
Amb la participació dels
professionals sollerics

El Pla d'Educació Nutricional
Farmacèutic, també a Sóller

P.P.

Els apotecaris solle-
rics participaran activa-
ment en el curset orien-
tatiu sobre alimentació
que es celebrara a Sóller
durant aquest mes de
marc. Aquest curset
forma part del Pla
d'Educació Nutricional
Farmacèutic que orga-
nitza arreu de l'estat es-
panyol el consell general
de Col.legis Oficials de
Farmacèutics, al qual
s'ha donat ampla difus-

uns hàbits d'alimentació
racionals i higiènics que
siguin beneficiosos per a
la salut.

Les conferencies,
seguides de col.loqui,
tocaran els temes se-
güents:

• Classes d'ali-
ments i funcions que
compleixen en l'orga-
nisme.

• Quantitats reco-
manables.

• Pisos de mala
nutrició per excés i per
defecte.

• Consells racionals

El farrnacéuhc és un deis professionals més capacitat per
ensenyar dietética i per aconsellar sobre higiene dels
aliments a tots els nivells i en totes les circumstàncies.

sió a través dels mitjans
de comunicació nacio-
nals i autonòmics.

Alimentació sana

Tal corn explica en
roda de premsa Ramon
Coll, vocal d'alimentació
del Col.legi de Farma-
cèutics de Balears, el
curs consisteix en una
serie de sis conferen-
cies orientatives dirigi-
des a totes aquelles per-
sones interessades es
posar al dia els seus co-
neixements sobre ali-
mentació i nutrició, i té
corn a objectiu fomentar

per feria compra.
• Sistemes de con-

servació dels aliments.
• Mètodes més

idonis de cuinar.

Pre-inscripció

El Pla d'Educació Nu-
tricional esta previst que
comenci a Sóller el pro-
per dilluns, dia 23 de
maro, a la sala d'actes de
"La Caixa". Totes les per-
sones interessades en
assistir-hi, han de forma-
litzar la inscripció previa a
qualsevol farmacia de
Sóller o del Port, abans
d'aquesta data.

En el lioc que ocupa l'antiga fábrica de teixits de "La Solidez" els promotors proposen habilitar una gran
plaça pública.

Es presenta a l'Ajuntament un gran projecte urbanístic

Els promotors proposen urbanitzar
"La Solidez", ei Camp den Maiol i
el polígon de serveis de Son  Puça

Fa uns quinze dies va ser presentat
a les Cases de la Vila un estudi per dur
a terme un ambiciós projecte urbanístic
a la nostra ciutat, amb la intenció que

sigui estudiat per l'equip de govern per
tal d'incloure'l a la revisió del Pla d'Or-
denació Urbanística que está realitzant
l'equip tècnic que dirigeix Rosa Barba.
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La nnintanya fou selectiva

a l'etapa reina
de la "Volta a Mallorca"

Joan

Cent cinquanta-cinc siclistes, nuirit ala colors deis onza
equips professionals espanyols, Palliclpitterr a l'etapa Mina
de fa "Primera Challenge Volta a IllIgillorca" dijous pas-
sat.

Pedro Odlloglo i Nlikel indurain passaren per Setter a
mes dun rninittilitgrupde cap.

Amplia inforireti6aolanes esportives.
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Salut

Redacció

L'avang de projecte, da-
rrera el qual hi ha una potent
constructora, proposa tres
punts d'actuació distints:

• Enderrocar les anti-
gues fabriques de teixits de
"La Solidez" i "Sa Fabrica
Nova" per construir-hi dos
grups de vivendes laterals
separades per una gran placa
pública dotada de dos sostres
d'aparcaments	 subterranis
que, a la llarga, serien de pro-
pietat municipal.

A tal efecte, aquest estudi
ha estat presentat també a
l'actual propietari dels te-
rrenys i edificis.

• Urbanitzar el Camp

den Maiol, tant el camp de
futbol corn els terrenys anne-
xes, a base de petites edi fi

-cacions de pedra del país i
teula àrab, amb un pati cada
una.

En total s'hi projecta
construir un centenar de vi-
vendes, a banda i banda d'un
carrer central.

• Iniciar el desenvolu-
pament del Poligon de Ser-
veis previst a Son Puça, en
base a la parcelació dels so-
lars, obertura de carrers i do-
tació dels serveis correspo-
nents perquè s'hi puguin tras-
Iladar o instal.lar de nou les
indústries, tallers i magatzems
que fan renou o manegen
substancies nocives o perillo-
ses.

Un gran nucli esportiu

Paral.lelament a aquest
projecte, l'Ajuntament hauria
d'adquirir els terrenys de Son
Puça i Son Angelats situats al
costat del Polígon de Serveis,
per poder-hi construir un gran
nucli d'equipaments espor-
tius que s'aniria dotant poc a
poc de les pistes, piscines i
camps de joc corresponents.
Al mateix temps que compra
aquests terrenys, l'Ajunta-
ment hauria de vendre a la
promotora l'actual Camp den
Maiol. L'avanç de projecte es-
tà en fase d'estudi per part de
l'actual equip de govern mu-
nicipal, que avui mateix tenia
previst celebrar una reunió
amb els promotors.

Setmanari Independent d'Informació Comarcal
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Sau, molt dolços

f
VEUS ROCKERES

El darrer treball, doble-elapé, de Sau, titolat
"El Més gran deis Pecadors", ha resultat ser la
confirmació de dues veritats corn dos temples:

• L'inspirat i continuat treball creatiu de
dues persones: Pep Sala (música) i Caries Saba-
ter (lletra i veu), demostrant que tenen corda per
estona.

• I La demostració que Sau ens recorda,
cada vegada més, els cantautors catalans dels
anys seixanta. A aquests dos Ilargadurada ja do-
mina la melodia sobre el pop i el rock. I d'aquests
conjunt de melodies cal esmentar, per la seva
singularitat de no utilitzar la bateria: "Molt Iluny de
casa" i "Glòria" (només amb el so de la guitarra).

Una altre angle a comentar és la singular peça
rítmica "Deprimit V" que recorda tot d'una els
Rolling Stones.

Bé. Disc de qualitat assegurada. Si la veu
solista destacàs un poc més sobre l'instrumental,
corn passa amb Sopa de Cabra, es cantarien i
popularitzarien molt més les seves cançons. Les
lletres, aquesta vegada, més compromeses,  corn
"Me'n torno a Sau", per posar un exemple.
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siexpitie opnios

La setmana

Santoral

Avui divendres 13.
Dissabte dia 14 Sta. Flo-
rentina
Diumenge dia 15, Sta.
Madrona
Dilluns dia 17, St. Josep
d'Erimatea	 .
Dimarts dia 18, St. Beat
Salvador d'Horta
Dimecres dia 19, St. Josep
Dijous dia 20

Costumarl 	

Ja ho diven les padri-
nes: "Pel març, qui no té
sabates que vagi descalç i
qui en té que es calç”.
Aquest mes sol fer un
temps malsà. Es temps de
refredats i grips. A més,
aquest any ha ben enllà.
Només tenim la de St. Jo-
sep, dia 19.

Sta. Florentina es invo-
cada contra les picades de
serps verinoses, i un dels
goigs que li canten diu:

"Del pic d'escorçons
cruels

I també de pestilencia
cureu amb virtut del

cel,
alçant-los • deli clemèn-

cia

O

‘5111F.M

Sorteig d'ahir dijotis,
dia 12 de març
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29	 38	 43
C.10 /R.5

o
Dijous, 12 març 	 29.848

Dimecres, 11 mar; 	 13.833

Dimarts, l0 març 	 27.600

Dilluns, 9 març 	 45.087

Divendres, 6 febrer
06.723 (5.158)

El Temps

Estacio deSa Vinyassa

Aquesta segona
quincena de març

podria haver pluges

Temperatures
	

Pluja
Máx.18,0dia 7
	

4,8 litres dia 8
Min. 2,6 dia 11
	

7,9 litres dia 9

Un petit i inesperat embossament d'aire fred
les capes altes de l'atmosfera, provoca que dilluns
passat el cel estas molt encapotat amb pluges i
ambient bastant fred.

Poc més de dotze litres fou, lo que registrà a Sa
Vinyassa però corn que el vent era de gergal i Ile-
vant a les muntanyer de bálitx i a la part Nort del
Port de Sóller les precipitacions foren més impor-
tants.

Segons els análisis del centre Europeu de me-
teorològics, la segona quinzena d'aquest mes de
març podria ser molt més mogut que no pas ho ha
estat aquesta primera quinzena meteorológicament
parlant.

Tan de debe) que no s'equivoquin i ens arriben
aviat les perturbacions atlàntiques carregades de
humitat en forma de pluges, que bona falta ja ta.

MIMBRERIA C/. So Lluna, 52
Telf. 63 20 77

07100 SOLLER
(Mallorca)

MUEBLES Y ARTICULOS DE DECORACION

en MIMBRE — BAMBU — JUNCO
RATTAN — MEDULA

HOTEL
LA RESIDENCIA

Precisa

Camareros
y Camareras

con conocimientos de Inglés o Alemán

Teléfono: 63 90 11
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Divendres 13, més que una data
Molta Palla i Poc Bessó

Es Pagés

SEMBLA MENTIDA:

• Que hi hagi coses que "Dan un gustirriniiin
• Que hi ha gent tan important que pot veure les

festes del balcó de les seves propietats.
• La bona tasca del Club Defensora de Karate Han

fet el primer campió solleric de les Balears.
• La bona compenetració entre Miguel Riera, Mi-

guel Mas i la familia Oliver de Sóller.
• Que plegats organitzaren la cursa de tándem per

invidents a Manacor i fou un bon exit.
• Que el Grup d'Espeleologia del Defensora seguei-

xiendavant.
• Que parlen poc, peró fan feina... iddebò.
• Que són pobres però són dotze, més cinc moni-

tors.
• Que el que té la coa de palla prest se li encén.
• Que el Policia Local que déiem la passada setma-

na, no va cobrar 70 hores estant de baixa. Va cobrar en
concepte de feina d'Educació Vial, però estava de baixa.

• Que vint-i-nou o vint-i-deu, es el mateix.
• El club de fam de "Veu de Sóller".
• Que la fam no es el mateix que les fans.

• Que n'hi ha molts que vénen de la monea.
• L' hermosura del vespino.
• El preu de l'oli.
• El preu de collir les olives per fer
• Lo boig que es un que es pensa ésser viu.
• Que tothom s'ha de fer soci de la Banda de Mú-

sica6
• La marxa del seu director.
• I la d'En Manolo quan tocaven "Brasil"

• Les dificultats d'estalvi que té un fadrí.
• I molt més un casat.
• Que mireu al vostre costat i veureu el vostre

nat.

• Que els encalentidors de butà no acabin mai del
tot la botella.

• El preu de les tarifes telefòniques.
• El pèssim servei de la companyia.
• La bona voluntat dels seus treballadors.
• La bellesa de les Valentes Dones.
• I de les que no són tan valentes.
• Que l'avecrem faci xup-xup!
• Que pugui fer més xup-xup fins a cremar-se.

Billie "Gui" the Kid

Si qualque cosa que sa-
ben quasi tots els usuaris dels
ordenadors es que, si es pos-
sible, mai no s'ha d'emprar en
divendres 13. En dies conti
aquest més d'un usuari ha
vist corn la feina de molt
temps s'ha convertit en no res
per culpa d'un famós virus in-
formàtic.

En primer floc hem de sa-
ber que es un virus informàtic.
Si un virus es un microbi invi-
sible amb el microscopi, cau-
sant de malalties contagioses,
aleshores aquesta definició
podria ser bona pels virus in-
formatics si substituïm la pa-
raula microbi per programa.
Un virus informàtic es un
programa de dificil detecció
que fa que l'ordenador no
funcioni corn ho hauria de fer.
A més, pot passar d'un orde-
nador a un altre.

El que realment fa por és
que es quasi impossible de-
tectar els virus informàtics
amb una ullada i això fa que
quan et donis compte ja sigui
massa tard per posar remei al
desastre.

Però no ens hem d'esve-
rar, aquests no passen d'un
ordenador a l'altre volant, sinó
que ho fan mitjançant els
discs. La majoria dels virus el
que fan es que cada vegada
que es posa en marxa l'orde-
nador o es carrega el fitxer
d'instruccions de l'ordenador,
miren si el disc que esta en
funcionament té o no el virus.
Si en té no fa res, peló si no
en té Ilavors es copia dins el
disc i aquest queda infectat.
Si aquest disc, més tard, es

posa dins un altre ordenador,
aquest queda també infectat,
produint-se una epidèmia.

Però això no es el més pe-
rillós. Normalment, per no dir
sempre, aquests programes,
quan es posen en marxa, mi-
ren una condició: quin dia es,
qué fa l'ordenador, etc. i fla-
vors, segons el resultat, fan
desastres normalment irrecu-
perables.

Hem de saber que si els
virus viven a costa d'altres
éssers vius, els virus informà

-tics, viven a costa d'altres
programes o de fitxers, nor-
malment els del sistema ope-
ratiu.

En aquest cas la forma .de
trobar-los es mirar si hi ha
qualque anomalia a l'hora,
data o longitud del fitxer.

Però no ens hem de po-
sar nerviosos. A Balears no
hi ha molts de casos de virus
informatics; podem estar
tranquils, pert no hem de ba-
dar. El millor que podem fer
es anar alerta:

• Tenir sempre protegit
contra escriptura el disc origi-
nal del sistema i si detectam
qualque cosa rara, transferir
una altra vegada el COM-
MAND.COM des del disc ori-
ginal. Es a dir, teclejar: SYS
(UNITAT) i un COPY (UNI-
TAT): COMMAND.COM (UNI-
TAT).

• Si això no és suficient,
els virus informatics cada pic
són més llests. El que neces-
sitau es un bon antivirus que
podreu aconseguir de qualse-
vol persona que estigui un
poc enterada d'aquest tema.

A més, no us preoucupeu:
tot virus té antivirus.

Sortejos



Fornalutx (1)
Un dels pobles més

bells de la Serra Mallorquina
és Fornalutx, veinat de Bi-
niaraix i Sóller, just baix del
Puig Major.

Está rodejat d'oliveres i
de tarongers i véinat i passa
un torent que baixa les ai-
gues de pluja cap al port.

Les façanes de moltes
cases pareix que estan f o-
rrades d'or, vull dir forrades
d'aquesta "patina" color
ocre que posa el temps que
passa a les coses que toca.

Queden carrers estrets i
empedrats, qué hermoses
són les torres de la Casa
d'amunt i de l'ajuntament!.

He visitat fa poc amb la
meya germana un poble a
França que es diu "Cordes"
a un quilòmetre d'Albi, un
poble del segle XIII. Forna-
lutx s'hi assembla un poc.
Més a prop tenim Pals i To-
na a Girona. Quantes belle-
ses escampades pel mar!.
Tornem a Fornalutx. S'hi
veuen teulades que diuen:
"Qui quan és jove no treba-
lla quan és vell dorm a la
palla".

A aquest poble tan bell
vaig esser enviat per ser el
rector de la parròquia pel Sr.
Bisbe Joan Hervàs acabada
la carrera al Seminari any
1951. Vaig viure allá quinze
anys fins l'any 1966 que
vaig esser enviat al Pont
d'Inca un any i després a
Pártol vint i tres anys.

Jo tenia Ilavors quan
vaig arribar a Fornalutx 27
anys i vull recordar moltes
vivències: Les festes sem-
pre solemnes a l'església.
Gairebé totes amb repic de
campanes el dia abans i
cant de completes, predi-
cador extern i cant de ves-
pres i processó. Aixi cele-
bràvem Cap d'Any amb el
Nin Jesús, La Purissima,
Sant Josep, Sant Antoni de
Viana, Sant Sebastià, les
Visites al Cor de Jesús, El
Corpus. Record les proces-
sons de Setmana Santa del

Dijous i Divendres Sant i la
Processó de l'encontre el
demati del dia de Pasqua.
Record també corn després
del funeral tots els homes
portant un ciri encés acorn-
panyaven el mort fins al
cementiri cantant el Missere
al mig d'un silenci monacal.

Enyor també aquelles
repassos cantats damunt
totes les tombes al dia de
Tots—Sants. Els al.lotets que
cantaven i m'acompanya-
ven tots ja són casasts. Ro-
cord també el sols—pas pel
poble i per totes les pos-
sessions corn Bálitx d'avall,
Monnáber, les Cabanes i
Montcaire, on dinàvem.

Quan també era el dia
de Primera Comunions o
unes noces, la baixada del
bou per les festes del nai-
xement de la Mare de Déu,
el 8 de Setemble, aquells
compregars solemnes als
mal.lats i els festes de .Na-
dal amb la Sibil.la i els Reis,
aquelles confessions de
cada mes de tots els joves,
al.lotes, pares i mares de

familia, aquells refrescs que
feien els obrers de les Obre-
ries acabada la Missa So-
lemne del mati amb olor de
murta davant la Casa.

Ara quan pas per la pla-
ca veig un gran fasser
sembrat al fossar junt baix
del rellotge. Jo el vaig
sembrar i pens corn passa
el temps.

Me passa el mateix
quant sortint cap a "Casa
Antonia" veig el baladre i
xiprers i fassers sembrats
per aquel l entorn tan pre-
ciós, també foren sembrats
per mi.

He recordat aquestes
vivències cerqué en Biel
Massot, de PORTULA, me
demanà per commemorar
els 10 anys d'aquesta revis-
ta, un article. No sabia qué
escriure. Una abraçada for-
ta i fins a una altra.

CRIS TOFOL TRIES

(Article publicat a la revista Pártula,

en ocasió del dese aniversari de la

seva fundació.
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Pizzería — Café — Croissantería

Cl. lluna, 5.W 630907-07100 SOLLER

PIZZAS PARA LLEVAR

BAR
RESTAURANT

MONACO
Comunica als seus clients

i amics, que a partir
de diumenge dia 15

estarà obert al públic,
i al mateix temps

aprofita per oferir-lis
les seves especialitats.
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Horitzontals: 1. Costum d'un poble. 2. Llevan. Alegre agitació. 3.
El nom de milions de xinesos. Es baila en cercle, amb les mans agafa-
des. 4. Fa rodar els busos a Ciutat. Al revés, l'únic en que el Mallorca i
el Madrid s'assemblen enguany. Un roma 5. Pedra causa, usada so-
bretot a Pollença. Consonant de consonant. Conec amb certesa. 6.
Serveix per anestesiar. Cinquanta. Euna Societat limitada. 7. Només
Grans Senyors. Tenen la qualitat de la pedra. 8. Si són les cinc, ja el
podeu començar a preparar, "please". A ¡'Once n'hi ha més d'onze.
Parteix. 9. Va ser substituida per la X al cinema. El de la turbulent regló
de Centre Europa. 10. La bella d'aquesta vall.

Verticals: 1. Són més de cent, però estan molt ben ordenats en
una taula periódica. 2. La darrera de consonant. El miran ens reflexa la
nostra. Doble curva. 3. El déu suprem dels faraons. El número de les
Manes. El que no és dolent. 4. Adversatiu culte. Terminació d'infinitiu.
Es necessari i precis. 5. Cal recórrer—los per sintonitzar les emissores
de radio. S'usa, malgrat els ecologistes, per fer abrics, bolsos i saba-
tes. 6. Al revés, subministri materials per a la guerra. Ciutat del nord
d'Italià. 7. Estudia per a ser oficial de l'Exèrcit. En canvi aquest, sense
estudiar, ho manava tot a totes les Rússies. 8. El phmer home, grec,
volador. Un senyor molt petit. El símbol de níquel. 9. Organització In-
ternacional de Ninots. Al revés, han estat les víctimes principals de la

'guerra entre serbis i croata. 10. Només hi manca la U, però sense or-
dre. La bossa de viatge de les cartes.
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Seller Estanc de Placa
Can Godo.
Can Pere.
Can Calatayud.
Calabruix.
Can Miguel Uauner.
Botiga Sa Creu.
Botiga Ca na Marqués.
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Port: Quiosc Lorent.
Papeleria Chachi.
Dos Amores.
Fomalutx: Ca'n Corona
Deia: Es Fom.
Palma: Quiosc del Bom.
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Ya que las posturas de
determinados partidos políti-
cos nos han dejado sin la po-
sibilidad de contar con un po-
lideportivo, porque según
ellos el que se ofrecia era pe-
queña, aunque más pequeño
es no tener ninguno y, ade-
más, todo parece indicar que
con los gastos de la Expo y
de las Olimpiadas contar con
dinero para construir un poli-
deportivo no va ser posible
hasta dentro de, al menos,
dos años, la Junta Local del
Partido Popular de Sóller ha
mantenido una entrevista con
el conseller Andrés Riera, res-
ponsable del Consell Insular
de Mallorca en materia depor-
tiva, con el fin de poder paliar

esta falta de un campo en
condiciones mediante una
ayuda económica para la ce-
lebración del cincuentenario
del Juventut Mariana, entidad
que tanto hace por el deporte
en nuestro pueblo. Esta ayu-
da se ha concretado en una
subvención de 200.000 pese-
tas para todos los actos que
se organicen, así como para
los torneos previstos.

Indicar que 'también se ha
conseguido material deportivo
de todo tipo del C.I.M. para
los equipos futbol base valo-
rado en más de 350.000 pese-
tas que pròximament les será
entregado por el conseller.

Partido Popular de Sóller
Miguel Jaume Palmer

Aclariment
Respecte d'alguns

rumors que ens han
arribat, entorn a un ar-
ticle aparegut al set-
manari Veu de Sóller
del 14-2-92, i al set-
manari Sóller del
29-2-92, titulat respec-
tivament "El Partido
Popular exige lo que no
ha cumplido en 10 años"
i "De un sollerense
adoptivo", i que relacio-
nen al autor del mateix
amb el nostre partit,
I 'Ag ru pació Socialista
de Sóller — PSOE, així
corn el Grup Municipal
que ens representa a
l'Ajuntament, afirmam
publicament no tenir
res a veure amb el
"Sollerense adoptivo"
sotasignant del article
en qüestió.

També manifestam
que, malgrat politica-
ment compartim, esen-
cialment, el contingut
(no la forma) de l'article
amb el que fa relació
als anys de govern
PP—UM, no som ni par-
tidaris, ni practicants
de l'anonimat en els
nostres escrits i/o co-
municats, i molt menys
quan en ells se fa refe-
rencia directa, amb
nom i cognoms, a altres
persones.

Finalment, volem
insistir en que hem ela-
borat • aquesta nota
aclaratoria, en base a
uns rumors no confir-
mats, al menys per
part nostra. Per tant, si
hem comés algún error
o hem "tocat" a algú,
agrairiem contactas
amb nosaltres per tal
de deixar les coses ben
clares.

Agri pació Socialista
de Sóller—PSOE

Gracias a la mediación de la Junta Local

El Joventut Mariana recibirá una
subvención pera los actos
programados para la celebració
den su cincuenta aniversario

Pregària
Ala Mare de Déu de Lluc,
per a un amic meu malalt

A la Mare de Déu de Lluc
saps qué livaig demanar
es dia que hi vaig passar?
Si ella em volia donar
per un amic meu salut.

Amic que está malaltet,
ja no té nyoca ni moca,
ha tomat vella sa soca
s'arbre já no's guanta dret.

Arbre que jo he vist patir,
arbre que ha fet sa seva ombra,
ja té sa soca que es tomba:
está cansat de sofnr.

Vos deman, Purissimeta,
Regna i Senyora de Lluc
doneu una maneta
feis, mare-de-deueta,

que s'algo de sa vostra fonteta
servesquiper dar-li salut.

Mots enreixats



llatonització del Carrer de la Lluna
A partir del mes d'abril l'ajuntament

posará en marxa la peatonització del
Carrer de la Lluna els dissabtes dema-
ti, des del carrer de Santa Teresa fins a la
Placa Constitució, a l'altura del Carrer de
Vives (S'Hort de Viu).

Per tal d'aconseguir-ho, es desviará la
circulació cap al Carrer de santa Teresa,

Bisbe Colom, Sant Bartomeu, Bonany i
Plaça Constitució, passant per davant
l'església de Sant Bartomeu i les Cases de
la Vila.

Al mateix temps, es permetrà pujar
pel Carrer de la Victòria fins al carrer de
la Lluna, a fi de facilitar la carrega i desca-
rrega.

20MPRE SU PEL
TALLER PAU i MARCE

TECNOLOGIA ALEMANA
LES OFRECEMOS -Exposición y venta.

- Servicio de taller y recambios.
- Reparaciones en garantía.

LOS PROFESIONALES DE LA RED PEL
C/. Sa Mar, n ° 128- Telefono 633450- SOLLER

Calle Luna,12 Sóller

Mallorca Tel. 63-04-47

GAB/NET DE PSICOLOGIA

ANSIETAT 	DEPRESSIO
ESTRES 	TABAQUISME
FRACAS ESCOLAR	 ENURESIS
HABITS NERVIOSOS

Cl. Vives 14- 7 . Telf. 630492
Horari de 3 a 8 capvespre.
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9e la Plaga Lonstitucio a
la Carretera de Desviació

REFORMA
CIRCULATORIA

Sortirem de la Placa Constitució pel Carrer de
Bauçá, tal corn fan aquests cotxes. El carrer

Bauçà será de direcció única i el semàfor será
eliminat.

En arribar a la cantonada dels Mobles Mora,
enlloc de girar pel Carrer de la Mar, seguirem
recte per davant Correus, fins a la Rectoria. El
disc de direcció prohibida que es veu a la foto
no hi serà, i el carrer Rectoria serà de direcció

única.

En arribar a la Rectoria, les motos i bicicletes
podran seguir per dins la Volta Piquera cap al

Carrer Nou. Els que vulguin sortirde Sóller
seguiran el carrer Gran Via per avall. Tots els

cotxes aparcats que es veuen a la foto hauran
d'aparcaren direcció contraria.

En arribar al cap d'avall de la Gran Via, ferem la
volta a la Placa d'América i girarem cap  al Carrer

de Cetre, que será de direcció única, fins arribara
la Carretera de Desviació.

més del 18 % en tan sols cinc
anys.

Vies de sentit únic

El Tinent-batle de Presidència, Miguel Gual,
presenta el passat dimarts als mitjans de comuni-
cació les linies mestres de la reforma  circulatòria
que entrara en vigor el mati del darrer diumenge de
març. Aquesta mateixa setmana s'està procedint a
la col.locació de les senyals de tràfec, indicadors de
direcció i cartells informatius necessaris per dur a
terme la reforma amb el minim perjudici pels con-
ductors de vehicles.

Redocció

Tal corn assenyalà Miguel
Gual, aquesta reforma circu-
latória que ara s'empren es el
complement a la reforma que
s'inicià en temps el respon-
sable de Circulació de la legis-
latura anterior, Joaquim
Reynés, i que romangué in-
completa a causa de les pro-
testes d'alguns comerciants
que es cregueren perjudicats
pel canvi de sentit del Carrer
de la Lluna.

Segons el regidor Gual,
aquesta reordenació del trà-

fec interior ve motivada pel
creixement del parc m6vil del
municipi de Sóller al llarg dels
darrers anys, de l'increment
dels turistes amb vehicles de
lloguer, de l'augment del nú-
mero de comerços i de l'ocu-
pació de la via pública, de la
manca d'aparcaments i de
l'estructura urbana a base de
carrers molt estrets.

Corn a exemple de les
afirmacions anteriors, Miguel
Gual presentà les xifres d'in-
crement del parc móvil, que
han passat dels 6.186 vehi-
cles l'any 1986 als 7.307 l'any
1991: es a dir, un augment de

La reforma que ara es vol
completar, es fonamenta en
els aventatges que ofereixen
les vies de sentit únic de
circulació, que permeten
una reducció dels conflictes
en les interseccions dels ca-
rrers, una major seguretat
dels peatons, una reducció de
la pèrdua de temps, més
aventatges a l'hora d'estacio-
nar i majors facilitats de vigi-
lància.

Anar a peu

Amb aquesta remodelació
del tràfec, l'ajuntament pretén
facilitar i potenciar que la
gent vagi a peu, i crear una
via de circulació fluida del trá-
fec de sortida del centre de la
població. Miguel Gual afirmá.
que "el Carrer Nou (Isabel II) i
el Carrer de sant Jaume, que

són de sentit únic, permeten
una fàcil entrada a la població,
i ara només manca habilitar
una via que faciliti la sortida
de manera fluida i amb els
minims embossos circulato-
ris".

"Segons els informes tèc-
nics -continuà - , la mi#or via
posible de sort¡da des de la
Plaga Constitució és eliminar
el semafor i baixar en sentit
únic pels carrers Bauga, Rec-
toria, Gran Via i Cetre, cap a.
la carretera de desviació. No-

sa/tres hem adoptat aqueixa
solució, i hem adequat la res-
ta de carrers a la constitució
d'aquesta via".

Informació als usuaris

Per tal d'informar els con-
ductors, abans de posar en
práctica la reforma, l'ajunta-
ment ha considerat oportú
explicar el seu contingut a la
premsa, però també editará
3.000 plànols informatius
que seran repartits entre els

usuaris de vehicles.
Endemés, está prevista la

col.locació d'uns plafons
explicatius a les Cases de la
Vila, per tal d'explicar als
conductors els nous circuits
de circulació a base d'exem-
ples. També esta previst mo-
vilitzar la totalitat dels efec-
tius de la policia local dis-
ponibles, a partir del mateix
dia de la posta en marxa de la
reforma, per tal d'incrementar
la vigilància i l'assessorament
als conductors.

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

Cridau als telèfons 631462 ó 630387

TRANSPORTS C. SASTRE

FERRETERIA



PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
Lluna, 7 — Teléfono 6301 32

Sant Jaume, 7— Teléfono 631286
FABRICA: Illeto, 48 - Co'n Tobolet - Tel. 630651

Restaurante

Ca'n Eigotes

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

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

PROMOTOR LLAUD7,
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De la Plaga d'Amèrica
a la Plaga Constitució

Per anar des de la Plaga d'Amèrica a la Placa,
pujarem pel Carrer de la Mar, que sofririi un canvi
de sentit. Els cotxes que es veuen a la foto hauran

d'aparcar a l'inrevés.

En arribar davant Can Canals, podrem seguir per
amunt fins a Can Mora ¡girar cap a la dreta per

anara l'aparcament. Els que vulguin entrar cap al
Mercat, giraran cap al Carrer de la Romaguera,
que será de direcció única i canviarà el sentit de

circulació.

En topar la via, podrem girar a l'esquerra per anar
cap al Camp de Futbol, o bé a la dreta i seguir per

davant el Mercat. Aquest boci será de doble
direcció.

Per arribar a la Plaga Constitució hi anirem pel
Carrer de Cristòfol Colom, per damunt la via.

Aquest boci de carrer serà de direcció única cap a
la Placa Constitució.

Punts bàsics de la Reforma Circulatòria
La Reforma Circulatòria
que es vol posar en prácti-
ca afectará, quasi exclu-
sivament el sector oest de
la població, des de la Plaça
Constitució cap a la carre-
tera de Desviació. Els as-
pectes més importants de
la reforma són els se-
güents:

• Creació d'una via
de sortida d'un únic sentit
de circulació: Plaça Cons-
titució - Carrer Bauçà -
Carrer Rectoria - Gran
Via - Plaça d'Amèrica -
Carrer de Cetre.

Per tal d'habilitar
aqueixa via, és necessari
eliminar el sernafor, que els
carrers Bauçà i Cetre si-
guin de direcció única, i
que es canvii• el sentit de

circulació dels carrers Rec-
toria i Gran Via, que seran
de baixada.

• Creació d'un circuit
de pujada cap a la Plaga
Constitució, especialment
destinat als veins de la ba-
rriada de l'Horta i a les ur-
banitzacions del sector
oest de la població: Carrer
de la Mar - Carrer Roma-
guera, Plaga del Mercat -
Avinguda Cristòfol Co-
lom.

Aquest circuit obliga a
canviar el sentit de circula-
ció del Carrer de la Mar
des de la seva confluencia
amb el Carrer de Cetre, i
de la part més estreta del
Carrer de la Roma guera.
Endemés, el Carrer de
Cristófol Colom sera de

sentit únic cap a la Plaga
Constitució.

• Creació d'un nucli
de carrers amb circulació
limitada als residents i a les
bicicletas i motos, que es
la zona de la Volta Piquera:
Carrers Quadrado, Je-
sús, Volta Piquera, Bisbe
Colom i adjacents.

• Regulació del tran-
sit a la urbanització del
Noguerar (Carrers Prospe-
ritat, Fortuna, Noguerar, Sa
Seu), per tal de facilitar
l'accés a la barriada i la
sortida pel Carril del Camp
Llarg.

• Manteniment de la
via d'entrada a la població
des de Palma, des del Port
o des de Deia: Carrer Nou
(Isabel II) - Plaça d'Es-

panya - Plaga Antoni
Maura - Carrer de sant
Jaume.

Cap d'aquests carrers
no canvien de sentit.

• Manteniment del
circuit priman d'entrada
des de Biniaraix i Fornalubc
Carrer Alqueria del Corn-
te - Lluna - Plaga Consti-
tució, o be Carrer Alque-
ria del Comte - Santa Te-
resa - Bisbe Colom -
Sant Bartomeu - Bonany
- Plaga Constitució.
Cap d'aquests carrers
tampoc no canvien de di-
recció, ni tampoc canvia el
Carrer de la Victória. No-
mas canvien el sentit els
carrers de Batac (que sera
de baixada) i Serra (que
sera de pujada).

Limitació de tonelatgei -de
velocitat; i nous aparcaments

Al mateix temps que es realitza la reforma circulatòria,
s'adoptaran una serie de mesures complementàries
per tal de millorar i controlar el trànsit, que - s'aniran
aplicant a mesura que sigui possible:

• Habilitar nous aparcaments. D'una banda,
s'ha regulat l'estacionament al carrer de la Victòria
d'altra banda, está a punt de cloure un acord de
compra d'un solar prop del centre de la ciutat.

• Limitar el tonelatge màxim dels vehicles,
segons la normativa que està elaborant l'ajuntament.

• Limitar la velocitat màxima de circulació a
30 kms. per hora dins el centre de la ciutat, i a sols 20
kms. prop de zones escolars.

• Controlar la velocitat, per la qual cosa l'ajun-
tament ha sol.licitat al Subsector de Tràfec la cessió
d'un aparell de radar.

• Regular l'aparcament mitjançant el sistema
ORA, que afectaria a les vies següents: Plaça del
Mercat, Plaga Constitució, Avda. Jeroni Estades, Plaga
d'Espanya, Plaça Antoni Maura i Carrer Born.

SOLLER: C/. Rvdo. Miguel Rosse116,19. Tel. 630753	 PALMA: C/. Barón de Pinopar, 7' Tel. 71 03 47INFORMACIO:



L'Estatut d'Autonomia ha suposat un canvi important en la
societat balear, motiu pel qual tants estaments s'uniren a la

celebració.

Veu de Sóller al Parlament
de les Balears

Una representació del
setmanari Veu de Sóller va
assistir la setmana passa-
da al Parlament de les Illes
Balears en motiu de la ce-
lebració de l'aniversari de
l'Estatut d'Autonomia.

L'acte consistí en un
discurs del president de la
cambra Cristòfol Soler,
on va fer un especial es-

ment a la importancia
d'aquest dia en el qual es
va promulgar, fa nou anys,
l'Estatut d'Autonomia a les
nostres Illes.

A la festa acudiren re-
presentacions de les mà-
ximes autoritats illenques,
del món polític, civil i mili-
tar, així corn dels mitjans
de comunicació.

Natura

L'Escola de Margers reconstruirà
el Camí del Barranc

L'IBAVI financiara la instaLlació
elèctrica de les vivendes protegides

P.P.

Aquesta mateixa set-
mana s'ha conegut la noti-
cia que l'Institut Balear de la
Vivenda (IBA VI) esta dispo-
sat a financiar el projecte de
dotació d'eneergia eléctrica
a les noves vivendes de
protecció oficial que s'han
constrUit a Fomalutx. Per
tal de dur a terme aquest
projecte, prest es subscriu-

lb un conveni entre l'em-
presa subministradora
d'energia "El Gas, S.A." i
l'IBAVI per un pressupost
aproximat de 2,5 milions de
pessetes.

Fossa séptica

Al mateix temps, estan
en vies d'execució les obres
d' in stal.lació d'una fossa
séptica de material pref a-
bricat, que funcionará de

forma provisional fins a
l'entrada en funcionament
del col.lector d'aigües resi-
duals fins a la depuradora
de Sóller. Amb aquestes
mesures sembla que que-
daran definitivament solu-
cionats els problemes tèc-
nics que impedien l'adjudi-
cachó definitiva de les vi-
vendes protegides, que
podrien ser entregades als
seus futurs posseidors
abans de dos mesos.

Rescatat el quintar d'una antiga tat ona
P.P. 

Aquesta enorme pedra
que reprodueix la fotografia va
ser extreta del subsol del Ca-
rrer de sant Bartomeu de
Fomalutx, la setmana pas-
sada, per la pala excavadora
de l'empresa que realitza les
obres de canalització de les
aigües brutes. La pedra co-
rrespon a una part de la biga
de la tafona particular que
existí prop de la Plaça, abans
d'obrir el carrer. Considerada
d'interès històric i etnològic, el
Consistori ha cregut oportú
rescatar-la i col.locar-la a un
lloc públic, que podria ser la
mateixa Plaça d'Espanya o el
futur poliesportiu de Sa Rutla-
na.

Aquest "xiringuito" de Fornalutx
es transformará en un bar 

Redacció

El "xiringuito" que apa-
reix a la fotografia, situat a
l'entrada de Fomalutx, va
ser construit fa alguns
anys i mai ha entrat en
funcionament.

Ara, el propietari sr.
Cabot, ha obtingut permís
municipal d'obra per
ampliar l'estructura supe-
rior fins a uns 230 m2.,
habilitar una sala per da-
vall el nivell de la carretera
i millorar l'estètica del con-
junt, a fi d'instal.lar-hi un
bar.

Fornalutx

Església-

Les Confraries de Setmana Santa
es reuniren a Felanitx

ROGADA DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Don Andrés March Arbona
que falleció en Sóller, el pasado día 9 de Marzo de 1992, A LA EDAD DE 85 AÑOS,

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

E.P.D.

Sus apenados: esposa, Ada Jager Mertins; hermano, Pedro March Arbona; hermanos politicos, Catalina Piza
Perelló, Asta y Heinz Breier, use y Helmut Jarczynski y Karin HolthauS; sobrinos, Ignacio (ahijado), Paula,
Margarita y Ma. Isabel March Pith, Nadine Holthaus; sobrinos políticos, Catalina Dols y Jost-Luis Vives; pri-
mos y demás familia (presentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican le ten-
gan presente en sus oraciones.

Casa mortuoria: CI: de la Marina, 16. Puerto de Sóller.
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Redacció

En resposta a la sol.licitud
- formulada per l'ajuntament de

Sóller el director de FODES-
MA, Antoni Colomer, ha
anunciat que l'Escota de Mar-
gers de Mallorca esta dispo-
sada a reconstruir el Cami
del Barranc, a l'altura de
l'Estret, que resulta afectat
per un esllevissament de te-
rres prodat mesos enrere a
causa de les pluges. Segons
la comunicació remesa a

l'ajuntament, la reparació no
será immediata, perquè es
considera convenient esperar
que hagi passat l'habitual
temporada de pluges de l'hi-
vern.

L'Escola de Margers es fa-
rá responsable de retirar el
material acumulat al camí, re-
construir els marges esbucats
i reposar l'empedrat.

L'ajuntament, pel seu
compte, demanarà al Servei
Hidràulic la retirada deis blocs
de pedra caiguts al jaç del to-
rrent.

Succeas

Hospitalitzat
a causa
d'una brega

Redacció

La nit del divendres al
dissabte va tenir lloc al Port
una brega entre AMI., natu-
ral de Sóller, i S.L.M., natural
de Córdoba, a causa de la
qual el primer va haver de ser
hospitalitzat a una clínica de
Palma per ferides greus.

S.L.M. va tenir ferides
lleus i va ser traslladat al
Centre Sanitari.

Avis telefònic

A les tres de la nit la Poli-
cia Local va rebre una crida-
da donant avis de la brega.
Una patrulla es va dirigir a la
zona indicada pel denunciant
i va trobar A.M.T. estés a te-
rra. Malgrat es desconeixen
els motius del conflicte,
sembla que A.M.T. va insultar
S.L.M. i el va convidar a ba-
rallar-se.

La Guardia Civil s'ha fet
càrrec de les diligencies del
cas i dels pertinents atestats.

Sor Antònia
Valriu tengué
un greu accident
de trànsit

J.C.

La superiora de l'Hospital,
Sor Antonia Valriu, tengue un
greu accident de transit el
passat divendres dia 4 quan
circulava per la carretera de
Palma a Sóller, a l'altura de
Ca Na Menga.

El vehicle, sols ocupat
per Sor Antònia, va envestir
contra el paretó de la carrete-
ra fent que quedas girat da-
munt davall. La conductora
va haver de sortir pel vidre
davanter que es rompe amb
el fort impacte.

Sor Antònia sols va tenir
algunes ferides Ileus que no
revesteixen importancia
metge.

Aiximateix l'accidentada
ens ha sol.licitat que féssim
extensiu el seu agraiment per
totes aquelles persones que
es preoucuparen pel seu es-
tat.

L'Hospital ha perdut el
seu vehicle. La institució ne-
cessita un furgó corn aquest
on s'hi poden desplaçar alho-
ra diverses persones. P.P.

Els presidents de les vuit
Con fraries de Setmana San-
ta de la nostra ciutat partici-
paren diumenge passat a la
VII Trobada de Confraries
de Mallorca que es celebra
a Felanitx.

Els presidents assistiren
a l'acte acompanyats d'al-

tres confrares, fins arribar a
un total de 15 persones que
es desplaçaren a Felanitx en
cotxes particulars.

Hi foren presents el Bis-
be Teodoro Ubeda i alts
representants del Govern
Balear, si bé enguany no hi
assistí el president Cañellas.
La Trobada consistí en un
ofici religiós concelebrat a la
parròquia de Felanitx i una

exposició d'estendarts, ves-
timentas i objectes religiosos
i de culta a la Casa de Cultu-
ra d'aquell poble.

Finalment, es celebra un
dinar de germanor al restau-
rant La Ponderosa.

A les acaballes es va
anunciar que la próxima
Trobada, a celebrar l'any
que ve, tendrá lloc a Ponen-
ça.

BOBINATGES
PERE

Reparació motors i
Máquines elèctriques

Victòria, 50
Tell. 63 23 71

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

TEL. (971)6301 68
(de 80 12 y de 2 a 6 excepto sábados y días festivos)

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



El responsable de l'àrea d'esports, Ramon Socias, criticà
durament la manera de fer oposició del Partit Popular.

Després de les acusacions del PP
envers la política de Madrid

El PSOE assegura que les obres del
Poliesportiu començaran enguany

G.M.

Les obres de construc-
- ció del poliesponiu cobert
s'adjudicaran el juliol i s'ini-
ciaran l'octubre segons in-
forma en roda de premsa el
regidor d'esports Ramon
Socias.

El PSOE va voler sortir
pas de les afirmacions rea-
litzades pel Comitè Local
del Partit Popular, segons
les quals la construcció del
complex es retrassarà dos
anys.

Confirmació

Arran de les afirmacions
del PP el PSOE ha contac-
tat amb alts càrrecs del Mi-
nisteri d'Educació i Cien-
cia, que decideix les priori-

tats, els quals han manifes-
tat que Sóller es beneficiara
enguany del pla amb tota
seguretat.

Socias critica la manera
de fer oposició del PP (no
així la de UM) perquè la
considera destructiva.
També afirma !a seva tesi
que les subvencions les do-
na el PP segons criteris
d'amiguisme.

Els motius de l'oposició

El regidor socialista creu
que el PP esta en contra de
la construcció del poliespor-
tiu de Sóller porque suposa
una despesa important pel
Govern Balear. La institu-
ció autonómica ha d'aportar
66 milions de pessetes
mentre que l'Ajuntament
sols n'ha de posar 36. -

Tallat el camí de la
Torrentera per desprendiments

Ha firmat un conveni amb l'Ajuntament

"Estel Nou" conservarà els jardins
i netejarà les voreres dels camins

Continuant amb la política de subscriure con-
venis de col.laboració amb les entitats amb finali-
tats culturals, socials i recreatives, l'ajuntament de
Sóller i el taller ocupacional de minusválids "Estel
Nou" han subscrit un conveni per 10 mesos pro-
rrogables d'any en any, per a la realització de de-
terminades tasques municipals.

Per fer aquests treballs,
el Taller Ocupacional es
comprornet a destinar-hi
cinc minus vàlids i un moni-
tor, amb dedicació d'una
jornada laboral de set hores
durant quatre dies a la set-
mana. Cada un d'ells tendrá
un període vacacional d'un
mes, per torns rotatius.

Mitjançant aquest con-
veni, signat pel batle Joan
Arbona i pel president
d'ASANIDESO, Domingo
Martínez, "Estel Nou" es
compromet a netejar les vo-
rere dels camins munici-
pals i a realitzar la neteja i
manteniment dels jardins
públics següents:

• Jardineres de la Pla-
ga Constitució, Plaga d'Es-
panya i església de Sant
Bartomeu.

• Monument a l'Emi-
grant i jardins d'entrada a

Sóller.
• Monument a les Va-

lentes Dones
• Jardins de Sa Seu
• Plaga dels Reis de

Mallorca, al port
• Jardineres de la font

de Bemanos, a la platja
• Plaga del molí de can

Negre

Sis persones

Els dies que per causes
climatològiques no puguin
desenvolupar activitats a
l'aire Iliure, faran treballs
senzills i no perillosos per
compte de la vila.

Diner i coordinad()

L'Ajuntament de Sóller
es compromet a abonar una
gratificació anual de
1.600.000 ptes., la majoria
de les quals es distribuiran
entre els cinc minusválids, a
raó de 25.859 ptes. men-
suals (230 ptes./hora). La
resta sera destinada a la
compra de plantes i herbi-
cides. També es compro-
met a facilitar la coordinació
amb la brigada de neteja,
per tal de poder utilitzar ei-
nes específiques i per al
transport de brutícia i herba.

CALLE BAUZA, N.° 9

TELEFONO 63 3 3 50
FAX 63 33 12

07100 SOLLER
MALLORCA - ESPAÑA

VIAJES

SA.

B. A. L. 195
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La Brigada ha començat per les aceres del Carrer den Real i
continuad, refent les deis altres carrers.

Obres públiques

La brigada
recompon les
aceres del
Carrer den Real

P.P.

Una vegada que s'ha do-
nat per acabada l'exsecallada
d'arbres de la vie pública,
que ha tengut una duració
superior al mes i mig, la bri-
gada municipal d'obres ha
iniciat una nova tasca consis-
tent en la recomposició de les
aceres dels carrers.

Les obres consisteixen en
desfer les aceres, repicar les
pedres i tornar-les recom-
pondre, alçant-les uns 10
cms. per damunt el trespol
del carrer.

De moment, la brigada ha
començat per les aceres del
Carrer den Real i esta pre-
vist que segueixin redreçant
les d'altres carrers per espai
de varis mesos.

Artesania

L'Associació
"Nuredduna",
present
a la fira
"Mans de Dona"

P.P.

La delegació a Sóller
de I' Associació de mes-
tresses de casa "Nured-
duna" ha estat present a
la primera fira "Mans de
Dona", que ha organitzat
la Conselleria de Cultura,
Educació i Esports.

La fira s'ha celebrat
durant els dies 8 a 10 de
març, als locals de S'Es-
corxador de Ciutat, i es-
tava oberta a tots els
col.lectius de dones de
Mallorca. El seu objectiu
era donar a conéixer al
públic els treballs ma-
nuals i d'artesania sorgits
de les mans de les dones
de la nostra illa.

Treballs tridimensionals

Les mestresses de
casa solleriques s'assa-
bentaren tard de l'orga-
nització d'aquesta fira,
no tengueren temps ma-
terial de presentar un
stand propi. Per aquest
motiu, els treballs d'arte-
sania realitzats a les clas-
ses dels dissabtes sota la
direcció de la professora
Rosa Pérez hagueren de
ser exposats al stand de
l'agrupació "Nuredduna"
de Ciutat.

Exposició per la Fira

La magnífica impres-
sió i la bona acollida dis-
pensada a les seves
obres ha animat la Direc-
tiva a organitzar una ex-
posició a Sóller per les Fi-
res de Maig, que tendrá
per escenari les depen-
dències de la Creu Roja.

G.M.

Des de la setmana passa-
da roman tancat el pas per a
vehicles al camí de la Torren-
tera per mor d'un desprendi-
ment del marge que conté el
vial.

Dia 4 la Policia Local pro-
hibí el pas per la zona per pe-
rill de nous desprendiments.

L'aigua del torrent s'ha
duit més de dos metres qua-
drats de marge i ha provocat
un buit de dimensions consi-
derables que pot augmentar
amb el pas de torrentades.

La reparació del mur és
urgent. L'Ajuntament ja s'ha
posat en contacte amb
Obres Hidràuliques i prest
s'iniciaran les obres de repa-
nació.

•ESPECIAL
SEMANA SANTA

Del 16 al 20 de Abril

APARTAMENTOS FLORA ( M)
— Puerto Pollensa —

Pensión completa: 16.000 ptas.

HOTEL SA COMA PLAYA (****)
— Entre Playa So Coma y Cala Millor —

Pensión completa: 19.100 ptas.

CLUB PUNTA REINA (***)
— Entre Cala Mandía y Cala Estany —

Desde 13.000 ptas.

APARTAMENTOS FLORIANA ( )
— Entre Cala Bona y Cala Millor —

Desde 10.000 ptas.

VISITEMOS Y SOLICITE MAS INFORMACION



El nou
gimnàs
es troba
al carrer
deis Mar
número 63.

Gymnápolis, una oferta per mantendre's salut
El passat dilluns va conciutadà Jaume Fron— Mar, compta amb una tisfatan les necessitats de

obrir les seves portes el tera Raixa.	 moderna infraestructura, qualsevol persona que
nou gimnàs de Sóller

	
El centre, ubicat a un amb instruments gimnàs- desitgi millorar la seva

Gymnitpolis regentat pel ampli local del carrer de la tics de tot tipus, que sa- condició física.

Exit de les
conferencies
de l'Hospital

G.M.

Cada vespre d'aquesta
setmana un nombrós públic
ha omplert l'església de
l'Hospital per escoltar les
conferències sobre espiritua-
litat organitzades pels Con-
sells Parroquials de l'Arxi-
prestat de la Vall.

Avui vespre tendrá lloc la
darrera de les xerrades sota
el Mol Els joves cristians
dins un món d'increença, a
càrrec de Mn. Marie Gas-
talver. Al llarg de la setmana
també han parlat Mn. Llo-
ren; Tous i Mn. Bartomeu
Tauler, amb temàtiques di-
verses i acostades als diver-
sos públics de la sala.

Avisos i comunicats:

Exercicis espirituals per a adults: Els
propers dilluns, dimarts i dimecres al convent
de les monges de l'Horta es duran a terme
uns dies d'exercicis espirituals per a adults,
homes i dones, dirigits per Mn. Guillem Fiol
Colom, ex—Vicari de St. Bartomeu, durant
molts d'anys Vicari General de Mallorca i ac-
tualment Canonge de la Seu. Començaran
cada dia a les 9 del matí fins a les 20 hores.
lnscripcions a la Rectoria (630602) o a les
Monges de Convivències (630690).

Horaris de Confessions: Cada una de
les esglésies de Sóller, mitja hora abans de
cada missa hi ha un prevere a la seu peni-
tencial per a celebrar el sagrament dela Re-

conciliació. La Quaresma és el temps propici
per ala celebrad&

Festa de Sant Josep: Dijous dia 19,
l'Església celebra la festa de St. Josep. Tot i
qué sigui dia de feina es reomana al poble de
Déu que participi de l'Eucaristia. A Sóller es
celebraran les següents misses:

Sant Bartomeu: 9 hores i 20 hores.
L'Hospital: 11,30 hores.
Sa Capelleta: 17 hores.
L'Horta: 19 hores.
Es Port: 19,30 hores.
St. Felip: 19 hores.
Es Convent: 18 hores.
Biniaraix: 20 hores.

•

Redació

El consell rector. de la
Cooperativa Agrícola "San
Bartolomé" ha acordat aturar
la compra d'oliva als page-
sos per a la fabricació d'oli
verjo i anunciar-ho als pro-
ductors a través del tauló
d'anuncis de la casa. La de-
cissió es prengué la setmana
anterior en vista que el volum

d'oli acumulat als depósits
cooperatius supera ja els
50.000 litres.

Manca el permis d'envasat

La producció d'oliva ob-
tinguda enguany, una de les
millors que es recorden, ha
superat totes les previsions i
ha fet que totes les botigues
dels particulars s'hagin
omplert ràpidament.

Ben igual li ha succéll a la
Cooperativa: corn que encara
no té concedit el permís ofi-
cial per envasar oh verjo,
també s'ha trobat amb les
botigues plenes sense ha-
ver-ne pogut comercialitzr ni
un litre.

La Cooperativa manten-
drá la tafona en funcionament
i seguirá fent oli normalment,
però no té espai físic per
emmagatzemar-lo.

La Cooperativa Agrícola no
comprarà més oliva

AGRAIMENT
Catalina Ma. Alcover Casasnovas, vidua de

Joan Baptista Ferrer Morey, agraeix les mostres de
condol rebudes per la pèrdua del seu espós.

-

MAYFAIR
ACADEMIA DE IDIOMAS

Profesores titulados y nativos con experiencia.
Clases de conversación (con método).
Clases de repaso.
Máximo 10 alumnos por aula.
Todos los niveles: Preescolar.

-	 E.G.B.
B.U.P.
C.O.U.
Adultos.
Negocios.

Traducciones.	 .	 ,
Se le realizará a cada alumno una prueba de nivel.

Matriculación e informes: de lunes a viernes de las 9,30 h.
a 13 h., y de las 17,30h. a 21,30h.

Sábados de 8 h. a 13 h.

ACADEMIA DE IDIOMAS MAYFAIR,
Calle Born 3A,	 1	 lz.,

Saler.
Tel: 634149

ER
ONSULTORS

Próximo día 20 DE MARZO DE 1992 en el salón de ac-
tos de "LA CAIXA", desde las 20,15 hasta las 22,15.

CONFERENCIA: El nuevo I.R.P.F. e I.V.A. para:
— Bares.
— Restaurantes.
— Cafeterías.
— Carnicerías.
— Pescaderías.
— Taxis.
— Colmados y comercios de alimentación.

¿Hasta qué punto le puede interesar quedarse en la
nueva Estimación Objetiva o cambiar de régimen?

¿Puede seguir en IVA Simplificado?

* ¿Sabe Ud. que tiene hasta el 31-MARZO-1992 para po-
der cambiar de régimen de I.R.P.F.?

"' ¿Qué incidencia puede tener en su bolsillo, Sr. contribu-
yente?

Organiza: SOLLER CONSULTORS S.L.
Colabora Caixa de Pensions "LA CAIXA".

Se entregará documentación a todos los asistentes.

ASEGURE SU RESERVA LLAMANDO AL: 63-33-99, DE 09,30 A 18,00

Veu local
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Mor un dels
protagonistes de la
volta a Mallorca
a rem

Redacció

La setmana anterior morí al
seu domicili de Palmanyola Joan
Fuster, als 51 anys, natural de
Sóller i fill del caminer del carrer de
sa Mar. Joan Fuster era conegut a
Sóller per haver participat, junta-
ment amb Joan Francesc Vives i
Josep Gelabert, a la volta a
Mallorca a rem que tengué lloc el
mes de juliol de l'any 1960.
L'aventura havia de tenir una du-
ració prevista de vuit dies i se
n'hagué de retrassar un a causa
del mal temps.

Veu de Sóller dedicà l'any
passat un reportatge a aquesta
odisea, en ocasió del trentè ani-
versan de la seva celebració.

Des d'aquestes planes, en-
viam el nostre condol a la seva
familia.

Església

Té tots els depósits plens d'oli Avisos edesials  



Els dos mandataris locals en plena tasca.

Demà, la setena prova del
Campionat de Mallorca

Joan

Demà, dissabte, tindrà lloc a
Ciutat la setena oroya de vehicles
elèctrics 1/10 puntuable pel Cam-
pionat de Mallorca de Velocitat
T.T., a la que molt possiblement hi
participaran els sollerics: Pere-An-
toni Alemany, Antoni Oliver i
Lluís Oliver.

Recordem que el Campionat
consta de 10 curses puntuables,

estant previstes les tres restants
per les següents dates:

—18 d'Abril.
—9 de Maig.
—13 de Juny.

En quant a vehicles d'explo-
sió 1/8, queden també tres proves,
que es disputaran aquests dies:

—4 d'Abril.
—2de Maig.
— 6 de Juny.
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Elsmfilors ciclistas professionals espanyols passaren per la nostra Vall.(FotoG.M.) Els escolarssollericsaplaudiren el pas dels "forçats de la ruta". (Foto G.M.)

Primera Challenge Volta a Mallorca de Professionals       

Joan

Cent cinquanta-cinc corredors, enquadrats dins els onze
equips professionals espanyols, participaren a la darrera
etapa -etapa reina- de la Challenge Volta a Mallorca, que
passa el passat dijous per la nostra Ciutat.

D'ells 59 sortiren amb el mateix temps, el que feia practi-
cament imprevisibles els resultats finals, degut a la duresa del
recorregut (tres ports de muntanya puntuables, estant a co-
mervaments de temporada).

Efectivament la muntanya fou selectiva. A les primeres
rampes del Puig Tomircomençà la Iluita seriosa.

El porrerenc Llaneras únic mallorquí participant, havia ja
optat de nou per la retirada, al pas per Pollença.

Camargo (Kelme), puntua de primer al Puig Major, sent
destacable la magnifica il.luminació montada per l'organit-
zació dins el Túnel.

Les figures estelars de la oroya lndurain i Delgado pas-

saren a un minut dels fugats. Molta boira i caigudes, sense
conseqüències serioses, a la baixada cap a Sóller (feina pen
Teo i en Mari que fins ara pareixia estaven en vaga).

Per SOLLER passa en primer lloc en Francisco Cabello
(Kelme) amb 10 segons d'avantatge damunt un grup d'uns
20 homes, dins el que es trobaven en Julián Gorospe (Ba-
nesto)iLaude Cu bino (Amaya).

A un minut d'ells un pilot de 10 corredors encapçalats pen
Mikel Indurain (Banasto) i Pedro Delgado (Banasto). A 55"
d'ells en Marino Lejarreta (ONCE) comandava un paquet de
30 unitats.

A cinc minuts passava en Chozas (Artiach) dins un grup
d'uns 10 homes, i a un minut d'ells en Ruben Gorospe (Ba-
nasto), tancant la caravana -a més de quatre minuts d'aquest
darrer ciclista- Prudencio Indurain (Banasto), Angel Vidal
(CHCS), Ramon Uriarte (Banasto) i Victor Rjaksinskii
(Seur).

Per CA'N BLEDA Carlos Hernandez (Lotus) í J.Luis
Santamaria (Banasto), portaven una avantatge de 5 segons

MEIF

damunt n'Oliveiro Rincon (Kelme) -líder del Premi de Mun-
tanya- en Xavier Usabiaga (Clas), en MIKEL INDURAIN
(Banasto)...

A 15"d'ells pujaven en PEDRO DELGADO (Banasto),
J.Luis de Santos (Banasto), A. de las Cuevas (Banasto),
J.And rés Ripoll (Vigarma), J.Luis Moran (Ma visa)..

A 50" J.Luis Laguia (Artiach), Vicente Ridaura (Artiach),
Carmelo Miranda (Artiach), Roberto Lezaun (Banesto),
Joaquin Llach (Artiach)...

A SA PEDRISSA puntuà de primer en Carlos Hernán-
dez, (Lotus)amb un pilot completament disgregat.

A l'arribada s'imposà en Neil Stephens (ONCE), amb un
temps de 5-13'1 4"(que havia saltat en solitari a 10 qms. de
meta), seguit d'en Carlos Hernandez (Lotus), amb 5-13'29"i
en Javier Murguialday (Amaya), amb el mateix temps.

Javier Murguialday (Amaya), fou el guanyador de la
"Challenge", Oliveiro Rincon (Kelme) del Premi de Muntanya,
José Marqués (Lotus) deis Sprints Especials, i Antonio Es-
parza (Wigarma)de les Metes Volants.

Radioaficionats

Antoni Valls (EA6MI)
és el nou Soci
Compromisari

Parlaren les
urnes:
Bartomeu
Rosselló
(EA6JN)
elegit

Joan

Tal com anunciarem a la darrera edició
passat dissabte es celebraren les eleccions
pels càrrecs de President i Soci Compromi-
sari de la U.R.E. La taula d'escrutini, instal.la-
da a la Creu Roja, seu de l'Agrupació dels
Radioaficionats, estava composta per Barto-
meu Sampol (EB6VW), Lluís Sanchis
(EB6ZK) i Enric Rosselló (EBEAK).

Automodelisme     

Comunicam a clients
i amics la nostra

reobertura a partir
de dissabte, dia 14.

Diumenge vespre
i dilluns tancat.

Paseo la Playa d'En Repic.
Tel. 63 14 06.
Port de Sóller.  ES CA1n12kYIS 

Acudiren a dipositar el seu vot un 9565%
dels votants totals, sent aquests els resultats
definitius:

CARREC DE PRESIDENT:
Bartomeu Rossel López, 14 vots.
Macla Estades Castanyer, 8 vots.

CARREC DE SOCI COMPROMISARI:
Antoni Valls Morell, 13 vots.
Josep Castanyer, 9 vots.

CASASNOVAS 

FRIGORIFICOS,c.s.

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

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

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

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



La segona classe practica es tara a l'Avenc de Balibt.

Començaren els cursets d'espeleo

El passat dissabte,
horabaixa, començaren
en el Teatre "Defensora
Sollerense" les Jorna-
des d'Iniciació i Per-
feccionament a l'Espe-

riques de que constare el
curset.

Aquesta primera jor-
nada es dedicà exclussi-
vament a l'ensenyança
de les tècniques per de-
senvolupar-se correcta-

ment dintre de les cavi-
tats, tècniques que el
diumenge es posaren a
la pràctica a l'Avenc
d'Escorca, una sima
d'uns trenta metres
d'amplària i uns tren-
ta-cinc d'alçada, molt es-
pectaculars.

Mosques coveres	 leologia, amb la primera
	  de les dues classes teó-

Atletisme

Antoni Payeras i Guillem Oliver
al darrer control de Pista

El iider Sant Josep caigué dins Sóller
Jota

CADETS MASCULINS
J. Mariana 53
Sant Josep 50

Quin partit! El Sant Jo-
sep líder amb una sola de-
rrota, fou derrotat pel Ma-
riana, quart classificat amb
6 partits perduts.

Les defenses individuals
eran de gran duresa no
permetent a cap deis dos
equips avantatges de més
de 3 ó 4 punts.

La millor técnica del Sant
Josep era contrarestada per
la força i la il.lusió deis lo-
cals, que arribaren al des-
cans amb un 27 a 28.

En el segon temps es va
mantenir la mateixa tónica
fins al minut 16 en que el
Sant Josep aconseguí una
diferencia de 7 punts (40 a
47).

Una gran reacció del
Mariana fé que s'arribés al
minut 20 amb un 51 a 50.
Gran emoció i un públic
completament a favor
deis locals.

J.A. Cobos convertí un
1 més 1, i els visitants falla-
ren 8 tirs Ihures. El deliri i
l'alegria salté a les tribunes.

JUGAREN i ANOTAREN:
Arbona, Castañer, Cobos

• (3), Ortiz (4), Gelabert (9),
Serrano (19), Sampol, Mar-
ques, Gil (1), Estarás (12
amb 1 triple), Ali, Rodenas
(5)-

9 de 25 tirs libres. 26 fal-
tes personals.

II DIVISIO FEMENINA
J. Mariana 49
Porto Colom 43

Partit molt embarullat, de
baixa qualitat. El visitant fou
un equip molt dolent, amb
tan sois dues jugadores
d'una certa qualitat. El Ma-
riana sempre anà a re-
molc deis seus rivals,
sense domini en els re-
bots. No lograren imposar
el seu joc i el seu ritme, el
que permeté que el Porto
Colom domines sempre en
el marcador.

Només a manca de tres
minuts pel final tres jugades
de contraatac feren possible
una mínima victòria.

JUNIORS MASCULINS
J. Mariana 56
J. Capó 42

Els visitants amb només
sis jugadors plantejaren una
zona que causé certs pro-
blemes als locals, que no

lograren imposar el seu joc
ni distanciar-se en el marca-
dor.

S'arriba al descans amb
5 puns d'avantatge. En el
segon temps el banquet fou
bàsic. Els visitants acusaren
no disposar de recamvis, el
que permeté al Mariana
imposar- se en els rebots
defensius i ofensius, i arribar
al final amb una còmoda vic-
tòria.

JUVENILS MASCULINS
S. Oliva 51
J. Mariana 49

Darrer partit d'aquesta
Lliga. El balanç d'aquesta
es DOLENT. L'equip ha
mantingut una línia molt
irregular, uns partits molt do-
lents i altres molt bons. Da-
vant el S. Oliva fou la d'are-
na. A 41 segons del final es
guanyava per un punt que
no va ser possible mantenir,
ja que els locals convertiren
un 1 + 1 que els doné la vic-
tòria.

INFANTILS FEMENINS
J. Mariana 47
Sineu 25

DOLENT, DOLENTIS-
SIMI Un correcarrers sense
to ni so. La que agafava el
baló corria cap a la cistella
contrària sense trobar ni de-
fenses ni res.

Al final guanyà el menys
dolent dels dos.

En resum un partit per
avorrir fins a les ovelles!

MINI MASCULI
J. Mariana 22
Gesa 29

•Una primera part molt
dolenta. Tan sols 4 punts
aconseguí el Mariana.

L'exasperant lentitut en
el seu joc permeté al Gesa
agafar distància en el mar-
cador, que en el segon

temps es va aconseguir re-
tallar a tant sols 5 punts (20
a 25), penò la remontada no
tingué continuitat i no fou
possible donar la volta al
marcador.

INFANTILS MASCULINS
J. Mariana 134
La Salle C 4

Els parcials de cada pe-
ríode foren els següents:
33-0 , 23-0, 52-0, 26-4.

JUGAREN i ANOTAREN:
Bota (17), Moyá (15 amb 1
triple), Cobos (21), Celiá (9),
Cifre (6), Got (6), Rulkán (14),
Marques (3), Vicente (27),
Frau (8), Raja (8).

Un partit amb molt poca
história. El marcador el diu
tot. Només existí un equip
el Mariana. Una altra vega-
da la presió feta dins tota la
pista done opció a robar
gran número de balons,
acabant tots (o la majoria)
en cistella o falta.

El que segueix sent una
assignatura pendent
d'aquest bon equip són els

tirs l jures: 9 de 35 S'ha de
posar mes atenció a l'ho-
ra de tirar a la cistella.

MINI FEMENI
Gesa 8
J. Mariana 61

Victòria clara, i contun-
dent la superioritat de les
noies del Mariana.

Gran capacitat defensi-
va, el que permeté arribar
amb claretat i superioritat
baix de la cistella contrària.
Només existí un equip
damunt la pista: El JO-
VENTUT MARIANA.

PARTITS PEL VINENT
DIUMENGE:

A les .11'30 hores: J. Ma-
riana — Cide (II Diyissió fe-
menina).

La força I laiLlusiódels cadets masculins del "Mañana"
tombaren &líder.

dijous. L'operació a la
cama esquerra —autèn-
tic exit en tots els as-
pectes— es va fer a la
Policlinica Miramar, amb
una duració de prop
d'una hora i mitja.

Divendres Antoni,
tot optimista, amb les

seves crosses, ja sota
de la clinica, i dissabte
començava a fer els
corresponents exercicis
de recuperad&

Segons les previ-
sions metges comença-
rà a entrenar de nou dia
primer d'abril.
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Bàsquet

Joan

Antoni Payeras i Guillem Oliver par-
ticiparen el passat dissabte, el matí, al
Control de Pista fet en el Poliesportiu Prin-
ceps d'Espanya de Ciutat.

Els dos atletes infantils, acompanyats
dels seus entrenadors, anaven a fer els
mil metres.

La sorpresa fou majúscula quan obli-
gatòriament i incomprensiblement els
varen fer inscriure a dues proves.

Antoni Pinya es recupera
Joan

Degut a problemes
interns, el doctor Anto-
ni Vega decidí avançar
l'intervenció quirúrgica
del mundialista solleric
Antoni Pinya al passat

Els dos locals acudien per primera ve-
gada a una cursa de pista i decidiren ins-
criure-se finalment al Ilancament de javeli-
na.

Afortunadament, degut a l'acostu-
mada manca d'organització, varen po-
der saltar aquesta darrera prova, partici-
pant només als mil metres.

Correren els dos a la tercera serie,
classificant-se així:

5.— Antoni Payeras, amb 3'36"
8.— Guillem Oliver, amb 3'48".

Petits anuncis
RECEPCIO DE PUBLICI-

TAT per al "Diario de Mallor-
ca": esqueles, publicitat en ge-
neral, classificats, etc.

Telefonau al 63.03.87

BANUS antiguitats. Restau-
ració, compra i venda de
mobles i d'objectes antics.
Carrer de la Rosa, 3. Telf.
63.28.73i 63.10.67.

ES TRASPASSA LOCAL
COMERCIAL al carrer de sa
L'una. Telf. 63.06.51 i 63.01.32.

COMPRAM MOBLES i
qualsevol altra cosa rústica o
antiga. Pagam al comptat. An-

tiguitats Antoni de sa Coma
(Jeroni Bisbal). Carrer del Vi-
cari Pastor, 8. Telf. 63.08.65 i
63.07.68.-

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

SE VENDEN nichos nuevos.
Telf. 63 10 53.

SE VENDE PISO 106 m2.,
tercera planta: tres habitacio-
nes, cocina amueblada. Calle
Francia. Puerto Sóller. Hipote-
ca del 70 % a 10 años a La Cai-

xa. Resto, facilidades. Teléfono
63 07 97.

VENDO Derbi-Variant en
muy buen estado. Teléfono
63 3870.

NECESS1TAM JOVES per a
treballs de fontaneria i electri-
citat. Telf. 63 07 96 i 63 38 43.

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

COMPRAMOS persianas
vieras. C/Ramon Llull, 7

(SOLLER) Teléfono 63 41 09.
Fax 63 02 25.

OCASION! SE VENDE CA-
SA en Sóller, C/ Moragues, 12.
Precio muy interesante por
traslado. Telf. 75 03 33.

VENDO MOTO BMW R-80
GS, todo terreno, 36.000 kms.
Precio: 700.000 pesetas Teléfo-
no 63 1650, horas de oficina.

SE VENDE PISO en Palma,
a tres minutos Plaza España.
Tres habitaciones dobles, dos
baños, salón comedor com
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. Teléfono
63 38 70.

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

PARTICULAR VENDE Peu-
geot 205 PM-AK. Telf. 63 14 03.

FINS DE SEMANA EN CA-
LA D'OR. Los dias 20, 21 y 22
de marzo. Hotel + Pensión
completa + Autocar 5.500 pts.

Información: Almacenes Com-
pany. Telf. 63 1833.

SE PRECISA persona para
cuidar niño en Deià. Teléfono
63 08 77.

-NECESSIT MANOBRES.
Telf. 633778.

SE ALQUILA PISO dos ha-
bitaciones. Edificio Saint Ger-
main, puerto de Sóller. Teléfo-
no 63 0585. Mañanas.

NECESSITAM una dona
per cuidar una dona baldada.
Tres dies per setmana, de 11 a
19h. Telf. 63 21 85.



Petanca
	

Futbol Cinc en Pista

El C.P. Sóller a
la corda fluixa

Buixti

El C.P. Molins de Vent Brasilia, després
de guanyar al C.P. Unió d'Inca, es proclama
Campió de la Lliga d'Honor de Petanca a
falta d'una jornada per acabar el campio-
nat.

Es manté l'emoció i la incertesa a la cua
de la classificació At. Mohnar i At. Andratx
ja han perdut la categoria. L'altra placa de
descens se la juguen Sóller i Visa, un del
dos ha de baixar a Preferent. La darrera
jornada sera decisiva. El C.P. Sóller es
desplaça a les pistes del At. Molinar, men-
tres que el Visa juga a casa seva enfront de
l'actual campió de la Higa, el M.V. Brasilia. -
La lógica afavoreix al Sóller.

Importantíssima victòria del C.P. Sóller,
davant el C.P. Visa, el rival més perillós de
la Iluita per salvar la categoria, després
d'aquesta victòria els sollerics, poden
afrontar la darrera jornada de la Higa amb
molta més tranquilitat i esperances de con-
servar la categoria. Proposta que s'havia
marcada al començament de temporada.

Resultats:

Lliga d'Honor
Unió de Sóller, 4 — Amanecer 5
SOLLER, 6 — Visa, 3

Primera—B
Amanecer, 9 — Unió de Sóller, O

Segona—B
Cas Capita 8 — Belles Pistes, 1

TerceraC
Son Busquets, 7 — Unió de Sóller, 2

Femenines
Rafal Vell, 4 — Unió de Sóller, 5

Téntol sofreix dues
golejades en dos dies

G.M.

Téntol ha sofert dues derrotes im-
portants als dos partits jugats el pas-
sat cap de setmana contra el líder
Rock & Gol i contra Can Reus, partit
aplaçat fa unes setmanes.

Pep Toni's no acaba de consolidar
la seva posició i sols aconsegueix un
empat amb els Fullets.

El Kaiserlauten ressuscita davant
un Caliu que decepciond a les pistes
del Victòria.

Resultats

Fullets 6 - Pep Toni's 6
Rock & Gol 18 - Téntol 2
Kaiserlauten 12- Caliu 4
Can Reus 18 - Ténto13

Can Reus — Almogàvers i Esportiu
— l'Horta foren aplaçats.

Rock &Gol 6 510 56 16 11
E.Sóller 	 • 5 500 34 22 10
Can Reus 5 302 39 25 6
PepToni's  	 5 221 32 25 6
Almogàvers.... 5 302 29 29 6
Kaiserlauten... 5 203 29 29 4
Caliu 	 6 123 32 37 4
Fullets 	 6 123 25 36 4
L'Horta 	 5 113 26 31 3
Téntot 	 6 006 23 74 0

Juvenils la. Regional

C.F. Sóller, 3
Espanya, O

Alineació: Alcover (Ge-
roni), Enseñat, Bernat, Moli-
no, Guerrero (Coca), Jimé-
nez, Fontanet (Seguí), Ro-
dríguez (Valles), Castañar
(David), Ros.

Gols:
Min. 11: 1-0, Jiménez

de fora l'ama veu el porter
adelantat i aconsegueix ba-
tre per alt.

Min. 45: 2-0 Novament
en Jiménez aprofita un forat
deixat per la defensa visitant
per apropar—se a Carea i
marcar.

Min. 54: 3-0 Guerrero,
molt oportú, aprofita una
badada del porter a l'hora
de recollir la pilota.

Comentad:

L'Espanya no va ocasio-
nar molts de problemas als
al.lots d'en Pep Got. La ini-
ciativa la duien els sollerics,
juntament amb les millors
ocasions de gol.

A la 1 a. part cal destacar
el bonig gol d'en Jiménez,
perla també varen tenir oca-
sions de marcar en Rodrí-
guez on la pilota va sortir
fregant el pal.

A la 2ona, part endemés
del gol que va fer en Gue-
rrero pero la pilota es va
estevallar en el poste.

Proper partit Petra —
C.F. Sóller. Resultat d'ana-
da 3-1 pels sollerics.

Cadets

Penya Arrabal, 2
C.F. Sóller, 1

Alineació: Gregori, Ribas,
Padilla, Martínez, Colom,
Rodríguez, Ros, Casas, Her-
náiz, Valcaneras, Enseñat.

Gols:
Min.77: 2- 1 Carbó.

Amonestacions:
Colom, targeta vermella

(dues grogues).

Comentad:
La l a. part va estar molt

igualada en quant a domini,
paró les millors oportunitats
de marcar els se varen tenir
'els sollerics, com per exem-
ple la de n'Hernbiz.

A la 2ona. part els de la
Vall varen sortir com a dor-
mits i en els 20 minuts ja
diuen dos gols en contra, ai-
x15 els se va fer despertar
paró no hi havia molt de
temps per remontar, ende-
més hem d'afegir l'expulsió
d'en Colom, que va ajudar a
que la remuntada fos més
difícil, nomas en Carbó a
tres minuts del final aconse-
gueix marcar l'únic gol solle-
ric sense haver temps per
res més.

Proper partit C.F. Sóller
— Esporles

Benjamins

Sollerense, 3
San Francesc, 2

Alineació	 Carbonell,
Hernandez, Muñoz, Enseñat,
Bota, Bauzá, Campos, To-
rrens, Adrover Timoner
(Guerrero Barceló.

Gols:
1-2 Adrover: 2-2 Bauza

(penalt) 3-2 Barceló.

Comentad:
Després de fer un gran

esforç, els al.11ots d'en Ven-
tura varen poder remontar
un 0-2 advers. Cal destacar
el gol fet per n'Adrover en
gran jugada.

Proper partit Andraitx —
Sollerense

Sóller, 1
Beta Color, 2

Alineació: Fontanet, Mi-
ki, Manolo, Queltxa, Lluis,
Juan, Pastor, Sampol, To-
meu, Marcos, Ramiro (Ge-
rardo).

Gola.
1 - 1: Juan.

Comentad:
La 1a. part va acabar

amb el marcador de 0-1 en
contra del Sóller, paró es va
donar molta igualtat amb
claras oportunitats locals per
marcar fins que va arribar el
gol visitant, que va descom-
posar una mica les coses.

A la 2ona, part la supe-
rioritat era local, es necessi-
tava marcar i així es va fer
paró amb un petit embalo
dins l'àrea sollerica els visi-
tants aprofiten per marcar
1 -2 definitiu.

Proper partit Atc. Plat-
ges Calvià — Sóller. Resul-
tat partit d'anada 1 -0 a favor
del Sóller.

Equip juvenil de diumengepassat va fer tres gols a l'Espanya.

Universitat de les
Mes Balears

Joventuts Musicals
Palma

Capdepera
Sóller

Son Servera

II TROBADA
_D'INSTRUMENTISTES INFANTILS

(CURS 1991-92)

Hi participen: Escola Municipal de Música (S. Servera).
Escola de Música de JJ MM (Sóller).
Escola Municipal de Música (Capdepera).
Escola de Música Mètode I. Segarra de
Ji MM (Palma).

Lloc: 14 de marc, Can Dulce (Sóller).

Hora: a les 12 hores.

Hi col.laboren: Ajuntament de Son Servera,
Ajuntament de Sóller.
Ajuntament de Capdepera.
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Futbol Ill Futbol Base  

El Stoller recupera
forcés

Redacció

Tuduri, tres gols
més al seu compte
particular.

Alineacions

Sóller: Escudero, -
Edu, Nadal, Brugos, To-
var, Martín, Marín, Balta-
sar, Tudurí (Bestard), Hur-
tado ¡Rodríguez (Raja).

Cardessar: Semina-
rio, Roig, Fernenias, Su-
reda (Estelrich), Gomila,
Loren, Casals (Rosselló),
Vicens, Seminario, San-
cho i Morey.

Comentari

Des de l'inici de la se-
gona volta de la ¡liga
91/92 el C.F.Sóller no ha-
via tengut una actuació
tan bona com la de diu-
menge passat a Can
Malol on vencé al Car-
dessar per 3- 1.

La primera part fou
igualada, amb oportuni-
tats pels dos conjunts.
Fou al minut 43 quan Tu-
duri s'atraca a la porteria
de Seminario, féu la pa-
ret amb Baltasar, i xutà
la pilota que entra a ras
de terra per la dreta del
porter.

3 1
N'u Carlear   

Així corn acabà la
primera part començà la
segona. Al minut 47 Tu-
duri marcava de cap el
2-0.

El visitant Castro
aconseguí recluir diferèn-
cies al minut 65, però Tu-
duri remataria el cap-
vespre amb el 3-1 dos
minuts després.

El col.legiat del partit
Trinidad Quesada va
mostrar targetes a Edu,
Brugos, Marín, Vicens i
Sancho.

Tuduri

Tuduri, l'estrella del
partit, ja duu marcats 21
gols amb els 27 partits
jugats i és el segon gole-
jador de la categoria per
davall de l'eivissenc Or-
maechea amb 24.

Poblense

Aquesta setmana el
C.F.Sóller es desplaça a
Sa Pobla, un equip que
enguany sols té 18 punts.
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Pronuncia una interessant conferencia

I a les Escolapies

Antoni Serra relaciona
la seva obra amb Sóller

G.M.

L'escriptor	 solleric
Antoni Serra pronun-
cié divendres passat
una conferència a l'An-
tiga Capella de les
Escolápies que des-
perté l'interès d'un
públic nombrós, en la
qual parlé bàsicament
de la seva obra.

Inicié el parlament

L'autor ha publicat recentment
"Cita a Belgrat" tancant el cicle

de cinc novel.les negres
protagonitzades per Celso

Mosqueiro.

remembrant la seva jo- -

ventut a Sóller, posant
en relació les persones
que conegué amb al-
guns dels personatges
creats per ell en el món
literari.

Parlé Ilargament de
la represió religiosa a la
qual era sotmès en
aquell moment, dels re-
cords familiars i també
de la página literària del
setmanari Sóller De
l'agre de la terra, on
s'inicia en el món de les
Iletres.

Finalment atengué
la curiositat del públic,
el qual s'interessà es-
pecialment per la ma-
nera d'escriure una no-
vel.la.

El dematí Antoni
Serra havia pronunciat
una altra conferència
pels alumnes de l'Insti-
tut de BUP.

Veu de Sóller us
oferirà en la próxima
edició una extensa en-
trevista amb el prota-
gonista de la conferèn-
cia, Anton i Serra.L.

La imatge del Jesús Natzarè anava al davant de la processó,
seguida dels preveres, els penitents i el poble de Déu.

La canco espanyola fou un dels plats forts de la vetllada.

A punt, l'excursió al centre de l'illa 

La Tercera Edat, a la festa de Jesús Nazaré
J.S.

Malgrat el vent i el dia gris i plujós, molts asso-
ciaciats a la Tercera Edat acudiren al Port de Sóller
per tal de participar a la festa del Jesús Nazaré de
Medinaceli.

Cridats a so de campana i després de venerar
la imatge del Crist, els feligresos participaren a la
missa amb càntics i pregaries apropiats a la festivi-
tat del dia. L'eucaristia fou presidida per mossèn
Bartomeu Barceló dels SS.CC. i predicada per
mossèn Miguel Deyi, de Fornalutx, ajudats a les
lectures i pregàries per Llucia Brunet, Maria Ribas i
Joan Seguí. Fou un dia de rigorosa Quaresma, que
just acabava de començar.

Després de la fundó religiosa i per acabar la
festa, tengue lloc una xocolatada al Restaurant Mi-
ramaracompanyada d'ensairnades.

Història

Diu la història que el Crist de Medinaceli es
venera a la barriada del Port des de l'any 1944,

quan la parroquia era regentada per l'eceinom Joan
Sueca Miralles. Segons sembla, la imatge fou res-
catada del nord d'Africa pels monjos trinitaris el
segle XVII i traslladada a Madrid, on actualment té
dedicada una basílica custodiada pels  pares ca-
putxins.

Onomàstica

Dijous, dia 19 de maro, festivitat de Sant Josep,
es celebrare l'onomàstica del president Josep Mora
amb un ref rigen a Can Cremat.

Excursió

Esta confirmada la data del 26 de maro, dijous,
per a l'excursió al centre de Mallorca, amb sortida a
les 8,30 del matí des de la Placa d'Amèrica.

El recorregut Os el següent: Lluc, Inca i visita al
mercat, dinar al restaurant Elites i s'Aranjassa. El
capvespre es visitara la factoria "Coral Balear", on
es podran veure els treballs d'elaboració de joies  i
bisuteria de coral. L'excursió promet ésser molt in-
teressant.

Els Ministres d'Agricultura dels dotze estats membres de la Comunitat decidiran el futur
de les matances.

La Comunitat Econòmica pretén eliminar
l'Os del ganivet a les matances

Redacció

Un reglament pendent
d'aprovació per la Comunitat
Europea, que podria entrar en
vigor Ii de gener de 1993, prohi-
beix taxativament l'ús del gani-
vet en les matances de porc.

Aquesta és la norma més
destacable de tot el plec de pro-
postes que Bruseles aprovaré
amb tota probabilitat.

La proposta fa referència a la
protecció dels animals en el mo-
ment del desplaçament, subjec-
ció i sacrifici de rumiants, porcs,
conills i aus de corral, per tal que

la seva mort no els suposi un so-
friment.

Preoucupació

L'aparició d'aquesta noticia a
la premsa regional i nacional ha
provocat preoucupació entre els
matencers sollerics els quals, de
cada vegada més, veuen redUi-
des les seves possibilitats de
comercialitzar amb la carn de
porc.

Quant a l'ús del ganivet, els
matancers creuen que és un ins-
trument molt difícil de poder
substituir.
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L'actuació artística del
Grup Ambient al Teatre Al-
cázar resulté un vertader
èxit. L'absència d'incidents,
la sala plena de gom a gom i
les divertides actuacions
dels membres del grup foren
les notes més destacables
d'una sessió artística que es
perllongà per més de tres
hores. A la mitja part es rifé
un viatge per dues persones
a Menorca durant un cap de
setmana.

Música i color

Els 27 components del
Grup, gent de 9 a 67 anys
d'ambdós sexes, interpreta-
ren més de 30 números mu-
sicals en play-back que fe-
ren les delícies del públic.
Sense menyspreuar ningú,
les actuacions més diverti-
des foren les que imitaren
Osifar i El Tricicle, i no hi
mancaren cançons de totes
les époques i estils: valsos,
pasodobles, rock, pop i
molts més.

També cridà l'atenció la
cuidada i ben elaborada
vestimenta que IluTren els

Església

artistes a tots els números.
Tot plegat, una memo-

rable vetlada la del diven-
dres vespre, on es posé de
relleu que el Grup ha treba-
Ilat de valent durant més de
mig any per dur a terme
aquest festival.

Comunicat del Grup
Ambient

Els components del

Sanitat

Grup Ambient volem agrair
als nostres seguidors la bo-
na acoHida que ens dispen-
sàreu, perquè malgrat els
incidents i amenaces de
l'actuació anterior, va com-
parèixer més gent que mai i
la sala estava totalment ple-
na.

La nostra meta no es al-
tra que la distreure el públic  i
procurar que oblidi per una
estona totes les preocupa-
cions.

Festes

Memorable exit del Grup Ambien

Recuperada la
processó
del Jesús Natzarè

G. M .

Divendres passat, en motiu de la
festa del Jesús Natzarè de Medina-
celi, s'organitzà una processó de
penitents pele carrers del Port des-
ores de decades de no celebrar-se.

A les 19 ft s'inicià un Via Crucis
per l'interior de la Parroquia de Sant
Ramon de Penyafort, seguida de la
Celebració Eucarística en el trans-
curs de la qual es beneiren els ha-
bits dels 70 confrares presents.

Finalment, en silenci, una pro-
cessó recorregué la barriada del
Port fins arribar al Mirador de San-
ta Catalina.

En aquesta ocasió, creim
que realment ho vàrem
aconseguir.

Per part nostra vos vo-
lem dir que seguirem enda-
vant a pesar de les traves
que ens puguin posar, per-
què creim que vos ho merei-
xeu.

Un agraiMent especial a
Joan Pogserver, a nignaci
Cerdá i en Tomeu, a na Ma-
ria Martorell i als estadans
del Teatre Alcázar.




