
Començarà a prestar servici d'aquí aun mes

L'automotor modernitzat a
Alcoi ja és a Sóller

Procedent de la ciutat
alicantina d'Alcoi arriba a

la nostra ciutat l'automotor
número 4 que la societat

Ferrocarril de Sóller, S.A.
remete a aquella població

amb la finalitat
d'incorporar a la maquina
un nou sistema de control
dotat de la mes moderna

tecnologia.
Guiats per les explicacions
del director Rafael Sierra,

Veu de Sóller ha tengut
l'oportunitat d'observar

d'aprop les millores
introduides a l'automotor.

8P.P.

El director ens ha explicat
que la renovació tenia corn a
objectiu l'augment de la segu-
retat dels passatgers i sobretot
la del maquinista, en base . a un
millor aillament elèctric.

En definitiva, la millora ha
consistit en l'eliminació de la
tensió continua de 1.200 V. de
l'interior de la cabina del con-
ductor, de tal manera que la
máquina passarà a ser contro-
lada per un petit ordinador que

funciona a 24 volts.
Al mateix temps, s'ha apro fi

-tat per incorporar-1i fars halò-
gens i dotar-lo d'aparells que
permeten disminuir el temps de
frenada del motor en cas
d'emergència.

Finalment, se li ha incorpo-
rat un sistema de "home mort"
per tal d'evitar un eventual ac-
cident per indisposició del ma-

quinista.
Vagó de primera

Rafael Sierra ens digué que
s'ha invertit una mica més del
que era estrictament necessari,
en l'embelliment de la máquina i
en la conservació dels aparells i
l'estil romántic carateristic de
principis de segle. Tot plegat, la
renovació haurà costat uns 25

milions de pessetes.
Una vegada a Sóller, s'està

procedint a l'acabament deis
treballs d'acondicionament i
embelliment de la máquina, que
sera transformat íntegrament en
un vagó de primera classe. Do-
nat el ritme de les obres, s'es-
pera que l'automotor pugui en-
trar en funcionament d'aquí a
un mes.

•

L'automotor número 4 va ser descarregat al moll de Ciutat procedent d'Alcoi. D'aqui a un mes tomará
entrar an servici.

Les gestions amb "Sopa de
Cabra" no han prosperat

Sangtrait actuarà
al camp de futbol

per la Fira

Redacció

Després de les gestions fallides amb So-
pa de Cabra la Comissió de Festes de
l'Ajuntament ha aconseguit contractar el grup
de rock català Sangrtrait per actuar a Sóller
per la Fira.

El destacat grup actuará dissabte dia 9
de maig al camp de futbol municipal.

Fins ara el disc més important que ha en-
registrat el grup es	 segell.

Club de futbol

L'actuació del grup al camp de futbol ha
provocat malestar entre membres del
C.F.Sóller. No obstant l'Ajuntament ha asse-
gurat que el terreny de joc estará a punt per
disputar-se els partits corresponents el diu-
menge després.

Els aficionats sollerics hauran tingut l'oportunitat de gaudirdirectament de dues etapas.
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Setmana Santa
	 Ferrocarrilde Saler,S.A.

Enguany s'ha restaurat una imatge de la Dolorosa i s'ha
construit un nou estendard.

S'espera un augment
important de penitents

a les processons
P.P.

Les processons de Setmana Santa prometen
ésser més concorregudes que els anys anteriors.
Segons un dels membres del patronat de Confra-
ries, s'espera que uns 50 penitents que s'han con-
feccionat els vestits nous de caparutxa faran més
vistoses les processons. El patronat ha adquirit 50
atxes elèctriques per als nous penitents. Per tal de
fer un recó per restaurar altres imatges  i millorar la
il.luminació dels passos que es troben en males
condicions, el patronat ha establert una quota de
500 ptes. per a cada penitent que participi a les
processons.

Enguany, les processons presentaran dues no-
vetats interessants. D'un costat, s'ha restaurat la
imatge de la Dolorosa que treurá la Confraria de
Nostra Sra. de l'Esperança i, de l'altre, s'ha con-
feccionat un nou estendard per a la Confraria de la
Pietat.

Celebracions religioses

Pel Diumenge de Rams, a les 10 del matí, hi
haurà sengles celebracions religioses a les rentado-
res de Biniaraix i al Pont den Barona. A les 11 ten-
drá lloc al Convent dels SS.CC. la tradicional gene-
dicció de palmes i la processó fins a la parròquia,
on es celebrará l'Eucaristia. Un acte semblant ten-
drá lloc ala plaça Joan Miró del Port.

El Dijous Sant hi haurà laudes solemnes a la
parròquia de Sant Bartomeu a les 8,30 del matí: a
les 18 h. hi haurà celebració a Biniaraix i al Port de
Sóller, a les 18,30 h. a l'Horta i als SS.CC.; i a les 20
h. a Sant Bartomeu. A les 23,30 h. hi haurà vetlla de
pregària a Sant Bartomeu. La Processó de la
Sang sortirà de la parròquia a les 22 h. i seguirá
l'itinerari de costum.
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Ciclisme

Els participants disputaran una Meta Volant a Sóller

Avui, la cinquena etapa
del "Cinturó"

Joan

Avui divendres, a les 1326 hores
este previst el pas dels corredors su-
pervivents a la XXVII edició del "Cintu-
ró Ciclista Internacional a Mallorca",
única Volta per A ficionats que es dis-
puta a la nostra Illa, i una de les millors

de tot el Calendari Espanyol. Aquesta
cinquena etapa consta d'un total de
149 qms., arribant a la nostra Ciutat (a
on disputaran una META VOLANT)
pel Coll de Sóller, partint pel Puig Ma-
jor, Lluc, Calman, Selva, Inca...

El pas pel Puig Major (Premi de
Muntanya de Primera Categoria) está
prevista les 13'49 hores.
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Sorteig d'ahir dijous,
dia 9 d'abril
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Dijous, 9 d'abril 	 2.987

Dimecres, 8 d'abril 	 35.529

Dimarts, 7 d'abril 	 53,433

Dilluns, 6 d'abril 	 91.577

Divendres, 3 d'abril 	 86.969
(Serie 067)
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El Temps
Estació de Sa Vinyassa

Pluja, neu, calabruix,
Nampecs, trons i una

bona sao.

Temperatures: Max 18,2dia 4, Min 4,4 dia 7

Pluja: 7,0 lites dia 4; 30,0 litres dia 5; 7,0 litres
dia 7 y 15,41itres dia 8

A la fi! aquesta vegada els pronòstics no s'han
equivocat i ens ha arribat el tant desitjat liquid de
l'aigua.

nEntre dissabte i diumenge caigueren més de
45 litres/m2 de pluja i el dilluns matí va apuntar l'al-
ba amb el Puig Major amb un capell blanc producte
d'una petita nevada a 1.200 m d'altura.

Dimarts vespre una calabanixada feresta ens va
sorprende a tots, fent mal be a la flor dels arbres i
aa les plantes de jardí pel que fa la fruita heuren de
veura mes envant les conseqüències d'aquesta
graniçada tan espectacular.

Per aquest cap de setmana sembla que s'esta-
bilitzarà i tal volta poguem gaudir d'uns dies mes a
atu amb l'època que ens troban.

La setmana

Santoral

Avui, divendres, dia 10, --
Santa Celeriana

Diumenge, dia 12, Sant
Senon, Santa Verona, Sant
Juli i Sant Alberic.

Dilluns, 13, Sant Her-
menegild

Dimarts, 14, Sant Elm i
Santa Biduina

Dimecres,15, Santa Je-
rónima Dolç

Dijous,16, Sant Benet
Captaire

Costomarl 	

Sant Alberic es
l'advocat de la posta
de l'aviram:gallines,
quiques... Se'l pinta
amb un parell d'ous a
la ma o amb un plat
amb set ous. Conta la
llegenda que va prepa-
rar una gran menjada
per a tota una gentada
de convidats que se li
presentaren sobtada-
ment, sense disposar
d'altra element que un
parell d'ous.
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Molta Palla i poc Bessó
Es pagés

Aquesta vegada sí que vaig quedar amb els
cabells drets tot d'una estirada. Vaig Ilegir al diari
Ultima Hora que el nostre regidor responsable
de presidencia Miguel Gual, volia posar un se-
màfor al carrer de Moragues -el carrer de "los
Jardines", per prevenir als conductors de la pre-
sencia del tramvia. Es de suposar que es deu re-
ferir al tren d'Inca perquè el que es el tramvia de
Sóller, en passa una miqueta lluny.

SEMBLA MENTIDA:

• La dificultat de saber si en Miguel Gual ho
va dir o no.

• Que tal volta s' han confós de carrer.
• Que el nostre batle tingui una retirada a un

canonge. Sobretot quan demana i plora en favor
de l'Ajuntament.

• Que malgrat tot no te res a veure amb don
Bruno Morey.

• Que noninó Ii diu sa mare i una Hosca Ii fot
son pare.

• Que l'Ajuntament de Deià ja faci anys que
transporta el ferns a Son Reus.

• Que al nostre Ajuntament encara no se
n'havien adonat i els volien cobrar tres milions
cada any pels serveis de recepció i transport.

• Que grans Esglésies pocs perdons.
• Que valgui més esser sords que sentir be-

neitures.
• Que "quien mal anda, mal acaba".
• L'alegria d'en Joan Puigserver amb aques-

ta aigua que ha caigut.
• Que el senyor rei etern mai no es banya.

Viu més amunt dels niguls  i nosaltres més avall.
• Que "el soldado español no se moja".
• Els de la base fins fa poc temps sí.
• Perquè hi havia moltes goteres.
• Que el CDS no existeixi.
• Que en, Pere Rodríguez s'hagi convertit en

el golejador del C.F.Sóller.

Sortejos

Franka,
herana
deis Pasos
Baixos

El neerlandés Henk Kuijpers va crear l'any 1.974 una
protagonista del còmic, na Franka, que ha resultat ser un
dels personatges més populars de la historieta dels Paisos
Baixos.

L'al.lota Franka, de la gis] ja s'han publicat nou volums,
protagonitza una saga d'aVentures exòtiques plenas d'acció
continuada. A l'estil gràfic de línia clara i colors pastel s'hi
suma un domini del moviment humà en el dibuix, qualitat
que accentua l'acció.

-La intrèpida Franka és una dona jove, independenti alli-
berada i Henk Kijpers ens la mostra així en les seves deci-
sions i en el vestir que no amaga cos.

L'editorial Barcanova ofereix una ben presentada edició
en català i cal iniciar-se en els dues primeres i relacionades

- aventures: "Les dents del drac" i "La caiguda del drac".

Jaume-pe-taume

Veu d'Església

La Ilei per la persona

La nostra vida personal es mou sempre nadant .

a la mar dels costums, a la platja de les Ileis, a la
cala de lo just.

Son tres nivells diferents, interrelacionatsNue
garantitzen el creixement de cada persona.

Els costums (ordre sociològic, etnològic, histó-
ric) que tenim un Poble necessiten ésser regulats
per les Ileis (l'ordre juridic) i il.luminades per la rec-
titud ètica (l'ordre moral).

L'ordenament juridic no pot desatendre l'ordre
dels costums amb ignorància o prepotència. Ni
pot, l'ordenament juridic, prescindir en les seves
propostes de la conciencia moral (font d'aquest
ordenament).

Tampoc l'ordenament moral (l'ètica civil i l'es-
pecífica) pot ignorar o despreciar els altres dos
ordres.

Això sí, tant la mar dels costums com la plutja
de les Ileis estan contaminades. I solament l'ordre
moral pot servir de força regeneradora als altres
dos ordenaments. Perquè, en definitiva, l'objectiu
preferencial de tota ètica es la igualdat i la dignitat
de cada persona humana.

Llorenç Lladó Calafat

Gloses desbaratades

Dins ses coves d'Artà
un solleric andritxol
pintà un rellotge de sol
per aprendre de ballar;
i damunt hi va sembrar
dos mil quintás de garrofes
I un moscart parava l'oses
damunt Sant Salvador,
volguent agafar un dragó
que feia sabates noves.

Boutique 2nfantit

Inauguració
avui capvespre

Cl. Vicari Pastor, 13
'E 63 36 SS
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"L'estigma de la timidesa no es va adobar unpoc fins que no vaig conèixer les primeres hirondelles.

L'Arbre de la vida
La Nostra Terra té problemes greus: la pol.lució, l'escalfament global del pla-
neta la pèrdua de selves i terres de conreu, la desaparició d'espècies, l'esgo-
tament de recursos natutals i molts altres més. També les persones tenen
problemes: fam, malalties, misèria... Els actuals dirigents del món estaran de-
batint tots aquests problemes en juny del '92 en la "CIMERA PER LA TERRA"
a Rio de Janeiro, Brasil, Brasil. Serà la reunió més gran de dirigents mundials
que mai s'ha celebrat, però podria esdevenir també la major decepció si no
permets que la teva veu —la veu del futur— es fad sentir forta i clara, para qué
els dirigents deixin de parlar únicament i pugem aconseguir tornar-li a la Terra
els seus drets.

La "CIMERA DE LA TERRA" es el lloc on la teva veu pot ser escoltada.

Aqufhlha el que pots fer:
S'està creant a Rio de Janeiro
un especial Arbre de la Vida.
També, a Mallorca se n'està
creant un on penjarem el teu
"compromís" en forma de
fulla, que s'exposarà el 22
d'abril, dia de la Terra, a la
Plaça Major de Ciutat.

Els sollerics també ens
apuntam. El proper DISSAB-
TE DIA 18 D'ABRIL, A LES
11,00 DEL DEMATI, instal.la-
rem, entre jocs i danses, el
nostre arbre a davant l'Ajun-
tament, on estará exposat
fins el dilluns. Tenim fulles per
que hi senyalis al teu corn-
promis amb la Terra i amb els
essers qui hi habitants.

Després totes aquestes
fulles seran duites a Brasil per
penjarles a l'arbre de la "Ci-
mera per la Terra" el qual es-
tará exposat per als politics,
premsa i tots aquells que vul-

guin veure'l.
Cada fulla sera un senyal

visible i identificable de
compromís personal amb el
medi ambient i per a salvar la
Terra.

Hi haurà milions de fulles i
una d'elles SERA LA TEVA.

Aquest és el projecte
d'Amics de la Terra Interna-
cional, al qual han donat su-
port:

Les Nacions Unides:
ADENA (World Wildlife Fund)
Institut Internacional pel Medi
Ambient; Ajuda Cristiana; i
diverses Organitzacions no
Governamentals (ONG's).

Col.laboren a Mallorca:
Grup d'Ornitologia i De-

fensa de la Naturaleza (GOB)
i Els Verds. A Sóller: AS-
SEMBLEA VERDA, ESCOL-
TES, ESPLAI i MIJAC.

Exemples de compromi-

sos a adquirir:
- PROTEGIR LES AREES

NATURALS I MANTENIR NE-
TES LES PLATGES

- RECICLAR PAPER /
VIDRE / PLASTIC / METALL /
ROBA

-NO TUDAR ELECTRICI-
TAT / AIGUA

-NO COMPRAR PRO-
DUCTES AMB ELS QUALS
S'HAGI FET EXPERIMENTA-
CIO ANIMAL

- NO COMPRAR "SOU-
VENIRS" FETS AMB ESPE-
CIES EN PERILL D'EXTINCIO

-SER RESPECTUOS
AMB LES PLANTES I ELS
ANIMALS

-CONSUMIR MENYS
VINE A CERCAR LA TEVA
FULLA/COMPROMIS

MIJAC, ESPLAI, ESCOL-
TES I ASSEMBLEA VERDA

Sables que?

Els dies de la setma-
na foren inventats fa
5.000 anys pels sumeris
de Messopotámia, avui
Irak. Cada dia correspon
a un astre perquè aquest
poble descubrí els cinc
primers planetes: Mercuri,
Venus, Mart, Júpiter i Sa-
turn. Entre aquests cinc i
el Sol i la Lluna formaren
els noms dels dies de la
setmana.

Dilluns: dia de la Lluna
Dimarts: dia de Mart
Dimecres: dia de

Mercuri
Dijous: dia de Júpiter
Divendres: dia de Ve-

nus
Dissabte: dia de Sa-

turn
Diumenge: (sunday,

en anglès): dia del Sol
També els sumeris t-

ren els qui inventaren els
actuals noms de les
constel.lacions: Lleó, Ca-
rro Major, Orió, Piscis...,
agrupant les estrelles per
al seu estudi. Observaren
el cel des dels zigurats,
pirámides conformades
amb terrasses.

No al "trabajo de
colaboración social"

Algunos ayunta-
mientos y otras corpo-
raciones públicas,
mientras no escatiman
dinero para festejos u
otras actividades en-
caminadas a la compla-
cencia y solaz de los ri-
cos generalmente y pa-
ra excelentes retribu-
ciones para sus propios
dirigentes, proceden a
lo que a continuación
expongo.

Acuden a las ofici-
nas del INEM en busca,
de trabajadores en
tuación de paro subsi-
diario, personas que pa-
ra tener este derecho
han trabajado por lo
general duramente, han
cotizado y han soporta-
do, en no pocos casos
y por justificado temor a
males mayores trans-
gresiones empresaria-
les en materia de lega-
lidad laboral.

Acuden a contratar-
los para los llamados
"trabajos de colabora-
ción social", lo cual sig-
nifica que el infeliz obre-
ro deberá trabajar
mientras sigue siendo
"un parado" con subsi-
dio del INEM, y sólo ve-
rá mínimamente incre-
mentada su, por lo ge-
neral escuálida percep-
ción económica. No hay
que darle de alta a la
Seguridad Social y su
trabajo no genera nue-
vo derecho al subsidio

de paro, por lo que al fi-
nal se verá en la calle
sin ninguna protección
monetaria.

O sea que estos
trabajadores se ven
obligados a sudar dos
veces su retribución.
Primero trabajando
"normalmente" y coti-
zando a la prestación
por desempleo, por si
se ven en la necesidad
de acogerse a la mis-
ma. Y llegado el caso,
también a tener que
trabajar, sin más dere-
cho que una ínfima can-
tidad agregada al sub-
sidio. Y al final lo que ya
he dicho.

Por otra parte, el
concepto de "colabora-
ción social" es de in-
mensa amplitud. Prácti-
camente todo trabajo
es colaboración social,
por lo que bien puede
suceder que se destine
al trabajador a una ta-
rea para la que no tiene
ninguna aptitud.

Si se niega a tan ne-
fasto tipo de contrata-
ción pierden todos sus
derechos: subsidio de
paro, asistencia sanita-
ria, situación de cotizan-
te para la jubilación, etc.

Por favor, quienes
deseen contratar traba-
jadores que lo hagan en
la forma normal, dentro
de la legalidad general.

A. M. LL.
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Sóller i l'origen de l'escriptor Veu del lector  

Una segona passa en la
conferencia sollerica
d'Antoni Serra del
prest-passat mes de
marc es el record de la
coercitiva educació
religiosa, es el record
del descubriment del
sexe i es el record de
les primeres lectures
"impies".

possible és cerqué l'ambient
familiar em va facilitar les co-
ses amb altres valors pa-
ral.lels més atractius. En
aquest sentit, no oblidaré mai
mon pare: m'estimula a Ilegir
els !libres de la seva bibliote-
ca, cosa que, de molt jove,
em va familiaritzar amb l'obre
de Pío Baroja -els frares
deien don Pío, el impío-, de
Valle-Inclán, de Hamsun, de
Tolstoi, d'Homer, de Goethe,
de Turmeda i molts altres,
fins i tot amb alguns autors
policiacs corn S.S. Van Dine,
Conan Doyle o Erte Stanley
Gardner.

Mon pare em parlà de la
història de Sóller, de l'auto-
nomia, de la guerra i, malgrat
que ells era un catòlic practi-
cant, no em va imposar mai
cap tipus de creerles.: ni polí-
tica ni religiosa, sinó que em
,va deixar exercir la pròpia III-
- bertat.

Ca Nostra

Antoni Serra

Jo també vaig ser un nin
vestidet d'uniforme blanc
amb punys vermells, que es-
coltava, un poc esverat, les
explicacions de sor Tecla i de
sor Antònia sobre el cate-
cisme i les mil llengües de
foc que m'esperaven a l'in-
fern, si no era obedient, bon
al.lot i creient; i quan vaig ser
més grandet, que ja anava
en Es Convent per fer el bat-
xillerat -hora d'aprendre de
memòria els rius de la Penín-
sula o la Dista interminable
dels reis gods--, el terror era
-sobretot quan començarem
a descobrir el sexe- de no
acabar ingressat a Caubet, si
em deixava temptar pels
mals pensaments o, corn es

deia aleshores, si pecava de
pensament o d'obra. La im-
puresa d'aquest estil -no n'hi
havia d'altre per als frares-
sempre estava castigada
amb la tisi o la tuberculosi
(quina mania hi tenien, mi-
rau!). Així és que jo, entre
processons de la Marededéu
de Lluc, sermons de Setma-
na Santa, nou primers di-
vendres de més Congrega-
ció Mariana, dies del Corpus
(hi vaig anar vestit d'angelet i
tot, amb ales de ploma de
colom), directors espirituals i
no sé guantes coses més, to-
tes elles coercitives, em vaig
anar fent un nin timid, re-
tret..., estigma, aquest de la
timidesa, que no es va ado-
bar un poc fins que no vaig
conèixer les primers hiron-
delles i no men vaig anar a

estudiar ala Universitat.
S'ha de reconèixer que

no era l'ambient més favora-
tole per a la imaginació crea-
tiva: massá traves morals,
massa barreres social, mas-
sa impediments culturals (el
més important, el de la lien-
gua pròpia, la catalana, ale-
shores prohibida i persegui-
da). Tot i els mals presagis,
amb el temps, per aquesta
tasca misteriosa i dura que fa
l'escriptor de recuperar, en
solitari, el nom de cada cosa;
de recrear paisatges, fets o
persones només valent-se de
la paraula per comunicar-se
amb els altres, la majoria de
criatures que habiten en el
meu món narratiu provenen
d'aquells paratges gairebé
inhòspits. Es clar que no és
cap miracle. Si això ha estat

2. Traves morals i les primeres hirondelles



En Ferrer de Sant Martí, paborde de Tarragona,
que va perdre part ala conquesta de Mallorca,
per tant, també en el Repartiment, va esser el
fundador de la parròquia de Sóller ja que l'any

1236Ia va dotar amb la quarta part dels delmes
que li havien correspost en aquesta vila.

El Papa Inocenci IV, ala but. la otorgada a Lyon
(França) el dia 14 d'abril de l'any 1248, la va

posar sota protecció apostòlica amb el títol de
Santa Maria i de Sant Bartomeu. Per això, la

nostra església, és una de les més antigues de
Mallorca.

Pintura gòtica de Sant Bernadi
	

lmatge gòtica de la Mare de Déu
que formava part d'un retaule de

	
que fou mutilada pels moros

l'antiga església.	 l'any 1561.

Volta de creueria de la església primitiva. 	 Portal primitiu de l'antiga església.

sarlésia primiti 4 a, Y ora e
Go

ROBA PER A INFANTS
- 	Tell 61112 1 	- 	 07100 SOLLERSo [luna, 65

as

Facilitats 1 anys PROMOTOR LLAUDg
INFORMACIO: SOLLER: CL Rvdo. Miguel Rosse116.19. Tel. 63 0753 PALMA: CL Bartn de Pinopar 7 . Tel. 71 03 47

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

....

iwNumal

SITUAC1

.11101

 	 11111111!	 ulni

Restaurante

Ca'nEigotes

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

C/. Jaime Torrens, 7 - Tel. 633715 - PTO. SOLLER

Embutidos Aguiló S.A.
CASA FUNDADA EN 1900 	N.1. F. A. 07002E127

TEL. (9711630168
(de 8a 12 y de 2a 6 excepto sábados y dios festivos)

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

Josep A. Morell González

L'església románico—
gótica i els Borgia

No se sap molt bé com
era aquest primitiu temple ja
que no sabem amb certesa si
ocupava el lloc d'una anterior
mesquita o be d'un altre edifi-
ci provisional.

El que podem dir és que
quasi immediatament va co-
mençar la construcció de la
nova església corn ens indi-
quen els diferents Ilegats tes-
tamentaris que anaven desti-
nats, en major o menor pro-
porció, a les obres parroquials
durant els segles XIII, XIV, i
XV.

El dia 20 de maig de
l'any 1492, el carmelita Fra
Joan de Déu, que havia estat
arquebisbe de Tracia, va con-
sagrar l'església corn a bisbe
auxiliar de la diócesi mallor-
quina, de la qual era aleshores
titular Roderic de Borja que,
poc després, va esser Papa
amb el nom d'Alexandre VI.

Un fet curiós és que el pre-
lat Roderic va tenir cinc fills
en el seu matrimoni amb Va-
mozza dei Catanei, dos del
quals foren els célebres Cé-
sar i Lucrécia Borgia —Bor-
ja— ja que el seu llinatge es va
italianitzar.

El que encara es pot
veure d'aquesta
primitiva església

Aquesta església era més
baixa que l'actual i tenia la
façana principal devora l'en-
trada de dalt, en el fossar, on
encara es pot veure un portal
de mig punt cegat, amb una
lápida que commemora els

. "fets de 1561; damunt hi ha
'un finestral romànic i, si ens hi
fixam bé, veurem la diferència
d'aspecte que té la primera
construcció de mamposteria i
l'obra posterior. •

La capçalera es trobava
on ara hi ha el carrer del
Vent i encara es pot distinguir
perfectament un finestral ro-
manic abotzinat, per?) es tro-
baya més enfonsada que l'ac-

tual capella de Sant Joan.
Ja dins l'edifici, entre la

capella de Sant Antoni i el
campanar, trobarem una volta
de creueria d'aquesta primiti-
va església amb unes ménsu-
les situades a la meitat de l'al-
tura que pareixen indicar que
hi havia un pis intermedi amb
una porta que actualment es-
ta cegada i que dóna a l'esca-
la de l'actual campanar. Això
vol dir que la planta d'aquest
temple era paral.lela a l'actual
presbiteri. Devia tenir, aproxi-
madament i per situar-nos,
l'entrada on ara hi ha la cape-
(la de Sant Antoni i l'altar ma-
jor on es troba actualment la
capella de Sant Joan Baptis-
ta.

Podem parlar d'un edi fici
romimico-gòtic, encara que,
en aquells moments el roma-
nc era una característica tar-
dana.

Els moros profanen
l'església

L'onze de maig de l'any
1561 els moros ataques i sa-
quegen l'església mutilant
una imatge gótico-tardana de
la Mare de Déu que ara es
troba exposada al retaulet de
Sant Gregori Magne, a la dre-
ta de l'altar major. Això va
ocasionar que es decidís tor-
nar a consagrar el temple.
Aquesta tasca la realitzaren
quatre bisbes i tres abats que
anavan o venien del Concili
de Trent. Ja que aquest con-
cili va acabar l'any 1563 po-
dem pensar que aquesta
consagració va tenir lloc entre
els anys 1561 i 1563. D'aquest
fet, ens en parla en Furia al
seu (libre "Panorama de las is-
las Baleares", perb, de totes
maneres, no cita cap font din -

formació.
A vegades s'ha parlat que

la Mare de Déu de la Ma-
mella, que es troba a l'es-
guerra de la capella de Sant
Joan, també va ser mutilada
pels moros; però si tenim en
consideració que és una
imatge barroca, per tant pos-
terior a la data de l'atac, és
impossible que donem crèdit
a aquest fet.



Es tornaren a sentir insults
a la Sessió Plenària

G.M.

En el ple ordinari de dimarts
passat el batle Joan Arbona in-
forma, corn es preceptiu, de la
destitució dels seus càrrecs dels
tres regidors independents i dels
nous nomenaments en substitu-
ció seva.

Discurs de Bartomeu Colom

Per la seva banda el portaveu
independent Bartomeu Colom
va pronunciar un breu discurs en
el qual afirma que "èticament el
batle no té dret a ocupar aquest
aárrec" i l'acusa de "dir mentides
perjustificar l'injustificable".

També va dir que "les sospi-
tes del batle respecte de la nos-
tra relació amb els Béns d'Aval!
no són més que reflexes de la
seva ment estressada" i acusa el

. batle de "no saber estar a l'altura
de les circumstáncies".

Bartomeu Colom va conti-
nuar acusant la resta del grup
municipal del PSM, dient que "no
fa ni nacionalisme ni socialisme,
sine) que fa hure" i que "és res-
ponsable del que passi als Béns
dAvall perquè en dues ocasions
ha firmat certificacions, i ara fa
l'estrús", fent referencia a possi-
bles sol.licituds d'indemnitza-
cions de l'empresa afectada per
les normes urbanístiques dels
Bens d'Aval!. Quant al PSOE l'in-
dependent va afirmar que "ye-
rmen poc per l'Ajuntament, per
tant no li hem de dir res" i va fer
referencia a una proposta de so-
lució realitzada pel secretad ge-
neral del PSOE Joan March
"que ni tan sols ells acceptaren
en una acció que ja toca tons

Respecte del CDS Colom va
afirmar que "je no existeix; • per
tant, res a dir".

Finalment va convidar els
presents a una taula rodona

convocada pel dimarts dia 14 per
aclarir els motius de la destitució
i va donar les grades al poble de
Sóller "el qual sofreix la incompe-
tencia dels polítics".

Resposta del batle

El baile Joan Arbona con-
testa donant primerament les
grades als regidors indepen-
dents per la col.laboració durant
nou mesos I defensa la postura
de "no modificar res als Béns
d'Aval, perquè no es necessarl'.

El baile va manifestar la seva
tranquil.litat envers possibles  in-
demnitzacions perquè "tenc
quatre informes tècnics que
diuen que no hi ha res a indem-
nitzar" i va desafiar l'empresa
propietaria dels terrenys dels
Bens d'Aval! a presentar un re-
curs si es senten lesionats.

Quant a la convidada a parti-
cipar a la taula rodona el batle

Joan Arbona va renunciar a par-
ticipar per considerar que "s'ha
de discutir a nivell institucional,
no en públic".

Parla Ramon Socias del PSOE

El primer tinent de batle,
Ramon Socias, va sortir al pas
de les acusacions dient que, de-
gut a les seves limitacions labo-
rals, acudien a l'Ajuntament els
capvespres i els caps de setma-
na, i que també s'encarregaven
de les gestions amb el Ministeri
de Defensa per a la cessió de
l'Estació Naval.

Igualment va afirmar que
"Joan March va venir sense co-
nèixer la nostra postura i per aixà
va fer propostes que a Sóller no
ens interessaven".

Rèplica del CDS

El centrista Miguel Nadal va

assegurar que "em vaig posar en
contra del canvi als Béns dAvall
perquè vaig veure que hi podria
haverillegalitats".

Aportació del PP-UM

La portaveu del PP-UM, Isa-
bel Alcover, no va poder opinar
sobre la destitució perquè no va
ser present a les reunions, pero
va afirmar que "algun motiu de-
gué tenir el batle per quedar en
minoria".

Finalment va dir que "davant
aquest fet ens hem d'esforçar
tots a defensar l'economia, el
benestar i l'entom de Sóller".

Toma Bartomeu Colom

Per acabar Bartomeu Colom
va acusar el batle d'intentar pre-
varicar i aclari que ells en cap
moment havien parlat d'il.legali-
tats.

Les vivendes que paguen han augmentat el 30 per cent

La revisió i augment del padre) abarata les
contribucions per depuració i clavegueram

G.M.

L'actualització del padró de
contribuients realitzada en els da-
rrers mesos fa que, tot i l'augment
del pressupost de depuració i
conducció de les aigües residuals,
cada vivenda hagui de pagar
menys que l'any passat per aquest
concepte.

El nombre de vivendes d'alta al
servei de clavegueram ha passat
de 2.977 a 4.011, sofrint una puja-
da del 30 per cent.

Taxes separades

Enguany, com a novetat, la ta-
xa de clavegueran estera dividida
en dues: una en concepte de man-
teniment de la xarxa d'aigües

residuals i l'altra en concepte de
depuració.

El canvi es obligat després de
la cessió, dimarts passat, de l'Es-
tació Depuradora a la Junta d'Ai-
gües i !BASAN, entitats que es fa-
ran càrrec del seu manteniment i
dels costos de construcció corn
avance Veu de Sóller fa unes set-
manes.

Com a mitja cada vivenda par-

ticular pagara enguany 9.804 pes-
setes, que són la suma del clave-
gueram (2.640 pessetes) i la depu-
ració (6.780 pessetes), 944 pesse-
tes manco que l'any passat.

El batle Joan Arbona ha mani-
festat la seva voluntat de perseguir
els morosos que deuen grans
quantitats a l'Ajuntament en con-
cepte d'arbitris, algun dels quals té
factures milionàries sense pagar.

:511P - f1111.11.1,77--

La sala magna de les Cases de la Vila estava plena de públic. La gent només sol acudir als plens quan hi ha
possibilitat de fortes discusions.
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La majoria dels acords presos
ja estaven executats

UnPlepassat
peraipila!

L'incident més destacable del Ple ordi-
nan del mes d'abril celebrat a Fornalutx
fou l'aigua. A mitjan sessió, una tempesta
d'aigua, I lamps i calabruix descarregà
sobre la nostra vall i obstruí les canona-
des de desaiguament de les Cases de la
Vila. Per quest motiu, a la sala de ses-
sions començaren a comparèixer goteres

tant els membres de consistori corn el
públic, hagueren de cercar un recó eixut.
D'altra banda, la presencia de l'aigua
sembla que apaivagà els ànims dels regi-
dors i la sessió es desenvolupà en un cli-
ma de relaxament i sense la presencia del
regidor Agustí Serra.

P.P.

El Fie començà amb la lectura de les comuni-
cacions o ficials, en les que destaquen la signatura
del conveni amb la Conselleria de Cultura per al
Pla de Millorament de Façanes de l'any 1992,
que ascendeix a 10.505.6(X) ptes., de les quals la
Conselleria aporta 9.721.600 ptes. i l'Ajuntarnent
784.000 ptes. A aquesta quantitat caldrà afegir-hi
els cinc milions de pessetes que els particulars
beneficiats per aquest Pla hauran d'invertir en la
millora de les façanes de les seves vivendes.

Reparació decamins

A proposta de la batlia, es va acordar sol.licitar
a l'Escola de Margers de Mallorca, a través de
FODESMA, la restauració dels marges i empe-
drats del Cerní des Creuer, del Uní de sa Pia-
na i del Cami vell de Sóller a Fomalutx. La
inclusió d'aquest darrer camí fou solicitada pel
regidor de l'oposició Joan Alberti, en considerar
que es molt més transitat que el de sa Piana.

Compressor

També s'aprova la compra d'un compressor
per a la Brigada d'obres, que té  un cost de
169.000 ptes., aprofitant una oferta.

Aquest tema provoca la intervenció dels regi-
dors de l'oposició, que sabien que la maquina feia
un cert temps que estava comprada: "Si la máqui-
na era necessària, está bé que l'hagueu compra-
da, penó al manco ho podria comunicar abans". El
baile contesta dient que l'ordre d'adquisició no
l'havia donada ell, perqué aquell dia es trobava a
Ciutat. El tema es tancà amb  la intervenció del ti-
nent-batle, que es responsabilitza d'haver autorit-
zat la compra.

Vehicle

Attra dels temes aprovats fou la sol.licitud de
dotació d'un nou vehicle a la Conselleria de Presi-
dencia pera la Policia Local i Protecció Civil.

El batle Jordi Arbona proposa que es
tás un determinat tipus de vehicle i l'oposició es
decanta per un aJtra model una mica més car. No-
vament tercejà el batle per advertir que la partida
consignada per la Conselleria no era gaire elevat  i
que si denavaven massa es podrien quedar sense
vehicle. Aquesta resposta provoca la intervenció
del regidor Antoni Arbona: "Ens fugam un bere-
naret que si en Jordi demana una furgoneta a n'En
Cafiellas, En Cedías l'hi donará?". La discussió
acaba amb la incorporació de les dues propostes
a la sol.licitud.

Calle Luna,12 Sóller

Mallorca • Tel. 63-04-47

FERRETERIA 1

COMUNITAT DE PROPIETARIS D'AIGUA
DE LA FONT DEL BARRANC

AVIS
Es convoca als propietaris d'aigua de la font del Barranc a la Junta Ge-

neral que es celebrará dimarts dia 21 d'abril de 1992, a  les 19,30 hores en
primera convocatòria o a les 20 hores en segona, a la sala d'actes de la
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, Placa d'Espanya, 1.

El President,
Antoni Frontera Rullán.

HOTEL
MONTE AZUL

Se necesita

SERENO
Telf. 631513



Qui no fa feina,
no cobra!

P.P.	 ptes. cada sessió.
• Vocals: 1.500 ptes.

cada un.

Un dels aspectes més
importants dels pressu-
posts de Fomalutx per a
l'any 1992 es la modi ficació
de les gratificacions dels
membres del Consistori
sobretot, els canvis en la
distribució del diner. D'una
banda, el Batle passarà de
les 22.000 ptes. cada mes
que cobrava l'any 1991 a
les 30.000 ptes.; i el Ti-
nent-batle de les 8.000 a
les 10.000 ptes. La resta
de regidors només cobra-
ran si assisteixen a les
sessions plenàries i a les
reunions de les comissions
informatives.

Gratificacions 1992

Tot plegat, les gratifi-
cacions per al 1992 les ha
fixat el batle d'acord amb
les directrius de la Federa-
ció de Municipis i queden
establertes de la forma se-
güent:

• Batle: 12 mensuali-
tats de 30.000 ptes.

• Tinent-batle:	 12
mensualitats de 10.000
ptes.

	

Per	 assistència	 als
Plens:

• President i regidors
amb responsabilitats de
gestió: 4.500 ptes. cada
reunió.

• Altres regidors:
3.000 ptes. per reunió.

Per assistència a les
comissions informatives:

	

- •	 President: 3.000

Gratificacions 1991

El batle Jordi Arbona,
per altra banda, ha fet arri-
bar a la nostra redacció les
quantitats que reberen els
membres del consistori du-
rant l'any 1991 en concpte
d'indempnitzacions i dietes
per assistència a sessions i
reunions de la corporació.
El total ascendeix a
879.242 ptes., de les quals
630.000 corresponen a in-
demnitzacions i 249.242 a
dietes.

Cal tenir en compte
que a la llista hi figuren els
noms d'aquells regidors
que només exerciren el
seu càrrec durant mig any,
abans o després de les
eleccions, i els d'aquells
altres que han estat regi-
dors al llarg de tot l'any
1991. Són els següents:

• Jordi Arbona Vi-
cens (Batle): 513.242
ptes.

• Josep Puig Colom
(Tinent-batle):	 96.000
ptes.

• Antoni Arbona
Umbert: 54.000 ptes.

• Jacint Cabot Sas-
tre, Gaspar Barceló Ber-
nat, Joan Alberti Sastre,
Agusti Serra Soler, Be-
net Garcia Ramis, Miguel
Cladera Moragues, Sal-
vador Sastre Umbert i
Joaquim Busquets Al-
berti: 27.000 ptes. per
cada un.

Algunes condicions modifiquen substancialment les propostes presentadés a l'assemblea anterior.

BENS D'AVALL

RESTAURANTE

URBANIZACION COSTA DE DEIÁ.
SOL LER (MALLORCA) — TEL. 63 23 8 I .

Después de una "pequeña" reforma y con más ga-
nas e ilusión que nunca, reabrimos el sábado día 1 1 .
Nuestro agradecimiento de antemano a clientes y ami-
gos que han hecho posible que esto sea realidad por
vigesimotercer año. Queremos ofrecerles de nuevo co-
cina mediterránea en el sentido más puro y auténtico:
productos autóctonos, sencillez y calidad.

Reservas: Tel. 63 23 81.
Para grupos y ocasiones especiales consúltenos sin

compromiso.
Abril, mayo y octubre, cerrado domingos noche y lu-

nes todo el día. Junio y septiembre cerrado los lunes. Ju-
lio y agosto abierto todos los días.

COMPRE SU 1€4 PEL
en TALLER PAU i MARCE

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

LOS PROFESIONALES DE LA RED -S- PEL
C/. Sa Mar, n ° 128— Teléfono 633450— SOLLER
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Agricultura

Dimarts d'aquest
setmana es celebre;

les dependències de la
Cooperativa Agrícola

una reunió dels
representants de la

Conselleria d'Agricultura
amb totes aquell

persones interessadee
en la constitució d'una

Associació per ala
Defensa Vegetal de

l'olivar. La finalitat
d'aquesta reunió era la

de clarificareis
objectius de l'A.D.V.!
informar els socis

aventatges
inconvenients dele

seva creació.'

Redacció

El tècnic de la Conselleria infor-
i

rrià i posa al corrent els socis de les
característiques d'una A.D.V. que,
en sintesi, es poden resumir en la
forma següent:

• L'A.D.V. té corn a única finali-
tat la d'aconseguir millorar la qualitat
de d'oliva, per tal millorar també la
qualitat de l'oli.

• Els socis es comprometen a
formar part de l'A.D.V. per un temps
minim de 5 anys prorrogables i a mi
coltar i complir les indicacions qua
estableixi la Conselleria d'Agricultu;
ra.

• Durant aquests temps,
l'A.D.V. haurà de tenir contractat
un enginyer o perit agrònom que,
d'acord amb els acords de la Junta
de Govern i les directrius de la Con-

selleria, faci un seguiment del pro-
grama marcat i dugui a bon terme
els objectius de l'associació.

• Per a la contractació
d'aquest tècnic, la Conselleria sub-
venciona a fons perdut la totalitat del
seu salan durant el primer any. Els
anys següents, la subvenció dismi-
nueix un 20 % anual, i la resta del sa-
lan ha de ser aportat pels socis de
l'A.D.V.

• L'Associació haurà de comp-
tar amb una Junta de Govern i un
número de NIF, a compte del qual la
Consellena ingressarà la subvenció.

• Cada soci de l'A.D.V. tendrá
dret a rebre, a fons perdut, una
subvenció maxima de 200.000
ptes. per a l'adquisició de maquina-
na agrícola, una sola vegada durant
els cinc anys. Es primará la compra
de maquinaria pulveritzadom i ato-
mitzadora per al tractarnent de pla-

gues, per damunt de la resta de
maquinaria. Queda exclosa l'adqui-
sició de tractors.

La Junta _de Govern de
l'A.D.V. disposarà per compte de la
Consellena d'una quantitat anual de
500.000 ptes per a la compra d'abo-
naments i material fito-sanitari, i al-
tres 500.000 ptes per a la compra
de maquinaria conjunta.

Quota, Junta i NIF

Una vegada acabada l'explicació
del tècnic, els socis continuaren la
reunió per decidir el carpí a seguir,
donat que aquestes condicions no
eren exactament les mateixes que
s'havien exposat a l'asemblea ante-
rior. Després de debate amplament
el projecte, s'acorda posposar la
constitució de lAD. V fins saber
quants socis estan interessats a par-

ticipar en el projecte, segons les
condicions següents:

• A partir del primer any, cada
soci de l'A.D.V, aportará una quota
anual de 10.000 ptes. per tal de
pagar el contracte del tècnic.

• Corn a tècnic, es faran servir
els serveis de l'enginyer agrònom
Andreu Pascual, que ja treballa
per la Cooperativa en l'estudi per a
la millora del conreu de l'olivera. Es
signaran amb ell contractes de pe-
riodicitat anual.

• La Junta de Govern de
l'A.D.V, estará constituida pels ma-
teixos membres de la junta Rectora
de la Cooperativa i el número de NIF
també será el mateix.

A tal efecte, s'ha obert un curt
periode d'espera durant el qual es
pulsará l'opinió dels sods interes-
sats, abans de constituir l'Associa-
ció.

Els socis hauran de pagar una quota anual

Es posposa momentàniament la constitució
de l'A.D.V.	 l'olivar

SINDICATO DE RIEGOS DE SOLLER
Se necesitan acequieros para las fuentes

de S'011a y de S'Uiet para esta temporada.
Telf. 630219 - 632311.



Dissabte dia 18 entrará en vigor la
peatonització del carrer de la Lluna,
part de la Placa de la Constitució i la
zona del Mercat des de les 9 h. del
dematifins ales 13 h.

No obstant no será fins dia 25,
una setmana després, quan será, de-
finitiva.

A la Plaça. La circulació a la Placa
de la Constitució es limitarà a la zona
de davant la Parròquia, davant l'Ajun-
tament i l'accés al carrer de Baucà.

Malgrat els comerciants d'altres
carrers de Sóller també estaven inte-
ressats en peatonitzar els seus vials,
en principi sols es deixarà de circular
les zones prèviament previstes, tot i
que • s'estan estudiant possibles
ampliacions.

La reforma peatonal entrarà en
vigor dissabte dia 18

G.M.
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Dele)

El GOB
demanà la
demolició
de les cases
construides
a Llucalcari

Redacció

Segons Diario de
Mallorca, el passat di-
marts es va celebrar a
la sala del contenciós
del Tribunal Superior de
Justicia de Balears, el
contenciós administra-
tiu interposat pel GOB
contra l'Ajuntament de
Deia per la llicència
atorgada l'any 1985 per
a la construcció de
quatre vivendes a la fin-
ca nomenada Can Si-
mó, de LLucalcari.

El GOB fonamentà
la seva demanda en el
fet que Llucalcari esta
situat a la Serra de
Tramuntana i, per tant ;

a un lloc qualificat d'es-
pecial protecció. Aques-
ta especial protecció de
la zona, segons la part
demandant, esta ple-
nament en vigor i ha es-
tat contemplada a les
successives Ileis d'Es-
pais Naturals i del pa-
trimoni históric-artistic.

Pla Provincial

L'Ajuntament	 de
Deià va concedir aques-
tes Ilicencies entre els
anys 1985 i 1987, ampa-
rant-se en el Pla Provin-
cial de 1973 i aprofitant
que encara no s'havien
aprovat les normes
subsidiaries 'd'aquel!
municipi.

A la demanda s'hi
varen oposar els mis-
sers Joan Forcades,
que representa a l'Ajun-
tament de Deià i a Bar-
tomeu Mayol Coll —ex
Batle de Sóller—, i José
Cañellas en representa-
ció de l'empresa propie-
taria dels terrenys Ban-
cal S.A. manifestant la
plena legalitat de les 'li-
cencies concedides.

Escorca

La Calobra
podria
disposar prest
d'un gran
aparcament

Redacció

L'Ajuntament d'Escorca
te previst iniciar negociacions
per tal d'adquirir uns solars
d'aproximadament 3.000
metres quadrats per fer-los
servir corn a zona d'apar-
cament de cotxes i autocars.
Si les gestions arriben a bon
port, aquesta antiga il.lusió
podria ésser una realitat ben
prest.

La construcció d'aquesta
nova zona d'aparcaments té
un pressupost d'uns 25 mi-
lions de pessetes ha estat
inclosa dins el Pla d'Obres i
Serveis per a l'any 1992.

Aglomeracions

• La necessitat d'aquest
aparcament ve donada per la
gran afluencia de visitants
que arriben dia a dia al Port
de sa Calobra, sobretot a la
temporada d'estiu. Les aglo-
meracions de vehicles im-
possibiliten dianáment el
trànsit, sobretot d'autocars,
per la zona ¡la carretera.

La necessitat de comptar
amb aquests o altres terrenys
es Obvia i es d'esperar que
d'aquí a poc temps ja sigui
una realitat.

Jaume
Fullana
recorrerà
el seu
cessament

G.M.

L'ex-recaptador de
les contribucions mu-
nicipals, Jaume
Fullana, ha presentat
recentment un con-
tenciós	 administratiu
contra	 l'Ajuntament
al.legant que la se-
va destitució es va
produir d'una forma
pressumptament il.le-
gal.

L'Ajuntament	 va
rescindir el contracte
amb Jaume Fullana
el dia 16 de desembre
del 1991, i es va fer
efectiu dues setmanes
després, el 31 de de-
sembre.

Fullana considera
que el temps que hi va
haver entre la signatu-
ra i l'entrada en vigor
de la destitució va ser
massa breu i per això
sol.licita una indemnit-
zació que, segons ha
pogut saber Veu de
Sóller podria oscil.lar
entre 15 i 20 milions de
pessetes.

L'Ajuntament	 ha
nomenat ja els jurídics
que defensaran la se-

- va positura.

Cultura

Guillem Bernat disertà sobre
els balls populars a Manacor

Redacció

Guillem Bemat, director del grup folcIóric Aires Sollerics
dona una conferencia a Manacor el passat dimarts, centrada en
els nostres balls populars. Bernat assistí a l'aula del centre so-
cial convidat per la direcció de l'Escola municipal de Mallorquí
d'aquella ciutat.

Assistiren a la conferencia unes 150 persones, que mostra-
ren un gran interès pel tema ¡donaren lloc a un animat  col.loqui.

El grup
Independent
edita el pla
Sóller '93
G.M.

Els Independents
de Sóller han editat i
repartit un fulletó de
12 pàgines amb foto-
grafies amb blanc i
negre i color del pla
Sóller'93.

Err ella, a més dels
dibuixos i textos expli-
catius del pla, hi figura
una carta oberta al
poble de Sóller, la
postura del grup en-
vers el pla i les urba-
nitzacions, una con-
clusió de les destitu-
cions i una reflexió
sobre l'estil de cons-,
trucció als Béns
d'Aval!.

Contingut

En els textos els
Independents infor-
men que havien pro-
posat al pacte acabar
les urbanitzacions ini-
ciades i executar el
pla Sóller'93, i adver-
teixen que es pot do-
nar una demanda dels
afestats per un pos-
sible import de dos mil
mil ions de pessetes.

Es llogarà un solar darrera
Sa Torre per aparcar

G.M.

L'Ajuntament está gestionant un possible arrendament d'un
solar de 4.000 metres quadrats situat darrera Sa Torre, al Port,
que s'adequarà corn a aparcamentop.

Segons anuncia el regidor delegat de circulació Miguel
Gual es previst prohibir l'aparcament a la placa de la Torre
quan aquest espai pugui ser utilitzat.

Les gestions van encaminades a llogar-lo durant cinc anys
, per mig mílió de pessetes anuals.

La seva entrada haurà de ser senyalitzada correctament i
seran instal.lats diferents miralls per controlar el pas del tramvia.

Igualment l'Ajuntament gestiona un possible accés peatonal
per evitar el pas dels peatons per la carretera.

DELEGACION DE NUREDDUNA
Calle Batach, s/n. — SOLLER

Declarada de Utilidad Pública

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos por los que se rige esta Asociación, se convo-
ca Asamblea General Ordinaria para el día 28 de abril de 1992, a las 18 h. en primera convocatoria
ya las 18,30 h. en segunda en el local de "LA CAIXA", bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1°.— Memoria.
Z.— Balance y Presupuesto.

Informe de la junta de Gobierno.
4'.— Ruegos y Preguntas.
S.— Constitución de la Mesa que deberá presidir la elección para la renovación reglamentaria

de cargos.
6'.— Elección de tres vocalías.
El plazo para la proposición de candidatas finalizará el día 18 de abril a las 20 hozas.
Sóller, a 29 de marzo de 1992
LAJUNTA DIRECTIVA.

NORMAS REGLAMENTARIAS
ASISTENCIA Y VOTO: Todas las Asociadas que se hallen al corriente de pago, podrán asistir con
voz y voto, provistas de carnet de asociada, a las Juntas Generales, la celebración de ésta, tendrá lu-
gar el día y hora señalado, si asisten la mitad más una, y media hora más tarde cualquiera que sea el
número de asistentes.

AINA
FABRICAC7ON PROPIA
CONFECC10 A MIDA

Después de la reforma de nuestro establecimiento, les comu-
nicamos que a partir del viernes por la tarde estará nueva-
mente abierto al público.

Aprovechamos para ofrecerles las habituales prendas de piel:
FALDAS, CHAQUETAS, ABRIGOS, BOLSOS

y las nuevas secciones de

LENCERIA
ROPA . INTERIOR CABALLERO

MODA JUVENIL
SEÑORA CABALLERO

Calle Romaguera, 1 — 07100 SOLLER (Mallorca)



Dissabte, exposició de
dibuixos a tinta

Redocció

Dissabte 11 d'abril, a
la Sala d'Exposicions de
la Cama s'innaugura una
mostra de dibuixos a tinta
de Sabastián Fernández.
Estará a la vista del públic
fins el dia 25 i ens mostra
la tècnica d'un professor
del nostre Institut.

D'ell es diula llum,
-l'arquitectura, l'àmbit urbà

I paisatgístic tractats amb
exquisita habilitat i virtuo-
sisme es un exemple de
senzillesa i austeritat de
medis per obtenir sensa-
cions de lluminositat i de
penombra, per recrear la
sobrietat i la bellesa de
l'arquitectura de Mallor-
ca".

Pintura

'SA TAFONA' (FORNALUTX)

CERAMIQUES
Joy Beardmore

Ross Davis
PINTURES

Philip Clevenger y
Willi Stabenow

ESCULTURES
Martín Alvarez

Inauguració divendres 17 d'abril 1992, a les 7 del vespre.
Obert dissabte 18  i diumenge 19 d'abril.

Matins de 11 a I . Capvespre de 508

SA TAFONA, C/. del Toro, 7- FORNALUTX.

Dos concerts de música clàssica, un al
Port de Sóller i l'altre a Valldemosssa

J.A.

Se presenta una
setmana de concerts a la
nostra comarca.

Dissabte 11, a les 17
h., A l'Església del Port
de sóller, la Coral de
sóller (Pro Música Cho-
rus), dirigada per Carles
Ponseti, oferirà un pro-

grama prou atractiu amb
peces de Mendelson i
populars, entre les més
nombroses.

Patrocina aquest
concert lbatur i el Foment
del Turisme de Mallorca i
entre en la sèrie 91-92
"Un invierno en Mallorca.

El segon concert, a
Valldemossa, será. dijous
16, a les 18 h., en el Pa-

lau del Rei Sanç de la
Cartoixa. Porta de títol
"Els romàntics-Orfeó
Manresa" ioferirà peces
de Haydin, Rossini i
Brahms, algunes d'elles
molt conegudes.

Organitza aquest
concert: Joventuts Musi-
cals de Sóller, i l'Asso-
ciació del Personal de la
Caixa.

Música

Adjudicades les subvencions
per a la minora
de façanes del 1991

P.P.

Amb un sensible re-
tard, tal corn ja és habi-
tual d'altres anys, el
nostre Ajuntament va
concedir el passat mes
de gener les subven-
dons per a la rnillora de
façanes de les cases de
la població correspo-
nents a l'any 1991.
Aquestes ajudes es
concedeixen en funció
d'un acord que subscriu
anualment la Conselleria
d'Educació i Cultura i els
ajuntaments de les illes,
dins el Pla de Millora-
ment de Façanes.

En el cas de Sóller, la
quantitat global per a
l'any 1991 ascendeix a
dos milions de pesse-
tes, aportats a parts
iguals per les dues enti-
tats signants del conve-
ni.

Beneficiaris

	Després	 d'estudiar
les	 moltes	 sol.licituds -

formulades pels particu-

lars durant l'any passat,
la Comissió de Govern
municipal acordà el pas-
sat mes de gener adju-
dicar les ajudes a les vuit
persones següents, per
a la reforma de les cases
que s'indiquen:

• Margarita Cuart
Roig: 300.000 ptes., a la
Placeta de n'Aloy.

• Jaume Oliver
Sastre: 500.000 ptes., a
l'edifici de la societat
"Defensora Sollerense".

• Catalina Bauzá
Pons: 150.000 ptes., al
carrer Pau Noguera.

• Adolfo Caballe-
ro Rullan: 150.000 ptes.,
al carrer de les Rentado-
res.

• Margarita Ca-
nals Escalas: 300.000
ptes. , al carrer del Celler.

• Vicente Crespi
Morell: 200.000 ptes., al
carrer Capità Angelats.

• Jaime Miró Su-
iier: 300.000 ptes., al
carrer Sant Nicolau.

• Joan Oliver Oli-
ver: 100.000 ptes., a la
carretera de Deià.

Cultura

La familia Pomares vol agrair
públicamente l'ajuda rebuda amb motiu

de l'incendi que s'ocasionà a la
seva vivenda i, molt especialment,

a Jaume Crespí, Antoni Sina,
Hotel Es Molí, Mobles Mora,

metge Bartomeu Colom i Cafetería Nautilus.
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Cultura

Segueixen les
tertulies
al cafè Nou

Grup Novetat

Amb la clara intenció
de no quedar aillats a la
simple convocatòria d'un
concurs literari el grup
Novetat inicià un calenda-
ri d'activitats per a propar
el món dels poetes al ca-
rrer.

El passat dissabte
ens visità Miguel Bezares,
un jove poeta que a hores
d'ara ja duu publicades
diverses obres entre les
quals les més importants
són l'obra "Carnavarque
fou premi Ciutat de Palma
l'any 89.

Desrés, l'any 90
publicà "Susanna a l'es-
tranger" i avui, l'obra que
vourà la Ilum i que ens
presentà a la tertulia del
café Nou és "Crónica de
desfici".

Segons Bezares, l'ac-
titud i l'aptitud per fer
poesia no té perquè ser
res de l'altre món.

L'home esriu perquè
en té gañes, i aixi, fa ús
de la paraula.

La conversa fou molt
activa i es varen plantejar
molts de temes que afec-
taren a totes les
arts.. .Llarga vida a les ter,

tulies del cafè Nou.

CAFETERIA
SOLL:31
Necesita

CAMARERO

El solleric Sebastià
Bornis Dacal és des de
la setmana passada el
nou director de l'oficina
del Banc de Crèdit Ba-
lear del Port.

En Sebastià té trenta
anys i en fa vuit que fa fei-
na al Crèdit.

Primerament va estar
quatre anys a l'oficina de

Convidada
als aficionats
al cant coral

Des d'aquestes pagines,
els organitzadors de cada any
del "Regim Caeli" a la proces-
sé de "S'Encuentro" del mati
del dia de Pasqua, desitgen
CONVIDAR ben cordialment a
totes les persones que vul-
guin, especialment als que hi
cantat a diversos Cors i Co-
rals (Polifònica, Cantor de la
Vall, Veus Joves, Cor Parro-
-Auial, Coral de Sóller, Coral de
JJ. Musicals, Pro Música Cho-
rus, Capella Mallorquina, Corrlin
Euterpe, etc. etc.) solleriques i
relacionades amb la nostra
Ciutat, per adherirse al Cor
improvisat que cantará corn
cada any l'Antífona Pasqual
"Regina Caer a s'Encuentro.

Mitja hora abans de la
processó hi haurà assaig a
ses Cases de la Vila.

Sóller, després dos anys
al Pont d'Inca i fins ara ha
estat a Pártol.

Sebastià Borras subs-
titueix en el càrrec a Mi-
guel Colom, que recent-
ment s'ha jubilat després
de 30 anys de treball en el
Crèdit.

Enhorabona a tots
dos!

Veu local
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Miguel Colom s' ha jubilat

Sebastià Borràs, nou director
del Credit del Port

cArt tlou
Dia 18 d'abril,
a les 20 hores.

INAUGURACKI

AQUAREL.LES

JUPPES HONRATH

C/. Isabel 11, 23
Telf. 63 40 31
	

07100 SOLLER

Exposició
d'Artesania
i Cultura

Demà, dissabte, s'inaugurarà als locals de la
Biblioteca de Foment i Cultura de la
Donar exposicó que sobre Artesania
i Cultura ha organitzat la Junta Directiva
d'aqueixa entitat.



Malgrat no es vegi, vos prometem que en Pere Rodriguez estava
davall.

Billar

Dia 4 d'aquest mes,
set karateques sollerics de
l'Escola "DEFENSORA
SOLLERENSE", anaren a
Ciutat per fer l'examen de
camvi de grau més impor-
tant de la histeria d'aguas-
ta Escola.

Dels set que es pre-
sentaren obtingueren el
Cinturó sis, mitjana bas-
tant alta en comparació a
anteriors examens.

Els aprovats són:

José-Francisco	 Gil
(Cinturó Marré).

Damià Palou (Cinturó
Blau).

Rosa-Anna	 Rullán
(Cinturó Verd).

F.P. (Cinturó Taronja).
Maria Samper (Cintu-

ró Groc).
Esther Giiesdon (Cin-

turó Groc).

Els integrants de Kara-
teblau volen resaltar que
F.P. es l'únic karateca que
després d'aconseguir un
suculent aprovat vol ro-
mandre dins l'anonimat,
davant els altres sollerics.
Qui serà aquest miste-
riós karateca?. Amics
Karat eblau algun dia ho
sabrá!.

Entre els aprovats des-
tacar l'actuació de Jo-
sé-Fco. Gil, que es el
primer del "Defensora
Sollerense" en aconseguir
el Cinturó Marró, sense
llevar merit als altres, que
també es guanyaren el
"Cinturó" a pols.

El jurat estava compost
per cinc cinturons negres,
entre ells Xisco Casas-
novas, havent-se de fer
les proves a Ciutat degut a
que no hi havia un número
prou elevat per fer venir un
tribunal a Sóller.

Esperem que la prope-
ra vegada es pugui ja fer  a
Sóller, ja que examinar-se
a un gimnàs de fora (Kara-
te Club Mota) es igual
que jugar un partit de fut-
bol fora camp, tenint mes
possibilitats de poder
perdre.

De totes formes els
dos clubs de Sellar volen
agrair públicament l'interès
i la col.laboració de Fran-
cisco Mota Santos al
deixar que els sollerics
s'examinin a les seves ins-
tal.lacions.

I Sis alumnes del "Defensora"
estrenen Cinturó

Karateblau

El Director de l'Escola de Karate acompanyat de tres dels nous
Cinturons -Esther Giiesdon (primera de la dreta), José- Fco. Gil

(segon de la dreta), i Damià Palou (primer de l'esquerra arrufat).
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Veu es ortiva

Karate

Sóller

Gabriel Munar

Platjes de Calvià: Palou, Doro, Soria,
Cotillas, Jiménez, López, Tomas, Monserrat,
Palmer, Riado, Alarcón.

Sóller: Juanjo, Edu, Nadal, Brugos, Bes-
tard, Martin, Mann, Baltasar, Tuduri, Hurta-
do, Rodriguez (minut 87 Alfons per Rodri-
guez).

Comentad:

Amb un "golasso" fet de cap, -des-
prés d'una treta de falta a favor dels lo-
cals- pel jove solleric Rodriguez el
Sóller s'imposà diumenge passat da-
munt el Platjes de Calvià.

Fou un partit jugat de poder a poder
per ambdós conjunts, acompanyat
d'una bona brusca que no s'atura durant
tot l'encontre.

El cama fet un fangal!

Després d'haver plogut tot el dia, sense
aturar, es juga el partit dins un camp en el
que ja era dificil aguantar-se drets. No s'es-
catima cap esforç per cap dels dos contri-
cants. Al minut 22 de la primera part el
Sóller tingué la primera oportunitat clara
-un rebot d'una pilota perduda dins l'àrea-
que no podé aprofitar en Tuduri. Un minut
abans el Calvià havia Ilançat el primer tir pe-
rillós aporta.

En el minut 19 de la segona part en
Rodriguez dona el seu primer avis, sent in-
terceptat pel defensa que el marcava.

En el minut 72, amb un meravellós
cop de cap, aconseguí un gran gol,
l'únic del partit. Arbitra el senyor Jimé-
nez García, col.laborant amb ell Parets
i Linares. Tingueren una actuació bas-
tant acceptable.

Es registre una bona entrada de
públic, a pesar del mal temps.

ii Sóller doblegà en els darrers
minuts al Platjes de Calvià

"So Botigueta" organitza també el
seu torneig

Joan

Torneig del "Centro"

Corn cada any, la Societat "Circulo
Sollerense" té en marxa el "Torneig de
Billar Fira-92", que començà el pas-
sat dia 3 d'Abril, fent-se a 1 volta, per
a la Primera Categoria (a 120 carambo-
les) i Segona Categoria (a 100 carambo-
las).

Degut al baix número d'inscrits no hi
haurà descensos de categoria, però si
dos ascensos.

S'hi troben inscrits: Llorenç Bota (1),
Bartomeu Enseñat (1), Martí Ferrer (1),
Joan Socias (2), Pere Jaume (2), Pere
Torres (2), Joan Quetglas (2), Maties Ca-
sasnovas (2), Josep Valera (2), Rafel For-
teza (2)i Alfons Labrador (2).

Al moment de redactar aquestes li-
nies es duen jugades aquestes partidas:

L. Bota 100 - J. Quetglas 40
P. Jaume 100 - P. Torres 93
M. Casasnovas 86 - B. Enserlat 100
A. Labrador 91 -M. Ferrer 100

ANEM
A ESCOLA
AMB BICI!

C.C.D.S.

J. Valera 59- J. Socias 100
R. Forteza 100 - P. Torres 93

Torneig de "Sa Botigueta"

El dissabte, dia quatre d'abril, s'inicia.
a "Sa Botigueta" un Torneig a Tres
Bandes, organitzat per la nova Secció de
Billar d'aquesta Entitat.

Les partides es fan a 30 carambolas,
jugant-se sempre a les 1930 hores.

La finalització del Torneig está previs-
ta pel dimecres, dia 20 de maig.

S'hi troben inscrits: Joan Jorquera,
Tomás Plomer, Bartomeu Palou, Ale-
xandre Pomar, Pere Morell, Alfons La-
brador, Martí Ferrer, Andreu Casasnovas,
Llorenç Bota, Rafel Forteza, Josep Agui-
ló, Jordi Sampol i Joan Marroig.

Al moment de redactar aquestes II-
nies es duen jugades aquestes partidas:

J. Forteza 2- R. Forteza O
L. Bota 2 - P. More/í°
T. Plomer2- J. Marrog O
A. Pomar 2 - A. Casasnovas O
A. Labrador° - L. Bota 2

47.1 CA.SASNOVAS, _
FRIGÓRIFICTS,e.B.

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 

ANUNCI
SERVEI MUNICIPAL

"JE RECOLLIDA DE " "MS
El proper dia 16 (dijous sant), no es realitzarà
el servei de recollida, el qual es reanudarà el
dia 17 (divendres sant) a l'hora de costum.

Sóller, 6 d'abril de 1992.
EL BATLE.

Signat: Joan-M. Arbona Mas.   



Bàsquet

Les "petitones" perderen dins ca seva
Jota

INFANTILS MASCULINS
J. Mariana 106
Sta. Maria 29

Anotaren: Bota (6), Got
(6), Cobos (8), Cebe (7), Ci-
fre (8), Arbona (8), Rullen
(4), Marques (1), Vicente
(17), Sosa (6), Morell (31),
Raja (4).

Els parcials de cada
10 minuts foren: 21-9, 29-2,
23-2,33-16.

Partit fàcil en el que es
tornaren superar els 100
punts. Els parcials demos-
tren la superioritat del Ma-
riana, que no dona treva als
seus rivals. A destacar la
baixa de Moyil, per lessió,
esperant una rápida recu-
peració.

Diumenge es fe la se-
gona concentració per a la
Pre- Selecció Balear, a la
que hi assistiren Dani Cifre,
David Cobos, Maria Celia,
Maria-C. Martin, Cristina
Forteza i Magdalena.

SENIORS FEMENINS
B. Aires 51
J. Mariana 61

Aquesta victòria i els re-
sultats deis altres partits
donen possibilitats al Ma-
riana d'aconseguir un
dels dos primers llocs.

El partit fou entretingut.
Els atacs superaren sempre
les defenses, prova d'això la

gran quantitat de punts
aconseguits. -

Les defenses individuals
no tingueren a duresa d'al-
tres vegades, el que perme-
té que es vessin jugades de
qualitat.

Degut a la pluja caiguda
poc abans del comença-
ment del partit la pista no
oferia les millors condicions.
Els dos equips plantejaren
defensa en zona molt fluixa,
permetent gran quantitat de
tirs exteriors. El Mariana
s'en dugué la millor part en
aquesta especie de concert
de tirs.

Només una vegada el
Gesa aconseguí avançar-se
als locals, que aviat torna-

ren el resultat al seu favor,
guanyant al final amb co-
moditat. A destacar la
gran actuació de Serra,
amb 17 punts.

INFANTILS FEMENINS
J. Mariana 46
Sta. Mònica 16

El resultat fou clar. Les
locals sense fer un gran par-
tit guanyaren a un equip
molt dolent. En aquesta
ocasió es jugà molt millor,
passant-se més el baló i
ajudant-se més en defensa.

MINIS FEMENINS
J. Mariana 26- B. Aires 32

Es jugà acceptablement
tres dels quatre temps
reglamentats.

En el darrer tot el fet en
els tres anteriors es cardé.
La precipitació baix la ciste-
Ha contraria, i la incapacitat

PARTITS PER AQUEST
CAP DE SEMANA:

Dissabte a les 10 ho-
res:

J. Mariana - S. V. Paul
(Mini Femenins).

Diumenge a les 11'30
hores:

J. Mariana - Puigpunyent
(Seniors Femenins).

per passar el	 mig camp
JUNIORS MASCULINS amb facilitat permeté que
J. Mariana 49 les visitants recuperessin
Gesa 41 gran quantitat de	 balons,

conduint-les ala victòria.

ReStactitaNte
N-14. 61(t2
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Participen en
aquest torneig la se-
lecció de Mallorca, El
C.F. Barcelona, el Real
Madrid i l'Olimpic de
Marsella. La Iligueta es
celebrará del 16 al 19
d'abril a distintes

1401tIk de co
antertárs.
Pel Divendres

Sant, dia 17, a les sis
del capvespre, está
prevista la celebració
a la nostra ciutat un
d'aquests partits, en-
tre la Selecció de
Mallorca i el C.F. Bar-
celona.

La resta de partits
tendran lloc a Ariany,
Arta, Andratx i el Po-
liesportiu San Fernan-
do de Ciutat.

•
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ells en Ramon Ros, Jordi Sa-
las i Antoni Porras) s'inicia en
el qm. 25 de cursa, entre
Llucmajor i Campos. Al pas
per Manacor duien ja 6 minuts
d'avantatge al grup persegui-
dor.

tingué una forta sortida de
pista, a la volta de final , de
recta, sortosament sense
conseqüències.

Segons informa a "Veu

Antoni Forteza catorzè en el
Circuit de Calafat

Joan

Joan

El ciclista lituà Arturas
Trumpauskas, que milita
dins l'equip colombià Ryal-
cao-Postobon, s'imposà al
sprint final del "XXXI Trofeu
Andreu Oliver" (única oroya
internacional d'un dia per afi-
cionats que es disputa a la
nostra lila).

El corredor solleric Ramon
Ros escapat des de el qm. 25
de cursa, juntament amb on-
ze ciclistas més, queda clas-
sificat en tercer Hoc, darrera
en Jordi Salas, amb el mateix
temps del guanyador. (Fou
necessària "Foto- Finish"). .

Prengueren part a la cur-
sa, que serveix de pròleg al
"Cinturó", un total de 94
corredors, dels que setze
no arribaren a meta.

El recorregut constava
d'uns 143 qms.

L'escapada bona (inte-
grada per 12 homes, entre

Petanca

Automobilisme

Tal com anunciarem a la
darrera edició, el passat dis-
sabte es disputa en el circuit
català de Calafat la segona
prova puntuable del IV Cri-
terium Auto Hebdo Sport,
que coincidia amb el Volant
RACC, i el Campionat de
Catalunya de Turismes i de
Vehicles Històrics.

El solleric Antoni Forte-
za, amb el seu Seat 127 Fu-
ra, aconseguí la catorzena
posició dins la manega de
Classe Primera, a la que hi
participaren 20 vehicles. Re-
sultat bastant normal tenint
en compte el desconeixe-
ment total del circuit per part
del pilot sollenc, enfront
dels catalans ja habituats a
ell.

Destacar que a les pri-
meres voltes dels entrena-
ments cronometrats, amb un
pis completament banyat i
Ilenegadís, Antoni Forteza

Torneig
Internacional de
Futbol Benjamí

Divendres
Sant, Selecció
de Mallorca -
C.F. Barcelona
al Camp
den Maiol

Redacci6

AMO la presencia
d'Andreu Riera, pre-
sident de l'Ama espor-
tiva del Consell Insular
de Mallorca, Antoni
Borras del Barrio,
representant de la
Federació Balear de
Futbol, I Josep Do-
ménech, President
del Col.legi d'Arbitres,
es feu la presentació
pública del Torneig In-
ternacional de Futbol
Sentar* que organitza
el CIM.

&Alar tendrá futbol

de Sóller" molt possible-
ment participara a les altres
dues proves del Circuit
Permanent de Calafat
(Tarragona).

Ciclisme

El Trofeu Andreu Oliver, pròleg
del "Cinturó".

Ros a punt d'aconseguir
la victòria

C.P. Unió de Sóller,
semifinalistas dels Campionats
de Balears de Primera Categoria

Buixdo

Sota una inoportuna pluja, es jugaren les series elimi-
natòries deis Campionats de Balears de Petanca, que
decidiren als semifinalistas.

Dos clubs —Unió de Sóller i M.V. Brasilia—, han clasifi-
cat a dues tripletes, cada un d'ells, pels unionistes les de
n'Agustí Martínez i Tolo Timoner. Pel M.V. Brasilia les
d'En Salvador Garcia i Valentin Baidez.

EL proper dia 25 es jugara la semi—final i el dia se-
güent el 26, la gran final.

Els tres primers participaran als Campionats Estatals,
que tindran lloc a Alacant. El C.P. Unió de Sóller té asse-
gurada la participació, d'una tripleta, que poden ser molt
de les dues, tot depen, 16ticament, del desenvolupament
de les dues darreres jornadas.

El pilot solleric tingué una forta sortida de pista en les primeros
voltes deis entrena ments cronometrats.



DEL 16 AL 19 DE ABRIL
Ill VUELTA CICLOTURISTICA

A MALLORCA - 1.992

Joan

Com cada any, per
aquestes ma -oixes dates,
el Grup Cicloturista de le
A.C.D.E.T. (Agrupació
Cultural Esportiva
Empleats de Telefónica),
organitza la "Tercera Vol-
ta Cicloturista a Mano,-
ca", del dies 16 al 19
d'Abril, coincidint amb
los testes de Setmana

E1corregut de cada
etVliéS d uns 65 qms

Dijous els esportistes
arribaran al Port de
Sóller, seguint divendres
el seu itinerari cap al
Puig Major.

Els recorreguts pre-
vist són aquests:

Primera Etapa:
Palma - Esporles - Vall -

demossa - Oei.4 - Port de
Sáller .

Segona Etapa:
Port de Soltar	 Puig

Major - Escorca - Lluc -
Pollença Pt de Pollea.
ça Alcúdia 'Po rtPort d'Alcú-

Tercera Etapa:
Port d'Alcúdia - Can

Picatort	 Manacor - Fe-
lanitx - S'Horta - Cala
d'Or.

Quarta Etapa:

Cala d'Or - Alqueria
Blanca - Santany! - Ses Sa-
lines - Sa Rápita - Ca's
Busso - S'Arenal - Ca'n
Pastilla- Palma.

"Veu de 666013'
desitja a tots

0 

PANADERIA y PASTELERIA

0 FRAU
Lluno, 7- Telefono 630132

Sara Joume, 7 - Teléfono 63 1286
FABRICA: Meto, 48 - Co'n Tobo/et- Tel. 63065 I

JUVENILES I REGIONAL G. A
Sóller,3-Barracar, 2
	

Campos, 4 - España, O
Poblense, O- B.C.Millor, O

	
J.Sallista A, 6- Pollensa, O

Pto. Pollensa, 1 -Binisalem;2
	

Escolar, 1 -Murense, 2
Felanitx, 1 -Petra, 1
	

Manacor A, 5- G.Alcudia, O

Manacor A 	 29 25 4 0 106 11 54
J.Sallista A 	 29 23 3 3 140 20 49
Poblense 	 29 15 7 7 59 35 37
Sóller 	 29 16 3 10 69 42 35
B.C.Millor 	 28 14 6 8 55 33 34
España 	 29 14 6 9 65 50 34
Escolar 	 29 10 9 10 55 48 29
Campos 	 29 11 7 11 64 71 29
Barracar 	 29 7 12 10 60 65 26
Pollensa 	 • 	 28 8 9 11 37 48 25
Petra 	 29 9 6 14 45 55 24
G.Alcudia 	 29 10 3 16 55 62 23
Murense 	 29 10 3 16 60 85 23
Felanitx 	 29 5 7 17 44 92 17
Binisalem 	 27 5 3 19 35 96 13
Pto. Pollensa 	 29 3 2 24 35 172 8

TERCERA DIVISION

Son Roca - Llosetense 	
BadíaC.M.-Caíod'Or 	
Ferriolense -Portmony 	
España - S. Euleilia 	
Seislán -Cordassar 	

	 1-2

2-1
5-0
7-0

1-0

Alayor -Poblense 	
Manocor- Arenal 	
Ibiza -Ferreries 	
S011er - P Calvià 	
Baleares - Mallorca At

Ibiza 	 31 26 5 0 70 11 57
Manacor 	 31 23 0 8 50 24 46
Mallorca At	 31 16 9 6 44 24 41
Baleares 	 31 16 8 7 48 32 40
P. Calvià 	 31 14 9 8 48 23 37
Portmany 	 31 16 5 10 33 29 37
Sóller 	 31 15 6 10 47 30 36
Alayor 	 31 13 7 11 43 29 33
Cardassar 	 31 13 7 11 36 38 33
Bocha C.M. 	 31 12 8 11 42 34 32
Ferriolense 	 31 12 7 12 43 36 31
S. Eulalia 	 31 10 9 12 32 35 29
Ferreries 	 31 9 9 13 39 38 27
Son Roca 	 31 9 7 15 24 38 25
Llosetense 	 31 8 8 15 37 47 24
Arenal 	 31 6 11- 14 26 34 23
Poblense 	 31 7 8 16 28 41 22
España 	 31 8 5 18 31 51 21
Seislán 	 31 8 4 19 26 42 20
Cala d'Or 	 31 2 2 27 12 123 6

4-0
1-0
2-0
1-0
1-1

+27
+14
+11
+10
+7
+5
+6
+1
+3

-1
-1
-3
-7
-8
-7
-8

-11
-12
-26

PRIMERA REGIONAL
Alquería - Soledad 	  1-3
Sant Jordi -Pto. Pollensa 	 3-2
A. Rafal - Port de Sóller 	 8-0
Génova -Collerense 	 6-2
Margaritense - Artá 	 1-0

Escolar - Independiente 	 2-3
Rotlet Molinar -Sta. Eugenio 	 4-0
Petra - J.Sallista de S. 	  1-1
Cide -Consell 	 1-3

Cide 	  29 12	 5	 12	 53 46	 29
Pto. Pollensa 	  29 13	 3	 13	 46 43	 29
Port de 5611er 	  29 11	 6	 12	 55 58	 28
Rotlet Molinar  	 29 12	 4	 13	 40 47	 28
Collerense 	  29 11	 5	 13	 45 47	 27
Sta. Eugenio 	 29 8	 10	 11	 38 38 , 26
Petra 	  29 9	 8	 12	 35 41i	 26
Alquería 	 29 8	 10	 11	 43 52	 26
Artá 	  29 8	 9	 12	 33 52	 25
Escolar 	 29 7	 8	 14	 34 56	 22
SontJordi 	  28 7	 6	 15	 44 69	 20
J.Sallista de S 	  29 2	 6	 21	 24 63	 10

32 44 +14
22 40 +10
26 40 +12
44 36 +8
33 34 +4
45 30

+1
- 1

-2
-1
-2
-2
-4
-3
-7
-9

- 18

20 4 5 72
17 6 6 62
17 6 6 49
15 6 8 49
15 4 10 41
11	 8	 9	 50

Génova 	  29
At. Rat al 	  29
Consell 	  29
Independiente 	  29
Soledad 	  29

28Margaritense 	
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Futbol base 	11

Cickourisme	 Futbol Base

Juvenils la. Regional
C.F. Sóller, 3
Barracar, 2

Alineació: Alcover, Pomar, Da-
vid, Bernat, Molino (Sergio), Coca,
Jiménez, (Valls), Fontanet, Rodrí-
guez (Castañar), Guerrero, Ros.

1-0: Coca arribant a la frontal
de l'Ama i d'un fort xut estableix la
la. avantatge pels

2-0: Jiménez de penaft fet en
Guerrero.

3-2: Sergio amb una bonica ju-
gada iniciada al mig del camp i fent
paret amb en Ros aconsegueix
apropar-se a l'àrea i fer el gol que
donaria la victòria als sollerics.

Comentan:
Va ser un partit molt emocionant

ja que després de tenir una avan-
tatge de dos gols, els de Sóller, els
visitants aconsegueixen empatar.
La la. part va • acabar amb una
aventatge mínima pels locals de
2-1. El terreny de Hoc estava, degut
a les pluges, en males condicions
per realitzar un bon joc, féia mal ju-
gar.

A la 2ona. part els sollerics va-
ren sortir una mica tranquils i els
manacorins aprofitaren per marcar i
empatar el marcador, pare després
va venir la reacció del Soller, quan
en Sergio d'un bonic gol fa que
quedin els dos punts a &Alar.

Proper partit: C.F. Sóller - Al-
cúdia. Resultat d'anada 1-0 pels de
Alcúdia.

Comentad

Corn és normal darrerament, els
al.lots d'en Ventura, estan traves-
sant un bon moment, realitzant un
bon joc i provocant resultats torea
abultats. Dissabte, a l'equip que li
va tocar rebre va ser l'Ate. Rafal
que amb set gols va quedar ben
ple. Cal destacar a en Barceló amb
tres gols i a en Jordi Bauzá amb

dos. Proper partit Arenal - Solle-
rense, amb el resultat d'anada
d'empat a un gol.

FUTBOL INFANTIL

Sollerense, 7
V. de Lluc, 1

El Sollerense toma a goletjar

Toni Lladó

FITXA TECNICA

SOLLERENSE. - Lladó, Ma-
rroig, Querol, Ventura, Notre, Coll,
Bernat, Ravi, Victor, Puig, X. Ensen-
yat, (Galindo, Serafín, Arbona, Gue-
rrero, Ernesto).

GOLS: Víctor, 2, X. Enseñat, 1;
Bernat, 1; Serafín, 1; Ernest.

COMENTAR!: La loca gent que
va estar present a Can Maiol per
causa de las plujes va gaudir d'un
bon expectacle i bons .gols que ja
es velen venir parqué el V. de Lluc
no era cap equip perillós.

A la primera part el domini va
ser totalment pel Sollerense, perel
quan anaven (2-0) va arribar una
jugada desgraciada pels sonarles, ja
que Ventura, endinsà la pilota dins
la seva porteria. S'arriba al descans
amb el resultat de (3-1). A la sego-
na part el sollerense va anar a golet-
jar i de fet ho va aconseguir i va fer
quatre gols més i el marcador defi -
nitivament es queda en (7-1) un
bon resultat pel Sollerense.

El pròxim dissabte el Sollerense
té una prova de foc, enfront del Rot-
let Molinar un equip que pot ser
molt perillós, el Sollerense si perde
pot deixar el liderat.

Recorregutde la Tercera Volta Cicloturista a Mallorca

Tercera Volta Ocloturista a Mallorca de la A.C.D.E.T.

Dijous arriben al Port de Sóller

PETITS ANUNCIS
RECEPCIO DE PUBLI-

CITAT per al "Diario de
Mallorca": esqueles, publi-
citat en general, classifi-
cats, etc.

Telefonau al 63.03.87

BANUS antiguitats. Res-
tauració, compra i venda
de mobles i d'objectes an-
tics. Carrer de la Rosa, 3.
Telf. 6328.73 i 63.10.67.

COMPRAM MOBLES i
qualsevol altra cosa rústica
o antiga. Pagam al comp-
tat. Antiguitats Antoni de
sa Coma (Jeroni Bisbal).
Carrer del Vicari 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, canto-
nada amb Sa Filadora,
amb aparcament i traster.
Preus interessants. Telf.
63.03.83.

SE VENDEN nichos
nuevos. Telf. 63.10.53.

SE VENDE PISO 106
m2., tercera planta: tres
habitaciones, cocina
amueblada. Calle Francia.
Puerto Sóller. ‚Hipoteca del
70% a 10 años a La Caixa.
Resto, facilidades. Telf.
63.07.97.

NECESSITAM JOVES
per a treballs de fontane

-na electricitat. Telf.
63.07.96 i 63.38.43.

PUERTO DE SOLLER
Primera linea. Local co-
mercial apto para cual-
quier negocio. Interesante.
Telf. 63.39.21 i 63.38.89.

S'OFEREIX	 XOFER
amb carnet D. Telf.
63.03.55, a partir de les 8,30
del vespre.

VENC HORT devora el
Cementen, amb porxo.
Mitja hora d'aigua. Telf.
63.08.56 ,

SE VENDE OLIVAR con
porche y cisterna. Vistas
panorámicas. Telf. 63.10.14.

SE TRASPASSA bar a
Deià, amb aire acondicio-

nat, en bon estat. Carrer
Arxiduc Lluís Salvador.
Telf. 63.39.30, 63.06.26 i
63.93.05.

ES NECESSITA al.lota
de 17 o 18 anys, matins i
capvespres, per fer feines
de casa i guardar dos nins.
Telf. 63.28.73, de 11 a 13 h. i
de 18 a20 h.

SE ALQUILA -segundo
piso en calle Serra, 12.
Telf. 63 39 68. Preferible
tardes.

ES VEN CASA. Preu: 5
milions. Telf. 63.28.34.

SUZUKI SANTANA Sa-
murai. Vendo. Tell.
63.20.77.

SE VENDE LOCAL apto
para garage, almacén o
vivienda, Superficie: 120
240 m2., más 200 m2. huer-
to. Telef. 63.04.68.

COMPRO ACCIONES
de "El Gas, S.A." y "Ferro-
carril de Sóller, S.A.". En-
seriat A.P.I. C/ Rectoria, 4.
SOLLER Telef. 63.03.98.

PASTISSERIA Frau ne-
cessita dependenta. Telf.
63.06.51.

' VENC MOTOR barca
Meriner 25 CV. Preu:
80.000 ptes. Telf. 63.12.11.

Su escudo, su origen y
su procedencia hecho a
mano en 72 horas. Pídalo
en Almacenes Company.
Telf. 63.18.33. Toda clase
de marcas.

PUERTO DE SOLLER
primera linea. Local co-
mercial apto para cual-
quier negocio. Interesante.
Telf. 63.39.21 i 633889.

SE TRASPASA local
comercial. Zona Es Través.
Oportunidad única. Telf.
63.28.39 ,

SE VENDE R-6 matricu-
la PM-B en buen estado.
Precio: 100.000 ptas. Telf.
63.27.91.

SE VENDE casa en
buen estado apta para ne-
gocio. Telf. 63.35.49. Lla-
mar delas 17 alas 21 h.

SE VEN olivar damunt
sa Font de s'011a. Carrete-
ra de Palma. Vista pano-
rámica. Telf. 63.10.14. C/
Sant Bartomeu, 2.



CO SME TICS NATURA L S

Les comunica su próxima apertura, el próximo sá-
bado día 11 de abril presentándoles nuestra gama
en Cosmética Natural.

— Sales de baño.
— Aceites corporales.
— Baños espumosos.
— Jabones.
— Regeneradores.
— FLOR SECA:
— Ambientadores.
— Poupourris.
— Etc 	

Solicite información sobre cestas variadas
en productos Naturales.

C/. Cristobal Colom, 15 — 07100 SOLER

LA NOVA GAMA DE	 ARRIBA A SOLLER

EN EXCLUSIVA PER TOTA LA COMARCA

antoni 41:7 oliver
DISTRIBUCIONS I EQUIPAMENT TEXTIL

PER A HOTELERIA

Victòria, 1 - Tel. 631288
	

SOLLER (Mallorca)

Mn. Banal neu Mulet parlà dels teixits de seda
Es calculaven 1.000 tones més
de ferns anuals

Un error en els càlculs
impedeix aprovar les
contribucions pels ferns

Desè aniversari de l'A.S.C.P.
"amar

G.M.

Dimarts	 passat
s'haurien d' haver
aprovat les noves ta-
xes de recollida i elimi-
nació de ferns presen-
tades pel tinent de bat-
le d'Hisenda Tomas
Arbona.

No ob*ant, abans
de la votació final, el
regidor independent
Amador Castanyer
va fer veure que en els
càlculs presentats hi
havia un greu error i va
sol.licitar la retirada del
punt de l'ordre del dia.

Deià inclòs en les
previsions

En els càlculs dels
costs del servei, que
pugen a 64 milions de
pessetes, s'havia
inclòs l'eliminació de
les 1.000 tones de
ferns de Deià, a més
de les 6.000 del muni-
cipi de Sóller, i es
comptava amb l'ajuda
de 3.000.000 de pes-
setes d'aquell ajunta-
ment.

No obstant sembla
que fa un temps que
els ferns de Deià són
transportats directa-

ment al crematori de
Son Reus sense pas-
sar per l'estació de
transferències de
Sóller i, per tant, les ta-
rifes previstes podrien
variar.

La taxa prevista
per al 1992 era de
8.552 pessetes anuals
per vivenda, 558 pes-
setes més que l'any
passat.

Finalment es va
decidir no debatre el
terna. El batle Joan
Arbona es va corn-
prometre a convocar
un ple extraordinari
d'urgència una vegada'
subsanat l'error.

Biel Munar

A les 22 hores del passat
dimarts, a la sala gran de Sa
Botigueta, la Junta Directiva
del C.F. Sóller havia tornat
convocar els socis i simpatit-
zants per una nova reunió. Els
membres de la junta havien

posat els seus càrrecs a dis-
posició dels socis malgrat que
després manifestaren la seva
intenció de continuar si un pa-
rell o tres persones es posa-
ven al davant per ajudar-los a
portar la creu, sobretot l'eco-
nómica. Per la seva banda, el
vice-president Joan Brugos
va explicar una vegada més

que es trobava molt cansat i
que necessitava sis o set me-
sos de descans però, dins
aquest impasse, va prometre
que ajudaria tot el possible al
C.F. Sóller. Brugos va ésser
motiu d'intervenció d'alguns
dels presexts i prometé que-
dar si entrava més gent a la
directiva.

Tres foren el voluntaris:
Guillem Bestard, Juan Cas-
tañer i Jeroni Martí.

Bona situació

El president Miguel Co-
lom va explicar els bons mol,
ments, tant esportius corn
econòmics, que respira el C.F

P.P.

Dins el programa d'actes
organitzat per l'Associació
Sollerica de Cultura Popular
(A.S.C.P.) per a la comme-
moració del desè aniversari
de la seva fundació, es ce-
lebrà el passat dissabte una
interessant conferència a
Can Dulce, a càrrec de mos-
ser? Bartomeu Mulet, sota
el títol "Teixits a Mallorca,
segles XVIII-XIX".

Mossèn Mulet centrà la
seva intervenció en l'expli-
cació deis teixits de seda
que estaven de moda durant
els segles passats: setí, ca-
talufa, dorrás, gorgorà, tota
una carrereta de noms de
teixits preciosos desfilaren
per la boca del conferen-
ciant, que s'ajudà de diapo-
sitives per donar a conèixer
les característiques i forma
d'obrar de la seda.

Teixidors mallorquins

Bartomeu Mulet, amb

Sóller.
L'únic problemna es el dé-

ficit d'un milió de pessetes
que arrossega però, per tal
d'aixugar-lo, s'han fet uns
blocs de paperetes per un
sorteig que, si arriben a ser
venudes, ajudaran molt a
pal.liar aquest deute.

Relativament als socis, la
nova directiva ha anunciat
que els carnets que l'any
passat costaren 15 mil pesse-
tes augmentarien a 20 mil
pessetes, els de 12 mil a 15
mil i els de 10 mil a 12 mil.
També es va proposar un
carnet de col.laborador de
5.000 pessetes sense dret a
cap entrada.

l'èmfasi, bonhomia i sinceri-
tat que el caracteritza, de-
fensa a ultrança els conei-
xements tècnics i la manya i
bon gust dels teixidors
mallorquins que, segons di-
gué, no tenien res que enve-
jar als teixidors del conti-
nent.

Mossèn Mulet feu gala
en tot moment d'un admira-
ble sentit de l'humor i ador-
nà la seva plática amb multi-
tud d'anècdotes I coverbos
que el públic celebrà ale-
grement.

També criticà irónica-
ment les ànsies de posses-
sió de teles preciosos que
demostren alguns, particu-
lars, aixi corn la manca de
sensibilitat d'aquelles per-
sones que no coneixen el
valor cultural dels teixits an-
tics i acaben per fer-los
malbé.

La vetllada resultà inte-
ressant a la vegada que
instructiva, perquè donà a
conèixer aspectes general-
ment ir-lec:14s de la nostra
història.

Tercera Regional

Es va proposar la formació
d'un nou equip per jugar a
Tercera Regional per donar
cabuda a vuit joves jugadors
que acaben corn a juvenils i
que no tenen, de moment,
cabuda en el primer equip.
Aquest tema es va posposar
per una propera reunió.

Dins un bon ambient es-
portiu, a les 2330 es donava
per acabada la reunió, desit-
jant a tots un bon resultat pel
proper diumenge cona el
Mallorca Atlètic i així 'poder
consolidar una placa per
prendre part a la propera Co-
pa del Rei.

Futbol

Segona assemblea de socis
del C.F. Sóller

Nou eqUip de Tercera Regional
i augment de quotes

La investigació dels teixits de Mallorca es la curolla que entusiasma
mossèn Bartomeu Mulet de Sineu.

1 2	 Veu local
	

Veu de Sóller / 10 d'abril del 1992




