
Els comerciants accepten el
sentit de circulació actual

El Carrer de sa Lluna
serà peatonitzat

els dissabtes
A una assemblea celebrada el passat

dilluns, a la qual assistiren la mitat dels socis,
l'Associació de Comerciants del carrer de la
Lluna donà per bo l'actual sentit de circulació
dels vehicles per aqueixa important via co-
mercial. L'acord es prengué en votació se-
creta i fou aprovat per 12 vots a favor, 8 en
contra, 4 abstencions i un vot nul.

P.P.

Amb aquesta decis-
sic') es tanca una Ilarga
polèmica iniciada dos
anys enrere, quan
l'Ajuntament acordà dur
a terme la reforma cir-
culatòria i es troba amb
l'oposició d'alguns co-
merciants, que no esta-
ven d'acord amb el
canvi del sentit de circu-
lació del carrer de la
Lluna. Ara, l'Ajuntament
tendrá les mans lliures
per acabar la reforma
circulatòria que quede
aturada a mitjan lloc i
que mai s'havia pogut
completar.

Peatonització

carrer Santa Teresa i la
plaça major. Oferta de
tancar-lo al tràfec els al-
tres dies feiners, "a les
hores que l'Associació
ho cregui més oportú.

• Possibilitar la ins-
tal.lació de parades
ambulants dels comer-
ciants de Sóller els dies i
hores que el carrer esti-
gui tancat a la circula-
d&

• Canviar els bran-
dolats de ferro que
protegeixen els piatons
que circulen per l'acera.

• Incrementar	 la
freqüència de neteja
per part de la brigada
municipal.

• Repicar i acon-
dicionar les aceres.

• Augmentar el
nombre de punts de
hum i col.locar faroles
d'estil antic.

• Ordenar l'apar-
cament de vehicles a
la plaça Constitució i li-
mitar el temps d'esta-
cionarnent.

• Habilitar apar-
caments als carrers Pa-
lou, Victòria 11 de maig i
Animes.

A més d'aquest
acord, l'assemblea ac-
capta la majoria d'ofer-
tes realitzades per
l'Ajuntament per a la
millora de la imatge co-

L
mercial i estética del
carrer de la Lluna:

• Peatonitzar-lo
els dissabtes dematí,
de 9,30 a 13 h., entre el
,	 ._aimmor

nenge Sa Rua
començarà la concentració pels
Sa Filadora. Poc després s'ini-

Ara -,sfilada de Sa Rua, per a la qual
el recorregut següent: Carrer de

sa Mar, carrer Baugá, Plaga Constitució,
.avinguda Jeroni Estades, Plega Espanya i
novament Plaga Constitució,  ones disol-
drà la comitiva.

Esta previst que la destilada de Sa
Rua -sigui amenitzada per la Banda de
Música de &Miar, que.els darrers mesos
s'ha preparat a fons per aquesta festa i
ha incorporat noves peces musicals al
seu repertori.iumenge, a partir de

!a Plaga des Castellet
'a condentració d'infants
.lisfresses i disposats a paf,'

que transcorrerà
avinguda Je-

Joan

Prop de 150 professionals enrotlats dins els
10 equips espanyols participaran a la "Primera
Challenge Volta a Mallorca", que es disputara
per les carreteres illenques del dia 1 al dia 5 de
maro. Corn a novetat, de darrera hora, la confir-
mació de la participació del CHCS (Caja Hipote-
caria Centro Sur) i del Grup Esportiu Wigarma,
que després d'haver superat els seus respec-
tius problemes federatius, participaran a la se-
va primera Volta de la temporada.

Els aficionats tindrem l'oportunitat de veure,
per primer cop, els 10 equips professionals es-
panyols junts (Banesto, Wigarma, Seur, ON-

CE, Mavisa, Lotus-Festina, Central Lechera
Asturiana, Arbach, Amaya i CHCS), en el
transcurs de la primera edició de la "Challenge
Volta a Mallorca", que intenta cobrir el buit
deixat -ja fa dotze anys- per la "Volta Ciclista
Professional a Mallorca".

De la participació de luxe d'aquesta "Cha-
llenge", indubtablement hem de destacar les fi

-gures estelars d'en Mikel lndurain, en Pedro
Delgado i en Marino Lejarreta, sense oblidar
-clar estar- als supers populars Laude Cubino,
Fede Echave, Mathieu Hermans, Blanco
Villar... i un llarg repertori, encapçalat pel pro-
fessional mallorquí Joan Llaneras, que en
aquesta ocasió sortirà corn a cap de fila de la
ONCE, respaldat per homes de la categoria d'en

Marino Lejarreta, Pedro Diaz Zabala, Neil Ste-
phens, Diaz de Otazu, Philippe Louviot, Kenneth
Waltz, Iñaki Ayarzagüena, Johnny Weltz i Alex
Zulla

Els participants a l'etapa reina (cinquena i
darrera), -que pot ser decissiva de cara a la
classificació general de les cinc proves, - pasea-
ran DIJOUS, a les 14'40 horés (horari
del'organització)per la nostra Ciutat.

Els "Forçats de la Ruta", sortiran a les 11
del mati des de la Platja de Palma, partint cap al
Control, Algaida, Montuiri, Villafranca, Petra, Si-
neu, inca, Creuer de Sa Pobla, Pollença, Puig
Tomir (Premi de Muntanya de Segona Catego-
ria), Lluc, Puig Major .(a les 1416 hores),
SOLLER (a les 1440 hores), Deià (a les 1456
hores), Sa Pedrissa (Premi de Muntanya de Se-
gona Categoria, a les 1508 hores), Valldemossa,
S'Esgleieta, Son Ven, Son Bonet, Son Ferriol,
Casa Blanca, S'Aranjassa, Pillan, i final a la Plat-
ja de Palma a les 16'21 hores.

Dijous, l'etapa reina de la "Volta a Mallorca"
amb més d'un centenar de participants

Redacció

La Comissió de Cultura de l'Ajunta-
ment acaba d'elegir les dues jovençanes
que les pròximes Fires de maig seran in-
vestides Valentes Dones 1992.

Es tracta de Margarida Fiol París i
Margarida Forteza Oliver, de 17 i 16
anys respectivament, que cursen el tercer
curs de BUP a l'Institut Guillem Colom de
Sóller. Ambdues senyoretes foren presen-
tades per l'Associació Sober/ca de Cultura'
Popular de Can Dulce.

Reforma circulatòria

Margarida Fiol París
	

Margarida Forteza Oliver

Margarida Fiol i Margarida
Forte7a, Valentes Donee'92.

ati6a Núm. 145 100 Pts.
4141eFF 	

Tercera Edat

El president, Josep Mora,
s'emociona quan rebé
l'aplaudiment unanim

deis assistents.

Els socis
impedeixen que

el president
Josep Mora
abandoni el

càrrec
P.P.

Ni una sola cadira buida
restava a la sala principal de
Can Cremat a l'hora de co-
mençar l'Assemblea general
de l'Associació de la Tercera
Edat. Quasi dos-cents socis es
reuniren diumenge passat al
local social provisional, quasi
amb rúnica finalitat d'impedir
que el president Josep Mora,
un dels fundadors de l'Asso-
ciació ara fa vuit anys, aban-
donas el càrrec per voluntat
pròpia. Al final ho aconsegui-
ren i el seu equip, reforçat amb
noves i valuoses incorpora-
cions, fou reelegit per aclama-
ció enmig de grans aplaudi-
ments.

La Junta Directiva queda
composta pels socis segiients:

President; Josep Mora
Vice-president: Pere Sam-

P01
Secretària Margot Arbona
Tresorer Jaume Serra
Vocals. Joan Ferragut,

Pere Magraner, Esteve Roig,
Catalina Forteza, Anita Li-
rón, Catalina Mayrata, Cata-
lina Sansó, Paula Oliver I
Miguel Colom.

Bibliotecària: Llucia Bru-
net

Col.laboradors; Antoni Co-
lom, Ramon Bernat, Joan,
Seguí, Amador Pérez, Fran-
cisca Vives i Catalina Vi-
cens.

(Mas informació a plana 81.

.00"
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Dos bons motius per a no perdre's Terminator 2
Els efectes especials

són corn els trucs de ma-
gia, però amb més diners i
en diferit. Al marge del seu
cost o del seu enginy tenen
un altre punt en comú: el
seu abús es inversament
proporcional a la capacitat
de reacció i sorpresa de
l'espectador. A Terminator
2 (el juicio final) d'efectes
especials n'hi ha tants corn
ofertes el primer dia de re-
baixes i aquesta sobreofer-
ta presentada corn un
reclam temptador pels seus
productors acaba essent el
seu principaldefecte. Clar
que sempre hi ha un com-
prador compulsiu i insacia-
ble...

Vull dir amb això que
Terminator 2 és una pel.lí-
cula a evitar, un plom efec-
tista i insuportable? En ab-
solut, hi ha molts motius per
a no perdre's l'última del
pinyat Schwarzenegger.
Em limitaré a destacar-ne
dos de capdals. El primer,
la denúncia clara, valenta i
sense embuts que aquest
film trepidant fa dels perills
de la policia i de la psiquia-
tria en mans d'uns indesit-
jables. Aixi, el rival del nos-
tre heroi es un model avan-
çat de Terminator (T-1000)
que, disfressat d'impecable
policia-amb-cadillac, es
dedica a dur-se per davant
tot el que troba sense par-

pellejar fins arribar al seu
objectiu, un nen maleducat
i poca-solta que resulta
que ha de salvar la Humani-
tat d'una guerra terrible i
definitiva. Paral.lelament, la
mare de la criatura, l'andrò-
gina Linda Hamilton/Sa-
rah Connor intenta con-
vencer els psiquiatres que
la retenen en un sinistre i
hermètic manicomi - pende),
centre de salut mental- que
no està tocada del bolet i
que l'únic que vol, pobris-
sona, es fer-se càrrec del
seu fillet. Una histeria tan
colpidora i emotiva corn ho
poguin ser Rubí, Leonela,
Manuela o Vientre de Al-
quiler. El desenllaç, per bé

que previssible, m'estalvia-
ré d' explicar-lo aquí.

Després de l'interès i
l'expectació que aquesta
singular història ha provo-
cat als Estats Units i a la
resta del món civilitzat, l'al-
tre motiu a destacar és
prou evident: cal veure-la
per a poder estar al lloro, a
l'última, A la page, per a no
ser, en definitiva, un margi-
nat cultural, un outsider de
la moda.

Esteu advertits. Jo em
vaig perdre Pretty woman i
encara em penedeixo.

Apolinar Gómez. Sóller,
18-2-92.

La setmana

Santoral:

Avui dia 28, divendres, Sta.
Munia i Sta. Guiverada
Passat demà diumenge dia
primer, St. Albi, St. Semproni
Dilluns dia 2 de març, St.
Simplici
Dimarts dia 3, St. Medir, St.
Ceidoni ¡St. Ermenter
Dimecres dia 4, St. Eleri i St.
Casimir
Dijous dia 5, St. Joan de la
Creu i St. Virgili

Cannurl

Sta. Múnia era una bella
donzella de Barcelona. Tenia
sempre un eixam de pre-
tendens que li anaven darre-
ra. Ella volia viure sossegada
i sentia vocació religiosa. No
es volia casar. Per tot això
va demanar al Senyor que la
fes tornar lletja i que li llevas
totes les grades que tenia.
Aixi aconseguí tomar-se
d'un color bru, quasi negre,
Ii va créixer una barba fins
als genolls i torné peluda.
Els seus pretendents van
conjurar-se contra ella i la
penjaren a una creu.

Sta. Guiverada era ma-
jordona. Es l'advocada i pa-
trona de les serventes de
capellà.

Sortejos

O en

(MI wa
Sorteig d'ahir dijous,

dia 27 de febrer

	4 	 18	 23
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o IBAN
Dijous, 27 febrer 	 77.552

Dimecres, 26 febrer 	 86.178

Dimarts, 25 febrer 	 11.966

Dilluns, 24 febrer 	 27.055

Divendres,21febrer
98.170 (S.5)

El Temps

Estació de Sa Vinyassa

Temps
indefinit

TEMPERATURES	 PLUJA

Maxima: 16,2 dia 24 2,8 litres dia 24
Mínima —0,6 dia 23 0,6 litres dia 25

El cap de setmana passat patirem les tempera-
tures més fredes d'aquest hivern en —0,4° el dissab-
te ¡-0,6" el diumenge.

Aquests dies ens ha passat una borrasca que
de moment sols ens ha deixat poc més de 3 li-
tres/m2., els núvols han estat abundants i això ha
fet que s'acabassin les gelades de dies enrera.

Les temperatures mínimes han pujat i les màxi-
mes s'han quedat un poc baixes degut a la manca
de irradiació solar.

Per avui i demà la situació es un poc indefinida,
perque sembla que encara tenim un poc d'aire fred
amb altura i aix6 fa que el temps sia insegur.

PANADERIA y PASTELERIA

O FRAU
Lluno, 7- Teléfono 630132

San, Jaume, 7- Teléfono 631286
FABRICA: Meto, 48 - Co'n Tobo/e?- Tel. 6306 5 I

MIMBRERIA Cl. Sa Lluna, 52
Tell. 63 2077

07100 SOLLER
(Mallorca)
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MUEBLES Y ARTICULOS DE DECORACION

en MIMBRE — BAMBU — JUNCO
RATTAN — MEDULA
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Malta PallaiPoe
Es Pagès

SEMBLA MENTIDA:

• Que hi hagi aranya roja a Sóller.
• Que amb tants corn n'hi ha que maten

l'aranya pel mig de plaga, encara hi hagi aranyes
que sobrevisquin.

• Que els lusters arribassin a venir, però a
les 11 hores.

• Que en Joan Oliver estigui emprenyat amb
un xino.

• Que el xino sigui el que du aferrat. Està
clar. Ono?

• La gran compra que va fer na Francisca
nostra. No va fallar de res!

• La velocitat d'algun funcional
• Que acaba a les 15 hores i a les 1505 ja

sigui per Palmanyola.
• La dificultat de trobar en Miguel Gual.
• Que prest ja complirem tres anys. La Veu

de Sóller, és clar!
• Les corbates del Batle. No les d'alcohol

sinó les de posar-se pel coll.
• Que per Sa Fira pugui venir "El último de la

fila".
• "O el pnMero. Porqué no?"
• El mig kilo de ca del meu germà.
• Ell no en volia, no en volia... però ja li han

entrat fins a tall de malea
• Que jo sé una vall que sembla un paradís.
• Que un Policia Local va cobrar, l'any pas-

sat, quan comandaven els altres, prop de 70 ho-
res extres estant de baixa.

• Les degué fer pensant, perquè sinó...
• Que ja s'acosti l'esperada reforma circula-

tòria.
• Que a Sóller ja sols hi manca "El Piraña".
• El mal vici d'un renta-vaixelles.
• Que no hi ha manera. Arreglen els Ilums

del Carrer de la Bolla i ja tornen estar romputs.
• Que "En Joan quan va arribar amb aquelles

sabatotes encalçava ses al.lotes per darrera el
campanar".

El projecte autoanomenat
d'acondicionament de la
Carretera de Deià a Sóller
segueix essent un exemple
de la mala feina del Govern
Balear pel que fa a vies de
comunicació.

Han passat cinc anys
d'ençà que es va presentar
per primera vegada el projec-
te i a pesr de roposició gene-
ralitzada que ha tengut cada
vegada, el Govern Balear se-
gueix presentat la mateixa
carretera.

Tots aquests temes són
analitzats a les al.legacions
que el GOB va presentar el
seu moment durant el peno-
de d'informació pública. En-
tre d'altres aspectes del pro-
jecte, el nostre grup va posar
de manifest els nombrosos
incompliments legals:

-Incompliment de l'article

52 de la Uei d'Expropiació
Forçosa, ja que no se justifi-
quen els motius de la urgèn-
cia de les obres a realitzar.
De fet fa més de cinc anys
que no s'han duit a terme
cap obra de neteja, reasfal-
tat, millora del pis a l'actual
carretera.

- Vulneració de l'article 56
del REglament d'Expropia-
ció Forzosa.

-Violació de l'article 19.1
de la Uei de Carreteres, en
el sentit de que cap manera
es pot considera un "acondi-
cionament" unes obres que
les que se projecten entre
Deià i Sóller. Basta dir que un
75% del traçat és de nova
planta.

- Clara infracció al decret
984/1972 que declara la Cos-
ta Noroest de Mallorca, corn
a Paratge Pintoresc, ara re-

convertit en Bé d'Interés Cul-
tural, a l'empar de la Uei del
Patrimoni Històric.

-Contradicció arnb l'arti-
cle 7 de la Uei 1/1991 d'Es-
pais Naturals de les Illes
Balears, quant a la prohibi-
ció d'aquells usos que lesio-
nin els valors ecològics o
paisatgístics de les zones
protegides.

A pesar de ser prou co-
negut, pot esser interessant
recordar algunes caracteds-
tiques del projecte:

• el 75% del trajecte és
de nou traçat.

• se mantenen 3 viaduc-
tes (90, 62 i 76 m.)

• l'amplada de la via se
duplica

• se redueix un 25% del
trajecte en una distància de
10km.

• el pressupost el ridícul
(505 milions)

• les expropiacions ho
són per l'extraordinària via
d'urgència.

• els accessos a les fin-
ques no queden resolts

• talussos i obres de
fábrica d'un gran impacte,
molt impactant i práctica-
ment irreversible.

• afecta a una zona ca-
talogada i inventariada pels
seus valors naturals i paisat-
gistics.

Davant aquest projecte,
el GOB anuncia que farà
campanya radical i activa
contra aquest projecte, tant
poc respetuós amb un dels
paisatges més grandiosos de
Mallorca.

G.O.B

Es tracta d'un projecte "mussolinian i "faraònic"

El projecte de la carretera de Deià
a Stiller, un caramull d'iLlegalitats



Sa Creu ses coses
Ribera

Sa Creu des Pont den Barona
que tomaren anys passats.
Estar a cobri de ruixats... (?)
(Sa gent diu, que per estona)

La tallaren ran de peu
sensa mirar si era Iluna.
Ningú en parla ni en diu pruna...
(Són ses obres de la Seu)

Ja haguessin pogut mirar
quan varen for s'endemessa.
Penó aixel és fruit d'una empessa... (?)
(Són coses d'un mal girar)

S'escátil, corn un fiter
embelleix s'escalonada.
Però està tan mal tallada 	 ll
(Són coses des Ilenyater)

Sa Creu dormida a un racó
espera ma d'un artista.
Però sa Creu no está en Ilista II
(Són coses d'ordinador)

Els bracos, prou maganyats
demanen cura depressa.
Però fa falta una peca 	Ii
(Són coses dels malpensats)

Arreglar Creus bon ofici
que abans feren capellans.
Però ella està en bones mans'
(Són coses sonsa malici)

Esperarem que s'artista
sa mostri un poc inspirat.
Però això es molt arriscat  II
(Són coses allarga vista)

Creu vella, poses rovei.
Creu de marés, corn tu eres.
Sant Joan de ses Rateres
(Són coses sensa remei)

Són coses que sa gent xerra.
Són coses d'un temps passat.
Són coses d'un malpensat.
Penó Sa Creu jeu en terra.

Nicolás Díez,
ploma marinera
Ens acaba de deixar una ploma i

un company.

Una ploma marinera, d'una secció
popular del "etmanari Sóller" on, amb
qüotidianeitat, en Nicolás comentava
els esdeveniments singulars i caso-
lans d'un port que ell apreciava i con-
templava cada dia.

"El Puerto, barriada marinera"
finí la setmana passada, després
d'una quinzena d'anys d'estar amb
nosaltres. Ella, juntament amb l'afec-
ció als escacs, organitzant campio-
nats i participant-hi, seran la mostra
record de la seva gana i simpatia de
viure Sóller.

Ens acaba de deixar una ploma i
un company.

Un company, afeccionat al palo-
disme, corn tots el de la casa de "Veu
de Sóller", que intentava fer arribar els
batecs del poble a totes les cases.

En Nicolás ha estat un dels pun-
tals escrivans de la darrera etapa
palmesana del "Sóller" i ha donat
fidel exemple de continuitat periodísti-
ca.

Ens acaba de deixar una ploma i un
company.

Des d'aquesta dificil missió de
fer un periòdic local, tots els com-
panys de "Veu de Sóller" Ii volem
algar la ploma de la nostra simpa-
tia.

Veu de Soller

COMPRE SU -S- PEL
en TALLER PAU i MARCE

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

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

Cridau als telèfons 63 14 62 6 63 03 87

TRANSPORTS C. SASTRE

Anam a Festa

Amb aquesta
secció, començarem
a informar-vos, durant
tot l'any, de les fires i
festes que es cele-
bren als Pobles de
Mallorca.

Després de St.
Sebastià, ja ho diu el
nostre refraner: "...fes-
tes enllà", i es ben
cert: de dia 20 de ge-
ner fins al final de
març, no hi ha cap
poble mallorquí que
faci fira ni festa. Això
si, abans de la Core-
ma, tot fan bauxa de
Carnaval.

Això idó, ara co-
mençarem pel mes
de mar-g.

Mes de Maro

• Primera quin-
zena "Fira del Fang"
a l'Orto!.

O Dia 29, Quart
diumenge de Qua-
resma, "Fasta del Pa i
del Peix" a Sant
Joan.
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Glosa

Enguany, a nou
anys de la promul-
gació de l'Estatut
d'Autonomia de les
nostres Illes, ens cal
una celebració gens
rutinaria. El pacte au-
tonòmic nacional
sembla que haurà de
marcar una impor-
tant petjada en el
camí de l'autogovern
per a Balears ence-
tat amb l'entrada en
vigor de la Llei Orgá-
nica que el 1983 ens
atorga i reconegué el
dret a gaudir d'insti-
tucions pròpies de
representació políti-
ca.

Les reiterades
peticions de millora
de les dimensions
competencials s'han
concretat en l'es-
mentat pacte, els
fruits del qual, pero,
encara no estan clarament perfilats. Per a nol-
tros els ciutadans que constitufm els pobles de
les Illes aquesta reivindicació es copsava corn
a reivindicació singularment sentida; ara ens
han escoltat, tot i que hem de restar a l'espera
de conèixer corn es desenvoluparan les pro-
meses que s'hi contenen en el pacte. No es
tractava només d'ampliar el "sostre" compe-
tencial per la raó cronológica d'haver esgotat
el primer quinquenni de vigència de l'Estatut,
sinó també i sobretot perquè formam una Co-
munitat Autònoma fonamentada en la suficient
identitat corn per esdevenir una comunitat his-
tórica. Malgrat que no hi ha antecedents mo-
derns i contemporanis d'institucions d'autogo-
vern, ni etapes no frustrades d'autonomia polí-
tica, res no desdiu que la personalitat histórica
de les Balears participa de les condicions cul-
turals, idiomàtiques i històriques que adjudi-
quen a altres comunitats el reconeixement
d'autonomia histórica.

S'ha dit amb prou arguments incontesta-
bles que no era adient que a Balears no po-
guéssim tenir la competencia en Educació, te-
nint en compte que no hi ha cap altra comuni-

tat amb !lengua prò-
pia distinta a la cas-
tellana que no la
gaudesqui. El pacte
autonòmic, pero, fi-
nalment hi posara
remei a l'anomalia,
sempre que esti-
guem convençuts de
que és una eina de
desenvolupament i
no es un objectiu fi-
nal. I el que hem de
valorar corn a cosa
més important enca-
ra: mitjançant els
acords, el Ilistat de
matèries pactades
recull una relació
Ilarga de novas
competències que
jurídicament reforça-
ran l'edifici de l'auto-
govern que tots els
ciutadans anam bas-
tint d'ençà dé la res-
tauració del sistema
democratic. Ara ISé,

també pens que el pacte -i ho vull remarcar-
no ha de ser una fita finalista, sinó una nova
passa que permeti concebre novas esperan-
ces pel nostre futur autonòmic. La clau, per
tant, no és sols l'assoliment d'un pacte, sinó el
seu posterior desenvolupament.

El nové aniversari de l'Estatut, per tant, ens
permet motivadament afirmar que Balears és
al !lindar d'una etapa de major autonomia i de-
senvolupament del dret constitucional a l'au-
togovern. Potser només ens manca demostrar
en el futur inmediat que, a més a més, formam
"entitat regional histórica", segons l'expressió li-
teral que fa la Constitució al punt ú de l'article
143 i que aplega a les autonomies històriques.
Per aconseguir això últim, tal volta ens caldria
treballar per aconseguir el que ja s'anomena a
la Mesa del pacte autonòmic el reconeixement
a la bilateralitat. El temps i la consciencia auto-
nómica que sapiguem demostrar seran els fac-
tors que ens atracaran a l'obtenció de la bilate-
ralitat amb el Govern central per fer de la nos-
tra una autonomia més forta, més gran, més
pròpia.

(*) President del Parlament de les Illes
Balears.

Aniversari de l'Estatut
Pacte Autonòmic

Cristòfol Soler i Cladera (*)

Ca Nostra
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Dia 9 de febrer, el "Diario de Mallorca" publicava un
reportatge sobre el Puig Major ¡les seves
intal.lacions militars. "Veu de Sóller", atent als
temes d'interés pera la nostra vall, ha cregut oportú
tomar-lo publicar, encolumnat tot el texte de Jaume
Casasnovas i fent selecció d'algunes de les
fotografies més representatives.

En 1.965 termina la presencia USA de
las nuevas instalaciones

El Puig lajor, ojos y oídos de hoy,
sentir de un pueblo

Debido a la
construcción de la
explanada, el Puig Mejor
perdió siete metros de
altura.

Jaume Casasnovas

El Puig Major se alza como
la montaña más alta de las Is-
las Baleares y en su cima se
halla ubicada la parte operati-
va y técnica del Acuartela-
miento Aéreo del Puig Major.
Se encuentra a una altitud de
1452 mts sobre el nivel del
mar, aunque hasta el año
1957, año en que se comen-
zaron las obras de construc-
ción e instalación de los rada-
res, su medida era de 1465
mts. El motivo de su recorte
se debió a la necesidad de
construir en su punto más alto
una esplanada que pudiera
albergar las instalaciones físi-
cas precisas para hacer reali-
dad el, en aquellos tiempos al
igual que ahora indudable-
mente, ambicioso proyecto
militar.

En todo el valle de
Sóller y Mallorca, se re-
cuerdan con cariño las fa-
mosas excursiones para
contemplar la salida del sol
en el Puig Major. Esta es-
tampa y la misa que acompa-
ñaba el ritual hacían que esta
montaña, puntiaguda por ex-
celencia, fuera querida y ad-
mirada por todos.

Un hecho curioso muestra
la estimación que sienten por
el Puig Major los sollerics ya
que se lo atribuyen como su-
yo, a pesar de ser del munici-
pio de Escorca. Ello es la
muestra de amor a un paisaje
singular, que cubre y defiende
el pequeño valle de los naran-
jos.

El día 27 de diciembre de
1953 se firmó el "Primer Con-
venio de Cooperación y De-
fensa entre España y Estados

•• Unidos". A partir de dicha fir-
ma, Los Estados Unidos
construyeron una red de de-
fensa, creando Escuadrones
de Alerta y Control en distin-

tos puntos de la geografía
española y, más concreta-
mente, el Destacamento del
Puig Mejor, comenzando en él
las obras el año 1957 y que-
dando finalizadas en el año
1959.

El día 10 de mayo de
1960, el ex jefe de Estado
Francisco Franco visitó
personalmente las nuevas
instalaciones militares.

- Desde el año 1959 hasta
el año 1964, se llevó a cabo
una primera fase de entrena-

mientos entre americanos y
españoles quedando, des-
pués de ello, bajo total res-
ponsabilidad española.

A partir del año 1965 se
pone fin a la presencia USA
en los radares del Puig Major;
pasando la operatividad to-
talmente a manos españolas,
quedando unicamente un
Capitán americano al mando
de unos treinta militares de la
misma nacionalidad que se
encargaron del mantenimien-
to de la estación de comuni-

caciones radio troposféricas.
Ahora y con el paso de los
años, ya no queda ni un sólo
militar americano y aunque
hay equipos que todavía si-
guen funcionando, su mante-
nimiento lo realizan compa-
ñías privadas. La Compañía
PAE, es la que se ocupa de
mantener los diversos medios
de apoyo, como por ejemplo
la carretera, potabilidad de
aguas etc. La segunda com-
pañía se denomina PAGE y es
la que se ocupa de mantener

la operatividad y el manteni-
miento de las comunicaciones
de la "Red de Comunicacio-
nes" -Tropo-, ubicada a unos
200 metros de la zona técnica
española.

Al frente de la primera
compañía está un gerente ci-
vil americano y el resto civiles
españoles. En la segunda un
gerente civil USA y que ade-
más ostenta la representación
de todo el personal america-
no, que son 10 en total, aun-
que eso sí, todos ellos civiles.
En el Puig Major ya no que-
da ningún militar america-
no.

En el año 1978 cambió
de nombre operativo, pa-
sando a denominarse Es-
cuadrón de Vigilancia Aé-
rea N 7 como consecuencia
de su integración en el sis-
tema semi automático de
Defensa Aérea -SADA-,
suministrando los datos ra-
dar y radio de toda la nave-
gación aérea del medite-
rráneo al centro de Opera-
ciones del Ala de Alerta y
Control. Ahora y de hecho
desde siempre, la misión
principal del Acuartela-
miento aéreo militar del
Puig Major, ha sido la vigi-
lancia del Mediterráneo oc-
cidental, convirtiéndose en
algo así, como los ojos y
oidos de la zona asignada
estratégicamente. Sus
equipos y su personal, muy
cualificado por cierto, su-
fren evaluaciones periódi-
cas teóricas y prácticas
que exigen realizar un en-
trenamiento continuo así
como un estricto control de
calidad para tener los equi-
pos con las condiciones
más optimas operativas.

La situación geo-estrate-
gica del Puig Major, le con-
vierte en uno de los puntos de
control más importante del
Mediterráneo, ya que desde
su situación controla la Costa
del Magreb, países norte afri-
canos, la parte del este y la
Península.

Las condiciones de vida
en el Puig Major son duras,
por la orografía del terreno, ya
sea en desplazamientos ruti-
narios, como en los aislamien-
tos que sufren cada vez que

Continúa en página següent
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"No existen hi los comprobados de
detección de OVNIS"

Si nieva en el pico, se tienen víveres
para 9 días

Ve de la página antenor
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El Puig Major sempre ha estat una estimació pels
sollerics i un simbol. A partir dell .959 ha tengut
una presència militar que ha introduit nous
missatges i terminologies. Darrere el mot de "ses
bolles" s'hi pot resumir tot un tema estratègic, molt
desconegut els primers anys. Aquest reportatge
cavalca entre el nostre Puig Major d'antany i la seva
funció de present.

nieva en las montañas de la
cordillera de Alfábia. El trabajo
en el Puig Major conlleva du-
ros sacrificios ya que, debido
a la alta operatividad de la mi-
sión de vigilancia asignada,
todos los equipos y elemen-
tos técnicos deben estar en
óptimas condiciones de traba-
jo las veinticuatro horas del
día y los trescientos sesenta y
cinco días del año. En el radar
no vale el más tarde, todo tie-
ne que ser ya. Tanto con nie-
ve como sin ella, con frío o ca-
lor todo debe estar siempre a
punto.

En ocasiones, por alguna
avería, el personal ha tenido
que trabajar hasta 48 horas
sin parar. El cumplimiento de
la función estratégica es lo
primero. En ocasiones el ais-
lamiento por nieve impide rea-
lizar los relevos cuando se
debe. En estos casos hay ví-
veres de supervivencia estu-
diados para un tiempo de ais-
lamiento de 9 días. En ocasio-
nes, y si la situación lo requie-
re, en casos de nieve, se tiene
que realizar el ascenso de
personal al área técnica me-
diante raquetas a pie.

El personal destinado
en el área técnica está ob-
viamente expuesto a las
radiaciones de radioactivi-
dad debido a la radio-fre-
cuencia que emiten los
aparatos. Para controlar la
cantidad a la que están ex-
puestos, todos y cada uno
de ellos, llevan consigo un
dosimetro que cada cierto
tiempo, se manda al CIMA
—Centro de Investigación
Médico Aeronáuticas— en
Madrid.

La plantilla destinada en el
Acuartelamiento se ha redu-
cido considerablemente si
contamos que en pocos años,
ha sufrido un recorte del trein-

ta por ciento en los militares
profesionales y un cuarenta
por ciento en el personal de
tropa.

A pesar de la escasez de
personal, en el Puig Major la
vida continua, aunque redun-
da en perjuicio de los allí des-
tinados. Aparte de todos los
servicios de índole oficial, to-
davía colaboran en las posi-
bles tareas de rescates por la
zona, búsqueda de excursio-
nistas y trabajos humanitarios.
Los medios a su alcance es-

tán siempre a la disposición
del necesitado; médicos, am-
bulancias etc.

La colaboración en ta-
reas de infraestructura du-
rante el tiempo de la Mos-
tra Internacional Folklórica,
supera en sobremanera la
integración militar del Puig
Major a la vida cotidiana ci-
vil.

Se ha creado una bibliote-
ca muy completa, una video-
teca y hace muy poco tiempo,
la Oficina de Información al

Los rbdares
controlan toda
la costa occidental
de Africa.

El Teniente Coronel Ma-
nuel Marco Isern ostenta la je-
fatura del Acuartelamiento del
Puig Major desde el mes de
febrero de 1991. En su época
de capitán ya tuvo allí su des-
tino desde el año 1974 hasta
el año 1983. El es el décimo
jefe del Escuadrón y con él va
una circunstancia un tanto
inédita. Todos los Jefes del
Acuartelamiento han ostenta-
do siempre el grado de Te-
niente Coronel siendo él el
único que se hizo cargo de
dicha unidad siendo tan solo
Comandante.

Que piensa de la aper-
tura del mundo militar al
mundo civil?

El Militar está perfecta-
mente integrado en la socie-
dad de la que forma parte y a
la que sirve dentro del marco
de la Constitución y nuestras
Reales Ordenanzas.

Satisfecho con el per-
sonal a sus órdenes?

Por supuesto que sí. Sin
ganas de menospreciar a na-
die, tengo el mejor personal
que un mando militar pueda
desear.

Y los soldados?
Es una preocupación

constante que tenemos. Son
el elemento básico de los
ejércitos, de su preparación
depende, en gran parte, la
eficacia de las Fuerzas Arma-
das. El tema prioritario consti-
tuye dotarles de los medios
posibles para sus horas de
descanso.

Puede decirse definiti-
vamente que ya no hay mili-
tares americanos en el Puig
Major?

Efectivamente ya no que-
da ningún militar americano.
Tan sólo quedan dos geren-
tes y 10 civiles más america-
nos que llevan el manteni-
miento de los equipos USA. El
resto de personal es civil y
español.

Es verdad que los rada-
res del Puig Major han de-
tectado OVNIS?

No existen hechos com-
probados de detección de
objetos volantes. Si en oca-
siones se produce propaga-
ción anómala, fenómenos me-
tereológicos etc. que la ima-
ginación humana interpreta
de forma más o menos fanta-
siosa.

El personal del Puig Major
colabora en rescates

Soldado —0FIS—. Esta oficina
es la que se ocupa de acercar
al soldado, sobre todo al que
proviene de un medio rural, a
las posibilidades que la admi-
nistración ofrece. Las excur-
siones y visitas a lugares de
interés de la isla, se vienen
realizando muy a menudo. En
la montaña se ha construido
un altar a los pies de la Virgen
de Lluc y una Capilla que al-
berga la Imagen de la Virgen
de Loreto, patrona del arma
de Aviación.



Massiva assistència a l'assemblea general

Josep Mora: "Inaugurarem el nou local amb
una gran festa... si hi som a temps"

Placid Pérez

L'assemblea començà
amb la lectura de l'acta
anterior i la relació dels
socis desapareguts du-
rant el 91, pels quals es
guardé un respectuós
minut de silenci.

Activitats 1991

Seguidament, el pre-
sident Josep Mora enu-
meré, les nombroses con-
ferències, trobades, reu-
nions, xerrades, celebra-
cions, aniversaris, xocola-
tades, bunyolades, di-
nars, berenades, balls,
obres de -teatre, excur-
sions, matances, desfila-
des, misses, projeccions
de videos, pel.lícules i fil-
mines i demés activitats
realitzades durant el curs
1991, sempre a preus
subvencionats.

Es referí també a les
despeses realitzades al
futur local de Ses Escolà-
pies per a la instal.lació
d'un equip de megafonia
per compte de l'Associa-
ció, que ha costat
202.000	 ptes.	 "Uns

doblers ben gastats —di-
gué Josep Mora— perqué
si no ho disfrutam nosal-
tres, ho agrairan els qui
ens vendran darrere".

Substanciosos dona-
tius

A continuació, s'in-
formà als socis de l'estat
de comptes de l'Associa-
ció, que ofereix un supe-
rávit de 3.426.569 ptes.,
sobretot gràcies als dona-
tius de particulars. Josep
Mora enumerà una per
una les donacions dels
socis, "petits i emotius de-
talls —digué — que supo-
sen uns ingressos de
172.739 ptes.", i s'emo-
cioná visiblement quan
explicà que havia rebut
un donatiu anònim de
600.000 ptes. i un altre
d'un milió: "vaig estar
dos dies que la cam no
em tocaya els ossos".

S'acordà per unanimi-
tat que constas en acte
l'agra:iment de la societat
als altruistes donants, així
corn al cardiòleg Arnau
Casellas, al soci protec-
tor Josep Puig que morí
l'any anterior, i a les enti-

tats Sa Nostra i La Cai-
xa, per les atencions pro-
porcionades a l'Associa-
ció. També es reté home-
natge als socis fundadors
Bartomeu Pons i esposa
per les orientacions ge-
rontológiques ofendes als
associats.

Nou local social

Quant al pressupost
pel 1992, no es pogué
concretar gane a causa
de la incertesa sobre la
data d'inauguració del
nou local social, "que ce-
lebrarem amb una festa
de pinyol vermell.., si en-
cara hi som a temps".

A més de les activi-
tats habituals, l'Associa-
ció té en cartera la modi-
ficació puntual dels Esta-
tuts I, sobretot, l'adapta-
ció del nou local de Ses
Escoldpies: secretaria i
arxiu, terrassa, brando-
lats, jardí, menjador i sala.

Josep Mora parlà
amplament d'aquest te-
ma i de les dificultats sor-
gides a darrera hora res-
pecte a la titularitat del
mateix: "El local no sera
nostre, sinó de tots els

membres de la tercera
edat - manifestà perquè
aixf ho volen els organis-
mes oficials. Encara no
sabem corn es gestiona-
ran el bar ni el menjador,
ni els aventatges que
tendran els socis; però,
en qualsevol cas, lAsso-
ciació es sotmetrà a la
decissió de l'Ajuntament
amb esperit de collabo-
ració".

Cinema i festa

Per començar amb
bon peu, la nova directiva
ja té organitzat per dijous,
dia 5, la projecció de la
pel.lícula Yo soy esa de
Isabel Pantoja, oferida per
la Caixa de Pensions. En
acabar es servirá un be-
renar.

El dia següent, di-
vendres, es celebra la
festa del Crist de Medi-
naceli, al port de Sóller, a
les quatre del capvespre:
missa i cançons. Finalit-
zats els actes religiosos,
gran xocolatada amb en-
saTmades a I Hotel Mira-
mar. Cal recollir el ticket a
l'Associació de la Tercera
Edat.

Pere Sampol: "L'amo En Pep ha de ser
el que inauguri el nou local"

A l'hora d'elegir la nova Junta
Directiva per imperatiu dels Esta-
tuts, Josep Mora presenta la dimis-
sió al.legant que "és necessari que
tots remem un poc: hi ha gent molt
valida que no es vol banyar i jo mol-
tes vegades ja perd el fil i faig
qualque caduf".

En nom de la Directiva li contes-
ta el vice-president Pere Sampol
recordant "tot quant ha fet, amb
tanta il.lusió i tant entusiasme, per

aconseguir una associació de més
de 400 socis". Més endavant es
remeté a les gestions que el presi-
dent havia fet pel nou local: "Quan-
tes gestions! Quantes entrevistes
amb els estaments oficials, guan-
tes rabiades i baralles amb l'arqui-
tecte; i també guantes ingratituds i
guantes incomprensions!".

Finalment, acaba proposant la
reelecció de Josep Mora i de la
candidatura elaborada d'amagat

d'el! per la pròpia Directiva. "Els
que hem estat més prop d'ell
comprenem molt bé la seva positu-
ra, penó sabem també que és in-
substituible i no podem permetre
de cap manera que deixi la presi-
dència: ell, que ha Iluitat tant pel
nou local, ha de ser el que l'inauguri
corn a president".

No cal dir que, després
d'aquesta intervenció, la proposta
fou aprovada per aplaudiment.

nins i nines

Bauça 8 Soler

REAPERTURA DIVENDRES
28 DE FEBRER CAPVESPRE.
MODA PRIMAVERA - ESTIU

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

enquadernades o sense.
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Associació de la Tercera Edat L'Hospital  

Joan Baptista Ferrer Morey,
mor a prop dels 100 anys

M.K.

Dimarts, dia 25 de febrer,
va morir Joan Baptista Fe-
rrer Morey, resident de la
Casa de Família "Mare de Déu
de la Victòria". El senyor Fe-
rrer Morey hagués complit 100
anys el proper dia 5 d'abril. La
noticia de la mort del qui tam-
bé es conegut amb el pseu-
dònim literari d'Urso de Ligia
va commocionar la comunitat
dels allotjats a L'Hospital, així
corn els parents i coneguts,
perquè esperaven poder ce-
lebrar, ben prest, el centenari
del naixement del finat.

Joan Baptista Ferrer va
néixer a Sóller dia 5 d'abril de
1.892. Quan tenia 17 anys va
emigrar cap a la República
Dominicana, on es va establir
a San Pedro de Macoris. Jun-
tament amb els seus germans
va fundar una de les grans
ferreteries d'aquell país cari-
beny.

L'any 1.919 es va casar
amb na Catalina Maria Al-
cover Casasnovas. Fruit del
matrimoni va néixer un únic
fill, Antoni J., resident a Santo
Domingo i casat amb na Wil-
ma Benzo, Directora del Mu-
seu Nacional d'Història i
Geografia de la República
Dominicana.

Quen es varen retirar, es
varen establir a Sóller, al ca-
rrer de Sa Mar, retornant du-
rant un breu espai de temps a
la república caribenya des-
ores varen tornar a Sóller, es-
tablint la seva residencia defi-
nitiva, des de 1.984, a L'Hos-
pital.

A més dels negocis, Ferrer
Morey es va distingir corn a
bon diletant de música, prac-

P.P.

El solar on esteva situat
l'antic Molí de Can Negre,
situat al carrer de l'Alqueria
del Comte, que ha estat re-
centment adquirit per l'Ajun-
tament, comença a ser habi-
litat corn a placeta o jardí
públic.

Membres de la brigada

ticant el violí. També compo-
saya poesies, tant a Macoris
corn a Santo Domingo corn a
Sóller. L'any 1.991 va guanyar
el segon premi literati "Gui-
llem Colom Ferré" amb la
poesia "Binibassi".

Entre molts més altres me-
rits atorgats a la República
Dominicana es posseidor del
Reconeixement per part del
Centre Recreatiu Espanyol de
San Pedro de Macoris.

Amb la mort d'Urso de Lí-
gia, tant l'Hospital corn tots
els que el varen conèixer han
perdut un amic i un poeta, un
home que duia la poesia dins
la seva sang. L'any 1.984 va
escriure:

"...I el dia que morirem,
en el cel il.luminarem
una estrella apagada".

municipal d'obres estan
procedint, des del passat
dimecres, a l'eliminació dels
grandiosos esbarzers que el
cobrien totalment. Les pe-
dres d'obrar que es troba-
ven amagades davall els
esbarzers, restes de l'antic
edifici esbucat, han estat
traslladades al solar de l'an-
tiga depuradora per a la se-
va reutilització.

Comença la neteja del solar
del Molí de Can Negre

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.



En dos anys, s'ha eixugat un deute de 10 milions

Guillem Bernat: "Volem celebrar el 106.
Aniversari amb actes extraordinaris"

• L'Associació Sollerica de Cul-
tura Popular (ASCP)de Can Dulce ce-
lebrà dissabte passat dia 22 la seva
assemblea anual de socis, en la qual
la Junta Directiva donà compte de les
activitats i balanç econòmic dels dos

darrers anys, perquè l'any 1991 no es
convocà la reunió per problemes tèc-
nics d'ordinador. Assistiren a l'acte
una trentena dels quasi 400 socis
que composen aquesta entitat cultu-
ral.

P.P.

El president Guillem
Bemat comença fent balanç
de les activitats realitzades, i
destacà que participen a les
activitats de l'Associació una
mitjana diaria de 160 perso-
nes, la majoria menors de 13
anys.

L'entitat compta amb
vuit organitzacions integra-
des permanentment (Grup
Ambient, grup de teatre Co-
rriola, Grup Novetat, Escola
de Música, Aires Sollerics,
Juventuts Musicals, C.F.
Sóller i Mostra Internacional
Folklórica) i altres set cursets
amb monitors: costura i bro-
dat, francès, anglès, dibuix i
pintura, gimnàstica, jazz i
ballet clàssic. A més
d'aquests, que són fixos,
s'han organitzat esporàdi-
cament altres cursets de ball
de saló, de cuina,

Deute eixugat

El tresorer Pere Pons in-
formé que entre els anys
1990 i 91 s'havia aconseguit
eixugar els 10.67.994 ptes.
que muntaren les obres
d'adequació de l'edifici
que ocupa el local social.

D'aquesta quantitat
manquen a tornar 4.335.000
ptes. que foren avançades
pels socis en forma d'apor-
tacions voluntarias de 5.000
ptes. En total es varen
subscriure 867 aportacions,
vint de les quals foren amor-
titzades en el transcurs de
la mateixa assemblea, i es
va aprovar pel 1992 un pres-
supost amb superávit per tal
de seguir tornant als socis el
valor de les aportacions que

subscrigueren.

Millores a l'edifici

Pel que fa a les millores
realitzades a l'edifici, Gui-
Ilem Bemat digué que l'As-
sociació havia acondicionat
una sala per ballet, col.locat
portes als banys i portillons
als prestatges de la bibliote-
ca, a més d'estufes de gas
butà per a cada aula. Infor-
mé també i agraí que el pro-
pietari del solar del darrera
havia cedit al casal la franja
de terreny neceséria per
quadrar el jardí. Com a as-
sumptes pendents resten la
instal.lació de focus apro-
piats per a les exposicions a
la sala d'actes i, sobretot,
l'acondicionament. del jardí i
de les botigues.

Dese aniversari

Pel que fa al programa

d'activitats previstas per a
l'any 1992, el president ma-
nifesté que, a mes dels cur-
sets i actes habituals, s'es-
tava organitzant una serie
d'actes extraordinaris en
commemoració del desè
aniversari de la fundació de
l'entitat.

Amb aquest motiu, está
previst un concert extra,
conferencies, glosades de
picat, teatre vanguardista,
una taula rodona sobre la
cultura actual i una trobada
amb altres centres culturals
de l'illa per tal d'estudiar la
possibilitat d'intercanvis cul-
turals.

Aquests actes culturals
es celebraran abans del dia
12 del proper mes d'agoSt, -
data en la qua!, deu anys en-
rere, Joan Puigserver,
Magdalena Calafat i Gui-
Ilem Bernat signaren l'ac-
te fundacional de l'Associa-
ció.

Ben aviat es firmará un conveni de coLlaboració entre l'ASCP i
l'Ajuntament de Sóller.
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7 o
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Sábado día 29,
gran baile
de Carnaval
amenizado con la
música en vivo
de la orquesta
ESTEL D'OR
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Cultura

G.M.

La Comissió de
Govern de divendres
passat va acordar la
signatura de quatre
convenis amb diferents
entitats i associacions
culturals i l'Ajuntament.

Concretament els
afectats per l'acord són
el Casal de Cultura, el
Cor Pro Musica Cho-

l'Associació
Sollerica de Cultura
Popular i l'Escola de
Música de Can Dulce.

Els acords obliguen
l'Ajuntament a la con-
cessió d'ajudes de ti-
pus econòmic i perso-
nal a canvi de la realit-
zació d'activitats cultu-
rals, posar a disposició
de l'Ajuntament els lo-
cals i disposar de pla-
ces gratulles als cursos
que es realitzin per per-
sones amb problemes
econòmics.

Els convenis es
desglosen de la se-
güent manera:

• Casal de Cultu-
ra. L'Ajuntament desti-
na 400.000 pessetes
anuals i servei de neteja
(mínim dues persones,
dues hores, dues ve-
gades setmanals) a
canvi de mantenir el
Museu obert al públic,
realitzar con a minim
tres exposicions anuals
i posar a disposició de
l'Ajuntament el local per
actes cívico-culturals.

• Cor Pro Música
Chorus. L'Ajuntament

atorga una subvenció
de 225.000 pessetes
anuals a canvi de la rea-
lització de quatre con-
certs per Sa Fira, dia
del Turista, Santa Ceci-
lia i Nadal.

• Associació
Sollerica de Cultura
Popular. L'Ajuntament
aporta servei de neteja i
850.000	 pessetes
anuals a canvi de poder
disposar del centre cul-
tural Can Dulce. Es re-
servaran deu places
amb matrícula gratu'lla
per persones amb pro-
blemes d'integració so-
cial, personal o econó-
mica previ informe de
l'Assistent Social muni-
cipal. Una comissió de
seguiment	 formada
pels regidors Miguel
Nadal i Amador Cas-
tanyer	 avaluará	 el
programa d'activitats.

• Escola de Mú-
sica de Can Dulce.
S'atorga una subvenció
de 500.000 pessetes i
inicia les gestions per
municipalitzar-la.	 L'Es-
cola reservará cinc pla-
ces gratulIes.

Revisió el 93

Tots els convenis,
que prest es signaran,
tenen un carácter anual
però són revisables i
prorrogables. El consis-
tori inicia d'aquesta
manera una nova políti-
ca de financiació dels
grups culturals, obli-
gant-los a l'organització
d'un minim d'activitats.

Assemblea de l'Associació Sollerica de Cultura Popular (ASCP) Succeïts

Un jove
detingut per
dos robatoris

Redacció

El passat dissabte, dos roba-
toris tingueren lloc a la nostra ciu-
tat. Es dóna la casualitat de que
els dos ocorregueren al mateix
edifici del Caner de sa Mar i
comesos pressumptament per la
mateixa persona. La Guàrdia Civil
va detenir corn a pressumpte
responsable dels dos fets, a un
jove natural de Palma i resident a
Sóller a temporades. A.C.C., de
23 anys, va passar a disposició
judicial acusat de Causar mals a
un ciclomotor que va sostreure i
del robatori de joies.

A.C.C. va robar un ciclomotor
al mateix Carrer de Sa Mar i es va
desplaçar amb ell a Palma, on fou
recuperat el vehicle. El pres-
sumpte Iladre va retomar a Sóller
amb el darrer tren i fou retingut
una hora després. Cal remarcar
que el robatori s'havia realitzat a
les 13'30 del migdia.

A última hora hem sabut que
amb l'esforç de la Guàrdia Civil
s 'han pogut recuperar les joies
robadas, que en total pujaven a
unes 300.000 pessetes. El recep-
tor del material fou també detin-
gut i posat a disposició judicial.

Església

El proper dimecres
la processó del
Dimecres de
Cendra

Redacció

El proper dimecres, dia 3 de
marc, es celebrarà corn ja és
habitual de cada any la proces-
só del dimecres de cendre.
L'acte tendrá lloc a les 1830 ho-
res, poc abans de la missa de
les 19 hores. La processó, que
traslladarà la imatge de La Sang
des de l'església de Nostra
Senyora de la Victòria de l'Hos-
pital, fins a Sant Bartomeu anirà
pel carrer de l'Hospital, Sant
Joan, Sant Bartomeu, Bon Any,
Placa de la Constitució i entrada
a la parròquia.

Els organitzadors han volgut
que, amb aquestes retxes, to-
thorn es consideri convidat tant
ala processó corn ala missa.

Intencions per municipalitzar l'Escola
de Música de Can Dulce

Convenis culturals obliguen
els grups a organitzar
un minim d'activitats

CA'N DULCE
L'ASSOCIACIO SOLLERICA DE
CULTURA POPULAR COMUNICA:

QUE LES APORTACIONS VO-
LUNTARIES SORTEJADES A L'AS-
SEMBLEA EL DISSABTE DIA 22
CORRESPONEN ALS NUMEROS:

033 - 036 - 039 - 058 - 070 -
133- 151 - 350- 370 - 393 -
453 - 478 - 695 - 705 - 755 -
759 - 870 - 898 - 930.

LES QUALS SE TORNARAN
ALS SEUS TITULARS, QUE HO
REBRAN PERSONALMENTE AL
SEU DOMICILI.

LA DIRECTIVA

HOTEL
BRISAS

Día 29 de Febrero

GRAN BAILE
DE DISFRACES

Amenizado con la

Orquésta COCTEL

Les esperamos!!!
Vos esperam!!!
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A Nicolás Diez
"IN MEMORIAM"

El Instituto de Formad. An Profesional (Profesores, per-
sonal no docente, padres Y alumnos) queremos hacer pa-
tente el sentimiento de per' dida que tu muerte nos ha
causado.
- Fuiste padre y compañero, como tal te tuvimos, y pa-
ra muchos de nosotros fuiste, además, un amigo.

Para tu familia ánimos, y para ti bkoies, nuestro me-
jor recuerdo,

Descansa en paz.
institut de F. P.

Joan Miró*

El C.P. Sóller, ¡Santa Marta
en perill de descens

Buixo
	

fermes candidats a perdre
la categoria.

Després de la victória
del C.P. Visa a les pistes
del ja descendit At. Molinar
I la nova derrota del C.P.
Sóller a casa seva, davant
el Puente, fa que aquest fi-
nal de Higa, —tan sols que-
den per disputar-se tres
jornades—, acapari l'atenció
de tots els aficionats, en lo
que fa referència als da-
rrers Ilocs, que després de
haver-se jugada la jornada
nombre 19, confirma el
descens de categoria als
equips del At Molinar i At.
Andraitx. El C.P. Visa ha
fuit, de moment, dels !Ices
perillosos, mentres que
Sóller i Santa Marta Iluiten
per una plaça de salvació,
un dels dos, són els més

Resultats:

Lliga d'Honor
At. Andratx, 4—Unió de
Sóller, 5
Arenal, 6—Santa Marta, 3
Sóller, 4—Puente, 5
At. Molinar, 4—Visa, 5

Primera B
Unió de Sóller, 8—Inca, 1

Segona B
Cabana, 6—Belles Pistes, 3

Tercera C
Unió de Sóller, 9—San Ab-
dón, O

Femenines
Unió de Sóller, 6—Punta
Verde, 3

Noces d'Or
Gabriel Oliver i Rosa Morell celebraren el passat dia

17 de febrer, rodejats de familiars i amics, el seu cinquan-
ta aniversari de matrimoni.

Commemoraren el mig segle de felicitat compartida
amb una Missa a l'Església de la Mare de Déu de la Vic-
tòria, l'Horta, i amb el posterior dinar familiar.

Per Gabriel i Rosa va ser un dia molt especial que els
va suposar reviure un deis moments més feliços de lá sa-
ya vida: el dia de la seva boda.

Enhorabona i que la celebració de les noces d'or ser-
veixi per unir-vos més i més en la institució de l'amor.
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El dimecres, 4 de març,
comença per a l'Església
l'exercici de la Quaresma. Son
uns 40 dies de caminar cap a
la Vida, la Pasqua.

A Sóller:

• El mati, a les 8 h., al
Monastir de l'Olivar, Missa
amb imposició de cendra.

• A les 11,30 h., a l'esglé-
sia de l'Hospital, Missa amb
imposició de cendra.

• A les 18,55 h., hi haurà
el trasllat processional de la

imatge de La Sang, des de
l'església de l'Hospital a la
Parroquia de St. Bartomeu. A
continuació la Missa amb im-
posició de cendra. El trasllat
processional sera pels carrers
Hospici, Lluna, St. Joan, St.
Bartomeu, Mare de Déu de
Bon Ang i Pl. Constitució.

A l'Horta: la Celebració
sera a les 19 h.

Al Port: ales 19,30 h.

A Biniaraix: a les 20,00 h:

Veu d'Església

Francinaina
Cirer:
27 de febrer

Aquesta dona sí Os un
bon mirall parqué els cristians
fixem els nostres ulls en la
seva imatge. •

Fou beatificada. Pare, no
tenia la fama publicitaria, ni
el poder intelectual, espiritual
o polític—econòmic, ni l'auto-
complaença que, sembla,
no poden ésser camins que
menin ala santetat.

Això hi dic fixant-me en
Jesús de Nazaret, el Crist
Ressuscitat. Qualsevol de
nosaltres podem caminar cap
a la santetat consumada,
atapida i sacsada, transitant
en aquesta vida:

• Per la ruta de l'anoni-
mat, la sencillesa, i la humih-
tat, encara que aquesta ruta
sigui admirada, coneguda i
celebrada pels altres.

• Amb una profunda i in-
tensa experiència de Déu
que, a semblança de Jesús,
vessa bondat i misericòrdia
pels altres, assumeix la puja-
da ala creu i el dolor.

• Exercint la Caritat,
l'amor de Déu, des de la hu-
militat i l'experiència de Déu,
no pel camí del poder o l'au-
tosuf iciència.

La Beata Francinaina Ci-
rer i Carbonell, Germana de la
Caritat, si és una mesura de
santetat consumada, atapida
I sacsada.

Llorenç Lladó Calafat

Petanca

Dia 6
reapareix el
Grup Ambient

El Grup Ambient us
comunica que el proper dia
6 de març a les 22 h. té
previst reaparèixer tal corn
ja va fer-ho el passat dia 14
de febrer al mateix Teatre
Alcázar per oferir-vos l'es-
pectacle que, per les cau-
ses ja esmentades en la
passada edició d'aquest
mateix setmanari, no va
poder dura la fi.

La nostra intenció es no
fer pagar entrada, per res-
pecte a totes aquelles per-
sones que ja ho feren el
passat dia 14.

Us volem dir que tenim
unes despeses que hau-
rem de tornar a cobrir corn
són el Iloguer del Teatre
Alcázar, el Iloguer de
l'equip de so, la confec-
ció de la propaganda en-
tre d'altres. Per aquest mo-
tiu hem pensat en fer un
sorteig consistent en un
viatge (Iloc i dates encara
per concretar) per tal que
aquelles persones que no
duguin entrada o no assis-
tiren al passat festival, pu-
guin col.laborar amb la
compra d'un o més bitllets.

Us donam les grades
anticipades i us esperam
amb més ganes i més
eufòria que mai. Fins dia
6 de març.

Grup Ambient

4 de març: comença la Quaresma



El solleric -en tercer Hoc- en aquesta bella instantania del nostre enviat
especial.

El C.A. Palma, cinquè classificat
al Campionat d'Espanya de Cross

Tegol Castanyer entrà al lloc 31

José-Francisco amb la copa mes important que fins ara ha
aconseguit el karate solleric.

Di
de

lars

	Dern , 	Auatre

	

capvespr	 ,ca f'inaugu-
	ració de 	-Js biliars de

	

Gran Mz-. 	de o "Botigue-
	ta". Per (	 -iernorar

veniment iL,cal els organitza-,
dors compiten amb la col.la-
borack5 de l'Ex-Campió

Espanya	 -s Flandes
)AN FAR. 	disputará
, a partida c. , 	en LUILL

(Jugador deenmara Ca-
tegoria Nacional). -

Per alta cafre el conegut
Ex-Ctimplá d'Espanya
PERE NADAL, donará una
exhibició de fantasia i %re,
tancant l'interessant cap-
vesprr	 oortiu la confronta-

..

JOF. •ANELLAS
els s,	 Barto-

au Palou, Uorenç Bota
..misPlomer.

El Grup sonarle, 'en tra-
nits de constituir-se en

Club federat, te sol.licitada
la disputa del Camplonat
de les Balears, modalltat
'Aura, que molt bé es podría
fer a finals de març.

Restaurante

ca ,„ ¡ig otes
Francisco qu quamscín

Comunica a sus clientes y amigos que a partir del
15 de febrero estará a su servicio para ofrecerles

su carta variada de: pulpo a la gallega, salpicón de
mariscos, pescado a la sal, y gambas al ajillo.

C/. Jahne Torrens, 7 - Tel. 633715- PTO. SOLLER
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Alletisme Karate  

José-Francisco  Gil, Campió de les Balears
Dissabte i diumenge passat es disputà el

Campionat de les Balears de Karate, dins les
categories de alevins, infantils i juvenils, aques-
ta darrera dins la modalitat de Katas i Kumite.
L'alumne del Club "Defensora Sollerense" Jo-
sé—Francisco Gil, fou l'únic participant de
Sóller, competint en la modalitat de Kumite. El
karateca solleric arrasà a cada combat que
feia.

En el primer guanyà per quatre waza-aris ca
un. Pareixia increiblel Oferí al públic assistent
una actuació única, no s'en va veure cap de tan
bona en tot el Campionat.

Al darrer combat José-Francisco va Iluitar
pel primer lloc i tampoc tingué cap dificultat per
quedar Campió. El públic so/lene era escàs,
sols tres persones animant des de les grades, i
a la pista en José-Francisco i el seu professor
Xisco Casasnovas, per a donar-li ànims i fer-li
costat. A pesar d'això, a cada punt marcat pel
solleric els crists es sentien de punta a punta
del poliesportiu, i quan quedà el primer no dub-
taren en tirar-se de les grades a la pista per do-
nar-li l'enhorabona.

Joan

Tal corn anunciàrem
oportunament, el passat
diumenge el solleric Cristò-
fol Castanyer participa al
Campionat d'Espanya de
Cross per Clubs, disputat a
Guarroman (Jaen), formant
equip juntament amb en Bar-
tomeu Ginar, en Bosch, en
Gomariz, en Gregorio i err
Bustos.

El circuit de 2.350 metres
(al que es donaven 5 voltes)
era quasi completament pla,
si exceptuem dos tobogans,
el que fer que la cursa fos
molt rápida.

A la prova de Seniors
(43 equips participants) i
Promesas (22 equips parti-
cipants, más els convidats),
hi sortien 402 participants,
132 d'ells promeses.

La sortida fou molt forta,
amb bastantes caigudes (ja
que era Amplia i s'anava es-
trényent -amb forma d'em-
but-).

Des de el començament
de la proba s'agafaren posi-
cions, fent el solleric una
cursa molt bona.

El C.A. Palma -formació
dins la que militava en Tófol
es classifica en el lloc cm-
què dede la categoria de
Promeses.

Individualment els atle-
tas illencs entraren amb
aquest ordre:

Bartomeu Ginard, 11
Promesa, 125a la General.

Bosch, 24 Promesa, 179
a la General.

Cristi:do! Castanyer, 31
Promesa, 211 a la General.

Gortáriz, 37 Promesa,
226a la General.

Karateblau

Immediatament acabat
el Campionat "Veu de
Sóller" entrevista al nou
Campió, als mateixos ves-
tuaris del Poliesportiu de
Llevant.

VS.— José-Francisco
fens una mica de "Curricu-
lum" i d'historial de corn has
arribat en aquest Campio-
nat.

J.F.G.— Fa cinc anys
vaig començar a practicar
Karate en el Port, amb el
meu professor actual, en
Xisco. Al principi anava a la
classe dels nins i després
vaig passar a la deis grans a

on el sistema de treball
cambia radicalment, i vaig
conèixer el combat. Ara tinc
el Cinturó Blau i m'estic
preparant pel Marró.

VS.— Ha estat una sor-
presa el guanyar el Campo-
nat o l'esperaves?

J.F.G.— Corn que no co-
neixia el nivell no esperava
fer res. Quasi venia per
prendre experiencia. S'ha de
tenir en compte que he estat
l'únic participant de Sóller, i
crec que si hagués partici-
pat més gent, segurament
haguéssim aconseguit més
copes, tant en Kumite corn
en Katas.

VS.-- Vols dir que el ni-
vellera baix?

J.F.G.— No, hem de tenir
en compte que esteim par-
lant del Campionat de les
Balears. El que vull dir es
que els sollerics tenim un ni-
vell realment molt bo, s'està
fent molt bona feina, i també
crec sincerament que l'any
que ve hi haurà un bon grup
de competidors en totes les
categories.

VS.— Has fet un entre-
nament especial per compe-
tir?

J.F.G.— Sí. Durant la
setmana anterior al Campio-
nat hem dedicat les classes
al Kumite, i jo he fet alguna
classe extra de combat molt
intens.

VS.— Vols destacar al-
guna cosa més?

J.F.G.— Sí, les intal.la-
cions són magnifiques.
L'Ajuntament de Palma aju-
da molt a fer esport. I que a
Sóller no comptam amb cap
Poliesportiu.

Sois ens resta donar-li
l'enhorabona i animarlo
parque seguesqui fent tan
bon treball.

Ens ha arribat la noticia
—extraoficialment— de la
possibilitat que aquest kara-
teca solleric sigui seleccio-
nat pel Campionat d'Es-
panya. Nova que esperam
poder confirmar a vinents
edicions.

CLUB CICLISTA "DEFENSORA SOLLERENSE"
Una vegade més volem agrair públicament la COL.LABORACIO de

- FLORISTERIA PARADIS	 -CASA CASTAÑER
-ARTESANIA TOLO	 -TENDA CASELLAS
- BAR SAXO'S
	

-CA'N TERRASSA
- BAR VICENTE
	 -FARMACIA ALCOVER

- CAFETERIA ALEMANA	 -CA'N XIMET
-JAUME PASTOR
	 -ANA'S BOUTIQUE

- BAR MIGUEL
	 -ALOMAR PERFUMS

- ESTANC DES PORT	 -VIDAÑA
- STYL
	 -DANY

-SELF SERVICE MARE NOSTRUM
	 -LA MALLORQUINA

- ANTIGUITATS BANUS
	

-EUGENIO
- BAR LA UNION	 -JOANA MORANTA
- BODEGA LA LUNA
	 -TENDA MARISOL

- CA'N MORA DES VI
	 -TENDA FLORIDA

- CA'N MARCE
	 -BELLA ISLA

-MENFIS...	 -TENDA LUAN
- CASA PIZA
	 -SUPER FRAU

- APOTECARIA TORRENS
	 -TENDA ESPORT

- CA'N MATARINO	 -ART DE TOLEDO II
-MOBLES MORA
	 -VORAMAR

- CARNISSERIA AGUILO
	 -MESTRAL

- CA'S SARRIER
	 -CAFETERIA DEYA

-BAGATEL.LES
	

-EXCELSIOR
- MELISSA
	 -RANDEMAR

-BAR ESPAÑA
A TOTS, EL NOSTRE MES SENTIT AGRAIMENT!

Billar.



Pep Toni's, pel terra
G.M.

L'equip que té a les seves vitrines el trofeu del I Tor-
neig del Victória, el Pep Toni's, Os setè a la classificació
d'enguany, molt per davall de les expectatives inicials.
Dissabte perdé per un gol contra l'actual líder Esportiu
Sóller en un partit que inicià amb un jugador menys per
absències.

Fullets s'imposa sense problemes a Can Reus i
l'Horta al Téntol.

Un partit interessant i molt disputat fou el de l'anterior
líder Rock & Gol i l'equip revelació d'enguany, el Caliu
que acaba amb empat.

Per últim el Kaiserlauten suma una nova derrota
contra els Almogàvers que ja s'han convertit en un
equip a batre en el torneig.

Resultats i classificació

Esportiu S. 6- Pep Toni's 5
Fullets 6- Can Reus 4
L'Horta 9- Téntol 2
Rock & Gol 5- Caliu 5
Kaiserlauten 3- Almogàvers 7

Esportiu Sóller 	 4 4 0 0 29 19 8
Rock &Gol 	 4 3 1 0 28 12 7
Almogàvers 	 4 3 0 1 24 19 6
Caliu 	 4 1 2 1 23 20 4
Can Reus 	 4 2 0 2 21 22 4
L'Horta 	 4 1 1 2 24 23 3
Fullets Z 	 4 1 1 2 17 20 3
Pep Tow's 	 3 1 1 1 16 14 3
Téntol 	 4 0 0 4 18 38 0
Kaiwlaulen 	 3 0 0 3 10 23 0

Demà dissabte

11 h. L'Horta - Kaiserlauten
12h. Rock & Gol - Fullets
15 h. Caliu - Esportiu Sóller
16h. Pep Toni's - Almogavers
L'encontre entre el Téntoi i Can Reus s'aplaçarà.

Joan Jorquera, guanyadora Primera Categoria. Jordi Sampol, ascendeix a Primera Categoria.

Es salvatge... Es atractiu...
Es divertit... Es el millor...

"DEFENSORA SOLLERENSE''

Societat Recreative I Cultural

Real, 13

07100 • soLLER (Mdlorca)
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Futbol Cinc en Pista Billar  

Lliurament de Premis del Torneig J. Socias
Joan

Dissabte passat, en el
Restaurant Mirador de Ses
Barques, es va fer l'anunciat
dinar de cloenda i lliurament
de premis del "V Tomeig a
Tres Bandes Perruqueria
Joan Socias", presidit pel
Batlle de Sailer i el Presi-
dent del "Circulo Solleren-
se" (Entitat organitzadora), al
que hi assistiren una trentena
de persones.

Finalitzat el dinar, el nostre
Batlle Joan Arbona dona lec-
tura a unes gloses d'en Gui-
Ilem Ferrer i d'en Toni To-

meuet, procedint seguida-
ment en Joan Socias a fer el
Ihurament dels vint-i-sis tro-
feus i dels premis especials
per a les senyores dels
billaristes.

Aquestes són les classi fi-
cacions definitives:

MILLOR TACADA PRI-
MERA CATEGORIA:

Joan-Antoni Jorquera

MILLOR TACADA SE-
GONA CATEGORIA:

Bartomeu Ensen'at

PREMI A L'ESPORTIVI-
TAT:

Pere Jaume

CLASSIFICACIO GENE-
RAL PRIMERA CATEGO-
RIA:

1.- Joan-A. Jorquera,	 12
punts.
2.- Tomas Plomer, 10 punts.
3.- Bartomeu Palou, 10 punts.
4.- Pere Jaume, 10 punts.
5.- Lloreng Bota, 8 punts.
6.- Antoni Socias, 6 punts.
7.- Maties Casasnovas, 6
punts.
8.- Alexandre Pomar, 6 punts
9.- Salvador Burguen" o, 4
punts.

CLASSIFICACIO GENE-
RAL SEGONA CATEGORIA:

1.-Jordi Sampol, 16 punts.
2.- Al fons Labrador,	 14

punts.
3.-Joan Quetglas, 12 punts.
4.- Rafel Forteza, 12 punts.
5.- Marti Ferrer, 10 punts.
6.- Bartomeu Ensetiat, 8

punts.
7.-Pere Morell, 8 punts.
8.- Guillem Ferrer, 4 punts.
9.- Joan Marroig, 4 punts.

10.-J. Valera, 0 punts.

Joan Brugos:
"Me ire a
final de
temporada"

Arran de la noticia
publicada la passada
setmana referent a la
dimissió del vice-presi-
dent del C.F. Sóller
Joan Brugos, Veu de
Sóller s'ha posat de bell
nou en contacte amb
ell i ens ha puntuahtzat .

que la noticia de la
seva dimisió, si bé
era certa, no és imme-
diata.

Joan Brugos ens
indica que la seva reti-
rada del C.F. Stoller es
produirà a finals de
temporada. Brugos
acabà dient: "No puedo
abandonar el club de-
jándolo embargado.
Tengo que aguantar
hasta final de tempora-
da y después me retira-
ré".



Redacció

Alineacions

Salar: Escudero, Edu,
Nadal, Brugos, Bestard,
Martín, Marín, Baltasar, Al-
fonso, Hurtado (Tovar) i Raja
(Tudurf).

Portmany:	 Rogelio,
Maimó, Julio, Avila (Jandro),

Pedro, Ortiz, Puertas, (Car-
los), Miguel, Juan, Cabrera i
Soriano.

Comentad

El C.F.Sólier desaprofità
una nova ocasió de marcar
dins el seu propi feud da-
vant un Portmany que viatjà
a Can Maiol a la defensiva,
amb un joc preferentment

retrassat i amb poques
oportunitats de gol.

El Sóller s'estrella nom-
broses ocasions a la defen-
sa eivissenca tenint, doncs,
poquíssimes oportunitats de
gol.

L'empat es just.

Crisi

No obstant el C.F.Sáller

sofreix en les darreres jorna-
des una crisi de joc visible
que l'ha fet baixar uns parell
de llocs a la classificació ge-
neral.

L'àrbitre que dirigí l'en-
contre fou Arbona Coma-
lias, que va passar desa-
percebut durant l'encontre
mostrant targetes grogues a
Bestard, Tovar, Maimó, Julio
i Pedro.

El proper rival de l'equip
solleric es el conjunt del
Santa Eulàlia, equip que té
cinc punts menys que el
C.F.Sóller amb el que duim
de temporada.

Derrota moral pel C.F. Sóller
a Can Maiol davant el Portmany

Primera derrota de les Seniors Femenines, per un punt
Jota

JUNIORS
Collerense 41
J.Mariana 58

ANOTAREN: Jaume (2),
Escalas, Oscar, Ruiz, Fredy
(17), Morell (16), Rodelas (1),
Sosa, Serra (5) i Vázquez
(17), convertint 19 tirs lliures
de 41 intents i 5 triples de 10
intents.

El partit tingué dues fa-
ses. Els primers 15 minuts a
on el Collerense posà un
poc de resistencia (el mar-
cador era de 14 a 13), però a
partir d'aquí només hi hagué
un equip: el Mariana.

La segona part tingué
poca història. El Collerense
només aconseguí rebaixar la
diferencia de 8 punts una
vegada, pero una estirada
d'un parcial de 10 a O torna
posar les coses al seu lloc.

Destacar en defensa a
tot l'equip, que lluità i treba-
lla al màxim, robant nombro-
sos balons i fent possible
molts de contraatacs que
acabaren -la majoria- en cis-
tella.

S'ha de fer especial
menció a la total recupera-
ció de MORELL, amb 16
punts, a Fredy amb 17
punts (4 triples de 6 intents),
i a Vázquez, també amb 17
punts.

MINI FEMENI
J. Mariana 25

Pollença 20

Partit dolentíssim. Les
al.lotes del Joventut Ma-
riana jugaren sense cap
tipus d'ordre, amb una total
manca de concentració en el
joc.

El Pollença dolentis-
sim, dels pitjors. Amb un
poc que l'haguéssin agafat
seriosament les defenses, el
resultat hagués estat un al-
tre.

CADETS MASCULINS
Juventut Mariana 74
Palma 52

Aquest equip no es
semblava en res al que fa 8
dies jugava un partit dolen-
tissim dins Alcúdia. La pri-
mera part fou d'una certa
¡gualda!, a pesar de que les
locals anéssin sempre per
davant en el marcador no
lograren despegar-se del tot.

El seu joc estàtic no
era el suficientment fluit i
el Palma mantenía el marca-
dor. A la segona part els lo-
cals començaren forçant
més en defensa, fent els
contraatacs amb rapidesa,
el que tombà per complet
als rivals, sent eliminats
quatre dels seus jugadors,
acabant el partit només amb
4.

Arbona (2), Casteer (2),
Cobos (6), Ortiz (4), Gelabert
(13), Serrano (27 -1 triple-),
Sampol (2), Marqués (7), Ali,
Rodenas (13-1 triple).

MINI-MASCULI
B. Inca 32
J. Mariana 41

Aquesta vegada els Mi-
nis lograren un merescut
triomf. Posaren tot el seu
ardor, i a pesar de la major
alçada de tots els seus
contricants demostraren que
existeix un gran progrés
dins totes les facetes de de-
fensa, rebot, maneig del ba-
ló, etc...

El partit fou molt igualat.
La gran labor defensiva de
tots fou el que conduí a la
victòria final. Cal destacar la
gran actuació dels jugadors
J. Puertolas, X. Martinez i
J. Ponce.

JUVENILS MASCULINS
J. Mariana 59
J. Capó Palma 45

Fins al minut 14 de la
primera part el partit tingué
una tònica molt igualada,
amb diferencies de 4 a 6
punts, alternativament per
un o l'altre conjunt, arribant
al descans amb avantatge
local de34a30.

En el començament de
la segona part el J. Capó
tingué que camviar la seva
defensa d'individual a zona,
ja que les faltes amenaça-
ven en deixar-los sense ju-
gadors (només s'en presen-
taren 6), el que permeté la
victòria local, destacant l'ac-
tuació d'en Rodenas, que
amb les seves penetracions

dins la zona visitant feia tro-
gos la defensa.

2a. DIVISIO FEMENINA
Puigpunyent 47
J. Mariana 46

Sorpresa majúscula. El
líder imbatut contra el colis-
ta, sense cap victòria. El Ma-
riana en el primer temps
arriba a disposar de 12
punts d'avantatge, que les
locals reduiren a base de
triples.

El segon temps fou
d'una gran tensió i igualdat
en el marcador, fins que les
faltes personals feren mella
al Mariana —perjudicat per
la labor arbitral (molt ca-
solana)—.

CINQUANTA ANIVERSARI
DEL MARIANA

Ha confirmat la seva
presencia als actes del 50
aniversari del J. Mariana,
patrocinats per l'Ajuntament
de Sóller, el Consell Insular
de Mallorca i el Tren de
Sóller, amb la col.laboració
de "Viajes Sóller Club de
Vacaciones", el popular co-
mentarista PEDRO BARTE.

PARTITS PER AQUEST
CAP DE SETMANA:

Dissabte A les 17 hores:
J. Mariana - Sant Josep
(Juvenils Femenins).

Bàsquet

AYUNTAMIENTO DE SÓLLER

ANUNCI

L'Ajuntament de Sóller posa en coneixement de tots els veins de la
barriada de Biniaraix, afectats pel projecte de Sanejament i distribució
d'aigua, que s'obri el segiient període de cobrança de les quotes de
connexió a la xarxa d'aigua i al clavegueram.

ler.- S'estableix corn a data limit per a l'esmentat ingrés dia 15
d'abril de 1992.

2on.- Per a aquells veTns que vulguin optar al pagament fraccionat
tendran corn a data máxima per ingresar la primera meitat, dia 15 de
març de 1992. I per la resta el limit será el mateix que el de l'anterior
apartat.

Sóller, 25 de febrer de 1992
EL BAILE,

LII •

tane
PERFUMERIA

Reapertura de "PERFUMERIA LILIANE" con ofertas en todos los
complementos de la colección otoño-invierno 91/92

—NECESERES 	 1.500 Ptas.
—BISUTERIA 	 1.000 Ptas.
—PASADORES, DIADEMAS 	 1.000 Ptas.
—COLETERAS A PARTIR DE 	  500 Ptas.

25% EN BOLSOS PARA VESTIR
25% EN PAÑUELOS

OPORTUNIDADES solamente del 24 de febrero hasta el 2 de marzo
de192
Gracias por su fidelidad

Horario: 11 h. mañana, y 7 h. tarde

C/ A. Montis, 4 -E - Tel. 63 34 08 — PTO. SOLLER (Mallorca).
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Futbol Ill Divisió Fuibol base  

Els juvenils es tornaren
quedar amb nou jugadors
Juvenils la. regional	 Cadets

C.F. Sóller, 1
C.F. Sóller, 2
	

Sant Francesc, O
Murense, 1

Alineació:	 Gregori,
Alineació:	 Alcover, Ribas, Padilla, París, Co-

Pomar, Enseñat (Coca), lom, Rodríguez, Ros, Mar-
Bernat, Molino, Guerrero, tínez, Carbó, Valcaneras,
Jiménez (Seguí), Fonta- Ensehat.
net,	 Rodríguez	 (Valls),
Castañer (Geroni), Ros. 	 Gols: 1-0, Enseñat.

Amonestacions:	 Comentad: El mar-
Targeta vermella Alcover i cador reflexa un resultat
Guerrero.	 un tant injust, ja que els

Gols: 1-0, Jiménez. sollerics varen tenir diver-
2-0, Ros.	 ses oportunitats per mar-

car corn un fort xut d'en
Comentari: El partit Martínez de fora l'àrea

va començar be en el que pegà en el travesser.
minut 4 en Jiménez do- El gol va arribar amb una
nava avantatge al Sóller, pilota robada a la defensa
però en el minut 25 n'AI- per n'Enseflat que acon-
cover seria expulsat del segueix driblar al porter a
terreny de joc per tocar la la seva sortidai marcar.
pilota fora l'Ama amb les	Demà dissabte jorna-
mans i en el minut 32 en da de descans.
Guerrero per cometre
falta a un davanter, per Benjamins
tant, el Sóller corn s'està
demostrant darrerament Atc. Rafal, O
es torna a quedar amb in- Sólier, 2
ferioritat numèrica. Així i
tot es va gaudir de bones	 Alineació: Fontanet,
oportunitats per poder Miki, Esteva, Manolo,
partir al vestuari amb un Lluis, Tomeu, Queltxa,
marcador més ampli. Sampol, Juan, Gerardo,

A la segona part els Pastor (Damià, Miguel
petits problemes que va Angel).
ocasionar l'equip visitant
pràcticament no varen	 Gols: 0-1, Gerardo.
tenir conseqüències de- 0-2,Juan.
gut a una bona col.loca-
ció defensiva per part	 Comentad: Es va ju-.

dels locals i en el minut gar un partit molt discipli-
33 va arribar el gol de la nat, seriós, donant joc i
tranquilitat amb una falta moltes oportunitats de
treta per Bemat i rema- marcar. El domini era
tada per en Ros i passant solleric i les poques opor-
de nou minuts del temps tunitats ofensives per part
reglamentad el Murense dels locals varen estar
va poder reduir les dite- molt ben aturades pel
rencies sense temps per conjunt del Sóller.
res més.

Proper	 partit:
Proper partit: Pollen- Sóller—Beta Color amb

sa—C.F. Sóller amb el el resultat d'anada de
resultat d'anada de 3-1. 	 6- 1.



El matrimoni suicida eren dos estrangers poc coneguts a la nostra Vall, que solien tenir freqüents
discussions entre ells però mal crearen gaire problemes.

Amar

L'Ajuntament aportará sols tres milions

La Conselleria invertirá 20 milions
per millorar el Centre Sanitari

G.M.	 - tant l'aportació municipal sera mí-
nima oscilant els tres milions

La Conselleria de Sanitat aporta-
ra fins a un màxim de 20 milions de
pessetes per a l'ampliació del Cen-
tre Sanitari de Sóller segons un
acord signat entre la Conselleria i
l'Ajuntament de Sóller el passat dia
20.

Les obres tenen un cost aproxi-
mat de 22.800.000 pessetes, per

Més serveis

La construcció de la segona fa-
se del centre permetrà oferir un ma-
jor nombre de serveis a la població
sollerica.

L'adjudicació de les obres corre-
re a càrrec de l'Ajuntament i s'espe-
ra que s'inicfin prest.

Prorrogat el programa
d'atenció domiciliaria

G.M.

Un conveni signat
entre l'Ajuntament i l'IN-
SERSO permetrà conti-
nuar el Servei d'Ajuda
Domiciliaria a persones
amb limitacions d'auto-
nomia.

El pressupost per a
1992 es de tretze milions
de pessetes i es per-
veuen atendre entre 42 i
50 persones corn a mitja-
na.

Corn a novetat en-
guany s'ha establert un

servei d'urgències que
cubreix les 24 hores del
dia a través de les treba-
Iladores familiars i la
col.laboració de la Policia
Local.

La Creu Roja cobrirà
els cassos els dies fes-
tius.

El servei, iniciat l'any
1985, inclou atenció per-
sonal dels afectats, la ne-
teja de la vivenda, corn-
panyia, realització de les
compres i gestions a l'ex-
terior, preparació del
menjar, atenció social,
assessorament, etc.

CAN DIJLC
Curset de Cuino Catalana a

càrrec de Francesc Muntañola els
dies 10, 12, 1 6, i 1 8 de alai-c.
Horari de les 20 a les 21,30 h.

Informació 632422
de les 17a les 20 hores.

Facilitats l5 anys PROMOTOR LLAUD 7,
INFORMACIO: SOLLER: C/. Rvdo. Miguel Rosse116,19. Tel. 630753 PALMA: C/. Baron de Pinopar, 7 . Tel. 71 03 47

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

_
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El projecte d'acondicionament
del Camí de ses Tres Creus
serà reformat

P.P.

Succeit

I Doble suicidi
a Fornalutx

Redacció

Un succeil insòlit tengue
Hoc a la carretera de Forna-
lutx el passat diumenge
quan dos belgues residents
en aquel] municipi, August
Mertens, de 65 anys, i Su-

. san B. Appels, també de
! 	65 anys, foren trobats morts

a ca-seva per trets d'un fu-
sell de 22 mm.

El fet fou descobert per
un vel que, estranyat pel
.poc esment que veia al jardf
del matrimoni, va decidir
entrar a la vivenda per acla-
rir realment qué succeia. Un
cop dins la vivenda, va tro-
bar els dos difunts, aixi corn
dos passaports darnunt la
taula i tres folis escrits a
ma i dirigits a la Guardia Ci-
vil.

Suicidi

Un dels folis estava sig-
nat pel marit i l'altre per la
muller, i explicaven que ha-
vien decidit suicidar-se

Sembla que ambdós
havien planejat el surcidi
minuciosament, perquè ha-
vien donat de baixa els dos
vehicles de la seva propie-
tat i havien retirat algunes
peces del cotxe cerque no
es fecin malbé.

També havien netejat
tota la vivenda, cuina, gele-
ra, etc, etcétera, deixant-ho
tot a punt per no donar cap
tipus de problemes a ningú.

ANIMEN&

Atletismo

El velocista solleric Antpni- Pinya acon -
ii tres medalles (PR en els 60 metres,

ARGENT en el Llançament de Pes i BRON-
ZE a la Cursa de Relleus 4 X 180) (A el re-
cent disputat 'Cinquè Campionat d'8'spanya
de Pista Coberte fet a València el passat
dissabte OfF9iirem Amplia informaciá a la vi-
r ?	 •

Tal com informàvem la
setmana anterior, les obres
d'acondicionament del Ca-
mí de ses Tres Creus es
troben aturades des de fa
aproximadament un mes. El
motiu de la frenada sembla
estar en els dubtes respecte
a la solidesa del pont que
travessa el Torrent de sa
Coma.

Fonts de la Conselleria
d'Agricultura han informat la
nostra redacció que la Di-
recció General Técnica ja ha
donat Ilum verda a la redac-
ció d'un projecte reformat
que contemplaria el refor-
çament del pont. Per tal de

comprovar la solidesa de la
volta de pont i recabar altres
dades sobre el tema, s'ha
traslladat a la nostra ciutat el
Director Tècnic de les obres,
Joan Servera. La reforma
s'atendrà a les possibilitats
econòmiques que ofereixen
els pressuposts prevists per
a la realització d'aquest pro-
jecte.

Retard normal

Per altra banda, des de
la Conselleria se'ns ha in-
format que els treballs no
presenten altres problemes
ni retards que els normals
derivats d'unes obres
d'aquest tipus.

Obres públiques

junts. El tercer donava tota
una serie de directrius a se-
guir per la persona o perso-
nes que els trobassin.

Les cartes estaven sig-
nades amb data del 5 de
febrer del 1992. En el cas
de coincidir aquesta data
amb el dia del suTcidi, resul-
tanja que el dia que els tro-
baren, diumenge dia 23, ja
feia 18 dies que eren
morts.

Antoni Pinya,
Campió d'Espa

Dins el galliner

El suicidi el dugueren a
terme dins el galliner i es
pensa que August Mertens
va veure o ajudà a morir la
seva esposa i, acte seguit,
es va disparar un tret al coll.
El seu ca també va resulta
mort, però es pensa que la
mort Ii sobrevengué quan
August Mertens va caure
fulminat damunt l'animal.

Hal
A RESIDENCIA

Precisa
Camareros

y Ayudantes de Camareros
Conocimientos de INGLES - ALEMAN

Telf. 63 90 11

COOPERATIVA AGRICOLA
"SAN BARTOLOME"

Es comunica als socis i als conradors
d'olivars que avui divendres, dia 28,

es desplaçarà a les oficines de la
Cooperativa el tècnic encarregat de

posar en marxa l'ADV (Associació per
a la Defensa Vegetal) de l'olivar, per
tal d'informar-los dels objectius de

l'ADV i inscriure els interessats.




