de categoria.
Els dos porten jugades i
guanyades quatre partides. El
rival de més prop és de mo-
ment en Sampol amb els ma-
teixos punts, penó amb una
confrontació més jugada.

Els darrers resultats dins
la Segona Categoria són
aquests:

F. Ferrer, 0-J. Sampol, 2
J. Quetglas, 2-P. Morell, O
J. Agulló, 2-M. Ferrer, O
J. Valera, O-R. Forteza, 2
R. Enseriat, 2-G. Ferrer, O

A més de l'anunciada reti-
rada d'en Miguel Gelabert,
aquesta setmana també ha
optat per l'abandonament en
Vicenç E sta rella s.

Nova Directiva de
la Secció d'Atletisme

De la reunió de diven-
dres passat entre atletes
sollerics del "Centro" i
del "Palma", sortiren im-
portants acords, que es
duran endavant gràcies a
la col.laboració de tots. Es
tractaren els temes de
pressuposts, despeses,
permisos, premis, finança-
ment, assegurances, fitxes,
tauló d'anuncis, i espe-
cialment la creació d'una
Junta Directiva, que fi-
nalment queda així:

Pauli
Francesc Fil.
Joan Reinés.
Francesc Arbona.
Josep Pomar.

i la continuitat de la "XIII
CURSA POPULAR CIU-
TAT DE SOLLER", que
comptà amb el beneplàcit
de tots els reunits.

Billar

V Tomeig Perruqueria J. Socias

Inesperada derrota de L.
Bota davant A. Socias



Balanç dels
primers denou
partits de la
temporada 91/92

guany
podem jugar
la Copa
del Rei"

G.M. 

Amb la victòria de diu-
menge passat del
C.F.Sólier davant el Seislán
a Tercera Divisió Balear,
l'equip es situa en una cel-
moda sisena posició a la
taula classificatória amb 22
punts i quatre positius.

Bona campanya

Cristòfol Tudurí, l'home
del Sóller que ostenta la
primera posició a la llista de
golejadors a la tercera divi-
sió amb 16 gola, ha fet un
balanç per Veu de Sóller de
la present temporada a
punt de passar-ne l'equa-
dor.

Tudurí creu que el

C.F.Sóller esta en un bon
moment i que la seva posi-
ció a la taula classificatória
és molt cómoda. La cam-
panya és molt millor que la
passada, quan en denou
partits sols es tenien 16
punts i quatre negatius.

"Es poden superareis
conjunts precedents"

Destaca també que els
equips que precedeixen el
C.F.Sóller en la classificació,
exceptuant l'Eivissa, sols
porten quatre punts d'avan-
tatge. Aquesta avantatge

és débil si tenim en compte
que manquen encara 19
partits més.

Ningú no discuteix que
l'Eivissa, líder destacat que
sols ha cedit dos punts en
sengles empats, acabara la
Higa a la primera posició.
Tudurí creu que sera l'únic
equip que ascendra a Se-
gona Divisió.

Quant al C.F.Sóller, el
golejador menorquí creu
que podria quedar entre els.
sis primers i accedir a jugar
la Copa del Rei, o, fins i tot,
participar a la Iligueta d'as-
cens sense voluntat de pu-
jar de categoria.

El menorquí CristOfolTuduri ja ha marcat setze gols aquesta
temporada. Es el màxim golejador de la Tercera Divisió Balear.

Futbol III Divisió    

Gols de Tudurí i Alfonso, un a cada part 

1 2        SIAL _anca
la nova victòria

-olta amb     

tre.
Els davanters de l'equip

solleric varen saber aprofitar
bé les jugades creades de
perill, aconseguint els dos
tants que li valgueren la vic-
tòria.

Va ser el menorquí Tu-
dud qui a la treta d'una falta
directa al minut 36 va inau-
gurar el marcador amb el
0-1.

A la segona part el Seis-
lán va intentar millorar el seu
joc fins que al minut 63 Al-

fonso aconseguí el segon
gol solleric.

L'àrbitre Miguel Coll va
mostrar targetes grogues als
menorquins Calucha i Botu-
bot.

Espanya, proper partit

La segona volta de la
temporada la iniciará diu-
menge el C.F.Sóller amb un
encontre contra l'Espanya.

Celler

1•=4P
 les

--	 10 o r t

Comunica a sus clientes que a

partir del viernes dia 1 7 su

establecimiento permanecerá

abierto durante el fin de semana

viernes, sábado y domingo y

aprovecha para ofrecerles su

Cocina Mallorquina.

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

40%69 444r.06#t:

#I‘%	 111°-"Ift.-	 r
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RESULTATS I CLASSIFICACIONS

TERCERA DIVISION
S. Eulálio - Cardassar 	 0-0 Ferriolense - Mallorca At. 	 1-2
Portmany- Poblense 	 2-0 España -Baleares 	 1-2
Cala d'Or - Arenal 	 0-6 Seislán - Stoller 	 0-2
Llosetense -Ferreries 	  1-1 Alayor -Ibiza 	 0-0
Badia C.M. -P. Calvid 	 2-0 Manacor - Son Roca 	 1-0

Ibiza 	 19 17	 2	 0	 47	 6	 36 +18
Baleares 	 19 11	 4	 4	 28	 17	 26 +8
Manacor 	 19 13	 0	 6	 30	 19	 26 +6
Cardassar 	 19 10	 6	 3	 25	 20	 26 +8
Portmany 	 19 10	 3	 6	 21	 15	 23 +3
Sóller 	 19 9	 4	 6	 33	 20	 22 +4
Mallorca At 	 19 8	 6	 5	 24	 16	 22 +4
Ferreries 	 19 6	 9	 4	 25	 16	 21 +3
P. Calvià  	 19 8	 5	 6	 20	 14	 21 +3
Alayor 	 19 7	 7	 5	 21	 15	 21 +1
Bacilo C.M. 	 19 6	 7	 6	 20	 18	 19 -1
S. Eulitlia  	 19 6	 5	 8	 18	 21	 17 -1
Llosetense 	 19 5	 7	 7	 24	 27	 17 -3
Ferriolense 	 19 6	 5	 8	 21	 25	 17 -3
España 	 19 6	 3	 10	 18	 28	 15 -5
Arenal 	 19 4	 5	 10	 16	 21	 13 -5
Seislán 	 19 5	 3	 11	 17	 25	 13 -7
Son Roca 	  19 3	 5	 11	 10	 25	 11 -9
Poblense 	 19 3	 4	 12	 20	 31	 10 -8
Cala d'Or 	 _	 19 1	 2	 16	 9	 68	 4 -16

PRIMERA REGIONAL
Escolar -Rotlet Molinar 	  2-1 Sta. Eugenio - Soledad 	 1-3
Petra - Margaritense 	 0-2 Pto. Pollensa -Independiente 	 0-3
Génova - Cide 	 3-1 PortdeSóller -Artá 	 2-1
At. Rafal -Consell 	 1-1 Collerense - Alquería 	 2-1
Sant Jordi -1.Sallista de S 	  1-0

Génova 	  18 13	 3	 2	 46	 20	 29 +9
At. Rafal 	18 12	 4	 2	 33	 6	 28 +8
Consell 	 18 10	 6	 2	 27	 14	 26 +10
Soledad 	 18 9	 3	 6	 23	 21	 21 +1
Independiente 	 18 9	 3	 6	 30	 28	 21 +5
Ode 	  18 8	 3	 7	 38	 29	 19 +3
Pto. Pollensa  	 18 8	 2	 8	 30	 27	 18 -2
Sta. Eugenio  	 18 6	 5	 7	 30	 25	 17 +1
Collerense 	 18 7	 3	 8	 27	 27	 17 -1
PortdeS611er 	 18 7	 3	 8	 38	 38	 17 -1
Escolar 	 18 6	 5	 7	 24	 28	 17 -3
Margaritense 	 18 6	 5	 7	 28	 34	 17 -3
Alquería 	 18 6	 4	 8	 26	 30	 16 -2
Artó 	 18 6	 4	 8	 23	 36	 16
Rotlet Molinar 	 18 6	 2	 10	 21	 30	 14 -4
Sant Jordi 	 18 5	 4	 9	 30	 41	 14 -6
Petra 	 18 3	 4	 11	 18	 34	 10 -6
J.Sallista de S 	 18 2	 3	 13	 13	 37	 7 -9

JUVENILES PRIMERA REGIONAL
GRUPO A

España, S - Pollensa, 3 Barracar, 1 -J.Sallista A, 4
Petra, 3 -Murense, 1 Sóller, 1 - Campos, 2
Binisalem, 1 -Manacor A, 7 Poblense, 5 -Felanitx, 3
B.C.Millor, 1 - Escolar, 1 Pto. Pollensa, 2- G.Alcudia, 8

Manacor A 	 18 16	 2	 0	 62	 9 34
J.Sollista A 	 18	 14	 2	 2	 80	 13 30
Poblense 	 18 10	 4	 4	 40	 25 24
Sóller 	 18 10	 3	 5	 50	 22 23
España 	 18	 9	 5	 4	 44	 32 23
B.C.Millor 	 18	 9	 4	 5	 32	 22 22
Escolar 	 18	 6	 8	 4	 34	 30 20
Barracar 	 18	 5	 7	 6	 37	 40 17
Murense 	 18	 7	 2	 9	 38	 44 16
Pollenso 	 18	 5	 6	 7	 24	 31 16
G.Alcudia 	 18	 6	 3	 9	 36	 33 15
Campos 	 18	 4	 6	 8	 32	 43 14
Peta 	 18	 5	 3 10	 25	 34 13
Feldnitx 	 18	 3	 5 10	 30	 55 11
Binisalem 	 18	 3	 2 13	 24	 69 8
Pto. Pollensa 	 18	 1	 0	 17	 19	 105 2

Futbol juvenil

No va poder
ser
C.F. Sóller, 1
Campos, 2

Alineació: Alcover, Po-
mar, Ensehat, Bernat, Sergio,
Sacares, Jiménez, Fontanet,
Rodríguez, Molino, Ros (Coca,
Seguí).

Amonestaciones: Targe-
ta vermella: Jiménez, Bernat,
Alcover i Enseñat

Gals: 1 -1 Rodríguez.
Comentari: Es va donar

un domini altern, peró amb
més ocasions pels locals, on
la més clara va ser un penal
fallat per. en Fontanet. Poc
després, els visitants amb una
falta directa aconsegueixen
agafar aventatge (0-1) fins
arribar al descans.

A la 2ona part, es va sortir
fent una torta presido, creant
noves ocasions fins arribar al
gol, obra d'en Rodríguez
aconseguint batre el porter a
la seva sortida per alt. (1-1). A
partir d'ara es donen una sé-
ne d'incidències amb expul-
sions de jugadors sollerics,
porter i tot.

Amb la falta comesa pel
porter es quan el visitants
aconsegueixen el 0-2 amb tir
directe aporta.

Proper partit Sallista -
C.F. Sóller.

Redacció

Alineacions

Seislán: Tomé, Riuda,
Cote, Tia, Salva, Franz, Raúl,
Espineta (Calucha), Ignacio,
hago (Botubot) i Toval.

&Alar: Juanjo, Edu (Ro-
dríguez), Nadal, Brugos,
Bestard, Martín, Marín, Bal-
tasar, Tudurí, Sánchez (To-
var) i Alfonso.

Comentari

Diumenge passat es
disputa a Maó el denové
partit corresponent a la 'liga
de futbol de tercera divisió
que marca l'equador de la
present temporada entre el
Seislán i el C.F.Sóller.

En un camp enfangat a
causa de la pluja el Sóller va
saber dominar l'equip con-
trari que es va veure ofegat
davant el bon joc dels qui,
finalment, venceren l'encon-

Futbol benjamí

Superioritat
visitant

Sollerense, 1
Platges Calvià, 7

Alineació:	 Carbonell,
Hernández, Muñoz, Enseñat,
Bota, Bauza., Guerrero,
Campo, Adrover, Timoner,
Barceló (Querol, Oliver, Mar-
cús, Pomares).

Gols: 1 - Barceló.

Comentad: Enfront a la
superioritat visitant poques
coses es podien fer. Els
sollerics varen Iluitar però
sense tenir massa sort.

Proper partit: Indepen-
diente - Sollerense.

Futbol Infantil

S. Francesc At. O
Sollerense 5

Antoni Liadó

FITXA TECNICA:
Sollerense: Lladó, Marroig, Mas, Ventura,

Coll, Serafin, Bernat, Ravi, Victor, Puig, X.Ensen-
yat (Moret!, Galindo, Nofre, T.Arbona Querol)

GOLS:
0-1 Ravi. 0-2 Victor. 0-3 Victor. 0-4 Bernat.

0-5X. Ensenyat.

COMENTAR!:
En els primers minuts de joc l'equip del Sant

Francesc es tanca en defensa per no encaixar
cap gol.

A partir del tant d'en Ravi el "So//eren
-se" arriba millor dins l'àrea local. En el darrer

minut de la primera part aconseguia el seu segon
gol. A la segona part l'equip d'en Nico sortí a
augmentar la diferència i aconseguí tres gols més.

Quasi al final del partit el porter suplent Morell
(que sortí a la mitat del segon temps) va aturar un
penal, aconseguint que el "Sollerense" no en-
caixés cap gol.

Futbol cadets

La sort es va decantar
cap els locals
Camp Red& 2
C.F. Sóller, O

Alineació: Gregori, Ribas, Padilla,
Brage (Enseñat), Colom, Rodríguez,
Ros, Casas, Carbó, Valcaneras, Mar-
tínez.

Comentari: S'enfrontaven els dos
primers classificats i d'aquest partit
depenia el primer Hoc. Va ser un partit
molt emocionant sense un clar domi-
nador, però en el minut 40 de la 1 a.
part els locals varen aprofitar una
ocasió per poder partir al vestuari
amb aventatge en el marcador.

A la 2ona. part la cosa no va variar
gaire en quant a domini i joc, però
amb clar fora de joc, que l'arbit no va
pitar, els locals aconsegueixen .fer 21
2-0, resultat definitiu.

Proper parta C.F. Sóller - Ra-
món Liull.



Inesperades derrotes del Sóller,
Unió i Belles Pistes

Buixó

El. M.V. Brasilia, des-
prés de la sensacional vic-
tòria a les dificilissimes pis-
tes del Son Cladera, se
reafirma en el liderat de la
"Lliga d'Hono r ' . i es el que
compte amb més possibili-
tats per aconseguir el Títol.
Ja esta a QUATRE punts
per damunt dels seus més
directes rivals, Unió d'Inca i
Puente.

El més destacat de la
jornada tal volta hagui es-
tat la derrota dels dos
equips locals Unió de
Sóller i Sóller, que perde-

ren en els seus respectius
desplaçaments a les pistes
del C.P. Visa i At. Andrats,
dos conjunts, situats a la
zona baixa de la classifica-
ció, concretament en els
llocs segons i tercer dels
darrers.

Sorprenent i inespera-
da derrota a casa del
Belles Pistes, enfront del
Bar Central, que el deixa a
la meitat de la taula classi-
ficatória.

Jornada victoriosa pel
demés equips que pertan-
yen al C.P. Unió de Sóller,
ja que tots guanyaren les
seves respectives confron-
tacions.

Resultats

Lliga d'Honor
At. Andratx, 6- Sóller, 3
Visa, 7 - Unió de Sóller, 2

Primera B
Unió de Sóller, 7 - Bar Md-
laga, 2

Segona B
Belles Pistes, 4 - Bar Cen-
tral, 5

Tercera C
Unió de Sóller, 7 - Inca, 2

Femenines
Unió de Sóller, 7 - Son
Gotleu, 2

CALLE BAUZA, N° 9
TEL. 63 33 50

TELEFAX 63 33 12
07100 SOLLER

MALLORCA - ESPAÑA
TITULO A BAL. 195

SUPER OFERTA
CANARIAS

5 NOCHES
	

12 NOCHES
HOTEL 2 ESTRELLAS

A.D. 27.500 	 37.900
M.P. 29.750 	 43.500
P.C. 32.500 	 49.250

HOTEL 3 ESTRELLAS
A.D. 29.500 	 42.750
P.C. 34.500 	 49.800

HOTEL 4 ESTRELLAS
M.P. 33.500 	 48.500

Este precio incluye:
Avión directo PALMA - TENERIFE - PALMA.

Traslados de llegada y salida a Pto de la Cruz.
Estancia en el hotel y en el régimen elegido.

Seguro turístico.

PALMA-BRUSELAS	 1 Pasajero Ida-Vuelta: 27.200
BRUSELAS - PALMA - 	Pasajero Ida-Vuelta: 21.600
AVION DIRECTO MENORES 25 AOS: 24.800

lo
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Petanca

El Calendari Illenc queda resumit a vuit proves

Aquest any només 5 pujades i
3 Ral.lis puntuables

Joan

Bastant fluix, de nou, el
Calendari Illenc aprovat per la
Federació Balear d'Automobi-
lisme.

Nomas 8 proves seran
puntuables aquest any, cinc
pujadas i tres Ral.lis, que-
dant corn a possibles candi-
dates a disputar-se el Rail
d'Hivern i el Ral.li de Mana-
COI, suspeses la passada
temporada.

A destacar que la primera

pujada puntuable, -i la més
important- es disputara a
Sóller: la Pujada al Puig Ma-
jor, de la Drac, puntuable
pel Campionat d'Espanya
de Muntanya.

Igualment el primer Ral.li
sera de nou un altre any el
solleric "Ral.li Vall de
Sallar".

Corn a dades importants
i esperades ja pels aficionats,
la prohibició de participació
dels "fórmules" a les pu-
jades, i la continuació del
Grup

Calendari temporada 1992

415  Abril: Pujada Drac al Puig
Major.

2 i3Maig:Ral.li Vall de Sóller.
23 i 24 Mig: Pujada Caima-

ri-Uuc.
131 14 Juny:Crtterium IR-Ca-

sino.
ill /2JuktCriteriumDrac.
29 i 30 Agost: Pujada a Sant

Salvador.
12 i 13 Setembre: Pujada a

Bunyola.
26 i 27 Setembre: Pujada a

Pollença.

SENIORS MASCULINS
J.Cap6Felanitx 14
J. Mariana 61

A pesar de la clara victòria
el triomf no sera suficient per
aconseguir el liderat. El partit
no tingué història. Fou un clar
domini del Mariana del minut
1 al 40, ploguent durant tot el
temps.

JUNIORS MASCULINS
J. Mariana 40
SantJosep39

Partit amb molt pocs
punts. En el descans els visi-
tants dominaven per 11 a 18.
A la segona part els locals
empenyeren a la defensa, i en
el minut 10 ja havien donar la
volta al marcador. Els minuts
finals foren d'una gran emoció
per l'incert del resultat.

JUVENILS MASCULINS

J. Mariana 49
B. Inca 50

La defensa en zona del B.
Inca fou una barrera que el
Mariana no pogué superar
quasi mai. La precipitació en
els tirs i la poca mobilitat dels
seus homes foren una cons-
tant. Només a la mitat del se-
gons temps la presió que po-
sa en practica el Mariana va
fer concebir algunes esperan-
ces, però en el darrer segon
es falla un tir que hagués re-
presentat la victdria.

Les baixes de B. Martin i
C. Pomar i que a Pérez se li
anotessin 3 faltes en els cinc
primers minuts fou una de les
causes de l'abultada derrota.
Les locals pressionaren al
llarg de tota la pista donant
poques alternatives a la base
del Mariana de passar el ba-
ló, del qual el Sant Josep va
saber treure el seu fruit.

CADETS MASCULINS
Espanyol 44
J. Mariana 51

Saborosa victòria davant
un dur i violent rival. La pres-
sió dels locals al Ilarg de tota
la pista a base de colzades i
genollades no fou obstacle
perquè el Mariana -jugant
amb intel.ligència- s'en pones
la victòria. En el descans els
locals guanyaven d'un punt
(21-20). En el primers corn-
passos del segon temps els
locals arribaren a disposar
d'una diferencia al seu favor
de 10 punts, pero la gran Iluita
davall els taulers de A. Gela-
bert va fer possible una re-
montada que al final es traduí
en una merescuda victòria de
44 a 51.

INFANTILS FEMENINS
Molinar28
J. Mariana 36

Important victòria per se-
guir aspirant al primer 'loc. Es
juga un bon partit dominant

INFANTILS MASCULINS
J. Mariana 42
Sa Pobla 40

Tres quartes parts del par-
tit els visitants anaren per da-
vant en el marcador, pero en
els darrers 10 minuts el Ma-
riana dona la volta al marca-
dor, el que li permeté seguí
imbatut. El partit fou d'una
gran tensió Iluitant cada baló
al maxim, les defenses preva-
leren damunt els atacs. S'en-
tra en els darrers trenta se-
gons amb tant sols dos punts
de diferencia pels locals, que
varen saber mantenir. D. Co-
bos i J. Morell foren els
millors dins un equip que va
estar a gran altura.

MINIS MASCULINS
SantJosep A 64
J. Mariana 23

A pesar de la derrota es
nota una gran progressió, que
en els vinents partits pot do-
nar els seus fruits. S'ha millo-
rat en moltes coses, passes,
tir, rebots i col.locació a la pis-
ta. El Sant Josep fou superior i
un just guanyador.

MINIS FEMENINS

Mariana 64
Gesa 20

Seguint la marxa cap al
primer lloc el Gesa no fou ri-
val. Els rebots baix dels dos
taulers només tingueren un
amo i senyor, el Mariana. A.
Peñas, N. Lorente i D. To-
ril:iris foren les que tingueren
el major botí, jugant un bàs-
quet fàcil. Tot sortí a demanar
de boca.

PARTITS PEL
VINENT DISSABTE

A les 10'- hores MINI
FEMENI J. Mariana -
Llucmajor.

A les 11	 hores MINI
MASCULI J. Mariana - San-
ta Maria.

A les 12'- hores: INFAN-
TILS FEMENINS J. Mariana
-Esporles.

A les 17'- hores CADETS
MASCULINS J. Mariana -
S. Agusti.

Basquet

Els infantils masculins segueixen
imbatuts

Jota
	

JUVENILS FEMENINS
	

sempre, tant en el marcador
SantJosep67
	

corn a la pista, i tant en els
J. Mariana 37
	

rebots corn en el joc defensiu.

BAR - CAFETERIA

SAXO'S
Avui divendres,

a partir de les 20 h. vos oferim
una torrada ambientada per

l'orquestra ESTEL D'OR

VOS HI ESPERAM!

Es Través n° 15 — Port de Sóller



SHUTO

ØI

SHUTO - UK E

SHUTO-UKE: Defensa mitja que compren la zona pectoral del cos humà.
En aquest cas la ma esta oberta i la defensa es realitza amb el cantell. Per
a la realització correcta és important no moure la munyeca (ha d'estar en
linia recta) ¡que el braç i avantbraç formin un angle de 90 graus.

GEN - BARAI

GEDAN-BARAI: Defen-
sa baixa per aturar un
atac dirigit cap als ab-
dominals. Per fer l'exe-
cució correcte és millor
que al moment de "ca-
rregar" la defensa es
juntin els colzes, acon-
seguint aixi una trajec
tòria més Ilarga, podent
fer una aturada més
poderosa; també és
important que el puny
quedi damunt el genoll i
no al costat d'aquest.

Joan

El "VII Tomeig Circulo
Sollerense" ha arribat ja a
la seva recta final. Després
de la disputa de la Tercera
Ronda, que donà els se-
güents resultats:

Hector Guerrero O - Je-
sús-M. Abellà 1

Antoni Molino 1 - Jaume
Mascará O

Antoni Colom 1 - Jaume
Morell O

Joan Marroig NP - Gui-
Ilem Pons NP

Jaume-A. Agulló O -
PauliAguiló 1

Joan-M. Navarro O - Pa-
co Rado 1

Rafel Baugi9 0'5 - Miguel
Oliver 0'5

Jesús Abellà i Antoni Mo-
lino queden de moment
empatats a tres punts, ha-
vent de sortir -molt possi-
blement- el guanyador defi-
nitiu d'entre ells dos.

Recordem que fins ara
en Jesús-M. AbeIIà s'ha
imposat a tres dels sis tor-
neigs disputats, i que n'An-
toni Molino a dos.

La partida final entre els
dos candidats amb més es-
perances al triomf final (no
apta per a cardíacs) es dis-
putarà avui, a les sis del
capvespre, en el "Centro".

La classificació actual, a
manca de la disputa de la
quarta Ronda és la següent:

1.- Jesús Abellá, 3 punts.
2- Antoni Molino, 3 punts.
3.- Antoni Colom, 25 punts.

4.- Pauli Agulló, 2 punts.
5.- Paco Rado, 2 punts.
6.- Hector Guerrero, 2
punts.
7- Jaume Mascará, 1'5
punts.
8.- Jaume More/I, 1 punt.
9.- Joan-M. Navarro, 1
punt.
10.- Guillem Pons, 1 punt.
11.- Jaume-A. Agulló, 1

punt.
12.- Joan Maffoig, 1 punt.
13.- M. Oliver, 05 punts.
14.- Rafel Bauçá, 05 punts.

Sent aquestes les parti-
des a disputar-se fins al dia
18 de Gener

Jesús Abellà - Antoni Moli-

no.
Antoni Colom - Paulí Agulló.
Paco Rado - Hector Guerre-
ro.
Jaume Morell - Jaume Mas-
cará.
Joan-M. Navarro -
Pons.
Jaume-A. Agulló - Miguel
Oliver.
Joan Marroig - Rafel Baugá.

16 inscrits
al Torneig
"Albatros"

Joan

Dissabte passat, el
capvespre, es va fer en el
Bar Albatros del Port de
Sóller el sorteig de les par-
tides corresponents al "IV
Tomeig Penya Alba-
tros", que es disputara
pel Sistema suis, al llarg
de 8 setmanes.

A més de 14 socis de
la Penya, hi figuren ins-
crits els sollerics del "Cir-
culo Sollerense" Je-
sús-M. Abellà i Hector
Guerrero, ja que corn co-
mentaven personalment
els organitzadors a "Veu
de Sóller" aquest és de
carácter comarcal.

Patrocina el "Tomeig"
el Bar Albatros, comptant
amb la col.laboració de
Cetvesa San Miguel, Sa
Nostra, "Circulo Sol/eren

-se", Cofradia de
Pescadors, Comissió de
Festes del Port i Peter
Holt.

Escacs

El Tomeig "Circulo Sollerense"
ala recta final

Comença el "IV Torneig
Penya Albatros"

Avui, a les 6 del capvespre, la partida de máxima rivalitat: MOLINO—ABELLA.

PETITS ANUNCIS

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

Telefonau al 63.03.87

COMPRAM MO-
BLES i qualsevol altra
cosa rústica o antiga.
Pagam al comptat. An-

tiguitats Antoni de sa
Coma (Jeroni Bisbal).
Carrer del Vicari Pas-
tor, 8. Telf. 63.08.65 i
63.07.68.

BANUS antiguitats.
Restauració, compra i
venda de mobles i
d'objectes •tritics. Ca-
rrer de la Rosa, 3. Te1f.
63.28.73i63.10.67.

ES	 TRASPASA
LOCAL COMERCIA al
carrer de sa Lluna. T f.
63.06.51 i 63.01.32.

Som una cusseta
entrevessada de Coc-
ker, que cerca urgent-
ment un amo. Telf. 63 38
16.

VENC PISOS a

Sóller, al carrer de sa
Mar, cantonada amb Sa
Filadora, amb aparca-
ment i traster. Preus in-
teressants. Telf.
63.03.83.

SE BUSCA CHICA
para trabajos domésti-
cos durante todo el ario,
en el Puerto de Sóller.
Horario: de 8 a 14 h.
Telf. 631833.

VENDO OLIVAR en
Els Marroigs, con casi-
ta-porche. Telf. 630086.

SE VENDE PISO en
Palma, a 3 minutos pla-
za de España. Tres ha-
bitaciones dobles, dos
baños, salón-comedor
con chimenea, cocina
amueblada, puerta
blindada. Telf. 63 32 69,
de 4 a 9 de la tarde.

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

ALQUILARIA PISO
en Sóller o proximida-
des.

Teléfono: 634053.
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Karate

Els estils
de Karate

Dins les formes de fer karate
existeixen diferentes maneres
de practicar una mateixa técni-
ca, que s'anomenen "estils de
karate". Des de fa uns anys l'estil
que s'en dur la palma dins Mallor-
ca és l'anomenat "SHOTOKAN",
principalment el de l'associació
fundada per Nakayama: JKA (Ja-
pan Karate Association), encara
que també n'existeix una altra
fundada per Kanazawa. A Sóller
es practica el karate SHOTOKAN
en les seves dues vertents.

Aixf i tot algú pot fulletjar un
llibre de karate que es contradigui
amb les explicacions que sortin a
"Veu de Sóller" simplement hi
pot haver algún karateka que no
estigui totalment d'acord, tots po-
dem tenir la raó, ja que qualsevol
estil que estigui amparat dins la
Federació és correcte.

Les regles bàsiques del Karate
(2)

Defenses i esquives
Bartomeu Mayol

Una defensa (uke) consisteix en aturar un
atac, ja sigui avançant, cap al darrera o al ma-
teix lloc, mentes que una esquiva (tai-sabaki)
consisteix en desviar-se lateralment de la tra-
jectbria d'un atac i evitar així l'impacte.

Segons la seva naturalesa les defenses i
esquives poden ser altes (jodan), mitjes (chu-
dan), o baixes (gedan), parts en que es divi-
deix més fàcilment el cos humà segons la seva
anatomia i possibilitats d'atac i defensa.

El que més intriga a la gent que desconeix
el karate és saber si dins la vida real es pot
aplicar, doncs bé, totes les defenses i esqui-
ves tenen una efectivitat totalment real, hem
de pensar que si ens remontem als origens de
les arts marcials, veurem que aquestes foren
creades per la gent del poble per defensar-se
de Iladres i atracadors de camins.

Tot i que durant el desenvolupament del
karate també s'ha cercat una estética i un per-
feccionament tècnic que no permet la mateixa
rapidesa en el combat; es a dir, els karateques
competidors no poden emprar les tècniques
d'atac i defensa d'una manera molt técnica, és
una altra forma de fer karate que podem dife-
renciar amb molta facilitat.

AGE-UKE: Defensa alta que
compren des de el coll fins al
front. El secret per realitzar la
defensa rápida i efectiva és
aixecant el colze de manera
lineal dins la trajectòria
d'execució, no aixecar
l'esquena ¡girar l'avantbraç al
final de la técnica.

AGE-UKE



Alomar i Garrido exposen a Meran fins a finals de mes.

L'enginyer
Guillermo Conde
deixa l'Ajuntament

Guillem Conde ingressà a les Cases de la Vila pel julio!
de 1991 corn a enginyer industrial.

J.C.

El jove enginyer municipal Guillem Conde va
acabar de prestar serveis a les Cases de  la Vila el
passat dimarts, per motius de canvi de treball. Gui-
Ilem Conde va ser contractat per l'Ajuntament l'any
passat com a enginyer tècnic municipal, ocupant-se
de realitzar els informes relatius a activitats nocives,
insalubres i perilloses, i les inspeccions també ore-
pies d'un enginyer. Ara Conde ha estat contractat
per l'empresa palmesana EMAYA -Empresa Muni-
cipal de Aguas y Alcantarillados-, on ocupara el cà-
rrec de responsable general dels serveis de neteja
de tota la ciutat. Guillem Conde va exercir les seves
tasques municipals amb plena entrega al seu co-
mes. Des d'aquestes planes, li volem desitjar els
maxims encerts en el seu nou lloc laboral i, sobretot,
que es redordi sovint del poble de Sóller.

kEtP,
_

Gr	 Novetru, grup jt , •
la cultura, especialment a tra...	 de la literatura, o ,

demà dissabte cinc anys d 'existencia.
Des de la seva creaciá el grup es va fer seu l'objectiu de

divulgar els costums de la nostra terra amb l'organització
d'actes diversos.

Fins am la realització mét important del Grup Novetat ha
estat el concurs de poesia Vall d'Or, del qua! ja se n'han
celebrat quatre edicions.

Cal destacar també que de la saya Comissió de Música
varen rs	 a Sedier les Joventuts Musicals.

El Grup
Novetet
compleix
cinc
anys
d'existència

t_

Ajuntament

Les Cases de la
Vila disposaran
d'aire acondiCionat

P. P.

Després d'estudiar els tres pres-
suposts presentats per altres tantes
cases comercials, la comissió de Go-
vern decidí acceptar l'oferta de NORD,
S.A. per instal.lar un sistema d'aire
acondicionat a les dependencies de
les Cases de la Vila. NORD presenta
l'oferta mes barata, que ascendeix a
5.345.000 ptes., i s'espera que pugui
entrar en funcionament la setmana
que ve.

Tres plantes

El sistema elegit es el de bombes
de calor, marca "Daikin" multi-split. En
total s'instal.laran quatre unitats con-
densadores a l'exterior i 18 evapora-
dores a l'interior. Amb aquest equipa-
ment quedaran cobertes les necessi-
tats de ventilació i refrigeració a la
primera, segona i tercera plantes.
Quedaran pendents d'acondicionar la
planta baixa (policia local  i informació),
la quarta planta (arxiu) i algunes sales
de la tercera.

La decissió d'instal.lar aire acondi-
cionat a les Cases de la Vila ve moti-
vada per la necessitat d'estalviar
energia, tennt en compte que l'actual
sistema de plagues elèctriques a l'hi-
vern i ventiladors a l'estiu es excessi-
vament car i no arriba a cobrir les ne-
cessitats.

ESPECIALISTAS EN QUITAPINTURAS

persianas, puertas, muebles, etc.

ts,

ak.
'41n11111i .

una capa encima la otra

nosotros las quitamos todas

c 

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

Veu local
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Art

P.P.

La direcció de la galeria
Maran ens ofereix, des del
passat dimarts, una exposi-
ció compartida de Pedro
Alomar i Martín Garrido. Sota
el títol genèric de "Colores",
els dos artistes ofereixen
unes obres abstractes però
tanmateix ben diferentes.

El món passional
d'Alomar

L'obra d'Alomar es sim-
plement vital, plena de color,
però de colors ben combi-
nats.

La seva obra esta plena
de masses, de línies i d'es-
pais infinits, que es prolon-
guen més enllà dels quadres,

corn un inconscient retorn als
deserts, a les platges, a la
vegetació i a la sabana afri-
cana que tan bé coneix. El
conjunt, exòtic i estimulant.

La història gráfica
de Garrido

Garrido, pel seu cantó, ha
elegit restes gràfics i mate-

rials de rebuig que serveixen
de suport als seus quadres.
Materials de rebuig, però,
que han tengut la seva histó-
ha i han estat tractats, inves-
tigats i racionalitzats per l'au-
tor.

El resultat, combinació de
color i textura, es d'una sim-
plicitat tan primaria que ens
remet al món de les idees.

Exsecallada
als arbres
del Celler

Redocció

En el transcurs de
les dues darreres
setmanes, els mem-
bres de la Brigada
municipal d'Obres
han procedit a exse-
callar els arbres dels
carrers de la barriada
de/Celler.

Alguns d'ells, que
es trobaven afectats
de malaltia, han estat
arranats fins a la soca
per veure de sal-
var-los.

La barriada se-
güent es la de l'avin-
guda d'Astúries i del
Camp den Canals,
que no foren exsaca-
Ilats l'any anterior.

Malaltia

En el darrer ple
ordinari,	 el	 PP-UM
s'interessà precisa-
ment per la malaltia
que sofreixen alguns
arbres de la via públi-
ca, especialment els
de la plaça Constitu-
ció, la d'Espanya i sa
Raval que, a criteri
dels informes recollits
per Antoni Burgos,
estan afectats per
l'aranya roja que fa
uns anys ha invadit la
nostra comarca, es-
pecialment els cítrics.
El regidor d'UM es
compromete a asses-
sorar la corporació a
l'hora de tractar els
arbres.

Pedro Alomar i Martín
Garrido comparteixen
exposició

Oficina de
Información

Primera
excursión
de soldados
al monasterio
de Randa

Con motivo de la reciente
creación de la Oficina de In-
formación al Soldado (OFIS)
de este E.V.A. 7, nos compla-
ce remitir información de la
primera excursión efectuada
por los soldados de esta Uni-
dad al Monasterio de Randa y
posterior comida en el Res-
taurante CAL DIMONI de Al-
gaida, con regreso al Acuarte-
lamiento a las 18,30 horas.

Nos honra comentar que
fue un día muy agradable en
que todo el personal disfrutó
de un día fuera de "rutina" en
el que todos lo pasaron fan-

tásticarnente y con deseos de
que pronto se programen
nuevas salidas, de la que esta
Oficina ya tiene en proyecto.

También desde aquí, es

nuestra intención, saludarle a
informar a los futuros solda-
dos sollerics que se incorpo-
ren al "PUIG MAJOR" que dis-
pondrán de una oficina en la

que le podrán resolver, sino
todos, muchos de los proble-
mas con los que se podrán
encontrar a su incorporación a
filas.

BOBINATGES
PERE

Reparació motors i
Maquines elèctriques

Cl, Victòria, 50
Telf. 63 23 71  

Els familiars d'Antoni Muntaner Martínez
vos comuniquen que dissabte a les set

del vespre hi haurà una missa
a la Parròquia de Sant Bartomeu en sufragi

de la seva Anima.   




