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Redacció

Demà, dissabte, a
les 10 hores del mati,
es disputarà a Son
Angelats (comença-
ment de la carretera
de Deià), la Final Co-
marcal de Cross, or-
ganitzada pel Comitè
d'Esports Escolar de
Sóller.

Les categories i
distàncies a recórrer
són les següents:

Iniciació Masculina 800
metres
Iniciació Femenina 600
metres
Benjamins Masculins
1.500 metres
Benjamins Femenins
1.000 metres
Alevins	 Masculins
2.500 metres
Alevins	 Femenins
1.500 metres
Infantils 	Masculins
3.500 metres
Infantils	 Femeoins
2.500 metres
Cadets	 Masculins
5.000 metres
Cadets	 Femenins
3.000 metres

Segons una noticia apareguda al
diari Baleares, el jutge de primera ins-
tància núm. 4 de Ciutat ha admès la
sol.licitud de fallida de Transports
Veguer, S.L., una de les empreses
punteres de la nostra illa en materia
de transports de mercaderies. Aques-
ta empresa tenia com a clients le
companyia explotadora de la pedrera
d'Establiments i l'empresa construc-
tora del túnerde Sóller.

Les inscripcions es
poden fer als Centres
Escolars, i a Son An-
gelats fins mitja hora
abans de comencá les
proves. Hi haurà me-
dalla pels tres primers
classificats de cada
categoria.

A l'esquerra l'olivar  i al centre el camp de futbol, que continuare podent ser utilitzat per la població.

Una sentència obliga la Marina a tornar part de l'Estació Naval

Un Wat*, el camp de futbol i el
polvorí tornen a mans privades

G.M. l'ús  actual de les instal.lacions i terrenys no s'adequa a
ús pel qual va ser venut o expropiat.

L'Ajuntament ha iniciat converses amb els benefi-
ciats per la sentencia per arribar a convenis per a la uti-
lització del camp de futbol.

Properament es desplaçará. a Sóller un tècnic del
Ministeri de Defensa per estudiar possibles reversions.

(Més informació a pagina 7)

Segons una recent sentencia. del Tribunal Suprem
un olivar vei de l'Hostal Es Port, • 'antic polvorí i el camp
de futbol han de ser tornats als seus antics propietaris:
la familia Montis.

La decisió del Suprem es fonamenta en el fet que

Ultimats els tràmits tècnics
pel recreixement de platges

J.C.

Segons ha informat
aquests dies el regidor i bat-
le del port Bartomeu Co-
lom, els preparatius i demés
tràmits tècnics es troben a
punt per iniciar les obres de
recreixement de les platges
del Port de Sóller.

La passada setmana
Bartomeu Colom es va en-
trevistar amb l'ingenier Ri-
cardo Collado per tractar
amb profunditat aquest te-
ma. Collado va informar que
l'estudi geofisic que s'ha-
via encomanat per cercar
l'arena necessària per re-
créixer les platges ja es tro-
ba finalitzat i la seva entrega
es farà efectiva d'aqui a un
parell de dies. Aquest infor-
me es quasibé l'únic requisit
que mancava a la Conselle-
ria d'Obres Públiques per
poder habilitar el pressupost El batle del pon té ?'esperança que la regeneració

	corresponent. Un pressu-	 de platges es dugui a terme durant el1992.

De moment, encara no
'es poden donar dates con-
cretes ja que els pressupost
del 1992, que han d'incloure
aquesta obra encara no es-
tan aprovats.

A pesar de tot Bartomeu
Colom es molt optimista i
pensa que les obres podrien
començar un cop finalitzi la
temporada turística, aproxi-
madament dins els mesos
de setembre—octubre.

post que será més o menys
elevat en fundó de les pos-
sibilitats que existeixin de
trobar arena prop o enfora
de la costa. Sembla però,
que no hi haurà gaire pro-
blemes per recollir-la no molt
Iluny d'aquí, ja sigui arena
pròpiament dita o un tipus
de gravilla molt diminuta que
pot cobrir perfectament el
seu comes.

No hi ha data

Béns precintats

Des de la segona setmana del
mes d'octubre les obres a la banda
nord del Túnel de Sóller resten para-
litzades, mentre que a la banda de
Bunyola no es treballa des de fa un
mes. La setmana passada el màxim
responsable de la construcció del nou
vial, Antoni Cuart, va declarar que
aquests dies es reemprendrien les
obres aturades a Sóller per l'avaria
d'una màquina, i a Bunyola per estar
els obrers de va-cances.

Aiximateix Cuart va informar que
abans de Nadal es va arribar al punt
mitjà de la perforació: 1.500 metres.

Ara s'espera incrementar el ritme
de perforació a 300 metres mensuals;
150 per banda; després de superar
uns 20 metres difícils a Sóller.

Cuan, amb el nou ritme, espera
tenir el forat fet a l'estiu. Llavors enca-
ra mancarà engrandir-lo i fer els aca-
bats.

La fallida ha estat sol.licitada yo-
luntáriament per la pròpia empresa,
que al.lega corn a motius la crisi del
sector de la construcció i els revesos
econòmics dels darrers anys, que han
donat lbc a l'adopció de mesures ex-
peditives per part dels creditors, en-
tre els que es troben la Seguretat So-
cial, Hisenda i varies  entitats de crè-
dit.

Els bens de Vaquer, S.L. es tro-
ben actualment precintats i el jutge
ha inhabilitat els actuals administra-
dors de l'empresa, privant-los de se-
guir gestionant el patrimoni i les pro-
pietats de la mateixa.

Fa quatre
mesos que no

es perfora -
a Sóller

G.M.



Molta Palla i Poc Bessó

Es Pagès

SEMBLA MENTIDA

• La pressa que he de tenir sempre per es-
criure puntualment als meus amics.

• Que per la manca de fred que fa, jo veng
menys gasoil.

• Que a la malagueña salerosa, algú li besa-
ria els Ilavis i el que fes falta.

• El culebrón del govern municipal.
• Que el batle anas devant devant de la po-

licia local per posar pau a una brega el dia dels
focs.

• Que es millor receptar que prendre.
• Que valgui millor riure que fer riure.
• La Iliço magistral de Don Francisco a n'el

plenari.
• Que poguem donar l'enhorabona al PSOE.

Les gestions de la Base Naval va endevant.
• • Que ni tan sols es molestaran amb anar a
Madrid, el Director general d'infraestructuras
vindrà a Sóller.

• L'importància den Bielet nostro. Quan juig
de casa seva, sempre deixa dit hon trobar-lo.

• La facilitat de parlar amb en Toni Cuart
quan ell vol.

• En Toni Cuart s'enten.
• Que el dilluns sigui un dia molt estrany.
• Que de propostes no en podem viure.
• Les barquetes del mig de la mar.
• Que no importa a l'hora que obrís el tele-

visor, trobis un culebrón.
• Que per evitar que un porc tirás la seva

propia merda dins una claveguera, algú s'hagi
hagut d'entretenir a tapar—la.

• Que d'aixó ja s'havia donat avís a la Poli-
cia Local fa prop d'un mes i mig.

• Que conqui no era un tema propiament de
protecció civil, no li han fet cas.

• La monea que ja ni ha algún que du amb
aquest tema.

• Que hi han robatoris perque hi han propie-
tats privades.

• Si tot fos de tothom no passaria tot aixó.
• Les monees que agafa la meya dona amb

la cussa.

La setmana
Santoral 	

Avui dia 24, Sta. Pau St Ascasi

Doma dissabte dia 25, Conver-
ssó de St. Pau.

Diumenge da 26, St. Policarp
Sta. Paula vidua.

Santa Pau
Santa Pau era monja del con-

vent de St. Joan de les Abades-
ses. Va corregir l'avaricia d'un
senyor d'un castell, el qual era
molt ingrat amb els pobres i mai
feia caritat. Un dia la monja va
arribar al castell, fent-se passar
per pobre i Ii demanà caritat. El
senyor es va malhumorar i ella li
demanà que al menus Is dones la
terra que podia cobrir el seu man-
tell. El senyuor es va riure d'ella i
accedí. La monja va estendre el
seu mantell i estirant-lo deis qua-
tre caps es va fer més grans que
el limit de les terres del senyor: tot
el que quede davall es va morir i
aixi el cavaller va comprendre que
aquest leí era un ciestic.

El dla 
El sol surt entre les set es set I quart I

s'amaga entre les guate rree les cinc
Es normal que ptogu uns deu des du-

rant at roes de ganar, a la zona de mun-
tanya es regetren uns 80 lees per mete
quadrat La temperatura mrte és de 10
graos. la máxima meana és de 14t.1
merma mea es de 6c

Sortejos 
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Sorteig d'ahir dijous,
dia 23 de gener

2 6 9
11 37 47
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Dijous, 23 gener 	 52.702

Dimecres, 22 gener 	 00.394

Dimartes, 21 gener 	 07.863

Dilluns, 20 gener 	 01.613

Divendres, 17 gener
62.220 S.Õ80

El Temps

Estació Sa Vinyassa

TEMPERATURES

Máx. 11,6 dia 20
Min. 2,2 dia 21

Ala fi una bona
seó i primera

nevada de l'any

PLUJA

11,5 litres dia 20
2,5 litres dia 21

38,2 litres dia 22

Efectivament dilluns passat es va rompre la monotonia
que havia caracteritzat el temps feia més d'un més.

Un ambossament d'aire molt fred a 5.000 m. de'altura
coincidint amb vent molt humit de Ilevant ha provocat que en
tres dies caiguessin uns 50 litres per m2.

Feia més de cinc mesos que no plovia amb tanta intensi-
tat i al Port concretament Aa la Urbanització Torre Picada
han superat els 80 litres, ja sabeu que en vent de Ilevant les
pluges són més generoses ala zona del Port i sa figuera.

La nueu també ha estat protagonista aquests dies, enca-
ra que no ha caigut a l'altura que ens havien anunciat, així tot
a caigut a l'altura que ens havien anunciat, així hi tot a partir
dels nou—cents metres n'ha caigut ben abastament fins al
punt que dijous mati no podien passar per la carretera del
Puig Major.

Sembla que el fred segueix amb nosaltres,
Aixi idò con diu la dits popular
"En gener, tanca la portas encen el braser"

Veu de Sder
ven col.leccions completes

del Setmanari des de
l'any 1989,

enquadernades o sense

Al pacte de Govern
no lipassa res

Corn era d'esperar, el
Sr. Perez, (P.P. per els
lectors de Veu de Sóller)
no s'aclara. No sap en
nom de qui ni de que,
escriu els seus "comenta-
ris". Potser té un corc a la
memòria.

Nosaltres creiem que
el que li passa, es que té
una mania terrible a quasi
bé tot alió, persones o
coses, que tenguin res a
veure amb el PSOE. Que
Ii farem, no és la primera
vegada que li peguen
aquests atacs de "paseo-
fobia", i ben segur que no
será la darrera.

Per bé que em repas-
sat article publicat el dia
10 de gener a aquest
setmanari, en el que el
grup municipal socialista
demanava explicacions el
Sr. P.P., no em trobat rés
que se pugui considerar
"arremetre contra els seus
companys de govern", ai-
x6 és, clar, si el dir la ven-
tat no s'enten corn un
atac.

El Grup Municipal del
PSOE, no necessita mun-
tar cap campanya, ni ca-
car bruixes, això només
ho fan els qui en veuen
per tot, i ès ben capaç de
governar en equip i, en-
demés, per—ho, corn a
minim, tambe corn ho fan
els altres, i si en aquesta
tasca, els nostre regidors
han de tenir una actitud
critica, davant la gestió
dels seus campanys de
pacte, doncs la tendrán i
no se baixarán els cal-
çons per decret de ningú.

Malgrat no li agradi al
Sr. P.P. en un govern

format per distintes for-
ces politiques, sempre
n'hi haura de diferències,
i el ciutadà corrent vol
saber el per qué. No vol
aixecar—se qualsevol de
matí i trobar—se sense
govern municipal, i no
saber el que ha passat;
vol estar de l'activitat polí-
tica no s'han de llimar
entre bastidors, i si els
plenaris han de ser un
espectacle, val més que
ho siguin perquè cada
grup digui clarament el
que pensa, sense enga-
nar al poble i a ells matei-
xos, i deixar—se de fer
"capelletes".

Això és el que VOL i
ès capaç d'ENTENDRE el
ciutadá. corrent. Per això
vota i tria els seus repre-
sentants; hi te TOT el
dret.

Tal vegada el que no
enten el ciutadà corrent,
és per qué el sr. P.P. sig-
na els seus comentaris en
singular i els seus escrits
en plural, o per qué de
cop i volta, demostra
aquest inusitat interés
perque el PSOE abandoni
el pacte de govern o pre-
senti una moció de cen-
sura. Que no li agrada el
batle que tenim?

Potser valdria més
deixAs tranquils els po-
bres CORCS, i repassés
la seva época de regidor,
on tot i discrepant, col.la-
borava amb el govern
Repic, i de mocions de
censura en on volia ni
sentir parlar.

Agrupació Socialista
de Sóller

Veu d'església

Un canvi
Haver fer una lectura pausada d'una entrevista a

un home interesant m'ha mogut a canviar l'aire mo-
ralitzant de les opinions, en aquesta secció, i donarli
un altre embat, que provengui de la mateixa vida
eclesial.

El Consell Pastoral ha estat un dels plats mes
forts. I és la nostra vida, en definitiva, la que sura o
naufraga en la reunió del Consell. Perquè l'Església
la formam els creients en Jesucrist, nosaltres que el
volem seguir. I el Consell és un medi, això sí ex-
traordinari, per a la vida eclesial, per?) no un fi en ell
mateix.

Els pares —i sobre tot les mares— que participen
en la Catequesi Familiar i dels seus fills ofereixen,
amb totes les limitacions que el procés suposa, una
presència, uns sentiments i un compromís que sens
dubte donará bons fruits en el futur.

"Dóna més goig donar que rebre". Goig poden
tenir els d'Acció Social havent canalitzat les abun-
dants aportacions de la gent que, amb goig, sab
compartir. I goig hauran també els germans que
han estés la seva ma per rebre.

Que les obres materials a Sant Bartomeu, a la
cornissa que guaita al Born i a la teulada del roser
continuen está a la vista. No son certament la creu
més pesada, ni podran ésser la joia més plena.

Els joves que és de lo més nou que tenim, tre-
bailan de debò en Envit i Truc Ràdio. I cerqué les
pedres del G.P. Victóriatomin cridar.

Llorenç Lladó Calafat
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Túnel — Arena — Gotera —Jutjat — Exsecallada —
Guarderia

Un comunicant, decidit i cansant d'esperar, ens manifesta
per telèfon que les obres del túnel fa molt de temps que estan
aturades. "Perquè no informau?"

Un altra comunicant, del Port, ens fa arribar /a seva queixa
sobre un munt d'arena. Resulta que al  carrer de Santa Catalina
ja fa un temps hi feren obres, però encara hi ha el munt d'arena
allá. "Quan pensen llevar-lo"

•

Una telefonada ens expressa que ara és hora d'arreglar una
grossa gotera del carrer de la Rosa, una gotera que vessa al
carrer des d'un pis de l'edifici Mare Nostrum. "Ara és hora
d'arreglar-la, que quan plogui se mos tornará fer dificil passar
sense banyar-mos"

• • •

També se'ns fa arribar la queixa del servei d'un servici
públic. Segons aquest comunicant, els empleats del Jutjat trac-
ten els ciutadans molt malament iamb poca educació.

• • •

Sobre arbres, dues telefonades. Una que diu que les exse-
callades han estat mal fetes, sobretot quan han arribat fins
arran de soca. Una altra denuncia la llevada d'un arbre davant
Cas metge Colom.

Una veinada del Port ens fa arribar el seu interés perquè es
munti una guarderia infantil en aquella barriada. "Ses mares que
feim feina tenim molts problemes des de que ses monges va-
ren tancar sa seva. No hi hauria qualque mestre interessat en
muntar-ne una?".



Una altra alternativa més proteccionista que la de la Conselleria i
Ajuntament de Sóller i Deia.

Un Hop es menja
padrina ¡neta

Un desgraciat succés acaba de passar a un
porxo de muntanya, vora el hose. Ahir vespre, un
llop se menjà del tot a una doneta vella, malalta i
dins el llit, i a la seva neta que l'anava a visitar.
Els pares de la nina, na Caputxeta Vermella, al
veure que a l'horabaixa  i quasi fosc la seva filla
no tornava a casa, avisaren al guardabosc i
aquest trobà el llop dormit i panxa content.

Així, realment així, co-
mengana la noticia del tema
del famós conte de na Ca-
putxeta Vermella de J. i W.
Grimm si en lloc d'una ronda-
lla fos un succeit real.

Perquè no és lo mateix
narrar una història amb ar-
gument a un !libre: amb
inici, nus i final i on es se-
gueix un ordre cronològic;
que narrar un fet real a un
periòdic.

Un periòdic ha d'engan-
xar al lector i ha de seleccio-
nar lo més important de la
noticia. Per tant, el final del
succeit de na Caputxeta es
el bessó de la histeria i el pe-
riodista l'ha de saber col.lo-
car al principi si vol ser Ilegit i
fer interessant el tema. La
resta de la informació vendrá
a continuació per si el lector
vol arribar al tots els racons.

Els titulars

Per altre costat, els titu-
lars d'un periodic s'han de
cuidar moltíssim, més que els
d'un !libre. Són el principal
element de la noticia i ja
han de ser un resum d'ella.

"Un llop es menja padri-
na i neta" ho diu quasi tot i et
col.loca a tu, lector, exacta-
ment davant el tema. Pensa
que si només haguéssim titu-
lat aquest escrit: "Na Caput-

xeta Vermella", apart de que
no t'hagués informat de res,
no t'hauria cridat l'atenció.

Es práctica periodística
generalitzada titular sem-
pre en present. La nova
sembla més fresca si titules
que el I lop es menja na Ca-
putxeta que si dius que se la
va menjar. Es una petita Ili-
cencia en titulars que acon-
segueix immediatesa. Peló,
això sí, queda ben ciar que
tota la crónica posterior deta-
lla dia, hora i passat.

El que veritablement
els titulars no han de ser
és: tendenciosos i sensa-
cionalistes. L'equilibri entre
la noticia exagerada i la noti-
cia totxo esta en aconseguir
una informació documentada
i de presentació amena. I
sobretot, sobretot, una in-
formació objectiva i sepa-
rada de l'opinió.

-o0o-

Per& si ern permets, lec-
tor, d'això darrer ja en parla-
rem la próxima setmana, puix
aquesta secció vol ser clara i
Ilampant i et vol ajudar a sa-
ber agafar be un periòdic.

Veu de Soller
Glosa

Sa carretera Deià - Sóller
En Joan Deu mos diu que no,
que ell no vol carretera,
que li basta un camió
molt parescut a una dressera.

Que pensi aquest bon senyor
que ell, corn autoritat,
té sa gran responsabilitat
de guadir d'aquest do,
que per manco d'un velló
tendriem es passatge arreglat.

Estam en es segle vint
¡presten  es vint-i-u,
és ben de sentit comú
emprendre aquesta millora
que es poble de veres anyora
pensant que és un bé comú.

Arreu de Mallorca han fet
millores en carreteres,
netejant bé ses voreres,
adreçant quan hi ha volteres
per tenir una trànsit millor.

No se sap de que un senyor,
d'aquest que ocupen batlia,
s'oposi a una majoria
de que bona gana voldria
tot prest sa solució.

Es nostro Partit Popular
que va ser es més votat
proposa ja en serietat
posar fi a aquest sarau.

Es poble ja n'esta fart
d'aquest estira i amolla
i d'aquest que pensau ser
es jutges de tota s'obra.

Estam cansats des revolts
que mos duen a Deià,
volem, si cal, batallar
amb paraules, tinta i fols.

Partido Popular,
Sóller

Registre Civil

Mes de desembre
del 1991

Neixements
SOLLER
-David Mateo Puigrós
- Marc Carbonell Penyas
-Carlos Buades Amengual
- Mateu Marcús Rotger
-María Isabel Tejada Robles
DEIA
- Tamara Saverschell Payeras
-Ines Saverschell Payeras
- Aida López Jaume

Matrimonis
SOLLER
-Francisco BibiloniLLadó amb Antonia
Maria García Marqués
- Antonio Coll Castanyer amb Francisca
María Amengual Salvador
DEIA
-Carlos Miguel Hidalgo Palacios amb
Juana Pons Salom

Defuncions
SOLLER
- María Escalas Magraner
-Bartolome Borras Casasnovas
- Guillermo Florit Bernat
-Catalina Mayrata Roig
- José Mateo Díaz
- Francisco Bernat Marqués
DEIA
- Catalina Deyá Bauza
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Carreteres ecològiques?
	

Lector i periodisme local

Demà dissabte, acte de denúncia
a la carretera de Deià

Una vegada obert el camí legal
presentat les oportunes al.legacions al
projecte de nou traçat, del tram de ca-
rretera entre Sóller i Deia. Volem seguir
amb una serie d'accions no violentes,
que posin en evidencia l'absurd de la
seva realització. Es tracta d'una obra,
per la qual, la carretera esdevendria
amb una via rápida, que nosaltres
anomenam "via de penetració", que
connectada amb el Túnel que ens
construeixen, possibilitaria posar al
abast de les forces relacionades amb
la massificació turística i l'especulació
urbanística, que sofreix, quasi tota l'Illa,
el sector sud de la Serra de Tramunta-
na, amb Sóller corn a via d'entrada.

Per aixó demà, dissabte, els
Verds de Mallorca juntament amb
l'Assemblea Verda de Sóller i Deià,
tenim pensat fer un acte de denún-
cia als paratges on coincideixen els
dos projectes, el de la Conselleria i la
proposta deis ajuntaments de Sóller i
Deia, i als llocs on els nous traçats es
decanten de l'actual, sofrint per aquest
motiu més greument les conseqüèn-
cies el paisatge i l'ecossistema.

Aquesta zona, per on discorr la ca-
rretera que ens uneix Sollerics i Deia-
nencs, el batle de Sóller diu a la
premsa de Ciutat "el valor ecológi-
co de la zona es muy pequeño ya
que estamos hablando de una área
totalmente humanizada, en todo
caso el impacto de la nueva carre-
tera será de carácter paisagistico y
no ecológico" (Diari de Mallorca 15
de gener d'enguany). Declaracions
corn aquestes demostran la concepció
economista que té l'actual consistori
de Sóller sobre les relacions de l'home i
la dona amb el medi i amb la resta
d'essers humans.

Corn si el paisatge no fos ecologic,
corn si sols fos el paisatge el que sofri-
rà les conseqüències negatives de la
nova carretera: sera important la per-
duda de sols d'us agrícola i forestal,
l'augment d'emissions de CO2 i N20,
responsables en gran part de l'efecte
hivernacle, el mateix estudi d'impacte
ambiental patrocinat per la mateixa
Conselleria, entre altres assenyala:

"Quedara afectada i alterada l'habi-
tat d'espècies en perill d'extinció pro-
tegides pel Real Decreto 3181/1980,
de 30 de desembre. Aquestes són la
colobra de garriga, el calàpet verd i di-
ferents castes de dragons. Hi ha serio-
sos riscs de deteriorament paisatgístic
especialment en tot el que afecta als
viaductes i terraplenats. Almenys un
8% dels trams prevists suposarien un
impacte "extrem", un trasvalsament del
paisatge de la carretera ("actualment
un dels seus principals atractius, sine
el fonamental) que va contra els pro-
pis interessos lúdico -turístics que el
Projecte. Igualment, són palesos els
riscs geològics i geomorfológics pro-
ducte de la presencia massiva de gui-
xos, així corn els derivats dels fenò-
mens cárstics amb emissions irregulars
de cabdals d'aigua i la consegüent ma-
jor erosionabilitat; riscs elevats tots
aquests que fan temer un augment de

la perillositat a la nova carretera així
corn una accelerada degradació del
paisatge típic de la zona. Aquests de-
teriorament, a més, cal estendre'l al de-
rivat a la construcció d'un aparcament
de grans dimensions al poble de Deià,
terme qualificat corn a "element paisat-
gístic singular" en el tram que el !liga a
Sóller precisament".

Si et fa ganes podeu venir a partí-
ciar-hi, ens trobarem a les 4 del cap-
vespre de derna dissabte, a davant "Sa
Frontera". Ja que la vertadera proposta
alternativa consisteix amb demanar
l'adecentament de l'actual carretera
amb el major respecte a l'entorn i pen-
sada amb la comunicació entre dos
pobles, no corn una via de pas per a
grans autocars, ja que es deman 7 m.
d'amplaria i traçat amb linees rectes.

Fins llavors, una abraçada.

Assemblea Verda



JOE TEMPELTON; "Les millors dones són les mallorquines.
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Treballen al film "Cristòfol Colom, el Descubridor"

Josep Pinya (el popular velocista
solleric) i Joe Tempelton (fill derconegut
pintor i vocalista del "Pa amb Oli Band",
David Tempelton) són de nou noticia. Els
dos treballen, en aquests moments, ala
pel.licula "Cristòfol Colom el
Descubridor" que la productora Ilya
Salkind roda actualment a Malta, baix de
la direcció d'en John Glen (Director de
Superman i de la darrera
generació d'en James
Bond).
Dia 29 d'Octubre
arribaren en aquest Estat
del sud d'Europa
incorporant-se al equip
"Art Departament", baix
de la supervisió del
director artistic Terry Prichart (que compte
dins el seu historial amb pel.licules corn "El
Dorado", ¡"La Ultima Cruzada" de Indiana
Jones, superant els 45 films amb 30 anys
de treball).
La setmana passada tornaren a la nostra
Illa a passar un parell de dies de vacances,
ocassió aprofitada per "Veu de Sóller" per
concertar aquesta entrevista.

PRO I AGONISTES: Josep Pinya i
Joe Tempelton

Joan

V.S.- Corn anem de do-
nes per Malta?

P.P.- No són, ni prou
fer-hi, tan maques corn les
mallorquines... Que més
voldria jo que tenir una
mallorquina per allà.

V.S.- (No ens volgué
dir emperò el nom d'ella).

J.T.- Hi ha dones molt
bones, emperò les millors
són les mallorquines. Amb

' això coincidim.
V.S.- Qué destacarieu

de Malta?
P.P.- El que es La Vallet-

' ta (Capital), i Medina (anti-
gua capital), són molt boni-
ques. Tenen molta història,
molts de monuments, molts
de museus... Destacaria
Medina que es preciosa...
com a Fornalutx sense guiris
i un parell de fornalutxencs...
Es molt preciós. L'Illa es
bastant plana, fa molt de
vent i la vegetació es escas-
sa i baixa. Practicament no
saben el que es un bosc. El
clima es bastant agradable i
les aigües netissimes... hi ha
molt poca contaminació. La
vida i la ma d'obra són molt
barates i hi ha un gran mer-
cat negre...

J.T.- Personalment el
que destacaria jo es el Ca-
sino. Es el millor.de Malta, i El delanenc al més alt del pal major de la "Santa Maria".

PEP PINYA: -La gent esta
completament loca, però es una
locura sana.

les discoteques.
V.S.- Corn veis el vostre

futur dins aquest atractiu
món de/cine?

P.P.- Vull arribar Iluny ja
que m'agrada molt. Vius la
vida al cent per cent. Es
molt dur però disfrutes. Ac-
tualment estic fent portes i
finestres de l'any 1492. Es
una passada...

J.T.- M'agradaria molt
seguir dins aquest món.
Momentàniament, en acabar
el contracte, seguiré treba-
Ilant dins Mallorca, a l'espera
de que em tornin cridar, ja
que tinc molts de contactes
importants... Aquest món es
molt emocionant i hi ha molt
que aprendre... vull seguir,
vull aprofitar aquestes opor-
tunitats...

V.S.- Qué tal aquesta
nova experiència. Com Os
dquest món de/cinema?

P.P.- Allucrnant, mera:
v4IPs... Es un altre món. La
gent este completament lo-
ca, emperò Os una locura
sana. M'encantaria poder
continuar amb aquest tre-
ball.

J.T.- Jo ja havia estat un
mes al rodatge de "El Dora-
do". Tinc bastanta relació
amb els actors. Tots són
bastant simpàtics, em trac-
ten molt bé. He fet molts
d'amics.

VS.- Es un treball pe-
sat?

P.P.- Són moltes hores
de feina, de dilluns a dissab-
te. Normalment de les 6 del
mati fins a les 830 o les 9

del vespre. El dia abans de
començar el rodatge fou in-
creible, treballarem de les
530 del mati fins a les 11 del
vespre.

J.T.- A més de pesat
ens hem trobat amb situa-
cions bastant perilloses, de-
gut especialment al vent. Els
primers dies vàrem.-estar
prop de, 4 hores per baixar
una vela, amb un vent de
més de 100 qms. hora. I no
t'exigero! El fort vent ens va
doblegar el pal major, varen-)
tenir que girar la nau i ten-
çant les cordes el tornarem
adreçar. Desgraciadament
quan començarem a rodar
començà el mal temps... ac-
tualment anem amb més
d'una setmana de retard
damunt els plans inicials.

V.S.- Es veritat que vos
folreu? Cobrau tant corn es
diu?

P.P.- No. Cobram una
miseria cOmparat amb el
que cobren els tècnics pro-
fessionals. Per exemple un
assistent de sastre espan-
yol, fent 40 hores setmanals,
cobra 105.000 ptes. a la
setmana. Noltros a més de
cobrar bastant menys, no
tenim hores extres, ni atur,
seguretat social. La paga es-
tá bé, emperò...

J.T.- La paga este molt
bé. Podem estalviar bastant,
però hem de fer moltes ho-
res de feina.

V.S.- Qué ens podeu
comptar del vostre treball?

P.P.- Dins la meya sec-
ció és molt important la im-
provisació i tenir molta inicia-
tiva pròpia per poder afron-
tar els problemes diaris del
rodatge, que exigeixen solu-
cions immediates. Hi ha un
esquema general, però es
fan camvis brutals de 160
graus en questions de mi-
nuts, degut a les exigencies
del Director. Jo em duc molt
be ,amb el Director Artistic,
que es amb el que tracto di-
rectament. Es molt obert i
accepta tots els meus sug-
geriments.

J.T.- Jo em relaciono
més amb els artistes degut
al meu treball. Maneig les ve
les de les tres embarca-
cions. Sóc realment el capita
de la "Santa Maria", la "Pinta"
i la "Niña". Faig també d'ex-
tra, vestit de mariner amb el
pel llarg, i ensenyo als actors
corn han de fer les coses
dins el vaixell. A mes, de
tant en quan, dono també
un cop de rrià als fus-
ters-decoradors, especial-
ment a n'en Pep.

PERSONATGES
IMPORTANTS:

-Marlon Orando (Inquisidor Torquemada). Ha
cobrat 500 milions de pessetes (una décima part del
pretiatipÓSOperdueStiettnanesderodatge

-Tom Selek (Rei Ferran el Catòlic).
- Isabella Rossellini (Isabel la Católica).
- 011vorPotton.
-RobottDa vi.
-NitzaeSharron.
- Christopher Chaplin (fill del popular Charles

Chaplin).
- James Chaplin (vídua d'en Charles Chaplin). Es

la productora-executiva del film.

CA.SASNOVAS 

FRIGORIFICOS, c. d.

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 630i71



El president del Govern Balear ¡la consellera d'Acció Social del CIM clausuren, a I'Llniversitat de les Illes
Baleara, ei I Simposi sobre "Supported Employment".

Jove amb discapacitat
integrat a l'empresa de
Bunyola "Antonio Nadal,
S.A." (Palo Túnel),
desenvolupant tasques de
selecció i tractament de
l'herba d'anis i col.locant
els taps a les botellas.

n

BOBINATGES
PERE

Reparació motors i
Maquines elèctriques

Victòria, 50
Telf.63 23 71

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
¿luna, 7 - Teléfono 630132

Sant Jaume, 7 - Teléfono 63 1286
FABRICA: Meto, 48 - Co'n Tobalel - Tel. 630651
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"Treball amb suport" per als discapacitats

Institucions i empreses privades colelaboren
en la reinserció deis minusválids

El Consell Insular de Mallorca desenvolupa a Sóller el programa per a la
integració socio—laboral de discapacitats conegut corn `Treball amb Supon".
Quan sols fa dos mesos de la seva implantació tres joves sollerics, qualificats
corn a minusválids, exerceixen ja una feina ordinari remunerada i acollida a la

legislació laboral vigent, mentre que altres dos estan a l'espera de poder
incorporar—se en un curt termini de temps.

Pau Alfons Garcia i
Alvarez (*)

L'excel.lent acollida dona-
da al prorgrama "Treball amb
Suport" (T.A.S.) per part dels
empresaris fou decisiva per-
qué el Consell Insular de
Mallorca decidís desplaçar a la
localitat de Sóller a un Prepa-
rador Laboral corn a psicóleg
especialista en educació es-
pecial proporciona el recolza-
ment als joves discapacitats
que s'incorporen al mercat la-
boral ordinari, analitza al mer-
cat d'ofertes seleccionant les
ocupacions factibles per el
programa, i optimitza les con-
dicions d'aprenentatge de
tasques i la seva pròpia exe-
cució. Aquest técnic, a més a
més, coordina tots els aspec-
tes que es relacionen amb la
integració socio-laboral, dis-
posant per aixe, de la inesti-
mable col.laboració de l'Assis-
tent Social de l'Ajuntament i
involucrant activament a fami-
liars, companys de feina,... etc.

Alternativas

	En	 aquest	 programa,
T.A.S., es poden acollir joves
discapacitats d'ambdós sexes
tradicionalment marginats pel
seu retard intel.lectual, la seva
minusválua física i/o malaltia
mental. Representa una res-
posta efectiva i pràctica que
supera pel seu baix cost i efi

-càcia a altres alternatives tra-
dicionals en la educació i for-
mació professional dels disca-

- pacitats.

Simposi Internacional

El I Simposi Internacional
sobre SUPPORTED
EMPLOYMENT, celebrat el

passat mes de desembre a la
U.I.B., ha intensificat la colla-
boració entre els peoners
nord-americans i europeus del
model per a la integració so-
cio-laboral de discapacitats i
ha manifestat que el programa
"Treball amb Supon" represen-
ta la via d'actuació més eficaç
i prometedora.

Fruit dels contactes que ve
mantenint el Servei d'Acció
Social del Consell Insular de
Mallorca a nivell internacional
és la recentment aprovada
subvenció pel programa T.A.S.
per part del Fons Cultural Eu-
ropeu.

CIM-INEM

El prorgrama "TrebaJI amb
Supon" (T.A.S.) per a la inte-
gració socio-laboral de disca-
pacitats es du a terme amb
l'esforç del Consell Insular de
Mallorca en col.laboració amb
l'INEM. No obstant, altres enti-
tats públiques corn el Govern
Autònom, la Universitat de les
Illes Balears (U.I.B.), els propis
Ajuntaments implicats en el
desenvolupament del progra-
ma, i més recentment el Con-
sell Insular de Menorca, han
manifestat el seu interés, coin-
cidint en elogiar la labor social
d'aquesta experiència. De la
mateixa forma, la Delegació
del Ministeri de Treball, així
corn els sindicats ens han fet
arribar el seu recolzament i es-
tímul per al programa T.A.S.

Empresas privades

• Ferrocaril de Sóller S.A. on
hem trobat en la persona del
seu director D. Rafael Sierra,
un entusiasta defensor de la
tasca social que du a terme el
programa "Treball amb Su-
pon"; la Destileria Antonio Na-

dal S.A. (Palo "Tuner) de Bun-
yola; la Constructora de D. Jo-
sep Morey i la Ferreteria de D.
Baltasar Calafell, són fins a ho-
res d'ara les empreses concer-
tades, si bé els contactes es
van estenent a mida que la
experiència pilot de "Treball
amb Supon" es va consoli-
dant.

Superats els problemes
propis de l'aprenentatge de la
feina per part del treballador
amb discapacitat, altres han-
dicaps esperen al nou incorpo-
rat, relacionats amb els pro-
blemes de sociabilitat i la inte-
racció amb els companys.

Bons resultats

Els resultats positius que
s'han pogut constatar el pro-
grama "Treball amb Supon"
són deguts a la coordinació
d'esforços entre l'afectat de
discapacitat i el Preparador
Laboral, pero molt especial-
ment gràcies a les facilitats i
bona disposició tant per part
de l'empresari corn dels corn-
panys de teína.

Manca encara molt més
que les bones intencions, es-
grimides tradicionalment, per
resoldre la qüestió de la mar-
ginació i la desigualtat en que
viuen els nostres minusválids o
discapacitats, corn diuen po-
pularment "L'infern està enrajo-
lat de bones intencions".

Dret inalienable

El programa "Treball amb
Suport" és una cridada d'aten-
ció per assenyalar que tan seis
l'esforç generós dels profes-
sionals, els familiars, els em-
presaris i la societat en gene-
ral, pot acabar amb aquesta
taca d'indignitat que arrosega
la nostra societat. Una societat

més justa i per a tots igual no
pot ignorar als discapacitats ni
ometre un dels drets més ina-
lienables; el dret a autorealit-
zar-se a través d'un treball
digne.

Percentatges

No em d'oblidar que la llei
per a minusválids (LISMI), de-
termina la obligatorietat per a

totes les empreses amb més
de 50 treballadors d'una quota
mínima de discapacitats de
11%, éssent del 2% si l'em-
presa supera els 100 treballa-
dors.

S'hauria d'afegir que
aquests percentatges encara
estan enfora de la mitja per a
la Comunitat Europea, on paf-
sos com Alemanya o França
tenen fixat un percentatge mí-

nim del 6%, arribant-se al 15%
a Itélia.

El Preparador Laboral del
programa T.A.S. per a la co-
marca de Sóller, es localitza en
el carrer General Riera, n° 113
(front a TV.) en el Centre Co-
marcal d'Acció Social de Pal-
ma i el seu telèfon de contacte
és el: 17.36.66.

("Preparador Laboral

CURSET
SOBRE EL CONREU

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

ració de la Cooperativa Agrícola "San Bartolome organitza dos

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

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

part practica, 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'ama de cítrics de la Conselleria

d'Agricultura del Govern Balear.

Títolsdels cursos:.
• "Cultiu i tractament de cítrics"

• "Poda i empelt de cítrics".

Puració: 40 hores cada curset.

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

• Clas,ses practiques: penents de determinar.

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

tolomé. Les classes practiques, a una finca particular.

Matrícula: Maxim, 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-

gara per espai de dues setmanes.



Ample programa d'activitats
culturals per a l'any 1992

El passat dissabte, coincidint amb
la festa de Sant Antoni, patró del Mu-
seu, tengue lloc a la sala d'actes del
Casal de Cultura una recepció per als
socis, els estrangers residents a
Sóller i els simpatitzants de l'entitat,
per tal de donar-los a conéixer la rea-
litat del Casal.

Després d'assabentar als assis-

tents dede la renovació de la Junta Di-
rectiva i de la firma del conveni de
col.laboració amb l'Ajuntament per al
manteniment del lócal, el president
Jaume Ensenyat, en una al.locució en
català traduida també a l'anglès, ex-
pose a l'assemblea el programa d'ac-
tivitats que el Casal de Cultura s'ha
proposat realitzar durant el 1 992.

• Un seminari sobre ce-
r' mica prehistórica, que
constara amb una part teórica
i una altra practica, en el qual
col.laboraran professors de la
Universitat de les Illes.

• Un altre seminari sobre
els canvis climàtics, a càrrec
de Miguel Ballester.

• Quatre concerts de
primavera-estiu,	 encara
pendents de concretar.

• L'exposició

ments musicals "Tirant lo
Blanc", muntada en col.labo-
ració amc la Conselleria de
Cultura.

• Una exposició home-
natge al pintor Miret, sobre-
tot la seva primera época de
Sóller.

• Una altra exposició de
joves valors de la pintura
sollerica, amb la coliaboració
del Palau Solleric.

• Una antológica sobre el

Podriem dir que la guerra ha començat. El pas-
sat mes de desembre, l'Ajuntament de Sóller, per
consens de totes les forces polítiques, fins i tot
l'oposició, acordaren rescindir el contracte qualifi-
cat de milionari - de la persona que fou recaptador
municipal, Jaume Fullana.

Jaume Casasnovas	 da dia i no sols uns dies per
	  setmana com ocorria amb

Jaume Fullana.
La decissió municipal va

estar basada en un informe ju-
ridic sol.licitat per l'Ajunta-
ment, que assegurava que el
contracte que s'havia signat
amb el recaptador era il.legal i
per tant, facilitava la seva res-
cisió.

Un altre dels aspectes tin-
guts en compte, fou l'alt preu
que costava recaptar els im-
postos municipals - 12 milions
de pessetes anuals - quan,
segons paraules dels politics,
amb aquests doblers es po-
dria dedicar més d'un funcio-
nari al cobrament d'imposts i
a més a més, l'oficina de co-
bros podria estar oberta ca-

Recurs de reposició

Ara Jaume Fullana ha pre-
sentat un recurs de reposició
contra l'acord municipal refe-
rent a l'anulació del seu con-
tracte, com a passa prèvia al
contenciós administratiu.

En el recurs presentat, es
sol.licita la suspensió de l'acte
administratiu i qualifica l'acord
com d'acte "nul de pie dret".
Segons indica Fullana al seu
recurs, la via utilitzada per
l'Ajuntament no és la correcta,
segons la llei de procediment
administratiu. Jaume Fullame

Festa de Sant Antoni
I fi del seminari

A. C. P.

Dijous	 capvespre
vàrem celebrar al Casal
de Cultura la festa de
Sant Antoni, patró de
la nostra entitat. Hi fou
present mossèn Llo-
renç L'aló que feu un
panegíric del sant se-
gons la biografia de
Sant Atanasi i una ce-
lebració de la paraula a
la biblioteca. Seguida-
ment cantàrem els
goigs que compongué
la nostra poetessa Ma-
ria Antònia Alcover i
acabàrem la festa amb
un refresc i confits tí-
pics de la jornada,
mentre una parella ens
oferia ball de pagès.

Acaba el seminari

Amb aquest acte,
donàrem per acabat el
SEMINARI que sobre
diferents temes i nor-
mes post-conciliars ha

impartit,	 durant tres
capvespres, mossèn
Llorenç Lladó que,
amb la seva preparació
i documentació, sabé
donar resposta al
qüestionari dels assis-
tents.

Les inquietuds que
neixen dins nosaltres,
conseqüència de
l'època que ens toca
viure, ens duen a refle-
xionar sobre coses que
precisen de ser co-
mentades i aclarides
per persones prepara-
des, a fi d'assolir els
objectius que es pre-
tenen.

El nostre agrirnent
a l'obertura que aixe,
significa, amb el desig
de tenir noves oportu-
nitats que contribuei-
xin a enriquir-nos i
unir-nos en aquests
moments que pareix
que han perdut vigèn-
cia les normes de vida;
cosa que genera deso-
rientació i problemàtica
inútil.

EMPRESSA D'ÀMBIT NACIONAL
NECESSITA

•' • •

EXECUTIUS COMERCIALS
• REQUISITS:
* Edat de 18 a 40 anSrs. Home o dona.
*Interés en desenyolupar una carrera pro-
fessional dins d'una estructura comercial en
expansió.

*No cal bxReriéncia.	
0 • :.

••
• OFERIM:
* Suport professional, taiit tècnic tom humà.
*Un ambient dinàmic, de treball - én -equip.
*Ingresos elevats.
* Contracte mercantil des del primer dia.

•
•
Interessats presentarselh:

Playa Constitució, n° 3, 4art.
De diltuns 27 a divendres 31,

de 10 a 13 hores.
Atendrà el Sr. Lou. •

Per aquest any, el Casal de Cultura té previst organitzar un seminari sobre cerámica prehistórica.

Hisenda

L'ex-recaptador municipal recorre
contra l'Ajuntament
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Biblioteca i Foment de Cultura Casal de Cultura  

P.P.

El programa global, que
encara pot sofrir modifica-
cions i que esta pendent de
confirmació pel que fa a les
dates i a les persones que in-
tervindran, s'ha articulat en
base a quatre comissions de
treball, sota la responsabilitat
d'un membre de laJunta:

Comissió científica: Josep
Francesc Ensenyat.

Comissió musical: Miguel
Ballester.

Comissió artística: Fran-
cesc Lorente.

Comissió	 bibliográfica:
Joan Estades.

Programa

Cada comissió té perfilat
ja el seu programa que,
d'acord amb l'ordre de les
comissions més amunt es-
mentades, és el següent:

paisatge i la costa del port de
Sóller abans del 1936, que
es celebrara probablement a
la capella de Sant Ramon.

• Una exposició per la
tardor, sobre les relacions
Sóller-Puerto Rico, com a
col.laboració al actes de
commemoració del Vé. cen-

	tenari 	 del	 descobriment
d'Amèrica.

• Algunes exposicions
comercials, entre les quals es-
tan anunciades les de Magra-
ner i Pau Fornés.

• Actes d'homenatge i
nomenament de membres
d'honor de la societat a
Damià Mayol, Miguel Marqués
i Guillem Colom.

• Iniciació d'una relació
bibliogràfica d'autors sollo-
rics, tant els nascuts aquí
com els que hi han viscut o
els que han escrit des de o
sobre Sóller.

acusa l'Ajuntament, d'actuar
precipitadament i de mala fe,
a la vegada que manifesta
haver sempre complit fidel-
ment amb el seu comès de
recaptar imposts i es queixa
que el Consistori no li va con-
cedir audiència i que els res-
ponsables municipals no han
tingut cap tipus de contacte
amb ell abans de prendre
aqueixa decissió.

Tranquilitat

La Corporació per li seva
banda, nega aquestes acusa-
cions ja que, segons el porta-
veu municipal Jaume Colom,
el Batle es va entrevistar amb
Jaume Fullana per tractar el
tema.

D'altra banda, la Corpora-
ció es sent molt respaldada
pel recolzament rebut de to-
tes les forces polítiques i, ha
anunciat que, en un principi,
el.ludiran iotalment el tema, a
l'espera de comptar amb els
'informes jurídics necessaris.



L'olivar, corn la resta deis terrenys que es tomaran, estan qualificats al Pla 'd'Ordenació corn a
zona verda.

)
Iniciades converses amb l'Ajuntament per la utilització del Camp
de Futbol

Una sentència del Tribunal
Suprem obliga la Marina a tornar
part de l'Estació Naval
Segons ha confirmat a Veu de Sóller
Bartomeu Montis, el Tribunal Suprem
ha dictat sentència en el contenciós
que des de fa uns anys es tramita se-
gons la qual els antics terrenys de la
familia Montis que passaren a ser de
la Marina els han de ser retomats. La

sentència fa referéncia concretament
al camp de futbol, a un olivar del cos-
tat de l'Hostal Es Port i a l'antic polvo-
rí. L'Ajuntament ha iniciat converses
amb els beneficiats per arribar a un
conveni per a la utilització de les ins-
tal.lacions esportives.

Gabriel Merca

De la sentència dictada
pel Tribunal Suprem en-
vers el contenciós interpo-
sat per la infrautilització
d'algunes instal.lacions de
l'Estació Naval, sols una
part ha trascendit a la
premsa.

Un dels mateixos inte-
ressats, Bartomeu Mantis,
ha confirmat l'existència de
la sentència al seu favor. Els
terrenys als quals fa refe-
rència .són el ,Camp de
Futbol Infant Lois, un oli-
var situat entre el torrent de
la Figuera i l'Hostal Es Port, i
l'antic polvori del costat
del carni deis Cingles.

No s'empren

La sentència, dictada el

mes passat, encara no s'ha
aplicat i el Ministeri de De-
fensa té encara la possibili-
tat d'apel.lar.

La sentència es fona-
menta en el fet que aquests
terrenys varen ser venuts o
expropiats en el seu mo-
ment amparant-se en unes
necessitats concretes que
ara no existeixen.

Expectatives

Aquesta decisió del Tri-
bunal Suprem obri noves
expectatives en les possibi-
litats que el Ministeri de DeL
fensa retorni els espais ex-
propiats que no s'utilitzen
als seus antics propietaris.

El Pla General Urbanístic
aprovat l'any 1981 cataloga
com a espais verds
aquests tres terrenys. Pro-

vablement l'Ajuntament i
familia Montis arribaran a
algun tipus de conveni se-
gons el qual, a canvi de cer-
tes contrapartides, el poble
podrá continuar utilitzant les
instal.lacions esportives del
camp de futbol.

Possibles convenis

L'independent, batle del
Port, Bartomeu Colom i els
socialistes Ramon Socias i
Jaume Colom ja s'han en-
trevistat amb la familia Mon-
tis en un primer contacte.

Páralel.lament el proper
mes de febrer visitará Sóller
un alt càrrec del Ministeri de
Defensa a petició dels res-
ponsables municipals per
tractar el tema de les rever-
sions a l'Ajuntament o a an-
tics propietaris.

Fornalutx

No es sap quan s'adjudicaran les
vivendes de protecció oficial

E114 de marc els alumnes de quatre escoles de Mallorca es reuniran a Sóller.

Els alumnes participaren a la
II Trobada d'Instrumentistes Infantils

Dissabte passat Adrian
Vallbuena, Maria de Lluc
Bullan, Cristina Morcillo i
Laura Cánovas, alumnes
de l'Escola de Música de
Can Dulce, participaren a
la II Trobada d'Instrumen-
tistes Infantils que Joven-
tuts Musicals organitzà a

Son Servera en el primer
dels actes prevists.

Els tres primers al pian .9)

i Laura Cánovas a la guita-
rra interpretaren cadascún
obres que actualment es-
tudien.

Participaren també a
l'encontre es escoles de

música de Son Servera,
Municipal de Capdepera i
Mètode lreneu Segarra de
Palma.

El mes de març es
completarà la trobada amb
un acte a Sóller i l'abril
amb un concert a Capde-
pera...

Cultura

Denla, tertúlia
literaria a Can Dulce

Redacció

El Grup Novetat ha organitzat per
demà dissabte una reunió a les 17 h. a
Can Dulce per promoure actes poètics.

Arran de l'organització del concurs de
poesia Vall d'Or sorgí la idea de promo-
cionar les tertúlies literàries, amb lectures
de poemes o conferències arnb personat-
ges del món literari.

Revista literaria

Com a part d'aquest projecte és pre-
vista la publicació d'una revista literaria
amb els poemes guanyadors de les dife-
rents edicions el concurs Vall d'Or i l'ela-
boració d'estudis erudits sobre oficis an-
tics o tradicions solleriques.

Els escolars

Els joves de les escoles seran convi-
dats a participar al tots aquests actes.

a El batle intervé
per aturar una
brega al Port

Redacció

El vespre dels foguerons de Sant Anton,,
els visitants del foc de l'aparcament del Port
de Sóller pogueren, a més d'escalfar-se, pre-
senciar una baralla, - dos que també s'escal-
faven -, fruit segurament del mal carácter de
la gent i un poc de brou dins l'estomac.

El fet per si mateix és una histeria ben
habitual en dies com aquests. La Policia Lo-
cal va haver d'intervenir, i el batle Joan Ar-
bona, que casualment es trobava a n'aquell
indret, interposà la seva autoritat per posar
pau entre les parts en litigi. Després de molt
temps de discutir un deis cerca-baralles amb
els Policies, Joan Arbona va sol.licitar perso-
nalment a l'individu que havia muntat quasi
tot el guirigall que es retirás a ca-seva, i així
ho va fer.

Un cop acabada l'espectacular fundó, les
aigües tornaren al seu ritme normal i glosa-
dors i ximbombers continuaren la festa.

Escala de Música
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Assemblea general a Sa Botigueta

L'endeutament fou el cavall de
batalla de la reunió

P.P.

Les vivendes de protec-
cié oficial de promoció públi-
ca que l'Institut Balear de la
Vivenda (IBA VI) ha constrilit a
Fornalutx ja estan acabades i
pendents d'ajudicació defi-
nitiva. L'adjudicació provisio-
nal que es va fer any passat
sembla que foren impugna-
des per alguns particulars
des de favors, no havia tras-
cendit més informació.

En el transcurs del ple del
mes de gener, els regidors de
l'oposició s'interessaren pel

tema, i el batle els contesta
que no en sabia res des del
moment que es va produir el
canvi de director de l'IBAVI.
Aquesta setmana, però, hi ha
hagut una reunió dels 13
pre-seleccionats amb l'assis-
tenta social de l'IBAVI, per tal
de completar i actualitzar la
documentació presentada.

Aigües brutes

Sembla que a darrera lia-
ra ha sorgit un problema rela-
cionat amb la infraestructura
sanitaria de les vivendes.

P. P.

Diumenge passat tingué
lloc a Sa Botigueta l'assem-
blea anual de socis de l'enti-
tat, presidida pel president en
funcions Bemat Cabot. El
tema estrella de la reunió, a la
qual assistí una petita part
dels socis, va ser el de l'en-
deutament que pateix la so-
cietat i que la té colapsada
des de fa anys. Al final, corn a
solució provisional s'acordà
unificar les quotes dels socis
femenins, els forans i els de
número en una quota única
de 3.500 ptes. anuals.

Amb les quantitats
suplementàries que s'acon-
seguiran amb aquesta puja-
da, la Junta pensa emprendre
les obres imprescindibles per
al manteniment del local, que
es troba deixat de la má de
Déu.

Novetats

En el capitol de socis, la
Junta dona compte d'haver
augmentat el número en una
cinquantena des del passat
mes de novembre, quan es
feu càrrec de la societat l'ac-
tual Junta Directiva que,

després d'aquesta assem-
blea, s'ha vist reforçada amb
la incorporació de Maria
Vázquez i altres dues dones
en representació de l'Asso-
ciació de mestresses `cle casa
"Nuredduna".

Quan a les innovacions
immediates, la Junta 'té pre-
vist col.locar a la sala d'actes
de la planta baixa el televisor
en color del primer pis, i pujar
la biblioteca que está als so-
terranis sotmesà a l'acció de
I humitat.

També está previst can-
viar l'actual taula de billar
per dues taules de grand
match.

El projecte inicial no con-
templava la construcció de
fossa séptica per al filtratge
de les aigües residuals,
perquè preveia que el col.lec-
tor del clavagueram des de
Fornalutx fins a la xarxa de
Sóller ja estaria en funciona-
ment.

Ara, ic16, només queden
dues solucions: o bé el de-
saiguament de les vivendes
es canalitza directament al
torrent: o bé s'ha de construir
una fossa sèptica • provisio-
nal, per la qual cosa s'hauria
d'habilitar el pressupost ne-
cessari per financiar l'obra.



Comunitat de l'equip de govern
de l'Ajuntament de Sóller

Els grups municipals sotasignats,
components de la majoria municipal vo-
len fer públic el següent:

1r.— La inmens. a majoria de les deci-
sions dins cada área de gestió es pre-
nen per unanimitat, fet-nos tots corres-
ponsables politics de la seva execució.

2n.— El fet que hi hagi hagut qual-
que puntual discrepància no ha posat,
en absolut, en perill l'estabilitat i la soli-
dese del "Pacte de Govern", essent im-
portant destacar que els seus menm-
bres representen a diferents sensibili-
tats politiques.

3r.— Reafirmam el nostre compromís
davant tot el poble de dur endavant

amb diligencia les actuacions que són
comunes als nostres programes.

4t.— Reafirmam per tant, la nostra
cohesió, la nostra honorabilitat i "bona
fe" en la consecució de les finalitats a
que aquest pacte está cornpromès.

5t.— Consideram que tots els escrits
apareguts a la premsa referents a pos-
sibles discrepàncies entre els nostres
grups són opinions dels seus autors i
per tant, són subjectius en els seus
continguts.

Sóller, 21 de gener de 1992.
ELS GRUPS MUNICIPALS,
(PSM—PSOE—INDEPEN-

DENTS—CDS)

21 h. a Sa Botigueta per fer
Ona copa i xerrar una mica.
Totes les sòcies hi estan
convidades.

El curset de ball de saló
es fare tots els dimarts, a les
21,30 h., al local de Ses Es-

colepies.
Recordam també que la

gimnesia es celebra els di-
mecres a les 20,30 h.

Els dissabtes, a partir de
les 17 h. també continua el
taller d'art. Animau-vos!

Parcs infantils, pocs
i oblidats

Passat mig any desde la constitució del
nou equip de Govern, els petits parcs infan-
tils de que disposa la nostra ciutat, seguei-
xen dins l'oblit.

L'herbam hi ha crescut sense traves i, a
alguns indrets té una alçada tal, que es fa
impossible que els infants hi puguin entrar a
jugar.

Els aparells penjan revellats i en mal es-
tat, i el sòl amb pedres i bruter, hi afegeixen
un toc de perillositat.

Es deure dels nostres governants el
mantenir dignament aquests espais.

No es dificil ni costós.
Unió Mallorquina

Comité de prensa

Billar

V Tomeig Perruqueria J. Socias

Arribà la quarta derróta d'en Bota
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La nova programació d'"Envit
I Truc Ràdio"

"Nuredduna": sopar, ball,
gimnásia i art

Corn recordares, "ENVIT I TRUC RADIO",
dia 6 de desembre, tornava a començar les
seves emissions.

Ara, dos mesos després, tenim el gust
-d'informar-vos de l'ampliació de la progra-
mació que abarca la nit del divendres, tot el
dissabte i el diumenge vespre.

Comptam amb una àmplia oferta musi-
cal, que inclourà programes de música clàs-
sica, jazz, música catalana, pop, rock, músi-
ca disco i heavy metal. Esperam que hi tro-
beu el vostre estil.

També comptarà amb tres programes in-
formatius, un de informació del Tercer Món,
un informatiu Parroquial i un altre que comp-

tare amb la col.laboració del setmanari "Veu
de Sóller".

Hi haurà també dos programes espor-
tius, un d'ells a càrrec del setmanari "Espor-
tiu Sóller" i l'altre dedicat als tornetjos que es
fan al Victòria.

Per acabar, dos programes culturals, un
de la coordinadora de joves cristians i l'altre
de conversa.

Aquesta programació començarà el dia
31 a les 20.00 on tots nosaltres esperam que
ens acompanyeu en el vostro dial amic 107.8
de la F.M.

La Direcció

L'Associació de mestres-
ses de casa "Nuredduna"
comunica que el 25 d'aquest
mes es celebrará el sopar
mensual de companyonia.

Els primers dilluns de ca-
da mes ens reunirem a les

Joan

Quarta i inesperada derrota de Lio-
renç Bota davant Maties Casasnovas,
el passat dilluns.

Increiblement de les vuit partides dis-
putades en Llorenç —un dels màxims fa-
vorits al triomf final— n'ha perdudes un to-
tal de quatre.

Aquesta setmana es pot deadir tot
dins la Primera Categoria que encapçala
actualment enTomás Plomer amb 10
punts i 6 partides jugades.

Els que li poden fer plomes són en
Bartomeu Palou (8 punts i 6 partides ju-
gades), i en Jorquera (6 punts ¡4 partides
jugades).

La classificació actual dins aquesta ca-
tegoria és la següent:

Dins la Segona Categoria la sorpresa
va córrer a càrrec d'en Pere Morey al impo-
sar-se, contra tot pronòstic damunt en Jo-
sep Aguiló, màxim aspirant al triomf dins la
Segona Categoria.

La classificació actual dins aquesta ca-
tegoria es la següent:

1.-A. Labrador, 	 10 punts i 5 partides.
2.-P. Morey, 	  10 punts i 7 partides.
3.- J. Quetglas, 	 8 punts i 5 partides.

1.-Tomás Plomer, .... 10 punts i 6 partides.
2.- Bartomeu Palou, 	 8 punts i 6 partides.
3.- P. Jaume, 	 8 punts i 6 partides.
	 8 punts i 8 partides.

5.- J.A. Jorquera, 	 6 punts ¡4 partides.
6.- M. Casasnovas, 	 6 punts i 8 partides.
7.-A. Socias, 	 4 punts i 5 partides.
8.-S. Bruguerlo, 	 4 punts i 7 partides.
9.-A. Pomar, 	 2 punts i 6 partides.

i els resultats de les darreres confronta-
cions son aquests:

S. Burgueño, 0- M. Casasnovas, 2
M. Casasnovas, 0-1 Plomer, 2
P. Jaume, 2 - L. Bota, O
A. Socias, 0 - B. Palou, 2
A. Pomar, 0 - J.A. Jorquera, 2
L. Bota, 0 - M. Casasnovas, 2

4.-J. Sampol, 	 8 punts i 5 partides.
5.-J. Aguiló, 	 8 punts i 6 partides.
6.- M. Ferrer, 	 6 punts i 6 partides.
7.-B. Enseflat, 	 6 punts i 6 partides.
8.-R. Forteza, 	 6 punts i 6 partides.
9.-G. Ferrer, 	 O punts i 4 partides.
10.-J. Valera, 	 O punts i 6 partides.

i aquestes les darreres confrontacions:

M. Ferrer, 0 - P. Morell, 2
J. Agulló, 0 - P. Morell, 2

COMUNICAT
DE LA BANDA

DE MUSICA
DE SOLLER

Seguint en la 'filia que ens hem traçat per a aconse-
guir crear una banda de música sòlida i digna de lés
aspiracions de tots els sollerics, posam en el vostre
coneixement que:

Primer: Iniciam una campanya de captació de so-
cis. La quota será. de 2.000 ptes./any, o bé, de 1.000
ptes./semestrals segon la banda disposa d'un profes-
sor, absolutament gratuït per a tothom, gran o petit,
que vulgui aprendre a tocar un instrument.

Si voleu més informació, la podeu obtenir cada
dimarts i divendres, de les 18,00 a les 21,00 hores
al nostre local de les Escolapies.

La Banda de Música és feina de tots. Si de veritat
la vols, col.labora-hi.

Morey s'imposa al maxim favorit Aguiló



Tornar haver victòria

Porcincula 1 - Sóller 2

Alineació: 	Fontanet,
Manolo. Miki, Pastor,
Queltxa, Tomeu, Juan,
Sarnr)ol, Marcos, Rami-
ro.
Canvis
Gerardo --Ramiro

Gols
1-1 Marcos
1-2 Juan
Comentad

El partit es va donar
a la la part on primer
s'adelanten els locals en
el marcador i desprès en
Marcos i en Juan s'en-
carregan de cap girar el
resultat, que en la . 2ona
part només era defensar
bé per mantenir el resul-
tat.

Proper partit Sóller
— Son Gotleu.

La cosa ja va començar
malament

C.F. Sóller 2 - Ramón Ud 5
Alineació:
Gregori, Padilla, Enseñat,
Colom, Rodríguez, Ros,
Casas, Carbó, Valcaneras,
Martínez

Amonestacions
Targeta groga - Valcane-
ras, Colom, Casas

Gols
1-2 Carbó
2-2 Martínez

Comentari
El partit va començar

malament, ja que en els
cinc primers minuts, els vi-
sitants disposaven d'aven-
tatge en el marcador (0-1)
aprofitant una badada lo-
cal. A partit d'aquí va haver
un petit desconcert, quan

els visitants tornen a mar-
car (0-2). La cosa es veia
molt negra, però en el mi-
nut 23' en Carbó dona una
mica d'aire a l'equip mar-
cant 1-2, resultat de la la
part.

A la 2ona part els solle-
rics varen sortir forts, en
ganes de cap girar el mar-
cador. En el minut 6, en
Martínez fa el 2-2, això
s'adreça deia tothom,
després de la presió va
tornar baixar, porques
oportunitats es veien, fins
que en el minut 26 marcan
el 2-3. Els sollerics es tiren .

endavant i amb dos con-
tratacs els visitants tornen
a marcar dos gols més
arribant 2-5, resultat defini-
tiu.

ESPECIALISTAS EN QUITAPINTURAi

I r—

persianas, puertas, muebles,  etc.

!AIMMINIMEW

una capp encima la otra
nosotros las quitamos todas

C/. Ramon Llull, 07100. S611er. Teléfono: 63 41 09

Informes de 9,00 a 13,00 horas.

" 
REC.S n RaOS

Embutidos Aguiló S.A.
CASA FUNDADA EN 1900	 N.1. F. A.07002827

TEl. (971 ) 63 01 68
(de 8o 12y de 2a 6 excepto sábados y días festivos)

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

S eto iea eakv
Vos ofereix un gran assortit amb:

esportives, botes de muntanya, pantuflas, sobates
C/. Sa L luna, n ° 74 	Tel. 63 28 74
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RESULTATS I CLASSIFICACIO

TERCERA DIVISION
Alayor - Manacor 	 2-0 Uosetense - P. Calvià 	 1-1
Seislán - Ibiza 	 0-0 Cala d'Or - Ferreries 	 0-5
España - Sóller 	 0-0 Portmany - Arenal 	 0-0
Ferriolense - Baleares 	 2-2 S. Eulólio - Poblense 	 0-0
Badía C.M. - Mallorca At. 	 2-0 Cardassar - Son Roca 	 3-1

Ibiza 	 20	 17	 3	 0	 47 	6 	37 +19
Cardassar 	 20	 11	 6	 3	 28	 21	 28 +8
Baleares 	 20 	Ii 	 5	 4	 30	 19	 27 +9
Manacor 	 20	 13	 0	 7	 30	 21	 26 +6
Portmany 	 20	 10	 4	 6 	21	 15	 24 +2
Ferrones 	 20	 7	 9	 4	 30 	16 	23 +5
Sóller 	 20 	9 	5	 6 	33 	20	 23 +5
Alayor  - 20	 8	 7	 5	 23	 15	 23 +1
P. Calvió 	 20	 8	 6	 6	 21	 15	 22 +4
Mallorca At	 20 	8 	6 	6 	24 	18 	22 +4
Badía C.M. 	 20	 7	 7	 6	 22	 18	 21 -1
S. Eulàlia 	 20	 6	 6	 8	 18	 21	 18 -2
Uosetense 	 20	 5	 8	 7	 25	 28	 18 -4
Ferriolense 	 20	 6	 6	 8	 23	 27	 18 -4
España 	 20	 6 	4 	10	 18	 28	 16 -6
Arenal 	 20	 4 	6 	10	 16	 21	 14 -4
Seislón 	 20	 5	 4	 11	 17	 25 	14 -8
Poblen se 	 20	 3	 5	 12	 20	 31	 11 -7
Son Roca 	 20	 3	 5	 12	 11	 28	 11 -9
Cala d'Or 	 20 	1 	2	 17	 9	 73	 4 -18

PRIMERA REGIONAL
Alquería -Escolar 	 1-1 J.Sallista de S. - Soledad 	 1 -4
Rotlet Molinar -Margaritense .... 1-8 Sta. Eugenia - Pto. Pollensa 	 2-1
Petra - Génova 	 1-0 Independiente - PortdeS611er 3-1
Cide - At. Rafal 	 0-0 Artá - Collerense 	 0-0
Consell - Sant Jordi 	 3-2

At. Rafal 	 19	 12	 5	 2 	33	 6 	29 +9
Génova 	 19 	13 	3 	3 	46 	21	 29 +9
Cansen 	 19	 11 	6 	2	 30	 16	 28 +10
Soledad 	 19	 10	 3	 6	 27	 22	 23 +3
Independiente 	 19	 10	 3	 6	 33	 29	 23 +5
Cide 	 19	 8	 4	 7	 38	 29	 20 +2
Sta. Eugenio 	 19	 7	 5	 7	 32	 26	 19 +1
Margaritense 	 19 	7	 5	 7	 36	 35	 19 -1
Pto. Pollensa 	 19 	8	 2	 9	 31	 29	 18 -2
Collerense 	 19 	7 	4 	8	 27	 27	 18
Escolar 	 19	 6 	6	 7	 25	 29	 18 -2
Port de Sóller 	 19	 7 	3	 9	 39	 41	 17 -1
Alquería 	 19	 6 	5	 8	 27	 31	 17 -3
Artó 	 19	 6	 5 	8	 23 	36 	17 -1
Sant Jordi 	 19	 5 	4 	10 	32	 44	 14 -6
Rotlet Molinar 	 19	 6	 2	 11 	22	 38	 14 -6
Petra 	 19 	4	 4 	11 	19	 34	 12 -6
J.Sallista de S. 	 19 	 2 	3	 14	 14	 41 	7 -11

JUVENILES PRIMERA REGIONAL
G. A

España, 5 - Pollensa, 3 Barracar, 1 -J.Sallista A, 4
Petra, 3 -Murense, 1 Seller, 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.Sallista A 	 18	 14	 2	 2	 80	 13 30
Poblense 	 18 10	 4	 4	 40	 25 24
Seller 	 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
Pollensa 	 18	 5	 6	 7	 24	 31 16
G.Alcudia 	 18	 6	 3	 9	 36	 33 15
Campos 	 18	 4	 6	 8	 32	 43 14
Petra 	 18	 5	 3 10	 25	 34 13
Felanitx 	 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 Benjamí

Futbol III Divisió

S'enfrontaren dos
equips Iluitadors

va confeccionar l'alineació del
C.F.Sóller degut a les baixes
d'alguns jugadors.

Al començament del partit
els sollerics es trobaren amb
un equip molt inferior tècni-
cament que desbaratava el
sistema de joc del C.F.Sóller.
Fins al final de la primera part
els visitants no s'aviciaren als
locals.

Degut a aquesta gran infe-
rioritat el partit fou avorrit i
amb poques oportunitats de
gol per ambdós conjunts,
malgrat els equips de Páez i
de Pérez anassin a la recerca
de la victòria amb insistencia.

A set minuts del final Ja-
ner, de l'Espanya, va ser ex-
pulsat pel col.legiat i els locals
quedaven amb deu homes.

Redacció 

Alineacions  

Espanya: Pedro, Janer,
Marín, Cosme, Núñez, Raúl,
Mojer, Riutort, Cantos, Felipe,
Magraña.

Sóller: Juanjo, Edu (Hur-
tado), Martín, Brugos, Bes-
tard, Tovar, Marín, Baltasar,
Tudurí, Sánchez, Alfonso. 

Comentari
	

Oportunitat

Fins a últma hora Páez no
	

L'oportunitat més clara del

Futbol cadets

Futbol Benjamí

Les baixes es varen notar
Independiente 4- Sollerense O

Alineació:	 Carbonell, per Independiente.	 Un
Hernández, Muñoz, Ense- equip que va fer una forta
ñat, Bauza, Timoner, Al- sortida, imposant-se cla-
cover, Campo, Adrover, rament amb el domini del
Barceló, Guerrero.	 joc. 	-

A la 2ona. part els
Canvis
	 sollerics varen sebre man-

Torren — Enseñat
	

tenir mes la pilota i no dei-
Querol —Guerrero
	 xar que els locals dugués-

sin Iniciativa.
Comentari

La la part va acabar
	

Proper partit Solle-
amb un marcador de 3-0 rense — V. de Lluc.

C.F.Sóller la va tenir Martín gues a Felipe, Brugos, Balta-
quan mancaven tres minuts sar, Tovar, Marín i les dues
pel final. mencionades al jugador local

El col.legiat Arbona Co- Janer.
malias va tenir una actuació

	
L'equip que visitará Can

dolenta.	 Maiol diumenge será el Fe-
Va mostrar targetes gro- rriolense.

Futbol infantil

El Sollerense perdonà massa

Sollerense, 6- Sp. Sant Marga!, 1

Toni Lladó
	

encaixat el primer gol en el
primer minut, no es va do-
nar per vençut i aconseguí

FITXA TECNICA l'empat.
Seguidament, el Solle-

Sollerense: Lladó, Ga- rense tengue nombroses
lindo, Mas, Ventura, Coll, oportunitats, en una de les
Arbona, Bernat, Víctor, Ra- quals arriba el segon gol. A
vi, Puig, X. Ensenyat (Que- la segona part, el Solleren-
rol, Morell, López i Guerre- se va dominar tot el temps
ro). i aconseguí quatre gols

Gols: 2 Puig, 2 Bernat i més, paró n'hagués pogut
2 X. Ensenyat.	 fer mes.

Comentad: El Sant
	

El Sant Marçal va cau-
Marçal, a pesar d'haver sar una pobra impresió.



VII Torneig "Circulo Sollerense"

Antoni Molino,
brillant guanyador

Renyida i interessan-
tissima confrontació, de
dues hores de duració,
disputada davant un
nombrós públic, el passat
divendres, el capvespre,
en el "Centro". Al final An-
toni Molino aconseguí
doblegar al seu etern ri-
val Jesús-M. Abellti,
conquerint així el seu
tercer Títol en aquest
"Tomeig", quedant empa-
tat (a tres títols) amb
n'Abellà.

Després d'una renyida
partida de 2 horas, Antoni

Molino s'imposri al seu etem
rival Jesus-M

Joan

La classificació final queda amb aquest ordre:
1.- Antoni Molino, amb 4'0 punts.
2.- Jesús-M Abellà, amb 30 punts (9'5 Bucholz). 3.-
Antoni Colom, amb 3'0 punts (8'5 Bucholz).
4.- Paco Rado, amb 2'5 punts (8'0 Bucholz).
5.- Pauli Aguiló, amb 2'5 punts (6'5 Bucholz) i (2'5
Sonnebom Berger).
6.- Héctor Guerrero amb 2'5 punts (6'5 Bucholz)i -
(2'25 Sonneborn Berger).
7.- Jaume Morell, amb 2'0 punts (7'5 Bucholz) i
(1'5 Sonnebom Berger).
8.- Joan-M. Navarro, amb 2'0 punts (7'5 Bucholz)i
(1'0 Sonneborn Berger).
9.- Jaume Mascaró, amb 1'5 punts (10'5 Bucholz).
10.- Miguel Oliver, amb 1'5 punts (5'5 Bucholz).
11.- Rafel Bauçit, amb 1'5 punts (5'0Bucholz).
12.- Jaume-A. Agulló amb 1 'O punts (7'0 Bucholz)i
(1'5 Sonneborn Berger).
13.- Joan Marroig, amb l'O punts (7'0 Bucholz) i
(1'0 Sonneborn Berger).
14.- Guillem Pons, amb l'O punts (5'5 Bucholz).

sent aquests els resultats de les confrontacions de
la Quarta i darrera Ronda:
Jesús-M Abella 0- Anton/Mo//no 1
Antoni Colom 05 - PauliAguiló 05
Paco Rado 0'5 - Hector Guerrero 0'5
Jaume Morell 1- Jaume Mascará O
Joan-M. Navarro 1- Guillem Pons O
Jaume-A. Agulló O - Miguel Oliver 1
Joan Marroig O - Rafel Bauga 1

Els trofeus donats per "Circulo Sollerense", Perru-
quena Joan Socias, Vidriena Alfa C.B., Penya Albatros i
Reparacions Elèctriques A. Colom seran lliurants, molt
possiblement, el dimenge dia 2 de febrer.

Començà el "IV Torneig
Penya Albatros"

Joan	 Miguel Dolz 1

Començà, el dilluns
d'aquesta passada setma-
na, amb bastant d'interès i
públic assistent, el "IV
Tomeig Penya • Alba-
tros", disputat pel Sistema
Sul's,- amb un toal de 18
inscrits. Aquest any consta
de 8 Rondes, el doble que
el del "Circulo".

Els resultats de les par-
tides disputades fins el
moment de redactar
aquestes línies, són els
següents:
Peter Holt O -
Jesús M. Abe/lá 1

Joan Mestre O -
Francesc Rado 1

Nicolás Diez O -
Michel Sebastián 1

Antoni Darder O -
Miguel Cardell 1

Francesc Esteve 1 -
Joan Galindo O

Josep Montaner O -
Josep Valera 1

Héctor Guerrero O -
Antoni Molino 1

Caries San Martin O -
Joan Lladó 1Josep Frias° - 

S'hagué de sofrir mott i Iluitar fins el da rrer minut per& al final, els Juniors guanyaren a fora camp.
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Bàsquet

Els infahtils masculins, imparables:
setpartits i set victòries

Escacs

Jota

MINIS MASCULINS
J. Mariana, 31
Sta. Maria, 24

Victoria molt trelAlada.
El Sta. Maria anà per da-
vant al marcador, per()
gràcies a la tenacitat que hi
posaren els al.lots del Ma-
riana, aconseguiren remun-
tar el marcador. Segona
victòria de la present tem-
porada i bon encontre de
X. Martínez, J. Ponce, D.
Matías i L.A. Moren.

fr

MINIS FEMENINS
J. Mariana, 35
Llucmajor, 39

Una vertadera pena:
era la gran ocasió per asso-
li r . el liderat. Els nervis po-
gueren més que la capaci-
tat de jugar i el Llucmajor
aviat prengué aventatge al
marcador. El Mariana du-
rant tot el partit anà a re-
molc i només als minuts fi-
nals tengué qualque espe-
rança, que no s'arriba a
concretar.

INFANTILS MASCULINS
La Salle B, 25
J. Mariana, 42

Segueix la marxa victo-
riosa de l'Infantil, ja que tan
sols en els primers deu mi-
nuts (9-8) els locals oposa-
ren qualque resistència. La
bona tasca sota el tauler
de Vicente canvià aviat
l'orientació del partit
(12-21) en el descans. Al
segon temps, tot fou més
fácil i l'entrenador dona
l'oportunitat de jugar a tots
els jugadors. Jugaren i
anotaren: Bota, Moya, Co-
bos, Celia, Cifre 3, Arbona
7, Márquez 4, Vicente 8,
Frau 8, Morey 12.

INFANTILS FEMENINS
J. Mariana, 42
Esporles, 10

gap problema per a les

Joan

Al vermell viu es troba
actualment la classificació
del Torneig de Dards per
Parelles Cafeteria Paris.

Dins el Grup A a manca
de 10 partides, aquesta és
la classificació actual de la
"Lligueta":

1.- Tomeu-Peter, 12 punts
(manca 1 partida).
2.- Miki-Manolo, 10 punts.
3.- Pujol-Capó, 10 punts
(manca 1 partida).
4.- José-Santi, 10 punts

* (manca 1 partida).

locals. La seva superioritat
fou total i haurem d'esperar
partits davant rivals més di-
fícils per poder comprovar
el nivell actual de les Infan-
tils, que aspiren al primer
Hoc.

CADETES MASCULINS
J. Mañana, 54
S. Agustí, 56

Partit amb moltes alter-
natives. El Mariana no
s'aclarí davant la cistella
visitant durant els primers
10 minuts. Després re-
compongué les sayas
idees i arriba al descans

27- 25. A la reanudació es
juga millor, i arribaren a
disposar d'una aventatge
de set punts. S'arribà als
darrers minuts amb una
gran igualtat al marcador i
amb possibilitats d'igualar
el partit, per?) es precipita-
ren i la victòria fou per als
visitants. Jugaren i anota-
ren: Arbona, Castarier 8,
Cobos 2, Ortiz 6, Gelabert
2, Serrano 2, Marqués 2,
Gil, Estarás 15, Ali, Róde-
nas 15. Faltes personals:
27. Eliminat: Gelabert.
10/22 tirs Iliures.

5.- Tia-Morro, 8 punts
(manquen 2 partides).
6.- Palou-Gallego, 8 punts
(manca 1 partida).
7- Pep-T.Eugeni, 8 punts
(manca 1 partida).
8.- Manbel-Juani, 4 punts.
9.- Llabrés, O punts (man-
quen 3 partides).

• Dins el Grup B a manca
de 20 partidas, les coses
es troben així:

1.-Candi-Nando, 14 punts.
2.- Mistar-El Rei, 8 punts
(manquen 3 partides).
3.- Bleanyol-Bleanyol, 8
punts (manquen 2 parti-

JUVENILS MASCULINS
Col lerense, 37
J. Mariana, 61

Superant les darreres
actuacions, els juvenils ju-
garen un bon partit, defen-
sant els seus colors amb
gran intensitat i sortint bé
al contra-atac superaren
amb facilitat la fluixa de-
fensa per zones del Colla-
rense. Es jugà corn un con-
junt compacte, sense in-
dividualismes i cercant
sempre al company millor
situat a la cancha, per la
qual cosa s'aconseguí la
victòria final.

JUNIORS MASCULINS
J. Capó Palma, 43
J. Mariana, 52

Es guanyà un partit fora
casa, encara que s'hagué
de sofrir i Iluitar fins al final.
El partit no fou vistós, per-
què l'àrbitre deixà jugar
massa i permeté excessiva
duresa sota la cistella. La
primera part tengué dues
fases: els primers 10 mi-
nuts foren de domini visi-
tant i arribaren a disfrutar
d'una avantatge de 8
punts, pare) una reacció lo-

des).
4.- Enrique-David, 6 punts
(manquen 3 partidas).
5.- Sito-Pardo, 6 punts
(manquen 3 partides).
6.- Syp-Willy, 6 punts
(manquen 3 partides).
7.-Mateo-Alex, 6 punts.
8.- Biel-Manolo, 6 punts.
9.- Capó II-Pascual, 4 punts
(manquen 4 partides).
10.- Lute-Be//as, 4 punts
(manquen 2 partides).

La	 classificació	 del
Méxim Puntuador és la
següent:

1.- Mateu Cobos, 140

cal remuntà el marcador i
acaba la mitja part amb un
27-26. A la segona part, el
Mariana sortí a sentenciar
el partit, per() no aconseguí
allunyar-se gaire. El J. Ca-
pó mai arriba a inquietar el
Mariana. A destacar l'ac-
tuació de Ruiz i de Moren.
Amb aquest partit acaba la
primera fase, i sembla que
el Mariana comença a jugar
així com sap fer-ho.

Anotaren: Fredy 7, Mo-
rell 15, Rodelas 6, Quico 5,
Carlos 9, Fuster 3, Ruiz 7,
Serra. S'anotaren 2 triples
de 14 intents. Tirs lliures:
14/27.

Partits pel vinent
dissabte

A les 11 h Infantil
masculí J. Mariana -
Santanyí

A les 17 h.. Cadete
masculí J. Mariana -
Sant Josep B

A les 18,30 h.: Juvenil
masculí J. Mariana -
Perlas

DIUMENGE:
A les 10 h.. Juvenil

masculí J. Mariana - Sant
Gaietit.

punts.
2.- Eugeni Quirós, 136
punts.
3.- Joan Pascual, 136
punts.
4.-Biel, 135 punts.
5.- Pep-Toni Martinez, 133
punts.
6.- Candi Vivas, 125 punts.

Recordem que el Tor-
neig es disputa en forma
de "Iligueta", tots contra
tots, passant els quatre
primers classificats de ca-
da grup a una fase final
que es disputará per elimi-
natòries.

Dards -

Tomeu-Peter i Candi-Nando encapçalen la classificació



ATACS DIRECTES

0I -1SUK I

0I-TSUQUI: L'atac de
puny més simple, es fa recte
I avançant, tinguent en
compte que es pega amb el
mateix puny que li correspon
a la cama avançada. Es un
poc lent per fer en un com-
bat, pea!) és molt emprat a la
fase técnica per a millorar la
destresa.

GYAKU-TSUQUI: Atac
de puny directe que es rea-
litza amb el braç contrari al
de la cama avançada. Per
a la seva execució es fa
l'inici amb la "cadera" de
costat, i acaba pegant
amb la adera" de front, fet
que Ii dona una potencia
adicional i una profunditat
més grossa.

Quan parles amb la gent que desconeix les Arts
Marcials et comenten, la majoria de vegades, un
succet de fa uns dos anys: "Durant una discusió
entre dos automobilistes que havien tingut un petit
accident, un d'ells —que practicava una Art Mar-
cial— va agredir a l'altre, provocant-li la mort amb
aquella acció".

Doncs bé, crec que no m'equivoco al afirmar
que la majoria de karateques (o practicants d'altres

Les regles bàsiques del Karate (Ill)

Atacs de puny

Cinquantè Aniversari del
Joventut Mariana

Joan

L'actual Junta Directiva del Joventut Mariana es reuní, el
passat dilluns, amb la intenció de crear la Comissió Organitza-
dora deis actes que s'han d'organitzar amb motiu del cinquan-
té aniversari d'aquesta Entitat

La Comissió, oberta a qualsevol persona interessada, es
reuneix els dilluns, a les 20 hores, a Sa Botigueta. Actualment
s'hi troben integrats Joan Estadas, Joan Torrens, Joan Esta-
rás, Joan Bauçá, Benet Estarás i Marcelli Got, que preguen
a tots els que puguin aportar informació damunt jugadors, direc-
tius, adreces, fotografies, trofeus, objectes que tinguin que veu-
re amb la história del Club... amb motiu de fer una exposició, es
posin en contacte amb els següents telèfons 63.21.38 —
63.25.78 — 63.05.37 — 63.12.36, o contactin personalment
amb qualsevol deis membres de la Comissió.

Automodelisme

Miguel Forteza no participa
a la darrera competició

ATACS INDIRECTES

URAKEN: Atac indirec-
te que parteix de devora
l'orella contrària a la rrià
emprada i acaba amb el
braç estirat, emprant corn
a Area d'atac el dorsal de
la mà, amb els dos primers
nuus. UPA Cent -

TETISUI

TETSUI: Atac indirecte que sort de devora l'orella i
acaba amb el braç estirat, pegant amb la part externa del
puny tancat. Es un atac circular i s'empra molt en Kiba-
dachi.

Unió i Belles Pistes, únics guanyadors
Buix6	 tuació desconcertant; dues

tripletes es quedaren en
blanc, mentres que una sola

A la "LLIGA D'HONOR", guanyava les tres partides.
C.P. Unió de Sóller, tal volta, Després d'aquesta jornada
ha tingut la confrontació M.V. Brasilia encapçala la
més tranquila de la Higa, la classificació amb quatre
nul.la resistència posada punts d'avantatge damunt el
pels cuers de la competició, segon, el C.P. Puente, i sis
ha donat dos punts més als més a un grup de tres
locals, que es posen en el equips, Unió de Sóller, Are-
tercer lloc de la classificació. na] i Unió d'Inca. Pel que fa

El M.V. Brasilia, es manté referència al C.P. Sóller està
en la primera posició, des- a la novena posició amb
prés de guanyar a un C.P. dotze punts.
Sóller, que tingué una ac-	 Els altres equips que

pertanyen al C.P. Unió de
Sóller, es veren derrotats a
les seves respectives con-
frontacions.

Belles Pistes, de segona
B, que guanyà amb més di-
ficultats que les previstes al
Santa Marta, ocupa el quart
lloc de la classificació del
seu grup.

RESULTATS

Lliga d'Honor
M.V. Brasilia 6 Sóller 3

Unió de Sóller 9 At. Molinar O

Primera-B
Son Flor 6 Unió de Sóller 3

Segona-B
Belles Pistes 5 Sta. Marta 4-

Tercera-C
Binissalem 5 Unió de Sóller 4

FemeninesSegona A
La Mezquita 7 Unió de Sóller
2
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Karate Bàsquet 

Agressivitat i karate

Bartomeu Mayo!

Vos heu aturat mai a pen-
sar corn, i de guantes formes
es pot fer un atac de puny?

Ben segur que a moltes
de les baralles que es fan
aquestes sorten i fan impacte
de qualsevol forma, podent
ser a vegades més perillós del
que ens pensem.

Un bon karateca sap molt
bé on esté el punt de partida
del puny, on ha d'arribar, amb
quina força i si farà impacte o
es quedaré a menys d'un
centimetre del contrari. Per ai-
xò sap que té un control da-
munt l'adversari i que es pot
pegar moltes bambelletes
amb un company, sense
fer-se gens de mal.

Tipus d'atacs de puny

Atacs directes (TSUKI),
són aquells en que la trajectò-
ria d'inici fins al final és corn-
pletament recta. Per a aquest
atac es imprescindible una
bona rapidesa d'execució, ja

que són els més bons d'aturar
per la seva simp licitat de tra-
jecte. L'àrea del puny empra-
da és principalment els dos
nuus dels dits index i cor, en-
cara que hi han altres formes
d'atacar, corn per exemple
amb la mà oberta emprant les
puntes dels dits (NUKITE)
que s'utilitza principalment pel
coll.

Atacs indirectes (UCHI),
són aquells en que la seva tra-
jectòria du un recorregut cir-
cular, normalment el punt de
inici no és el costat de la "ca-
dera", i s'utilitza el colze corn
a pivot. Les Ames emprades
del puny ja són més variades,
com el costat interior de la rné
(HAITO), l'exterior (SHUTO),
la part externa del puny tan-
cat (TETSUI), etc...

L'atac pot ser molt aficaç
si es sap emprar l'avantbraç
corn a ressort, augmentant la
seva eficàcia, sobretot per la
velocitat del moviment, ano-
menant "SANP".

Arts Marcials) no es senten identificats amb aquell
fet. La gent no es torna més agressiva ni aprén
tècniques mortals, tot al contrari, el karateca quan
més en sap, més controla i disfruta en l'aplicació de
les tècniques més fortes, amb un bon control. I el
que en vulgui proves simplement basta que miri als
seus voltants. Es ben segur que entre els dos cen-
tenars de katateques que hi ha a Sóller, algún en
coneixerà.

Diumenge, el Campionat
de les Balears

Joan
	

seva participació sis solle-
rics.

El setmanari "Veu de
Passat demà, diumen-

 Sóller", sempre al peu de
ge, es disputa a Ciutat el la informació esportiva, es-
Campionat de les Ba- taré present a l'acte, oferint
leare de Karate, oroya a un ampli reportatge a la vi-
la que hi tenen prevista la nent edició.

Petanca

Joan

Miguel Forteza, de l'Es-
tanc de Plaga, es desplacé el
passat dissabte, dia 11, al cir-
cuit de la Real de Ciutat, per
participar a la cinquena oroya
puntuable pel Campionat de
Mallorca.

La fortuna doné una altra

vegada l'esquena al solleric,
que tingué problemes amb
l'emissora, no podent prendre
la sortida a la oroya.

A pesar de tot, Miguel For-
teza, que actualment ocupa el
lloc 27 de la general, amb 197
punts, anuncié a "Veu de
Sellar" la seva intenció de
quedar classificat dins els deu
primers Ilocs del Campionat.

El solleric (primer
de l'esquerra)
anuncia a "Veu de
Sòlle?ïa seva
intenció de quedar
dins els deu
primers del
Campionat.

PETITS ANUNCIS

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

Telefonau al 63.03.87

COMPRAM
MOBLES i qualsevol al-
tra cosa rústica o anti-
ga. Pagam al comptat.
Antiguitats 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 antics. Ca-
rrer de la Rosa, 3. Telf.
63.28.73 i 63.10.67.

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 aparca-
ment i traster. Preus in-
teressants. Telf.
63.03.83.

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

VENDO OLIVAR en

Els Marroigs, con casi-
ta-porche. Telf. 63 00 86
o, de 13,30 a las 16,00 y
de las 20 a las 22 h., al
telf. 63 28 22.

COMPRO ACCIO-
NES "Ferrocarril de
Sóller, S.A.". Ensefiat
A.P.I. Rectoria, 4. Telf.
63 03 98.

BUSCO CHICA para

trabajos	 domésticos.
Telf. 63 07 51.

OCASION! Vendo
armario frigorífico apto
para leche, queso, fru-
tas o verduras. Carrer
de la Rosa, 7. Telf. 63 05
70.

VENDO COCHE
marca Triumph, mode-
lo Aclain, con 12.500
kms. A toda prueba.

Telf. 63 13 21.

HE PERDUT una
polsera d'or amb qua-
tre monedes. Es gratifi-
carà la persona que la
trobi. Telf. 63 02 77.

TRASPASO LOCAL
comercial en el puerto
de Sóller, apto para
cualquier negocio. Pri-
mera fila. Telef. 63 39
21.



El dimoni gros viatjà a l'antiga URSS fa dos anys, i els sollerics encara no l'haviem vist.

La tafias de fusta pifitada i té els membres
desproporcionats. Té un cert valor històric i etnològic.

Una talla de Sant
Sebastià, recuperada

Advocat contra la pesta

Per quart any conse-
cutiu s'exposa al mostra-
dor d'un comerç particu-
lar la imatge de Sant Se-
bastia que fa uns anys,
abans de tomar l'edifici,
estava situada dins una
capelleta a la cantonada
dels carrers del Metge
Maiol i de Nostra Sra. de
Bonany, cb-patrona de la
nostra ciutat. Es tracta
d'una talla de fusta pinta-
da, de poc valor artistic
pero de. gran Valor hist6-
ric.

L'actual posseidora
de la talla, Margarida
Marques, ha ofert col.lo-
car-la a la façana exterior
de ca-seva, sempre que
l'ajuntament construeixi el
nínxol.

A Sóller, existeixen
altres quatre _talles dins
hornacines situades a la
via pública: una a la plaga
Constitució, una altra al
carrer de Serra, una ter-
cera al carrer de la Lluna i
l'altra al carrer Nou,
aquesta darrera manada
fer per Isabel M Sampol,
anys enrera.

També hi ha fornicu-
les i imatges a Fornalutx i

; a Alcúdia.

Sant Sebastià es ve-
nera a Sóller des que,
l'any 1475, la població fou
preservada d'una terrible
pesta que assolà
gràcies a la intercessió
del sant. El 20 de juliol
d'aquell any es crea la
Confraria de Sant Sebas-
tià.

Aquest gloriós mos-
sényer es invocat corn a
intercessor contra la fam,
la pesta i la guerra.

La festa

Un temps, la festa en
honor de Sant Sebastià,
que es celebra el 20 de
gener, era molt sonada.
Els veins del carrer mun-
taven un tabernacle amb
murtra davall la capelleta i
pagaven una quantitat
per la festa. El clero pa-
rroquial, ataYiat amb capa
pluvial, Sortia en process&
de l'església portant la re-
liquia del sant que es ve-
nera a Sant Bartomeu, i
cantaven un Te -Deum
davant cada imatge. Més
tard es feien els fogue-
rons i la bauxa lúdica,
única manifestació que
resta encara viva d'aque-
lla festa.

Molts animals de companyia reberen la bendició en motiu de
celebrar-se el dia del seu patró.

Beneitles a Biniaraix i
Fornalutx per Sant Antoni

Prolifereció de focs 	
particulars de Sant Antoni

Redacció

Des de dijous dia 16
fins el dia de Sant Se-
bastia, dilluns dia 21, hi
hagué focs a la nostra
comarca, la majoria dels
quals de caràcter privat.

Els Ajuntaments

L'Ajuntament de
Sóller i el de Fornalutx
organitzaren focateres a
les corresponents pla-
ces, amb pa amb oli i
botifarrons pels pre-
sents.

Biniaraix i el Port
tengueren el seu el dia
17.

Els comerciants del
mercat, corn és habitual
també n'havien muntat

un, així corn els alumnes
de BUP a les Escolapies
i els d'FP al Casal Pau
Noguera.

Col.legis

Els col.legis d'EGB i
els mateixos instituts
tengueren foc el diven-
dres en l'horari lectiu.

Grups politics corn el
Partit Popular, Unió
Mallorquina o els Inde-
pendents convidaren af
liats, simpatitzants, vo-
tants i no votants a les
seves celebracions de
Sant Antoni i Sant Se-
bastià.

Enguany han prolife-
rat enormement els fo-
guerons particulars, de
carácter familiar o a ni-
vell empresarial.

Focs durant quatre dies       

OFERTA
Ya es hora de cambiar las puertas.

Al comprar nuestras puertas, compramos las suyas.
Ahora precios de allá aquí.

Puertas Sellar, C/. Cetre, 15.

reiElegr-P1oiter
C.! F. 13 07 546 344

C/. Cetn:, 15
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Festes S'han exposat
per primera
vegada a Sóller

Desfresses
de dimonis
fets per
Estol de
Tramuntana

P.P.

Tot i que encara no els
hem pogut veure desfilar ni
fer "dimoniades", durant
aquestes festes de Sant
Antoni s'han exposat als
mostradors dels comerços
del carrer Nra. Sra. de Bo-
nany els vestits o desfres-
ses de dimoni que han
confeccionat els compo-
nents del grup Estol de
Tramuntana.

Redacció

Diumenge passat, en motiu
de la celebració uns dies abans
de Sant Antoni Abat, patró dels
animals, varen tenir les tradicio-
nals benetles a Biniaraix i a
Fornalutx.

-A les 1030 h. s'iniciaren les

Els vestits foren prepa-
rats especialment pel viat-
ge que aquest grup folk16-
ric realitzà a l'antiga Unió
Soviética fa dos anys, i mai
s'havien mostrat als solle-
rics.

de Biniaraix, amb la participació
de nombrosos feels que porta-
ren alguns animals de compan-
yia: canaris, caderneres, cans,
moixos, etc. A Fornalutx, a par-
tir de les 12, reberen la bendició
en el dia del seu patró un ramat
d'ovelles, uns quants cavalls, i
diversos animals domestics i de
companyia.

Materials naturals

Un dels que ha estat
exposat és el dimoni gros,
que és una mascara talla-
da en fusta per l'artesà lo-
cal Bartomeu Trias.

Les altres mascares,
fins a una vintena, han es-
tat elaborats pels compo-
nents d'Estol de Tramun-
tana, a partir d'un motlle
comú segons una idea del

mateix Trias. A partir
d'aquest suport basic uni-
forme, cada qual ha anat
moldejant i deformant la
cara segons el seu propi
gust.

Tant les pellisses corn
les banyes que exhibeixen
els dimonis són naturals i
autèntics, mentre que els
vestits han estat confec-
cionats també per Estol de
Tramuntana.

Sattozttcs
irc)raitai

Liquidació total en tot tipus
de calçat.

30, 40 i 50% de descompte
(per traspàs).

Sta. Catalina	 Port de Sóller
Telèfon: 630822.

ENVIT I TRUC RADIO
A PARTIR DEL DIA 31 DE GENER

A LES 20,00 HORES AL TEU DIAL
107.8 FM.

T'ESPERAM!!

WE UN MON D'IDIOMES
SPANISH HERITAGE

ALS ESTATS UNITS I EUROPA
Informació: 63 01 22




