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Cinc partits
suspesos per la

pluja

Veu de Sollet
Climatologia

D. spreniments de penyals a s'Estret
des Barranc i a S'Amo .

Dissabte, migdia, tot justtancat el Cami des Barranc, els olivarers de la zona obrien un pas provisional.

Seguretat vial

Valla protectora al camí del Far de 11t eta
P.P.

Des de fa dues setmanes, una empre-
sa constructora de Campos està realit-
zant els treballs pertinents  per a la collo-
cació d'una valla metàl.lica protectora a la
part dreta del cami del Far de Muleta.
En els darrers s'havien produTt alguns ac-
cidents en aquell carni, a causa de la seva
estretor i de la manca de protecció  lateral.

Pocs metres

En una primera fase, s'instal.laran uns
250 m , lineals de valla, des del final de la
terrassa de l'hotel Brisas fins a la primera
corba de la carretera, però no es descarta
la possibilitat que pugui aconseguir-se la
protecció de la totalitat del cami. Les
obres són financiades per la Conselleria
d'Obres Públiques del Govern Balear.

Les obres s'han vist notablement re-
tardades per les pluges que caigueren la
setmana anterior. Es considera que, si el

La manca de protecció de la cuneta lateral del cami del Far ha donat lloc a alguns
accidents.
	 temps acompanya, podrien quedar Ilestes

a finals de la setmana que ve.

/
El Director General

(://ginfraestructures ésa Sóller

Avui visitara l'Estació
Naval i es reunirá amb

els politics locals

Jaume Casasnovas

Avui mati, quan els lectors tindreu el setmanari dins
les mans, el Director General d'Infraestructuras del Mi-
nisteri de Defensa es troba visitant les instalacions de
l'Estació Naval del port de Sóller pertanyents a Marina.

Es pensa, en un principi, que aquesta  visita podria
estar relacionada amb la posible reversió, de les instala-
cions de l'Estació Naval al poble de Sóller.

Com ja es coneix, els actuals dirigents politics solle-
rics començaren, a partir de la seva incorporació a  l'es-
tament municipal, una campanya de converses amb el
Ministeri de Defensa, sempre a través del grup munici-
pal socialista. D'un principi s'havia ja fixada una reunió
amb l'antic Director General penó desgraciadament fou
canviat pocs dies abans de tenir Hoc l'esmentat _encon-
tre. Ara ja no serà necessari desplaçar-se a  Madrid per
conèixer "in situ" el parer del Director General, ja que
aquest es desplaça a Sóller avui mateix.

Entrevista

L'Ajuntament té previst mantenir una entrevista amb
el responsable de les infraestructures  i Ii pensen plantet-
jar el tema d'una posible reversió, en part o total,
d'aquests terrenys que avui es troben infrautilitzats i
només ocupats per unes 20 persones en total.

El Batle i altres regidors acudiran puntualment avui
mati, convidats per la delegació del Govern, a l'Estació
Naval, a intentar negociar el  màxim possible de solu-
cions.
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EL GAS, S.A.
cumpleix cent anys

J.B.

El passat dimarts, dia 28, se cumpliren cent anys
des de que, mitjançant escritura pública, se fundàs la
Societat Anónima "EL GAS".

De Ilavors ençà, l'empresa sollerica ha desenvolu-
pat la seva activitat al servei de la nostra comunitat,
primer en la fabricació i explotació de gas per a ús
públic, i posteriorment feu el mateix amb l'electri-
citat, ocupant un espai important de la història de
Sóller.

Per celebrar aquest esdeveniment, hem pogut sa-
ber que, el Consell d'Administració de la societat, está
preparant una sèrie d'actes, tant de caràcter públic
corn particular, dels que ja vos anirem informant pun-
tualment.

El temporal de la
passada setmana ens

ha duit des-cents
beneficiosos litres

d'aigua de pluja, per?)
també ens ha portat

grosses amollades de
roques i terres. Una, un
poc abans de S' Estret

des Barranc de
Biniaraix, i quedava

sepultat el camí i
espanyada la conducció

d'aigua de la font des
Verger. L'altra, a

S'Arrom, al Bosc Gran,
arrossegant alzines i

sectors de camí.
Més informació a

pàgina cinc.

Rafting:
Emoció assegurada

Joan

Els vuit esportistes sollerics (entre els que
es trobava una al.lota)disf rutaren de deb6,
diumenge passat, fent la primera baixada

de any pel Torrent Major de Sóller, a
pesar de la poca aigua que portava (Foto

B. Frau).

In formació a planes esportives.



Política cultural
progressista

Mai no plou a gust de tothom i
d'aquí que poguem dir que cada per-
sona Os un món diferent. Precisament
es aquesta idiosincracia la que fa que
hi hagi divergencia d'opinions. Sens
dubte a l'hora de calibrar la realitat
cultural tothom diu o vol dir la seva
es clar, això fa que ens trobem da-
vant múltiples afirmacions, comparti-
des per uns i rebutjades per altres.

Si partim del fet que en una socie-
tat corn l'actual hi ha ben poques co-
ses que es puguin fer sense diners,
aleshores ens trobam, també, davant
el binomi doblers/cultura. Partint
d'aquí hem d'éser realistes, la qual
cosa significa haver d'admetre que
tenim les mans fermades i que hem
d'actuar segons els pressupost del
qual disposam.

D'altra banda, tenint en compte
que dins CULTURA hi caben moltes
coses (festes, façanes, subven-
cions...) les quals depenen, directa-
ment o indirecta, del pressupost, fa
que es pugi afirmar que el desenvo-
lupament cultural, fins ara, ha estat
limitat. Precisament, a partit d'aquí,
volem rompre arnb aquesta depen-
dencia económica. així la nova polí-
tica cultural rau en la signatura de
convenis amb grups i entitats cul-
turals. També després de l'expe-
riéncia de les festes de Sant Bar-
tomeu tendim cap a unes festes
autofinancades, especialment pel
que fa a les actuacions estelars.
De totes maneres seguirá ha-
vent-hi els tradicionals actes fes-
tius a Plaga.

De totes maneres sabem que en
emprendre noves iniciatives culturals,
poden ésser, corn de fet ja s'ha fet
des de l'oposició, criticades perquè
tal i corn diu Melville Jean Herskovits
en definir CULTURA: "qualsevol cultu-
ral varia tant en el temps corn en l'es-
pai i, corn no, en les persones". Aquí
podríem afegir que tots aquells que
ara opinen que les coses no es fan bé
o que queden en mans de la meya
persona més valdria que recordassin
que quan ells varen passar pel cenes
que jo ocup, no varen aplicar cap
gran model cultural.

No voldria que ningú es pensas
que jo em crec el millor, no. Sé per-

fectament que l'activitat Os millorable
en tots els aspectes, i per això a les
Comissions de Cultura valoram totes
les propostes que es fan i Si són bo-
nes no ens cau cap anell per accep-
tar-les i refrendar-les. Però Os clar, pot
passar corn diu L.A. White que corn
"que allò que caracteritza la cultura
no són els comportaments, els estris
o les institucions considerades en re-
lació amb els individus o Ilurs necessi-
tats, sinó la transformació d'aquests
elements en símbols i Ilur integració
en una relació simbólica dels uns
amb els altres", aquests uns no vul-
guin participar .dels altres (ho han fet
ja en coses quotidianes) perquè el
seu Os el que volen i punt.

No capi cap dubte a ningú que
des de la majoria municipal s'ha ela-
borat un ampli programa cultural ten-
dent al recolzament de tots els grups
que treballen per la cultura. Així du-
rant 1.992 se signaran tota una serie
de convenis que dotaran econòmi-
cament les entitats (Banda de Músi-
ca, ASCP Can Dulce, Escola de Mú-
sica, Museu-Casal de Cultura), grups
musicals (Pro Música Chorus, Joven-
tuts Musicals), grups de Ileure (Grup
d'Esplai, Nova Terra). Tambe i haurà
nous premis literaris i musicals, etc.

Creim que l'Ajuntament ha de
donar suport a les associacions i
entitats que fan cultura; oferir-los
la possibilitat de feme. Però el que
no ha de fer l'Ajuntament és dupli-
car l'oferta, repetint el mateix ven-
tall de possibilitats. Aixé significa
eliminar, en el màxim possible,
l'intervencionisme. Volem ésser
coordinadors però no intervencio-
nistes. Perquè corn diu S.I. Hayaka-
wa "si veus en qualsevol situació do-
nada, sols el que veuen els altres, es
pot dir que ets tan representatiu corn
víctima de la teva cultura". Amb això
vull dir que la millor cultura Os la
menys dirigida possible.

Referent al Consell de Cultura i als
assessors, les coses corn més ben
pensades i treballades, mes bon re-
sultats donen...

Miguel Nadal Palou
Regidor de Cultura i Educació.

La setmana

Santoral

Avui darrer de gener, St. Pere
Nolasc
Demà dia primer de febrer, St.
Ramón Fitero, St. Ignasi
Diumenge dia dos de tebrer,
La Candelera,

Sant Pere Nolasc_
Va ser mestre cid rei Jaume I, i

l'acompanyà en un viatge des de
Perpinyà fins a Barcelona. Passaren
una nit bars el pi de tes tres bien-
ques, I alié, Jaume I va somniar que
sena ref de tres regnes, i St. Pere li
Va pronosticar que seria rei de Cata-
lunya I Aragó i a mes, de Valencia i
Mallorca. No va abandonar mai al
rei, ni en les seves empreses civils
ni militars, i va ser el seu conseller.
El rei el va tibiar ciutadà honrat, co-
sa en el va ter petró dels ciutadans
honrats. També va acompanyar al
rei Ferran de Castelle, quan con-
queri Sevilla.

Oteen que aquest sant va morir
el dia de Nadal I per ajudar-lo a ben
morir baixe del cel la Mare de Déu.

Llenos de febrer_

• Uuná Nova, dia tres a les deu i
vint del mati.
• Quart Creixent, dia one a les
tres del capvespre.
• Uuna Plena, dia devutt a les on

 del mati,
• Quart Minvant, dia 25 a les
quatre del capvespre.

El 31 de gener de 1.892,
neixia, a Fomalutx a la
possessió de Sa Cabana
—dita també Sa Cabana
des Vicari— un nin que,
dos dies després, festa de
la Candalera, fou portat a
les fonts de la pila bap-
tismal on rebé el nom cris-
tià de Joan corn son pare i
els seus dos avis.

Aquest minyó, que
amb el temps havia d'és-
ser el meu pare i que ins-
criviren, als registres civil i
eclesiàstic, corn a Joan
Estades i Solivellas, era el
net major del darrer Sen-
yor de Montcaire de l'antic i
honrat llinatge dels Estada
Prom; descendent de les
primeres noces que celebra,
el 22 d'agost de 1.858 a
Campanet Joan Baptista Es-
tades de Montcaire i Monta-
ner amb Maria Margalida
Bennasser de Massana i
Bisquerra de Gaballi.

Mon pare va viure fins
als setanta-sis anys en
que mori, a l'horabaixa del
divendres 11 d'octubre de
1.968, després de quasi dos
mesos de sofrir, amb resig-
nació exemplar, forts dolors.

Al llarg del seus setan-
ta-sis anys de vida terre-
nal, mon pare no realitzà

grans esdeveniments. Ana
a l'escola unitaria de nins del
seu poble amb els mestres
Amador Torrens i Pere For-
nés i després al Col.legi San-
ta Maria de Sóller, regentat
pels Germans de les Escoles
Cristianes fundats per Sant
Joan Pons Marqués, Joan
Piza. Arbona, Ramón Colom
Rullán, Miguel Bennasser
Frontera, Josep Serra Pastor
els quals han destacat en els
camps de la cultura, de l'in-
dustria, del comerç o de la
política. Als devuit anys, i
degut a problemes econò-
mics familiars, marxa amb el
seu germà Bartomeu
(1.894-1.981) a Frankfurt
(Alemanya). Retorna a Forna-
lutx, l'any 1.913, quan son
pare —el meu senyor avi—
era, encara el batle constitu-
cional i el cap local del Partit
Lliberal del Comte de Roma-
nones. Compli els seus deu-
res, amb l'Exèrcit espanyol,
corn a soldat del Regiment
d' Infanteria n° 61 de Palma
quan era coronell D. José
Nouvilas Vilar. Després, en-
tre 1.920 i 1.953, explote di-
versos negocis de fruites i
primors a França: Primer a
Moluins amb els seus ger-
mans Bartomeu i Bernadi
(1.901-1.956) i a Reims un

Mon pare

cop casat amb ma mare Ro-
sa Bisbal Alberti (1.897-1979)
Esposat als quaranta-tres
anys, fou pare de tres in-
fants; un nin i una nina que
moriren al neixer i jo que vaig
venir al món, en 1.939, poc
després d'esclatar la segona
guerra mondial. Finalment en
1.953, degut a les axacres
de la seva salut i a altres
causes, es retire al seu For-
nalutx nadiu; cuidant, així
corn sabia i podia, del seu
hort i olivar de Sa Costa.

Encara que mai en fés

ostentació, mon pare fou,
sempre, conscient de la
seva avior i de corres-
pondre-li ésser, per dret
Ilegitim, el representant
del llinatge del Estades de
Montcaire.

No podré perdonar,
mai totes aquelles perso-
nes, molt més joves que
ell, —aprofitant-se de la seva
bondat, humiltat i també, per
que no dir-ho, manca
d'energia fisica —tractant-lo
de tu o donant-li un corn-
miseratiu tractament de
"l'amon Joan". Jo sé que,
baldament, no es queixes,
aquestes coses let ecta-
ven. I altres que call.

Cert és que mon pare
no tingué sort en aquest
vall de llàgrimes si, per tal,
entenem fer o arraplegar una
gran fortuna de doblers; pe-
rò el seu comportament
fou, en tot moment, digne
d'un fills de senyors de la
pagesia mallorquina. De
modals distingits, amable
amb tothom i sobretot es-
crupulosament honrat.

En sent orgullos d'ha-
ver tengut un bon pare. Un
pare que onsevulla, tant a
Franca corn act a Mallorca,
deixa bons recors. Un pa-
re que fou respetuós

complidor dels seus deu-
res conyugals i familiars;
sense, per això, investir-se
en censor de la moral dels
altres.

Un pare cristià, devot
de la Mare de Déu, pro-
fundament piadós; virtut
que li inculca sa mare, Te-
resa Solivellas Arbona de
So'n Llobera (1.867-1.937),
que, ell, estimava tant.

Ara, amb motiu del
Primer Centenari del seu
naixement, es celebré,
dimecres passat, una
missa a l'església parro-
quia! de Fornalutx —la ma-
teixa església on fou bap-
tiat— pel repós de la seu
Anima.

Les despulles de mon
pare i ma mare es troben, al
Cementiri de Fornalutx, a la
tomba dels avantpassats de
Montcaire.

En pau descansi aquel l
que, en dret i en justicia,
era Don Joan Estades de
Montcaire i Solivellas;
mon pare

Joan Antoni Estades de
Montcaire i Bisbal
Cavaller del Sant Sepulcre
Membre de l'Unió de l'Antiga
Noblesa de Mallorca
Hidalgo a Fuero de España

Dret a veu
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Glosa

Idees
foradades

Es Partit Popular diu
que en Deu no vol carreteres
i jo dic que anar amb someres
és més sa i deportiu

Aquest senyor que és s'autoritat
té es cap damunt ses espatlles
i no és corn molts de batles
que dins Sóller han fracassat

Només pensau en carretera
grans edificis i xalets
Si tots pensen corn aquests,
sollerics, alerta a lo que vos espera

Si s'oposició i majoria
demanau una sol.lució,
si vós enganxAssiu a un carretó
con més carregats millor,
sa idea de construcció
tal vegada els hi fugiria.

Si deis que es poble n'està fart,
el que té és vomitera
Veis que en Deu aixeca sa bandera
i voltros no hi teniu part.

Si estau cansats de revolts
que vos duen a Deià,
es des Partit Popular
vos dedicau a cavar
i dan-era hi sembrau cols.

El que deis són pardalades
perque es batle pensa bé.
El que es Partit Popular té
són idees foradades.

Sóller té tres carreteres
i un forat sense acabar,
i sa carretera de Deià
només ha de menester aixemplar
I fer netes ses voreres
i no idees volanderes
que té es Partit Popular

Un que no li agrada es ciment

Molta Palla i Poc Bessó

Es Pagès

SEMBLA MENTIDA

• La revolució dels moniatos.
• Lo molt que emprenyen els marejos.
• Sobretot si són de beure.
• El "follón" que ha duit la paraula MIBOR.
• Que "la felicidad es sentir amor".
• Que el passat diumenge s'acabas la caça.
• Que a partir d'ara podrem dormir sense sentir

trons d'escopetes.
• Que per molt que ni hagin que pensin que

Veu de Sóller esta ben a punt de tancar, de mo-
ment, i per desgracia nostra, això no és vera.

• Que els primers interessats en tancar som
noltros, ja que som els únics que hi feim feina.

• Que una Veu telefónica la passada setmana
es queixava que s'havia Ilevat un arbre de davant
cal metge Colom.

• Que el qui va cridar per queixar-se no sabia
que deia, en falten tres però, n'ha sembrat sis mes.

• Que la feina del metge Colom no és matar, es
curar i donar vida.

• Que, a part de tot, aquests arbres eren sem-
brats seus.

• La bona condició d'un redactor de la "Vos"
per fer escrits lacrimògens.

• La gran repercusió, a nivell mundial, que pot
arribar a tenir l'estació metereológica de Sa Vinyas-
sa.

• La mala I let d'enverinar moixos.
• Que per Sant Antoni encara escoltéssim els

asclats dels petards.
• El nou destí del nostre Jaume.
• Que bona vida té un ca si li donen menjar

d'hora, però més bona la té una dona si la deixen
comandar. '

• La fretada que fot.
• Que encara no hem sabut el que va costar el

monument a l'emigrant.
• Que ara que comanden els que Ilavors n'es-

taven tan preocupats, tampoc ho han dit.
• Que tal volta ho sabrem.
• Que Ilavors ho creurem ono.
• Que aix6 ja siguin figues d'un altra sostre.

Col. laboració
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El Centre de Recursos
confecciona un quadem

d'Astronomia
El Centre de Recursos

Pedagògics "Es Celler"
acaba d'enllestir un qua-
dern dedicat al Sistema
solar i les estrelles.

Inclou 19 petits capi-
tols sobre les necessitats
humanes a la Terra, els
primers viatges astronau-
tics, la LLuna, el Sol, tots
els planetes i satèl.lits, les
estrelles i telescopis i els
asteroides i cometes.
També, i al final, hi ha una
pinzellada d'història de
l'Astronomia i curiositats
etimològiques i astrobigi-
ques.

El quadern, primer

que realitza el CR de
sóller, inclou lectures i
treballs per a tots els es-
colars de les escoles peti-
tes de la Vall. Jaume
Alberti, l'autor, ha con-
sultat estudis de Snolu-
chowski, Averbuj, Carl
Sagan i Asimov; i, a la
vegada el suplement
"Ciencia y Tecnologia" de
"La Vanguardia".

Les 26 pagines
s'acompanyen de dibui-
xos i fotografies i està
estudiat per a que pu-
gui servir per a tots els
cicles d'ensenyament
obligatori.

La nostra veu

Si deis que el pacte
funciona, us animam

a que confina
Dins el marc de la democràcia, és totalment

lícit expressar, per part de cada un, la seva opi-
nió sobre un fet o fets puntuals i, sobre tot, si fan
alguna referència als estaments polítics que, al
cap i a la fi, han sorgit de la voluntat del poble.
Els que ens representen políticament, han rebut,
d'alguna forma, el vist i plau d'un sector del
poble, més amplio menys.

A Sóller ara ha sorgit el tema de si el pacte a
quatre bandes del nostre consistori -PSM,
PSOE, GMI i CDS-, funciona o no funciona. La
seva fermesa corn a pact s'ha valorat amb l'en-
teniment intern i no corn a fruit positiu o negatiu
d'una tasca política que ben prest haurà de
mostrar les seves patinades o el fruit de la bona
gestió. No ens cap cap dubte que procuraran
que doni el millor resultat possible, tant per
compliment de les seves promeses corn pel
poble de Sóller.

Nosaltres, la redacció, no entrarem en detalls
de si fins ara s'han entès o no. La nostra idea la
tenim ben fonamentada i esta a l'abast de totes
aquelles persones que corn nosaltres, parlen
amb tots els politics quasi cada dia. Uns parlen
bé de tots, altres no parlen bé de ningú i, sobre
tot, n'hi han que compten tot el que passa dins el
petit ventre de la majoria municipal.

A partir d'aquí, el que convindrà sera que els
signants del comunicat que publicaren la passa-
da setmana -Veu de Sóller n. ° 140 a plana 8-,
tots els que conformen la majoria municipal, facin
el que puguin porque aquest enteniment, bona
fe, estabilitat de pacte de govern etc, dels que
ells mateixos en brevegen, continuï tal i corn ens
diuen.

D'altra banda, no estaria gens malament que
els mateixos que signaren el comunicat i altres
escrits que nosaltres hem publicat, es facin un
examen de consciència i veure, realment, si pen-
sen que han actuat loé o no. Seria bo que penseu
si tots i cada un de vosaltres esta plenament sa-
tisfet de la tasca de cada un dels seus corn-
panys. Si així és, el resultat sera positiu i, si no,
vosaltres i ningú més que vosaltres en sereu
responsables.

MOTS ENCREUATS
2...	 4 F	 9 4 0
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Horizontals: 1. Aspira a un Estat propi. No es baixa, no. - 2. Ven -
let molest. Al revés, s'ha quedat sense enemic a qui espiar. 3. Prega
al Esser Suprem. Absencia de Hum. 4. Pot ser curt o llarg, però sempre
va pie d'imatges. Una be hi aniria bé. 6. Un ase que no fa la mida. Bai-
xa la bandera. 6. Cinquanta. La droga al.lucinògena. Est. Al reyes, re-
gal. 7. Habitant d'un país del sudest d'Asia. La primera. I ara, la sego-
na. 8. Al revés, el productor de llana. La cussa Ii va darrera. Enviat el
mitssatge. 9. Idem. Cremen en abundància a la Sang. 10. Opinar,
creure. La part superior del cos.

Verticals: 1. De costum, amb freqüència. 2. Si hi fas falta, et piten
penal. El sentiment subhm. 3. Construcció militar defensiva (tot I que, a
vegades, resulta extravagat, corn el que hi ha Sóller). Al revés, encara
n'hi ha qui discuteix si va ser abans o després que la gallina. 4. Al re-
yes, patien una greu mutilació per tal de no canviar la veu. La matrícu-
la de la ciutat olímpica. 5. Organització Galant. Preposició. Ajuda al
capellà en els sagraments. 6. Ha firmat recentment un acord de !hure
comerç amb la Comunitat Europea. La Iletra del plural. Terminació

. d'infinitiu. 7. Una a i ja está. Drac menja-nins. La paparra quan ha ben
sopat, al revés. 8. Poderós raig Iluminic, amb múltiples aplicacions. El
'Ubre de e Amat' el va escriure en Ramon Llull. 9. Moviment involunta-
ri i convulsiu. Internacional d'Organitzacions. Al revés, citat al 5 d'horit-
zontals. 10, Ultimades, Ilestes, Partit.

SABIES QUE?

Setmana del
barbuts

* El febrer
• La setmana passada,
la tercera del mes de ge-
ner es la Setmana dels
barbuts, perqué es quan
es celebren les festes del
St. Antoni Abat i St. Pau
Ermità. Sol ser un temps
de molt de fred.
• El mes de febrer
abanns tenia 30 dies corn
els demés, però el gener
i el març n'i demanaren
un perhom, i els febrer
els hi va deixar. Després
aquells dos no els hi vol-
gueren retomar i per això
ara només en té
vint-i-vuit. De la ràbia
que tengué el febrer,
quan va veure que li ha-
vien robat, va tornar do-
lent i mal de passar. Ja
ho diven: "Febreret curt,
amb vint-i-un dies en
surt" i "Fred de febrer, pit-
jor que el de gener.
• El nom de febrer ve
d'un ritus roma: Segons
el calendari roma era el
mes número dotze i la
gent el dedicava a ritus
purificatoris,	 anomenats
/es februalia.

o en

11011 !va
Sorteig d'ahir dijous,

dia 30 de gener
•

13	 15	 18
29	 30	 36

-C.40/R.5-

LI
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Dijous, 30 gener 	 13.747

Dimeaes, 29 gener 	 48.171

Dimanes, 28 gener 	 38.882

Dilluns, 27 gener ...... 96.705

Divendres, 24 gener
53.780 / S. Nr.7

Veu de S 011er
ven col.leccions completes

del Setmanari des de
l'any 1969,

,enquadernades 6 sense
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El Partido Popular
a favor de la carretera

Deyd—Sóller
Segura, moderna y de escaso

impacto ambiental

Llibres d'aquí

Cualquiera que circu-
le por la carretera que
nos une con Deyá, con
la que mantenemos
unas relaciones comerr
ciales excelentes, y lo-
gran cantidad de usua-
rios que la utilizan, se
dan cuenta del estado
deplorable y del aban-
dono en que se en-
cuentra; carretera con
alto índice de peligrosi-
dad, insegura, estrecha
en exceso y con riesgo
de desprendimientos en
sus muros de conten-
ción, debido al excesivo
tonelaje que se ve obli-
gado a soportar, y que la
administración ha de-
nunciado en varias oca-
siones.

Nuestro creciente
parque móvil, que ya
supera las siete mil uni-
dades nos confirma la
urgente necesidad de
una rápida mejora que
-Obras Públicas- nos
ofrece completamente
gratis, para hacerla me-
nos peligrosa, más tran-
sitable y que sea capaz
de absorber de una ma-
nera fluida y cómoda a
la flota de autocares que
visitan nuestra comarca,
y que son imprescindi-
bles para nuestro co-

mercio y nuestra eco-
nomía.

Cambiando de ter-
cio, nuestro Partido Po-
pular, respeta, pero no
puede compartir las ob-
jeciones expuestas por
grupos políticos y aso-
ciaciones minoritarias
que ni siquiera cuentan
con representación mu-
nicipal, y que además no
encajan de manera al-
guna en la forma de
pensar en nuestra so-
ciedad sobre el tema en
cuestión.

Ante la presión popu-
lar, que no concibe la
pasividad que nuestra -
primera autoridad se
inhiba ante tan necesa-
ria reforma, nuestro par-
tido ha decidido efectuar
una encuestra entre
nuestros asociados y
usuarios en general, so-
licitando su apoyo a di-
cha reforma, y a través
de ella, solicitar a nues-
tra Administración que
agilice los trámites de
cara a la reforma que la
gran mayoría de nuestra
ciudad espera desde
hace años.

Partido Popular
Sóller

Sortejos
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Miguel Gual

L'infantesa

L'any 1902 a un petit
poble de muntanya va Mi-
xer Jaume Gual Colom fill
de Guillem, nascut a Selva, i
de Margalida, fornalutxenca
de mare francesa.

La seva infantesa la
passe pels carrerons es-
trets de Fornalutx jugant
amb baldufes i fent
mal—fratx. Arte molt poc a
escola i just aprengué a po-
sar el seu nom. Son pare
era marger i ja de petit el
sen menava, juntament
amb el seu germà Miguel, a
fer feina. S'ha de dir que ells
just omplien ses senalles
mitges perquè plenes no les
podien aixecar.

Després d'anar molts
d'anys de rentes, a la fi,
l'amo en Miguel "Mayans"
que era el malnom de son
pare, es va poder comprar
una casa que li coste mil
pessetes, les quals foren
ben males d'arraconar.

La joventut

Fent un forat de barrobi

al bosquet de Sa Cabana
va passar un senyor que
anava a caçar a Bonneber.
En Jaume el va escometre i
Ii demanà ajuda per anar a
fer fortuna. L'home, que es-
tava molt ben relacionat, en
gent mallorquina que tenien
negocis a França no li fou
dificil trobar—li una bona fei-
na.

Als divuit anys s'embar-
cà a la risca la ventura des
del Port de Sóller cap a
Marsella i d'allà cap a Cha-
teauroux, on una familia de
Petra tenia un negoci de
fruites. I amb un cavall i un
carro es passe tres anys
repertint albercocs, taron-
ges i melons.

Comptant	 vint—i---un

anys, va tornar a Mallorca
forçat pel servei militar.
Després de passar un any a
Palma, l'enviaren de cap a
la guerra del Marroc, allà hi
lluità dos llargs anys, vivint
entre sa por de la guerra i
l'incertessa de no poder
tornar mai a ca seva.

Els casaments

Als vint i quatre anys
torne al seu estimat poble
de Fornalutx on contragué

matrimoni amb na Catalina,
un joveneta fornalutxenca
que era tot un nirvi fent fei-
na.

La vida de casat fou
normal, ell fent feina de sol
a sol i ella surant les dues
filles, na Margalida i na
Francisca endemés de les
feines de la casa.

Tenien dos olivarets al
cap damunt del Maroigs on
cullien l'oliva quan podien,
dinant d'un cantó de pa i
una arengada i l'hora baixa,
quan acabaven se carrega-
ven al coll el que havien
collit i el devallaven cap a
Fornalutx per fer oli.

La dona quedé emba-
rassada de la tercera filla i
als deu dies del seu neixe-

ment morí a causa de
complicacions del part. Dos
dies després mona lint ant.

En Jaume es trobà tot
sol sense la seva estimada
muller i les dues filles de
dos i quatre anys. Les sure
aixf corn pogué, però fent
feina tot lo dia les havia de
deixar a les veinades, per la
qual cosa es va decidí tor-
nar—se a casar.

Contragué matrimoni
amb Antònia Coll, cosina de
la primera dona. Amb ella
tingué dos fills més: en Gui-

Quan obrim un Ili-
bre d'història, ens tro-
barn amb una gent que
ha fet grans coses en
el món de la política,
Iletres, ciències, art,
però molt sovint igno-
ram el 99,9% de gent
que passa per l'anoni-
mat, gent qui ha Iluitat
tant o potser molt més
que els grans perso-
natges i que no li han
reconegut mai la seva
véluda. Gent que no fi-
gura a cap 'libre que no
sigui de pur tràmit,
gent que no veura es-
culpit mai el seu bust ni
gravat el seu llinatge a
cap placa commemo-
rativa. Per això Veu de
Sóller vol retre un ho-
menatge a una perso-
na representativa de
tota aquesta gent que
ha Iluitat de valent tota
la seva vida.

Ilem i na Maria. Els matri-
moni resté junt fins fa dos
anys, que ella mon.

N'Antònia tenia un tro-
cet d'ametleram amb una
caseta a Selva. El boci el
tenien arrendat i en Jaume
era l'encarregat d'anar a
cobrar l'arrendament. Però
l'arrendador duia la terra
abandonada i en Jaume
començava a estar cansat
de fer viatges a Selva per la
qual cosa decidiren vendre
la propietat i comprar--se
una casa a Fornalutx on viu-

re el reste de la vida.

La vida profesional

Després dels "Telessos"
de la joventut, es pose a fer
feina amb el seu germà Mi-
guel que havia agafat l'ofici
de mestre marger. Feren
feina plegats al reste de les
seves vides laborals, fent
esboldrecs i marjats. Feren
quasi be totes les cisternes
que hi ha a Fornalutx, molts
de pous i mines, saferetxos
i sinies, parets de partió i
carreteres, sitges i eres, i to-
tes les comandes relacio-
nades amb el paredar.

Tres de les moltissimes
feines fetes al clot de Sóller,

passaren Ilargues tempora-
des a cala Tuent i sa Calo-
bra. Allà hi anaven pel camí
de Sa Costera i passaven
quinze dies seguits sense
tornar a Fornalutx, així si,
cada diumenge a missa i
segons on fessen feina es
seien al banc de la dreta o
de la esquerra, puix n'hi ha-
via una tira pels tuentins i
l'altra pels calobrins a
l'església de Sant Llorenç.

Durant set anys, per les
primaveres, anaven tres
mesos a Alzira, (Valencia),

per compte de l'amon Ma-
sià "pessa". Se vivia dins
d'un barracó i la jornada la-
boral era de sol a sol durant
tota la setmana, Ilevat dels
diumenges capvespre, que
descansaven i rentavan la
roba.

Feren un grapat d'hi-
verns a sa Cabana, dormint
dins una barraca de carbo-
ner. Les marjades que tra-
gueren d'un llarg rost enca-
ra es poden contemplar
avui dia. L'obra no es va
acabar perquè en Miguel
"Mayans" demanà a l'amon
Bemadi dos reals mes per
metre paredat, ell no lis vol-
gué donar i en Miguel fé
replegar les eines i encara
no l'han acabat.

La jubilació

En Jaume es jubile als
seixanta sis anys actual-
ment en té noranta i encara
no s'ha aturat de fer feina.
Avui demati ha collit cinc
paners d'olives.

Viu la seva vellesa a ca
una filla que el cuida i l'es-
tima corn tota la seva fami-
lia. Molts d'anys padrí Jau-
me!

Jaume Gual Colom,
Noranta anys i encara cull oliva

Facilitats 15 anys PROMOTOR LLAUD,
SOLLER: C/. Rvdo. Miguel Rosse116,19. Tel. 630753	 PALMA: C/. Baron de Pinopar 7 . Tel. 7103 47INFORMACIO:

Nitiv•V oll; VZILts\>
\ /.459,4:	 \

as
,

SITUACI

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

1 1

11.11111

ir&	 •	
•*!--= ! 1;

4
	

Veu major
	

Veu de Sóller/ 31 degenerdel 1992

La vida d'un fornalutxenc
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Dos centenars de litres, acompanyats
de neu, vent ¡temporal a la mar

Binirrossíregistrà 305 litres 100 km per hora a la
Punta Grossa

Gran temporal de mestral

S'amollen penyals a s'Estret
des Barranc

ultades algunes voltes
del camí de S'Arrorn

Estació Sa Vinyassa

Pluja, fred, neu,
calabruix vent i una

bona sao

Joan Puigserver

TEMPERATURES
	

PLUJA
Max. 14,6 ° dia 29
	

11,5 litres dia 20
Min. 2,2° dia 30
	

1,5 litres dia 21
38,2 litres dia 22
20,0 litres dia 23
70,0 litres dia 24
35,0 litres dia 25

La setmana passada va ésser una setmana d'aques-
tes, que els qui ens dedicam a la observació del temps
d'una manera altruista, disfrutarem de debó, sobre tot
per la quantitat de pluja caiguda i la varietat de fenómens
metereológics observats corn son el fred, neu, calabruix,
una bona ventada, temporal a la mar i una saó de 200 li-
tres/m2.

El Refranyer popular diva que: "Després d'una maó ve
una bonança", i aixi ha estat després d'aquest temporal
que hem patit. Aquesta setmana hem gaudit d'un am-
bient més calmat, encara que el cel a seguit ennuvolat en
qualque brusque d 'aquestes que quasi no arriben a terra.

Les temperatures mrnimes no han estat molt baixes,
en canvi les màximes han quedat curtes degut a la per-
manencia dels núvols quasi cada dia.
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Pluges de la comarca

El Temps

Calle Luna,12 - Sóller

Mallorca Tel. 63-04-47

MIMBRERIA Cl. Sa Lluna, 52
Tell. 63 2077

07100 SOLLER
(Mallorca)

MUEBLES Y ARTICULOS DE DECORACION

REBAIXES
en MIMBRE — BAMBU — JUNCO

RATTAN — MEDULAFERRETERIA

31 de gener del 1 - 92 / Veu de &Mier

Després de quatre mesos de
passar pena amb la sequera i cap
sai:5 significativa, de cop, el dilluns,
entra una ona d'aire fred i el cel
amolla una mitja de dos-cents li-
tres per metre quadrat, sobretot a
final de la setmana. Des de di-
vendres vespre fins al dissabte
migdia_5a--Vinyassa registra 110
litres én 14 hores. Les pluges han
estan molt ben arribades perquè
no han fet mal, llevat dels talls de
dos camins de muntanya molt
emprats: S'Arrom i Estret des
Barranc.

J.A.

Aquesta setmana passa-
da el tema ha estat el temps;
un temps que s'inicià amb
una entrada d'aire fred que
emblanquinà, per primera
vegada aquesta temporada,
els cims dels Puig Major, des
d'una altura de 900 metres.
Coincidia amb la gran bossa
de Catalunya que ens arriba-
vade resquillada.

Des de mitjan setmana i
fins dissabte matí, el cel
s'amollava i, primer de Ilevant
i després girant de tramun-
tana, hi hagué brou que
omplí els torrents principals,
fonts i obellons, encara que
els torrentons no arribaven a
portar massa cabdal.

Les precipitacions no han
estat uniformes. Mentre que
a Son Bujosa, a Deià, només
plovia 106 litres, a Binirrosí,
sorpressivament es registra-
ven 305 amb totes les jorna-
des plujoses. Son Torrella
vessava els 236 i Sa Vinyas-
sa arribava als 177.

El temporal no acabava
amb l'aigua dels núvols. La
mar també es sentia prota-
gonista i amb vents del mes-
tral aixecava escumes. El far
del Cap Gros registrava ve-

BOBINATGES
PERE

Reparació motors i
Maquines elèctriques

Cl, Victòria, 50
Telf. 63 23 71

locitats de vent de 100 km
hora i les esqueixades arri-
baven a alguns olivars.

S'amollen grossos penyals

Dins el capitol de mal-
fraig, el mal temps ens ha
deixat la penyora de dos ca-
mins de muntanya mal pa-
rats.

El Barranc de Biniaraix el
dissabte migdia quedava
tallat a l'altura de s'Estret.
Allà s'amollaven grossos
penyals que tapaven torrent,
camí i rompien la canonada
d'aigua de la font des Ver-
ger.

S'habilità un primer pas
provisional gràcies als vel-
nats olivarers de Can Silles i
tot d'una hi posaren braços.

En el Bosc Gran de
s'Arrom, a les darreres voltes
del camí, també queien
grans pedres que omplien
voltes, espanyaven sectors i
se'n duien per avall una to-
rrentada d'alzines. Aquest
sector ha estat el més dan-
yat.

Acabem amb les tempe-
ratures: 88 graus fou una
máxima freda, dia 21. La ma-
teixa jornada la minima era
de 2'2.



Sóller present a
"Mallorca es presenta"

M.K.

Una de les moltes
activitats culturals que
es duran a terme a
Barcelona amb motiu
de les Olimpiades es
"Mallorca es presenta".

Segons ens ha in-
format Miguel Nadal,
regidor de Cultura i
Educació, "Mallorca es
presenta" pretén ésser
una reflexió col.lectiva
sobre la situació de la
realitat cultural illenca.

Amb motiu de do-
nar a conèixer la nostra
illa s'ha pensat i con-
feccionat un ampli
programa cultural, que
segurament tendrá lloc
la setmana del 28 de
maig al 3 de juny a Bar-
celona. Posteriorment,
es farà, segurament,
una mostra itinerant per
tota l'illa.

Nadal ha manifes-
tat que l'Ajuntament de
Sóller ha estat convidat
a participar en aquest
ampli programa.

Així	 l'Ajuntament

cedirà, mentre duri
aquesta setmana cultu-
ral, la Col.lecció de Teu-
les Pintades que s'ex-
hibeixen a la Tercera
Planta de les Cases de
la Vila.

D'altra banda, el re-
gidor centrista va co-
mentar que l'organitza-
ció, també, pensava
convidar la Banda de
Música de Sóller i
l'Agrupació Aires Solle-
rics a anar a Barcelona i
participar de les múlti-
ples activitats. •

Aquest projecte es-
tá dirigit i coordinat per
l'Obra Cultural Balear i
l'organització corr a
càrrec de Factoria Cul-
tural.

Segons consta al
projecte hi participaran
notables figures del
món de les arts i Iletres
de Mallorca, així com
institucions públiques i
privades.

Es una bona opor-
tunitat per donar a co-
nèixer Mallorca en
aquest any cultural—es-
portiu que es el 92.

Cultura

Comunicat de "Nuredduna"
L'associació de mestresses de casa "Nuredduna"

recorda a totes les sòcies i persones interessades que
ens reunim el pròxim dilluns, dia 3 de febrer, a Sa Bo-
tigueta, a les 9 del vespre, per prendre una copa.

Volem insistir a totes les mestresses de casa que
la unió fa la força, i que una tota sola no pot aconseguir
res, mentre que totes juntes podrem aconseguir mol-
tes coses.

Per al bé de totes, associa't a nosaltres!

AJUNTAMENT DE SOLLER
AVIS

DOTACIO DE MOBILIARI - -

per associacions, grups
culturals, esportius,

comissions, festes, etc...

L'Ajuntament disposa de taules i ca-
dires (en bon estat) procedents dels
centres escolars.

Els col.lectius que necessitin aquest
tipus de material poden posar-se en
contacte amb la secretaria del Batle,
al telèfon 630200.

PREGAU A DEU EN CARITAT PER L'ANIMA DEL SENYOR

Joan Estades de Montcaire Solivellas
Bennasser de Massana i Arbona

Nascut dia 31 de Gener de 1892
Mort, piadosamente, dia 11 d'octubre de 1968

A.C.S.

El seu fill, Joan Antoni, demana, a familiars (de sang i per afinitat) amics i coneguts, el recordin i l'encoma-
nin a Duen les seves pregaries amb motiu del Primer Centenari del seu neixement.

Fornalutx Casa Estades de Montcaire. Any 1992.

NO PASSEU
MES FRED!!

JA TORNAM SERVIR
GAS-OIL PER

CALEFACCIO A
DOMICILI

Cridau als telèfons 631462 6 630387.

TRANSPORTS C. SASTRE

RESTAURANTE
SA SINIA

Comunicamos a nuestros clientes

y amigos que nuestro

establecimiento estará abierto

a partir del 31 de Enero,

sábados y domingos.

Perdonen las molestias.

Gracias.

6	 Veu local
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G.Mercit

L'Assemblea Verda de
Sóller i Deià i els Verds de
Mallorca realitzaren dissab-
te un acte simbòlic de pro-
testa contra els projectes
de reforma de la carretera
Sóller-Deià elaborats per la
Conselleria d'Obres Públi-
ques i la variant dels ajun-
taments afectats.

Degut al mal temps
l'acció es va redUir a la
col.locació de dos cartells
amb el lema "RIP" a uns
arbres que es veuen afec-
tats per ambdos projectes.
L'acte continuará demà.

Pacte secret

En roda de premsa, Mi-
guel Puigrós de l'Assem-
blea Verda de Sóller, i Rafe!
Miguel i Jordi López de
els Verds de Mallorca expo-
saren la seva positura da-
vant els distints projectes
existents de reforma de la
carretera.

En primer lbc afirmaren
que "tot ens fa suposar que
existeix un pacte secret en-
tre els ajuntaments i el Con-
sell Insular, perquè aquests

fan un projecte nou que es
pacta darrera del teló i no
anirà a exposició pública",
considerant alhora que "la
anomenada reforma o
acondicionament del projec-
te no es més que un nou
projecte d'una nova carrete-
ra".

Segons els Verds la re-
forma de la carretera sols
beneficiaria a un sis per
cent del trànsit rodat, per
tant seria una infraestructu-
ra pel negoci d'una minoria".

Centre turístic

Igualment afirmaren que
existeix relació entre les in-
tencions de modificar la ca-
rretera i la construcció del
túnel: "es vol que Sóller sigui
el centre de la Serra de
Tramuntana i facilitar la pe-
netració massiva de turisme
i d'especulació".

Proposta

La proposta de els
Verds es d'acondicionar
l'asfalt de la carretera actual
i senyalitzar-la correcta-
ment, deixant de banda
nous traçats.

Tercera Edat

J.S.

Són unes 136 les perso-
nes que assistiran, avui ves-
pre, a la fundió teatral que in-
terpreta la companyia del po-
pular actor mallorquí Xesc
Forteza al saló Rialto de Ciu-
tat. L'obra que ell mateix diri-
geix es titula "Puja aquí i veu-
res Porto F. Els majors, que
són molt addictes a aquest ti-
pus d'obres, és ben segur
que disfrutaran d'allá Inés
amb aquesta comedieta d'au-
tèntic sabor mallorquí.

Mans Unides

La conferència que pro-
nuncié Jaume Fil, del volun-
tariat de l'organització Mans
Unides resulté un vertader
èxit de públic, malgrat el fred i
la pluja. Amb una exposició
clara, pròpia del que sap de
qué parla, explica a la nom-
brosa concurrència dels ob-
jectius, inquietuds i esperan-
ces d'aquesta organització
benéfica.

Urbanisme

Redacció

A la passada reunió de
la Comissió de Govern, es
va acordar signar un con-
tracte d'arrendament de
serveis, amb l'arquitecte
superior García de Jalón,
que ja era conegut per ha-
ver presentat una proposta
per optar a la realització de
la revisió del PGOU. El
contracte s'ha signat per
acudir a l'Ajuntament du-
rant dos dies per setmana,
durant sis mesos, amb un
salari de 20.000 pessetes
diàries més l 'IVA correspo-
nent.

Infraccions

La tasca que desenvo-
luparà García de Jalón, será
la de informar els expe-
dients pertinents al depar-
tament d'infraccions urba-
nístiques de l'Ajuntament.
Ara i degut a la manca de
mans per desenvolupar tots
els informes, el departa-
ment, del que n'és respon-
sable Xim Alcover, es tro-
ba saturat d'expedients.

Amb aquest fitxatge es
de suposar que la intenció
de l'Ajuntament es la de
posar ordre dins l'apartat
urbanístic, ja que quan es
va crear el departament
d'infraccions pareixia que
tot s'havia d'aturar i fer
complir les Ileis a tothom.
Malgrat els tràmits son
Ilargs, la tasca feta no s'ha
vist encara.

Miguel Pastor es va incorporar
dimarts al seu despatx de les

Cases de la Vila.

Miguel Pastor

També durant aquesta
setmana ha pres possessió
del seu càrrec el Ilucmajorer
Miguel Pastor, Enginyer
Industrial per la universitat
Politècnica de Catalunya,
que substitueix Guillermo
Conde, que ha abandonat
el seu lloc a l'Ajuntament de
Sóller per incorporar-se a
EMAYA.

Pastor acudirá a l'Ajun-
tament el dimarts de cada
setmana i atendrá el públic
del1,30a 13,30.

Ambdós	 contractes
esmentats són de prestació
de serveis.

Creuen que será una via d'entrada
al turisme i a I 'especulació

Els Verds critiquen les
intencions dels
ajuntaments en la reforma
de la carretera de Deià

Missa en sufragi

Es celebré, igualment, una
missa en sufragi dels asso-
ciats que han traspassat
aquesta vida.

La missa, que va ésser
ben concorreguda de socis,
fou oficiada per mossèn Llo-
renç Liado:).

Avui, tots al teatre

• Contractats un arquitecte
i un enginyer per les
Cases de la Vila



Ensenyament

El Centre de Recursos ha
preparat 27 carpetes
de didàctica de la plàstica
El Centre de Recursos Pedagògics "Es Celler" de
Sóller acaba d'enllestir les primeres 27 carpetes de
tècniques de plàstica per a us escolar. Els 800 di-
buixos i treballs manuals d'alumnes de 5 a 15 anys
i alguns d'adults mostren dues col.leccions: "Les
possibilitats dels retoladors a l'escola" i "Retalls de
cartolines".

Dibuig de Gabriel Payeras. (10 anys). Deià 1973. Puntillisme

En roda de premsa, UM exposà totes les
seves propostes culturals

Unió Mallorquina critica
el mode de dirigir la
cultura de Miguel Nadal

G.M.

Tres dels actuals re-
gidors d'Unió Mallorquina
al consistori solleric, Je-
roni Bisbal, Isabel Al-
cover i Antoni Burgos,
donaren fa uns dies, en
roda de premsa, la seva
visió particular de la Co-
missió de Cultura de
l'Ajuntament presidida
pel centrista Miguel Na-
dal.

Jeroni Bisbal, corn a
representant d'UM a la
Comissió, comentà que
"la política de Nadal es de
fer grans i multitudinàries
festes, però té quasi
abandonada la cultura de
cada dia".

Poca preoucupació
cultural

Per altra banda UM es
queixà de la manca de
participació dels diferents
grups politics a la Comis-
sió de Cultura. Bisbal va
destacar que "fins ara el
promig es d'una reunió
mensual. El PSOE ha
vengut a la meitat. Els In-
dependents no hi posen
el su ficient interès i ho
deixen tot en mans del
president de la Comissió.
El PSM ve tard o no es
presenta. I per tant Mi-

quel Nadal ho décideix
tot".

Unió Mallorquina afir-
mà a més que "el regidor
de cultura sembla que té
els seus col.laboradors
propis i ofereix poques
possibilitats de treball als
altres partits".

Propostes

Jeroni Bisbal comentà
que rúnica manera de
treballar a la Comissió de
Cultura es fent propostes,
i resumí breument algu-
nes de les presentades
fins ara.

• Dedicar un funcio-
nad, un cop a la setmana
a l'actualització de l'arxiu
municipal.

• Crear una secció a
la Biblioteca Municipal de
temes i escriptors solle-
rics.

• Presentà els can-
didats a pregoner de la
Fira (el definitiu encara es
desconeix).

• Fer el pregó des
del balcó de l'Ajuntament
(proposta denegada).

• Major protagonis-
me de les Valentes Do-
nes i canvis en la manera
d'elecció, on cada grup
civic o cultural del muni-
cipi presenti dues candi-
dates.

,

Embutidos Agulló S.A.
N. I. F. A. 07002827

TEL. (971 ) 630168
(de 80 12 y de 2 a 6 excepto sábados y dios festivos)

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

CASA FUNDADA EN 1900

CLINICA ANIMAL
Plaza del Mercado. Telf. 63 36 19

Comunica a todos sus
clientes y propietarios de
animales la reapertura,
después de la reforma y

modernización de sus
instalaciones,

con el nuevo horario:

Todas las tardes de las 17
alas 20 horas.

Mañanas, urgencias y cita
previa.

L'investigador Guillem Mateu,
a l'Antàrtida

Lluc García

Guillem Mateu, investi-
gador de l'Institut Espanyol
d'Oceanografia va partir
dimecres passat cap a
l'Antàrtida, on parti pare en
la Campanya Antàrtida
91-92".

El professor Mateu,
casat a Fornalutx, solleric
d'adopció, es el principal
deixeble del geòleg solleric
Guillem Colom. Actual-
ment treballa al Centre
Oceanogràfic de Ciutat on
estudia els foraminifers de

l'Antàrtida.
Dimecres dia 29 partí

amb l'expedició de l'Estat
Espanyol que primerament
arribarà en avió a Buenos
Aires i posteriorment a
L'Illa Rey Jorge de l'An-
tàrtida, en el vaixell ocea-
nogràfic Hespérides.

Allá treballaran per a
dur a terme la campanya
91-92 que bàsicament es
de geologia submarina. En
concret estudiaran la
geoacústica, la geo-
sísmica i la micropaIeon-
tologia de sediments ma-
rins.

asa) 1- a8t,s11,124412 .-ats

Comunica als seus clients,
que d. partir de dia primer

estirà obert al públic
per oferir-lis els seus plats

tradicionals i les noves
especialitats.

Port de Sóller

LAPRI`.n•n••/

ROBA PER A INFANTS
-	 Telf. 6111 21	 -	 07100 SOLLER

Vendo olivar
con casa, buena

situación, soleado.
Teléfono 631357.
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Redacció

Aquesta tasca de preparar
material didàctic i posar-lo a
l'abast de qualsevol col.legi i
nivel l este exposada pelma-
nentment al local de Santa
Teresa de dilluns a dijous de
12,30 a 15 hores, i té corn a
objectiu ser una eina de prés-
tec i de consulta.

La serie "Les possibilitats
dels retoladors a l'escola" es-
tudia, passe a passa, la ma-
nera d'utilitzar aquesta eina
gráfica: puntejats, guions,
simbologics, paral.lelismes,
encargolaments, arborescèn-
cies, bandes de color, àuries,
encreuaments, op-art...

La serie "Retalls de carto-
lines" desenvolupa i sisterrá-
titza distints doblecs, separa-
cions i retalls de contrast de
cartolina blanca i negra,

creant composicions, colla-
ges, sorpreses, simetries,
cantonades...

Cada carpeta inclou les
passes a seguir amb dibui-
xos escolars de Deià i Es
Puig treballats a les classes
de plástica de Jaume Alber-
ti. Però també hi ha bibliogra-
fia explicada i documentació
adient.

Pintors corn Dalí, Kan-
dinsky, Max Ernst, Paul Klee,
Miró, Esther, Picasso, els im-
pressionistes (puntillistes)... hi
són presents i ajuden a des-
cernir el llenguatge plàstic en
els seus elements i composi-
ció.

El Centre de Recursos
Pedagògics Es Celler pensa
continuar aquesta tasca de
preparació didáctica de ma-
terial i presentar, per el
curs vinent, altres eines i ob-
jectius.

Ciències Naturals

AINA
FABRICACION PROPIA
CONFECC70 A MIDA

ULTIMOS REMATES HASTA EL 29 DE FEBRERO
POR MOTIVOS DE REFORMA

FALDAS PIEL desde 	  5.900 Ptas.
CHAQUETAS PIEL desde 	  14.900 Ptas.
ABRIGOS PIEL desde 	 29.900 Ptas.
BOLSOS PIEL desde 	  900 Ptas.

Calle Romaguera, 1 — 07100 SOLLER (Mallorca)



Petanca

Mala ratxa pels sollerics

Cinc partits suspesos
per la pluja

Jota
	

tants, amb claretat, en els
rebots, tant defensius com
d'atac.

SENIORS MASCULINS
Cidel6
J.Mariana 32

Primer partit de la Se-
gona Divissió Autonómica.
La característica principal
de la confrontació fou la
superioritat de les defen-
ses damunt els atacs, el
que demostra el baix
tempteig registrat. El Ma-
riana domina amb facilitat,
imposant la seva major
experiència i el seu bon
nivell de joc, amb un "pero"
la baixa capacitat encis-
telladora.

INFANTILS FEMENINS
Collerense 20
J. Mariana 35

Merescuda victòria da-
vant un rival tecnicament
molt baix.

El Mariana imposa el
seu millor joc demostrant
totes les seves possibih-
tats per aconseguir el pri-
mer lloc. Bon rebot defen-
siu amb rapids contraa-
tacs, que permeté arribar
amb avantantge baix la
cistella rival.

JUVENILS FEMENINS
J. Mariana 54
Perles 62

En els primers minuts
el Mariana arriba a dispo-
sar d'una avantatge de
vuit punts, que no varen
saber mantenir, degut a
les incomtables mancan-
ces baix de la cistella visi-
tant.

A la segona part es
mantingué una tónica de
igualtat fins als tres da-
rrers minuts en que el Per-
les aconseguí 6 punts
d'avantatge, fallant les lo-
cals varis tirs fàcils, el que
propicia la clara victòria vi-
sitant.

JUVENILS MASCULINS
J. Mariana 48
S. Cayetano 66

La pressió que el
S.Cayetano posa en
practica durant tota la
primera part no la podé
superar en cap moment el
Mariana i si a això hi afe-
gim que el rebot fou
sempre pels visitants es
compren que s'arribés al
descans amb 10 punts de
desvantatge. En el segon
temps seguí la mateixa
tónica, dominant els visi-

Cinquantè Aniversari
del J. Mariana

Com informavem la
passada setmana, els
dilluns, a les 20 hores, es
reuneix a Sa Botigueta la
Comissió Organitzadora
dels Actes del Cinquan-
tè Aniversari del Joven-
tut Mariana.

Tots els que puguin
aportar informació sobre
jugadors, directius, adre-
ces, fotografies, trofeus,
objectes que tinguin que
veure amb la història del
Club... o vulguin col.labo-
rar amb l'organització dels
actes, hi poden assistir, o
contactar amb un
d'aquests telèfons:
63.21.38 - 63.25.78 -
63.05.37 - 63.12.36

Partits per aquest
cap de setmana:

DISSABTE:

A les 11'- hores: IN-
FANTILS FEMENINS J.
Mariana - Petra.

DIUMENGE:

A les 1030 hores SE-
NIORS FEMENINS J. Ma-
riana - Espanyol.

Minacenes
Company
Como siempre más barato

No pase frío, ni pase calor, con aire acondicionado viva mejor.
Pida presupuestos gratis. SE SORPRENDERA
No más ropa tendida. Pida precio para su secadora y páguela
en seis meses sin recargo.

MUEBLES DE COCINA
PIDA PRESUPUESTOS	 •

ANTENAS PARABOLICAS, INDIVIDUALES Y COLECTIVAS
REPARACION, MONTAJE Y MANTENIMIENTO

SERVICIO EN 24 HORAS

C/. Born, n'. 3. Telef. 63 18 33
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SECCION FILATELICA
DE SOLLER

Se pone en conocimiento de todos los miembros
de esta SECCION FILATELICA que el próximo LU-
NES, dia 3 de febrero de 1992, a las 21,00 horas,
tendrá lugar en el local "CIRCULO SOLLERENSE", el
reparto de los sellos y demás emisiones puestas en
circulación durante el periodo de 1° de septiembre y
31 de diciembre de 1991.

Los sellos del presente reparto son los siguientes:

Valores Facial
Septiembre, 10. Exposición mundial de Pesca

	
1
	

55
Octubre, 3.11.00. Barcelona 92 -serie 7-	 3

	
110

Octubre 15. VCentenario descubrimiento América
	

4
	

160
Octubre 15. V Centenario descubrimiento América	 carnet

	
160

Noviembre, 4. AMERICA - UPAE
	

1
	

55
Noviembre, 22. Navidad 91
	

2
	

70
Diciembre, 12. EXFILNA 91
	

H.B.	 25
Diciembre, 16. Patrimonio cultural Humanidad

	
4
	

100
Diciembre 27. Ciencia y Técnica

	
2
	

80

A todos aquellos miembros que no acudieron a
recoger sus sellos en el último reparto, les rogamos
encarecidamente vengan el próximo lunes a reco-
gerlos. Caso de no hacerlo, nos veremos obligados
a cancelar su abono.    

GALERIA D'ART

EXPOSICION
DE

ISMAEL LOPERENA 

Inauguración
Sábado 1 de febrero
a las 19,30 horas.
C/. Santa Bárbara, ri, 2.

Tel. 63 03 70
07100 SOLLER (Mallorca) 

Buixtí

A la "Iliga d'honor", altra
ensopegada dels dos clubs
locals d'aquesta categoria,
mentres que el C.P. Unió de
Sóller, perdia a fora, concre-
tament a les pistes del Son
Cladera.

El C.P. Sóller feia el mateix
a casa seva, perdent enfront
l'arenal, equip classificat en el
segon !loc.

Després d'aquesta jorna-
da, a destacar la victòria del
líder indiscutible, M.V. Brasilia
a les pistes del At. Andratx,
donant així una passa de ge-
gant per aconseguir el tito!. La
diferència de sis punts que du
als Puente, Arenal i Unió d'In-
ca, es quasi insalvable.

El C.P. Unió de Sóller es
troba a la zona de la tran-
quil.litat, mentres que el C.P.
Sóller pot tenir qualque pro-
blema.

En els altres grups, els
nostres representants, estan

al marge de tot el que repre-
senta Iluitar per un ascens o
per perdre la categoria, la
qual cosa fa que es prengui el
que resta de higa, per jugar
sense cap casta de presió.

Resultats

Lliga d'Honor
At. Andratx, 3 - M.V. Brasilia,
6
Sóller, 4 - Arenal, 5
Son Cladera, 6 - Unió de
Sóller, 3

Primera B
Unió de Sóller, 6- Soledad, 3

Segona B
Virgen de Lluc, 5 - Belles Pis-
tes, 4

Tercera C
Unió de Sóller, 6 - Soledad, 3

Femenines
Unió de Sóller, 9 - Juan de
Avila, O

Bàsquet

Nota de redacció
Un error involuntari en aquesta pagina
traslladà la fotografia del comunicat

d'Unió Mallorquina sobre els Parcs Infantas
a la informació sobre Nuredduna.

EL CENTRO DE RECUPERACION

"ALA D'OR"
Comunica a su clientela, que dispone ahora de un

CONSULTORIO DIETETICO
Sophie Longuet, diplomada en dietética, les propone:

* Dietas terapéuticas (previa orden médica).
* Plan de adelgazamiento con diferentes métodos:

—Menus personalizados bajos en calorías.
—Método de la disociación de alimentos.
(sin límite en las cantidades).

*Alimentación preventiva para combatir.
—Exceso de colesterol.
—Ataques de gota.
—Enfermedades cardiovasculares.

* Consejos alimenticios para cada caso particular,
(deportista, mujer embarazada, niños, etc...).

Información y citas: 63.30.91.



Els dos sollerics
completament
satisfets dels
resultats d'aquesta
temporada.

En el sopar federatiu de final de temporada

Eiebc'ió tAlo' r Esportista Soieric del 991

Foren proclamats els 6  finalistes
Joan

Et passat dissabte, al
Club Salta. Germen del
Port de 361kr, taren pro-
clamats els eje finattates
al -Rol de "Mor Eapor-
tista Sofferic de 1991",
acta organitzat pel
cottega	 "Esportiu
Sótler".

Els sis candidats més
votats, dels 18 presen-
tats toreo:

1 -- Ant.901_Pirlya (At
Ietisme),arn0309vots

2.- Miguel Bestard
(Futbol). amb 191 vots.

3.- Anna
(Basquea amb 185 vots.

4.- T6f01 Caetinyer
(Atletisme), amb 173

vots.
5.- Andreu López

(Fútbol), amb 169 vots.
6.- Paco Rada (Kara-

te), amb 157 vots.

Denle vespre, en el
transcurs d'un sopar, en
el Restaurant Alternar,
sera proclarnat el guan-
yador, elegtt per voteció
d' un jurat tècnic.

COOPERATIVA AGRICOLA
"SANT BARTOLOME"

CONVOCATORIA D'ASSEMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

Es convoca a tots els socis d'aquesta Cooperativa a
l'Assemblea General Extraordinaria que tendrà lloc el prò-

xim dia 14 de febrer, a les 19 h. en primera convocatòria i
a les 19,30 h. en segona, als locals que posseeix aquesta
Cooperativa a la carretera de Fornalutx, número 8, amb el

següent Ordre del Dia:

1. — Lectura de l'acte de la sessió anterior.
2. — Proposta de creació d'una Associació per a la De-

fensa Vegetal (ADV).
3. — Informació als socis sobre l'actual campanya d'oli.
4. — Designació de tres socis per procedir a l'aprovació

de l'acta de la present Assemblea.
5.— Precs i preguntes.

Sóller, 24 de gener del 1991.	
El President,

Joan Vives Colom.

La "Lligueta"
a la recta final

Joan

El "Primer Tomeig de Dards per parelles
Cafeteria Paris" esta arribant al seu punt mes
calent. La lligueta"estája a punt de finalitzar.

Dins el Grup A, que segueixen encapçalant
Tomeu- Peter, manquen nornés quatre parti-
des per saber qui seran definitivarnent els qua-
tre primers classificats, que passaran directa-
ment a la final, enfrontant-se als quatre primers
classificats del Grup B, pel sistema d'eliminatò-
ries.

En el Grup B, un poc més ressagat, man-
quen encara 16 partides, sent aquests els resul-
tats de les darreres:

Mister-EI Rei 2 - Sito-Pardo 1
Enrique-David 1 -Bleanyol-Bleanyol2
Sito-Pardo 1 -Mister-EIRei2
Bleanyol-Bleanyol2 - Enrique-David 1
La final d'aquesta "Lligueta" està prevista pel

dissabte, dia 15 de febrer.
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Automobilisme

Xesc Capó i Pau Abraham recolliren
els seus premis

Joan

El passat divendres, en
el Restaurant "Pequeño
Mundo" de sArenal, baix de
l'organització de la Federa-
ció Balear dAutomobilisme,
es celebrà el sopar de final
de temporada, amb el seu
corresponent Ihurament de

Joan

Corn l'any passat, per aquestes mateixes
dates, un grup de sollerics àvids d'aventura i
emoció, amb ganes de disfrutar i passar-ho
realitzaren el passat diumenge, la primera

Atletisme

Demà, l'ajornada Final
Comarcal de Cross

Joan

Pel mal temps i la pluja fou suspesa, el
passat dissabte, la Final Comarcal de
Cross organitzada pel Comitè d'Esport
Escolar de Sóller, en els terrenys militars
de Son Angelats. Les proves s'ajornaren fins
aquest dissabte, en que es disputaran -en el
mateix escenari- a partir de les deu del mati.

A. Pinya no pogué disputar la final

El passat dissabte el capvespre es dis-
putà en el Poliesportiu Princeps d'Espanya,
de Ciutat, la primera jornada del Campio-
nat de les Balears Absolut de Pista d'Hi-
vem, en el que el més destacable foren les
proves de velocitat, a les que hi participava
el solleric Antoni Pinya.

A pesar de marcar un temps bastant ac-
ceptable de 7"02, l'atleta solleric no pogué
disputar la final, degut a la seva vella lesió,
que l'obliga a desistir.

baixada amb "zodiac", d'aquest any, del
Torrent Major. A les deu del mati els 8 esportis-
tes (entre els que es trobava una al.lota) inicia-
ren l'espectacular proesa, sortint del creuer de
la Font de s'011a, arribant sense incidents al
Port de Sóller, instants que reculen les instan-
tànies del nostre col .laborador Tomeu Frau.

Rafting 

Vuit sollerics
participaren

a l'experiència 

Començaren
les Baixades

dels
Torrents  

El "Rafting" experiencia inoblidable.

premis, presidit pel Presi-
dent de la Real Federada
Espanyola Carlos Gracia.

Francesc Capó i Pau
Abraham, entre els aplau-
diments del nombras públic
congregat a l'acte, recolliren
dues artistiques plagues
corn a Sub-Campions de
les Balears de Ral.lis,
Grup N.

Instants després de
rebre els premis i la nos-
tra enhorabona Xesc i
Pau manifestaren a "Veu
de Sóller" els seus desitjos
de seguir competint durant
aquest any, motiu pel que
estan cercant col.labora-
dors per pogue montar un
vehicle molt més competi-
tiu.

Juanma Gómez, Joan Pascual, MercePizti,Francesc Marroig, Pau Català, Bartomeu Bisbal, Joan Bisbal
Robert Landreth, posant pels nostres lectors.

Dards

CASASNOVAS 

FRIGORIFICOle.s.

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

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

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

Carrer de So Mar, 153 - 07100 SOLLER. Teléfono 630771



Demà comença el II Torneig
del Victòria

G.M.	 Els encontres prevists
per demà són:

Demà dissabte s'inicia
el II Tomeig de Futbol
Cinc en Pista del C.P.
Victòria organitzat per la
Coordinadora de Joves
Cristians.

El torneig compta amb
deu equips inscrits, molts
dels quals ja hi participaren
l'any anterior.

La competició sera en
forma de lligueta i acabarà
per la Fira.

Rellotgeria Solleren-
se -Can Reus

Kaiserlautem - Espor-
tiu Sóller

L'Horta - Follets
Caliu - Téntol
Almogàvers - Fortuna

Es disputaran tres par-
tits el dematí a partir de les
10 hores i dos el capves-
pre, de les 15 hores en
amunt.

CedapA
Pizzería — Café — Croissantería

Cl. Lluna, 5.'2'630907-07100 SOLLER

PIZZAS PARA LLEVAR

AJUNTAMENT DE SOLLER

ANUNCI

Aquesta Botija, en aplicació de la normativa vigent,
prega amb apremi, que tots els propietaris de solars sense

-edificar procedeixin a la neteja d'aquests terrenys a fi de
mantenir—los en condició de salubritat i ornat públics.

Amb aquesta finalitat, se les concedeix un termini que
finalitzará el 31 de març de 1992, durant el qual s'organit-
zará, amb carácter gratult un servei de recollida d'ende-
rrocs i residus diversos procedent d'aquesta neteja, per la
qual cosa hauran de posar—se en contacte amb l'Oficina
d'Informació d'aquestAjuntament.

Finalitzat aquest termini, aquesta  Botha es reserva la
potestat discrecional d'aplicar les quotes establertes en

_l'Ordenança reguladora d'aquest servei.

Sóller, 021 de gener de 1992.

R.Calvo 1- Sollerense 3
Sollerense: Lladó, Marroig, Mas, Ventura,

Coll, Ravi, Bernat, Arbona, Víctor, Puig, X.En-
senyat (López, Querol, Not re, Morell, Galindo).

Comentari

Un bon encontre va jugar el Sollerense,
que va aprofitar les tres ocasions que se li va-

Futbol Ill Divisió

ren presentar.
La primera part va ser de domini solleric. A

la segona el Sollerense quasi no va passar de
mig camp, amb el vent en contra.

Els sollerics aguantaren els dos gols de
Víctor i el de Coll, i al darrer minut R.Calvo va
marcar el gol de l'honor.

Demà dissabte, interessant partit contra el
segon classificat, el Sant Jordi.

2 o
&Mor furleleue   

El Sóller
atropella
justet
justet el
Ferriolense

Redacció

Sóller: Juanjo, Nadal,
Sánchez, Brugos, Bestard,
Martín, Marín, Baltasar, Tudurí,
Rodríguez (Raja) i Alfonso
(Edu).

Ferriolense: Juanmi, Rei-
nes, Alfonso, Tenerife, Simó
Capón, Teo, Castro, Bueno
(Jover), Zanoguera i Poli

Comentari

Una vegada més el C.F
Sóller va mostrar als seus
conciutadans i al mateix
públic visitant, quin es el con-

junt que comanda dins Can nant cos i Anima a l'equip lo-
Maiol. Malgrat el bon joc de- cal que pogué jugar més de-
mostrat pel Sóller, el Ferrio- senfadat. L'equip contrari no
lense també respongué amb va deixar confiar amb sobre
un bon domini al mig del mesura al Sóller.
camp i no tant fort dins l'àrea.
Tot i el joc que es va servir al
centre del camp, els dos por- Tudurí: i van... 18
ters no gaudiren d'ocasions
de perill molt extremat. Ja eren a la segona part,

Tudurí, com ja es habi- quan quasi al final del partit
tual, fou l'estrella del capves- una vegada més Tudurí Ile-
pre i no aturà de sumar punts, vaya la son al porter visitant
tant pel seu equip, com pel deixant clavat el marcador
seu palmares personal. amb el resultat final de 2-0.

Al minut 4 Tudurí estrena- L'àrbitre de l'encontre no
va el marcador amb un gol, fou de lo pitjor i va pitar amb
com es diria dins l'argot dels una certa justicia. Va treure
toros, de mitja verónica, i targetes grogues a: Teo, Bal-
pujava a la pissarra l'1-0, do- tasar, Martín i Castro.
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Futbol Infantil Futbol base RESULTATS I CLASSIFICACIONS

Suspensions
y grans
victòries

Juvenils I Regional

El partit a disputar
entre el Poblense - C.F.
Sóller va ser suspès de-
gut a la inestabilitat cli-
matològica i a la mala
condició que presentava
el terreny de joc.

Proper partit Sallista
- C.F. Sóller. El resultat
del partit d'anada va ser
d'empat a dos.

Futbol cadets

Relojería Calvo, O
C.F. Sóller, 10

Alineació: Gregori,
Ribas, M. Enseriat, Bra-
ge, Colom, Rodríguez,
Ros, Casas, Carbó, Val-
caneras, Martínez, (Cal-
dentey, Morell, París, Ma-
yol, Burgos).

Gols:
Carbó (5); Martínez

(2); Valcaneras (1); Casas
(1); Colom (1).

Comentad: La cosa
no es podia arreglar de
millor manera, després
de dues derrotes conse-
cutives als al.lots d'en
Miguel Bestard havien de
menester una victòria,
penó quina victòria, per
no perdre cua i poder
seguir per la part alta de
la taula classificatória.

En els 10 primers mi-
nuts de la la. part els
sollerics ja tenien el mar-
cador amb un 0-3 favo-
rable.

La superioritat visitant
era absoluta, només hi
havia un color.

El resultat abans
d'anibar al descansas
era de O - 7 que a la se-
gona part encara es fe-
rien tres gols mes fins un
total de 0-10.

El proper partit C.F.
Sóller - At. Rafal

Futbol benjami

Els dos partits, Sóller
- Atco. Son Gotleu i
Sollerense - Verge de
Lluc varen ser suspesos
degut al mal temps.

Els propers partits
que donaren inici a la se-
gona volta siran Solle-
rense - Son Roca u
Sóller - Son Roca At-
co., on el resultat d'ana-
da d'aquest darrers va
ser de O - 10 pels salle -
rics.

TERCERA DIVISION
Son Roca - Alayor 	 .... 	
Manacor - Seislán 	
Ibiza -España 	
5611er - Ferriolense 	
Baleares -Rodia C.M. 	

1-0
3-0
2-0
2-0
1-0

Mallorca At. - Llosetense 	
P. Calvià - Cala d'Or 	
Ferreries -Portmany 	
Arenal - S. Eulàlia 	
Poblense -Cardassor

2-1
10-1
0-2
1-1
1-0

Ibiza 	 21 18 3 0 49 6 39 +19

Baleares 	 21 12 5 4 31 19 29	 +9

Manacor 	 21 14 0 7 33 21 28	 +6

Cardassar 	 21 11 6 4 28 22 28	 +8

Portmany 	 21 11 4 6 23 15 26	 +4

5611er 	 21 10 5 6 35 20 25	 +5

P. Cavia 	 21 9 6 6 31 16 24	 +4

Mallorca At 	 21 9 6 6 26 19 24	 +4

Ferreries 	 21 7 9 5 30 18 23	 +3

Alayor 	 21 8 7 6 23 16 23	 +1

Bocha C.M. 	 21 7 7 7 22 19 21	 -1

S. Eulàlia 	 21 6 7 8 19 22 19	 -1

Llosetense 	 21 5 8 8 26 30 18	 -4

Ferriolense 	 21 6 6 9 23 29 18	 -4

España 	 21 6 4 11 18 30 16	 -6

Arenal 	 21 4 7 10 17 22 15	 -5

Seislán 	 21 5 4 12 17 28 14	 -8

Poblense 	 21 4 5 12 21 31 13	 -7

Son Roca 	 21 4 5 12 12 28 13	 -9

Cala d'Or 	 21 1 2 18 10 83 4-18

PRIMERA REGIONAL
Margaritense - Escolar 	
Génova - Rotlet Molinor 	
At. Raf al - Petra 	

3-1
1-0
2-0

Pto. Pollensa - J.Sallista de S 	  1-0
P. 5611er - Sta. Eugenia .... 7-1
Collerense - Independiente 1-0

Sant Jordi -Cide 	 2-0 Arti - Alquerla 4-4
Soledad -Consell 	 1-0

At. Rafal 	 20 13 5 2 35 6 31	 +9
Génova 	 20 14 3 3 47 21 31	 +9
Consell 	 20 11 6 3 30 17 28+10
Soledad 	 20 11 3 6 28 22 25	 +3
Independiente 	 20 10 3 7 33 30 23	 +5
Margaritense 	 20 8 5 7 39 36 21	 -1
Cide 	 20 8 4 8 38 31 20	 +2
Pto. Pollensa 	 20 9 2 9 32 29 20	 -2
Collerense 	 20 8 4 8 28 27 20
Port de 5611er 	 20 8 3 9 46 42 19	 -1
Sta. Eugenio 	 20 7 5 8 33 33 19	 +1
Alquería 	 zo 6 6 8 31 35 18	 -2
Escolar 	 20 6 6 8 26 32 18	 -2
Artá 	 20 6 6 8 27 40 18	 -2
Sant Jordi 	 20 6 4 10 34 44 16	 -6
Rotlet Molinar 	 20 6 2 12 22 39 14	 -6
Petra 	 20 4 4 12 19 36 12	 -6
J.Sollista de S. 	 20 2 3 15 14 42 7-11

Futbol Cinc en Pista

ASOCIACION PROPIETARIOS Y USUARIOS
CARRETERA "PUJOL DE'N BANYA'

SE CONVOCA JUNTA GENERAL ORDINARIA PARA LOS SEÑORES PROPIETARIOS
USUARIOS DE LA CARRETERA DEL PUJOL D'EN BANYA, PARA EL PROXIMO DIA
CUATRO DE FEBRERO DE 1992. EL LUGAR DE REUNION SERA EN LA "CAIXA" A LAS
21,00 HORAS.

TEMAS A TRATAR:
a) Dar cuenta de la situación económica.
b) Arreglo de la carretera.
c) Relevo, si procede, de los componentes de la Junto.
Sóller, 24 de enero de 1992.

El Presidente,
Pedro Gomila Anglada.



Corn ja anunciarem opor-
tunament a la darrera edició,
diumenge passat es disputa

al Poliesportiu de Son Gotleu
el Campionat de les Ba-
lears de Karate, dins la ca-
tegoria Senior.

Cinc foren els competi-
dors sollerics que hi varen
prendre part:

- Vicente Olivares i Jo-
sé Planells dels "Sagrats
Cors"

Palou, Barto-
meu- Mayal, i Lorenzo Mar-
tín del Club "Defensora Solle-
rense", que participaven a la
seva primera experiencia
dins el món de la competició.

A pesar de que la sort no
fou favorable pels karate-
ques de la nostra Vall, tots
ells feren gala d'un bon nivel l
en la técnica de Kumite
(combat).

Per Sóller es important
tenir ja aquest nombre de ka-
rateques, amb la tècnica i
Cinturó adequats per sortir a
competir fora.

La jornada discurrí de la
següent manera:

- José Planells i Vicen-
te Olivares aprofitaren la
seva experiencia en altres
campionats i no es deixaren
trair pels nirvis, destacant el
primer per la seva rapidesa
en les tècniques de cama, i
el segon, Vicente Olivares,
aconseguí, amb gran poten-
cia d'atac, el quart lloc en la
seva categoria.

Per altra banda els corn-
petidors del "Defensora
Sollerense" deixaren cons-
tancia de la seva manca
d'experiència, fent però uns
combats molt emocionants i
mantenint l'atenció del públic
fins al final:

Palou, fou el
prime- r en sortir al tatami tan
bon punt començà el Cam-
pionat. En el combat de-
mostrà la rapidesa de les se-
ves tècniques, però el seu
contricant va saber apro fi

-tar-se molt be de la gran ten-
sió que des de el comença-
ment demostrà.

- Bartomeu Mayol, que

sortí seguidament en el se-
güent combat, es bassa re-
petides vegades en l'atac de
MAE-GERI, una tècnica que
sol emprar un competidor en
contades ocasions, ja que
precissa d'un bon domini. El
rival, degut a la seva baixa
estatura, opta pel contraatac
amb cops de puny al ventre.

-Lorenzo Martín, un
dels darrers cridats al tatami
sorprengué a tots per la seva

serenitat. Tot el temps con-
trola el combat, duent-li mig
punt d'avantatge al contrari,
fins que als darrers trenta
segons l'hi entra un punt a la
desesperada (IPPON), guan-
yant aixf per mig punt. (WA-
ZA-ARO.

Els karate ques, ara amb
un poc más d'experiència, ja
tornen entrenar en els seus
dojos, en espera del vinent
Campionat.

Karateblau

Es disputà el Campionat de les Balears

Vicente Olivares obtingué un meritós quart lloc

Damià Palou, davant el seu contricant

V Tomeig Perruqueria A. Socias

El Torneig "A" a punt de finalitzar
Joan

Manquen només -a
l'hora de redactar aquestes
línies- tres partides per fi-
nalitzar la cinquena edició
del "Tomeig Perruqueria
A. Socias", dins la Primera
Categoria:

J. Jorquera -A. Socias.
A. Pomar- P. Jaume.
J.A. Jorquera - T. Plomer.

que pot donar el triomf final
tant a n'en Tomàs Plomer
corn a n'en Jorquera, sen-
se oblidar, clar estar a n'en
P. Jaume.

La darrera confrontació
(J.A. Jorquera -T. Plo
mar), pot ser realment d'in-
fart.

La	 classificació	 en
aquests moments es la
següent:

1.- T. Plomar, amb 10
punts- 7 partides.

1.- P. Jaume, amb 10

punts - 7 partides.
3.- B. Palou, amb 10

punts - 8 partides.
4.- J.A. Jorquera, amb

8punts - 6 partides.
5.- Lloren; Bota, amb

8 punts -8 partides.
6.- A. Socias, amb 6

punts - 7 partides.
7.- M. Casasnovas,

amb 6 punts -8 partides.
8.- A. Pomar, amb 4

punts - 7 partides.
9.- S. Burgueño, amb

4 punts - 8 partides.

I aquestes són les da-
rreres confrontacions dis-
putades:

T. Plomer2 -B. Palou O
A. Pomar 2 -A. Socias O
J. Jorquera 0 - P. Jaume 2
S. Burgueño O- A. Socias 2
JA. Jorquera 2 -B. Palou O

Dins la Segona Cate-
goria, aquestes són les
classificacions que se re-
gistren actualment:

1.- A. Labrador, amb

10 punts - 5 partides.
2.- J. Sampol, amb 10

punts - 6 partides.
3.- P. Morell, amb 10

punts - 7 partbes.
3.- J. Ouetglas, amb

10 punts - 7 partides.
5.- J. Aguiló, amb 8

punts - 6 partides.
6.- R. Forteza, amb 8

punts - 7 partides.
7.- M. Ferrer, amb 6

punts - 6 partides.
7.- B. Enseriat, amb 6

punts -6 partides.
9.- G. Ferrer, amb O

punts - 4 partides.
10.- J. Marroig, amb O

punts - 5 partides.
11.- J. Valera, amb O

punts - 6 partides.

i aquests els resultats
de les darreres partides fe-
tes:

J. Quetglas 2-A. Labrador0
R. Forteza 2-J. Manoig O
J. Quetglas O-J. Sampol 2
J. Sampo12-J. Valera O
R. Forteza 0-M. Forrer 2
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IV Tomeig
Penya Albatros

Abellà, Cardell,
Rado, Lladó i Molino
es van consolidant

Joan

Dilluns vespre, -corn cada setmana- a les
1930 hores, es feia en el local de la Penya Al-
batros del Port de Sóller el sorteig públic de les
confrontacions que es disputaran aquesta set-
mana:

Cardal, - Liad&
Rado-
Abellà- Guerrero.
Sebastián - Esteva.
Galindo -Dolz.
Montaner -P. Holt.
Valera -Diez.
Frias - Sanmartin.
Darder- Mestre.

Les classificacions actuals, després de dis-
putada la Segona Ronda són les següents:

1.- Abellà, Cardell, Rado, Molino i Lladó, amb
2 punts.

6.- Dolz, Esteve, Galindo, Guerrero, Holt,
Montaner, Sebastián i Valera, amb 1 punt.

14.- Darder, Diez, Frias, Mestre i Sanmartin,
amb O punts.

Jesús-M. Abellb, un deis màxims aspirants al
triomf final, captat per l'"alma meter" de

l'organització N. Diez.

I aquests els resultats de les darreres parti-
des fetes:

A. Molino 1 -M. Sebastián O
J. Lladó 1 -J. Valera
M. Dolz O -J.M. Abella 1
M. Cardell 1 - F. Esteva O

	
ri0i7;	 .

F. Rado 1 - C. Sanmartin O
	

10r..

P. Holt 1- N. Diez 0
J. Montaner 1 -J. Frias°
J. Mestre 0 - H. Guerrero 1
J. Galindo 1 - A. Darder0

PETITS ANUNCIS

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

Telefonau	 al
63.03.87

BANUS antiguitats.
Restauració, compra i
venda de mobles i
d'objectes antics. Ca-
rrer de la Rosa, 3. Telf.
63.28.73 i 63.10.67.

COMPRAM
MOBLES i qualsevol
altra cosa rústica o an-
tiga. Pagam al comptat.
Antiguitats Antoni de
sa Coma (Jeroni Bisbal).
Carrer del Vicari Pas-
tor, 8.

Telf.	 63.08.65	 i
63.07.68.

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

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

BUSCO CHICA pa-
ra trabajos domésticos.
Telf. 63 07 51.

COMPRO ACCIO-
NES "Ferrocarril de

Sóller, S.A.". Ensefiat
A.P.I. Rectoria, 4. Telf.
63 03 98.

VENDO COCHE
marca Triumph, mode-
lo Aclain, con 12.500
kms. A toda prueba.
Telf. 63 13 21.

PUERTO DE
SOLLER. Alquilo chalet
sin muebles: tres dor-
mitorios, calefacción,

cocina amueblada, vis-
ta al mar. Ensefiat. Rec-
toria, 4. Telf. 63 03 98.

CERC TREBALL a
Sóller. Tenc 28 anys,
som solter, universitari
(periodista), idiomes:
Apolinar Gómez. Telf.
63 1508 i 631313.

LLICENCIAT EN
FILOSOFIA I LLETRES i
universitari en empre-

sarials donen classes
de repàs d'E.G.B. i
B.U.P. (Matemàtiques,
Català, Llengua Espan-
yola, ...).

Telf. 63 00 31 i 63 07
84 (14 hores).

VENC UN TELEVI-
SOR en color Emerson,
de 26 pulgades, en bon
estat: 20.000 ptes.; i un
Elbe en blanc i negre,
portàtil: 5.000 ptes. Telf.
63 40 14.



Diariament, de dilluns a divendres, els pagesos assisteixen a classe per millorar
les plantacions de citrics.

La matrículu per al curs
de cítrics, al cornplet

P.P.

Dilluns d'aqueixa setmana
començà a la sala d'actes de la
Cooperativa Agrícola "San Bario-
lomé" el primer dels dos cursets
sobre cultiu i tractament de ci-
trics. La matrícula, fixada en un
maxim de 20 alumnes, fou
amplament superada per les de-
mandes dels pagesos interessats
en participar. Aquesta circunstan-
cia i el fet que la majoria dels as-
sistents fossin joves, foren dues
questions posades de relleu pel
professor que imparteix les clas-
ses, Joan Rayó, a la primera ses-
sió.

Aquella primera classe va ser
dedicada a l'evolució histórica del
taronger i a la seva expansió a
l'àmbit de la Mediterrània. En
aquesta introducció, Rayó elogia
l'obra de l'erudit mossèn Josep
Rullan i Mir pels seus estudis

sobre el taronger, el garrover i
l'olivera.

Durant el curset es tractaran
temes corn són el rec localitzat,
l'abonament, la il.luminació, la po-
da, l'empelt i el tractament d'in-
feccions i plagues. Les pràcti-
ques de poda i empelt es pospo-
saran fins a la primavera i es faran
a una plantació particular de la
comarca.

Tractament de l'olivar

L'organització del curs, que es
fa per compte de la Unió de Coo-
peratives de Balears (UCABAL),
en col.laboració amb la Cooperati-
va de Sóller, estava previst que es
celebras dins l'any 1991, però mo-
tius de programació ho impediren.

Pel 1992 este prevista l'orga-
nització d'unes classes consem-
blants, a més d'incidir en el cultiu
i tractament de l'olivar, que ja
s'inicia l'any anterior.

A la Base Aérea del Puig Major

Creada una oficina d'informació al soldat
Jaume Casasnovas

A partir de l'any 1987, el Mi-
nisteri de Defensa aborda una
esperançadora experiencia dins
del marc del temps Iliure del sol-
dat, consistent en crear oficines
d'informació —0FIS—, a les res-
pectives unitats dels tres exèr-

cits. Els seus objectius primor-
dials són:

— Evitar l'aillament del soldat
del seu món juvenil.

— Facilitar al soldat que ven-
gui dels ambients rurals el conei-
xement de les oportunitats que
l'administració els brinda i que els
pot servir per integrar-se a la vida
activa de la societat.

Objectius especifics

Aquest han estat els objec-
tius principals i ara passarem a
veure els objectius específics:

• Informar dels aspectes
que configuren la vida quotidiana
dintre i fora del quarter.

• Difondre serveis, activitats
i ofertes de les administracions
públiques i d'altres entitats.

• Proporcionar	 informació
sobre ofertes socio- culturals i
d'esplai.

Informar de ternes d'àmbit
militar.

Aquesta oficina d'informació
al soldat, fou creada al "Acuarte-
lamiento Aéreo Puig Major E. VA

7" a finals de l'any 1991 i, malgrat
el poc temps de funcionament, ja
ha desenvolupat destintes activi-
tats internes i viatges amb la tro-
pa a diferents punts d'interès de
l'illa.

Direcció

Al front d'aquesta oficina hi
ha un tinent, Antonio Matitos
que ha rebut els corresponents
cursos de formació per desenvo-
lupar aqueixa tasca. El seu  inte-
rès i entusiasme al front de la
OFIS, faran possible que es con-
tribueixi positivament a fer més
agradable la vida militar del sol-
dat i, corn no, li ajudarà a inte-
grar-se dins la societat.

ESPECIALISTAS EN QUITAPINTURAS

it	 1j
persianas, puertas, muebles, etc.

una capa encima la otra

nosotros las quitamos todas

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

GABINET DF ,SICOLUGIA
TRACTAMENT INFANTIL
* Problemes escolars
* Fracàs escolar
* Ansietat
* Depressió
* Problemes de comportament
* Control d'esfínters

TRACTAMENT ADOLESCENTS I ADULTS
* Ansietat
* Estrés
* Depressió
* Addicció al joc
* Trastorns d'alimentació
* Problemes de parella
* Problemes de relació social

CARRER VIVES, 14-A 2on. Telèfon 630492. Sóller
APERTURA: Dia 3 de Febrer. HORARI: de 308  hores.

GRANS REP INIXES A CAN iONli Rclik
(C/. Llana, 27 — Tel. 63 04 24)

TOT ABSOLUTAMENT TOT, A MILLOR PREU !

Alguns exemples: 	 — Plats Arcopal blanc 	 99 pts.
—Plats DURALEX 	 59 pts. — Tassons aigua Brasil 	  32 pts.
—Joc plat i tassa 	 60 pts. — Tassons vi Brasil 	  29 pts.

VERECO

	 i moltes altres ofertes
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Agricultura Hisenda municipal

Els

Veu local

Redacció

Corn podran recordar els
nostres lectors, l'Ajuntament, fa
gairebé dos anys, va contractar
els serveis d'un funcionan interí
per posar en ordre i inspeccio-
nar totes aquelles vivendes que
poguessin tenir algun tipus de
problema o defecte en la con-
nexió a la xarxa d'aigua potable
de la vila.

El resultat d'aquesta ins-
pecció i posta a punt del padró
de contribuents per aquesta
taxa, done corn a resultat la de-
tecció d'un considerable nom-
bre de vivendes amb anoma-
lies. Entre totes les irregularitats
detectades, la que més preo-
cupa l'equip de govern es

-

l'existència de tota una serie de
vivendes que estaven connec-
tades a la xarxa d'aigua potable
penó no tenien comptador i, per
tant, no pagaven l'aigua que
utilitzaven. D'altres, que sí te-
nien comptador, però no els
funcionava tal volta des de feia
molts anys.

Corn que, al final, el servei
s'ha de pagar entre tots, resul-
tava que els contribuents que
tenen el comptador en bones
condicions han de pagar el
consum d'aigua dels que no l'hi
tenen.

Sancions administratives

Ara, la comissió de Govern
ha acordat que totes aquelles
persones que han defraudat la

hisenda municipal, siguin san-
cionades amb una multa:

• A aquelles que no tenen
comptador, se les obligara a
pagar la quota establerta de
connexió, a mes d'una multa  i
del pagament del consum es-
timat durant els darrers cinc
anys, que es el temps maxim
de retroactivitat permès per la
llei.

• Aquelles vivendes que
tenien el comptador romput,
hauran de pagar igualment una
sanció i els atrassos del con-
sum estimat durant un maxim
de cinc anys o durant el temps
que es pugui demostrar que no
cotitzaren. La quantia de les
multes que s'imposarà a cada
cas este encara pendents de
determinar.

Els defraudadors deis
comptadors d'aigua pagaran
connexió, atrassos i sanció




