
El retard de les obres
no influirà en la

duració de l'explotació
Redacció

En ocasió de la pròrro-
ga de dos anys en la rea-
lització de les obres, sol.li-
citada pel concessionari
del túnel de Sóller, Antoni
Cuart, el diputat Miguel
Pascual, de la Unió Inde-
pendent de Mallorca, for-
mule vàries preguntes al
conseller Jeroni Shiz res-
pecte a les conseqüèn-
cies de la prórroga so-
bre la concessió d'explo-
tació.

Les preguntes, que fo-
ren tramitades a principis
d'octubre, han estat cont
testades a finals del pas-
sat mes de gener. De la
resposta es desprèn que

la prórroga de dos anys
concedida a Antoni Cuan
no té res a veure amb la
duració de la concessió de
l'explotació del túnel que,
segons la !letra del con-
tracte, té una duració de
28 anys que començaran
a comptar des del mo-
ment que se li adjudiqui
l'explotad& una vegada
concloses les obres. A jut-
jar pel retard que sofrei-
xen, no es previsible que
les obres estiguin Ilestes
abans de l'estiu de l'any
que ve.

D'altra banda, sembla
que la prórroga tampoc
tendrá cap efecte sobre
les tarifes de peatge fi-
xades en el moment
d'ajudicar les obres.

•iciada la revisiO
del PGOU

G.M.

Dimarts d'aquesta
setmana s'iniciaren els
treballs previs a la revisió
del Pla General d'Ordena-
ció Urbana de Sóller. Una
part de l'equip tencic en-
carregat de la revisió es va
desplacer dilluns a Sóller
per tenir un contacte amb
els responsables munici-
pals i amb la premsa

L'equip mostrà el seu
desig de fer una revisió
consensuada amb tots els
sectors interessats tenint
en compte el moment his-
tòric del municipi i les
perspectives de futur.

L'equip barceloní
col.laborarà amb alguns
professors de la Universi-
tat de les Illes Balears,
els quals facilitaran els
treballs de camp.

(Més informació a
pàgina 5)

Rosa Barba, responsable de
l'equipténcic, es Arquitecte
Superior, professora de la
Universitat Politécnica de

Barcelona, ¡tendrá
col.laboradors de diferents

disciplines.

Tres
estrangers
passen la

nit perduts
al Teix

J.C.

La nit del divendres
al dissabte va ésser una
nit de penúries per tres
estrangers de vacances
al Port de Sóller. Devers
les dues del matí, el
conserge de l'hotel Bri-
sas va comunicar a la
Policia Local que el ma-
trimoni Appel, de 50
anys d'edat, juntarnent
amb F. Hodman, de 40
anys d'edat, tots de na-
cionalitat alemanya, no
havien comparegut a
romandre després
d'haver sortit el matí
d'excursió cap a les
muntanyes del Teix.

La Policia Local,
amb els efectius dispo-
nibles repartits en dos
grups, sortiren abans
de l'alba cap al Teix per
cercar els alemanys
perduts. El primer grup
encapçalat per Miguel
Gual corn a responsa-
ble municipal de gover-
nació, va sortir cap a la
part alta; mentre que
l'altra grup, a les ordres
de Miguel Quetglas,
sergent de la Policia
Local de Sóller, ene per
la part baixa amb la in-
tenció de donar una ba-
tuda general.

Després d'una hora i
mitja foren localitzades
les tres persones dins
es Recé des Moro i fo-
ren condUides al cerní
de baixada cap a Sóller.

Els excursionistes
digueren que havien
passat una molt mala
nit, amb molt de fred i
moltes incomoditats.
Mostraren la seva ale-
gria quan veren la pre-
sencia dels que ells
anomenaren "els nos-
tres salvadors".

Jeroni Saiz
informa
sobre la

carretera
de Deià

(pAgina7)

Es sol.liciten diners per construir una nova pista de tennis en el centre de l'esplanada de Sa Rutlana.

L'ajuntament vol com tai
mb un nou camp de tennis

L'ajuntament de Fomalubc acorde, per
unanimitat, sol.licitar la inclusió en el P/a
d'Equipaments Esportius del 1992 de l'execu-
ció d'un projecte de construcció d'una segona
pista de tennis en els terrenys municipals de
Sa Rutlana. Aquest nou camp de tennis está
projectat entre la pista actual i el poliesportiu
descobert en construcció, i té un cost previst
de 22.837.000 ptes., que serien aportades per

P.P. l'Ajuntament, el Consell Insular i el Consell su-
perior d'Esports.

L'acord fou adoptat pel ple de la Corpora-
ció reunit en sessió extraordinària, després
que el batle decidís retirar aquest punt de
l'ordre del dia, a fi de mantenir una reunió in-
formativa amb l'enginyer autor del projecte,
Martí Vila. El Consistori entén que el mal estat
de la pista de tennis actual justifica la necessi-
tat de construir-ne una de nova, i pensa que en
el lloc que ocupa l'actual es podria construir en
el futur una piscina municipal.

ah.

Fornalutx

Corn cada any, a la vi-
la de Fomalutx es cele-
bra un ball de carnaval
abans de Sa Rua que
s'organitza a Sóller el dia
de Carnaval. L'objectiu
d'aquest ball sol ésser el
de recaptar diners per
poder confeccionar la
carrossa que desfilará en
representació de Forna-
lutx a Sa Rua.

També corn en anys
anteriors, amenitzarà el
ball Joan G, que entre-
tendrá les fresses fins al-
tes hores de la nit. Lloc:
davall l'aparcament mu-
nicipal.

Denla vespre,
ball de

disfresses
Redacció

Setmanari Independent d'Informació Comarcal
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Ciclisme

Tots els professionals
espanyols a la

Volta a Mallorca"
La cinquena etapa passarà

per la nostra Vall
Joan

Després de molts d'anys de no fer-se, i de sufrir moltes tra-
vetes els que l'intentaven, la "Unió Ciclista Blahi", encapçalada
pen Joan Serra, el polèmic President de l'encara més polemice
Comissió Olímpica de la R.F.E.C., ha aconseguit que la Volta a
Mallorca de Professionals torni aparèixer en escena, encara
que sigui com a "Challenge".

L'esdeveniment, de caràcter nacional, al que ja hi tenen
confirmada la seva participació el Banesto, la 0.N.C.E., Ar-
tiach, Clas, Mavisa, Seur i Amaya, es disputare del dia 1 al 5
de març, estant previst el pas de la caravana multicolor per la
nostra Ciutat, el darrer dia -etapa regna, amb un recorregut
d'uns 206 qms. Els ciclistes professionals creuaran la Vall
dels Tarongers baixant pel Puig Mejor, partint per la Carretera
de Deià cap a Valldemossa, S'Esgleieta, Son Ven..., acabant a
la Platja de Palma.

Els "Percata de la Ruta", al pas per la riostra Clutat, l'any passat,
durant el transcurs de la "Vuelta Ciclista a España".



Porqué te entregas a esa piedra
Niño de ojos almendrados
Con el impuro pensamiento
De derramarla contra el árbol.
Quien no hace nunca daño a nadie
No se merece tan mal trato
Ya sea sauce pensativo
Ya melancólico naranjo
Debe ser siempre por el hombre
Bien distinguido y respetado:
Niño perverso que lo hiera
Hiere a su padre y a su hermano.
Yo no comprendo, francamente,
Cómo es posible que un muchacho
Tenga este gesto tan indigno
Siendo tan rubio y delicado.
Seguramente que tu madre
No sabe el cuervo que ha criado,
Te cree un hombre verdadero,
Yo pienso todo lo contrario:
Creo que no hay en todo Chile
Niño tan mal intencionado.
¡Porqué te entregas a esa piedra
Como a un puñal envenenado,

Tú que comprendes claramente
La gran persona que es el árbol!

El da la fruta deleitosa
Más que la leche, más que el nardo;

Veu del lector

El PP exige lo que no ha
cumplido en 10 años

La setmana

Santoral

Dial 4, avui divendres,
St. Valentí.
Dia 15, dissabte,
St. Beat 1St. Gabí.
Dia 16, diumenge,
St. Honest i St. Replió.
Dia 17, dilluns
St. Patrici.
Dia 18, dimarts
St. Cirili de Jerusalem.
Dia 19, St. Josep.
Dia 20, St. Maurici Prueta.

Costumarl

La relació de St. Va-
lentí ambs els enamorats
no es gaire clara. Sembla
que segons els costums
galants que conviden a
l'aparellament i al festeig
está en relació amb el
temps de l'any: inicien la
florida els arbres i els ve-
getals més primerencs:
l'ametller, l'avellaner, les
violetes... Així a molts
d'indrets d'Europa es re-
laciona aquestes dates
amb el renaixarnent de la
vegetació, la multiplicació
del ramat i la fecundació
o ferti litat de la raça.

Sortejos

o en

non 'va
Sorteig d'ahir dijous,

dia 13 de febrer
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Dijous, 13 febrer 	 34.385

Dimecres, 12 febrer 	 56.955

Dimarts, 11 febrer ...... 75.395

Dilluns, 10 febrer 	 45.220

Divendres, 7 febrer
89290(S.028)

El Temps

Estació Sa Vinyassa

20,4° la
máxima

d'enguany

TEMPERATURES
Máxima 20,4: Día 12
Mínima —0,2: Día 7

Parlavem la setmana pasasada de que possiblement
les temperatures es suavitzanen, i així ha estat, ja no pa-
tim els frets extrems de les gelades i durant el día l'am-
bient es molt agradable fins i tot dimecres tenguerem la
temperatura máxima absoluta d'enguany en 204 ° .

Els homes del temps ens anunciavem per ahir dijous
plujes i tempestes, per-6 ahir horabaixa no havia fet res.

No ens ha estranyat gens, perque joa sabeu qie els
fronts que venen de l'atlàntic la majoria no deixen pluges,
perque les han deixades en el seu recorregut al Ilarg de la
península ibérica.

Així ido haurem de esperar un altre front que sigui
més agctiu que aquest que ens ha visitat aquests dies.
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Nicanor Parra
Molta Palla i Poe Bessó

Es Pagès

SEMBLA MENTIDA:

• Que en aquest país ja ni el MIBOR sigui el ma-
teix. Tot ha canviat!

• El 1 3 per cent de l'IVA.
• Que ben prest será Pasqua i Ilavors Nadal.
• La gran quantitat de targetes Visa que es

perden.
• Que el problema és perquè tothom les vol

amagar massa.
• La bellesa del 'informática... quan tot funciona.
• Que n'hi ha que hi són, però és com sires.
• Que desmontar és més difícil que muntar i a

voltes sobren perns.
• La gran quantitat de gent que es perd en el

Teix.
• La gran activitat del PP.
• Que les emissores de la nostra Ciutat ho facin

lo millor que poden.
• Que tots els papers s'han de guardar mentres

es pugui.
• Que, quan no es pugui, se'ls ha de calar foc.
• El bon carácter de la nostra cussa.
• Els dos llocs que ha baixat el C.F. Sóller.
• Que del 7 ha pegat al 9.
• Que els culebrons acabaran amb els homes

grassos perquè més de dos dies ni dinen ni sopen.
• Els metges ho aconsel lin pel colesterol.
• Un poc de Manuela o de Rubi fan baixar el ni-

vell del greix.
• Que cada cop que hi ha noces s'han de

comprar coses.
• Que les misses de la parròquia encara conti-

nuen durant una hora i poc més.
• Que un redactor confundeixi els marmolistes

amb escultors.
• Que ja li han fet a saber. Això si: amb bones

paraules d'un bon amic.
• La subjectivitat de les informacions esporti-

ves.
• L'emprenyo d'haver de demanar el NIF a tot

cristo.
• Que les vaques van magretes.
• Que per massa pa no hi ha mal any.
• Que si algú te coses per posar a la secció del

pagès, pot cridar per telèfon a la redacció. Si són
senyores o senyoretes, poden parlar directament
amb el pagès.

Juan Sharpe

Los 500 años gastados
desde que una mañana de
octubre Martín Alonso de Pin-
zón gritó ¡Tierra! al enfocar un
paraíso caribeño en su hori-
zonte desde el palo mayor de
su nao dan para mucha tinta y
ultimamente para mucha sub-
vención. Había por allí cente-
nares de pueblos, de razas,
de culturas, de dioses, de co-
nocimientos, de pájaros, de
ríos, de lenguas. Todas eran
desconocidas pero no nue-
vas.

Hoy, dicen los expertos,
no quedan tribus desconoci-
das, ni pájaros sin nombre la-
tín, ni ríos descatalogados ni
prácticamente lenguas vivas.
Lenguas quedan algunas,
afortunadamente. Se han de
conservar también como pe-

culiaridades etnólogicas, pie-
zas de museo para estudio-
sos de causas perdidas y tu-
ristas europeos con video
doméstico. Como siempre ha
sucedido en la historia huma-
na el invasor impuso su baga-
je. Las religiones multinaciona-
les arrebataron su poder a los
dioses locales, poco universa-
les. Las grandes lenguas eu-
ropeas arrasaron idiomas de
los que ahora no queda ni el
susurro. Después de la Con-
quista, la dependencia, la mi-
seria y el desarraigo extermi-
naron razas enteras.

Es necesario no detenerse
ni un sólo momento en juicios.
Hay miles de cronistas, (his-
panistas o indigenistas), ocu-
pados en ello. Ciertas lenguas

románicas y en especial la de
Castilla, crecieron a su aire,
nutridas por climas, paisajes y
almas con hálito propio. Cierta
grandeza del actual castella-
no será para siempre indiso-
luble a los valles andinos, las
urbes rioplatenses, la parsi-
monia antillana, la violenta
suma de la geografía y la polí-
tica americana. Así que salu-
damos el V Centenario con
poetas, cuentistas, charlata-
nes y sabios paridos en las
entrañas de la América dis-
par. Con citas de americanos
que han hecho su historia con
la entonces lengua forastera.

Para empezar, Nicanor
Parra. Ganador del primer
gran premio latinoamericano
de literatura Juan Rulfo en

1991. Parra, león de melena
blanca, irrumpió en la escena
el año 1954 con Poemas y An-
tipoemas, un descarado in-
tento de romper con los doc-
tores de la ley poética de su
epoca: necesita hablar si la
sombra de sus padres—mos-
truos: Neruda, César Vallejo,
Darío, Gabriela Mistral.

Parra busca quitarle a la
poesía, quiere dialogar, no
cantar. El mismo, tan poco
amigo de hablar de su litera-
tura, llama, en 1948, neorro-
mánticos y posmodernistas a
sus Antipoemas. Burlón e iró-
nico con los dioses, el poeta
empieza por reirse —y mucho—
de si mismo ante el entusias-
mo de unos y el ninguneo de
la mayoría. Hoy, el gran Nica-
nor Parra viaja por los pueblos
sudacas, reconocido como
poderoso león del castellano
americano.

Poemas y Antipoemas.
Ediciones Cátedra.
Letras Hispánicas.

®)ROMANCE AMERICANO® 1492® 1992®

Defensa del árbol. 1954

Leña de oro en invierno
Sompra de plata en el verano
Y, lo que es más que todo junto,
Crea los vientos y los pájaros.
Piénsalo bien y reconoce
Que no hay amigo como el árbol,
Adonde quiera que te vueltas
Siempre lo encuentras a tu lado,
Vayas pisando tierra firme
O móvil mar alborotado,
Estás meciéndote en la cuna
O bien un dia agonizando,
Mas fiel que el vidrio del espejo
Y más sumiso que un esclavo.
Medita un poco lo que hace
Mira que Dios te está mirando,
Ruega al señor que te perdone
De tan gravísimo pecado
Y nunca más la piedra ingrata
Salga silbando de tu mano.

Al Sr. Antonio Burgos del PP
i el Sr. J.C.S. como su interlocu-
tor publicitario.

Sr. Antonio Burgos. Usted
que es tan deportista, que ha
sido presidente del C.F. Sóller y
que pertenece al PP (partido
que con UM ha compartido du-
rante más de 10 años la mayoría
absoluta en el Ayuntamiento),
¿No se le ha ocurrido en tantos
años pedir a los suyos todas
estas mejoras y reformas de
Can Maiol que ahora pide con
tanta premura? ¿No le hubiese
sido más facil el conseguirlo
en aquellos momentos en
que tenía todos los resortes a
su favor: ayuntamiento y co-
munidad balear?.

Los problemas de Can Maiol
no són de ahora ni los ha creado
el consistorio que ahora gobier-
no. ¿Por qué no les dan ustedes
un margen de confianza? ¿No
será acaso que algo les corroe
su interior por haber perdido la
mayoría absoluta? Ustedes se
creían que el poder del ayunta-
miento era una cosa vitalicia.

Ustedes mismos reconocen,
pasando a otro tema, que hay
unas negociaciones que van
muy bien encaminadas con el
Ministerio de Defensa para con-

seguir ciertos privilegios en el
Puerto de Sóller. Estas gestio-
nes ya hace unos cuantos años
que se iniciaron, pero hubo los
anteriores alcaldes y sus mayo-
rías que se dedicaron a entor-
pecerlas.

Tengan en cuenta que el ac-
tual equipo gobernante sólo lle-
va 8 meses en el ayuntamiento.
Si los suyos, gobemando tantos
años no lo consiguieron, ¿como
quieren que ahora todo se arre-
gle en dos días?

Ahora se ven ganas de tra-
bajar, aunque tengan las finan-
zas en su contra. ¿Por qué el
anterior alcalde Arbona nos
construyó un monumento que
se llama del Emigrante,
cuando se tendría decir De-
nigrante? ¿No hubiese sido
mejor invertir los millones que
costó en arreglo de calles y
aceras, que mucha falta ha-
ce?

En cuanto al Sr. J.C.S. se
le ve a muchas leguas de dis-
tancia que todo lo hace por
despecho a sus excomparie-
ros de partido. No les perdo-
na que no aceptasen sus exi-
gencias y caprichos.

Un sollerense adoptivo



Mirall-Cotxes als cantons
-Sense Ilum-Concert-

Rovell-Molinada

Dues cridades coincideixen en apuntar un mateix problema:
"Es fa del tot necessari posar un mirall a la cantonada entre el
carrer Palou i el carrer Victòria. Aquest encreuament té poca vi-
sibilitat i els cotxes se donen pels morros si no van ben vius".

Una cridada Ilarga explica un altre problema circulatori de
tot Es Celler, però el nostre comunicant posa l'exemple a la
cantonada entre el carrer de Santa Teresa i el carrer de Sant
Jaume. " Tant si puges com si davalles per Santa Teresa, al
arribar a Sant Jaume, encara que fassis bé el cedeixi el pas,
has de sortir amb tot el morro del cotxe fins al centre de l'altre
vial. Això passa perquè s'aparca ben just als cantons i no et
deixa veure la perspectiva del caner principal, el de Sant Jau-
me, i ja hi ha hagut, més de dues vegades, vidres per terra. Els
vidres, naturalment, són dels cops del vehicles que s'han pe-
gar.

I aquesta setmana la cosa va de carrers, penó aquesta ve-
gada les culpes són del Hum. Una parella ja casada, per tant
sense necessitats de fosques, protesta perquè el carrer de la
Bola roman sense Hum un dia i un altre, dos dies més i un ca-
ramull més. Així se'ns fa de gros. Les faroles ja fa estona que
estan a les fosques. "A veure si s'Ajuntament pensa passar per
aquí".

I no tot han de ser critiques, també hi ha alabances. Una
cridada de mare i filla entusiasmades pel Concert de diumenge
passat al Convent, organitzat per Jovintuts Musicals. "La soprà
catalana -ens diuen- fou una meravella auditiva".

"La millor demostració que les instal.lacions de l'Estació Na-
val ja no s'utilitzen i haurien de tomar al poble ha estat que al-
gunes d'elles no es poguessin mostrar al Director d'Infraestruc-
tures perquè el pany estava rovellat. Molt bona, fa riure i, a la
vegada, plorera." Així s'expressa un comunicant de lluny de
mar, de Biniaraix.

•

I finalment, una cridada entre enfadada i preocupada: "una
tafona tira sa molinada dins es torrent i s'aigua queda negra".

Jaime Fuster
„,

de les Tres
Taronges

El retom a l'aventura, a repica,
sense abandonar mai
un punt d'ironia inquietant.

Finalista
Premi
de Novel-la
Ramon Llull
1983

Planeta

Lo solleric de "L'Illa
de les Tres Taronges"

Basta de corrupció!!!
En aquesta ocasió, la nostra veu surt enra-

biada o al manco indignada davant uns fets que,
tant avui, corn per desgracia ahir i per Ilástima tal
volta també dama, seran noticia de portada al
nostre país. En aquesta ocasió, ens veim forçats
a manifestar la nostra opinió contra els conti-
nuats escàndols económico-polítics amb els
quals unes persones sense classe ni sensibilitat
posen en evidència a tot un país.

Quasi cada dia podem escoltar i Ilegir als mit-
jans de comunicació els escàndols que alguns
deis polítics que ens regeixen, tant a nivell nacio-
nal corn insular, munten amb la única intenció de
forrar-se de doblers. Han perdut rabea i, sobre-
tot, la vergonya. Casos corn el de la Familia
Guerra, els 100 milions de Calvià, Renfe, Filesa i
molts altres, fan posar els pèls de punta al ciuta-
dà normal del Ford Fiesta o del Seat Panda. La
baixa classe moral de tota aquesta colla de poli-
tics qualificats de corruptes -nosaltres tenim re-
servat per a ells un altre qualificatiu-, posen en
entredit l'honorabilitat dels altres -pocs, i cada
dia menys- que encara creuen i Iluiten per uns
ideals.

No es podrà mai confiar en aquells que da-
vant una campanya electoral prometen i prome-
ten però que, quan ens donam compte, ja s'han
venut al millor postor. L'especulació urbanística
sol ésser la moneda de canvi més corrent
d'aquesta compra de vots, segurament perquè
és una manera fácil de guanyar diners, relativa-
ment ben vista per un sector de la població i difí-
cil de demostrar. Paró n'hi ha d'altres: la prevari-
cad& la desviació de diners cap a altres activi-
tats i fins i tot la droga.

Seria bo que tots nosaltres procurassim estar
més informats de tot alió que ens envolta i així
podriem controlar d'alguna manera a tots els que
amb les sayas malifetes desestabilitzen i des-
prestigien el sistema democratic dels nostre país.
Ells tenen la culpa de que avui molta gent estigui
desencantada de la política i ja no cregui en res
ni en ningú. Són aquests els que mereixen el
menyspreu de tothom pero, per sort seva, molts
electors encara es deixen enlluemar amb l'asfal-
tat de dos carrers o amb la construcció d'un
parc. Aquests homes i dones sense miraments i
sense moral també haurien de ser perseguits per
la justicia, corn si d'un deliqüent més es tractás.

Ca NostraGlosa

A Na Francisca
deis Montreals

A Na Francisca dels Montreals, agrait a un present que em va fer an-
ran d'un "requiem als botifarrons" que jo vaig "cantar" potser una mica
desafinat, i pensant que, el fer-los bé i bons s'havia oblidat. Francisca,
amb aquell present m'has fet posar es mac en terra. Així és que, mea
culpa.

Registre Civil

Mes de gener

Neixements

SOLLER
• Manuel Rullán Estarellas
• LLuis Bestard Morell
• Victor Escalas Rosillo
• Juan-Miguel	 Mingorance

Bibiloni

Matrimonis

SOLLER
• Jaime Colom Sansó amb

Maria Angela Santos Mairata
• Rafael Forteza Costa amb

Maria-Lourdes Arbona Bauzá
FORNALUTX
• Miguel Tugores Tous amb

Margarita Colomet Gelabert

Defuncions
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• Micalea Moll Vidal
• José Mas Florit
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• Gaspar Borras Roig
• Maria Horrach Arbona
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Ja som a la novena edició i
als 32.000 exemplars d'una
novel.la finalista del Premi
Ramon Llull 1.983. Es tracta
de "L'Illa de les Tres Taronges"
de Jaume Fuster.

L'autor no és solleric, és
barceloní, nascut el 1.945, pe-
rò les aventures del cavaller
Roger a l'illa del títol (ja podeu
endevinar de quina ínsula es
tracta) s'inicien just vora els
espadats de Tramuntana, a la
badia i port de Súmir (també
ja podeu imaginar on és).

Aixi, aquest 'libre engras-
cador, d'aventura i mite, d'ac-
ció constant, de canvis totals
a cada capitol, ens fa visitar

altres Ilocs de la nostra co-
marca: el Monestir dels Ro-
gets (canviau de color i sa-
breu on es) i cap al Pla: La
Pobla de Gregal, la badia

32.000 exemplars d'una
novel.la en català són una ga-
rantia de passar-s'ho de lo
millor. Tant els qui estimen la
imaginació, corn els qui són
afeccionats a la cuina; tant els
qui els hi agrada l'aventura,
corn els qui es complauen de
que parlin de ca seva; tots hi
trobareu un bon entreteni-
ment.

J. Alberti

Llibres d'aquí
	

La nostra Veu

Ribera

Com te podría agrair
Francisca ses atencions.
Per que aquells botifarrons
que enviares passats jorns
son tan bons, que t'ho vull dir.

Tenen lo que han de tenir,
son fets corn un temps enrera.
Ben trempats, i a sa caldera
s'hi Iluir sa matancera
quan vetlava en es bollir.

Tu et recordes de quan eres
pagesa dels Monreals.
I has fuit de tots aquests mals

d'embotits, que tot es fals
corn els plors de certes feres.

Ja no faré més esquera
dels botifarrons dolents.
Per que amb sa manya que tens
fent porquim i fent presents
ets la gloria matancera.

Camaiot, botifarrons.
Sobrassada de bandera.
Tot ho has fet tal como era
temps fuit, temps de raisons.
(I acabaré ses cançons)
quan facis botifarrons
estimada masovera,
no canviis els patrons.
Ensumats, ja fan menjera.
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Son Puça
Els quartons tenien prop d'una quarterada
bona perquè, a l'hora de segar blat o regar
tomatigueres, allá era no acabar mai i em
deixava en pa de cansament al'esquena.

er

El carro

Ribera

Es conco Biel de Son Puça era un
pagas de socarrell. Magre, nervut i de
bones talles, sembravade Iluna i collia
grenyal perquè sabia que quan collia
madur per dur a vendre a la Plaga de
l'Olivar, els dissabtes, amb el tragí del
carro corn fer uns filats d'una tombada
per agafar unes dotzenes de gorrions
després d'haver batut damunt l'era el
blat que sembrava al quartó de dalt.

Quasi cada any aquest quartó que
fregava el camí de Binidorm, el sembrava
de foment per fer pa per a la casa i, ade-
siara, qualque coca amb verdura que la
tia feia bones si sobrava un escapuló. El
quartó de ran de les cases, el sembrava
de tomatiga murciana, d'aquella plena de
popa i vermella corn una roella, que era
dolça i saborosa i plena de suc que era
un goig menjar-les.

La tia Margalida era una altra cosa.
De jovençana havia estat a Marsella amb
un germà seu que tenia un "bistrd" fre-
gant fregant el Vell Port. La tia no era pa-
gesa, però era una bona cuinera i tenia la
ma trencada per fer l'arròs amb xulla, el
tumbet i les albergínies farcides, que jo
em menjava amb els ulls clucs quan feien
clec-clec dins la grei-
xonera.

Vull aclarir que els
quartons, corn ell
nombrava, pens que
tenien prop d'una
quarterada bona par-
qué, a l'hora de segar
blat o regar tomatigueres, alió era no
acabar mai i em deixava un pa de can-
sament a l'esquena que el passejava dos
dies sense amollarlo.

El quartó d'abaix estava sembrat de
pomeres i algun més arbre fruiter. Aquest
quartó també s'aprofitava per fer unes
parades d'alfaus i tota la verdura de men-
jar que la tia venia a Plaça regatejant pe-
ces de quatre per engreixar la marrota i
que dia rera l'altre ella devallava cap a
Son Puça.

A mi, m'arreplegaven quan feia el
punt a l'escola perquè els arias a ajudar.
Pens que els feia mas nosa que compan-
yia parqué, aleshores, eren casats i men-
javen pa de noces a balquena.

A mi, m'estirava devallar a cas conco
Biel perquè entre migdia i vespres tenia
el temps per cercar nius de verderol i vet-
lar els filats de damunt l'era, amagat rera
uns feixos de canyes que ell tenia fer-
mats i drets a un noguer vell i poc ombrí-
vol.

Cada divendres de matí, i a trenc
d'alba, la parella es posava a collir, a triar
I a encistellar per després carregar el ca-
rro que el conco ja tenia travat a la carre-
ra amb les forquetes posades. Posava
dos "arquilos": un devant i l'altre darrere; i

El Coll de Sóller era un calvari de carretera
que envellia les bisties més aviat que

depressa i feia cantar les boixes del carro
corn campanes en dia de jubileu.

a la darrera filada de caixes, hi feia el meu
jaç. Aquell dia la mula estava tot lo dia
establada i menjava més faves que els
altres dies de la setmana. El Coll de
Sóller, pie de reclaus i solrecs, era un  cal-
van  de carretera que envillia les bisties
més aviat que depresa i feia cantar les
boixes del carro corn campanes en dia
de jubileu.

Carregat el carro de pomes i tomati-
gues i després d'haver sopat, a toc de
queda el conco fregava la mula, l'engan-
xava al carro i m'encamellava a dalt de
tot, al meu jaç, entre dues caixes ben
trevades o folrades amb dues pells de
xot. Ell donava una besada a la tia i deia:
-Arri! Jo començava a engronxar-me cos-
ta amunt pel Dragonar entre perfums de
pomes i tomatigues i aqueli covonet d'al-
bercocs primerencs que el conco duia a
Don Fulano fermat damunt el braç del
carro.

Fins al Pont d'en Valls jo no m'ador-
mia. D'esquena, mirant el cel i mig con-
dormit, m'embabalia mirant la Carrera de
Sant Martí que es tornava més !latosa a
mesura que el cel es tornava mas blau.
Adesiara els estels amb coa li feien corn-
panya festejant-la amb Ilampecs curts i
freturosos corn dimonis boiets. I jo ja no
tornava a obrir els ulls fin a la Plaga de

l'Olivar.
La tornada, eren

altres cinc-centes. El
conco feia una beca-
deta fins a can Pe-
nasso i després es
posava a xerrar de
pomes, de tornati-

gues i del guano químic que ja comença-
va a entrar pitjant els talons de deba al
guano natural i que ell pensava que no
duna res de bo.

Al conco Biel, les pomeres del guartó
de baix el duien venut. Eren arbres joyas
que anaven blaus i esponerosos corn al-
fabagueres i que fruitaven molt i cada
any sense donar repòs a les sayas bran-
ques.

Crec que 'estimad() que els tenia era
pel profit que al cap de l'any ell en treia,
de l'esplet. No ho sé. Nomas record el
perfum entebanador de les pomes que
guardava collides alt el porxo. Perfum
fresc, dolç i aficadís corn ungüent celes-
tial que deixava el més rústic feritla.

Al porxo, el conco en feia un munt de
cada casta. N'hi havia de bauçanes, fa-
drinetes, marineres, raves, de la rosa, de
capoll Ilarg, mostatxudes, del ciri i ciriales.
Pomes mores que eren d'un blau fosc, de
dolces i trencadisses, corn ho eren les
pomes raves abans d'esser tovades o f o-
radades de corcs.

Pomeres de Sóller, on sou? Ja fa anys
que vos posarem amb les arrels enlaire i
cremarem la Ilenya enviant turn perfumat
cap al cel que nomas els sants en poden
gaudir. Ningú més.

pcneres cit.. Si ... on sou?

MIME'

CA1SASNOVAS 

FRIGORIFICOS, 0.8.

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

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

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

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



-¿irá	 n tructora
it la revisió del Pla

Fases de redacció del Pla
'La revisió del Pla General suposa

un treball molt extens que es sintetitza
en les següents, famas fins a j'aprovació

• Descripció del patrimoni. Es
la fase de recaptació d'informació per
part de l'equip redactor. S'estudia la
història, l'economia, la societat, la cul-
tura, la població, les infraestructures,
etc. i es fan unes expectatives de futur.

• Avanç de planejament. Amb
el balanç acurat de la descripció física,
regulo redactor (sempre en contacte
amb l'Ajuntament) presenta una pro-
posta de pla.

• Informació pública i suggeri-
ments. L'avanç de planejament es
presenta a la població i s'obri un termi-
ni en el qual la població es pot pronun-
ciar. Es calcula que s'arribarà a aques-
ta fase a l'estiu.

• Aprovació dels criteris.
L'Ajuntament, reunit en sessió pienária,
haurà d'aprovar un - primer Pla. Per això
tendrá - l'avanç de planejament fet por
l'equip técnic, eis suggeriments fets
per la població i els criteris propis.

• Aprovació del pla inicial. Se-
gons els criteris finals establerts per la
sessió plenària l'equip tècnic elaborará
el document del Pia Urbanistic i, remès
a l'Ajuntament, s'aprovarà inicialment.

▪ Exposició pública. Es el mo-
ment de presentar al.legacions. S'es-
pera arribar a aquest punt pel Nadal.

• Aprovació provisional. L'Ajun-
tament acceptarà les al.legacions - que
cregui oportunes i les refondrà al Pla,
aprovant-lo provisionalment.

• Aprovació definitiva. L'apro-
vació definitiva del PGOU revisat co-
rrespon a la Comissió Insular d'Urba-
nisme.

Facilitats 15 an s PROMOTOR LLAUD 7,
PALMA: U. Barón de Pinopar, 7 . Tel. 71 03 47SOLLER: CL Rvdo. Miguel Rosse116,19. Tel. 630753INFORMACIO:

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

TEL. (971)6301 68
(de 80 12y de 266 excepto sábados y días festivos)

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

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

a°

.. 	.  %„,•

_

1161X1111

SI TU AC 681

Ceielap,ef

Pizzería — Café — Croissantería

Cl. Lluna, 5. 1W 630907-07100 SOLLER

PIZZAS PARA LLEVAR
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Rosa Barba, responsable de l'equip tècnic, sumament interessada en l'urbanisme solleric

5

Comunicacions

Després que el
consistori en pie
aprovás la setmana
passada adjudicareis
treballs de revisió del Pla
General d'Ordenació
Urbana a un equip de
Barcelona, fa uns dies
va ser presentat a la
premsa part d'aquest
equip, encapçalat pels
arquitectes superiors
Rosa Barba i Ricard Pié.
La participació ciutadana
en la revisió seré
important, i se la
consultaré en diverses
ocasions.

G.M.

Les tasques de revisió
del Pla Gereral d'Ordena-
ció Urbana han començat
aquesta mateixa setmana.

En principi l'equip tèc-
nic recopila informació per
a procedir ala revisió.

Presentació

A la presentació de
l'equip tècnic a la premsa,
els Arquitectes presents
afirmaren que no podien
avançar quins serien els
criteris que regirien la revi-
sió, perquè aquests els ha
de decidir el poble de
Sóller.

Rosa Barba, respon-
sable de l'equip, va co-
mentar que la revisió del
Pla de Sóller era molt
atractiva:

"Ens agrada corn a
paisagista i corn a urbanis-
ta, ja que es una zona rela-
tivament poc feta malbé".

Relació amb el túnel

Interessa també pel
curiós moment urbanístic
degut a la propera opertu-
ra del Túnel.

Rosa Barba deixà clar
que el Pla Urbanístic es fa
per la població que hi viu i
que haurà de durar més
que una legislatura, per
tant ha de seguir la volun-
tat de la població.

No paralitzar
la construcció

Igualment es va dir ja a
la presentació que s'inten-
tarà no paralitzar l'activitat
constructora per?), per evi-
tar casuística errática,
l'equip tècnic estará en tot
moment al corrent de l'ac-
tivitat urbanística del mo-
ment.

L'oficina
de correus
de Deià,
baixa de
categoria

M. I.

Des del passat
dia tres de febrer,
l'Oficina de Correus
de Deià ha canviat
de categoria.

Fins aleshores
era considerada del
tipus "A", i ara és
del tipus anomenat
"B", d'inferior cate-
goria.

Sols feia mesos
que Joan López,
funcionan de co-
rreus, fixe, era l'en-
carregat de les of
cines de Deià.

Ara, amb
aquest canvi, ha
hagut de deixar.
aquest lloc de tre-
ball, per fer feina a
Sóller on hi ha una
oficina de correus
completa i on s'hi
treballa a jornada
completa.

A Deià, la feina
de carter, per ser
de categoria infe-
rior, ha de ser de-
senvolupada per un
funcionad interí, la-
boral rural, i per
aquest motiu, a
partir de dia tres, el
carter és Joan Bau-
zá Coll, contractat
per mitja jornada.

Les oficinas
també s'han tras-
Iladat de nou i ara
es troben a la casa
de l'estanc.

Els arquitectes
barcelonins Pep
Palou Rosa
Barba i el geògraf
de la UIB Climent
Picomell formen
part de l'equip
ténic que revisarà
el pla urbanistic
durant més d'un
any.



L'Ajuntament no actuarà
contra els responsables
de la cam adulterada

Redacció

El tinent-batle de Sanitat, Ramon Socias, va
manifestar en el transcurs del ple celebrat dimarts,
que l'ajuntament, corn a institució, no realitzaria cap
tipus d'acció legal contra els ramaders catalans,
causants directes de la intoxicació per consum de
carn adulterada. A criteri de Ramon Socias, les ac-
cions empreses per la Generalitat de Catalunya i pel
Ministeri de Sanitat i Consum garanteixen sufi-
cientment la defensa dels drets dels particulars i
dels carnissers afectats.

No obstant això, expressà que l'ajuntament està
disposat a canalitzar i gestionar qualsevol tipus
d'acció que vulguin emprendre qualsevol dels afec-
tats.

Actuacions

Ramon Socias feu aquestes manifestacions en
resposta a una pregunta formulada pel PP-UM, i
explicà extensa i minuciosament totes i cada una de
les actuacions realitzades per ell durant la setmana
anterior, per tal de garantir la integritat sanitària de
la població i d'evitar l'expansió de la intoxicació.

Medi ambient

Mor atropellada una alemanya a la carretera del Port
Un ferit lieu i una dona
morta fou el resultat de
l'accident produ'it dijous
de la setmana passada a
la carretera del Port.
lrmgard Erika Scheffler,
natural de Froisdorf
(Alemanya), sortí de
darrera un vehicle
aparcat damunt la vorera
de la carretera del Port
per fer una fotografia
quan va ser atropellada
per la motocicleta
condukla per F.B.M. El
conductor no va tenir
temps per canviar la seva
trajectòria.
Irmgard Erika Scheffler
va morir a l'acte.
F.B.M. sofrí ferides
I leus.Irmgard Scheffier tenia 69 anys i es trobava de vacances a Cala Major.

Sol.licitud d'ajudes per
reparar els camins
des Barranc i de s'Arrom

Redacció

Tal corn explicà el
batle Joan Arbona a
preguntes del PP-UM,
l'Ajuntament de Sóller
ha cursat un ofici al
Consell Insular de
Mallorca, en el qual
sol.licita ajuda per a la
reconstrucció del cami
del Barranc, que la
setmana anterior resultà
greument afectat pel
despreniment de ro-
ques a l'altura de
S'Estret.

Segons Joan Arbo-
na, será molt difícil l'eli-
minació de les roques
caigudes dins el torrent,
a causa del seu volum i
de les dificultats d'ac-
cés de les màquines pel
camí.

En canvi, sembla re-
lativament fácil que
l'Escola de Margers es
faci càrrec de la seva
restauració, corn ja va
succeir en anys ante-
riors.

S'Arrom

Pel que fa al cami
de s'Arrom, Arbona
digué que es tracta
d'un camí de propietat
privada i, per tant, será
més difícil obtenir aju-
des oficials.

No obstant això, ha
intentat posar-se en
contacte vàries vega-
des amb la Conselleria
d'Agricultura i Pesca
per tractar aquest tema
directament amb el
conseller, sense acon-
seguir-ho.

0 

PANADERIA y PASTELERIA

0 FRAU
Lluna, 7 — Teléfono 630132

Sant Joume, 7— Teléfono 631286
FABRICA: Meta, 48- Con Tabalet- Tel. 630651

AJUNTAMENT DE SOLLER 
Havent-se d'efectuar l'assignació de subven-

cions a les distintes Associacions Culturals i Esporti-
ves, se'ls convida a que presentin la corresponent
sol.licitud en aquest Ajuntament, concedint-lis de
termini fins el dia 31 de Març de 1992.

Sóller, 4 de febrer de 1992.
ELS REGIDORS DE CULTURA I ESPORTS.

BOBINATGES
PERE

Reparació motors i
Màquines elèctriques

C/, Vict6rio, 50
Telf.63 23 71

PORT DE VALLDEMOSSA
RESTAURANT "ES PORT"

PORT DE VALLDEMOSSA
(MALLORCA)

Tells. 61 25 41 -61 2046 (noches)

—Bacallà "a la Ilauna"
—Rap amb Ilagonstins
—Croquetes de peix
—Salmó al fonoll
—Calamars farcits
—Amen brut
—Arròs de peix
—Frit mallorquí
—Paella de Llagosta
—Llubina a la sal
—Albergínies farcides

EL RESTAURANT "ES PORT", DES PORT DE VALLDEMOSSA,
COMUNICA ALS SEUS DISTINGITS CLIENTS LA SEVA REAPERTURA,
PRESENTANT SES SUGGERENCIES PER A AQUESTA TEMPORADA.

DILLUNS TANCAT DURANT TOT EL MES DE FEBRER
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Succeit

El PP—UM critica l'exsecallada
deis arbres

Redacció

A través d'una pregunta
formulada a l'equip de govern
municipal, el grup del PP-UM
critica la forma corn s'esta
efectuant l'exsecallada dels
arbres de la via pública, aixi
corn la seva lentitud i el seu
cost. A criteri d'Antoni Bur-
gos, s'hauria d'haver contrac-
tat dos tècnics en la materia
perquè ara els arbres treuran
ulls a la part baixa de la soca i
no a la part alta.

Opinions diverses

Li contesta el tinent-batle
de Béns i Serveis, Amador
Castanyer, dient que les opi-
nions al voltant d'aquesta

qüestió estan dividides i que
s'haura, d'esperar el resultat
final de l'execallada abans
d'emetre una opinió negativa.
Manifesta igualment que ell
també era partidari d'haver
contractat dos professionals,
però el pressupost municipal
no ho permet

Respecte al cost, afirma
que no era possible fer-ho
més barat "en no ser que ho
facin persones voluntarias",
perquè els treballs els fa el
personal de la Brigada muni-
cipal d'Obres amb maquine--
da pròpia, ajudats per perso-
nal contractat de l'INEM, el
cost del qual només suposa la
quarta part del salan. Els anys
anteriors, en canvi, s'haqué
de pagar el cost del personal
més el lloguer de la maquina-
ria i de la grua.

Redacció

En resposta a la cam-
panya organitzada per
l'ajuntament de Sóller, per
a la captació de sol.licituds
per a la futura construcció
de vi vendes de protecció
oficial, des del passat ge-
ner fins el dia d'avui s'han
formalitzat 60 sol.licituds,
segons ha informat a Veu
de Sóller el delegat de
promoció municipal, To-
más Arbona. Unides a les
20 sol.licituds tramitades
l'any 1991, el nombre total
ascendeix a 80 peticions,
que estan molt lluny de les
300 que, segons un set-
manan local, s'havien for-
malitzat.

Quatre anys

Apart d'aquestes pe-
ticions en term, l'ajunta-
ment ha repartit un cen-
tenar d'impresos a altres
tantes persones que han

acudit a les oficines muni-
cipals en sol.licitud din-
formació. En resposta a les
preguntes formulades per
Veu de Sóller, el gerent de
l'Institut Balear de la Vi-
venda (IBA VI) ha manifes-
tat que enguany s'inicia un
pla quatrianual de cons-
trucció de vivendes, en el
transcurs del qual el Go-
vern Balear construirá un
total aproximat de 1.200 vi-
vendes a les tres Illes. No
obstant això , i vist que el
1992 es troba molt avan-
çat, es preveu que en-
guany només se'n cons-
truiran 175.

Comarca de Sellar

Pel que fa a la vall de
Sóller, el gerent de l'IBAVI
assegurà que no es cons-
truirien més habitatges a
Fomalutx, però que segu-
rament s'hauria d'actuar a
Sóller, sobretot a la vista
de la campanya iniciada
per l'Ajuntament.

Vivendes de Protecció Oficial

Fins ara, l'ajuntament de Sóller
ha tramitat 80 sol.licituds



El Conseller d'Obres Públiques informà sobre el projecte de reforma de la
carretera Sóller—Deià

Jeroni Sáiz: "L'objectiu és millorar la
carretera i no preservar el paisatge"

El projecte de reforma de la carretera de
Sóller a Deià, que ha estat durant un mes a expo-
sició pública, ha estat objecte darrerament d'un
intens debat degut a qüestions de tipus paisagís-
tic. El Partit Popular de Sóller va organitzar per

dilluns passat una presentació del projecte amb
dos convidats d'excepció: el Conseller d'Obres
Públiques Jeroni Sáiz i el Director General de
Carreteres.

Un nombrós públic assistí a l'acte.

Fornalutx intenta
assegurar-se l'abastiment
d'aigua potable

P.P.

	El	 consistori	 de
Fomalutx aprova en
sessió ordinaria i per
unanimitat la proposta
formulada pel batle
Jordi Arbona, a través
de la qual intenta as-
segurar el subminis-
trament d'aigua potable
per abastir la xarxa do-
miciliaria municipal. La
proposta té corn a ob-
jectiu la implantació de
la infraestructura ne-
cessaria entre Sóller i
Fornalutx per tal d'apro-
fitar l'aigua de la font de
Sa Costera, en el cas
que el projecte de con-
duir-la fins a Sóller
s'arribi a executar.

Canonada des
de l'Horta

	En	 conseqüència,
l'ajuntament es dirigirà

a la Junta d'Aigües de
Balears, presidida pel
conseller Jeroni
per sol.licitar que es
col.loqui una tuberia
d'aigua potable entre
l'Horta de Sóller i Forna-
lutx.

Aqueixa nova cano-
nada es podria instal.lar
fàcilment si s'aprofita la
mateixa canalització on
s'ha de col.locar el
col.lector que conduirà
les aigües residuals de
Fornalutx fins a la depu-
radora de Sóller, situa-
da a Son Puça de
Baix.

El projecte que em-
para la cinstl.lació del
col.lector esta ja apro-
vat i les obres a punt de
ser adjudicades.

Per tant, l'accepta-
ció de la proposta de
Fornalutx suposarà la
modificació d'aquest
projecte i pot donar lloc
a un Ileuger retard en
l'adjudicació.

Els radio—afeccionats i el Rei
Redacció

Es ben coneguda l'ac-
tivitat de S.M. el rei Joan
Carles corn a radio—afec-
cionat, per la qual cosa
disposa d'un equip de ra-
dio al Palau de la Zarzue-
la que, en algunes oca-
sions, utilitza personalment
I, en d'altres, a través del
segon operador, José Sin-
tes.

Es corrent també que,

en les seves emissions, els
radio—afeccionats sollerics
hagin contactat alguna ve-
gada amb la casa reial.
Antoni Marroig, ra-
dio—afeccionat solleric,
aconseguí establir una
comunicació amb el segon
operador reial. L'anècdota
está en que la tarja postal
de confirmació del contac-
te ha arribat a Sóller dia 4
de febrer, i el contacte
s'establí el 30 de novem-
bre del 1986.

BALL DE SALÓ
CA'N DULCE

Degut ala demanda se començarà un nou curset.
Primer nivel!: dijous dia 20 de 19 hores a 21 hores.
Segon nivell: dilluns dia 17 de 21 hores a 23 hores.

Per a mes informació,
cridau a163 2421.

CONFITS....
NOVA OBERTURA,

JARDÍ D'INFÀNCIA
CARRER VIVES, 1 4

INFORMACIO: MATINS 10 A 12;
TARDES: De 15 A 19 HORES.

ASSESSORAMENT PSICOLÒGIC.

CENTRE DE RECUPERACIO

ALA  D'OR<>IR
ESVELT, FÁCIL, DIVERTIT

SISTEMA PER APRIMAR-SE
I DE TONIFICACIO

DIETISTA
SOPHIE

LONGUET

HORARI DE 8 MATI A 21 NIT.
CRIDAU EL MATI

C/. Palee, n• 17-2' - la.
Teléf. 633091 - SOLLER
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menys afectació a l'entorn i
una major seguretat".

Segons comenta el con-
seller l'objectiu basic no es
preservar l'entom, sinó millo-
rar la carretera fent-la cómo-
da i segura.

"El traçat de la carretera
—comenta Jeroni Sáiz— no és
adequat als vehicles actuals i
no basta arreglar la calçada i
eixemplar-la, sinó que també
s'ha de refer el traçat en al-
guns trams".

Sáiz especifica que amb
els Ajuntaments afectats s'ha
decidit incloure algunes va-
riants sobre el projecte inicial,
però no sera necessari tornar
a fer exposició pública. Se-
gons Saiz, aquestes variants
ja estaven previstes a l'infor-
me d'impacte ambiental.

Obra d'artesania

Per la seva banda Gabriel
Le-Senne explica que des-
ores de successives remode-
lacions s'ha arribat a un pro-
jecte respectuós amb l'en-
torn. Le-Senne qualifica l'obra
corn una obra d'artesania.

El públic present s'inte-

ressa especialment en l'as-
pecte proteccionista de la
carretera, i defensa la cons-
trucció de marges, paretons
de pedra i, si és possible, la
protecció dels arbres de l'en-
torn.

El batle

Després d'algunes inter-
vencions del públic, el batle
Joan Arbona, també pre-
sent, agraí la col.laboració
deis serveis tècnics de la
Conselleria d'Obres . Públi-
ques i del mateix Conseller
per possibilitar un consens
entre l'organisme autonòmic i
els ajuntaments, malgrat
afirma que en alguns punts
l'acord encara no és absolut.

Campanya de firmes

Per concloure l'acte el
President del Comité Local
del Partit Popular a Sóller,
Miguel Jaume, presenta
una campanya de captació
de firmes a favor del projecte
de la Conselleria a la qual,
segons avança, ja s'hi han
adherit mil persones.

El Conseller, Jeroni Seiz, anuncie que les obres podrlen començar a
finals d'any i tendrien una durada d'un any i mig.

G.M.

El	 Conseller	 d'Obres
Públiques, Jeroni Shiz, i el
Director General de Carrete-
res, Gabriel Le-Senne, pre-
sentaren dilluns passat a la
seu del Partit Popular a Sóller
el polèmic projecte de refor-
ma de la carretera de Sóller a
Deia.

Des d'un principi, el con-
seller accepta que s'han pro

-duil enfrontaments
d'objectius en aquest tema,
entre paisatge i carretera.

Equilibri

Sáiz afirma que "s'ha
d'arribar a un equilibri entre
les dues postures extremes,
a un punt mig que doni

BAN SOBRE OCUPACIO DE
LA VIA PÚBLICA

EN EL TERME DE SOLLER
L'Ajuntament de Sóller fa saber que

s'obri un període de sollicituds per
ocupació de la via pública amb finalitats
comercials o lucratives (maquines expe-
nedores, taules i cadires, etc.), període
que finalitzarà el dia 31 de març de
1992.

Amb la sol.licitud caldrà aportar:
—Plànol de situació.
—Element/s que es pretén instal.lar, i
—Extensió de la via pública que es

pretén ocupar.
Sóller, 10 de febrer de 1992



Dos punts d'or pel C.P. Sóller
Buixdo

La sorpresa de la jornada
l'ha donada el C.P. Visa que
contra tot pronóstica ha
guanyat a l'equip revelació
d'aquesta Higa, el C.P. Unió
D'Inca. Un resultat que li
menté Ileugeres esperançes
de mantenir-se a la catego-
ha d'Honor.

El C.P. Sóller, que també
Iluita per no descendir, sumé
dos punts d'or, davant el
Santa Marta, equip que
també esta lluitant per a la
salvació.

L'altre equip involucrat
amb un posible descens es
l'Amanecer, que pede a
Son Cladera.

El C.P. Unió de Sóller, va
perdre a les pistes del futur
campió de Higa, que será el
C.P.M.V. Brasilia.

Corn deiem abans la Ilui-
ta esté ambs els equips que
poden descendir, dos ja són
segurs At. Andratx i At. Mo-
linar, el tercer en discòrdia
ha de sortir de entre el San-
ta Marta, Amanecer i Sóller
que tenen 16 punts i el Visa
que amb té 14.

Pel	 demés,	 resultats

completament	 normals,
inclús el 9-0 del partits Unió
de Sóller - Son Cladera din-
tre del grup C de Tercera.
Les al.lotes del Unió apalli-
çaren a les del Puente,
mentres que el Unió de
Sóller guanyava a Son Oliva
de Primera-B i el Belles Pis-
tes perdia a Binissalem.

Resultats

Lliga d'Honor
M.V. Brasilia, 6 - Unió de
Sóller, 3
Sóller, 6- Santa Marta, 3
Visa, 7 - Unió d'Inca, 2
Son Cladera, 7 - Amanecer,
2

Primera B
Unió de Sóller, 6 - Son Oliva,
3

Segona B
Binissalem, 7 - Belles Pistes,
2

Tercera C
Unió de Sóller, 9 - Son Cla-
dera, O

Femenines
U. de Sóller, 8- Puente, 1

Petanca

AJUNTAMENT DE SOLLER

ANUNCI
El Batle de l'Ajuntament de Sóller fa saber:

Que a partir del proper dia 17 de febrer de l'actual, novament es
trobaran al cobrament en el primer pis d'aquestes Cases Consista-
rials, els rebuts en període voluntari i executiu corresponents als se-
güents conceptes:

Voluntari	 Executiu
Exercicis anteriors

Subministrament d'aigua a
domicili (incluint el 4t. tri-
mestre de 1991).

Clavagueram (a partir del
1 de gener de 1990).

C.T. Rústica
C.T. Urbana
L. fiscal Industrial
L. fiscal professional
Solars sense edificar
I.C. Vehicles
Vigilancia especial establiments
Inspecció establiments
Recollida Domiciliaria Ferns
Entrada Vehicles
O.V.P. amb cadires, taules i mer-
caderies
Rodam i arrossegada de vehicles
(carros)
Portades, aparadors i vitrines te-
rrasses i miradors
Ocupació del subsòl
Multes municipals
Clavagueram (Fins 31-12-89)

Les oficines de recaptació restaran obertes al públic, fins a nou
avis, els dies laborables, excepte els dissabtes des de les 11 h. fins a
les 13'30 h. Es recomana que es dugui el darrer rebut pagat, per així
poder localitzar el nou amb majar rapidesa i evitar possibles errors.

ES RECORDA QUE PER LA SEVA COMODITAT, ELS REBUTS PODEN
DOMICILIAR-SE A QUALSEVOL ENTITAT BANCARIA.

Sóller, 4 de febrer de 1992.

TIENDAS (COBADE)
les ofrece su oferta quincenal

LECHE AGAMA 1 I. 	 79 ptas.
LEJIA CONEJO 	 97 ptas.
PASTAS GALLO 250 gr. 	 48 ptas.
ZUMOS BRIK SAFIC 	 92 ptas.
LEGUMBRES CIDACOS FRASCO 660 gr. 	 97 ptas.
Y OTROS PRODUCTOS.

PUNTOS DE VENTA:
Antònia Marqués, Pablo Noguera.

Antònia Bujosa, Avenida de Asturias.
Catalina Enseñat, Plaza de América.

Anita Sánchez, (Estanc) Correr de sa [luna.

•
•

CENTRE DE RECUPERACIO FISIOTERAPEUTA
— ALA D'OR —

Rehabilitació en:
Traumatología, OrtopEdia, Neurología, Respiratori, Ultrasò,

Electroterapia, T.E.N.S., Mecanotereipia, Massatge, Exercici Tera-
peutic, Radar i Gimnàstica, Tonificació.

Consorcios con:
Patria Hispania, Mare Nostrum, Seguros Atlantis, etc.

Correr Palou, 17. Tel. 633091 (de 8 a 17).

8	 Veus
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Mostra de fotografia
de temàtica religiosa

La Coordinadora de
Joves Cristians de
Sóller, aprofitant el lema
del Secretariat Pastoral
de la Diòcesi de
Mallorca, expressa el
que creus, ha organitzat
una mostra de fotografia
de temática religiosa
oberta a tots els joves.

L'objectiu de la mos-
tra és, corn anuncia ja el
lema, el de fomentar
l'expressió del fet religiós:
qui és Déu'?, qué són els
Evangelis?, qui és Je-
sús?, qué és l'Església?
etc.

La majoria de les pa-
rròquies de la Diòcesi
també estan ara organit-
zant activitats per ex-
pressar la creença cris-
tiana mitjançant la creati-
vitat: cinema, pintura,
poesia, música, relats
breus...

Les bases més im-
portants del concurs de
fotografia són les se-
güents:

El tema de les fo-

tografies han de ser el fet
religiós.

• Hi poden partici-
par totes aquelles perso-
nes que tenguin entre 16 i
30 anys.

• El tamany i el
nombre de fotografies no
está limitat.

• Poden ser en co-
lor, blanc i negre o qual-
sevol altra técnica.

• Les fotografies
s'hauran de presentar
abans de dia 1 de març a
la Rectoria de Sóller o di-
rectament a la Coordina-
dora de Joves al Casal
Pau Noguera (sols els
divendres de 19 a 2030
h.)

Les fotografies seran
exposades a l'Escorxa-
dor, de Palma, dins les
activitats del Secretariat
de Pastoral sobre ex-
pressa el que creus.

Coordinadora de
Joves Cristians

Festa del Ilibre

Es convoca un concurs
de narrativa curta

La Comissió de Cultura i Educació con-
voca un concurs de narrativa curta, en català
o en castellà, amb motiu del Dia del Llibre.
Aquests concurs es regirá amb les següents
normes:

1 a. — Hi haurà tres categories:
a)d'11 a 14 anys.
b)de15a17anys.
c) a partir de 18 anys.
2on. Els treballs no podran passar de sis

folis mecanografiats i escrits a doble espai.
3er. El tema será !hure.
4rt. El termini de presentació dels origi-

nals acabará dia 31 de març
52. — Hi haurà tres premis per a cada ca-

tegoria. Els premis consistiran en lots de lli-
bres.

66. — Els treballs s'hauran de presentar a
l'Oficina d'Informació de l'Ajuntament. Als
treballs s'haurà de fer constar el nom, l'adre-
ça i el telèfon del participant.

Esperam la vostra participació, tant a Sa
Rua corn ala Festa del Llibre.

Miguel Nadal Palou
Regidor de Cultura i Educació



Antoni Pinya al Campionat
d'Espanya de Pista Coberta

Joan

El recentment ano-
menat "Millor Espor-
tilda Solteric-91", par-
ticipara aquest cap de
setmana en el Cam-
piánat d'Espanya de
Pista CObOrilli, que es
disputareaV

El nostre
Mundial té previSt dis-
putar les proves de sei-
xanta males llan-
çament de pes i relleus
4x 1 volta

vonin

Escacs

IV Tomeig Penya Albatros

V Torneig a Tres Bandes
Perruqueria J. Socias

6

	 ial Jorquera
s'imposà a Plomer

Joan

Tal corn anunciàrem
oportunament, el passat di-
vendres es disputa en el
"Centro", la final, dins la
Primera Categoria del Tor-
neig Perruqueria J. So-
cias, entre en Joan Jor-
quera i en Tomis Plomer.

Fou una partida molt ni-
vetada, especialment en el
primer set, al que finalment
s'impose en Joan.

Dins el segon set la cosa
ja esteva un poc més clara
pen Jorquera, que al final
s'imposà corn a clar guan-
yador, davant els aplaudi-
ments del nombrós públic
assistent.

Aquesta setmana s'està
disputant una "Lligueta de
desempat", entre en Tomàs
Plomer, en Pere Jaume i
en Bartomeu Palou, -pel
segon, tercer i quart lloc-,
dins la que a més dels resul-
tats finals sera tingut en
compte el major coeficient
de caram boles.

A la primera confronta-
ció, disputada dilluns, s'en-
frontaren en Plomer contra
en Jaume, imposant-se el
primer. En quant a carambo-
les aquests foren els resul-
tats:

TomásPlomer9-10-10
Pere Jaume 10-7-7.

Per ahir esteva prevista
la confrontació B. Palou-T.
Plomer, i per avui, a les 8
del vespre, P. Jaume-B.
Palou.

Dins la SEGONA CA-
TEGORIA aquests són els
resultats de les darreres par-
tides:

A. Labrador 2 - A. Marroig O
A. Labrador° - J. Agulló 2
G. Ferrer O - M. Ferrer 2
A. Labrador 2 - P. More//O
M. Ferrer° - J. Sampol 2
B. EnserlatO - M. Ferrer 2

Lliurament de premis

El vinent dissabte, dia

22, a la una i mitja del cap-
vespre, en el Restaurant Mi-
rador de Ses Barques, hi
haurà el dinar de compan-
yonatge, amb motiu de la fi-
nal del Torneig, fent-se, una
vegada acabat aquest, el
lliurament de premis.

Les inscripcions es po-
den fer personalment a
Joan Socias o a Pere To-
rres, abans de les vuit del

vespre de dia 20.
El Torneig s'ha pogut dur

a terme grades a les col.la-
boracions de: Vidrieria Alpha
C.B., Ferrocarril de Sóller
S.A., Guarderia Sóller,
U.G. -Sóller, P.S.O.E.-
Sóller, Fusteria Amet-
ller-Atienza C.B., Ca 'n Llo-
renç, Bar "Circulo Solleren-
se", P.S.M.-Sóller, Tomás
Plomer i Pere Torres.

*k*-4\
N\

Joan Jorquera, clar guanyador dins la Primera Categoria. (Foto
G.M.)

Billar

Abelle-Molino, la partida més emocionant de la setmana. En
Jesús-M. no es pogué treure la espina del "Centro". (Foto N. Diez).

all•INUMNIUMI

AIMINEK41n111:.
AMIPTAMEINS.

ESPECIALISTAS EN QUITAPINTURAS 

Con una técnica de SCANDINAVIA
Nosotros quitarnos totalmente las pinturas viejas.

Después pueden pintar, lacar, barnizar,

PERSIANAS, PUERTAS, MUEBLES, etc.
de madera o hierro.

COMPRAMOS PERSIANAS VIEJAS
C/.Ramen Llull, 7
SOLLER
Tel. 6341 09 -Fax 63 32 25

¡Llámenos!

¡Visítenos!
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Molino s'imposà novament
damunt n'Abellà

Joan

Jesús-M. Abellii no es
pogué treure l'espina del
"Centro", i sucumbí una altra
vegada (amb tots els honors)
davant un imparable Antoni
Molino, que ja encapçala en
solitari la classificació
d'aquest interessant torneig,
que tant d'ambient va creant
dins l'Albatros, del Port de
Sóller.

Els resultats de les con-
frontacions de la IV Jornada,
han estat aquests:

J-M. Abellà O -
A. Molino 1
F. Rado 1 -
M. Cardell O
J. Lladó O -
J. Montaner 1
F. Esteve O -
J. Valera 1
M. Sebastián 1 -
J. Galindo O
J. Frias 1 -

P. Holt O
M. Dolz 1 -
A. Darder0
C. Sanmartin O -
H. Guerrero 1
N. Diez 1 -
J. Mestre O

quedant, de moment, aixi la
classificació:

Amb 4 punts: Antoni Mo-
lino.

Amb 3 punts: Jesús-M.
Abellà, Miguel Cardell, Josep
Montaner, Francesc Rado i
Josep Valera.

Amb 2 punts: Miguel
Dolz, Francesc Esteve, Josep
Frias, Joan Galindo, Héctor
Guerrero, Michel Sebastian i
Joan Lladó.

Amb 1 punt: Antoni Dar-
der, Nicolás Diez, i Peter Holt.

Amb O punts: Joan Mes-
tre i Carles Sanmartin.

Completat el
pagament de
l'enllumenat
del Camp
del Port

Joan

El passat divendres ves-
pre es reuniren a l'Ajuntament
de Sóller Joan Socias (Presi-
dent del "Circulo Sollerense"),
Jordi Viso (Secretari del C.F.
Port de Sóller), i Ramon So-
cias (President de la Comis-
sió d'Esports de l'Ajuntament
de Sóller), amb l'objectiu de
tancar el tema del pagament
de l'enllumenat del Camp
d'Esports del Port de

Corn recordaran els
nostres lectors el Club del
Port havia avançat els dob-
bers per fer el pagament de
l'altemadora que actualment
dona Ilum al Camp Infant Lois.

Joan Socias, en repre-
sentació dels atletes sollerics
page al C.F. Port de Sóller la
seva part corresponent (mitat
mes interessos), quedant el
"generador" com a propietat
de les dues entitats.

	Andreu Sastre segueix	 Grup A:
de 'Màxim Puntuador", al

	Tomeig Bar Nadal, amb un
	

Domingo Moragues.
	total de 167 punts, aconse-	 Joan Vicens "Deu".
	guits amb una tirada de tres

	
Miguel Bestard.

dards.	 Alfons Ramon.
	Han arribat en aquesta

	
Michi.

	

Quarta Fase, un total de 12
	

Andreu Nadal.

participants, distribuits dins
dos grups:

Grup B:

Josep López.
Francesc Atienza.
Antoni García.
Sebastià Cañellas.
Gull/em Nadal.
Amador Varón.
d'ells vuit passaran a la

següent fase, que es disputa-
re la vinent setmana.

COOPERATIVA AGRICOLA
"SANT BARTOLOME" 

CONVOCATORIA D'ASSEMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

Es convoca a tots els socis d'aquesta Cooperativa a l'As-
semblea General Extraordinaria que tendrei lloc avui dia 14
de febrer, a les 19 h. en primera convocatòria i a les 19,30 h.
en segona, als locals que posseix 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 Defen-

sa 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,

Dards

El Torneig del Bar Nadal, a la quarta fase
Joan



Futbol base

Juvenils I Regional

C.F. Sólle r, 2
Escolar, O

MAKA

Alineació: Alcover, Po-
mar, David, Bernat, Guerre-
ro, Coca, Jiménez, Enseñat,
Rodríguez, Castañer, Ros
(Molino, Valls, Seguí).

Amonestacions: Targe-
ta vermella Enseña

Comentari: Els al.lots
d'en Got varen acabar no-
vament el partit en deu ho-
mes per l'expulsió de n'En-
señat. El primer gol va arri-
bar en el minut 10, en Jimé-
nez de falta estableix 1-0.
Els visitants es varen trobar
corn un equip fort en defen-
sa, però s'ha de dir que els
sollerics varen tallar clares
oportunitats, ja sigui en Co-
ca Rodríguez i Jiménez
corn a més destacades,
d'aquest darrer treta da-
munt la retxa de gol. El 2-0
va arribar en jugada perso-
nal d'un Bemat que el por-
ter rebutja i Valls retama.

Proper partit: Mana-
cor—C.F. Sóller.

Cadets

C.F. Sellar, 5
San Pere, O

Alineació: Gregori, Ri-

bas, Padilla, París, Colom,
Rodríguez, Ros, Casas,
Carbó, Valcaneras, Enseñat
(Angel, Pere, Martínez, Cas-
tillo, Zapata).

Gols: 3: Enseñat 1:
Carbó, Martínez.

Comentad: La superiori-
tat era clara pels sollerics,
en els 11 minuts els locals ja
duien tres dianes, unicament
cal destacar una oportunitat
de gol dels visitants que va
pegar en el pal a n'aquesta
primera part.

A la segona part poc va
cambiar la cosa, amb el do-
mini solleric i també amb
dos nous gols. Cal destacar
el quart gol, de molt bonica
execució en jugada personal
d'en Carbó per la banda
penja al punt de penal on
n'Enseñat en bona col.loca-
ció introdueix la pilota dins la
porteria.

	Proper	 partit:	 La
Unión—C.F. Sóller.

Benjamins

La Salle, 7
Sollerense, 1

Alineació:	 Carbonell,
Hernández, Torrens, Ense-
hat, Bota, Bauzá, Guerrero,
Campo, Adrover, Timoner,
Barceló (Alcover y Querol).

Gols: 1: Guerrero.
Comentad: Els sollerics

ho varen intentar però no va

poder ser, els locals eren
superiors.

Proper partit: Solieran-
se—Génova.

Rotlet M., 1
Soller, O

Alineació:	 Fontanet,
Lluís, Esteva, Manolo, Miki,
Queltxa, Sampol, Tomeu,
Gerardo, Ramiro, Pastor.
(Damià Juan).

Comentad: Enfront un
pèssim arbitratge on el joc
dur va tenir presència a
n'aquesta edat tan inade-
cuada poques coses se po-
dien fer.

El gol va arribar d'una
manera inesperada, va sor-
prende a n'en Fontanet per

alt, pero es va Iluitar sense
tenir massa sort.

Proper partit: Sóller—Sa
Vileta. Resultat d'anada 1-3
pel Sóller.

Infantils

Sollerense, 2
Camp Redo, 1

Toni Lladó

Alineació: Lladó, Ma-
rroig, Mas, Ventura, Coll,
Querol, Bemat, Ravi, Vic-
tor, Puig, X. Enseñat. (Ga-
lindo, Ernesto, Guerrero,
Arbona).

Comentad: El Solleren-
se va dominar tota la prime-
ra part, tans sols l'equip visi-
tant va dispondre de una
ocasió, la del gol.

El Sollerense va tenir
nombroses oportunitats i
només en va entrar una, en
el descans s'hagués pogut
anar amb tres gols al seu fa-
vor sinó hagués tingut tanta
mala sort.

A la segona part el do-
mini va estar igualat, perd a
set minuts per acabar el par-
tit, Víctor aprofità un rebuix
del porter per sentenciar el
partit.

Cal destacar la pésima
actuació de l'àrbitre que va
ser protestada en tot mo-
ment pel públic.

RESULTATS I CLASSIFICACIONS

TERCERA DIVISION
Son Roca - Seislón 	 1-0
Aloyor - España 	 3-1
Monacor - Ferriolense 	 2-1
Ibiza - Badía C.M 	 3-1
S611er- llosetense 	0- 1

Ibiza 	  23
Baleares	  23
Monacor 	  23
Cordassor 	  23
Mallorca At	  23
Portmony 	  23
P. Calvià 	  23
Ferreries 	  23
S611er 	  23
Alayor 	  23
Bodía C.M. 	  23
S. Eulàlia 	  23
Llosetense 	  23
Ferriolense 	  23
Arenal 	  23
Seislán 	  23
Son Roca 	  23
España 	  23
Poblense 	  23
Calo d'Or 	  23

Boleares-Cola d'Or 	 7-0
Mallorca At. - Portmany 	 1-0
P. Calviá - S. Eulàlia 	  1-1
Ferreries -Cardossar 	 2-1
Arenal - Poblense 	 2-2

19 4 0 53	 8 42+20
14 5 4 39 19 33+11
16 0 7 37 22 32 +8
11 7 5 29 24 29 +7
11	 6 6 29	 19 28 +6
12 4 7 24	 16 28 +4
9 7 7 32 18 25 +3
8 9 6 34 22 25 +3
10 5 8 35 23 25 +3
9 7 7 26	 18 25 +1
8 7 8 25 22 23 -1
7 8 8 23 25 22
6 8 9 27 31 20 -4
6 7 10 25 32 19 -5
4	 9 10	 19	 24 17 -5
6 4 13	 18 29 16 -8
5	 6 12	 13	 28 16 -8
6	 4 13	 19	 35 16 -8
4 7 12 23 33 15 -7
1	 2 20	 10 92 4-20

PRIMERA REGIONAL
Génova - Margaritense 	 2-0
At. Rafal - Escolar 	 6-0
Sant Jordi - Rotlet Molinar 	  1-1
Soledad - Petra 	 0-1
Pto. Pollensa -Cide    3-0
At. Rol al 	  22
Génova 	  22
Cansa 	  22
Soledad 	  22
Independiente 	  22
Sta. Eugenio 	  22
Pto. Pollensa 	  22
Port de 5.611er 	  22
Morgaritense 	  22
Collerense 	  22
Cide 	  22
Alquería 	  22
Escolar 	  22
Artá 	  22
Sont Jordi 	  22
Rotiet Molinar  •	  22
Petra 	  22
J.Sollisto de S. 	  22

Port de Seller - Consell 	 3-2
Collerense - J.Sallista de S 	 3-2
Artá - Sta. Eugenio 	 1-0
Independiente - Alquería 	 0-0

145 3 43	 9 33 +9
15 3 4 50 23 33 +9
12 6 4 34 20 30+10
12 3 7 30 24 27 +3
11 4 7 35 30 26 +4
8 6 8 35 27 22 +2
10 2 10 35	 31 22 -2
9 4 9 47 45 22
8 6 8 41	 40 22
9 4 9 31	 32 22
8 4 10 39 36 20
6 8 8 33 37 20 -2
7 6 9 28 39 20 -2
7 6 9 28 42 20 -2
6 5 11	 35	 47 17 -7
7 3 12 26 42 17 -5
6 4 12 22 36 16 -4
2 3 17 18 50 7-13

ASSOCIACIO SOLLERICA DE CULTURA POPULAR

Benvolgut soci:
Vos convocam a l'assemblea general que tindrà Iloc el proper dia

22 de febrer de 1992 a les 1800 hores en primera i a les 18'30 ho-
res en segona convocatòria, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1.—Exposició de tot el que ha passat des de la darrera assem-
blea.

2.—Estat de comptes.
3.—Programació del curs 91-92.
4.—Aprovació dels pressupostos del curs 91-92.
5.—Aprovació del càrrec del nou tresorer, si hi ha candidat.

(Atés que l'actual tresorer presenta la dimisió, demanem si hi ha al-
gun soci amb ganes de fer feina que vulgui ocupar el càrrec ens ho
comuniqui).

6.—Aprovació dels nous càrrecs de vocals.
7.—Sorteig de 20 aportacions voluntàries.
8.—Informació del conveni Ajuntament-A.S.C.P.
9.— Precs i preguntes.

El President, En Guillem Bernat.

o

NO PASSEU MES FRET!!
JA TORNAM SERVIR GAS-OIL
PER CALEFACCIO A DOMICILI

Cridau als telèfons 63 14 62 ó 63 03 87
TRANSPORTS C. SASTRE
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Futbol Cinc en Pista Futbol III Divisió

La segona jornada del
Torneig de Futbol Cinc en Pis-
ta afavorí resultats igualats en
tres partits.

El Téntol, per altra banda,
fou derrotat per l'Esportiu
Sóller que tengué una sego-
na part fluixa, i el partit entre
el Kaiserlauten i el Pep To-

Resultats i classificació

L'Horta 5 - Rock and Gol 6
AlmogAvers5 - Fullets 3
Caliu 6- Can Reus 7
Téntol 4- Esportiu Sóller 10
Kaiserlauten - Pep Toni's
(Ajornat)

EsportiuSóller 	
Rock and Gol 	

2 2 O O 14	 6 4
2 2 O O 18 134

Caliu 	 2 1 O 1 13 10 2
Pep Toni's 	 1 1 0 0 6	 3 2
Ca'n Reus 	 2 1 O 1 10 12 2
Almogàvers 	 2101 6112
L'Horta 	 2 O 1 1 10 11	 1
Fullets 	 2011 8 10 1
Kaiserlauten 	 1001 68 O
Téntol 	 2002 717 O

Redacció

Sóller: Juanjo, Edu, Nadal
(Tovar), Brugos, Bestard, Ma-
rín, Martín, Sánchez, Tudurí,
Hurtado (Raja) i Alfonso.

Llosetense: Coll, Ferra-
gut, Capó, Ballester, Colomar,
Maestre, Ripoll, Ramis, Mano-
lo (Rodríguez), Amengual
(Romero) i Morro.

Diumenge passat pogué-
rem veure a Ca'n Maiol un
dels pitjors partits a casa de
la present temporada, que va
tenir corn a resultat un resultat
contrari davant un equip teò-
ricament inferior al C.F.Sóller.

A la primera part els locals
estaren ensopits, i práctica-
ment sols cal destacar un xut

d'Hurtado davant el porter vi-
sitant Coll que aquest desvià
a córner.

Tàctica

A la segona part, una ac-
ció táctica de l'entrenador vi-
sitant al minut 63, fent junt els
dos canvis de jugador, propi-
ciA el gol que sentencià l'en-
contre. Fou el recentment sor-
tit Rodríguez qui, cinc minuts
després, aixecà la pilota da-
vant la sortida de Juanjo i can-

tá gol.
Al final els locals desperta-

ren de la letárgia i milloraren la
qualitat de joc, sense fortuna
penó davant la porteria.

El col.legiat, Cabot Paya-
ras, va mostrar targetes gro-
gues a Nadal, Ramis, Colo-
mar, Morro, Raja, Brugos,
Maestre i Amengual en una
actuació regular.

Diumenge, contra el colista

Cala d'Or és l'equip al
qual s'ha d'enfrontar ara el
C.F. Sóller. Es el darrer classi-
ficat de Tercera Divisió que es
troba en un moment de crisi
greu després de perdre la
setmana passada per 7-0 da-
vant l'Athlétic Balears. En la
present temporada sols ha
marcat quatre gols i n'ha en-
caixat 92. Es una oportunitat
d'or pel C.F.Sóller.

Sols destaquen dos equips
ion	 G.M.	 ni's, guanyador del torneig de

l'any passat, fou ajornat

Possibilitats de golejada, diumenge, amb el darrer: el Cala d'Or

Se'n van dos positius de casa
en el pitjor partit de la temporada

Comentad



Cofa Submarina

Molt possiblement hi tomara haver curset d'escafandrisme.

Junta General del C.A.S. Nautilus

Atletisme

El C.A. Palma
Campió de
les Balears
de Cross

Joan

Corn ja avançàvem a
portada a la passada edi-
ció, el solleric Cristòfol
Castanyer participará al
Campionat d'Espanya de
Cross, per Clubs, que es
farà a Guarraman (Jaen), el
vinent diumenge, dia 23 de
febrer.

L'equip de promeses
del C.A. Palma compost
per Bartomeu Ginard, Joan
Bosch, Francesc Gomáriz,
Cristòfol Castanyer, Gas-
par Gregori i Joan Bustos,
s'adjudicà brillantment el Tí-
tol de CAMPIO DE LES
BALEARS PER CLUBS,
en el circuit del Port de
Pollença (zona de Llenaire),
el passat diumenge, dia 2
de febrer, damunt un reco-
rregut de 12 qms., su-
per-plans, amb el major

obstacle d'un metre d'alga-
da.

El solleric, que acabava
de sortir d'un fort grip, no
es trobava encara a ple
rendiment, no obstant
aconseguí el lloc sisé de la
seva categoria i quart del
"Palma".

A la oroya de se-
niors-promeses, -la més
emocionant- hi participaren
uns 90 corredors, fent-se a

ritme molt fort, destacant la
forta Iluita entre Antoni
Penya (Colonya- Pollença) i
Antoni Lupiarlez (Costa de
Calvià), imposant-se el pri-
mer amb tres segons
d'avantatge.

Dins veterans clar do-
mini del C.A. Palma, que
comptava arnb en Robert
Cledon dins les seves files,
imposant-se brillantment -a
la classificació individual-

Emili de la Cámara
(C.A.Palma), proclamant-se
també aquest equip CAM-
P10 DE LES BALEARS
PER CLUBS, però no po-
dran participar al Campio-
nat d'Espanya, ja que per
aquesta categoria no es
disputa.

Avui el matí els selec-
cionats, entre ells en Tato!
Castanyer, sorten cap a
Guarraman, via Madrid.

Cristòfol Castanyer, en tercer Hoc, al darrer Campionat d'Espanya de Cross, disputat a Logroño.
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Bàsquet

La Salle, 30
J. Mariana, 24

El bàsquet es juga co-
rrent, peri5 sembla que les
al.lotes de l'infantil no ho te-
nen gaire clar. A la pista de
La Salle només existiren les
locals. La parsim6nta que po-
sen les nostre infantils a totes
les accions donen aventatge
a l'equip rival per guanyar
amb tota comoditat.

INFANTIL MASCULI

J. Mariana, 103
Perlas, 18

La forta pressió que al
llarg de tota la pista efectuà el
Mariana permeté la recupe-
ració d'un gran nombre de
balons que es convertiren en
fàcils paneres. A destacar
l'afany de Iluita de tots els
components del Mariana.

Joan

El passat divendres es ce-
lebrà en el local social del
C.A.S. Nautilus (Bar Nautilus
del Port de Sóller), la Junta
General de Sods, baix del se-
güent ORDRE DEL DIA:

1.- Lectura i aprovació de
l'acta de/a sessió anterior.

2.- Extracte de comptes.
3.- Calendati activitats

1992.
4.- Precs i preguntes.

Després de l'aprovació de
l'acta de la darrera reunió i de
la lectura de l'extracte de
comptes es passà a discutir el

Anotaren: Bota 4, Moya 8,
Cobos 28, Celia 6, Cifre 2, Ra-
ja 8, Rullan 2, Arbona 2, Vi-
cente 9, Sosa 2, Morell 28, Cot
4.

MINI FEMENI

J. Mariana, 27
B. Aires, 20

Partit molt igualat. Les visi-
tants tengueren l'oportunitat
de remuntar el partit a la ter-
cera part i, en el quart perro-
de, la sortida de A. Perlas, N.
Lorente i M. Boil donà tran-
quilitat a les locals, que assoli-
ren 10 punts de diferència i
obtengueren una gran victó-
ria.

MINI MASCULI

J. Mariana,5
S. Agusti, 80

Malgrat la severa derrota,

Calendari d'Activitats per
aquest any, que quedé con-
feccionat així:

Dia 2 de Maig: Prova "Fi-
res i Festes".

Dia 4 d'Octubre: Marató
de Caca Submarina per Pa-
ralles.

Molt possiblement dins el
mes de Juliol es torni fer un
curset d'escafandrisme.

Els directius demanen als
sods que no assistiren a la
reunió que, abans del dia 22
de febrer, passin per la Tan-
da Styl, del Port de Sóller, a
satisfer les seves quotes
anuals.

no es pot retreure res als lo-
cals. El seu afany de Iluita i
l'esperit de superació fa que
cada dia es vegin grans pro-
gressos en el seu joc. El Sant
Agustí seré, sens dubte, el
campió de Mallorca en aques-
ta categoria.

SENIOR FEMENI

Costa Calvià, 61
J. Mariana, 65

Sensacional victòria a una
pista molt difícil. El partit fou
de una gran qualitat, el Ma-
riana sabé en tot moment la
millor forma de jugar a les ri-
vals. El contra-atac fou l'arma
que desarbolá un equip amb
molts anys a l'esquena. Es di-
fícil destacar qualque jugado-
ra, perquè totes brillaren a un
gran nivell.

JUVENIL FEMENI

J. Mariana, 37
Brisas, 44

El partit es decidí als dos
minuts darrers. El Brisas con-

vertí 7 de 7 tirs Illures, percen-
tatge poc corrent en aqueixes
categories. Les locals, una
vegada mes, fallaren sota la
cistella, tant en el rebot ofen-
siu corn en el defensiu; i si a
això afegim la gran quantitat
de passades que fallaren,
haurem encertat la clau de la
derrota.

JUVENIL MASCULI

J. Mañana, 51
S. Josep, 91

En el minut quatre (2-20)
tot estava decidit. El S. Josep
és un equip amb homes de
molta altura, que no tengué
grans problemes per superar
un Mariana que Iluità sense
defalliment front a la major
envergadura dels rivals i a la
passiva tasca arbitral, que
confongué la defensa agresi-
va amb fotre colzades i geno-
Hades a tot el qui es posà pel
davant.

CADET MASCULI
J. Mariana, 80
Andratx, 46

Es guanyà amb facilitat,

penó es jugà un partit pès-
sim.

En aquesta ocasió, cada
qual intentà resoldre per
compte seu, oblidant el com-
pany millor situat.

En defensa, la relaxació
fou total.

Anotaren: Arbona 2, Cas-
tañer 10, Cobos 2, Gelabert
23, Serrano 6, Marqués 12, Gil
11, Estarás 2, Ali 6, Rodenas
6.

SENIOR MASCULI

Gesa, 55
J. Mariana, 45

Anotaren: Jaume 2, Igle-
sias 6, Ruiz 2, Fredy 2, Colom
2, Rodelas 12, Quico 7, Sosa
3, Serra 5, Vázquez 4. Es
convertiren 11 tirs Iliures de 21
intents, i 2 triples de 14 in-
tents.

Partit en el qual el Maria-
na pogué guanyar amb facili-
tat, pero no sabé aprofitar les
ocasions que li brindà el rival.
També es deixà notar en ex-
cés l'absència de Moret!, que
no pogué disputar el partit per
estar lesionat (des d'aquí li

desitjam que es recuperi ràpi-
dament). Així, quasi tots els
rebots foren pels homes del
Gesa.

No es liuda amb força sota
els taulers i mancà serenitat a
l'hora de cercar bones posi-
cions de tir. Es perderen ba-
lons en els moments claus, no
s'arrodonien les jugades a la
panera, a vegades per preci-
pitar-se i a vegades per man-
ca d'idees.

Es donaren massa facili-
tats al Gesa, que sabé treure
profit i fer-se seu el partit. Cal
dir que jugaren tres juvenils i
tengueren una actuació més
que acceptable.

Partits del cap de setmana

DISSABTE

A les 10 h., J. Maria-
na—Montuïri (Infantil teme-
ni).

A les 11,30 h., J. Maria-
na—Santanyí (Infantil mas-
culi).

A les 19 h., J. Maria-
na—Campos (Junior).

DIUMENGE

A les 11,30 h., J. Maria-
na—Clinic Balear (Senior
femeni).

Jota
	

El senior femení ja és líder
INFANTIL FEMENI

PETITS ANUNCIS

RECEPCIO	 DE
PUBLICITAT per al "Dia-
rio de Mallorca": esque-
les, publicitat en gene-
ral, classificats, etc.

Telefonau al 63.03.87

COMPRAM MOBLES
i qualsevol altra cosa
rústica o antiga. Pagam
al comptat. Antiguitats
Antoni de sa Coma (Je-
roni Bisbal). Carrer del
Vicari Pastor, 8. Telf.
63.08.65 i 63.07.68.

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

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

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

tonada amb Sa Filadora,
amb aparcament i tras-
ter. Preus interessants.
Tell. 63.03.83.

VENC PIS CENTRIC:
tres dormitoris, sala,
menjador, cuina, bany,
terrassa, rebost i traster.
Telf. 63 34 39, de 16 a 21
hores.

SE VENDEN nichos

nuevos. Telf. 63 10 53.

VENDO LOCAL calle
Pablo Noguera. Telf. 63
0037.

SE NECESITA ayu-
dante de cocina y cama-
rero o camarera. Tell. 63
26 08.

SE VENDE PISO 106
m2., tercera planta: tres

habitaciones,	 cocina
amueblada. Calle Fran-
cia. Puerto Sóller. Hipo-
teca del 70 % a 10 arios a
La Caixa. Resto, facili-
dades. Telf. 63 07 97.

VENDO Derbi-Va-
riant en muy buen esta-
do. 80.000 ptas. Telf. 63
38 70.

CLASSES PARTICU-
LARS. Llengua i Litera-

tura espanyola i catala-
na. Francès i anglès.
També treballs de co-
municació escrita i au-
dio-visual. Seriositat i
preus raonables. Apoli-
nar Gómez, llicenciat en
periodisme. Telf. 63 15
08 i63 13 13.

NECESSITAM JOVES
per a treballs de fonta-
neria i electricitat. Telf.
6307 96i633843.



El dia de la festa titulares farà una process6pelscarrersdel Port.

S'institucionalitza la seva festa titular

La confraria de Jesús Natzaré
aprovarà avui estatuts

G.M.

Avui vespre, l'Assem-
blea de confrares de la
contraria de Jesús Natzare
del Port podrien aprovar els
seus estatuts, essent la
primera del municipi que en
tendria.

Des de fa unes setma-
nes es treballa en la con-
fecció dels estatuts que, ja
elaborats, han estat repar-
tits entre els més de seixan-
ta confrares perquè avui

vespre puguin presentar-se
al.legacions i procedir a
'aprovació definitiva.

Fa uns dies es va crear
la Junta de Govern de la
confraria, formada de la se-
güent manera:

President:	 Domingo
Bernat.

Vicepresidenta: Marga-
lida Rullan

Secretaria: Margalida
López.

Tesorera:	 Margalida
Llaneras

Festa titular

Entre altres objectius la
confecció dels estatuts pre-
tén formalitzar una Junta
responsable i representant
de tot el grup i instituciona-
litzar la seva festa: Jesús
Natzaré. Pel proper dia 6
de març, aprofitant aquesta
festa, es celebrara una eu-
caristia solemne en el
transcurs de la qual es be-
neiran els habits dels nous
penitents i es farà una pro-
cessó silenciosa pels ca-
rrers del Port.

-

La maquina decalibradoras'hainstaLlat alfonsdelanauprincipaldalafruita.

Prest funcionarà la nova màquina
calibradora de frui* 3

P.P.

En el moment que
aquesta edició surti al ca-
rrer, és ben probable que ja
estigui totalment muntada i
en disposició de funcionar
la nova maquina calibrado-
ra i enceradora de fruita
que la Cooperativa Agrícola

"San Bartolome" ha adquirit
recentment, i que ha estat
instal.lada al fons de la nau
de la fruita.

Es tracta d'una maqui-
na de segona ma, practi-
cament nova, adquirida a
una empresa de tractament
de fruita de Valencia pel
preu de 2.500.000 ptes., a
les quals s'hauran d'afegir

altres 800.000 pts. de
transport, assegurances i
instal.lació a la nau princi-
pal de la Cooperativa.

La calibradora vella ha
estat revenuda per 500.000
ptes., al mateix temps que
el consell rector ha sol.lici-
tat una ajuda econòmica
del 35/40% del cost al MA-
PA.
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	G.M. 	 sala destinada a magatzem
	  que fa partió amb l'aparca-

ment, que té l'amenaça de
Segons	 ha	 informat caure.

Mn.Joan Pons, rector solida-
n de la Parròquia del Port, el
projecte de cobriment del pati Habitació de 70 m.
interior de l'Església del Port
resta paralitzat ja que ha sor-	 La idea de la Parróquia és
git una obra més urgent. 	 d'arreglar el sostre i cons-

Es tracta del seitil d'una truir-hi damunt una nova sala

de 70 metres quadrats des-
tinada a activitats pastorals
i socials que tendria entrada
pel mateix aparcament.

Si les gestions iniciades
amb l'Ajuntament per decla-
rar l'obra d'interès social ho
permeten, es previst iniciar la
construcció a l'abril o maig i
acabar-la a principis del pro-
per curs.

Església

Es vol construir una nova sala
a la Parròquia del Port

COMPRE •LJ PEL
EN

TALLER PA - MARCE

LES OFRECEMOS:
—Exposición y venta.
—Servicio de taller y recambios.
—Reparaciones en garantía.

LOS PROFESIONALES DE LA RED PEL

C/. Sa Mar, n ° 128— Teléfono 63 34 50 — SOLLER

robo joya
Liquidación total

en prendas de invierno
y de verano hasta el

24 de febrero.

eells AINA.
FAJ3RICACION 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)

Cooperativa Agrícola "San Bartolomé"




