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Cooperativa Agrícola "San Bartolomé"
l',111111•11tTurisme

Abans de dos mesos es començarà a envasar oli

Marià Maraver: "L'any
que ve tendreu la

Denominació d'Origen"
Redacció

Dimarts d'aquesta setmana es desplaçaren a la nostra ciutat les màximes autoritats
estatals i autonòmiques en materia d'oli, per tal de conèixer sobre el terreny les

noves instal.lacions de la tafona de la Cooperativa Agrícola "San Bartolomél tractar
amb el Consell Rector d'aplanar les possibles dificultats que puguin sorgir a l'hora
d'envasar i comercialitzar	 Formaven la comitiva el director general de Política

Alimentària, Mariano Maraver, el subdirector general de Qualitat Alimentària, José
Manuel Vallejo i el director de la Agencia para el Aceite de Oliva, Vicente

Fernández Lobato, tots ells del Ministeri d'Agricultura i Pesca, acompanyats pel
director general de Producció  i Indústries Agràries del Govern Balear, Jaume

Darder, i alts funcionaris dels respectius departaments.
(Més informació a plana 4).

Les Mes autoritats politiques de l'oli visitaren les noves instal.lacions de la tafona i
atengueren les explicacions del gerent, Josep Oliver. 
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Església  

Cada persona s'establirà una quota periódica per sostenir la parròquia

ció d'un fulletó propagandistic introdUit
per una carta del Bisbe  Teodor Ubeda,
en la qual planteja la situació actual i
sol.licita l'ajuda dels "mallorquins que
vos sentiu catòlics".

Forma de paga ment

El fulletó inclou una butlleta de
subscripció (bancària o no) en la qual hi
ha diferents modalitats de col.laboració
económica. Les subscripcions no elimi-
naran altres formes d'ajuda a l'Església,
corn els donatius a les celebracions.
Segons les previsions elaborades pels
Consells d'Economia de les diferents
parròquies de l'Arxiprestat sobre les
subscripcions, aquestes entrades no
cobriran totalment els pressuposts.

Presentada la campanya de
subscripeions per l'autofinançament

G.M.

En el transcurs de les Misses del
passat diumenge, es presente la cam-
panya de captació de subscripcions per
l'autofinancament de l'Església mallor-
quina.

La Diticesi de Mallorca ha llançat
ara aquesta campanya en previsió a la
propera independencia económica de
l'Església espanyola envers l'Estat. Es
calcula que en un futur no molt Ilunye
l'ajuda del Govern a l'Església, ara con-
gelada, desapareixerà completament.

Fulletons

La campanya s'ha iniciat amb l'edi-
11.1ustració del fulletó de propaganda que intenta demostrar que l'Església es

manté entre tots els cristians.

Veu de Sol/el
Divendres, 6 de maro del 1992

El conséller de Turisme
el presenta al PP i als
hostelers de Sóller

Nicolau Cortes:
"El pla

Ordenador de
l'Oferta Turística

es un bon ola"
J.C.

El passat dimarts, el Conse-
Iler de Turisme Jaume Cladera
va convidar els membres del
Partit Popular de Sóller, junta-
ment amb els hostelers, per tal
de mostrar-los I explicar-los el
nou "Plan Director de Ordena-
ción de la Oferta Turística de las
Islas Baleares" i, més concreta-
ment, el sector que fa referencia
al Port de Sóller.

A la reunió hi assistiren la
quasi totalitat dels hostelers de
Sóller, amb una nodrida repre-
sentació de populars. Els hote-
lers, segons manifestacions del
president de l'Associació Nico-
lau Cortés, "estam contents
amb el nou pla, perquè té corn a
finalitat la regulació de l'oferta
hostelera de les i també la
de Sóller".

Negociable

De moment, tant el portaveu
dels populars Francesc Can-
yelles,1^ com el president de
l'associació hostelera indicaren
que aquest pla encara està per
discutir i s'hi hauran de fer re-
tocs.

El seu final sera negociable
en base a una conjunció de cri-
tens entre l'Ajuntament, l'Asso-
ciació Hostelera i la Conselleria
de Turisme.

Nicolau Cortés afegí que
"l'esperit del nou pla és el de no
permetre que es segueixin
construint hotels de poca quali-
tat, regular l'oferta turística i,
sobretot, oferir millores sustan-
cials als potencials clients. Avui
en dia ja no basta fer un hotel:
s'han de tenir jardins, piscines,
pistes esportives i altres presta-
cions. A partir d'ara s'hauran de
fer hotels de 4 o 5 estrelles i,
sobretot, evitar el desgavell de
la construcció".

Segon vial Platja den Repic

Referent a la possible elimi-
nació del segon vial de la Platja
den Repic per mor d'aquest
pla, Nicolau Cortés digué que
no hi ha res fet i que sobre
aquest tema l'associació i
l'Ajuntament hi tendran coses a
dir i propostes concretes a tenir
en compte.

Cultura

Joan O. ¡ter, prego
de les Fires'92

M.K.

Segons ens ha informat el Regidor de Cultura i Educació,
Miguel Nadal, la Comissió de Cultura i Educació de I 'Ajunta-
ment de Sóller ha decidit encarregar  el Pregó de les Fires 1992
a Joan Oliver, Coronel d'Aviació.

Corn recordareu, el Coronel Oliver, algaidi de naixement  i
solleric d'adopció, durant molts d'anys va prestar el seu servei
corn a militar a l'EVA-7 (Puig Major), essent per tal motiu molt
apreciat per la població en general. A més, durant la seva Ilarga
estada entre nosaltres, també, va exercir corn a professor de
matemàtiques al Col.legi dels SS.CC. Actualment, este des-
tinat a Madrid.

Des de la redacció de Veu de Sóller volem felicitar al novell
pregoner, esperant poder oferir pròximament una entrevista a
Joan Oliver.
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vegades
català
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Poca Palla i Menys Bessó
Es Pastor

Es
pagés

a fuit

a
Cancún

Contemplau-lo en la fotografia corn berena a
la ciutat de Cancún.

Cangons per
atra vessar el pont

Segona llista de rocks
destacats.

Total, una bona hora
d'escoltar peces de qualitat i
tenir una gravació agrada-
ble.

DUBLE BUBLE
- Se'n va anar
- Nit de llops
- La mina
- El sentit de la vida

SOPA DE CABRA
- Mai trobaràs
- La cara partida
- Per no dir res

D-CLAM
- Montecarlo

ELS PETS
- Tarragona m'esborrona
- Mosquits a l'aixeta

SAU
- Es inútil continuar
- Si un dia he de tomar
- Boig per tu

SANGTRAIT
- Blues del miner

POLVOS DE TALCO BAX-
TER
- Soc un pollastre

Col.laboració de la Guàrdia
Civil

Benvolgut Sr. Di-
rector:

Li agrairia publi-
cas aquestes línies
amb les quals volem
expressar la nostra
gratitud als agents de
la Guardia Civil. De-
mostraren en tot
moment la seva pro-
fessionalitat i feren

possible recuperar
els objectes que ens
varen ser robats.

També volem fer
extensiu nostre
agraiment als nostres
veinats perquè la se-
va coliaboració fou
important.

A.Barrilere

La setmana

Saltara!

Divendres, 6: Sant Oleguer.
Dissabte, 7: Sant Tomas
d'Aquino.
Diumenge, 8: Sant Joan de
Déu.
Dilluns, 9: Sant Paciá.
Dijous, 12: Sant Gregori el
Magne.

Costumarl 	

Sant Oleguer era espe-
cialment advocat contra els
pirates i moros. També ho
era en afers d'esclaus. Els
qui tenien esclaus s'hi en-
comenaven per tal que els
mantingués submisos i
obedients, i sobretot perquè
no els fugissin. Conten, que
en moltes ocasions, a des-
grat de fer anys i panys que
el sant era mort, hacia cer-
cat i portrat a ca seva
l'esclau escapat.

El tenien així mateix per
patró els qui no eren amants
de treballar i no els feia pena
haver d'anar a manlleu. Li
resaven perqué toques el
cor d'alguna ánima caritativa
perqué els dones fos el que
fos, menys feina.

Sortejos

o en        

4 r1011 nia   

Sorteig d'al& dijous,
dia 5 de març
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Elo (ECHA
Dijous,5març 	 09.757

Dimecres,4man 	 80.875

Dimarts,3man 	 29.397

Dilluns,2març 	 19.168

Divendres,28febrer
76.116 (S.110)

Pluja
de

fang

Horaris
TREMS

Pahne-Stiktn08,00 - 10,40 - 13,00 -
15,15 - 19,45
Sóisr-Prins:06,45 - 09,15 - 11,50 -
14,10 - 18,30

TRAMVIES

Seikv-Port05,55 -0700 820 •
09,03 - 10,00 11,00 - • 12,00 -
13,03 14,00 15,00 - 16,03 -
17,00 - 17,55 - 19,00 20,00 -
*20,45. (21,60 Dlumenges 	 • " i
Festius).	 '

Port-Sóloc06,20 - 07,30 0825 •-
09 30 - 10,30 - 11,30 - 12,30 - •
13,25 - 14 ,30 - 15,30 - 16,30 - 17,30
- 18,30 - 19,30 - 20,20 - 21,10 (21,20
Diumendes i Festius).

AVIS: Els trameies marcats amb un
anllaçen amb las arribades y sortides dels
trens.

AUTOCARS

(De ll d'octubre 0131 de Mar9)
Painia-Valdwrosse-Dell-Portds
Sólksc07,30-10.00- 12,00 - 15,00
- 19,00
Valldsmossa-Ota-PortdoSeihw:8 -
10,30 - 12,30 - 15,30 - 19,30
Deil-Po1daSt4r:08,15 - 10,45 -
12,45 - 15,45 - 19,45
1ortdeStaller-Delá- Valchwriossa-Pal-
mar07,30 - 09,30 - 14,30 - 16,00 -
17,30
Dekt-Voldemosso-Pains: 08,00 -
10,00 - 15,00 - 16,30 - 18,00
StAw-Fbrid*Poiença:09,00
PortdeSdfor-PortdePoIlença:09,30
Po1dePoilença-Seilsr:1 6,00

BARQUES
Portdeftler-SaCalobra:10,00 -
15,C0
SaCalobat-PortdeSólor 12,00 -
16,45

FARMACIA DE GUARDIA
A l'Ajuntarnent (Pcaicia Municipal) vos
indicaran la fanyácia a ha qual vos podeu
deigi

Teléfons
AjuntamentdeSeder 	 630200/0204
Oficina Municipal del Port 	 630101
Ajuntamentdd Relata 	 631901
Ajuntament de Deja 	 629077
Jutjatde Mar 	 630348
Isiotaria 	 622611
Rectoria 	 630602
Policia Municipai 	 630200
Pacs	 633721
GuardiaCM 	 630203
barbes	 632500
Unifat Sanitaia 	 633011
Creu Roja 	 63%45
Metje deGuadia (Avisos) 	 633721
Meta 	 630231

. Esconador 	 661
Cementiri 	 631429
Residencia-Hospici 	 630777
Depuradaa 	 630842
Camus 	 631191
‘El Gas', ssa 	 630128
Servei Funeral 	 633805
'El Gas' s.a. (avaras) 	 6301%
'El Gas' s.a. (Urgències) 	 631108
Locutori &liará( 	 617
ObresdePort 	 633316/69
A.S.C.P. (Ca'n Dulce) 	 632421
Círculo Sollerense 	 631206
LaUnión'SaBotiguete 	 630163
Defensora Sollerense 	 631556
Ferrocanil de Sale 	 630130
Cial3arcosAzules" 	 630170
Cia'Tramontana' 	 632061
Parada Taxis-Es Port 	 631384
Parada Taxis-Salar 	 630571
Parada Taxis-Sa Tare 	 631379
Autccars danpart 	 202125
Autocars Sóller 	 632821
Autocas Repic 	 630567
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Entre el cómic català ja
consolidat, hem d'escriure
en un dels primers llocs el
personatge Massagran.

Ja fa quasi una década
el català Ramon Folch i
Camarasa (guionista) i el
també català Josep M.
Madorell (dibuixant), crea-
ren una protagonista aventu-
rer inspirat en les novel.les
catalanes de Folch i To-
rres.

En Massagran, des de
Catalunya, des de la ma-
sia de camp, envesteix

aventures	extraordinàries
arreu del món.

L'estructura de les vin-
yetes i el dibuix recorden
l'estil Hergé de Tintín, corn
també ho recorda l'hagili-
tat dels succélis. Es un
cómic bo per a infants que
també agradará als
adults: té acció assegura-
da. Convé començar pels
primers volums: "Aventu-
res extraordinàries d'en
Massagran" i "Aventures
encara més extraordinà-
ries d'en Massagran".

Veu del lector

El Temps

Estació de Sa Vinyassa

TEMPERATURES
	

PLUJA
Maix.17,6dia 3
	

1,4 litres dia 4
Min. 5,6 dia 1

Coincidint amb el començament del mes de
Març s'ha produit una pujada considerable de les
temperatures sobre tot de les mínimes, han cessat
les gelades i aquets dies les mínimes oscilen entre
els8i lOgraus.

Aquesta setmana el temps s'ha caracteritzat per
la nebulositat abundant en vent de xaloc, molta ma-
la visibilitat, degut a l'existència de pols en suspen-
sió procedent d'Africa i que arrestrada cap a sa te-
rra per les brusques de dimarts i dimecres es pro-
duir el fenomen ja conegut per a nosaltres com la
"Pluja de fang".

Sembla que aquest cap de setmana serà bas-
tant estable, esperem que no tardi gaire a ploure,
perque aquest mes de febrer, ha estat bastant mal-
fener.



"Cita a Belgrad",
cita Antoni Serra

Al cap damunt dels autors sollerics ac-
tuals s'hi troben Antoni Serra i Miguel Ferrà
Mrtorell.

El primer acaba de veure editat el seu
cinquè Celso Mosqueiro.

El segon prepara un segon llibre
d' imatges solleriques d'ahir.

"Cita a Belgrad" es una altra novel.la
negra d'Antoni Serra. Una model, des-
prés d'una sessió al Passeig Marítim de
Palma de Mallorca, apareix morta amb un
tret a la vagina i una rosa blava de paper al
pit...

Aquest inici ens recorda la seva prime-
ra novel.la policiaca: "El blau pàl.lid de la
rosa de paper" i en ella, corn en totes de la
serie, l'acció ens transporta més
de quatidianeitats i paratges casolans.
Es un tragí literari que es fa Ilegir de cop i
sense trancar ale.

En aquest tragí s'agermanen el policia
protagonista i el lector protagonista.

Avui vespre, a les 20 h., a la Capella
de les Escolápies, Antoni Serra, En
Mosqueiro i els altres personatges de
les seves obres vos esperen. Hi haurà
conferència i col.loqui.

J. Alberti
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Horitzontals: 1: Que no ha estat ni sera mai. - 2: Pot ser de foc.
Ciutat bíblica. - 3: Cinquanta. Repetides. - 4: Element arquitectònic
de les esglésies on s'hi situar l'altar, plural. Reflexiu. - 5: Al revés, ab-
jurar. La Iletra del plural. - 6: Lletra grega affeccionada al vídeu. El
príncep dancaire de Borodin. - 7: Un gas sense ordre. Actini. Perju-
dici. - 8: Al revés, envegen els guapos. El gust de codony. - 9: So-
cietat limitada. Catifes. - 10: Llocs de acollida. En una assamblea,
els qui presideixen.

Verticals: 1. Vivim en una. Producte de la pluja. - 2: Mil cinquan-
ta. Llits de nadons. - 3: Aquest no es ni un bodegó, ni una natura
morta, ni una manna. Un u. 4. La planta que ens irrita. Segons en
Placid, es rúnica part del porc que no s'aprofita. - 5: Doble curva. Li
manca una N per ser el paradís. La primera. La policia política de Hit-
ler. - 6: Tranquilitat, serenor. - T Al revés, flor molt aromática Exis-
tim. - 8: En Michael Jackson va dir que ho era. Destrossar. - 9: Al re-
vés, Barcelona -li va darrera. Misterioses, estranyes. - 10: Les fas per
passar el coll. Agraviada, fesa.

Sabies que...?

Rellotge de Tramuntana *
La menta *Les mules

• Des de Mallorca, durant to-
tes les nits de l'any, es veu al
cel el rellotge de tramuntana.
Es un conjunt de tres estels un
dels quals esta inmdpil, ano-
menat Sa Tramuntana i els
altres dos roden. Per les posi-
cions d'aquets dos, es pot sa-
ber quina hora es de nit. Supo-
sam que el que no es mou es
l'estrella polar).

• La menta floreix però no
grana. La explicació és la se-
güent: Quan Maria i familia sor-
tia cap a Egipte, hagué
d'amagar-se entre unes gar-
beres de blat perque els sol-
dats d'Herodes que els perse-
guien, ja eren aprop. Mentres
Maria i el Nen Jesús estaven

amagats, una mata de menta
que floria a peu de marge deia
i repetia: Sota la garbeta está
Els soldats no sentiren la de-
núncia de la menta i passaren
de llis, però la Verga Maria vol-
qué castigar la malavolenca de
la menta i quan sortí de l'ama-
gatall h digué: Menta xerraire
floriràs i no granaràs. Des
d'aleshores la menta no ha
granat rnai més.

• Les . mules són xorques cer-
que quan va néixer el Bon Je-
sús, la mula que hi havia dins
l'estable tira una guitza a un
pastoret perque aquest l'havia
fregada un poc, en passar-li
per darrera. Llavors va ser cas-
tigada.

Solució enreixats
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Llibres d'aquí

El Canto General es la gran obra
poética, sobre la historia americana,
emprendió desde 1937 Pablo Neru-
da, premio Nobel y una de las gran-
des voces del castellano del "nuevo
mundo". Neruda, poeta torrencial e
inagotable ..luchador de la libertad
americana' idestinó 13 años de su
vida a su más ambiciosa obra. Sitúa
el comienzo el año 1400:

Antes de la peluca y la casaca
fueron los ríos, los ríos arteriales:
fueron las cordilleras, en cuya

onda raída
el cóndor o la nieve parecían in-

móviles:
fue la humedad y la espesura, el

trueno
sin nombre todavía, las pampas

planetarias.
Alturas de Macchu Picchu es

el poema largo que quizá mejor sig-
nifique la obra. Es un clásico. La
ciudadela incaica está escondida en
los Altos Andes, fue descubierta pa-
ra occidente en 1911, por el explo-
rador Hiram Bingham, tiene 216 edi-
ficios en ruina, está en el corazón
enigmático de la cultura Inca -Uru-
bamba, Perú- y ha desvelado caras
ocultas del gran imperio creado por
Manco Capac, el primer rey, (y, Ca-
pac, por extensión, espíritu inca).
Neruda viajó por El Cuzco -5.000
mts. de altura, hasta Machu Picchu
2.500 mts.-, a caballo: "más abajo,
en el oro de la geología, como
una espada envuelta en meteo-
ros, hundí la mano turbulenta y
dulce en lo más genital de lo te-
rrestre".

Entonces en la escala de la tie-
rra ha subido

entre la atroz maraña de las sel-
vas perdidas

hasta tí, Machu Picchu.
Alta ciudad de las piedras esca-

lares,
por fin morada del que lo terres-

tre
no escondió entre las rasgadas

vestiduras.
En ti, como dos líneas paralelas,
la cuna del relámpago y del

hombre
se mecían en un viento de espi-

nas.

Madre de piedra, espuma de
córtiores.

Alto arrecife de la aurora huma-
na...

(Canto VI. Fragmeto)

Pocos años antes de la llegada
de Pizarro, Atahualpa, estambre
azul, árbol insigne, escucho al
viento traer rumor de acero. Ata-
hualpa - 1501 - 1533 - hijo del rey
Huayna Capac, había derrotado a
su hermano natural Huáscar en la
guerra civil desatada por la suce-
sión del imperio. Pizarro apresó a
Atahualpa y le exigió oro. El orgullo-
so hijo del sol lo desafío marcando
una línea roja sobre su cabeza, indi-
cando la cantidad de oro que podría
hacer traer a la estancia de su cau-
tiverio.

También alardeó de guardar
mucha plata, suficiente para colmar
las 2 salas contiguas. Firmaron el
rescate ante escribano con formali-
dades europeas. Los incas, arran-
caron la ajorca de la novia y de-
sampararon a sus dioses. Los
codiciosos dividieron las turquesas
rituales, salpicadas por la carni-
cería. AtahJalpa fue ejecutado -su
paz desesperada era tristeza-
iniciándose así la caída de una de
las más fascinantes civilizaciones
de la antiguedad, que, sin embargo,
resistiría hasta el reinado de Túpac
Amaru, muerto en 1781, último Rey
yapanqui.

El quechua, lengua inca, care-
cía de escritura, por lo que se con-
serva su historia con la adaptación
fonética occIdental.

Sube a nacer conmigo, herma-
no.

Dame la mano desde la profun-
da zona

de tu dolor diseminado.
No volverás del fondo de las ro-

cas.
No volverás del tiempo subte-

rráneo.
No volverá tu voz endurecida.
No volveran tus ojos taladrados.
Canto XII. Fragmento.
Canto General. Pablo Neruda.

Edición de Enrico Maria Santi. Cá-
tedra. Letras Hispánicas.

Lector i periodisme local

Tres lectures
i "passaren net"

Arriba el teu escrit a Veu de Sanen
Naturalment, es Ilegeix tot d'una.
Es una primera lectura per a classifi-

car-lo. S'ha de saber si es posa o a la carpeta
d'informació, o a la d'esports, o a la d'opinió, o
la de reportatges. També s'ha de saber la seva
actualitat per a la seva publicació immediata o
no.

Després, es fa necessària una segona
lectura, correctiva.

Es repassa ortografía, morfologia i sintaxi.
Tu, autor de l'escrit, i el periòdic s'han de

sentir satisfets.

I, finalment, ve una tercera lectura
d'embelliment.

— L'escrit pot anar acompanyat d'una fo-
tografia i s'ha de cercar o fer.

— L'escrit pot portar un títol més aclaridor i
s' ha de pensar.

— I l'escrit pot ser potenciat, destacant pa-
raules i frases en negreta i s'han de seleccio-
nar.

Llavor, després de tres lectures i mai no
abans, el teu escrit está quasi a punt de publi-
car-se.

Hem dit quasi a punt! Per qué?
— El teu, pot ser un escrit fet a má. Si la

ca.ligrafia no és prou clara s'ha de, passar a
l'ordenador per a que no hi hagi posteriors con-
fusions. Aquests escrits són el més treballo-
SOS.

—Pot ser que el teu escrit ja estigui passat
a máquina, però que, una vegada corregit, hagi
quedat il.legible. També s'ha de passar a or-
denador per a deixar-lo ben presentable.

Ens obligam a tots aquestes tasques en
atenció al col.laborador i al lector.

Altra cosa, seria Can Brutes!

Perquè ara, més que mai, és el moment
de cuidar els escrits. Ara que la nostra
!lengua ha agafat força i que tu, ciutadà,
t'has animat a expressar-t'hi.

Crónicas sudacas. 1492-1992

Neruda en Machu Picchu
Juan Sharpe

Mots enreixats Ca Nostra
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La nostra parróquia està
composta de set trams
cada un d'ells està cobert
per una volta de creueria.
Les claus de les voltes
tenen relleus policromats
que es descriuen en
aquest reportatge.
Aquestes volen donar un
missatge, de vegades
humoristic, de vegades
amb sentiment personal,
per part del responsable
de la sevacreació.

Planta idealitzada d'una
església de set trams
amb coberta de volta de
creueria i dues capelles
per cada tram.

Celler
d'es
Port

Comunica als seus clients que ja está obert tota la setmana
excepte els dimecres i al mateix temps aprofita per

oferir-lis la seva Cuina Mallorquina.

Antoni Montis, s/n	 PUERTO DE SOLLER
Teléfono 63 06 54	 MALLORCA
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Clau amb la reproducció de la Mare de Déu d'Alabastre, imatge
gòtica del segle XIV que es venera a la capella de la Ma re de Déu

deis Dolors.

L'escut de Sóller està ala quinta clau

Curiosa imatge de la Mare de Déu de la Victòria trepitjant moros. Sant Pere Papa, cogen amb la tiara pontifical.

Les claus de les voltes de creueria de l'església de Sant Bartomeu
Josep A. Moren González

La Mare de Déu
de l'Alabastre

Començant per la façana
modernista de l'església, ens
trobam el primer tram, el més
recent, ja que es correspon
amb les capelles del Baptis-
me i les Animes, fetes durant
la darrera reforma de la parrò-
quia.

La clau de la volta, quasi
amb tota seguretat es va fer
per ordre del felanitxer Mos-
sén Sebastià Maimó, rector
en aquells moments. Repro-
dueix la Verge gòtica d'ala-
bastre, trobada durant l'en-
derrocament per a la reforma
duita a terme. La devoció que
sentí el rector per la marede-
deueta trobada, va fer que,
amb el nom de Santa Maria la
Major, (després no ha tornat a
tenir aquesta edvocació), fos
objecte de devoció dels fidels
amb càntics que el mateix
rector felanitxer va compon-
dre.

Mossén Sebastià Maimó,
va firmar la seva obra de re-
modelació de l'església, po-
sant a la clau, una reproduc-
ció de la imatge de la seva
devoció.

Aquesta Verge, está avui
a la capella de la Mare de
Déu dels Dolors, dins una

capelleta, davall de la Verge
titular.

Moros i cristians

Els altres sis trams de
l'església, pertanyen a l'obra
realitzada a partir de l'any
1688 per l'arquitecte Jeroni
Berard i l'escultor Lluc Mes-
quida.

La clau de la segona volta
representa, a Sant Pere Pa-
pa, cobert amb la tiara ponti-
fical i dues claus a la ma es-
guerra, assegut, té els seus
peus damunt un gros coixí.

La tercera clau está direc-
tament relacionada amb la
história de Sóller, ja que,
reprodueix una Mare de Déu
que porta a la ma esquerra a
l'Infant i a la ma dreta una
bandera.

Aquesta imatge está da-
munt tres moros (sí, heu Ile-
git be, no la serp, si no tres
moros —dos blancs i un negre
per més senyes—. Aquest fet
pot esser únic a les represen-

tacions marianes). Això pot
voler esser un avis pels mo-
ros: "a la reconquesta ens
ajudava Sant Jaume, ara, els
de Sóller, tenim l'ajuda de la
Mare de Déu".

Sant Bartomeu, Sóller,
i taronges

Sant Bartomeu es el pro-
tagonista de la quarta clau. El
Sant, fermat a un arbre, es
escorxat por dos homes. El
de la dreta té el nas molt
gros, el de l'esquerra disfruta
de la seva feina. Sant Bario-
meu sembla no patir, pareix,
més bé, indiferent.

L'escut de Sóller está a
la quinta clau. Té els Ileons
rampants i el Sol, de faccions
humanes, pareix enfadat per
el que li passa a Sant Barto-
meu. Enfadat amb ell, per la
seva indiferència. Es pot es-
ser un sant pert, ha de fer
mal si t'escorxen.

Altra vegada la Verge surt
a la sisena clau. Té el Nin a la

ma esquerra i a la dreta qual-
que cosa que pareix una
branca, amb fruits grocs, ova-
lats, coberts per fulles verdes.
Tal vegada taronges o 'limo-
nes?. Pot esser la Mare de
Deu de Bon Any, co—patrona
de Sóller.

La darrera clau

Le més propera al prebis-
teri, la setena i darrera, esta
protagonitzada per Sant Bar-
tomeu, ara ja triomfant, amb
un ganivet a la ma dreta i
una cadena a l'esquerra. Amb
aquesta, subjecta a un dimo-
ni que a la vegada trepitja. El
dimoni té la part inferior del
cos parescuda a un peix. La
part superior, d'home, té la
cara demostrant dolor i resig-
nació, no se sap si per la tro-
pitjada, per les cadenes, per
com l'han pintat, amb grosses
orelles i banyes, o per la iro-
nia de tenir part de peix per a
moure-se dins l'aigua amb fa-
cilitat peró está comdemnat al
foc etern.

Aspectes pocs coneguts

Aquest article, es, tant
sols, una cridada d'atenció
per a que un tema tan inte-
ressant i tan poc tractat corn
el dels aspectes artístics de la
nostra església pugui comen-
çar a esser conegut per tots.

El pròxim dilluns dia 9, a les vuit del vespre,
final itzen les

GRAN! likiADLas
A CIVIN ÍJNU REIA
Aprofiti els tres darrers dies!!!

(C/. [Juno, 27 - Tel. 63 04 24)



AUTOS LLADO
Agente Oficial Peugeot Talbot

Camp Llarg s/n. Teléfono 63 12 43
07100SOLLER (Mallorca)
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n?‘".. 31auets

Els fomalutxencs són mes vius que els sollerics. Abans que
arribi el Dimecres de Cendra ja es preparen i es posen a
cantar, veslits de blauets, per guanyar el cel més aviat.  Ara
bé, hi havia altres sollerics que donaven una altra interpre-
tació a aquesta molt ben confeccionada carrossá: "volen
presumir de nets i han fet Ilarg amb so blavet". I es que Es
Raig de Fomalutx es Es Raig de Fomalud.

Carnaval t'"ronja

Aquesta puceta. "Amor de les tres taronges" de ca seva,
sembla vigilar si el seu enamorat, en Bernadet de la Ronda-
lla, el segueix. O a lo millor, este alerta que no l'agafi la jaia
que transforma la princesa amb colomet. Colomets vol-
drienrser per volar sobre aquesta taronja pensideta, petite-
ta, de la sala pa amb olieta.

Carnaval llit

e.
Qli ho havia de dir que un matrimoni passejes les seves intimitats de nit a ple dia! I es que
els bergantells tengueren una olt bona idea. Amb lo cars que van els pisos de lloguer i

.- Ehnb el dineral que val una casa, lo millor será passejar el Hit a l'esquena i fer vida matrimo-
nial clavel l les faroles. Aní, ,cada vespre ;`escenari nou. I a més d'estalviar-se la vivenda,
també es poden estalviar les despeses de les noces i els convidats: El Hit i la parella entren
a l'Església a rebre la benedicció i, sense passar pel restaurant, tot d'una colgats!

Cai ,avalsabateL

Diuen que Sóller es un poble de males olors! Ho diuen des del passat diumenge de Carna-
val. Les sabates tornen grosses, inflen, dels formatges que es passegen, i han fuit i es
passegen pels carrers. Les sabates són matrimonis perfectes, sense divorcis, corn perfec-
tes eren aquestes fresses. N'hi una perdé la seva bessona i, al final, reconsideraren la
qüestió i no s'ananaren de la Vall. Aixi, el dilluns, tothom pagué anar a fer feina ben calçat.

Tothom
celebrà el
Carnaval

Jaume Alberti

Dilluns, dimarts i di-
mecres de la setmana
passada les escoles de
la nostra Vall celebraren
els Darrers Dies de
Carnaval, abans_jd'en-
trar a la Quaresma.'"-

Comenca el col.legi
de S. Vicenç de P '

amb una festa al
desfilada de disfresses
entrega de premis a les
més vistoses i originals.
Dimarts toca el torn al
col.legi Es Puig, amb
una desfilada i un festi-
val que s'hagué d'im-
provisar al menjador per
culpa d'una pluja inopor-
tuna. Dimecres toca al
torn al Fossaret 	als
Sagrats Cors, que or-
ganitzaren una festa
consemblpt.

En tots els casos la*
festa comptà amb la
presencia dels pares,
alguns d'ells disfressats,
I l'actuació del. grup mu-
sico-vocal que dirigeix
Lluis Rullan.

També les escoles
de l'Horta, Marjades i
Port feren la seva el di-
mecres, molts animades
iamb molta bulla.

I mentre divendres hi
havia la Rueta dels pe-" .

tits, el diumenge fou la -

grossa amb una gran
participació de compar-
ses, carrosses i disfres-
ses individuals. I la nos-
tra Bapda de Música. 	-

Els premiats de • la
Rua foren els següents:

CARROSSES
—Igloo (primer)
—Blauets(segon)
COMPARSES
—Sabates(primer)
— Rancho Grande (se-
gon)
INDlyIDUAL
- Llit
—Paó
—Núvol i angel

Fotos: Deyá i Brasil

Antenas Parabólicas 	  64.900 ptas.

Televisores 14" MD 	 29.900 ptas.

Cocinas 3 fuegos, horno y grill 	 25.000 ptas.

Secadoras desde 	 39.900 ptas.

LOTES
Un frigorífico 2 puertas, 360 litros

Una cocina 3 fuegos 	125.000 ptas.

Una loadora superautornática
-F

\ 	 •

Un televisor 14" Mandodistancia
Una antena parabólica 	89.900 ptas.

. 	Una secadora ropa 5 kg.
' Una lavadora superautomática	 86.000 ptas.

Televisores MITSUBISHI 33" 	 298.000 ptas.

Cámara video SABA 	 1 1 3.500 ptas.

(inacenes
CornpanY C. Born n °3.

Telf. 63 18 33.Como siempre más barato



Es celebrará un curset de tastadors d'oli per l'octubre

L'oli, el vi, la sobrassada i el formatge, únics
productes balears amb Denominació d'Origen

Redacció

Pel que fa a la finan-
ciació de costos de mun-
tatge, tant els represen-
tants del Ministeri corn els
de la Conselleria d'Agricul-
tura es comprometeren a
facilitar l'obtenció de prés-
tecs a baix interès i a llarg
termini. Per tal d'aconse-
guir-ho, cal que es consti-
tueixi una nova empresa
amb personalitat jurídica
pròpia, que tendria al seu
càrrec la comercialització
de l'oli, directament !ligada
ala tafona.

Denominació d'origen

Respecte a la comercia-
lització, la Cooperativa es
compromete a començar
l'envasat d'oli en botella de
vidre i etiqueta de qualitat
controlada abans de dos
mesos.

flEln justa corresponden-

cia, el director de Política
Alimentaria, Mariano Ma-
raver, es compromete a
accelerar al maxim la con-
cessió de la Denominació
d'Origen a l'oli de la nostra
comarca, i assegura que
seria possible tenir la De-
nominació provisional
abans d'un any si no surten
inconvenients de darrera
hora. 'L .0/i de Sóller, el vi de
Binissalem, la sobrassada
de Felanitx i el formatge de

Maó —digué— són els únics
productes que obtindran
Denominació d'Origen, se-
gons acord signat amb el
Govern Balear".

Futur assegurat

Maraver manifestà que
era la primera vegada que
l'administració impulsava la
concessió de la Denomina-
ció d'Origen pel seu comp-
te, i fonamenta' la seva acti-

tud positiva amb un elogi a
l'activitat de la tafona: "Estic
gratament impressionat per
l'entusiasme i la il.lusió amb
que treballau, cosa molt
d'agrair en els temps ac-
tuals".

El director afirma també
que l'oli es un dels pocs
productes en els que Es-
panya es primera potèn-
cia mundial, que el seu
consum anava en augment
i que, en conseqüència, el
seu futur estava assegurat
per molts anys.

Curset de tastadors d'oli

Finalment, el Ministeri
es compromete a organit-
zar per enguany un curset
de tastadors d'oli con-
semblant al que es celebra
l'any anterior a Múrcia i
complementad al que ten-
gue lloc a Sóller.

En principi, es fixa la da-
ta d'inici del curset pel mes
d'octubre.

Els representants de l'Agricultura estatal i au-
tónomica foren rebuts a migdia pels membres del
Consell Rector i seguidament visitaren totes les
dependències i naus de la Cooperativa i escolta-
ren les explicacions dels responsables respecte a
les obres realitzades i la nova maquinària ins-
tal.lada ala tafona.

En acabar la visita, es tengué una sessió con-
junta de treball, en el transcurs de la qual s'analit-
zaren els principals problemes que ha d'afrontar
la Cooperativa en el tema de l'oli,  així corn els te-
mes pendents de resolució.

Ajuntament

Es dedica un milió per
a la modernització
del sistema telefònic

G.M.

L'Ajuntament invertirá 1.180.000
pessetes en la modernització del
sistema telefònic de les Cases de la
Vila davant l'antiguitat de l'actual
infraestructura de telefonia.

La compra es farà a l'empresa
Telefónica, la mes assequible, se-
gons la Comissió de Govern, dels
tres pressuposts presentats.

L'inversió inclou una nova cen-
traleta modular amb dos telèfons,
22 aparells Teide i un Teide integra-
dor amb contestador automatic.

Mobiliari

També es dedicaran 600.000
pessetes per millorar el mobiliari de
les oficines municipals i donar uni-
formitat a les dependencies.

Hi seran presents les vuit organitzacions solleriques

VII Trobada de Confraries de
Setmana Santa a Felanitx

Redacció acte de germanor s'organitza cada any a un
poble diferent de l'illa i compta amb la colla-
boració del CIM, Sa Nostra i l'Ajuntarnent
respectiu. Juntament amb els confrares ma-
jors i altres penitents, viatjaran a Felanitx els
hàbits, passos i estendards de cada Con-
fraria, que seran mostrats al públic a una ex-
posició que es muntarà a l'efecte.

Els presidents de les vuit Confraries de
penitents de la nostra ciutat tenen previst
assistir a la VII Trobada de Confraries de
Setmana Santa que es celebrará a Felanitx
el proper diumenge, dia 8 de marc . Aquest

La Confraria de La Pietat, a una desfilada de la processósollerica.

estaurante

RESTAURANT SA TAULERA
Comunica a clients i amics que a partir
de dissabte dia 7 de Març estarà al seu

servici, excepte els dimecres.

Tell. 63 11 11

GYMNAPOLIS

A PARTIR DEL DIA 9 DE MARÇ:
• FISIOCULTURISME.
• GIMNASTICA DE MANTENIMENT PER ADULTS.
• AEROBIC.
• MILLORA DE LA CONDICIO FISICA.
• GIMNASTICA DE MANTENIMENT 3a EDAT.
• PSICOMOTRICITAT INFANTIL.
• KARATE.
• IOGA.
• GIMNASTICA INDIVIDUAL I PERSONALITZADA.

PASSAU A VEURE-NOS O CRIDAU-NOS, VOS INFORMAREM.

C/. Mar, 63	 Teléfono 63 41 51
07100 SOLLER (Mallorca)
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La signatura del conveni, pendent
de l'aprovació plenaria

!BASAN pagarà 104 milions
¡es farà càrrec de la
Depuradora

G.M.

Si l'Ajuntament de
Sóller cedeix la titularitat
de la nova estació depu-
radora a l'Institut Balear
de Sanejament (IBA-
SAN), aquesta entitat es
farà càrrec de tot el seu
cost, 104 milions de pes-
setes, i del seu manteni-
ment.

Aquest és el conten-
gut del conveni entre
l'Ajuntament i IBASAN
pendent d'aprovació del
consistori en ple.

Corn informarem fa
unes setmanes, Sóller
també es veurà beneficiat
del Pla de Dotació d'Es-
tacions Depuradores ela-
borat pel Govern Balear i
gestionat per l'IBASAN
malgrat la Depuradora
d'aquest municipi ja esti-
gui en funcionament.

Construccions

IBASAN, per tant es
fará càrrec dels 61 mi-
lions de pessetes ja abo-
nats per. l'Ajuntament en
concepte de construcció
del complex o pendents
de pagament.

Igualment acceptarà
la certificació extraordirá-
ria de 8.500.000 pesse-
tes presentada per la
constructora Dragados y
Construcciones, no pre-
vista inicialment en el
pressupost.

També ha ofert pagar
les obres del col.lector
que enllaçarà les dues
depuradores i conduirà

l'aigua depurada cap a la
xarxa de regants, amb un
pressupost de
16.500.000 pessetes.

El col.lector del sector
de Biniaraix, amb un cost
de 4.700.000 pessetes,
també será aportat per
IBASAN, aixi corn les ca-
nonades d'enllaç entre
els col.lectors de Biniaraix
i Fornalutx (entre el carrer
Ozones i la Cooperativa)
amb 3.637.000 pessetes
de cost.

Finalment, una vega-
da signat el conveni, es
farà càrrec dels
9.625.000 pessetes que
costà la posada en fun-
cionament de la nova Es-
tació Depuradora.

Manteniment

El canvi de titularitat
de la Depuradora ha de
ser acceptada per la cor-
poració. Una vegada
aprovada IBASAN es farà
càrrec de les despeses
de manteniment, amb ca-
rácter retroactiu a partir
deli1 de gener de 1992.

Taxes separades

L'Ajuntament deixarà
d'ingressar després de la
firma del conveni la taxa
de depuració de les ai-
gües residuals. L'actual
arbitri es separará en dos
i l'Ajuntament sols in-
gressarà el corresponent
a manteniment de la xar-
xa, mentre que serà IBA-
SAN qui ingressi el de
depuració.

Regidoria de Cultura
Ajuntament de Raer

CONFERÈNCIA
D'ANTONI SERRA

Avui divendres dia 6 de mal-c.

Lloc: Capella de les Escoldpies.

Hora: 20'00 h.



Els regidors de l'oposició plantaren el Batle

Condicions a la legalització
del Bar Centro

Es va celebrar aquest dimarts a
Fornalutx el Ple ordinari del corrent
mes de març, on la major nota a des-
tacar fou l'absència dels tres regidors
de l'oposició, Joan Alberti, Antoni Ar-
bona i Agustí Serra.

A una reunió anterior, per unanimi-
tat del consistori s'acordà avançar el
Ple al dilluns per tal de facilitar l'asis-
téncia d'Agustí Serra. Posteriorment,

però, el batle al.legà altres compro-
missos i mantengué la convocatòria
pel dimarts. Aquest canvi d'actitud fou
interpretat pels regidors de la minoria
corn una ruptura de la paraula donada
pel batle, i signaren una carta conjunta
que fou Ilegida en el Ple en la que ma-
nifestaven que no assistirien al Ple i
que tampoc no es responsabilitzaven
dels acords que s'hi prenguessin.

La majoria dels temes
del He foren de tràmit, amb
un considerable volum de
comunicacions oficials,
entre les que destacam:

• Concessió de per
mís de la Conselleria
d'Agricultura per tallar 151
alzines a Montcaire i per
socorrar rostoll a Sa Feus.

• Resposta de la Con-
selleria d'Obres Públiques
relativa a que, a criteri del
director d'obres, no tenen
obligació ni pressupost per
reparar els 50 m. de postes
i xarxa metàl.lica que que-
daren malparats després
de les reparacions realitza-
des al Carni del Creuer.

• Resposta de la Con-
selleria de Presidència res-
pecte a la legalització del
Bar 'Centro, considerada
una activitat molesta a
causa deis renous, baf i as-
sistència de púbhc. La
Conselleria informa que es
pot legalitzar si es regula la
confecció de les"tapes", si
es modifica el sistema
d'obertura de portes cap a
l'exterior i si es compleixen
els nivells maxims de renou
que disposa la normativa;
tot això abans de tres me-
sos.

• Ofici de la Conselle-
ria de Sanitat en la que,
després de la inspecció
realitzada als nous depósits
d'aigua potable, indica la
necessitat	 d'instal.lar-hi
respiradors d'aire i qual-
que sistema regulador del
clor que potabilitza l'aigua.

Adquisició ordinador

A proposta de la Batlia,
s'acorda l'adquisició d'un
ordinador personal marca
Rank Xerox de 2 Mbits de
memòria, dues disqueteres

teclat expandit, comple-
mentat amb una impres-
sora marca Epson de 24
agulles de preciió i
amplària de 132 columnes,
per un import total de
404.800 ptes.

Al mateix temps, l'Ajun-
tament adquirirá per unes
500.000 ptes. els progra-
mes informàtics de

Comptabilitat, Padró d'ha-
bitants, Recaptació i Im-
post sobre vehicles de
transmissió mecànica, que
facilita el Consell Insular i
que seran posats en prác-
tica durant el present exer-
cici econòmic.

Per tal d'aprendre el
seu funcionament i posta
en marxa, el secretari
Francesc Rullan i el fun-
cionari Jaume Vicens asis-
tiran durant el present mes
de marc als cursets orga-
nitzats a l'efecte pel CIM i
per la Conselleria d'hisen-
da.

Fa aproximadament
quinze dies arriba a les
Cases de la Vila la primera
partida d'ordinadors per-
sonals que formen part del
nou organigrama informa-
tic de l'Ajuntament.

De moment, han estat
instal.lats quatre ordina-
dors individuals tipus PC
-dos al negociat de Secre-
taria, un al d'Intervenció i
un altre al d'Obres i Urba-
nisme- i manca ins-
tal.lar-ne un altre a Infor-
mació.

Posteriorment, aquests

ordinadors estaran inter-
connexionats amb la me-
moria central per a l'inter-
canvi de dades, encara
pendent d'instal.lar.

Cursets

A fi d'entrar en fundo-
nament el més aviat pos-
sible, els nous aparells han
estat dotats amb progra-
mes de tractament de tex-
tes i bases de dades. Els
funcionaris que actualment
els manegen han seguit,
pel seu compte, un curset
intensiu d'utilització
d'aquests programes.

Ha arribat una part del
nou ordinador

Redacció

Els dissabtes capvespres, circular per la carretera del Puig Mejores
un vertader suicidi per culpa de les curses de motos. Els accidents

són freqUents.

Ajuntament

COOPERATIVA
•AGRÍCOLA

"SAN BARTOLOME"
Es fa saber a tots els socis i conradors d'olivars que el termini

d'inscripcions per a l'Associació per a la Defensa Vegetal de l'oli-
var (ADV) romandrà oberta fins el proper dia 20 de marc.

Els interessats en obtenir informació i/o inscriure's, seran ates-
sos per l'enginyer agrònom Andreu Pascual a les oficines de la
Cooperativa, els dies següents:

dimarts i dijous, dies 9, 10 i 12.
—Dilluns, dimecres i divendres, dies 16, 18 i 20.

L'horari és de 17 a 19 hores.

POBLE DE DEU,
"RECOBRA EL TEU CORATGE DE CREURE"
DE DILLUNS, DIA 9 A DIVENDRES, DIA 13
ESGLÉSIA DE L'HOSPITAL

A les 9'30 del vespre
Dilluns: -LA SAGRADA ESCRIPTURA DINS CA NOSTRA I PER NOLTROS

Dimarts: LA FAMÍLIA, PRIMERA EXPERIENCIA CRISTIANA,
amb Mn. Llorenç Tous.

Dimecres: JESUCRIST, L'HOME DE L'EXPERIENCIA DE DEU

Dijous: ELS CRISTIANS I CRIST VIVENT PER EL MON,
amb Mn. Bartomeu Tauler.

Divendres: ELS JOVES CRISTIANS DINS UN MON D'INCREENCIA,
amb Mn. Marià Gastalver,

SETMANA D'ESPIRITUALITAT A SOLLER
Organitzen: Consells Parroquials de Pastoral.

Sóller, març, Quaresma 1992.
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Fornalutx

Des de fa una sèrie d'anys, la cir-
culació per la carretera del Puig Major
s'ha convertit, els dissabtes sobretot,
en un sufcidi. Les persones que volen
circular per aquella via, es poden to-
bar en qualsevol moment amb una

moto empotrada dins el seu vehicle o,
simplement, amb una màquina de
dues rodes que es dirigeix frontal-
ment cap a ells sense fer cap tipus de
menció de frenar ni res que se li as-
sembli.

J.C.

Els dissabtes capvespre,
més d'una colla de joves es
concentren a la carretera del
Puig Major, als voltants del
Mirador de Ses Barques,
per practicar el que podriem
anomenar curses encober-
tes. Arranquen al creuer de
Fomalutx i munten fins més
amunt del Mirador. Durant el
poc temps que dura la puja-
da no tenen cap inconve-
nient en anar, tant per l'es-
guerra com per la dreta, a 50
quilòmetres per hora o bé a
150.

Queixes

Les queixes de les per-
sones que circulen amb els
seus vehicles per aquella
carretera són freqüents, tant
a l'Ajuntament de Fornalutx
com al de Sóller. Els estran-
gers acudeixen a les autori-
tats municipals amb els ca-
bells drets, en veure el des-
gavell que s'hi produeix. Les
autoritats, a nivell polític,
s'han dirigit a la Prefectura
de Transit denunciant el te-
ma en més d'una ocasió i el
cap de transit sempre con-
testa que es veu impotent
per aturar aquestes curses.

FreqUents accidents

Ja és normal entre els
que fan curses al Puig Major
que quasi cada dissabte es
produeixin accidents. Les
ambular-des de' la Creu Roja
ja sonen familiars als veins
de Fornalutx i de Sóller als
voltants de les sis del cap-
vespre, quan han de recollir i
traslladar alguns dels arris-
cats pilots.

Impotència front a les curses de motos

Augmenta el perill a la carretera
del Puig Major



Les desfresses ompliren
Can Cremat

J.S.

Amb una massiva as-
sistència d'associats es
celebra, el Dijous Llarder,
l'anunciat ball de desfres-
ses a Can Cremat. Es
balla al so de la bona mú-
sica del particular amic de
l'Asociació Juan G, que
entretingué el públic amb
el seu especial repertori.
Al final, els associats do-
naren bona compta a
l'ensaiMada amb sobras-
„saga, vinet i refrescs que
•fibtganitZ'atió havia pre-
pan a l'efecte.

Una vintena de des-
fresses visitaren la Resi-
dencia N Sra. de la Victó-
fia per tal d'alegrar una

mica aquells asilats que
no pogueren seguir la rue-
ta infantil ni la rua i les ca-
rrosses del diumenge.

4 e
Tarjeta de transport

Els sol.licitants de la
tarjeta per al descompte
en el transport per carre-
tera poden passar per
Can Cremat, on seis indi-
cará els darrers tràmits a
realitzar.

D'altra banda, s'està
estudiant un excursi6
perodins l'illa, :.que es ce-.
lebrarà la darrera setmana
de merc.

S'informare oportuna-
ment de les dates concre-
tes i l'itinerari.

Tercera Edat Petanca  

Buixó

M.V. Brasilia, tindrà que
esperar la darrera jornada
per caber si es proclama
campió de la "Iliga d'honor”;
la derrota a les pistes del
Puente ha fet que torni
l'emoció a la Higa. Quatre
punts d'avantatge du el Bra-
silia al Puente, en el cas que
perdés els dos partits que li
queden per jugar-se i el
Puente els guanyás tot dos,
es proclamaria campió el
Puente, per millor coeficient.

La cua segueix igual: el
Sóller, que perdé a Inca, veu
més. complicada . 418- seva
permanencia, si bé guanyat
els dos partits que li queden,
salvaria la categoria.

A Primera B sorpresiva
derrota dei Unió de Sóller a
casa seva.

Belles Pistes segona-B.
guanya, sense passar pena,
al cuer de la classificació.

Unió de Sóller de Tece-
rra-C. passa moltes dificul-
tats per poder doblegar per
la mínima diferencia al
Ready.

Resultats:

Lliga d'Honor:
Santa Marta 7 - Unió de
Sóller 2
Unió d'Inca 7- Sóller 2

Primera-B:
Unió de Sóller 3 - Can Pastilla
6	 o'

Segona-B:
Belles Pistes 7- Portitxol 2

Tercera C:
Unió de Sóller 5 - Ready 4

El C.P. Sóller no reacciona

Expressa el que Creus Espeleologia  

Avisos eclesials
Setmana d'Espiritualitat: 9-13 març

De DILLUNS a DIVENDRES, a les 9,30 del vespre, a
l'església de l'HOSPITAL, tindran ,lloc les conferencies quea-
resmals quepretenen la renovació espiritual del Poble de Déu.

Dilluns i Dimarts, Mn. Llorenç Tous amb els temes: La Sa-
gradaIscriptura dins ca nostra i per noltros i la familia, primera
experiencia cristiana.

Dimecres i Dijous, Mn. Bartomeu Tauler knb els temes:
Jesucrist, l'home de l'experiència de Déu i Els cristians: Crist vi-
vent per el món.

Divendres, Mn. Marià Gastalver amb el tema: Els joves cris-
tians dins un ambient d'increéncia.

Les Xerrades començaran puntualment a les 21,30 h. i dura-
ran 55 minuts. Aniran precedides i seguides d'una breu pregara.

Diumenge, Trobada Pa res/Infants de catequesi familiar

Sera en es Monestir de l'Olivar, Sa Capelleta, i començarà a
les 4 des capvespre amb una conversa. A les 5 hi haurà la Ce-
lebració de la Missa. Després, berenada.

Divendres, Festa de Jesus Narzare en el POrt

La Parróquia del Port romandrà oberta tot el dia per acollir
les nombroses visites al Jesús de Medinaceli. A les hi haurà
Missa amb la 3a edat. A les 19,30 h. Solemne Concelebració i
Processó del silenci pels carrers del Port.

Via Crucis

Cada divendres, a les 18,30 h. es fará a la Parróquia de St.
Bartomeu. A Biniaraix, l'Horta i el Port es farà els dissabtes
abans de les Misses.

Església

Una rifa per construir una escola a Paraguai

país del tercer món. Es pressu-
post de la construcció Os
d'unes 500.000 pessetes.

Els beneficiaris seran els
habitants de Pedro Juan Ca-
ballero, petita ciutat de Para-
guai on s'hi troba corn a mis-
sionera la germana sollerica Sor
Joana Penya.

G.M.

Pròximament es posaran a
la venda els bitllets d'una rifa
organitzada pel Grup Interna-
rroquial de Missions amb l'ob-
jecte de financiar el projecte de
construcció d'una escola a un

C/. Sa Lluna, 52
Telf. 63 20 77

07100 SOLLER
(Mallorca)

MIMBRERIA

FERRETERIA

Calle Luna,12 • Sóller

Mallorca Tel. 63-04-47

MUEBLES Y ARTICULOS DE DECORACION

en MIMBRE - BAMBU - JUNCO
RATEAN - MEDULA

Veu de Sóller
Horari

d'atenció
directa:

dilluns,
dimarts

idimecres
del9a22h.

Carrer 	.
Bonany, 1, 3er.

CE ,ITR, E RECU1-	 3

. 4:11...krk 100111
	6  DIETISTA	 HORARI DE 8 MATI A 21 NIT.

	SOPtHE	
CRIDAU EL MATI

LONG UET	 C/. Palou, n'l 7- 2- la.
• Teléf. 633091 - SOLLER

I

ESVELT, FÁCIL, DIVERTIT
SISTEMA PER APRIMAR-SE

I DE TONIFICACIO

• .

•o	 • c'
41,
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Fins dia 4es poden
presentar fotografies

Reclacçió

La Coordinadora de Joves Cristians ha
prorrogat el termini per a la presentació de fo-
tografies per la Mostra Expressa el que
Creus fins a dia 4 d'abril: Les fotografies ds po-
den presentar a la Rectoria o al Casal Pau
Noguera (divendres horabaixa). La temática de
la Mostra es religiosa. Amb una fotografia i, op-
tativament, un text s'ha d'intentar expressar la
creenca cristiana. Les instantànies s'exposaran
el temps de Pasqua a l'Excorxador de Palma i
posteriorment a Sóller.

Demà comencen els Cursets d'iniciació
i perfeccionament	 •

Mosques coveres

Tal corn anuncf4rem oportunament en aquestes mateixes planes, demà, dissabte, a
les 18,30 hores, en el Teatre de la "Defensora" comencen els cursets d'iniciació i
perfeccionament d'espeleologia.  La primera jornada correrà a càrrec del Grup Est,
de Ciutat, que per a les seves explicacions comptaran amb el recolçament de diaposi-
tives. Diumenge es tara la primera classe práctica, molt possiblement a un aveno
d'Escorca. Els dies 14 i 15 es seguirà amb la mateixa técnica, Os a dir el dissabte teóri-
ca i el diumenge practica. Les inscripcions són completament gratUites pels socis de
la Secció, i els no socis tindran que pagar 4.500 ptes. Dins aquest preu hi ha va inclòs
la fitxa de la Federació, l'assegurança I la quota de soci de la Secció d'Espeleologia
del Club Ciclista "Defensora Sollerense".



IV Torneig Penya Albatros

Trist final d'un torneig
Joan

Els billars de sa Botigueta prenen força

Joan Far, ex-campió d'Espanya amb modalitat de tres bandes, sorprengué els presents
amb les seves recercades carambolea.

Dissabte passat hi hagué una demostració de billar a tres
bandes als locals de sa Botigueta amb la presencia d'experts
billaristes i d'un -nombrós públic afeccionat. Als dos billars gran
matx demostraren les sayas habilitats l'ex-campió d'Espanya a
tres bandes Joan Far i el Jugador de Primera Categoria Nado-

Radioaficionats

nal Miguel Llull. També hi fou present Pere Nadal, ex-campió
d'Espanya. Un nombrós públic es reuní a la sala de billar de sa
Botigueta entre el qual destacava el batle Joan Arbona, qui
també demostra les sayas habilitats fent una partida lliure con-
tra el també solleric Llorenç Bota.

Escacs

Miguel Llull no quede enrere de l'actuació de l'ex-campió.

n1111~.
411•1=•1n11111116,

L'inesperada mort del
company Nicolás Diez
E.P.D. fundador de la Penya
Albatros, organitzador i "alma
mato  del Torneig del mateix
nom, ens deixa a tots sorpre-
sos i amb llàgrimes als ulls.

Bastants dels participants
no es veien en coratge per
seguir el "Tomeig", per el
que dissabte passat, per ma-
joria, es decidí suspendre-lo,
deixant-ho així com estava al
final de la cinquena ronda.

El Iliurament de premis es
tara el diumenge dia 29 de
marc, a les 19 hores, acte que
acabara amb ('entrega d'una
placa de gratitut a la seva vi-
dua.

Les classificacions finals
són aquestes:

1. -Antoni Molino, 5 punts.
2.- Jesús-M. Abellà, 4 punts.

-3.- Francesc Rado, 4 punts.
4.- Miguel Cardell, 3 punts.

5.- Josep Montaner, 3 punts.
6.- Josep Valera, 3 punts.
7.- Francesc Esteve, 3 punts.
8.- Héctor Guerrero, 3 punts.
9.- Josep Frias, 3 punts.
10.- Miguel Dolz, 2 punts.
11.- Peter Holt, 2 punts.
12.- Michel Sebastian, 2
punts.
13.- Joan Galindo, 2 punts.
14. - Joan Lladó, 2 punts.
15.-Antoni Darder, 2 punts.
16.- Nicolás Diez, 1 punt.
17.- Joan Mestre, 1 punt.
18.- Carles Sanmartin O punts.

Restattramte

ea'nE igotes

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

Cl. Jaime Torrens, 7 - Tel. 633715 - PTO. SOLLER

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

PORT DE VALLDEMOSSA
RESTAURANT "ES PORT"

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

COMUNICA ALS SEUS DISTINGUITS
CLIENTS LA SEVA REAPERTURA,

PRESENTANT SES SUGGERENCIES
PER A AQUESTA TEMPORADA.

PORT DE VALLDEMOSSA
(MALLORCA)

Tells. 612541 - 612046 (noches)

DILLUNS TANCAT DURANT TOT EL
MES DE FEBRER
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Billar  Automobilisme     
11=1.

Les espases estan al aire!.
Incomprensiblement el Jutjat d'Instrucció núm. 7, de

Ciutat dicta, aquests passats dies, sentencia contra l'Es-
cuderia Drac (organitzadora de la Pujada al Puig Major,
la oroya mes important del Calendari Balear, que arriba a
ser puntuable pel Campionat Europeu), corn a conse-
qüència de l'accident ocorregut a la novena edició -l'any
1989- quan a la volta de la Teulera en Jaume Carbonell
perdé el control del seu vehicle atropellant a una serie
d'espectadors.

Tolo Verd, l'actiu President de la "Drac" ha estat con-
demnat, entre altres coses, a dos dies d'arrest domicilia-
ri per imprudencia de l'organització...

Indubtablement la sentencia crea un precedent dins el
món de l'esport (no només dins l'automobilisme), que pot
tenir moltes repercussions tanta llarg corn a curt termini...

Es illogic jutjar una prova competitiva (a mes en
aquest cas dins un circuit tancat, amb les seves correspo-
nents mides de seguretat) emprant nomas el Codi de Cir-
culació...

Les repercussions ja comencen a sortir. De moment la
"Drac" ha anunciat que no organitzarà aquest any la Pu-
jada .al Puig Major",  i es rumorea si la totalitat d'Escude-
ries es sumaran a la protesta, no organitzant cap oroya du-
rant aquest any

Incongruències de la vida: L'automobilisme Balear,
pot arribar al seu punt mes baix dins aquest ANY
OLIMPIC.

De moment la "Drac" no organitzarà la prova més important
del Calendari Balear, puntuable pel Campionat d'Espanya.

G RADA

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

TEL. 19711630168
(de 8 a 12 y de 2a 6 excepto sábados y días festivos)

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

10

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
Ce)zifeWp4'

Pizzería - Café - Croissantería

Lluna, 5.2. 630907-07100 SOLLER

PIZZAS PARA LLEVAR

Lleno, 7 — Teléfono 630132
Sant Joume, 7— Teléfono 63 1286

FABRICA: Meto, 48- Co 'n Tobolet - Tel. 630651



La velocitat i l'intel.ligéncia del solleric factors claus

Triomf d'en Ramon Ros a la tercera
Cursa de s'Arenal

Joan

Dissabte passat es disputa a
la Platja de Palma la tercera Cur-
sa del Gran Premi un Hivem a
Mallorca" organitzada -corn de
costum- pel gran aficionat (ex-
President de la F.T.B.C.) Pere
Canals.

Hi participaran un total de
cent dotze corredors, la majoria
d'ells estrangers, que havien de
donar un total de treinta voltes al
circuit, amb un recorregut total
de 60 qms. (dins els que es tro-
baven cinc sprints bonificables).

Bastants combatius, des de
les primeres voltes, Antoni Porras
i Antoni Abraham.

Al primer sprint s'imposà en
Porras seguit del solleric Ramon
Ros.

El tercer i quart sprints foren
guanyats pen Ros, que en el
darrer puntuaria de tercer, pro-
clamant-se aixi brillant guanyador
de la oroya, després de la des-
qiialificació dels alemanys Jo-
chen We/be i Jens Zemke, (que
entraren escapats en primer hoc),
en Weibe per escurçar el reco-
rregut i ajudar posteriorment
(després de la seva desqCialifica-
ció) a n'en Zemke.

Dards     

Francesc Atienza, guanyador al Bar Nadal

Incomprensiblement el pdmerciclista Pre-Olimpic local no passe
a la final del "Millor Esportista Solleric". Desgraciadament l'afició

no va saber apreciara n'aquest gran corredor.

Or, Argent i Bronze., pel popular velocista solleric

Antoni Pinya, Campió d'Espanya
Joan

Un total de dotze me-
dallas (quatre d'or, 6 d'ar-
gent i 2 de bronze), acon-
seguiren els Atletes Ba-
lears (sis homes i una do-
na) en el Cinquè Campio-
nat d'Espanya de Pista
Coberta, per Veterans,
disputat al "Pabellón La
Fuente de San Luis" de Va-
lència, el passat dissabte,
dia 22 de febrer.

Tres-cents vint espor-
tistes inscrits -entre totes
les categories de veterans-
i bastant de públic assis-
tent. Molt bona organitza-
ció i un intent de batre el
récord mundial de !lar-
gada a càrrec del valencia
Rafel Blanqué, que que-
de a 20 cms. (El record ac-
tual es de 690 metres).

Exit rotund el dels re-
presentants illencs, ja que
mai, en tota l'história s'ha-
vien aconseguit tantes
medallas.

Passant a l'actuació del
velocista solleric, Antoni
Pinya, disputa (tal corn
avançavem a la passada
edició) les proves de sei-
xanta metres (a les tres
del capvespre), de Ilan-
çament de pes (a les sis i
mitja) i de relleus 4 X 180
(a les nou del vespre), for-
mant equip amb Canye-
Ilas, Ruiz, i Pa ramo.

Als SEIXANTA ME-
TRES Antoni Pinya no
tingué rivals.

S'imposà clarament,
aconseguint el CAMPIO-
NAT D'ESPANYA amb un
temps elèctric de 7"56,
seguit del valencia Jo-
sé-Luis Cebrian, amb 7"87,

i en Federico Vilella C.A.
Canals), amb 7"94.

Al LLANÇAMENT DE
PES Miguel Cid (Aragó) va
batre el récord d'Espan-
ya de veterans amb
1311, aconseguint el so/le

-nic ANTONI PINYA el
Sub-Campionat i la Meda-
lla d'Argent, amb 1202. En
tercer Iloc es classifica en
Femando Dublanc (Gui-
púzcoa) amb 11'05.

Als RELLEUS 4 X 180
s'imposà València amb

130", seguida de Madrid
amb 1'32" i Balears amb
1'33 (Medalla de Bron-
ze).

Un deis falls d'aquesta
darrera prova fou que no
es disputa final directa
per manca de temps, aga-
fant-se els millors temps
de les semi-finals.

Balears s'havia impo-
sat a Vizcaya, Catalunya i
Aragó, mentres que Valón-
c/a havia guanyat a Ma-
drid.

Antoni Pinya al a:pire:dan
Joan

Degut a les continues molestias de la
seva valla lessió, tant als entrenaments corn
a les competicions, el velocista solleric An-
toni Pinya ha decidit solucionar d'una ve-
gada per sempre el problema, passant pel
quiròfan.

.	 ,
Liiititvenció este prevista per cierne,

dissabte, a la Clinica Rotger (antes Mare
Nostrum), de Ciutat. Segons els pronòstics
metges, dia 1 d'Abril el nostre mundialista
solleric podrà començar a entrenar de nou,
quedant-li encara temps per fer l'oportuna
preparació cara al Campionat d'Europa.

Des de aquestes planes et desitjam sort
i una *pida recuperació.

Antoni tot satisfet, acompanyat del seu germia Pep -una debill
autentiques promeses locals-.

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 -SL PEL
C/. Sa Mar, n ° 128 - Telefono 633450- SOLLER

l o
	

Veu esportiva
	

Veu de Sóller / 6 de marc del 1992

Atletisme
	

Ciclisme

Joan

Francesc Atienza s'ha
imposat brillantment al Tor-
neig del Bar Nadal, al
guanyar clarament la "Lligue-
ta" entre els vuit finalistes.

En Xesc ha guanyat la
totalitat de partidas disputa-
des (7), sent aquesta (a
manca de la confrontació
Sebastià Cañellas-Amador
Varon), a classificació final:

1.-Francesc Atienza, 14 p.
2.- Joan-C. Vicens (Deu), 12
P.
3.- Sebastià C.:Vidas, 10 p.

4.-Amador Varón, 9p.
5.-Antoni García, 9p.
6.-Michi Diaz, 9p.
7.-Alfons Ramon, 9p.
8.- Domingo Moragues, 9p.

Millor Tirada:
Andreu Sastre, amb 167 p.

Candi-Nando, únics
finalistes al Paris

Candi-Nado, és la pa-
ralla finalista del Grup B al
Tomeig de Dards de la
Cafeteria Pads.

Dins el Grup A Car-

los -Suau s'han classificat
per la semi-final al impo-
sar-se damunt en Santi-Jo-
sé.

L'altre semi-finalista ha
de sortir de l'enfrontament
entre Tomeu-Piter i els
guanyadors de la Lligueta,
que molt bé podrien ser
Manolo QuirOrMicky.

Després de . disputades
aquestes partidas els ven-
cedors de les semi-finals,
s'hauran d'enfrontar als
guanyadors del Grup B
(Candi-Nando).
• La final, en principi, esta
prevista per aquest diumen-
ge.

CASASNOVAS 

FRIGORIFICOS, 0.5.

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

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

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

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

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

Cridau als telèfons 63 14 62 ó 63 03 87

TRANSPORTS C. SASTRE



JUVENILS
FEMENINS

J. Mariana 60
Sant Josep 52

Gran ambient en el
Poliesportiu Sant Vi-
cenç de Paul. El partit
fou trepidant, amb un
Joventut Mariana ple-
tóric, jugant a un fort
ritme. El líder Sant Jo-
sep vingué confiat en
la victòria, i es toba
amb un rival que en
els atacs agafava tots
els rebots, i el més
important els convertia
an cistelles.

Les defenses indi-
viduals foren de gran
duresa, i les locals
sempre dugueren el
partit corn millor les va
convenir.

Arribaren al darrer
minut amb una avan-
tatge que no podia fer
perillar mai la victòria.

•

CADETS
MASCULINS

C. Calvià 48
J. Mariana 53

Setanta	 faltes
personals es pitaren
en aquest partit. Els
locals acabaren jugant
-els dos darrers mi-
nuts- amb quatre ju-
gadors.

El Calvià dominà .

fins al descans
una avantatge d'un a
tres punts, logrant el
Mariana igualar a 3f3
en el darrer minut de
la primera part.

En el segon temps
els visitants, més cen-
trats en la defensa in-
dividual, arribaren a
disposar de 10 punts

d'avantatge, que els
permeté guanyar el
partit.

JUGAREN i ANO-
TAREN: Arbona (2),
Castatier (4), Cobos
(9), Ortiz (3), Serrano
(18), Marquès (2), Gil
(2), Eatarás (2), Ali,
Rodenas i Gelabert
(9)-

SENIORS
FEMENINS
II DIVISIO

Sant Josep 55
J. Mariana 46

La primera part fou
determinant pel resul-
tat final, ja que el, Sant
Josep logra una subs-
tancial diferencia en el
marcador. .

En el segon temps
el Mariana s'assentà
més damunt la pista
logrant un parcial favo-
rable, per() no suficient
per guanyar el partit.

partits per aquest
cap de setmana:

DISSABTE:

A les 16 hores:
J.Mariana-Sant Jo-
sep (Mini- masculins)

A Os 11 hores: J.
-Mariana-La. Salle C
(Infantils masculins).

A les 17 hores:
J.Mariana -Sant Jo
sep (Cadets mascu-
lins).

A les 18'30 hores:
J.Mariana -J.Capó
(Juniors masculins).

DIUMENGE:

.A les 12 hores:
J.Mariana -Renault
(Segona Divissió Fe-
menina).

Pocs partits i molt
d'ambient

Jota

Pollensa, 2
, C.F. Sóller, 1

Alineació:	 Alcover,
Pomar, Enseriat, Bernat,
Molino, Guerrero, Jiménez,
Fontanet, Rodríguez, Coca,
Ros. Canvis: Seguí — En-
señat. Castañar — Coca.
Valls — Guerrero. Colom —
Molino.

Gols: 0-1, gol fet a
pròpia porta després d'un
xut realitzat per en Jimé-
nez amb la intenció del de-
fonsor de despejar.

Comentad: Al descans
es va arribar amb empat a
un gol. No hi ha un clar
dominador, pare) les oca-
sions més clares els se va
gaudir el Sóller, on desta-
quen tres pilotes que varen
pegar al pal. A la segona
part Ilevat d'una badada
defensiva dels sollerics que
va ser aprofitada pels locals
per marca (2-1 la manera
de jugar no Va variar pert si
el rendiment solleric.

Proper partit C.F. Sóller
— Espanya. Resultat d'ana-
da 3-3.

Cadets

Proper partit C.F. Sóller
—Penya Arranal.

Benjamins:

Sollerense, O
V. de Lluc, O

Alineació: Carbonell,
Hernández, Muñoz, Ense-
ñat, Bota Bauza, Guerrero,
Campo, Adrover, Timoner,
Barceló (Alcover).

Comentari

Un'partit on els gols va-

ren mancar, perd hi va ha-
ver certes oportunitats per
poder marcar.

Altres resultats futbol
benjamí Sóller, 6— Beta, 2

'Proper partit Atc. Plat-
▪ges Calvi& — Sóller. Partit

d'anada 1 —(7pels sollerics.-

Inlantils

Sollerense, 3
Rtvo. Son Forteza, 2

Victoria justa
del sollerense

Toni Llodó

Fitxa técnica:

Sollerense: Lladó, Ma-
rroig, Querol, Ventura, Coll,
Ravi, Bernat, Arbona, Víc-
tor, Puig, Serafin (Mas, X.
Ensenyat, Nofre).

Gols: Víctor 1, Coll 1,
Enseñat 1.

Comentad: El Son For-
teza era un deis persegui-
dors del Sollerense y va
venir a Sáller a aconseguir
algun punt.

El Sollerense va realitzar
una mala primera part i això
el Son Forteza ho va saber
aprofitar i s'en pogué anar
al descans amb el marca-
dor al seu favor, (1-2). A la
segona part, el Sollerense
s'imposa en tot moment al
Son Forteza que no pogué
passar del mig camp.

Els Sollerics estaven
abocats dins l'Ama visitant i
tot el temps creaven nom-
broses ocasions de perill,
però no el varen saber
aprofitar. r

Hem de destacar la
reaparició del jugador Sera-
fín que col.laborà molt en
aquesta nova victòria del
Sollerense.

El benjamín Sóller torna
a goletjar
Juvenils la. regional

Futbol Base
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Bàsquet Futbol Ill Divisió  

G.M.

Santa Eulàlia: Ortiz,
Muriana, Manolín, Recio,
Esteban, Vallejo, José, Javi
(Luís), Alfaro, Julián i Loba-
to.

C.F.Sóller: • Escudero,
Edu (Rodríguez), Nadal,
Brugos, Bestard, Martín,
Marín, Alfonso (Tudurí),
Hurtado, Tovar i Sánchez.

Comentari

Derrota merescuda per
2-0 del C.F.Sóller davant

Esportiu Sóller i Rock &
Gol es situen capdavanters
al Tomeig del Victòria
després de la cinquena jor-
nada que va donar aquests
resultats:

L'Horta 2- Kaiserlauten 8
Rock & Gol 10- Fullets 2
Caliu3-EsportiuSóller5
Pep Toni's 10 - Almogàvers
5.

s'han aplaçat:
. 15 h: Rock & Gol - Téntol

16 h: Fullets - Pep Toni's
17 h: Kaiserlauten -Caliu

un lluitador Santa Eulàlia
que va destacar en la seva
presió constant contra els
visitants.

El C.F.Sóller va sortir
amb una alineació defensi-
va, pare) l'esforç del Santa
Eulàlia es va concretar
amb una sèrie d'oportuni-
tats davant la porteria
d'Escudero. Una d'elles,
protagonitzada per Loba
to, va suposar l'1-0 al minut
32.

A la segona part els
sollerics sortiren més des-
peas i presionaren més
pels laterals del camp.

Faltant deu minuts pel
final el C.F.Sóller va canviar

El partit que havia causat
més expectació de dissabte
era el Caliu-Esportiu.

Després d'una part igua-
lada, que va acabar amb
empat a zero, l'Esportiu es
va avançar al marcador i el
Caliu ja no va poder igualar.

També va ser una jorna-
da important pel Pep To-
ni's, que han alçat el vol
després de dues jornades
fatídiques amb l'encontre
amb els Almogàvers, que
encara són tercers a la clas-
sificació.

0 34 22 10
0 38 14 9
0 29 29 6
1 26 19 5
2 26 25 4
2 • 21 22 4
3 26 31 3
3 19 30 3

3 17 25 2
'4 18 " '38 O

de táctica. Martín va ser
adelantat i sortiren al te-
rreny de joc Tudurí i Rodrí-
guez.

A partir d'aquest mo-
ment els visitants es volca-
ren a l'atac i tengueren al-
gunas oportunitats claras
paró no transformades.

Per la seva part el local
Javi, al minut 86 de l'en-
contra, va marcar el segon
gol que sentenciava ja el
partit.

El col.legiat Ribot Rie-
ra va mostrar targetes a
Muriana, Javi, Tudurí i Or-
tiz.

Santa Eulalia, 2 - Sóller, O

El C.F. Sóller tornà perdre

Esportiu S. 	 5 S	 ,0
Rack & Gol 	 5 4	 1
Almogàvers 	 5 .3	 2
Pep Toni's 	 4 2	 1
Caliu 	 5 1	 2
Can Reus 	 4 2	 0
L'Horta 	 5 1	 1
Fullets 	 5 1	 1
Kaiserlauten4 1 1

,Téntol 	 4 O	 0

Futbol Cinc en Pisto

El Pep Toni's remunta el vol
les posa en quart lloc

Esportiu i Rock & Gol
es distancien

G.M.

Classificació

,
La propera jornada será pobre quant a partits, ja que dos

PETITS ANUNCIS

RECEPCIO DE PUBLICI-
TAT per al "Diario de Mallor-
ca": esqueles, publicitat en
general, classificats, etc.

Telefonau al 63.03.87

BANUS antiguitats. Restau-
rad& compra i venda de
mobles i d'objectes antics.
Carrer de la Rosa,,- 3. Telf.
63.28/3 i 63.10.67.

COMPRAM MOBLES i
qualsevol altra cosa rústica o
antiga. Pagam al comptat.
tiguitats Antoni de sa Coma
(Jeroni Bisbal). Carrer del Vi-
cari Pastor, 8. Telf. 63.08.65 i
63.07.68.

ES TRASPASSA LOCAL

COMERCIAL al carrer de sa
Lluna. Telf. 63.06.51 i 63.01.32.

VENC PISOS a Sóller, al
carrer de sa Mar, cantonada
amb Sa Filadora, amb apar-
cament i traster. Preus inte-
ressants;Telf. 63.03.83.

SE VENDEN nichos nue-
vos. Telf. 631053.

SE VENDE PISO 106 m2.,
tercera planta: tres habitacio-
nes, cocina amueblada. Calle
Francia. Pue;to Sóller. Hipote-
ca del 70% a 10 años a La Cai-
xa. Restó, facilidades. Telf. 63
0797.

VENDO Derbi-Variant en

muy buen estado. Telf. 63 38
70.

NECESSITAM JOVES per a
treballs de fontaneria i electri-
citat. Telf. 630796 i 633843.

SE VENDE LOCAL apto
para garage, almacén y vi-
vienda. Superficie: 120 ó 240
m2., más 200 m2. huerto. Telf.
630468.

VENC R PM-H amb revi-
sió passada el mes de de-
sembre. 50.000 ptes. Telf. 63 05
10.

'
COMPRARIA CASA CON

JARDIN. Telf. 63 07 09, noches
de 20,30 a 22 h.

VENC PIS CENTRIC , tres
dormitoris, sala, menjador,
cuina, bany, terrassa, rebost i
traster. Telf: 63.34.39 De 16 h. a
21 h.

SE ALQUILA PISO CEN-
TRICO EN SOLLER pequeño,
amueblado.' Informes telf:
63.23.11

ALQUILO GARAJE INDI-
VIDUAL en Camí de Cas Jurat.
Telf:63.08.51 i63.00.63

BUSCO CHICA para traba-
jos domésticos, Telf. 630751.

COMPRAMOS persianas
viejas. C/ Ramon Llull, 7
(SOLLER). Telf. 63 41 09. Fax

63.02.25.

OCASION! SE VENDE CA-
SA en Sóller, C/ Moragues, 12.
Precio muy interesante por
traslado. Telf. 750333.

VENDO MOTO BMW R-80
GS, todo terreno, 36.000 kms.
Precio: 700.000 pts. Telf. 63 16
50, horas de oficina.

SE VENDE PISO en Palma,
a tres minutos Plaza España.
Tres habitaciones dobles, dos
baños, salón comedor corn
chimenea, cocina amueblada,
puerta blindada. Telf. 63 32 69,
de 4 a 9 de la tarde. .

BUSCO APARTAMENTO'

sin muebles para alquilar, en
el puerto de Sóller. Telf. 63 38
70.

VENC SEAT PANDA en
bones condicions. Revisió ITV
acabada de passar. Preu:
110.000 ptes. Telf. 633089.

PER MUDANÇA, es ven
dormitori estil antic amb mar-
queteria, pràcticament a es-
trenar, amb tapiflex i matalàs
nous. Armari 4 pates. Cobri- -
cel. Preu d'ocasió. Telf. 63 33
61. Nits.

VENC PIS, tres habitacions,
cuina, sala menjador, armaris
empotrats, bany i terrassa.
Telf. 63 12 14.



Succeit    

Un cotxe atropella una
dona a la carretera de
Desviació

Redacció

Una dona de 62 anys d'edat va
resultar ferida greu a causa de les
contusions produides per atrope-
Ilament a la carretera de Desviació.

Els fets ocorregueren passades
les 19 h. de l'horabaixa de diu-
menge passat quan A.M.C. es dis-
posava a creuar a peu la carretera
711 i continuar pel cami del Camp
Llarg.

Degut a la fosca el conductor
d'un turisme Ford Fiesta, J.L.C., no
va veure-la i va xocar contra ella,
causant-li contusions diverses per
tot el cos.

On14-ki
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RESTAURANT
MONUMENT S.L.

Comunica als seus clients que a partir de
diumenge dia 8 de març, tornarem a estar a la

seva disposició, i al mateix temps vos feim a
saber que els dissabtes estarà tancat per

descans del personal.
Tell. 63 01 1 8.

HOTEL
LA RESIDENCIA

Precisa

Camareros

y

Ayudantes
de

Camareros

Conocimientos
de

INGLES-ALEMÁN

Telt 639011.

El passat dilluns, una se-
rie de comerciants de la
comarca Sóller es reuniren a
Sa Botigueta per tal de trac-
tar diversos temes en vistes
a la creació d'una Associa-
ció de Comerciants de
Sóller i el Port.

La idea va sorgir arran
de l'oferta que l'Ajuntament
havia efectuat als comer-
ciants del Carrer de la Llu-
na. La possibilitat de peato-
nitzar a certes hores, les
millores estètiques, l'incre-
ment de neteja i d'enllume-
nat i altres qüestions, movi-
litzaren tota una serie de
propietaris de comerços,
amb la intenció d'obtenir els
majors aventatges possi-
bles per als seus negocis
en definitiva, pels ciutadans
i visitants de Sóller.

El proper dijous dia 11,
una representació de cada
un dels carrers presents a la
reunió —Bonany,
Jeroni Estades, etc.— te-
nen cita amb el Batle per tal
de sol.licitar tota una serie
de millores i, al mateix
temps, per informar-lo de la
intenció de crear l'esmenta-

Carrer de la Lluna

A la primera presa de
contacte va quedar ben ciar
que els comerciants pre-
sents volien que dins
aquesta futura associació
també hi fossin inclosos els
comerciants del Carrer de la
Lluna i els del Port. Segons
manifestacions dels promo-
tors, "aquesta nova agrupa-
ció de comerços no es
constitueix per anar contra
els del Carrer de la Lluna,
sine) tot al contrari, per jun-
tar-nos i lluitar tots plegats
per millorar les condicions
del conjunt dels comer-
ciants".

Contactes

Els reunits sol.licitaren a
Veu de Sóller de fer públic
que si algú, pel motiu que
sigui, no va ser convidat i es
vol posar en contacte amb
els promotors, poden trucar
als telèfons: 63.04.69 Maria
Rosa i 63.35.17 i demanar
per Joan. Aquestes dues
persones intentaran facilitar
la informació precisa.

Recordem que Antoni
Alorda era abans secretari a
l'Ajuntament de Sineu i que
tenia placa concedida al mu-
nicipi català de Castellà del
Rei, a la qual ha renunciat per
exercir a Sóller.

No obstant el secretan titu- -
lar de la corporació continua
essent Manuel Pérez Ra-
mos, que es troba treballant a
Palma en situació de Comis-
sió de Serveis, el qual té ini-
ciat un expedient disciplinan .

per les seves absències del
lloc de treball a Sóller.

Comerç

ntent de crear una
Xssociació de Comerck tts
de Sóller i eloP6rt

J.C.	 da associació comercial.

G.M.

Fa uns quinze dies va
prendre possessió del seu
càrrec corn a secretan provi-
sional de l'Ajuntament de
Sóller Antoni Alorda, que des
de fa un temps ja assessora-
va la corporació en ternes ju-
ridics.

La comunicació del nome-
nament va ser rebuda dia 12
de febrer del Ministeri per a
les Administracions Públi-
ques.

Ajuntament

Antoni Alorda, nomenat secretari
provisional de la corporació

Fornalutx

Un administratiu permanent a les
Cases de la Vila

P.P.	 gor del nou sistema general comptable,
farà que algun funcionan s'haurà d'es-
pecialitzar en la utilització de l'ordinador.

En el transcurs del pie ordinari del
mes de febrer, el consistori de Forna-
lutx estudie l'informe redactat pel secre-
tan, relatiu a la situació actual de la plan-
tilla de funcionaris municipals i les ne-
cessitats de cara al futur.

L'informe apunta que l'actual distri-
bució del personal es poc operativa, do-
nat que els tres funcionaris estan catalo-
gats dins l'escala de Serveis Especials
en canvi, no n'hi ha cap adscrit a la
branca d'Administració General. Això
significa, en poques paraules, que tots
tres poden ser destinats a qualsevol fei-
na d'àmbit municipal. No obstant, la ne-
cessitat d'informatitzar les dependen-
cies municipals, degut a l'entrada en vi-

Auxiliaradministratiu

Davant la impossibilitat que els tres
funcionaris puguin asistir als cursets
preparatoris, el consistori acorde crear
una placa d'auxiliar administratiu i
mantenir les altres dues corn a serveis
especials.

D'aquesta manera l'ajuntament pen-
sa resoldre el problema sense haver
d'incrementar la plantilla.

La nova placa d'auxiliar administratiu
será cogerte interinament per Jaume
Vicens, fins i tant siguin convocades
oposicions.

1 2	 Veu local
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