
Es desallotjà la sala amb
l'excusa d'una avaria

Amenaça de bomba al
teatre Alcázar mentre

actuava el Grup Ambient
J.C.

El passat divendres,
una cridada anónima re-
buda a les dependències
policials de Sóller anun-
ciava la col.locació d'un
artefacte explosiu com-
post per 25 kilos d'amo-
nal al teatre Alcázar.
L'anònim comunicant
anuncià que ferien explo-
tar l'aparell tant si hi havia
gent a l'interior del teatre
corn si no n'hi havia. En
aquell moment es troba-
ven a l'interior 400 perso-
nes, que assistien a una
representació musical en
play-back del Grup Am-
bient, que reapareixia
davant el públic solleric.

Equip de desactivació

La Policia Local al
moment va informar la
Guàrdia Civil, que va
coordinar les tasques
posteriors. Immediata-
ment es desplaçaren al
teatre efectius del quarter
de Sóller, juntament amb
la Policia Local, el batle
Joan Arbona i el res-
ponsable de governació
Miguel Gua!. Poc temps

després arribà una dota-
ció del TEDAX —equip de
desactivació d'explo-
sius—, per inspeccionar el
local.

Abans d'intervenir, es
va anunciar al públic que
s'havia prodal una avaria
elèctrica i es veien obli-
gats a suspendre la fun-
dó. Un cop desallotjada
la gent, els TEDAX es-
corcollaren metre a metre
el local i arribaren a la
conclusió que la bomba
anunciada no existia i
que tot havia estat una
broma de mal gust. e
Autors

La Guàrdia Civil va
comunicar que tenien
sospites fundades sobre
la identitat del responsa-
ble o responsables de la
malifeta, però que s'esta-
ven conjuntant la infor-
mació abans d'arribar a
una conclusió definitiva.

Per la seva banda, el
Grup Ambient ja ha co-
mençat a treballar en la
preparació d'atraccions
noves per completar un
nou espectacle que
s'oferirà al públic d'aquí a
dues o tres setmanes.
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Comunicacions

El mal estat del pont inantére
aturades les obres del Camí

' 1 s Tres Cr'
Les obres d'acondicionament del

Cerní de ses Tres Creus, que s'execu-
ten segons un projecte financiat per la
Conselleria d'Agricultura i Pesca, es
troben aturades des de fa gairebé

tres setmanes. Els intents de po-
sar-nos en contacte amb els respon-
sables del SERYDA per sol.licitar in-
formació no han donat els fruits desit-
jats.
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D'alisal()
irrevocable de

cJYe : ' de Sóller
Núm. 144 100 Pts. Setmanari Independent d'Informació Comarcal

La convocatòria de dimecres fou seguida al 100 %

P.P.

La convocatòria de vaga general
dels petits comerços, convocada per
les associacions patronals PIMEM i AFE-
DECO i pels sindicats UGT I CCOO, fou
seguida al 100% a la nostra ciutat i, di-
mecres dia 19, Sóller es vegé privada de
tota activitat tal corn ocorregué a gran
part dels pobles de l'illa. La totalitat dels
establiments, inclosos HIPER i SYP, se-
cundaren la vaga i tan sols els forns, les
farmàcies i els estancs obriren les portes
al públic.

P.P.

Tenim noticies que, set-
manes enrere, l'empresa adju-
dicatària de les obres es dirigí
als tècnics municipals sol.lici-
tant un informe sobre l'estat
del pont que travessa el To-
rrent de sa Coma. La respos-
ta dels tècnics, remesa a la
Conselleria, és que el pont es
troba en greu perill d'esfon-
drar-se si hi segueixen circu-
lant camions de gran tonatge.

Si bé en un principi no es-

Dilluns, dia 17, es reuní en assemblea
general l'Associació de Comerciants del
carrer de sa Lluna, únic col.lectiu de co-
merciants que compta amb una organit-
zació permanent a la nostra ciutat, i de-
cidí per majoria de vots adherir-se a la
vaga. En conèixer el resultat de la vota-
ció, la resta de comerciants també s'hi
adheriren. Al port, en canvi, la vaga no
tengué pràcticament incidència.

Motius de la vaga

Segons les circulars que s'han donat
a conèixer als ciutadans, la vaga s'ha

convocat per reivindicar del Govern au-
tònom algunes peticions:

• Llei de Comerç que reguli les
festes i l'horari comercial, els tipus
comerços, les rebaixes i la competència
deslleal.

• Pla d'Ordenació del Sector
Comercial que reguli la implantació de
grans superficies i àrees comercials.

• Pla de futur pel sector comer-
cial, consensuat amb els empresaris i els
sindicats.

• Reducció de la pressió fiscal,
per tal de permetre la supervivència dels
petits comerços.

A l'hora de tancar les
planes d'aquesta Oditió,
hetp:... sobo de boca del

det C F
Salar; Joan Brugos, que
ha presentat la seva

400para irrevo-
41400".:113rugos va in-
tiÚ'Veu de &Wat 4.1

rnotius
fillf-me es basen
iitiroot en la manca
d'illue16 motivada per un
cúmul de circumstancies
que m'han feo* perrire les
(Hines de seguii*ibitnt".

ugos ja ta pre
sent  de manera privada
la sowa dimissió a 00(1-
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via fet públkpbns fa
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VsrSóller perd aixi
un gran ifuitador I un pun
tal en el desenvolupament
de gestione i control de
reitkiliétilitesportiVt.

La vaga de comerciants colapsá
la vida urbana de Sóller

Divendres, 21 de febrer del 1992

tava previst modificar l'estruc-
tura d'aquest pont, el pas con-
tinuat de les màquines exca-
vadores, que acabaren per
tomar els paretons laterals de
protecció, aconsellaren que
s'eixamplás uns 50 cms. per
banda, a fi de conferir una ma-
jor amplària a la circulació de
vehicles.

Els veins

Els veins que tenen terres
en aquella zona segueixen
passant tranquil.lament pel

La volta de mares del pont está cruiada d'antic, pero els propietaris de terres dels voltants segueixen
passant ben tranquil.lament amb els seus vehicles.

pont, i han mostrat a Veu de
Sóller la seva indignació per la
lentitud que mantenen les
obres i també per les conse-
qüències d'aquest nou incon-
venient sorgit a darrera hora.
Segons ells, no era necessària
l'ampliació del pontet ni tam-
poc creuen que hi hagi motiu
suficient per paralitzar les
obres, i adjudiquen les culpes
a una maniobra del contractis-
ta a fi d'aconseguir un aug-
ment sustanciós del pressu-
post d'adjudicació de les
obres.



La nostra imatge

Rodes de carro, on sou?

Qualcú se n'hauria de recordar del carro; qualcú que en
museu en restauras un ¡el guardas a lloc abrigat.

Fa mal a la vista veurels tirats, abandonats, quan uns anys
no tan enrera suaven lo seu!

Es ver que hi ha particulars que en tenen i el treuen corn a
carrosses per a testes.

Es ver que ja no tenen utilitat económica.
Per-6, si ens aturam un poc, només un poc, a contemplar

aquesta imatge, aquesta roda, comprendrem el sentit
d'aquesta crida.

Encara som a temps de trobar-ne qualcun de complet.
Passaran uns pocs anys més i, dissortadament, ja serà massa
tard, la roda de la histeria ja no será sencera.

Veu d'Església

A vosaltres, elsjo ves

La setmana

Saltero!	

Avui dia 21, St. Irene
Demà dissabte dia 22, Cá-
tedra de St. Pere
Diumenge dia 23, St. Poli-
carp
Dilluns dia 24, St. Modest,
St. Macià
Dimarts dia 25, St. Sebas-
tià d'Aparici
Dimecres dia 26, St. Bal-
domer
Dijous dia 27, St. Leandro

CostumaM 	
Sta. Irene és l'advocada
de la virginitat. Era ger-
mana d'un moliner. Se-
gons el poble, abans era
poc segur per a les do-
nes anar a moldre, a cau-
sa de que, segons deien,
als molins hi havia moltes
Ifibertats.

Sta. Irene, per haver
nascut i viscut en un molí
coneixia bé els seus mal
usos. Es per això que
s'erigí com a protectora
de les dones que es
veien obligades a anar al
molí. Es també protectora
de la puresa i la virtut fe-
menines.

Sortejos 

,o en

OMI wa
Sorteig	 dijous,

dia 20 de febrer

	2 	 3	 9

	

14	 38	 47
C.19 / R. O

LI 
o [ERA

Dijous, 20 febrer 	 65.726

Dimecres,19febrer 	 44.985

Dimorts,18febrer 	 76.164

Dilluns,17febrer 	 98.058

Divendres,14febrer
(S.056) 75.251

VIRUS ItOCKERES

Cangons per atre vessar
el pont

A molt afeccionats
a la música ens agrada
fer les nostres pròpies
recopilacions musi-
cals.

Ens agrada guardar
en cinta cassette les
millors peces dels au-
tors i grups que amb
anterioritat hem corn-
prat el disc.

Passat el pont del
91 al 92 i amb pocs
doblers a les butxa-
ques per a comprar
nous discs, tal volta ara
és bon moment de fer
'lista dels rocks més
destacats. Oferim a
aquesta secció dues
recopilacions de can-
çons, la primera avui,
tretes de les que ja
destacàvem al moment
de comentar cada disc
durant el 91. Pot ser et
servesqui per fer una
bona gravació.

Duble Buble
-Cristina
- Mai no diguis ai si

et trepitja un xot
- Tan de bo que et

moris

Sopa de Cabra
- Tot queda igual
-Blujins-roc
- El carrer dels to-

rrats

D-Clam
-Mr. Hyde
-Enfilat

Els pets
- Esta plovent
- S' ha acabat

Sau
- Envia'm un angel

N'Gai N'Gai
- Sunglasses
- No hi ha futur
- Tarzan

Detectors
- No es pot fer res

Morrillo el bellaco
y los rítmicos

- Servici de conso-
lació

Sangtrait
- El guerrer

El pont de Sopa
de Cabra

També el grup So-
pa de Cabra, a l'espera
de noves cançons i
discs i vista la populari-
tat i vendes aconse-
guides, treu al mercat
discogràfic un elepé ti-
tolat "Somnis de Ca-
rrer". Són primaren-
ques peces entre el
anys 1983 i 1987 i són
d'interés pels qui ho
volen tenir tot d'aquest
grup.

Jaume-de-Sastre

El Temps

Estació Sa Vinyassa

TEMPERATURES
	

PLUJA

Temporal
de Uevant

sense pluges

Maxima: 18,2 dia 16	 3,2 litres dia 19
Mínima: 0,8 dia 15

Fa uns dies que un temporal de Llevant afecta al
Sud de la península i pais Valencia en pluges i ne-
vades.

Aquesta vegada a pesar de que les previsions
ens anunciavem pluges i nevades, sembla que hem
quedat un poc al marge d'aquest temporal.

Així i tot no cal fiarse del tot perquè aquests ti-
pus de perturbació quan pareix que ja sen va enfo-
ra, camí de Italia ens sols arribar qualque cop de
tramuntana.

Pel que fa al cap de setmana, el temps millora-
ráà amb una pujada de les temperatures màximes,
no així les mínimes que davallaran, fins i tot es po-
den tornar produir gelades.
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Els joves sou el futur.
Qui pensa en el demà o fa
projectes i treballa per
millorar el present, no pot,
de cap manera, desaten-
dre o passar d'un poten-
cial antropològic tan con-
siderable.

La familia, l'escola,
l'església i les institucions
o moviments sempre
s'han ocupat de transme-
tre—vos indicatius (pen-
saments, sentiments,
creéncies, actituds, expe-
riències...) perquè, a la
prova de relleus que és la
història, el bastó o la torxa
del seny, de la pau, de la
fe, de la igualdat i la parti-
cipació, de l'éxit, arribas

de la millor manera a la
meta. Avui, ni la família, ni
l'escola, ni l'església, ni
altres institucions, obte-
nen resultats exitosos.
Més aviat acusen eva-
sions, incomprensions,
accidents.

La cultura del buid, del
plaer, de les nits dels di-
vendres i dissabtes guan-
ya per punts (i no tocarla!)
o per k.o. massa vegades.

Els qui, joves, correu
en el present, si ja no vos
digués res l'ahir, estor-
çau—vos al manc pel de-
ma. El denla, a Sóller, ha
de ser vostro ono será

Llorenç Lladó Calafat

Molta Palla i Poc Bessó

Es Pages

SEMBLA MENTIDA:

• La gran quantitat de gent que va a la neu.
• Que prest arribará a ésser el mateix anar a la neu

que a lam... amb barca.
• Que a la Veu de Sállerno pagam: cobram!!
• Que ja s'apropa el Dimecres de Cendra.
• Les poques feines que tingueren els que telefo-

naren per l'amenaça de bomba.
• Que un bon tronc fa miracles.
• Que un bon Hit en fad més.
• Que segons Izquierda Unida la roba que donam a

la Creu Roja per regalar als necessitats, es ven a altres
paisos. Ja no ens podrem ni fiar de la Cruz Roja. Quin
País!!!

• Que el Pagés ja faci més d'una hora i mitja que
espera els fusters.

• Que, de moment, no sembla que vulguin compa-
réixer.

• Que la dels fusters no sigui precisament paraula
de Déu.

• Que vos alabam, Senyor.
• L'escàndol que fan les ambulàncies darrerament

pel mig del poble.
• Que per molt que pitin no arribaran més prest.
• Que al carrer de la Bolla ja no quedi ni un sol Ilum.
• La pasturera d'alguns jovençans. No paren mai a

ca—seva!
• La manca de taules rodones. De debat s'entén.
• De totes maneres, pel que hi ha per dir...
• Les nines que encara mantenen relacions escri-

tes amb Sergio Dalma.
• Que era petit, però agradable...
• Que no arribava a la roda de vespa, però aprop

s'hi feia.
• Que En Toribio ja ha passat a la histeria. Com

molts d'altres com ell.
• Que podríem posar molts d'exemples, però no

els vull dir. "Es un goso muy particular".
• Els arbres d'en Tomeu Colom.
• La veu de n'Andreu Oliver. Per cantar i posar

gent a l'ordre.
• El món de la telefonia.
• El baix preu de les cridades a cobrament revertit.
• Sobretot perquè paga un altre...
• La il.lusió que em fa que me parlin de vostè quan

em criden per telèfon.
• Que, d'un temps cap aquí, la Banda de Música

sona molt millor.

Veu de Sóller
ven col.leccions completes del
Setmanari des de l'any 1989,

enquademades o sense.



63 41 06

Ca Nostra

Veu de Sóller
Correr de Bonany, 1-3er. Tel. 63 34 56. CIF. E07431166

Dipòsit Legal: PM 573-1989
Edita: Premsa Lliure, C.B.

imprimeix: Editora Balear, S.A.
Director: Jaume Casasnovas

Administració: Francisca Roig
Publicitat: Maria Marqués

Cap de Redacció: Plácid Pérez
Col.laboradors:

Maria lgnásia Miguel Gual, Francesc Lorente, Gabriel Mercé,
Joan Oliver, Joan Puigserver, Antoni Rullán,

Ma. Antonia López, Catalina Pomar,
Josep Bauçà i Lluc Garcia.

Assessor Linguistic: Miguel Nadal Palou.
Composició: ,Jaume Alberti i Pere Pérez.

Disseny: Ernest Forteza

Horari
d'atenciuó

directa
dilluns

dimarts
i dimecres

de 19 a 22 h.
Carrer

Bonany, 1,
3er.

WfAU
UgUIPC)KIEZ:

I= 63 34 56

Per millorar les
condicions estètiques
de les vies públiques

Acabam de rebre a la nostra redacció l'avantpro-
jecte de Llei sobre l'Adequació de les Xarxes d'Ins-
tal.lacions a les condicions Histerico—Ambientals,
elaborada per la Conselleria de Cultura i Esports,
els objectius de la qual són "la millora de l'estètica
urbana i la preservació del patrimoni histórico-anís-
tic a través de la regulació legal de la instal.lació de
la xarxa d'insta!. lacions i serveis".

Amb paraules més intel.ligibles, aquesta Llei
pretén regular la presència de fils i caixes de con-
nexió d'electricitat i telèfon i de tuberies de gas,
d'aigua i de clavagueram a les façanes de les cases
I a les vies públiques. Corn a solucions pràctiques,
es contempla l'ocultació d'aquests elements a la
vista de l'observador en tots els casos que sigui
possible i, en cas contrari, la seva reducció a les
mínimes dimensions; i també l'ús de materials vists
que no desentonin amb l'entorn. Corn a primera
mesura, es proposa l'eliminació immediata
d'aquells elements innecessaris o fora de servei.

Per tal d'aconseguir els objectius, la Llei anticipa
la posta en pràctica de Plans econòmics triennals
de reforma de les xarxes de cada municipi i l'esta-
bliment de convenis específics amb els ajunta-
ments, companyies subministradores i particulars.

Amb les reserves que fan al cas, hem de donar
la benvinguda a aquesta Llei abans de conéixer el
seu articulat definitiu, perquè creim que la millora de
l'estètica urbana és una tasca urgentíssima si vo-
lem oferir als nostres visitants una cara neta i atrac-
tiva, i perquè estam convençuts que aquesta labor
norgés es pot envestir amb la col.laboració técnica i
económica dels organismes autònoms.

Dos aspectes del contingut d'aquesta Llei ens
preocupen especialment:

—Que la dotació económica sigui adequada, su-
ficient, equitativa i no és converteixi en subvencions
encobertes per a determinats particulars o corn-
panyies subministradores.

—Que, a més de la normativa, s'estableixin els
mecanismes adequats —coactius i punitius— per tal
que aquesta normativa sigui escrupolosament ob-
servada i evitar aixi que la Llei, corn tan tes altres,
es transformi en !letra morta.

La qualitat comença amb l'ordre
Segur que tu, lector, no t'has

imaginat mai un diccionari on les
paraules no estiguin en ordre alfa-
bètic: la consulta seria impossible.

Segur que tu, lector, se te faria
incòmode consultar un !libre d'es-
tudi sense un index que t'indiqui
on trobar uns capitols.

Segur que tu, lector, no podries
Ilegir una novel.la sense un ordre
en els seus capitols.

Si tot això passas, rebutjaries dic-
cionari, llibre d'estudi i novel.la.

Per la mateixa raó, se't fa incòmo-
de un periòdic sense ordre en les
seves seccions i planes: mesclant es-
ports amb els succalis i opinions amb
les noticies. No només se't fa incò-
mode sinó perillós cerqué no saps
ben bé si l'escrit et vol informar o et
vol comentar un esdeveniment.

Un periòdic és un "puzle" a cada
pagina; són peces (escrits i publici-

tats) que han d'encaixar i omplir l'es-
pai. Aquest trencaclosques no es pot
col.locar de qualsevol manera, s'ha
d'ordenar cerqué el lector s'hi senti
còmode i sapi corn ha de trobar les
coses.

Veu de Sóller, per ajudar-te,
practica els següents principis
d'ordre, conscient que la qualitat
comença amb la presentació:

• Separam opinió (Dret a veu)
d'informació (Veu local). I si qual-
que vegada han d'anar, cerqué ho
requereix el tema, a la mateixa pági-
na, queda l'opinió tancada a un article
apart de la informació i amb presenta-
ció totalment diferent.

• Col.locam les seccions fi-
xes (Sortejos, El temps, Registre Civil,
Molta palla i poc bessó, La nostra
veu...) als seus llocs habituals cer-
qué siguin trobades de seguida.

• Classificam tots els esports

en seccions (basquet, dards, es-
cacs, futbol, petanca...).

• I procuram, sempre que la
composició ho permet, alinear la
publicitat sense escalons i no en-
caixam una noticia dins l'altra.
Practicam el requadre per separar
escrits, fent que aquests quedin dins
rectangles sense escalons i angles.

* * *

Estar atent a tots aquests principis
i estètiques ens porta una poc més de
feina, però, una vegada imprès el pe-
riòdic, es té la satisfacció de presentar
un producte més atracat a l'artesania.

Veu de Sóller
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El clembuterol corn a simptoma (naturalment) La nostra Veu

Quan l'angoixa i el ma-
lestar prodUas per la carn
adulterada ja és història i
els responsables, pres-
sumptes responsables,
d'aquest frau són sota el
control de les autoritats,
horn es planteja diverses
preguntes, algunes de difí-
cil resposta, d'altres potser
fins i tot retòriques és l'únic
cas? So és aixf, quines ga-
ranties tenim de queno es
tornara a repetir? Cal ex-
tremar les mesures de
control fins el punt de
declarar no aptes pel con-
sum humà i/o animal subs-
tancies fins ara autoritza-
des?

Al marge de la casuísti-
ca sanitaria i delictiva, vol-

dria posar I ' accent
d'aquest article en unes
qüestions d'abat més
ampli ¡general.

Fins a quint punt po-
dem menjar-nos amb tota
naturalitat un ou de granja
o un enciam d'hivernacle
sotmesos, això sí, als més
estrictes controls sanitaris i
de qualitat?

Fins a quin punt el
nostre afany per conrear el
nostre entorn de tant ens
alerta sobre els nostres ex-
cessos?

Fins a quin punt, en de-
finitiva, som víctimes oca-
sionals d'un determinat

model de progrés i, al cap-
davall, de la nostra pròpia
ambició pe dominar-ho tot?

Amb aquestes pregun-
tes no pretenc, ni molt
menys, proposar un simple
i ingenu retorn a una eco-
nomia de subsistència, a
una mena de Beatus Ille
pastoral i idíl.lic. Primer
cerqué em quedaria més
sol que la una, segon cer-
qué no és realment possi-
ble ni desitjable i tercer
cerqué no és la meya in-
tenció. Només em volia li-
mitar a recordar que som
coqueta cosa, més que no
ens pensem, vulnerables

malgrat les nostres defen-
ses i contradictoris amb
ganes. Només era això.

P. S.
D'aquí una estona obriré la
nevera, em prepararé un
plat precuinat que guarniré
amb una Ilauna d'alguna
cosa. Tot plegat m'ho em-
passaré amb l'ajut d'un pa-
rell de tassons d'aigua
embotellada (reg. san. N°
2755/GE-19). Quan hagi
acabat em netejaré els
morros amb un tovalló de
paper no reciclat i em dis-
posaré a menjar una taron-
ja que abans hauré deixat
una estona a temperatura
ambient. I en acabar faré
un rotet, naturalment.

Apolinar Gómez



Sobre Pep Girbent, la premsa de la
de l'Estat ha dit:

"Cinco Días" la resenya
de l'exposició.

coses, remarcava: "La
es una de las
, un artista
ntud, sabe
técnicas y
una obra

ha dit
4one de contenido (- .)explosiva

Ahora una selección de sus obras se
expone en lagaiseaDAcal.

Reflejos transparentes de Gilbent

Comenta ,94xf: "Con pincelada suel-
ta, su Oh* -bebe por un !ido de una ‘;
concepción de la pintura que tiene en
cuenta los logros de la plástica "plein
sir" y, por otro lado, es heredada de
una tradición rnalkaniiina cluk .,04 1
sabido tratar de forro* brillante 101101
gos de luces, las sombras y los ciaste-

La premisa& Madrid va crítica de la revista d'art "Antigua -

ría".

Aquest tftol acompanya una positi- llos.

COMPRE SU -€)- PEL
en TALLER PAU I MAI'

PEL

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 633450— SOLLER

EL RESTAURANT "ES PORT",
DES PORT DE VALLDEMOSSA,

COMUNICA ALS SEUS DISTINGUITS
CLIENTS LA SEVA REAPERTURA,= 4

PRESENTANT SES SUGGERENCIES
PER A AQUESTA TEMPORADA.

_

PORT DE VALLDEMOSSA .

RESTAURANT "ES PORT"

PORT DE VALLDEMOSSA
(MALLORCA)

Tells, 612541 - 612046 (noches)

DILLUNS TANCAT DURANT TOT EL
MES DE FEBRER

NO PASSEU MES FRED!!
JA TORNAM SERVIR GAS-OIL P'

PER CALEFACCIO A DOMICILI
Cridau als telèfons 631462 ó 630387

TRANSPORTS C. SASTRE

Veu en directe
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Avui és noticia, a la nostra vall, que dos sollerics tenguin un lloc, entre els
privilegiats, a les galeries d'art de la capital cultural del món: MADRID 92. De

tots és sabut que en Joan Solar tendrá part de la seva obra més
representativa a la fira d'ARCO 92, i al mateix temps, dins una tendència
artística diferent però no oposada, hi ha en Pep Girbent ala galana Dacal.
Segons hem pogut saber l'acollida de la seva obra ha estat, i no és absurd

poder—ho dir, un doble èxit.
Un, per la gran qualitat dels seus quadres i l'altre per haver conquerit un

mercat (Madrid) dins el qual era totalment desconegut.

Pep Girbent exposa a Madrid

"Cerc seguretat i 
convicció en el traç

de la ointura"

"Juegos de
luces,

sombras
y destellos"

(Revista
Antiquaria)

Pep Girbent "El fi de l'obra és emocionar
l'espectador".

Salvador

Si qualque cosa pogués-
sim dir de l'obra d'en Pepe
sens dubte seria obligat fer
referència al perquè té
aquesta necessitat de fer ú
d'una técnica pictórica, qué
a les hores d'ara no té res a
veure amb les tendències de
codis abstractes que impe-
ren a la pintura. Per en Gir-
bert, l'art, per pura necessi-
tat, sempre s'ha diversificat
enfront un ventall de públics
que han tengut unes de-
mandes artístiques molt dife-
rents entre si.

Així, hi ha uns públics,
que per raons culturals prefe-
reixen Ilegir un quadre de tall
vanguardista, i d'altres, que

alo• malgrat les grans llibertats
que hi ha hagut dins l'art,
des de principis de segle,
s'han volgut quedar amb la
llibertat d'un codi molt lligat a
la tradició. En Girbert, davant
tot aquest terratrémol de no-
ves tècniques que han revo-
lucionat el món de la pintura,
s'ha mantingut indiferent, i

ha fet l'elecció d'un camí en
que la creació comunicativa
té tanta importancia corn la
forma, les encertades for-
mes, qué sense ser d'un de-
finit realisme, tampoc són
abstracció. D'aquesta mane-
ra aconsegueix un estil molt
personal.

Des de que ha donat a
conèixer la seva obra mai ha
decebut, i más ara, davant
uns resultats tan incerts corn
era exposar a Madrid. La se-
va targeta d'identitat &Sri les
seves pròpies paraules quan
ens diu: "Sols m'interessa
el concepte pictórica per
damunt de tot, inclós el
tema. Vull donar solucions
pictòriques fent ús de la
pintura. L'obra, el quadre,
sols és una il.lusió; la seva
execució és sols un joc i el
seu fi, és emocionar a
l'espectador per l'adient
de les seves solucions, és
a dir, per l'harrnonia cro-
mática, l'encertada corn-
posició i els seus cops de
Ilum".

Poques coses més po-
dem dir den Girbert, a no ser,

dubte. En Girbert, es un ar-
quitecte de sensacions i ens
fa entendre qué runica jerar-
quia que té són les normes  i
regles que arrosseguen l'ac-
te pictòric. Parlant amb ell
poguerem saber una mica
més de tota aquesta histeria
que ha estat l'exposició de
Madrid... ells mateix ens con-
ta:

"...En Carlos Cal, des-
prés d'haver visitat l'expo-
sició, l'Agost del 90, a
Sóller a la galena de Can
Mora, es va mostrar força
interessat en la meya obra
i em va posar una irrevo-
cable oferta per anar a
Madrid".

"El que és cert, as que
tots els aconteixements
s'han precipitat. La meya
idea era exposar primer a
Ciutat, i des d'aquí fer el
salt a altres ciutats de for-
ça ambient cultural. Ara,
pel mes de Juny, tenc una
cita a Ciutat, a la galena
Horrach Moya. Corn pots
veure, a vegades t'has
d'adaptar un poc a les cir-
cunstáncies, I de moment
no tenc cap queixa. A més

a més, donat el greu mo-
ment de crisi per el qual
passa el mercat de l'art, jo
no em puc queixar..."

Per acabar, era obligat
demanar-li:

-T'importa l'aspecte co-
mereja] del rnión de l'art o
sois cerques la grandesa de
l'esperit?, (somriure i després
es posa molt seriós).

-"Tal corn estan les
coses no em queda més
remei que amber a una
comunió entre els dos as-
pectes".

Es cert Girbert, en aquest
m6n hi ha coses més impor-
tants que els doblers. El que
passa, és que aquestes "co-
ses" valen molts de doblers.

Xerrar, conversar amb en
Pep pot ser inacabable. No
te aires de geni ni d'intel.lec-
tual, es més be tot el contra-
ri, es amable, obert i molt
humà.

En Pep Girbert es
d'aquests pintors que per
donar llum a la foscor de
"qualsevol nit" empra l'amis-
tat corn a pintura i la seva vo-
luntat bona corn a pinzell.
Sort i llargs camins.

que l'obra actual neix estimu-
lada per els versos de la Ilum
de la Mediterrània. Els seus
quadres són un reviure si-
tuacions, que el paisatge,
marca en seqüéncias, evitant
fer una supèrflua i entretalla-
da interpretació del tema.
Aquest, queda lluny i en

canvi, resta la foçá de l'autor
que ha fermat Ilurs diferents
inquietuds sentimentals i ra-
cionals en una sola fórmula:
seguretat i convicció en el
traç de la pintura.

Així la seva obra, se'ns
revela segura, gens debilita-
da i sense lloc a cap tipus de



Els socis ck, 'ADN/ disfrutaran
de subvencions a fons perdut

Descree d'escoltar les explicacions de
l'enginyer agrònom Andreu Pascual, es va
aprovar per unanimitat la creadó d'una Asso-
ciació per a la Defensa Vegetal (ADV) de l'oli-
var dins la pròpia Cooperativa. Aquesta Asso-
ciaci6 tendrá corn a finalitat a millora del con-
reu de l'olivar per tal de millorar la qualitat de

Els socis que s'integrin en aquesta ADV
gaudiran deis aventatges següents:

0111 Un enginyer agrònom financiat per la

Cánselleria d'Agricultura, que assessorarà els
socis en les pràctiques de conreu de l'olivar.

• Ajuda anual de 500.000 ptas. per a
l'adquisició conjunta de productos fitosanita-
ris.

• Ajuda anual de 500.000 ptes. per a la
compra de maquinària conjunta.

• Ajuda fins a un màxim de 200.000
ptes. a cada soci, a fons perdut i per una sola
vegada, per a l'adquisició de maquinaria  agrí-
cola.

Amb una presència de socis superior a la normal es celebrà el passat divendres
l'assemblea extraordinària de la Cooperativa Agrícola "San Bartolome", a la qual es
donà compte de l'evolució de l'actual campanya de l'oli. L'interès estava centrat en la
qüestió del rendiment de l'oliva i en el cost de l'oli elaborat en funció de la seva gra-
duació; qüestions ambdues que havien objecte de discussió i havien generat fortes
queixes per part d'alguns socis.

Es creará una Associació per ala Defensa Vegetal de l'olivar

Josep Oliver: "Disposam de 25 tones
d'oli de dos graus a punt d'envasar"

Redacció

Josep Oliver fou l'encarregat
de donar compte als socis dels ob-
jectius que impulsaren el Consell
Rector a adquirir una nova tafona,
que no són altres que "intentar ela-
borar, envasar i comercialitzar oli
verjo inferior a tres graus", per la
qual cosa havien optat per adquirir
i instal.lar una tafona dotada de
sistema d'elaboració continua, tal
corn havien aconsellat els tècnics
des d'un principi.

Bona campanya

De manera provisional, Josep
Oliver qualifica la campanya corn a
exitosa, parque "inicialment no te-
niem clar que enguany poguéssim
obrir, ni havíem somiat mai poder
tenir, en aquestes alturas de la
campanya, 25.000 litres d'oli de
dos graus emmagatzemats i a
punt d'envasar. Això ha estat pos-
sible - afegí - gracias a la subven-
ció fixada per la Cooperativa a les
olives que proporcionen oli inferior
als tres graus d'acidesa".

Altra conseqüència positiva
pels pagesos es que els saladors
d'olives s'han vist obligats a man-
tenir els preus de les olives per
poder fer front als preus subven-
cionats fixats per la Cooperativa.

Major cost

Seguidament, Oliver informa
que el cost total de la tafona s'ha

El gerent de la Cooperativa, Josep
Oliver, acceptii que s'havien prodtift

alguns errors a l'hora de distribuir Poli,
per desconèixer el funcionament

exacta de la nova tat one.

disparat deis 40 milions inicials als
mes de 50 que costara la nova
maquinaria, incloses les cintes
transportadores, la tafona, la calde-
ra, l'envasadora i la reforma de les
naus. Quant a les obres de refor-
ma, Oliver indica que esta en vies
execució l'adequació de la nau on
s'ubicarà l'envasadora, als antics
graners. Una vegada acondiciona-
da, s'iniciarà l'envasat de l'oli en
botella de vidre i etiqueta de quali-
tat controlada, sota la supervisió
de la Conselleria d'Agricultura.

Per tal de poder pagar als pa-
gesos el valor d'aquest oli acumu-
lat a la Cooperativa, fins i tant no
pugui ser comercialitzat, l'assem-
blea acuda subscriure una p6iis-

sa de crèdit de sis milions amb
una entitat bancaria local.

Preu i rendiment

Finalment, Josep Oliver explica
els problemas sorgits amb el ren-
diment de l'oliva: "en un primer
moment - digué -, es va despatxar
més oli del que realment es pro-
duia, parque no coneixíem el fun-
cionament de la nova tafona. Més
endavant, grades a una compro-
vació, es va descobrir len-or i s'ha
hagut de fer pagar o descomptar
als pagesos l'oli que se7s havia
donat de mes". Aquesta qüestió
havia suscitat protestes per part
d'alguns socis.

Altre tant succeí amb la gra-
duació: aquells pagesos que du-
gueren olives d'una certa gradua-
ció i s'emportaren oh de graduació
inferior, han hagut de pagar la di-
ferencia, que en alguns casos ha
estat substanciosa. "Era previsible
que es produiSsin problemas com
aqueixos - digué Oliver - parqué
ens trobam davant una situació to-
talment nova per a nosaltres".

Moltes preguntes

Finalment, es respongueren
nombroses preguntes dels socis:
forma de realitzar la prova de ren-
diment i acidesa, quantitat que es
descompta per aigua acumulada
en el procés de neteja de l'oliva, di-
ferencies de preu segons el grau
d'acidesa, problemas de baixos de

etc.

L'Associació d'Usuaris sol.licita les suggeréncies dels afectats 

Imminent pujada de tarifes
al Ferrocarril de Sóller

ESPECIALISTAS EN QUITAPINTURAS 

Con una técnica de ESCANDINAVIA
Nosotros quitamos totalmente las pinturas viejas.

Después pueden pintar, lacar, barnizar.

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

C/RAMON LLULL 7 SOLLER
te1.634109 fax. 633225
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Creu Roja Assemblea de la Cooperativa "San Bartolomé" 

Jpck. 	_ nya
prepara vies de rescat

J.C.

Els membres del grup de
muntanya de la Creu Roja de
Sóller, cerquen vies per poder uti-
litzar en el cas d'haver d'efectuar
un rescat a les rnuntanyes de la
nostra vall.

Després de l'experiència vis-
cuda en ocasió de la mort del jo-
ve excursionista al Barranc de
Biniaraix, que done lloc a la cai-
guda del periodista Joan Poya-
tos quan acompanyava els volun-
taris que sortiren a rescatar el ca-

Redacció

La direcció de la companyia
"Ferrocarril de Sóller, S.A." ha
sollicitat recentment a la Co-
missió de Preus de les Ba-
lears, depenent de la Conselleria
d'Indústria i Comerç, la pujada
de les tarifes del tren per al
transport de viatgers.

La Conselleria haurà de con-
testar la demanda després d'es-
coltar l'informe de la Comissió de
Preus, en la que estan integra-
des les associacions de consu-
midors i usuaris. els sindicats

dever el dia següent, els mem-
bres del grup de la Creu Roja
anaren al Salt des Cans, dins el
Gorg dels Coloms per tal de tro-
bar noves vies d'accés i de sorti-
da que puguin ser utilitzades en
properes ocasions. Una vegada
localitzada una nova via, es
acondicionada per tal de facilitar
el pas.

Una vegada més queda de-
mostrat l'esperit de servei dels
membres de muntanya de la
Creu Roja, que realitzen una tas-
ca molt important i de forma de-
sinteressada per ala societat.

obrers, la patronal de transports i
altres col.lectius.

Suggeréncies

Una de les organitzacions
consultades ha estat l'Associació
d'Usuaris i Amics del Tren de
Sóller, que s'ha dirigit als asso-
ciats i afectats per la pujada de
tarifes sol.licitant que li facin arri-
bar les seves suggeréncies per
tal d'incorporar-les a l'informe que
presentaran a la Comisió de
Preus. Per això, ha posat a la seva
disposició el telèfon 46 14 68, on
es pot cridar de 16 a 20 h. qualse-
vol dia de la setmana que ve.

*.°1 CASASNOVAS

FRIGORIFICOS, e. 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 Sa Mar, 153 — 07100 SOLLER. Teléfono 630771



Gran séxit del Ball de Carnaval

DIVENDRES 

-Xerrar per cerrar".
C.: Exixisició i debat de d derents temes.
22.00-2330
"La Junpla".
C.: Musical, heavy metal i hard rock (s'ernetran
perindicamentconcerts gravats en directe).

DISSABTE 
j9  07- 10.30
irdormatiu".
C.: Noticies de la vall.
10.30 - 11.00
"Oberts al Tercer Mórr
C.: Intormació del tercer món.
11.00-12.00
'El món deis clàssics
C.: Música classica.
12.00-13.00
"Informació parroquial".
C.: Inforrnació de les parròquies de la vall.
17.30 - 18.00
"Intormatiu" (Repetició).
1800-1900
"Proa. Coordinadora".

C.: Musical (pop, rock i rap).
R.: Joan Z
20.00 .2121
"Onaesport".
C: Intonnació tomeig de futbrto I intormaci6
esportiva.
21.00- 22.00
'Un altre mórr.
C.: Música catalana.
22.00- 23.00
'Grinyols al vesprelai.
C.: Música pop/rock.

DIUMENGE 
20.30-21 W
'Anam amb Jan' .

C.: Música de Jazz.
21.03-21.30
"Esportiu Sóller".
C.: Int esportiva.
21.30- 22 30
"Oh-Yeah".
C: Música disco.

Programació Invit i Truc' Radio
C.. Conferencies, entrevistes iteilijlies
19.00-2000

Redacció

El ball de carnaval que
l'ajuntament de Fornalutx
organitza dissabte passat als

baixos de I' aparcament muni-
cipal i que fou amenitzat per
l'home-orquestra Juan G, es
velé concorregut per mottíssi-
mes persones que hi acudiren
ataviades amb les disfresses

Calle Luna, 12» Sóller

Mallorca Tel. 63-04-47

FERRETERIA

més originals, espectaculars i
impensades. L'èxit assolit a la
vetllada ha fet pensar als or-
ganitzadors en la celebracib
d'un altre ball de disfresses en
data no confirmada.

Mor en caure d'una olivera
Redacció

Divendres passat va
morir a Deià Francisco
Barba Fernández
quan va caure d'una
olivera que exaquellava.

El difunt tenia 44
anys d'edat i era natural
d'Albacete.

Des de feia uns
anys vivia a Palma.

Superficie enrajolada

La caiguda li va

produir la mort instan-
tània ja que la superfi-
cie on va caure estava
enrajolada i era de gran
duresa.

El cos fou trobat per
uns estrangers que
passejaven per la zona,
els quals donaren avis a
les autoritats.

Acudiren al lloc del
sinistre efectius de la
Guàrdia Civil així corn el
jutge de pau de la loca-
litat de Deià, qui fou
present a l'aixecament
del cadáver.

Col.lisió frontal al
Port de Sóller

Un greu accident
frontal a la carretera del
Port de Sóller, ocorre-
gué la nit de divendres
al dissabte passat, de-
vers mitjanit, a l'altura
de la Plaga de sa To-
rre. El dos vehicles
s'envestiren frontal-
ment, quedant el con-
ductor del furgó Re-
nault PM-4277 E3J amb
un fort cop frontal al
cap i amb ferides de
pronòstic lleu. Els ocu-
pants de l'altre vehicle,
Seat 127 SG-8680 A,
condlift per una menor

d'edat i acompanyat
per altres dues nines
també menors d'edat,
sofriren ferides greus i
menys greus.

Degut a que l'acci-
dent es va produir a la
carretera comarcal, la
Guàrdia Civil de Trànsit
es feu responsable
d'instruir l'atestat. Els
ferits foren traslladats
en ambulància a una
clínica de Palma. La Po-
licia Local va actuar en
primera instància amb
el control de trànsit i
primers auxilis als ferits.

Greu accident de moto al
creuer de Fornalutx

Un greu accident de
moto es produí el pas-
sat dissabte, als vol-
tants de les sis de l'ho-
rabaixa, prop del creuer
de la carretera del Puig
Major en la seva con-
fluència amb la que
baixa a Fornalutx. L'ac-
cident es produí quan
la moto, de gran cilin-
drada, sortí de la carre-
tera i acabà estrellada
contra una arbre de la
vorera. De resultes de
l'envestida, resultà amb
una cama rompuda i

altres ferides de diversa
consideració el conduc-
tor de la moto, que fou
evacuat en una ambu-
lància de la Creu Roja
local.

Es dóna la circuns-
táncia que, tant l'ajun-
tament de Fornalutx
corn el de Sóller, han
posat de manifest en
nombroses ocasions a
les autoritats de tràfec
la necessitat de regular
la circulació de motos
de gran cilindrada per
aquella carretera.

Detengut un menor acusat
de set robatoris 	

La Guàrdia Civil va
detenir dissabte el
pressumpte autor de
set robatoris a Sóller i
tres a Palma, el jove
T.M.A.

Al centre

Els dies anteriors a
la detenció s'havia ob-
servat a Sóller un aug-
ment considerable de
robatoris a vivendes
particulars del centre
del poble.

El !ladre aprofitava
per entrar a les cases
els moments en els
quals els inquilins es
trobaven als pisos su-
periors i feia net de tot
el que veia.

El màxim que s'en-
dugué foren 70.000
pessetes.

T.M.A., d'uns quinze
anys, es desplaçava a
Sóller amb el tren.

Dilluns el jove va ser
posat a disposició del
jutge tutelar de menors.

ANUNCIAMOS A NUESTROS
CLIENTES Y AMIGOS QUE EL
"SABADO - 22 FEBRERO"

Y EN COLABORACION CON
"CODORNIU" OFRECEMOS UNA
GRAN FIESTA CON LA
"MARCHA" DE NUESTRO
DISC-JOCKEY "RAFA" EN LA
QUE OBSEQUIAREMOS A TODOS
CON UNA CONSUMICION.

altamar
111‘Ndiscliteca
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Fornalutx
	

Església
	

Succeit

Recaptades
850.000 ptes.
en la
campanya de
Mans Unides

G.M.

La recaptació a les
celebracions eucarísti-
ques de diumenge
passat s'enviarà a l'en-
titat benèfica Mans
Unides que, a la vega-
da, patrocinara projec-
tes a paisos del Tercer
Món.

Enguany	 els
doblers recaptats su-
men 852.047 pessetes
i es desglosen de la
següent manera:

Sagrats Cors
80.000

Col.legi SS.CC.
102.000

Sant Bartomeu
294.730

El Port
97.940

Sant Felip
13.670

L'Horta
48.796

Biniaraix
15.139

La Caritat
132.322

La Capelleta
15.000

Deia
33.150

Fornalutx
19.300



El pressupost econòmic pera l'any 1992 ascendeix a 9,5 milions, la majoria dels quals seran invertits en
el departament de botánica del Museu.

Farà acabar immobles mig fets

L'Ajuntament podria tomar
edificis en ruina

G.M.

L'Ajuntament ha iniciat
dos expedients de ruTna de
dos edificis del municipi
que considera perillosos
per la seguretat dels via-
nants.

La Comissió de Govern
ha donat quinze dies als
propietaris dels immobles
perquè es personin al
negociat d'obres i propo-
sin una solució al proble-
ma.

Si els interessats no
compareixen l'Ajuntament
podria ordenar la demofició
dels edificis a costa dels
propietaris.

Construccions
inacabades

També s'han iniciat
deu expedients de decla-
ració de caducitat de Ili-
céncies d'obres. Es tracta
de construccions iniciades

fa temps i no acabades, la
Ilicència municipal de les
quals ja ha caducat.

Els interessats dispo-
sen de dos mesos per de-
manar una pròrroga de Ili-
céricia segons la normativa
urbanística vigent el dia de
la concessió de la 1Feb-ida
inicial, per un plaç no supe-
rior a la meitat del plac
sol.licitat en el primer mo-
ment.

Conseqüències

Si els afectats no sol.li-
citen la pròrroga les llicèn-
cies s'entrendran corn a
caducades i en el futur, per
acabar l'obra, s'hauran
d'adequar a la normativa
que regeixi malgrat sigui
més restrictiva.

L'Ajuntament, amb
aquestes mesures, pretén
evitar l'existència de cases
inacabades amb fatxades
que suposen un impacte
en l'entorn.

Després de la fundó de
teatre de la companyia de
Xesc Forteza, a la qual
assistiren molts socis que
es divertiren moltíssims i
aplaudiren frenèticament,
l'Associació de la Tercera
Edat té prevista la projec-
ció d'una pel.lícula.

En aquesta ocasió es
tracta del polèmic film titu-
lat "Yo soy esa", amb Isa-
bel Pantoja corn a prota-
gonista principal. La pro-
jecció es oferida per La
Caixa i tendré lloc el dijous,
dia 5 de marc, a les quatre
i mitja del capvespre, al lo-
cal de Can Cremat. En
acabar, hi haurà un refrigeri
per alegrar els assistents,

oferit per Tomeu Frau,
propietari de Embutidos
Agulló (Can Lau), on es
consumiran també els so-
brants del foc de Sant An-
toni.

Assemblea general

Per diumenge, dia 23
de febrer, a les tres i mitja
del capvespre, esté con-
vocada assemblea gene-
ral Ordinària de sods de
l'Associació, per donar
compte de la memòria
d'activitats realitzades
l'any 1991 i, seguidament,
assemblea Extraordinària
per elegir la nova Junta Di-
rectiva de l'entitat amb
motiu d'haver finalitzat el
periode de manament de
la direcció actual.

Després d'En Xesc Forteza,
N'Isabel Pantoja

J.S.

OFERTA
Ya es hora de cambiar las puertas.

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

Puertas Sóller, Cl. Cetre, 15.

Pum:crinouer su.
07 546 344

C/. Cetre, 15
	

Tel. 63 26 23
07100 SÓLLER (Baleares) a Fax. 63 26 23

HOTEL
ESPLENDIDO

En les seves sales
reformades s'ofereix per

a festins de noces,
comunions i festes socials.

Demanau projectes
i pressuposts

Telf. 63 18 50.
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Poques coses a
ressenyar a l'assem-
blea general de socis
de l'Associació del
Museu Balear de Cien-
cíes Naturals que té el
seu local social al
Camp den Prohom, en
no ser la limitació del
número màxim de vo-
cals de la Junta Direc-
tiva; proposta que fou
acceptada per majoria
absoluta i que, amb to-
ta seguretat, tendrá
conseqüències l'any
que ve, quan es proce-
deixi a la renovació
dels càrrecs directius.

P.P.

Pel que fa al pressupost
per a l'any 1992, la quanti-
tat disponible ascendeix a
9.458.839 ptes., la majoria
procedent de subvencions i
ajudes per prestació de
serveis.

En el capitol de despe-
ses destaca la contratació
d'un administratiu per posar
al dia la paperassa, l'adqui-
sició d'una lupa binocular
pel banc de germoplasma i
l'edició de material didactic
i audiovisual del jardí bota-
nic.

G.M.

El proper dilluns s'in-
corporara al cos de la Poli-
cia Local de Sóller un nou
funcionan: Miguel Cladera
Massot.

Ja que al municipi nin-
gú no s'interessa per la
placa sacudía Palma.

Aquest fet desmotra
una important manca d'in-
terés entre els ciutadans i
S( bre tot els joves del nos-
tre poble. Si a n'aquesta
manca d'interés, hi sumam
les dificultats que impli-

Calendari d'activitats

El president Caries
Constantino done a conei-
xer les activitats previstes
per a l'any 1992, que són
les següents:

• Conclusió de la pri-
mera fase de les obres del
museu i inauguració d'una
sala dedicada a la história
del naturalisme a les Ba-
lears, prevista per les Fires
de maig del 1992. Inclourà
les col.leccions de caragols
terrestres de les Illes i de
conxes marines de l'Indic.

• inauguració de la

quen anar a l'escola de Po-
licia Local de Ciutat, arriba-
ra un dia en que quasi la
totalitat de la nostra planti-
lla i totes les foranes, per-
dran l'identitat d'un cos
normalment conformat per
gent del mateix poble. No
quedare mes remei que
agafar gent de fora de
Sóller i normalment de ciu-
tat hon hi ha mes deman-
da.

Guillem Carbonero,
arquitecte

També es previst no-

primera fase del jardi bo-
tànic, per les Fires.

• Organització del
Cirset d'Identificació

deis Bolets.
• Fundació del "Patro-

nat Jardí Botanic de Sóller",
amb presencia de l'Asso-
ciació,	 l'Ajuntament	 de
Sóller, la Universitat de les
Illes, Sa Nostra, el Govern
Balear, el Consell Insular i la
Direcció d'Educació i Cien-
cia.

• Catalogació de les
col.leccions depositades al
museu.

• Inici de les obres
d'una marjada dedicada a

menar Guillermo Carbo-
nero Malberti com a arqui-
tecte municipal.

Fins ara estava amb
contracte d'arrendament
de serveis i treballava set-
ze hores a la setmana. A
partir d'ara sera arquitec-

les plantes medicinals.
• Hivernacle per ger-

minació i reproducció de les
Ilavors recollides pel museu,
per tal de comprovar l'efec-
tivitat del Banc de Ger-
moplasma.

• Viatge botànic a
Sardenya per recollir Ila-
vors i plantes.

• Assistència al con-
gres de l'Associació Ibero-
macaronéssica de Jardins
Botànics, que es celebrara
a Córdoba.

• Organització de con-
ferències i exposicions de
bolets de les Balears a Ciu-
tat i als pobles de l'illa.

te interí i en farà vint-i-qua-
tre.

Els dos nomenaments
són de moment provisio-
nals a l'espera que es con-
voquin les oposicions d'ar-
quitecte i policia local a
Sóller.

Tercera Edat

Assemblea de l'Associació "Museu Balear de Ciències Naturals"

La primera sala del Museu i el Jardí Botànic
s'inauguraran per les Fires

Nomenament interf d'un nou policia i un arquitecte

Des de dilluns, un Policia Local més



CLUB CICLISTA
«DEFENSORA SOLLERENSE»

Real, 13
Telèfon 63 15 56

07100 SÓLLER (Mallorca)
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EL PATROCINI DE CURSES A:

—CONSELL INSULAR DE MALLORCA
—AJUNTAMENT DE SOLLER
—HOTEL EDEN

LA COL.LABORACIO ESPECIAL DE:

—G.A.C. (Grup d'Ajuda Ciutadana)
—CREU ROJA DE SOLLER
—JAUME CASASNO VAS
— TRANSPORTS CATERINA SASTRE
—POLICIA LOCAL DE SOLLER
— GUARDIA CIVIL DE SOLLER
—POLICIA DE TRANSIT
—EQUIPS DE SO JERONI
—SECCIO D'ATLETISME DEL
"CIRCULO SOLLERENSE"
—RESTAURANT CAN PEDRO
(de Valldemossa)
—RESTAURANT ES CANYIS
—HOTEL EDEN
— JOAN-ANTONI CASTANYER
—FELIP MONTESINOS
—MOBLES CASTANYER, S.A.
—SERVEI TECNIC ANDREU BERNAT
—U.R.E. SOLLER
—SOCIETAT "DEFENSORA SOLLERENSE"
—BODEGA SA LLUNA
— SECCIO ESPELEOLOGIA DEL
C.C. "DEFENSORA SOLLERENSE"
—SECCIO DE KARATE DEL
C.C. "DEFENSORA SOLLERENSE"
— AMICS DEL C.C.D.S.

EL PATROCINI DE TROFEUS A:

— AJUNTAMENT DE SOLLER
—GIMNAS DEL CLUB CICUSTA "DEFENSORA
SOLLERENSE"
— SECCIO DE TIR DE FONA DEL C.C."DE-
FENSORA SOLLERENSE"
—ESTABLIMENTS RULLAN
— ELECTRICA CASTAÑER
—VIAJES SOLLER
—RESTAURANT MARIVENT
—DRUGSTORE
— CAS CARRETER
—FUSTERIA PONT D'EN BARONA
—SAINT GERMAIN
—VIDRIE RIA OLIVER
—RESTAURANT SA FONT
—RESTAURANT MARISOL
—JOIERIA ESTELA
— ESTANC CARRER DE SA LLUNA

—FOTO DEYA
— ESPORTS MARTIN
—PASTISSEt3IA FRAU
—ESTANC DE PLAÇA
—CAFETERIA PARIS
—BESTARD ESPORT
—FERRETERIA CAN BIBI
—FORN DES PORT
— BERNAT PORT
— JOAN CALERO
—RELLOTGERIA SOLLERENSE
— PIZZERIA TARA

EL PATROCINI DE PREMIS A:

— CONSELL INSULAR DE MALLORCA

—AJUNTAMENT DE SOLLER
—HOTEL EDEN
—HOSTAL ES PORT
— RESTAURANT CA'N PEDRO
— INSTAL.LACIONS  ELECTRIQUES
BERNAT I BERNAT
—HIPER SOLLER
— EXPLOTACIONES HOTELERAS
— ATALAYA-CLUB
—HOTEL PORTOSOLLER
—U.G.T.
— AUTOS LLASER
—CAN TONI OLIVER
—BETACAR
—GESTORIA GIL
—HOTEL COSTA BRAVA
— CONSTRUCCIONS SUAU, S.A.

—CAFETERIA NAUTILUS
—CA' N SOLER, S.A.
—TOFOL MARTI
— HOTEL ESPLENDIDO
— ALFA JET — RENTA CAR
—JAUME GELABERT
— HOTEL LOS GERANIOS
—PASTISSERIA CAN PEP
—HOTEL MARINA
—HOTEL MARBELL
—BAR ES MIRALL
— TALLER PAU I MARCE
—BUGADERIA LA VALL
—CANN CAPO, S.A.
—EMBOTITS AGUILO - LA LUNA
—MOTOS SOLLER
—PIZZERIA DOME NICO

!..1k rol ! F101:1 Ar10 nF'

—ANTONI ALEMANY BERNAT
—BAR CA'S SIQUIER
— GERMANS PALOU FRAU
—RESTAURANT SOL I SOMBRA
—CA'N TONI REIA
—SULIAR, S.A.
—AGENCIA FONTANET
—GARATGE PEP COLOM — FIAT
—RESTAURANT CAMPOSOL
—RESTAURANT SA LLOTJA
—BAR BROTHERS
—ASSEGURANCES LLORET
—INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
BARTOMEU POMAR
—IMPREMTA CALATAYUD

— OPTICA SOLLER
— MOBLES CASTANYER
—BAR CENTRAL
—BAR "CIRCULO SOLLERENSE"
—BAR NADAL
—MOBLES NAVARRO
—MOUNTAIN BIKE 2000
—BAR MONACO
—FUSTERIA MORELL
—RESTAURANT SA SINIA
—HOTEL LADAN
—FLORISTERIA SONIA
—FUSTERIA MATEU CIFRE
—TERRA CUITA
— HOTEL MIRAMAR
— TALLER GERMANS BERNAT
— IBIZA MODA

BAR LAS PALMERAS
—TENDA LA PLAYA
—RESTAURANT SA TEULERA
— GARATGE ARBONA
—WIMPY
—ANTIGUITATS TONI DE SA COMA
— CADISTIL
— FINQUES CABOT
—BAR TURIIIIIISMO
—GENT MENUDA
—JOIERIA CLASSIC
—BAR FIRO
— DROGUERIA BERNAT
—CRESPI AUTOS
— CARNISSERIA CAN REI
—SABATERIA CHOLO
—DISTRIBUCIONES MONSERRAT
—GELATERIA CAN PAU
—BELL PUNT
— POSTRES MARROIG
—BAR MADRID
—BAR ROMPEOLAS
— TALLER FRANCESC VIVAS
—BARBERA
— BAR PEPE
—TENDA ZEUS
—BAR TRAVES
—MAKAT'S
—BUADES BOUTIQUE
— SUPER AWE
—LILIANE
—CHACHI
—PASTISSERIA

LA LAREÑA
—PASTISSERIA

TOLO TRIAS
—SULIAR — XESCA
—TOLO I KETTY
—QUIOSC LORENTE
—ART DE TOLEDO

"Boni es sligua en tenir sec.„ 
i es pa en tenir talent, 

un arrecés en fer vent, 
i es foc en tenir fred"

Una vegada més volem agrdir públicament:



Autèntic Cross a muro. (Foto: Santi - F. marques).

60. - Alia Simpson.
64. - Marina Planas.
65. - Francesca Payeras.
72. - Tussy Espigares.

ALEVINSFEMENINS:

57. - Silvia Calatayud.

ALE VINS MASCULINS:

51. - Caries Tugores.

52. - Gabriel Hemaiz.
61. - Rafel Calero.

62. - Antoni Payeras.
66. - Guillem Oliver.
69. - Marc Colom.
70. - Lluc Pomares.
77. - Xavier Muñoz.

- Caries Arce.
93. - Rafel Capó.

95 - Marc Arbona

INFANTILS FEMENINS:

CADETS FEMENINS:

32. -Marta Granado.

INFANTILS	 MASCU-
LINS:	 66. -Angela Rodriguez.

72. - Llucia Magraner.
77. - Margalida Fontanet.

100. - Eva Llobet.

V Tomeig a Tres Bandes Perruqueria J. Socias

Sampol, guanyador dins la Segona CategJric.4
Joan

Dijous i divendres es disputaren les
dues darreres partides de la Lligueta
de desempat pel segon lloc de la Pri-
mera Categoria.

Bartomeu Palou, s'imposa clara-
ment damunt en Tomás Plomer, fent
els dos aquestes caramboles:

Tomas Plomer: 9-9-10
Bartomeu Palou: 10-10-10

A la darrera confrontació Pere
Jaume guanyà a Bartomeu Palou,
sent aquest el resultat de les carambo-
les:

PereJaume: 10-10-6
Bartomeu Palou: 9-4-10

quedant definitivament així la classifi-
cació general:

1.- Joan Jorquera.
2.- Tomás Plomer.
3.- Bartomeu Palou.
4.- PereJaume.

SEGONA CATEGORIA:

Sampol es proclamà definitivament
el guanyador dins la Segona Catego-
ria, a la que el més destacable
d'aquesta setmana fou la retirada d'en
J. Agulló -per malaltia- quan portava
deu punts al seu favor.

Les darreres confrontacions dispu-
tades foren aquestes:

G. Ferrer, 2- J. Valera, O

J. Marroig, 2-B. Ense fíat, O
J. Valera, 0- J. Ouetglas, 2
G. Ferrer, 2-P. Morell, O
R. Forteza, 2-A. Labrador, O
J. Marroig, 2 - J. Valera, O

I aquests els resultats, pendents de
la disputa de la confrontació R. Forte-
za - J. Quetglas (pel desempat del
tercer lloc):

l.-J. Sampol 	  16punts.
2.-A. Labrador 	 14 punts.
3.-R. Forteza 	  12 punts.
3.- J. Ouetglas 	  12 punts.
5.- M. Ferrer 	 10 punts.
6.-P. Morell 	 8 punts.
6.-B. Enserlat 	 8 punts.
8.- G. Ferrer 	4  punts.
8.- J. Marroig 	 4 punts.
l0.-J. Valera 	 Opunts.

Billar

CEN L DE ZECUPERACIO

%ALA,
ESVELT, FÁCIL, DIVERTIT

SISTEMA PER APRIMAR-SE
I DE TONIFICACIO

DIETISTA
SOPHIE

LONGUET

HORARI DE 8 MATI A 21 NIT.
CRIDAU EL MATI -

C/. Palou, n'17- 2'- 1 a.
Teléf. 633091 - SOLLER

Desapareixerá el "Cinturó"?
Joan

Degut als grans problemes econórnics pels que estan
vessant, per la negativa de col.laboració de varias firmes p'
trocinadores habituals, dins les que destaca la que donava -

supon al Gran Premi, tots aquests darrers anys, el "Orttir
Ciclista Internacional a Mallorca" esta a nunt de de
reixer, segons informava telefónicarnent a la riostra Red.,  .

un deis coi. laboradors directes de rúnica ti.)/ta per Aficiona '
que es disputa dins la nostra lila. Les dalles anunciadas -t
principi- per a la disputa de la vint-i-setena edic15.d'una de le -

miilors poves del Calendari Espanyol aren del 7 al 1

d'Abril, creuant-com de costum- l'etapa regna la nostra

Ciclisme
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Espeleologia

Organitzat
perla Secció
d'Espete°
del C.O.D.S.

Cuatet
d'iniciació a
l'Espeleologia

Mosques cayeres

, anunciarem
oportunarnerit -fer-més
d'un mes- en aquestes
mateixes planes, la
primera actiolat pre-
vista de la recent-nas-
cude, **oció d'Epe-

lec4ØIgfa del Club
Cidfsta "Defensora
Sollerense" era l'u-
garfta" ció d'un Curset
dlaiciació a l'Eva-

Aquest curs, pre-
vist pels dies set, vuit,
catorze i quinze de
març, será impartit per
Monitors de la Iftkkra-
ció Balear d'Espeko, i
per . tnerntores del Grup
driptittocia EST, de
Ciutat, un dels pio-
nera de l'Espejeo..Ba-
toar. El
sistirà en das-
ses teórititioi els fijes
7 i 14, a lag 18'36 llo-
res, en el Teatre "De-
fensora", a on es
tractaran diversos te-
mes corn formació de

443699:ss, tavencsopor fia detécni_

ques d'esrikeologa,
etc...

Aquestes sessions
es completaran amb
dues sonidos de
practiques els dies 8 i
15, a on, si no hi ha
camvis de darrera ho-
ra, es vi,sitaran l'aveno
daid66a i un nou
aveno trobat a Balitx.

El preu del curset
(que es de tiiinc pels
sods de la Secció
dEwgieo del
C.C.b.S.) es de 4.500
ptes., quantitat que
inclou la quo* d'en-
trada a la Se, la fit-
xa federativa i l'asse-
gutrça (irl*Perlsa -

ble en aquests tipus
d'activitats)

Mosques

Corn a continuació a la Fi-
nal Comarcal disputada a Son
Angelats (Sóller), el dissab-
te, dia 8 de febrer, es va fer
als terrenys del Hipòdrom de
Muro la Final Territorial de
Cross, que pose punt i final a
la temporada del Camp a
Través Escolar Balear.

El més destacable de la
jornada fou l'elevada partid-
pació d'atletes procedents de
tot Mallorca, Menorca i les Pi-
tiusses, fet que provocà que a
moltes proves es superes el
centenar de participants. En
total varen competir prop de
500 atletes.

Bon paper el dels solle-
rics que malgrat no acabes-
sin dins els primers Ilocs, es
varen esforçar, aconseguint al
menys el regal que donaven a
tots els finalistes.

A destacar, entre tots ells,
a Salvador Pinya (fill del ve-
locista Antoni Pinya), que
aconsegui la segona posició,  i
el Sub-Campionat, dins ale-
vins masculins.

L'organització fou bastant
bona, tret d'una errada greu:
començaren a atorgar els
premis quan encara queda-
ven dues proves per comen-
car, el que obliga aturar-les,
provocant el refredament dels
atletas.

Automodelisme

VI Prova del
Campionat
de Mallorca

Joan

El passat dissabte, dia 8,
es disputa a Ciutat la sisena
prova del Campionat de
Mallorca d'elèctrics, amb
la participad() dels sollerics
Pere-Antoni Alemany i
Lluis Oliver, que passaren a
la Final B, ocupant en Lluís
el hoc quinzè i en Pere el
setzè.

BOBINATGFS
PERE

Reparació motors i
Maquines elèctriques

C/,Victeirici,50
Telf.632371

Les classificacions deis
sollerics participants foren
aquestes:

INICIACIO MASCULI:

2. - SalvadorPinya.
11. -Robert Garcia.
17. - Tofol Martí.
31. - Marca'. Got
53. - Andreu Rufián
57. - Jordi Morell.

INICIACIOFEMENI:

24. - Marina García.
37. - Marina Coll.

BENJAMINS MASCU-
LINS:

42. -Antoni Pomar.
66. - Jaume Oliver.
70. -David Payeras.

BENJAMINS	 FEME-
NINS:

56. - Marina Garcia.
58. - Elena Rogfman.
59. - Talia Radford.

Esport Escolar

Molta participació a la
Final Territorial de Cross



0
Cala Irer	 C.E.

Contra el Portmany, Tudurí
no sera alineat

El Sóller acaba el partit amb

deu homes, per lesió de Tuduri

Redacció

Alineacions

Cala d'Or: Otero, Do-
mingo, Franco, Beltrán
(Manolo), Andreu, Pintado,
Peñarrubia, Santandreu,
Cubero, Torres i Beltrán II

Sóller: Escudero, Edu
(Rodríguez), Nadal, Tovar,
Bestard, Martín, Marín, Bal-
tasar, Tudurí, Hurtado i Ro-
jas (Alfonso).

Comentad

El C.F.Sóller s'imposa
amb facilitat per 0-3 al Ca-
la d'Or, darrer classificat
de la categoria amb tan
sols 10 gols marcats amb
24jornades.

El terreny de joc es tro-
baya en males condicions;
potser podriem dir que es
el pitjor de tercera divisió;
motiu pel qual l'equip solle-
ric no va poder desenvolu-
par el seu joc corn hagués
desitjat.

Ja al minut 32 l'àrbitre
Marcos Jerónimo va
mostrar targeta roja al ju-
gador del Cala d'Or Pinta-
do quedant doncs els lo-
cals en inferioritat numéri-
ca respecte dels visitants.

El primer gol arribaria al
minut 43, de la ma de Ro-
jas.

Poc després, aJ minut
47, un tir a pilota aturada
féu que Marín establís el
0-2.

Tuduri lesionat

Al minut 77 de la sego-
na part el menorquí Tudu-
ri, en un xut potent a porta,
es va lesionar havent de
ser retirat del terreny de
joc.

El C.F.Sóller quedava
també amb un home
menys per haver realitzat
ja tots els canvis possibles.

Paró aquest fet no va
aminorar les capacitats
ofensivas dels visitants i al
minut 78 Alfonso establia
el definitiu 0-3.

Tudurí sofreix contrac-
tura muscular, !asió que el
mantendrá fora del terreny
de joc entre deu i quinze
dies. A hores d'ara es pot
afirmar que no sera alineat
contra el Pormany i es
dubte contra el Santa Eu-

L'Arbitre Marcos Jeró-
nimo no va ser gaire acer-
tat i va mostrar targetes
grogues a Santandreu,
Andreu i Marín i roja directa
a Pintado.

L'Unió doblega a l'Arenal
Buixó

El C.P. Sóller, ha per-
dut una gran ocasió, de
fugir dels Hocs de des-
cens, després de sortir
derrotat de les pistes de
l'Amanecer.

El Visa apalliça al ja
descendit At. Andratx,
mentres que l'altre equip
que Iluita per no perdre la
categoria, el Santa Marta,
va cedir dos punts al M.V.
Brasilia.

Quan tant sols falten
quatre jornades per final
de la Higa, a la máxima
categoria, dos equips ja
es poden considerar de
Preferent, At. Molinar i At.
Andratx, el tercer que els
acompanyarà sortirà de la
terna formada pels
equips del Visa, Sóller i
Santa Marta.

Jornada sense sor-
preses a destacar. Tots
els equips que jugaven a
casa seva sumaren els
dos punts en joc, menys,
el líder M.V. Brasilia que

guanya a les pistes del
Santa Marta.

En lo que fa referencia
als nostres equips, TOTS
VAREN PERDRE, menys
el C.P. Unió de Sóller, que
per a la mínima diferencia
de 5-4 doblega a l'Arenal,
en confrontació corres-
ponent a la "Higa d'Ho-
nor".

Resultats
Lliga d'Honor

Unió Sóller, 5-Arenal, 4
Amanecer, 5- Sóller, 4

Primera B
Son Ven, 7 - Unió de
Sóller, 2

Segona B
Belles Pistes, 4 - Bar
Cabrera, 5

Tercera C
Amanecer, 5 - Unió de
Sóller, 4

Femenines
Amanecer, 5 - Unió de
Sóller, 4

Petanca

frigorífico 2 puellit**Oltros
cocina 3 fuef3011*~ -

Una lavadora superoutomatica
125.000 ptas.

Una secadora ropa 5 kg.
Una lavadora superatiternOka

	
86.000 ptas.

Antenas Parabólicas 	  64.900 ptas.
Televisores 14" M D 	 29.900 ptas.
Cocinas 3 fuegos, horno y grill 	 25.000 ptas.
Secadoras desde 	 39.900 ptas.

LOTES     

Untele
Unaintna

ando distancia
¡ca 89.900 ptas.     

Televisores MITSUBISHI 33" 	 298.000 ptas.
Cámara video SABA 	 113.500 ptas.

,g6lacenes
Company
Como siempre más barato

C. Born n °3.
Telf. 631833.
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Futbol Ill Divisió . Futbol base  

Segona derrota del Sollerense
Juvenil la. Regional

Manacor, 3
C.F. Sóller, O

Alineació: Alcover, Po-
mar, David, Coca, Enseñat,
Carlos, Guerrero, Jiménez,
Rodríguez, Molino, Castañer
(Valls, Seguí).

Comentari: Els tres gols
varen arribar a la 1 a. part,
amb un clar domini de l'equip
local.

A la 2ona. part els sollerics
varen sortir amb més força a fi
d'escursar el marcador paré
no hi va haver sort davant
porta, ca] destacar dues bo-
nes oportunitats per marcar
una d'en Coca i l'altre d'en
Jiménez.

Proper partit C.F. Sóller -
Murense, el resultat d'anada
va ser 2-1 pels de Muro.

Cadets

LA Unión, 2
C.F. Sóller, 2

Alineació: Gregori, Ribas,

G.M.

Interessant jornada la
disputada dissabte passat
a les pistes del C.P.Victó-
da en la qual hi hagué
sorpreses.

La primera fou la victò-
ria tan ajustada de l'Es-
portiu Sóller contra els
Fullets, que hagueren de
Iluitar molt fort fins al final.

I la segona fou l'empat
del Caliu amb els cam-
pions de l'any passat, els
Pep Toni's. Es la primera
vegada que a un torneig
del Victòria el Pep Toni's
cedeix un punt.

El derby de la jornada
era entre Can Reus i
l'Horta, que acaba amb
resultat positiu pels del
bar.

Rock and Gol va fer
honor al seu nom i en mar-
ca nou al Kaiserlauten, si-
tuant-se primer a la classi-
ficació. Cal destacar la fi-
gura de Pep Canaves,

Juárez, Paris, Colom, Rodrí-
guez, Ros, Martínez, Carbó,
Brage, Enseñat (Valcaneras,
Harnaiz, Casas).

Amonestacions: Valca-
neras targega vermella (dues
groges). Carbó: Targeta gro-
ga.

Gols: 2-1: Enseñat, 2-2.
Hernáiz.

Comentad:
A la 1 a. part els locals es

varen imposar clarament en
els sollerics agafant una avan-
tatge de 2-0 en el descans,
que haguéssin pogut ser més
sino fós per la bona interven-
ció d'en Gregori que atura un
penalt.

A la 2ona. part els papers
es varen intercanviar i el do-
mini i bon joc va passar a ser
pels de Sóller.

En els 12 minuts el mar-
cador ja estava igualat i les
restants oportunitats no es
varen poder aprofitar ja sigui
la d'en Carbó o la de n'En-
señat que varen pegar en el
pal.

Proper partit C.F. Sóller
- San Francesc ,

porter menys golejat.
En darrer lloc els Al-

mogàvers s'imposaren al
Téntol, últim classificat
que enguany ha reforçat la
seva alineació.

Benjamins

Sóller, 2
La Vileta, 1

Alineació: Fontanet, Miki,
Esteva, Manolo, Lluís, Tomeu,
Queltxa, Sampol, Juan, Ge-
rardo, Ramiro.

Gols: 1-0 pp. 2-1. Gerar-
do.

Comentad: El partit es
decantava favorablemente
cap el Sóller. Al descans es va
arribar amb 1-0, gol fet a prò-
pia porteria a la treta d'un
corner per en Ramiro. Fins a
lo darrer de la 2ona. part els
visitants no varen aconseguir
marcar 1-1 però un gol d'en
Gerardo en jugada per la
banda d'en Juan va donar la
victória als sollerics.

Proper partit Atc. Rafal -
Sóller i Son Gotleu - Solle-
rense.

Futbol Infantil

Estudiantes, 3
Sollerense, 1

Per el Sollerense jugaren:
Liad& Ventura, Marroig, Coll,
Bernat, Víctor, Ravi, Querol,
Puig, X. Ensenyat, (Arbona,
Nofre).

Gols: Víctor.
Comentari: L'Estudiantes

va fer un bon partit dominant
la primera part, arribat al des-
cans sense gols.

A la segona part, l'Estu-
diantes arribava amb bon
domini de pilota dins l'Ama
sollerica provocant molts de
corners perilloses, aconse-
guint els seus tres gols
d'aquesta manera. El Solle-
rense es va tirar més a l'atac
creant qualque ocasió de pe-
rill.

CENTRE DE RECUPERACIO FISIOTERAPEUTA
- ALA D'OR

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

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

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

Correr Palay, 17. Tel. 6330 91 (de 8017).

Futbol Cinc en Pista

Jornada amb moltes sorpreses

Rock and Gol golejà
el Kaiserlauten

Classificació

Rock and Gol 	 330  O 23 7 6
Esportu Sóller 	 3 3 O O 23 146
Almogavers 	 320  1 18 17 4
Can Reus 	 321017174
Pep Toni's 	 211011 8 3
Caliu 	 3 1	 11	 18 15 3
l'Horta 	 3 O 1 2 15 18 1
Fullets 	 3 O 1 2 12 15 1
Kaisenauten 	 2 O O 2	 7 17 O
Tanto' 	 3 O O 2 13 29 O



Rado-Valera, la confrontació de la setmana
Joan	 quedant de moment així la classificació:

Indubtablement la partida millor de la
setmana fou la disputada entre F. Rado i J.
Valera.

Francesc Rado fou fortament presionat
tot el temps pen Josep Valera, fins que a
20 segons de la final un fall d'en Valera (a
punt de coronar una regna), possibilità que
en Rado fes mate.

Les con frontacions disputades dins
aquesta Cinquena Jornada donaren els se-
güents resultats:

A. Molino, 1-J. Montaner, O
M. Cardell, 0-J. Abellà, 1
J. Valera, 0-F. Rado, 1
J. Galindo, 0-J. Frias, 1
M. Dolz, 0-F. Esteve, 1
H. Guerrero, 1-J. Lladó, O
A. Darder, 1-N. Diez, O
P. Holt, 1-M. Sebastian, O
C. Sanmartin, 0-J. Mestre, 1

Amb 5 punts: Antoni Molino.
Amb 4 punts: Abellà i Rack").
Amb 3 punts: Cardell, Esteve, Frias,

Guerrero, Montaner i Valera.
Amb 2 punts: Darder, Dolz, Galindo,

Holt, Sebastián i Lladó.
Amb 1 punt: Diez i Mestre.
Amb O punts: C. Sanmartin.

Les partides previstes per aquesta set-
mana -Sisena Jornada- (Recordem que
es disputa a un total de 8 Jornades), són
aquestes:

A. Molino - M. Cardell
F. Rado - J. Abellà
J. Valera -J. Frias
H. Guerrero - J. Montaner
F. Esteve - A. Darder
M. Dolz -P. Holt
M. Sebastian - J. Lladó
N. Diez - C. Sanmartin
J. Mestre - J. Galindo

MAE-GERI: Atac frontal
de cama. Per a la seva exe-
cució es necessari aixecar el
genoll cap al davant i el més
arnunt possible, per segui-
dament estirar el peu i pegar
amb la seva base.

YOKO-GERI: Atac late-
ral de cama, que es realitza
aixecant la cama doblegada,
de costat, cap a on s'ha de
pegar, estirant després el
peu i pegant amb el taló o
amb el cantell d'aquest

YOKO -GER1.

MAWASHI-GERI: Atac
circular, és la que té més pos-
sibilitats de pegar a nivell alt,
degut a la seva trajectdria. Es
pot pegar amb s'empena o la
base dels dits, i l'atac surt del
darrera tins al davant, fent el
recorregut el més ampli pos-
sible.

Karate

Les regles bàsiques del Karate (4)

Atacs de cama

Els tornejos locals de DARDS
arriben a la recta final

Joan

Torneig Cafeteria Paris

Dins el Grup B Can-
di-Nando s'imposaren a
Enrique-David en els
quarts de final, mentres
Bleanyol-Bleanyol guan-
yaver a Mister-El Rei.

A la SEMI-FINAL
Candi-Nando derrotaren
clarament a Blean-
yol-Bleanyol per tres a
dos, passant directament
a la FINAL, -que molt
possiblement es disputara
la vinent setmana- contra
el guanyador del Grup A.

Al Grup A s'han de
disputar encara les con-
frontacions dels quarts de
final, que enfrontaran a:

Santi-José contra Car-
les-Suau i

Tomeu-Piter contra els

guanyadors d'una "Lligue-
ta" entre: Manolo-Micky,
Palou-Gal/ego i Capó-Pu-
jol.

Torneig Bar Nadal

De la Quarta fase
disputada la setmana
passada, (composta per
dos grups de 6), queda-
ren vuit finalistes: Ama-
dor Varon, Joan Vicens
"Deu", Antoni García, Al-
fons Ramon, Domingo
Moragues, Francesc
Atienza, Sebastià Canye-
Ilas i el guanyador de la
"Lligueta" entre en Bes-
tard, Michi i Andreu Na-
dal.

Aquesta final es dis-
puta també en forma de
tligueta", tots contra tots,
sent el guanyador del
Tomeig el que totalitzi
més punts.
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Bàsquet

Els infantils tornaren superar
els 100 punts i segueixen líders

Karateblau

Les cames són les extre-
mitats més llargues del nostre
cos, ben entrenades poden
servir per atacar des de ma-
jors distancies, i també són
les extremitats més fortes; si
ajuntem aquestes dues quali-
tats tenim una arma que seria
molt més aficaç que els punys
si no fos per una mancança,
la rapidesa.

Una vegada ben conegu-
da la técnica de cama un
bon karateca ha d'intentar
desenvolupar al maxim
aquesta qualitat i aconseguir
que realment els peus es
convertesquin també en ar-
mes, ja que es més freqüent

veure karateques incomplets
que sols utilitzen els punys als
combats, prescindint de dos
atacts tan aficaços com po-
den ser les cosses.

El més sorprenent es sens
dubte la possibilitat de realit-
zar cada tècnica de tres ma-
neres diferentes:

-Keague: (moviment as-
cendent) consisteix en llançar
la cama amb l'impuls d'estirar
i doblegar el genoll molt rapid,
a manera de "Snap", aconse-
guint així un efecte ascendent
de la cossa.

-Kekomi: (penetrant) tal
volta sigui mes lenta, però la
seva potencia Ii permet en-
dur-sen tot el que li vindrà per

Jota

SENIOR FEMENI

J. Mariana 63 -
Clinic Balear, 42

Sense cap problema, el
Mariana s'imposà a un rival
que sols demostrà bona vo-
luntat. Domini total, facilitat al
contratac i bona resolució en
el joc estàtic. Els 21 punts de
diferencia donen idea del par-
tit.

JUVENIL FEMENI

Jovent 47 -
J. Mariana 52

El que no s'havia aconse-
guit els cinc darrers partits
s'obtingué aquesta vegada.
Un joc molt distint, excel.lent
defensa individual i gran en-
cert sota la cistella contraria
demostraren que si es cen-
tren en el joc poden donar
molt més que fins ara.

JUVENIL MASCULI

Llucmajor 74 -
J. Mariana 59

Malgrat en algunes fases

del partit el Mariana es col.lo-
ca només a 4 punts dels lo-
cals, en cap moment es ten-
gue la sensació de poder re-
muntar l'encontre. La defensa
no fou suficientment agresiva
i l'atac s'embolica excessiva-
ment.

CADETE MASCULI

Gesa 59 -
J. Mariana 43

La primera part deixa sen-
tenciat el partit (38-13). El Ma-
riana dona una pobra impre-

amb una defensa dolen-
tíssima (només 6 faltes), i el
Gesa aprofità per posar dis-
tancia al marcador. La segona
part fou una altra histeria: el
Mariana crea grans problemes
als atacants i sortí bé al con-
tratac.

INFANTIL MASCULI

J. Mariana 155 -
Santanyi 7

Una vegada més, els in-
fantils guanyaren sense pro-
blema. El partit fou una còpia
del jugat 8 dies abans: pres-
sió. en tota la pista i cistella re-
ra cistella.

Anotaren: Bota 6, Cot 5,
Cobos 32, Celia 21 (1 triple),

Cifre- 7 (1 triple), Rullan 6, Vi-
cente 15, Frau 15, Morell 30,
Raja 14.

INFANTIL FEMENI

J. Mariana 32 -
Montuki 34

El pitjor equip que ha pas-
sat per Sóller, el Montuïri,
s'endugué la victòria. Les lo-
cals tengueren un munt de
desencerts: no es passaren el
baló en condicions, es defen-
saren malament, rebotaren
pitjor i no es concentraren
sobre la pista. Poc va fer el
Montuiri, però meresqué
guanyar.

MINI FEMENI

Montuïri 10 -
J. Mariana 53

No es pot dubtar que les
mini estan realitzant una bo-
na temporada. Tornaren
guanyar amb autoritat i el seu
domini fou d'una claretat que
no ofereix dubtes. Defensaren
amb força i en atac sempre
aconseguiren les millors posi-
cions front a la cistella contra-
ria.

SENIOR MASCULI

J. Mariana 67 -
Campos 49

Partit dolent i avorrit mal-
grat els dos punts aconse-
guits. La primera part es juga
fluix en defensa i els de
Campos encistellaven sense
gaire oposició.

El Mariana, que jugava
sense idees i massa confiat,
arriba al descans amb empat
a 27. La segona part es jugà
amb més cap i es defensa
millor, es corria be al contra-
tac i s'aconseguien cistelles:
el parcial fou de 40 a 22 a fa-
vor dels locals. Morell, que
reapareixia, jugà bastant be,
aixi com els juvenils Sosa i
Colom.

Partits per aquest cap
de setmana:

DISSABTE:
A les 11 h., J. Maria-

na-Pollença (Mini femení)
A les 19 h., J. Maria-

na-Palma (Cadet masculí)

DIUMENGE:
A les 10 h., J. Mariana-J.

Capó (Juvenil masculí)

davant, i té un radi d'acció
mes ampli que la primera for-
ma.

-Kebanashi: (percutant)
es una mescla de les dues an-
teriors. Es el cop típic que et
deixa sense respiració. El que
experimenta la persona que
ha rebut la cossa es similar a
la sensació que fa un martell
de compressió quan forada
una roca.

A mes de les cosses aquí
explicades, (igual que a les
altres tècniques de Karate)
n'hi ha d'altres, però ens limi-
tem a les més bàsiques per-
que al mateix temps són les
mes senzilles i bones
d'aprendre.

PETITS ANUNCIS

RECEPCIO DE PUBLICITAT
per al 'Diario de Mallorca": esque-
las, publicitat en general, classifi-
cats, etc.

Telefonau al 63.03.87

BANUS antiguitats. Restaura-
ció, compra i venda de mobles i
d'objectes antics. Carrer de la Ro-
sa, 3. Tell. 63.28.73 i 63.10.67.

COMPRAM MOBLES i qualse-
vol altra cosa rústica o antiga. Pa-
gam al comptat. Antiguitats Antoni
de sa Coma (Jeroni Bisbal). Carrer
del Vicari Pastor, 8. Tell. 63.08.65 i
63.07.68.

ES TRASPASSA LOCAL CO-

MERCIAL 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 Fi-
ladora, amb aparcament i traster.
Preus interessants. Tell. 63.03.83.

VENC PIS CENTRIC: tres dor-
mitoris, sala, menjador, cuina,
bany, terrassa, rebost i traster.
Tal 63 34 39, de 16 a 21 hores.

SE VENDEN nichos nuevos.
Telf. 63 10 53.

VENDO LOCAL calle Pablo
Noguera. Tell. 63 00 37.

SE NECESITA ayudante de co-

cina y camarero o camarera. Tell.
63 26 08.

SE VENDE PISO 106 m2., terce-
ra planta: tres habitaciones, cocina
amueblada. Calle Francia. Puerto
Sóller. Hipoteca del 70% a 10 años
a La Caixa. Resto, facilidades.  Tell.
63 07 97.

VENDO Derbi-Variant en muy
buen estado. Tell. 63 38 70.

CLASSES	 PARTICULARS.
Llengua i Literatura espanyola i
catalana. Francès i angles. També
treballs de comunicació escrita i
audio-visual. Seriositat i preus rao-
nables. Apolinar Gómez, llicenciat

en periodisme. Tell. 63 15 08 i 63
1313.

NECESSITAM JOVES per a
treballs de fontaneria i electricitat.
Tell. 63 07 96 i63 3843,

SE VENDE LOCAL apto para
garage, almacén y vivienda. Su-
perficie: 120 ó 240 m2., más 200
m2. huerto Tell. 63 04 68.

VENC R-5 PM-H amb revisió
passada el mes de desembre.
50.000 ptes, Tell. 63 05 10.

COMPRARIA CASA CON
JARDIN. Tell. 63 07 09, noches de
20,30a22h.

ES NECESSITA al.lota de 17 ó
18 anys per fer feines de casa i
guardar dos infants. Matins i cap-
vespres. Tell. 63 28 73 de II a 13 h.
ide 18a20 h.

BUSCO CHICA para trabajos
domésticos. Tell. 6307 51.

COMPRAMOS persianas vie-
jas. C/Ramon Llull, 7 (SOLLER).
Telf. 63 41 09. Fax 63 02 25.

OCASIONI SE VENDE CASA
en Sóller, C/ Moragues, 12. Precio
muy interesante por traslado. Tell.
7503 33.

VENDO MOTO BMW R-80 GS,

todo terreno, 36.000 kms. Precio
700.000 pts. Tell. 63 1650, horas de
oficina.

SE VENDE PISO en Palma, a
tres minutos Plaza España. Tres
habitaciones dobles, dos baños, sa-
lón comedor corn chimenea, coci-
na amueblada, puerta blindada.
Tell. 63.32.69, de 4 a9 de la tarde.

BUSCO APARTAMENTO sin
muebles para alquilar, en el puer-
to de Sóller. Tell. 63 38 70.

HOTEL LA RESIDENCIA preci-
sa Camareros y Ayudantes de
Camareros. Conocimientos de
inglés y alemán. Tell. 63 90 11.



Defensa presenta un recurs contra la
sentència favorable a la familia Montis

G.M.

Segons fonts no oficials, el Ministeri
de Defensa ha presentat un recurs a la
sentencia del Tribunal Suprem que do-
nava expectatives a la devolució d'alguns
terrenys militars infrautilitzats a la familia
Montis.

La sentencia feia referencia al Camp
de Futbol, al polvorí i a un olivar del costat
del torrent de la Figuera.

El rumor no ha extranyat als regidors
del PSOE Jaume Colom i Ramon So-
cies, encarregats de la gestió de possi-
bles devolucions de terrenys militars, que
des d'un principi esperaven alguna acció
del Ministeri de Defensa en favor seu.

Veu local	

Formslutx

Polèmica entom a les vivendes de protecció oficial

1 2

Atletismo

Campionat de les Balears de Cross

Cledón, Sub-Campió de les Balears El preu de cada vivenda és de
6.800.000 ptes., a pagar en 20 anys

En el transcurs d'una reunió cele-
brada a Fornalutx el dia 27 de gener
entre el gerent de l'Institut Balear de la
Vivenda (IBAVI), Isidoro Marcos, i els

12 aspirants pre-seleccionats per ob-
tenir una vivenda de protecció oficial,
es va arribar a un acord entre les parts
per a l'adjudicació de les vivendes.

Joan

El passat diumenge es
disputé a Calvié. el Cam-
pionat de les Balears de
Cross individual, amb la
participació dels sollerics
Cristòfol Castanyer i Llo-
renç Segui.

El circuit pla i ràpid, amb
bastants de "tobogans" arti-
ficials, era un autèntic
talla-cames. Es donaven 6
voltes, amb un recorregut
total de 12 qms.

Cursa dominada pen
Lupiañez, que va partir
quan i així com va voler.

Quedaven seleccionats
pel Campionat d'Espanya
els 7 primers classificats
seniors i els 3 primers pro-
meses (ja que la Federació
havia reservat un lloc pen
Mateu Canyellas).

• t •
• 1

• •
RAPID

Robert Cleción, Sub-Campió
de les Balears

De principi es va fer un
grup de 6 "promeses", entre
els que es trobava en Tofol.
Poc a poc es despenjaren
en Gornériz i en Gregorio,
quedant en Castanyer el
quart promesa i el dissetè

de la general, de la cursa
conjunta Seniors-Promeses.
Llorenç Segui opté per la
retirada.

La	 classificació 	dins
Promeses fou aquesta:

1.- Bartomeu Ginard
(C.A. Palma).

2.- Guillem Bosch (C.A.
Palma).

3.- Antoni Corró (Alcú-
dia).

4.- Cristófol Castanyer
(C.A. Palma).

A la prova de Veterans,
(que no optaven a les pla-
ces pel Campionat d'Es-
panya), la cursa es va fer
damunt un recorregut de sis
quilòmetres, imposant-se
n'Emilio de la Cámara (C.A.
Palma), seguit d'en Robert
Cledon C.A. (Palma).

P.P.

A sol.licitud dels inte-
ressats, s'acorda que totes
les vivendes s'adjudicarien
en règim de venda i no de
lloguer, d'acord amb les xi-
tres següents:

• El preu de cada mò-
dui de 90 m2. esté fixat en
6.800.000 ptes.

• L'entrada inicial seré
de 1.600.000 ptes., més
l'IVA; es a dir, uns dos mi-
lions. El Banc Hipotecan fi-
nanciará, a fons perdut, el
9% del cost total de la vi-
venda, que són 400.000
ptes., a descomptar de la
quantitat inicial. En definiti-
va, l'entrada real que
hauran d'abonar els par-
ticulars és de 1.400.000
ptes.

• Per la quantitat res-
tant, cada titular subscrirà
un préstec hipotecad
d'uns 5,5 milions amb
aquell Banc, a l'interès del
5% anual durant 20 anys.
Això fa la quantitat men-
sual de 29.000 ptes., que
s'anirà incrementant fins
arribar a les 39.000 ptes. el
darrer any.

• L'escriptura de
compra es formalitzarà en
el mateix moment de pagar
l'entrada,	 a càrrec del
comprador.

Agusti Serra encén
la polémica

En relació amb el que va
succeir el passat divendres
en el trancurs del festival
del teatre Alcazar, et GruPi
Ambient vol demanar dis-
culpes als assistents, per-
qué els vertaders perjudi-
cats váreu ser vosaltres, el
públic.

Una broma de tan mal
gust hagués pogut ocasio-
nar greus conseqüències, si

Agusti Sena escrigué: "El
solar és del poble, el poble té

dret a la paraula".

Joan-Francesc Rullan respon:
"El poble va cedir el salara

l'IBAVI. No crec que
l'Ajuntament tengui dreta

sol.licitar la revisió dels
expedients, perquè es

documentació confidencial de
'IBA VI".

Per conéixer la seva
versió, Veu de Sóller s'ha
posat en contacte amb el
secretan, Joan-Francesc
Bullan, qui ens ha assegu-
rat que "no s'ha escrit tota
la veritat sobre el tema" i ha
manifestat que "no es pot
anar pel món posant en
entredit les persones i
creant dubtes a la gent.
S'ha de tenir respecte a les
persones, al seu nom i a la
seva professió, enlloc de
crear polèmiques per con-
foses conclusions perso-
nals".

no hagués estat pel vostre
seny en el moment de co-
municar vos l'ordre de de-
'sallollament, sob tot tenint
en compte la forma corn se
vos va comunicar.

Per part nostra, vos de-
manam que no tireu les en
trades, cerqué prest el
"boom" (mal tan ben dit) del
Grup Ambient es tornaré
repetir amb nous números

"No n'he demanat
cap per mi"

Després d'afirmar que
no té cap interés personal
en les vivendes, "perquè no
n'he demanada cap per mi
ni per cap parent meu", i
que el sistema de puntua-
ció i d'adjudicació esté re-
gulat per un decret del Go-
vern, ens ha indicat que la
seva presencia a l'esmen-
tada reunió va ser expres-
sament sol.licitada pel ge-
rent de l'IBAVI, "i aixi ho
vaig comunicar a la comis-
sió de governació, sugge-
rint la conveniencia que hi
hagués qualque altre
membre del consistori".

Respecte al solar de
1.080 m2. on s'han cons-
trusa les vivendes i que
Agustí Serra afirma que es
del poble, Rullan afegeix
que "ja no es del consistori,
perquè el va cedir a ¡'IBA 1,1
pel desembre del 1989".

"No he fet escolts
a ningú"

Francesc Rullan tampoc
accepta les dissimulades
acusacions d'haver afavorit
un o altre aspirant: "No n'hi
ha cap d'ells que pugui
afirmar que els hagi fet con-
fidéncies sobre les viven-
des, parqué jo sé quin es el
meu lloc i tenc ben clar que
afavorint-ne un se'n pot
perjudicar un altre. S'han
construit 12 vivendes i hi ha
21 sollicituds, pero jo no he
presentat la documentació
ni he revisat ni puntuat els
expedients".

En darrer extrem, el
secretan afegeix que "les
¡listes provisionals mai hen
estat impugnades" i que,
una vegada adjudicades
definitivament, s'obrirà un
termini legal de presentació
de recursos per a les per-
sones que es sentin perju-
dicades.

amb mes force I jcil teS que
mai. El dia . i hora estan pen-
dents de concretl n

- V61011'04igrair les aten-
cions rebudes en tot mo-
ment per part de la Guardia
Civil, del tinent.batle Miguel
Gual i del nostre bathe Joan
Arbona. Moltesgrácies.

La Directora,
Maria Campins

Of r T

Te regalamos
una foto de
15 x 20 cm
POR EL REVELADO
DE UN CARRETE
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El desconeixement del
contingut de la reunió doné
Hoc a un article signat pel
regidor del PSOE, Agusti
Serra, sota el títol "Parlant
clar s'entenen", en el que
sol.licitava informació sobre
el tema, es queixava de no
haver estat avisat i insinua-
va certes acusacions con-
tra el batle, el secretan i al-

, tres persones sense con-

Lcretar.
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