
Es pagara en
quotes semestrals

La taxa
dels ferns

puja mil
pessetes

G.M.

Els 64 milions de
pessetes que costará
l'any 1992 la recollida i
eliminació de ferns su-
posaran unes taxes de
8.980 pessetes
anuals, prop de 1.000
pessetes més que
l'any passat.

Recordem que la
setmana passada no
va ser possible aprovar
les taxes degut a un
error en els càlculs que
han suposat un aug-
ment de la quota major
del previst inicialment i
es va haver de debatre
en un nou plenari de
dimarts passat.

A proposta del
PP-UM els pagaments
es realitzaran a partir
d'ara en dos terminis
cada sis mesos i amb
aquesta mesura es
pretén eliminar despe-
ses de cobrament.

Una de les causes
de la pujada es el fet

L
de l'eliminació a Son
Reus en lloc de cre-
mar-la a Sa Figuera.

La Consellera de Cultura del Consell Insular, Pilar Ferrer, assisti a l'acta de presentació.

Imatge retrospectiva. Ureba
donant el relleu a Puig, a una
de les darreres edicions de la

"Sóller-Pollença".

Sóller-Lluc,
s'intentarà

baixar de les
dues hores

-14eix una
lássica"

Joan

Anar a Lluc es re-
tre homenatge i
anar-hi a peu es una
tradició que perdura
al llarg dels temps.

La totalitat d' atle-
tes sollerics en actiu
volen convertir la tra-
dició en prova espor-
tiva clàssica.

Per dissabte tenen
prevista la primera
edició de la Sóller -
Lluc (pel Barranc), a
la que intentaran es-
tablir el primer rècord
per baix de les dues
hores, acompanyats
d'una quatribarrada
que servirá de testi-
moni de la gesta.

La sortida será a
les vuit i mitja del mati,
davant l'Ajuntament,
fent cada atleta trams
de dos a quatre qms.,
amb aquest següent
ordre:

Sóller -Biniaraix
Biniaraix - Can Si-

vella
Can Sivella - Salt

des Cans
Salt des Cans - Pla

de Cúber
Pla de Cúber - Tú-

nel
Túnel - Escorca
Escorca - Font

Sorda
Font Sorda - Lluc.

Atletisme
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La nova escola estarà a punt
en començar el pròxim curs

Redacció

Les obres de construcció de la
nova escola d'E.G.B. de Deià

avancen a bon ritme, de tal
manera que tot fa preveure
que l'edifici estará acabat a

mitjan estiu. L'empresa
Cariellas-Bosch s'afanya en

avançar les obres per tal que el
pròxim curs l'escota ja pugui
ser estrenada pels alumnes.
No obstant això, sembla que

quedaran pendents d'executar
les obres de tancament de la

finca, malgrat aquests treballs
estiguin inclosos en el mateix

projecte que l'edifici.
L'edifici de l'escola d'E.G.B. esta situat a la mateixa altura que la pista poNesportiva.

G.M.

El pintor solleric Humbert
Bronsard Rul.lan és l'autor
del cartell de la VII Trobada
de Pintura Internacional del
Barranc de Biniaraix que
tendrá lloc entre els dies 25
d'abril i 3 de maig.

El cartel l anunciador es
presentó en un acte públic
dissabte passat, i compta
amb la presencia de la Con-
sellara de Cultura del Consell

Insular Pilar Ferrer, del batle
de Sóller Joan Arbona, del
tinent de batle de cultura Mi-
guel Nadal, de l'autor del
cartell Humbert Bronsard i
de diversas personalitats del
món politic, cultural, social i re-
ligiós del municipi.

Les autoritats locals des-
tacaren l'esforç econòmic rea-
litzat per l'administració auto-
nómica per assegurar la con-
tinuitat de la Trobada que ja
es coneguda internacional-
ment i suposa el més gran

event pictòric de la Comuni-
tat.

Per altra banda el batle i el
regidor de cultura agrafren  la
presencia a la Consellera i
presentaren les ceràmiques
elaborades pel taller de mi-
nusválids Estel Nou que ser-
viran corn a present de l'orga-
nització als participants, alho-
ra que mostraren el seu inte-
rès per acabar les obres d'in-
fraestructures de Binia-
raix abans de l'inici de la Tro-
bada.

Humbert Bronsard n'és l'autor

Lerìtat el carteli de la
VII Trlbada cirt nintura	 Barranc

Inauguració
del Museu de

Ciències el dia 9

Nou dies
de festes
per la Fira

Redacció

La Fira s'atraca. I
per tant la Comissió
de Festes té ja a im-
premta el programa
de festes que en-
guany abasta des de
dia 30 d'abril fins el
dia del Firó, dia 11 de
maig.

El pregó de Joan
Oliver i la investidura
de les Valentes Dones
iniciaran les testes el
dia 30 d'abril. •

La primera vetlada
musical será diven-
dres dia 1 de maig,
amb Tomeu Matama-
las i Estel d'Or. Tam-
loé s'iniciarà un semi-
nari sobre meteorolo-
gia.

Dia 2 s'inaugura-
ran algunes exposi-
cions i el quarter de la
Policia Local. El ves-
pre, ball de bot i mos-
tra d'indumentària.

Dia 3, s'inaugurarà
una oficina d'informa-
ció al Port.

Dijous dia 7, el
grup teatral Corriola
interpretará Cavallet
quan eres jove.

Dia 8 continuaran
les inauguracions
d'exposicions, i també
la de l'Estació Depu-
radora. El vespre se-
gona nit de teatre
amb el grup de Bunyo-
la que representará
Tot Déu al Cel i rock
amb F.C.Disco.

Dissabte dia 9
s'inaugurarà el Museu
Balear i es farà la tra-
dicional	 processó
d'ofrenes. La vetllada
será al camp de futbol
amb Pa amb Oli,
Tots	 Sants
SANGTRAIT.

Dia 10, dia de la Fi-
ra, es el dia més es-
portiu amb ciclisme,
ràdio-control, tir al plat,
escacs, futbol, atle-
tisme, fun fly, billar I
bàsquet.

El vespre Or-
questra	 Galana
amenitzará la vetllada.

El Piró, corn sem-
pre, s'iniciarà a les 16
h. amb l'arenga del
Capità Angelats a la
Placa i acabara amb
les carrosses i la traca
final.



Una completa guia
del tren de Sóller

Acaba de sortir publicat en angles un interessant I libre
de butxaca sobre el tren de Sóller. Es titula "The !ron Road
to Sóller" i es subtitula "A travellers's guide to Majorca's
Sóller Railway".

L'autor d'aquesta guia, Peter G. Clayton, fa especial-
ment atractiu aquest volum amb les abundants fotografies i
dades que aporta. Història i geografia del tren podran arribar
a molts lectors degut ala seva distribució mundial.

Per entrar en algun aspecte d'aquest, per a nosaltres
simpàtic Obre, enumeram els metres de llargària deis tretze
túnels sollerics; un més dels variats detalls. Peter G. Clayton
aporta angles inèdits i pocs coneguts. En forma de gráfica
enumera: 298, 186, 116, 530, 87, 171, 182, 180, 172, 33,
2.900, 60 i 56. Com es comprova, el túnel gran te 29 km. i el
segueix l'anomenada Volta d'en Gira't de 530; sent el tercer,
el primer túnel començant per Sóller, el de vora la Torrente-
ra, de 298.

J. Alberti

Poesia des Fill Pròdig

La setmana

Santoral 	

Demà, dissabte, dia 18:
Sant Andreu d'Hivemon.

Diumenge, 19: Sant Vicens
i Sant Expedit.

Dilluns, 20: Santa Mariana
Vilalba, Sant Manà i Sant Sul-
Pid.

Dimarts, 21: Sant Anselm.
Dijous, 23: SantJordi.

Costumarl

Una rondalla mallorqui-
na ens conta que el Cava-
lier Sant Jordi ens allibará
de la Cuca de sa Mola.

Aquest drac sortia al
pas dels sollerics quan
anaven al Port, entrada de
fosca. Des del pulo! de Sa
Mola baixava una Ilarga
cuca i sortia i assustava a
la gent que transitava pel
camí.

Una vegada, el Cava-
lier Sant Jordi, damunt el
seu blanc cavall volador,
vengué des de Barcelona,
atravessá la mar i atacà
aquesta béstica feresta,
alliberant, aixi, als sollerics
d'aquest greu perill, puix
era missió deis cavallers
acabá amb els grans
dracs de Ilegenda.

o en

i i IIIM !va  

Sorteig d'ahir dijous,
dia 1 6 d'abril
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	Dijous, 16 d'abril 	 61.122

Dimecres, 15 d'abril 	 77.160

Dimarts, 14 d'abril 	 59.332

Dilluns, 13 d'abril 	 07.195

Divendres, 10 d'abril ... 70.762
(Serie 009)-

o

Estació de Sa Vinyassa

Tomen
davallar les

temperatures

TEMPERATURES

Maxima 21,2 ° dia 12
Mínima 4,2° dia 11

Després de les pluges de la setmana passada
hem gaudit d'uns dies molt agradables amb tempe-
ratures cap amunt sobretot les màximes situanse a
un nivell d'acord amb l'època que ens trobam, les
mínimes han davallat un poc, degut a el temps en-
calmat que ha provocat la típica invasió térmica.

A l'hora de redactar aquesta informació (Dime-
cres nit), les previsionss anuncien pluges per ahir di-
jous i avui divendres amb un notable descenses de
les temperatures, tot això provocat per l'arribada
'd'un front fred procedent del Nort.

Esperem que aquesta petita invasió d'aire freed
no hagi estat molt forta perque a la primavera pot
fer mal be l'agricultura.

Horaris
TRENS
Palma-Sólar:
08,00 - 10,40 - 13,00 - 15,15 - 19,45
Sblar-Pa1ma:
06.45 - 09,15 11,50 - 14,10 - 18,30.

TRAMVIES
Stdar-Port
05,55 - 07,03 - 8,00 - 09,00 - 10,00
- 11,00 - • 12,00 - 13,03 - '14,60 -
15,00 - 16,00 - 17,00 - 17,55 - 19,00 -
20,00 - 121,00 Diurnenges
Feshos).
Port-Sbaar:
06,20 - 07,33 - 08,25 - 09,30 -10,30 -
11,30 - 12,30 - • 13,25 - 14,33 -
15,33 - 16,3o- 17,09-18,0918,30 - 19,30 -
20,20 - 21,10 (21,20 Diumenges I  Fas-
tse).
AVIS: Els trames marcats amb un
&lacen amb las ambades y salirles
deis trens

AUTOCARS
(Dell d'abd al 30 de Septernbre)
Paana-VaIdamoaso-Delti-Post da
Serfer 07,30 - 10,00 - 12,00 - 16,15 -
19,33
VaIdemosaa-Osia-Port de Salar
10,33 - 12,33 - 16,45 - 20,00
Deril-Port de Sedar: 06,15 - 10,45 -
12,45 - 17,00 - 20,15.
Post de Stidar-Daia-Valdantaa-
sa-Palma: 07,30 - 09,30 - 14,30 -
16,09-18,09 .18,00
Deldi-Voldemossa-Polnia:
08,00 - 10,60 - 15.03 - 16,30 - 18,00
Seder-Port de Palomea:09,00.
Pon da Sbaer-Pott di PollaNs:
09,30
Pea de Pasiva - Sedar. 16,00

BARQUES
Pon de Stdar-Sa Calobra: 10,00 -
15,00
Sa Glabro-Por? de Sedar 12,03 -
16,45.

FARMACIA DE GUARDIA
A rAluntarnent (Police Municipal) vos
indicaran la farmAca a la goal vos po-
den dirigir.

Telèfons
Ajuntament de Sallar ... 630200/0204
Oficina Municipal del Port 	 630101
Ajuntament de Fornalutx 	 631901
Ajuntament de Deià 	 639077
Jutjat de Sóller 	 633721
Notaria 	 632611
Rectoria 	 630602
Policia Municipal 	 633721
Policia Municipal-Urgències 	 633721
Guardia Civil 	  630203
Bombers 	 632500
Unitat Sanitaria 	 633011
Creu Roja 	 630845
Mercat 	 630231
Escorxador 	 630561
Cementiri 	 631429
Residencia-Hospici 	 630777
Depuradora 	 630842
Correos 	  631191
"El Gas", s.a 	 630128
Servei Funerari 	 630805
"El Gas" s.a. (avenas) 	 630198
"El Gas" sa, (Urgències) 	 631108
Locutori Biniaraix 	 630017
Obres de Port 	 633316/69
A.S.C.P. (Ca'n Dulce) 	 632421
Circulo Sol lerense 	 631206
La Unión "Sa Botigueta" 	 630163
Defensora Sol lerense 	 631556
Ferrocarril de Sóller 	 630130
Cia "Barcos Azules" 	 630170
Cia "Tramontana" 	 632061
Parada Taxis-Es Port 	 631384
Parada Taxis-Saller 	 630571
Parada Taxis-Sa Torre 	 631379
Autocars Llompart 	 202125
Autocars Sallar 	 632821
Autocars Repic 	 630567
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Molta Palla i Poc Bessó
Es Pagès

Quina tristor...
Jesús, bon Jesuset! Quina tristor hi ha per la nostra

plaça des de que ens han Ilevat els monicipals durant tot
el matí. Veure aquel l guérdia amb ulleres que mirava per
darrera la finestra i que quan n'havia de menester qual-
cun que estava al carrer, per no fer ridícul cridant-lo per
l'emissora ho feia pegant copets al vindre amb l'anell del
casar, era tot un goig...

La plaga ha perdut molt. Ja va perdre, segons els ro-
mantics, quan Ii canviaren el nom de Plaza de Calvo So-
telo i Ii posaren Plaça de la Constitució, quan el Bar
España va canviar aquelles cadires que tenien de Gorda
de plàstic per aquestes d'ara i quan varen desaparèixer
les antigues Cases de la Vila.

Está ben clar que entre uns i altres volen fer de la
nostra estimada plaga un lloc comú corn totes les demés.
La oroya le tenim en que el pla Sóller 93 vol fer la plaça
més important de Sóller més avall que el Mercat. Això vol
dir, sens dupte, que la plaga ja no será mai més la Plaga.

SEMBLA MENTIDA:

• Que rúnica cosa que quedará a la Plaga i hauria de
desaparèixer és l'Ajuntament.

• Que de trist esté avui el pages.
• Que tengui pena dels monicipals que han fet fogir.
• Que allá on són poden viure millor, per() segur que

no duran tant.
• Que la nostra Plaga sigui única arreu del món.
• Que els que la trepitgen siguin "de lo mejorsito".
• L'aprovat de na Teresa.
• Les futures noces de na Teresa.
• Que segons bones fonts, En Toni Repic prepari el

terreny per tornar.
• Que, si ell torna, altres partiran.
• Que amb 15 mesos es pugui passar de Brigada a

Comandant.
• eue això sols passsi a Espanya.
• Enhorabona als que ho han aconseguit.
• Més lluny... Hem d'anar més Iluny... però alerta a

fotre de cap a l'enfront.
• Que ara En Tomeu Colom no vulgui ésser mai

més escolanet del Canonge de la Seu.
• Que tal volta es puguin invertir els termes.
• Que no em puc imaginar als tres membres dels In-

dependents vestits d'escolans.
• Els del PSM facin més cara de monaguillos.

Llibres d'aquí

I quina idea més loca
que es Fill Pròdig va tenir
quan a son pare va dir:
"donau-me sa part que em toca,
tant si es molta com si es poca
feis-me part des vostros bens,
que no vull estar més temps
amb sa vostra companyia".

Son pare, en gran agonia,
quedà ple de sentiment,
Ii respongué i Ii digué:
¿On has d'anar fill meu?,
mal paradero será es teu
si me deixes i te'n vas.
Fill meu, mals comptes fas!
Pots mudar i fer-ne d'altres,
però si de mi t'apartes
mal paradero tendrás.

Es fill, pensant entre si,
que estaria millor encara

ses Ilágrimes de son pare
no el pogueren detenir.
Un gaiato molt preciós
portava en les seves mans,
anant darrera, senyors,
per tendes i cafès grans.
Els amics l'acompanyaren
fins que doblers no Hui,
però quan no en va tenir
molt prompte l'abandonaren.

I ja no tenia sabates,
ni abarques per dur a cap peu,
se n'anava coixeu, coixeu,
un poc dret, s'altre de grapes.
No va tenir altre remei
que Hogar-se per porquer
a una casa de camp
Un dia davall una alzina,
un dia estava pensant:
"que faré que no faré,
a ca nostra me n'aniré

i allá m'atendran.
Mon pare que dona pa
a tants extems i no li sap greu
i jo que som un fillet seu
també si hi vaig men donará".

"Veis, allá es el meu fill que ve,
duis-li roba i remeis,
sois que arribi amb salut,

que du es vestit vell i brut
i jo trob que en tenc que en sobren"
"Mon pare, jo no venc per menjar,
cam ni viandes mes riques,
no m'aconhort amb ses migues
que des ses vostres mans cauran".
"Fill meu, xiquet de la terra,
que m'has fet oració,
una ovella que s'esguerra
la recull el Bon Pastor".

Juan Seguí Oliver
Sóller, 23-3-1.992

Sortejos El Temps



El moix escoat
per Ribera

Aquell any hi havia esplet
d'o liva a cas Xorc i jo hi vaig
prendre paner. Allá, m'hi vaig tro-
bar bé. Cas Xorc está de cara al
sol ixent, al vessant entre el Ile-
beig i el ponent, que aleshores
presumia de tenir els marjats
millors d'aquells contrades.

Quan el sol encenia els ver-
mells de can Carabasseta, baix
del Puig des Moro, i de bon mati,
amb un santiamen aixecava la
roada fent fumet que s'havia col-
gada el vespre abans baix d'oli-
veres, garrovers i clapes grosses
de fenás.

Allá, aquell any, m'hi vaig tro-
bar be. Des de cada cap de mar-
ge podia veure els dos espigons
de pedra de l'església, els teulats
de ca meya i tota la meya vall. Els
amos, l'amo en Jaume Fiol i sa
madona, eren bona gent i jo els
vaig arribar a estimar. Ambdós
eren eixuts de cams i poc xerra-
dors. Sobretot la madona, a qui
coques vegades vaig sentir xe-
rrar. Només cridava els cans i els
moixos a l'hora de manró i, quan
ho feia amb el seu home, sempre
eren converses curtes i de po-
ques paraules que a mi em parei-
xien fetes per força.

L'amor en Jaume, de bon mati
i de dins la tafona, ens treia els
sacs amarats d'oliva esclafada
que nosaltres, encara ensorrats
de l'escalfor de IR, ens haviem
d'endur cap al tall, allá on l'ha-
viem deixat el dia abans. Des-
ores, enganxava el carro i duia la
madona a plaça amb la mica de
verdura que conrava rere les ca-
ses i per damunfel cami que va a
can Jeroni Gros. Donava ordres
a na Francisca Fontaneta, que
ens feia de majorala, i fins a mig-
dia, a la taula, no els tornàvem a
veure.

L'amo en Jaume tenia bon pa-
ladar i la madona aguiava d'allò
més bé i molt saborós. Dos pics
per setmana ens feia arròs d'oli-
var:Aquel! arròs caldós amb fe-
sols, amb moniato, un ull de col i

(.1pallfiss-ercili,,it..pastament que jo

somniava sovint-sovint tot el mati
amb el paner entre les cuixes i
arreplegant una solada!

Tenien un fill: en Jaume. Al.lot
una mica aveciat, prim de veu i
molt constipadis, que es Ilevava
el moc del nas amb una fulla de
rapa i se l'acabava de fer net amb
un mocador de quadres vermells i
llistats de color carabassa.

En Jaumet no feia res. Era de
mel i sucre. Basquejava amunt i
avall amb una somera grisa i mala
de fer caminar, traginant els sacs
plens d'oliva al graner de la tato -
na. Tot en gros: dos viatges que
feia el mati i un l'horabaixa.

Jo vaig tenir la sort que ells
era poruc a més no poder i sa
mare, la madona, em feia jeure
amb ells a un Hit gros de matri-
moni, amb dos matallassos de
llana, llençols perfumats de bu-
gada i tapament de flassades
acollidores, i pell de xot als peus
que a mi em posava de mal a pler
i, a cops, mal d'endormir. Massa
calentar!

En Jaumet es gratava les se-
des dels peus fins a la mala hora
de la nit, però a la Ilarga es con-
dormia amb la boca badada, de
cara al sótil i siulant corn una òli-
ba. Fets que, a mi, em desvetla-
ven de debò. El trui de remenar
carnes i la claror de la Ilumeta,
que mai no apagàvem, em feia

L'amo agafà el
trinxet i

Ii tallà la coa ran
de rébol

vetlar les ombres dels quadres de
sants, Iletjos i de cares Ilargues,
dels armaris de morer aforrellats i
de les cadires de boya de tota
mena.

Jo vaig arribar a estimar l'amo
i la madona de cas Xorc pel bon
tracte que em donaren aquell any
que hi vaig prendre paner, ran de
taula a aquel l animalet, i mentre
dinàvem; em va caure del l'ase
per a sempre i de tota la vida.

Ens havien sonat el corn per
davallar a dinar. Dinàvem a una
taula de noguer, curta de carnes i
Ilarga corn un Ilaiit. Quan arriba-
rem l'amo ja seia a taula, espepi-
pellant olives salades de l'escu-
della amb orelles i fent tascons de
pa amb el trinxet. Dos o tres moi-
xos voltaven davall la taula es-
prant un roegó de pa o una pell
de sobrassada, més per gola que
per fam, cerque, de fam, no en
patien si he de dir ver.

La madona havia fet plats i
nosaltres ja haviem resat un pa-
renostre. Un dels moixos, coloret
de Sant Francesc, gras i Iluent
con un canonge de la Seu, amb la
coa dreta corn una candela, co-
mençà a voltar entre les cuixes
de l'amo en Jaume i el plat que
tenia a davant.

-Cristo en Déu! fora et dic...
El moix no s'adonava que

amb la coa dreta i, potser massa
llarga, fregava toc no toc el plat
que tenia a l'abast l'amo de la ca-
sa. L'amo agafa el trinxet, abrao-
na la coa del moix amb una ma i
amb l'altra la hi talla ran de rébol.
Tira la coa dins la foganya i un re-
guerò de sant calenta feu dibui-
xos infernals per tot l'entorn de la
cuina.

Els esglais i remeulos del moix
escoat, els sentiren de s'Heretat, i
un tros de xulla salada que ho te-
nia dins la boca em boti per la pi-
tera de la madona corn si fos una
pedrada.

Uns anys desprès i per Sa Fi-
ra, en Jaumet em va dir ran de
Placa que el moix encara se'n re-

.	 No en faltada més. 6.16,719

"Miguel Marques em va feratractiu
el periodisme"

Noces d'Or Frontera-Frontera
El matrimoni Ramon Frontera Bennasser i Francisca

Frontera Bestard acaba de celebrar les seves noces d'Or.
Són cinquanta anys d'estada junts que festejaren amb
els seus 9 fills i 10 nets. Tota una gran familia que omplí
de goig el veterà matromini.

En el Convent feren una missa i després d'un dinar, la
joia d'estar junts s'uneix a la nostra fe licitació.

Registre civil

Mes de març
Neixements
SOLLER
• Ana Abelda Fries
• Gabriel Porcel Reynés
• Josep Fernández Pizá
• Valeria Salvà Crespí
• Daniel Llobera Griffiths
• Cecilia Vicens Colom
• Guillem Oliver Pastor
• Joan-Antoni Oliver Pastor
• Clara Aroca Frau
FORNALUTX
• Ana Suau Massanet

Matrimonis
SOLLER
• Miguel Bernat Puigserver amb Fermina Nadal Tomás
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Sóller i l'origen de l'escriptor

Antoni Sagristà, Miguel
Marquès, Pare Bonak,
Guillem Colom, /liarla
Mayo11 Josep Serra

Antoni Serra

Vaig 	conèixer
personatges que
em feren descobrir
móns diferents i
més suggestius:

-Antoni Sagristà
m'introduT en el món
de la pintura i em va
fer familiar l'obra del
Bosco, Vermeer,
Brueghel, fra Ange-
lico i molts més, que
he pogut admirar
després, personal-
ment, viatjant pel
món; també em Va
fer valorar d'una
manera justa els
pintors de Mallorca,
com el solleric Tófol Piza, Antoni Ge-
labert, Fuster Valiente, etc.

- Miguel Marques em a fer atractiu
el periodisme, obrint-me les pagines
del seu setmanari, el "Sóller", on vaig
començar a col.laborar a partir - dels
quinze anys amb el pseudònim
-completament piratesc, ho reconec-
de Tom Drake.

- Guillem Colom i Casesnoves, jun-
tament amb el pare Bonafé, que
m'afeccionaren quasi apassionada-
ment per la biologia i, en especial, per
l'entomologia...

Podria parlar-vos de molta altra
gent que, d'una manera o altra, em
van deixar influencia. Però voldria fer
una menció especial a Maria Mayal,
una dona admirable, d'una intel.ligèn-

poc frequent en l'època de post-
guerra: ella em va fer veure, a través
d'algunes converses i, sobretot, amb
el seu exemple de fidelitat a les idees
de progrés, que rúnica acció política
valida no era la d'un regim vencedor
per les armes, la del falangisme i fran-
quisme basada en la repressió i en la
dictadura, que era corn ens ho volien
fer creure, sinó la de la llibertat de-

mocratica.
Clar que, si Ma-

ria Maytol m'impres-
siona tant, que fins i
tot em deixà dedins
un germen de re-
bato, tal volta va
ser cerque, en part,
un altre personatge
n'havia preparat el
terreny, per bé que
no s'ho hagués pro-
posat d'una manera
deliberada i cons-
dent: em referesc al
germà gran de mon
pare„ l'apotecari
Serra.

Vull dir que una
de les persones que
jo tenia en més es-
tima, en aquesta

precisament ell: el conco Josep. Havia
estat batlle republicà, repressaliat,
perseguit, detengut a la possessió del
meu avi, Cals Reis, condemnat a pena
de mort -després d'un judici que, se-
gons ells, havia estat d'opereta (si no
hagués estat per les conseqüències
tràgiques que va tenir, afegesc jo)-,
pena que li va ser commutada per
cadena perpetua. Jo em record quan
de nin l'anavem a veure a les depen-
dencies carceraries de l'Hospital Ge-
neral, al carrer de la Pietat de Palma.
Aleshores, sense entendre ben bé
res, em fascinava aquell home magre,
de cara xuclada i ulls com espumes,
no gaire alt d'estatura. Tenia un posat
segur i, a més -això em tenia molt
sorprés-, estava pres i no se n'aver-
gonyia gens, fidel a les idees en qué
creia i per les quals havia sortit
d'aquella presó tan injusta i tan ab-
surda, d'un escriptor i polític que ha-
via mort a l'exili, a Egipte: Gabriel
Alomar. En fi, que totes aquestes rea-
litats que ara record sense nostalgia,
però si amb un sentiment profund de
gratitud, han estat l'origen de l'escrip-
tor que hi ha en mi: el meu origen:-

Nota de societat Ca Nostra



Després dels fets de l'any 1561, per evitar posteriors
profanacions i per protegir la població, es va decidir

emmurallar tot el recinte del'església, fossar i
voltants, ala vegada que es va construir una gran

sagristia, de dos cossos amb coberta de voltes de
creueria d'aresta i unes curioses ménsules. Aquesta
sagristia tenia per objecte servir de refugi a aquelles

persones que no poguessin prendre part en la
defensa: dones, infants, malalts i persones major. La
sagristia i murades foren una obra del segle XVI i per

tant, rehaixentistes.

lmatge barroca de la mare de Déu de la mamella

1. Planta de l'església barroca.
2. Porta del Fort de l'església a

Placa.
3. Porta del Fort de l'església al

carrer de Santa Bárbara.
4. Torre de defensa.

5. Pont de can Rei.
6. Pont de can Fil.
7. Actual plaga de la Constituclá.
8. Sa Raya!.
9. Carrer del Born.

10. Carrer del Vent.

Fragment del plànol de Berard i de Solé de l'any 1791

COMPRE SU -Sk- PEL
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Sont.loume, 7- Teléfono 6.31286
FABRICA: Meto, 48- Co 'n Tabolet- Tel. 630651

4	 Veu de la historia
	

Veu de Seoller/ 17 d'abril del 1992

Josep A. Morell González

El Fort de l'església es va
projectar corn un quadrilàter
de grans dimensions, fortifi-
cat, amb torres en els cantons
i murades amb espitlleres per
poder disparar amb segure-
tat des de l'interior contra els
atacants. L'unica entrada
possible era la porta que en-
cara es conserva en el carrer
de Santa Barbare, per entrar
en el fossar. Aquest pas tenia
també dos ponts Ilevadis-
sos (un interior i l'altre exte-
rior), a la vegada que la porta
es tancava amb una gran ba-
rra de ferro i molts de panys.

La Torre-presó del Fort

L'única torre de les projec-
tades que es va construir fou
la que esteva situada al cantó
que ara fa el Born amb la fa-
gane actual de l'església a
Plaga. En el plànol de Berard i
de Sola de l'any 1791 ho po-
dem veure clarament. Berard
(que no hem de confondre
amb l'arquitecte de l'església
barroca) ens diu que aquesta
torre, quan ell va visitar Sóller
a finals del segle XVIII, omplia
la funció de pressó i això es
logic ja que en aquella época
havia perdut la funció defen-
siva.

L'Arxiduc, que va realitzar
la seva visita quasi un segle
després ens descriu la torre
corn una construcció defensi-
va de tres pisos que en aquell
moment servia per guardar
els documents de l'Arxiu de
la Coil Reial. La presó ja era
a unes dependencies pròxi-
mes a l'Ajuntament.

Aquesta torre va esser
en derrocada l'any 1891.

El que encara es pot veure
del Fort de l'església.

La porta de la murada,
'que hem de creuar per entrar
al fossar abans d'entrar pel
portal de dalt, Os l'original del
fort de l'església malgrat els
afegits modernistes de la da-
rrera reforma.

També, si passejam pel

carrer del Vent des de sa Ra-
ya], veurem que, passada la
capçalera de la primitiva
església (que podem identifi-
car per la finestra romànica
abotzinada) la façana lateral
entra fent més ample el ca-
rrer i en aquesta part es per-
ceben clarament dos tipus di-
ferents de construcció: a la
franja inferior, la murada amb
les espitlleres, i a la part su-
perior, la paret que es va ai-
xecar quan construken
l'església barroca.

Construcció Barroca

A partir de l'any 1688, so-

ta el rectorat de mossèn Bar-
tomeu Rullan es varen enlles-
tir les obres d'engrandir
l'església de forma perpendi-
cular al temple ja existent.
Amb l'arquitecte Jeroni Be-
rard i l'escultor Lluc Mesquida
es varen construir sis trams,a
més del presbiteri, de forma
que l'església arribava fins a
on ara hi ha la capella de la
Mare de Déu dels Dolors i la
del Cor de Jesús. Aquesta
església es va cobrir amb vol-
tes de creueria i aquest es un
tret arcatizant ja que el Barroc
feia ús de la volta de canó.
També es construí en aquesta
obra la capella fonda del Ro-
ser amb cúpula sobre petxi-

nes amb un Ilanternó a dalt.
Malgrat es beneís el 15

d'agost de l'any 1711, no es
va acabar l'obra fins que es
col.loca el portal principal
l'any 1747. Aquesta nova fa-
gana del temple va provocar
la necessitat d'obrir una nova
porta a la part de la murada
que donava a l'actual plaça
de la Constitució eure el
plànol de Berard i de Solé).
L'Arxiduc ens diu que
aquest nou accés al Foil va
esser tapiat en alguna oca-
sió per por dels moros i
només a finals del segle XVIII
varen desaparèixer les eleva-
des mesures de seguretat i
aquesta porta va romandre

oberta

Les voltes de
l'església barroca

Les voltes varen esser
començades l'any 1722 sota
el rectorat de mossèn Felip
Torelló, que va prometre cin-
quanta lliures per cada arc
total que es fes, això va pro-
vocar que seguissin el seu
exemple altres capellans i par-
ticulars. El 12 d'agost de l'any
1729 es va anunciar amb re-
pics de campana la col.loca-
ció de la primera clau i fins
l'any 1733 no es va acabar la
darrera volta.

El bisbe Bernat Nadal va
acometre les obres d'ornat in-
terior, creant una "junta de
l'obra parroquial que va
enllestir la seva tasca els anys
1798 i1818.

El portal de dalt

Si observam darrera el re-
taule de la capella de Sant
Antoni, on es troba el portal
de mig punt visible des de
l'exterior de l'església, i que
era l'entrada primitiva, podem
veure amb claredat que en
!loe d'omplir per reforçar les
parets de la nova església
que s'estava construint es féu
un arc escarser. Aquest fet
només tendria explicació si
s'hagués volgut seguir utilit-
zant el portal primitiu per ac-
cedir al temple. Això, unit al
fet que l'actual portal de dalt
es va construir l'any 1782, Os
a dir, trenta-cinc anys després
del portal principal, ens fa
pensar que durant tot aquest
temps la gent entreve a l'edi-
fici pel lloc on ara hi ha la ca-
pella de Sant Antoni, per tant,
un tram més aprop del presbi-
teh actual. Podem concloure,
doncs, que l'entrada de la
primitiva església es va seguir
utilitzant durant quasi un
segle més.

El que encara podem veru-
re de l'església barroca

A la façana Os evident l'es-
til moderniste de Rubió, però
l'interior conserva 'estructura
barroca originaria. Fins i tot la
part qu afegiren a la planta de
l'església quan feren la refor-
ma modernista respecta els
trets estilístics de la construc-
ció anterior. A l'exterior, con-
servam un element que ens
indica on acabava l'església
barroca: Si davallam pel carrer
del Vent en direcció a la plaga
de la Constitució, passades
les murades renaixentistes
amb espitlleres, podem veure
les pedres cantonals de l'an-
tiga façana barroca.

L'antic portal major de
l'església barroca ara forma
part del retaule de la capella
del Baptisme.
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Del 18 d'abril al 3 de març el pintor alemany exposarà al
Oaf è Nou

Jupper Honrath no vol
anar d'artista yuppie

fruit deis marxants
Salvador Martínez

La galeria d'art del
Cafè Nou, mecenes de
joves promeses i amants
de tot tipus d'inquietuds
artístiques ens vol fer
gaudir aquest mes d'abril
amb l'obra de Jupper
Honrath.

L'artista que, a hores
d'ara, també té una ex-
posició a la ciutat ale-
manya de Traben-Tra-
bach vol presentar, a la
nostra Vall, un recull de
feines on la inspiració,
que li ha donat la nostra
natura, s' ha fet art.

Aquest jove artista
alemany que viu amb no-
saltres des de fa sis anys
ens diu que sols ho fa per
temporades,
anant i venint,
crec jo, de to-
tes les parts
del món. Prova

són les
moltes exposi-
cions que ha
realitzat pertot
arreu i per ci-
tar-ne algunes
podríem dir la
de Mainz,
Wiesbaden,
Frankfurt,
Darmstand i
Sao Paulo, la
qual cosa, Ii fa
signar la seva
obra, més que
corn a ale-
many, corn a
ciutadà del
món donat el
recíproc reco-
neixement de
germanor que
hi ha entre el
lloc, el tema i
l'execució de
l'obra.

Darreramen
t d'això fa
molta estona— tots sabem
que hi ha un terratrèmol
permanent de nous
llenguatges plàstics
que volen fer el camí de
l'avantguarda artística.
Jupper Honrath —fent un
joc fácil de paraules, però
no per això menys ced-
es un artista honrat que
fent Os d'una tècnica, ja
vella, ens vol fer arribar un
missatge nou. Jupper es
dels pocs artistes que te-
nen aptituds i actituds
que l'avalen corn un artis-
ta compromès amb el
seu temps. Prova d'això
es la seva militància acti-
va a favor d'un sempre
tan necessari discurs
ecologista. Jupper creu
que la nostra Vall, mentre
no caigui en mans d'es-
peculadors i interessos
econòmics fácils i sense
seny, encara es un para-
dís de la natura, ple de
Ilums i recons de somni.
Millor això, que anar dar
tista per la vida amb aires
de Déu per damunt dels
qui l'adoren, o anar d'ar-
tista yuppie, fruit dels

marxants que hi ha darre-
ra el món obscur de l'art

Opinió de les galeries

Segons les pròpies
paraules de l'artista des-
prés de plantejar-li tota
aquesta problemática ens
va dir:

- Las galerías sólo son
una posibilidad más para
mostrar el arte. Lo que
sucede, es que es el alto
precio que tienes que
pagar para enseñar lo
que estás haciendo. Es
un juego, un duro juego
para que el público sepa
que existes.

Poc després va afagir:
— Estoy en desacuer-

do con el mundo de las

galerías que trabajan con
ese afán. desmesurado,
falso y engañoso, para
poner a los artistas en la
cresta de la ola como un
preciado producto que
tiene que venderse. Ha-
cen, sin duda alguna, un
flaco favor a lo que es el
arte verdadero, sincero e
intimista.

La verdad del arte es
que hoy las galerías mar-
can y dictan el arte que
tiene que venderse, sin
dejar lugar a lo que el ar-
tista pueda pensar. Nun-
ca fue tan cierto aquello
que reza de que "no son
todos los que están ni es-
tán todos los que son".

A pesar de les dificul-
tads de l'idioma la con-
versa amb Jupper fou
Ilarga i amb un gran con-
tingut.

"La vida sempre es
canvi

Jupper es dels qui
encara pensen que en art
no está tot dit. Malgrat to-

tes les tècniques hagin
estat exaurides, el dis-
curs pot ser innovador.
La vida sempre es canvi i
per això, el futur sempre
es possible. L'art es un
instrument per dir i per
anotar el que l'home nota
i diu des del seu interior.

Per Jupper, l'art es
una necessitat que co-
mença amb un codi íntim
i personal i acaba en el
diàleg col.lectiu entre l'ar-
tista i el públic.

L'aquarel.la i el tamany

L'aquarel.la, que es el
motlle que ha elegit Jup-
per per contar la seva his-
teria, cerca uns efectes
de textura i de Ilum que

no són usuals
dins el món de
l'aquarel.la i el
més important
de tot, el que
[liga tot això,
es el tamany,
el gran tamany
de les seves
obres.

El que es
molt important
per ell dins el
món de l'aqu-
rel.la i sempre
segons les se-
ves paraules
es que l'aqua-
rel.la no et dó-
na una segona
oportunitat a
l'hora d'execu-
tar l'obra. Té
molt d'impro-
vització.

Sols val la
primera pin-
zellada, el
primer color, el
primer traç. No
et pots equi-
vocar. El que sí
pots fer es

començar mil i una vega-
da la sempre ben espe-
rada obra.

Històries inèdites

Les aquarel.les de
Jupper Honrath volen ser
una millora dins les histò-
ries que conta l'art. Tenen
alguna cosa d'inèdites,
un crit d'esperança dins
la gran confusió que, en
aquests moments, impe-
ra dins el món de l'art.

Fent ús de les parau-
les tranquil.litat, poesia,
sensualitat i cant als sen-
tits, Jupper no pot deixar
ningú decebut, més bé
tot el contrari, ens fa af a-
gir a la seva recerca, al
seu viatge entretengut
per un món on tots ens
enfilam pels turons
d'unes pinzellades feme-
nines.

Fidel a sí mateix, sigui
ben arribat aquest recull
de feines ben fetes, i que
la flavor de les flors
d'Honrath puguin germi-
nar en un bon discurs.
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"Cavallet
quan eres
joves" es
representara
al Teatre
Alcazar.

El grup "Corriola" estrenarà una
obra de Joan Mas per les Fires
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El grup solleric "Corriola" está treballant
des de fa uns set mesos en el muntatge d'una
obra de teatre que té la intenció d'estrenar per
les Fires i Festes de maig. En la segona posta
en escena d'aquest grup de teatre participen
una vintena de persones, entre apuntadors,
actors, maquilladors, figurinistes i demés
col.laboradors que treballen tots sota la direc-
ció de Tomeu Campins.

Culebró

En aquesta ocasió, la peca elegida es titula
"Cavallet quan eres jove", original de l'autor
deianenc Joan Mas, ben conegut dels nos-
tres escenaris, que ha aportat la seva  visió par-
ticular al muntatge. L'obra que ens oferirá "Co-
rriola" es un melodrama ambientat a una casa
senyorial mallorquina, especia de culebró a

l'antiguea que incorpora, ¡Del:), les peripècies
d'una somera.

Efectes especials

Tomeu Campins, a preguntes de Veu de
Sóller ha contestat que el grup está preparant
el muntatge amb molta il.lusió. "Tenim l'espe-
rança —digué Campins— que el públic respon-
gui amb la mateixa força i el mateix entusias-
me que a la primera obra que muntàrem. A la
nova posta en escena hem cuidat molt els de-
talls, des dels decorats fins al mobiliari, els
hums, la música i els efectes especials, perquè
entenem que a una obra de teatre tenen molta
importáncia aquests tipus de detalls, corn te-
nen igualment importáncia les persones que
col.laboren des de darrera l'escenari".

L'obra será interpretada en els principals
papers per Esperança Jaume i Josep Sam-
pol, i estrenada dijous, dia 7 de maig, al teatre
Alcázar.



La quantitat recaptada serà deficitària

Consens per pujar moderadament
l'Impost d'Activitats Econòmiques

Tots els grups municipals que integren el consistori solleric es mani-
festaren d'acord en augmentar moderadament el coeficient que regula
l'Impost sobre Activitats Econòmiques. Aquest impost s'implanta per pri-
mera vegada aquest any 1992 i substiturrà els antics imposts de Llicencia
Fiscal, de Radicació i de Publicitat.

Redacció

En el Ple celebrat el
passat dimarts, tots els
grups politics municipals es
mostraren d'acord en fixar
en el 1,1 el coeficient a apli-
car en aquest impost. Això
suposa un augment del 10

respecte a la quota as-
signada individualment per
Hisenda a cada un dels
contribuents; quantitat molt
moderada si es considera
que la llei permet incremen-
tar l'impost fins al 60 Així
i tot, alguns comerciants i
industrials poden veure
augmentada la pressió fis-
cal fins a un 500 %, depe-
nent de la quota que li ha
assignat Hisenda, que es
independent del coeficient
que aprova l'Ajuntament.

El coeficient que grava
les activitats per la seva si-

tuació segons la categoria
dels carrers no sera modifi-
cat. Es a dir, tant pagara un
comerç a l'Harta que al Port
o ala Plaça Constitució.

Menys inversions

La proposta de l'equip
de govern preveia un in-
crement del 20 %, però fou
unanimament acceptada
una esmena del grup
UM-PP per rebaixar aquest
percentatge fins al 10%.

El tinent-batle de temes
econòmics, Tomás Arbo-
na, manifesta que amb
aquest petit augment
l'Ajuntament recaptarà una
quantitat molt inferior als 40
milions pressupostats per
enguany. "Per aquest motiu
- digué - la inversió en millo-
res pel poble haurà de ser
molt inferior a la prevista,

pea') també seta inferior la
pressió fiscal".

El grup UM-PP base la
seva proposta en el fet que
hi ha un 20 % d'empreses
solleriques que no s'han
donat d'alta a Hisenda; en-
tre d'elles, 49 de construc-
ció, 13 cafeteries, 6 perru-
queries, 3 hotels i 7 tallers
mecànics. Creuen els con-
servadors que si s'aconse-
guís posar al cija el padró de
contribuents, l'Ajuntament
podria recaptar la diferencia
entre el 10 % que ells pro-
posen i el 20 % que volia
aplicar requip de govern.

No obstant això, l'únic
organisme que pot interve-
nir per actualitzar els pa-
drons es la Delegació d'Hi-
senda, que ja ha comunicat
de forma oficiosa que no
disposa de personal sufi-
cient per emOrendre aques-
ta tasca.

Les escoles preparen unes planes extres

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)

teells AINA
FABRICACION PROPIA
CONFECC70 A MIDA 

17((.15 7,7 40A 

Embutidos Agulló S.A.
CASA FUNDADA EN 1900	 N.1. F. A. 070021327

TEL. 1971163 01 68
Ide 80 12 y de 2o 6 excepto sábados y días festivos)

AVDA. ASTURIAS, 4 A - APARTADO 2- SOL LER (MALLORCA)

Veu de Sóller
PUNTS DE VENDA

Sóller: Estonc de Plaça. Con Godo. Con Pere. Con Calatayud. Cala-
bruix. Con Miguel Llauner: Botiga Sa Creu. Botiga Cono Marqués.

L'Horta: Comestibles Vidal. Port. Quiosc Lorent. Papeleria Chachi. Dos
Amores. Fornalutx: Con Corona. Deia: Es Forn. Palma: Quiosc del Born.
Estanc Plaça Fleming.
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Deia

La depuradora serà operativa
a finals de juny

P.P.

Les empreses OMS Ibérica i Melchor Mas-
caré' s'afanyen en executar la segona fase del
projecte de sanejament dels carrers de Cela.
La depuradora es troba en plenes obres i
s'espera que estará en condicions d'entrar en

Ajuntament

Surten a subhasta
les obres d'ampliació
del Centre Sanitari

P.P.

La comissió de Govern municipal apro-
và la setmana passada el plec de condi-
cions particulars per a l'execució del projec-
te d'amonedó del Centre Sanitari ubicat a
l'antic edifici de Les Escolépies. Aquest pro-
jecte, redactat pels serveis  tècnics de la
Conselleria de Sanitat del Govern Balear,
preveu l'ampliació dels despatxos dels
metges, ATS i enfermeres, l'acondiciona-
ment -dels serveis d'urgències i l'habilitació
d'una sala de reunions i arxiu per als pro-
fessionals que treballen al Centre.

Per a la realització d'aquest projecte
s'utilitzarà la primera planta de l'edifici.

Vint-i-dos milions

Les obres seran adjudicades per l'Ajun-
tament per contractació directa. El projecte
tendrá un cost de 22.865.603 ptes.; és a dir
20 milions a compte de la Conselleria i •
2.865.603 ptes. a càrrec de l'Ajuntament. El
termini de duració de les obres s'ha fixat en
sis mesos.

Una vegada publicat el corresponent
anunci al BOCAIB, els constructors interes-
sats en realitzar aquesta obra podran for-
mular les seves propostes a les oficines
municipals. L'adjudicatari de la contracta
hauré de depositar una fiança definitiva
equivalent al 4% del cost de les obres.

que seran publicades a Veu de Sóller en el núme-
ro corresponent a les Fires i Festes de maig.
Aquesta publicació extra ha estat possible grades
a la iniciativa dels professors de català dels col.le-
gis ¡ala  col.laboració económica de "Sa Nostra".

Potser que joves
de fora venin
droga a Sóller

Redacció

El passat diumenge la Policia
Local rebé una trucada telefònica
d'un pare que denunciava que al
Port de Sóller, dos joves s'havian
acostat al seu fill de 8 anys i li ha-
vien ofert provar o comprar una
cosa que duien dins un paquet i
que pressuptament es tractava
de droga.

Aquesta no és la primera ve-
gada que als voltants del Camp
d'Esports del Port es fan ofertes
d'aquest tipus als al.lots que ju-
guen per allá.

La descripció que els infants
donaren dels pressumptes vene-
dors fa pensar que es tractava de
dos joves de fora de Sóller d'uns
20 anys aproximadament, un
amb una caçadora de pell i l'altre
amb una caçadora texana. Un
dels dos individus portava una
part del cabell pintada de verd.

La Policia Local, per la seva
banda, ha disposat un servei de
control per aquella i altres zones
per intentar agafar als autors
d'aquests tipus d'activitats delic-
tives.

Redacció

Les escoles d'E.G.B. de la nostra comarca es-
tan treballant en la preparació d'unes planes extra

servid abans de finals d'any
D'altra banda, les obres d'installació de la

xarxa de clavagueram també estan bastatht
avançades i són molts els carrers que tenen
col.locades les canonades i s'han asfaltat de
bell nou. En aquests moments s'està treballant
a la zona d'Es Clot i en els ramals que van a
parar ala depuradora.

HOTEL
LA RESIDENCIA

PRECISA
BOTONES

CARNET B 1
INF. TELF. 63 90 11



La inauguració de l'exposició d'Artesania comptà amb una nodrida presència de públic.

Sol.licitud d'ajudes per a
la Residència de l'Hospital

Redacció

Durant l'any 1991,
l'Ajuntament ha realitzat
nombroses millores a la
Residencia Nostra Senyo-
ra de la Victória, sempre
amb financiació munici-
pal: s'ha instal.lat la cale-
facció, s'ha modernitzat
la sala d'estar i gimnàs,
s'han canviat les antenes
de televisió i s'ha instal.lat
un nou ascensor.

Segons el Tinent-batle
de Cultura, Miguel Na-
dal, fins ara no s'havia

pogut sol.licitar cap ajuda
econòmica al Govern Au-
tbnom perquè les sub-
vencions eren molt espe-
cifiques. Ara, en canvi, hi
ha la possibilitat d'obtenir
qualque ajuda per finan-
ciar les obres ja realitza-
des.

Per tant, el consistori
en Ple acordà dirigir-se a
l'INSERSO i a la Comuni-
tat Autònoma per soLlici-
tar subvencions per a les
obres realitzades a la Re-
sidencia, que ascendei-
xen a un total de
10.443.752 ptes.

La Pasqua, renovació de
les promeses del baptisme

Avui, Divendres Sant,
dia de la passió i mon del
Senyor als nostres ulls no
poden deixar de mirar el
carni del nostre Senyor i el
nostre Mestre que dóna la
vida. Avui escoltem corpre-
sos el realt de la seva pas-
sió, preguem amb fe per
tots els homes, adorem la
creu de Jesús cerque d'ella
en rebem la salvació i la vi-
da, i combreguem amb el
Pa reservat el Dijous Sant,
en espera de l'Eucaristia de
Pasqua.

Per celebrar la passió
de Jesús, a les parròquies
del Port i de Biniaraix hi
haurà avui una celebració a
les 18 h., una altra a les
18,30 a l'Horta, a les 19 h. al
Convent dels SS.CC. i a
Sant Bartomeu, i a Forna-
lutx a les 20 h.

El Sermó del Devalla-
ment el pronunciará mos-
san Ramon Lladó i segui-
dament tendrá lloc la pro-
cessó a les 21 h. A Forna-
lutx, la processó será a les

21 h. i a Deia a les20,30h.

Laudes i Vetlla
Pasqual

Demà, dissabte hi haurà
Laudes Solemnes a les
8,30 del mati a la parroquia
de Sant Bartomeu.

La Nit de Pasqua hi hau-
rà Vetlla Pasqual, solem-
ne celebració de la ressu-
rrecció de Jesucrist i reno-
vació de les promeses del
baptisme: A Dea, a les 20
h.; a l'Horta, a Biniaraix i a
Fornalutx, a les 21 h.; al
convent dels SS.CC. a les
22 h.; i al Port i a Sant Bar-
tomeu a les 23 h.

Diumenge de Pasqua

Diumenge de Pasqua,
processó de l'Encontrada
i Eucaristia Solemne a les
9,30 h. A Fornalutx i a Deià
seré a les 10; a l'Horta, a
Biniaraix i al Port a migdia;
al monestir de l'Olivar a les
18 h.

Veu d'Església

CAFETERIA
SOLLER
Necesita

CAMARERO

BENS D'AVALL

RESTAURANTE

Permanecerá abierto domingo noche y
lunes al medio día. Cerrado lunes noche
y martes debido a la fiesta de Pascua.

Reservas: Telf. 632381.

AJUNTAMENT DE SOLLER

REUNIO DE MOROS I PAGESOS
Dimecres dia 29 d'abril a les 21,00 hores,

a la CAPELLA DE LES ESCOLAPIES.

Temes:
CARTUTXOS.

SOPAR DE MOROS I PAGESOS

El Regidor de Cultura.
63 41 06
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Casal de Cultura

Inaugurada l'exposició "Artesania
i Cultura de la Dona"

P.P.

Nombroses varietats artís-

tiques sorgides de les mans
de la dona sollerica poden es-
ser contemplades a la sala
d'exposicions del Casal de
Cultura des del passat dis-
sabte.

La mostra d'Artesania i
Cultura de la Dona, organit-

zada per la directiva de la
Biblioteca i Foment de la Cul-
tura de la Dona, fou inaugu-
rada a les set de l'horabaixa, i
compta amb la presencia del
regidor de cultura, Miguel
Nadal.

En aquesta ocasió, l'orga-
nització ha volgut restringir la
presencia massiva de vano-
ves, que en altres ocasions
omplien la sala. Mantetes,

llençols, tovalloles, estovalles,
torcaboques, mocadors, coi-
xineres, faldes de camilla, jer-
seis, jesusets i ciernes roba de
casa ornamentada amb bro-
dats de ganxet i de punt
mallorquí constitueixen la ma-
jor part de l'exposició, que es
complementa amb capcetes
de joies, composicions de
flors seques i pintures a l'oli. A
resaltar també les peces de
cerámica: ribelles, tasses, pit-
xers, gerres i rajoles.

En definitiva, es tracta
d'una exposició ben muntada
on es pretén mostrar la rica
activitat artística de la dona
sollerica actual. Una exposició
que estará oberta al públic,

durant totes les festes de
Pasqua.

Seguint amb la implanta-
ció paulatina de la reforma
circulatòria, demà entrara en
vigor la peatonització del
Carrer de sa Lluna. Per tal
motiu, el transit de vehicles
per aquel l carrer estará pro-
hibit tots els dissabtes dema-
ti, des de les vuit fis a la una
del migdia. Els vehicles que
circulin per aquella via seran
desviats cap al Carrer de les'
Animes o cap al Carrer de
Santa Teresa, a l'altura de la
posada de Montnaber. L'ac-
cés a la Plaça Constitució es
farà a través dels carrers ,

Sant Bartomeu i N Sra. de

Bonany.
També quedará tancat a

la circulació el Carrer Cirstó-
fol Colom i una part de la
Plaça Constitució: el boci
que va des del Café España
fins a la Farmacia Torrens.
Els vehicles que' baixin pels
carrers del Vent i de N Sra.
de Bonany hauran de seguir
per davant l'església de Sant
Bartomeu i les Cases de la
Vila.

Tal com ha explicat el re-
gidor responsable de Circu-
lació, Miguel Gual, si l'expe-
riència resulta positiva, a mit-
jan maig entrara la segona
part del projecte, que consis-
teix en tancar a la circulació
tot el centre de la ciutat.

Demà es tanca a la circulació
el Carrer de sa Lluna

Circulació
	

Serveis Socials

L'OF1S del Puig Major té en programació nomborses activitats per als soldats.

Redacció

Aquesta setmana ha que-
dat oficialment inaugurada
l'Oficina d'In formació a/ Soldat
del Puig Major, de la que n'és
responsable el Tinent Antonio
Matitos.

Aquesta oficina ja . ha de-
senvolupat activitats diverses
des de principis d'any i esta
enfocada a esser un lloc d'or-
ganització de l'esplai del sol-
dat, així com informar-lo de les

possibilitats que té per desen-
volupar-se dins la vida civil i mi-
litar.

Moltes activitats

Les	 activitats	 previstes
dins el present trimestre són
moltes:

Un torneig de futbol-sala i
un de voleibol, una excursió a
La Granja d'Escodes, una
dada de confraternització de
tot el personal del Puig Major

que consistirá en una excursió
al Port de Pollença on tots els
caps, oficials i suboficials que
vulguin, podran acompanyar
als soldats lliures de servei.

Com a activitat cultural es
té previst organitzar un con-
curs que consistirá en trobar
dades històriques a la bibliote-
ca del Puig Major. El guanya-
dor gaudirà de 7 dies de per-
mis extraordinari. Aquesta ac-
tivitat esta pensada per a qué
el soldat es familiaritzi amb la
biblioteca i el món del llibre.

Exèrcit

S'inaugurà al Puig Major l'Oficina
d'Informació al Soldat



L'Ajuntament elabora un informe per
defensar-se del recurs de l'ex-recaptador

G.M.

Un informe elaborat
per l'advocat Agustí
Cerveró, comenat per
l'Ajuntament, afirma que
el recurs presentat per
l 'ex -recaptador Jaume
Fullana respecte del seu
cessament es pot de-
sestimar.

Els fets

Recordem que l'Ajun-

tament en ple va acordar
per unanimitat no pro-
rrogar el contracte amb
el recaptador municipal
el dia 16 de desembre
de 1991.

Posteriorment, el dia
10 de gener de 1992,
l 'ex- recaptador Jaume
Fullana va presentar un
recurs de reposició ba-
sant-se en una pres-
sumpta mala fe de
l'Ajuntament, manca
d'audiència cap a l'inte-
ressat i pressumpta il.le-
galitat formal del decret.

L'informe jundic

Basant-se	 en	 els
drets legals, l'advocat
Cerveró considera que
"s 'ha d'estimar plena-
ment ajustat a Dret
l'acord objecte del re-
curs i no es pot atendre
per tant, la petició de
suspensió i, en definitiva,
que és procedent deses-
timar el recurs de repo-
sició interposat el 10 de
gener del 1992 pel Sr.
Jaime Fullana Cardell
contra l'acord del ple".

L'informe seré pre-
sentat al jutjat correspo-
nent del cas perquè dic-
taminisenténcia.

L'oposició

El portaveu dels In-
dependents, Bartomeu
Colom, afirmà que pro-
bablement el recurs es
perdre i s'haurà d'in-
demnitzar el senyor
Jaime Fullana amb quin-
ze O vint milions de pes-
setes.

Avui, ceràmiques, pintures
i escultures a Sa Tat ona
de Fornalutx

Avui, divendres, a les
7 de l'horabaixa, s'innau-
gura als locals de Sa Ta-
fona una exposició de
quatre artistes: Philip
Clevenger, Martín Alva-
rez, Ross Danis i Joy

Beasdmore.
Aquest col.lectiu uti-

litzarà una sala molt gran,
la més gran de Fornalutx,
després de l'Església i
seguirá tenint oberta l'ex-
posició el dissabte i diu-
menge, 18 i 19, matins i
capvespres, de 11 a 13
hores i de 17 a 20 hores

Mort i vida
Ressegir el camí de

Jesús, les seves petja-
des... i encarar—nos amb
les misèries que tenim al
davant, no defugir—les,
perquè també totes elles
formen part de la nostra
vida...

Qui pot esquivar el
dolor, la solitud o la mort?

Estam fets de tal ma-
nera que el patir estará
sempre present al nostre
camí...

I Jesús, amb la seva
Creu i Ressureecció, ens
va al davat. I no ens mou
a resignar—nos, esfon-
drats, davant el sofriment
ola mort...

El Crucificat, una ve-
gada Ressuscitat, ens ha
obtingut la victòria de la
bondat i la misericòrdia
sobre l'odi i la venjança;
la victòria de la pregaria i
la fe sobre la desconfian-
ça i el pesimisme; la vic-

Oda del somriure i l'esti-
mar sobre l'angoixa i la
fredor; la victòria de la
comunicació i la ma ober-
ta sobre els morros do-
sos ¡el puny estret.

Tanta victòria es per-
sonifica a Sóller en la
nostra Mare de Déu. En
el somriure enlairat de la
Verge s'hi endevina ja la
nova vida de la Pásqua.
Si la Mare engendré el
Fill, ara es estat el Fill
que ha recreat la seva
Mare i, amb ella, a tots
nosaltres.

Refets per a la Vida,
la Tendresa, la Joia i la
Pau.

Així ha de donar goig
viure molts d'anys!

"Sollerics, a la
que ho podem aconse-
guir!Al.leluia.

Llorenç Lladó
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Art

Futbol I Regional

El Port de Sóller suma dos negatius
davant un dels "colistes"

Bielet
	

i pel Sant Jordi a Ortega i
dues a Ferrer, qui va ser ex-
pulsat.

Port de Sóller: García,
Coll, Piza, Bauzá, J.Arbona,
Cabot, Jorquera, P.Arbona, No va poder ser
Rivera, Aguiló, Manrique.

C.D.Sant Jordi: Capellá,	 Al partit jugat diumenge
Puigserver, Bergas, Munar, passat dematí al Camp Infan-
Crespí, Estrany, Garau, Ferrer, te Lois, el Port de Sóller no va
Rodríguez, Rotger, Piza. ser cal* de guanyar a un

Arbitre: Senyor López dels colistes, sumant dos ne-
Mora, mostrà targetes gro- gatius que li fan baixar una
gues pel Port de Sóller a Coll, quants Ilocs a la classificació
Bauza, García i Piza, Vázquez general.

El passat divendres es va inaugurar a la nostra ciutat una
nova tenda de cosmètics naturals Naturae. Una gran gama de
productes naturals i una immillorable professionalitat dels seus
responsables fan gaudir al poble de Sóller d'una botiga que és
l'enveja de qualsevol ciutat gran.

La senzilla pero acurada decoració d'Orla a la sala un impac-
te de grandesa incomparable i convida a provar aquest nou es-
til de cosmética natural. Es poden comprar des de sals de bany
fins a olis corporals, sabons, regeneradors, flors seques, am-
bientadors i una infinitat de productes que si no es troben a
l'exposició podran ser facilitats pels responsables.

Enhorabona!

PLAGUES DELS CITRICS
I DE L'OLIVA

La Comercial Química Massó, a través
del seu distribuidor a Mallorca PROCAMP,
organitza i patrocina una conferència sobre
plagues dels cítrics i les oliveres. Es tracta-
ren especialment les plagues de copinyeta,
trips i demés malalties dels tarongers i les
llimoneres, així com les picadures i demés
plagues de l'olivar.

La xerrada es celebrarà dimarts, dia 28
d'abril, a les 20 hores (vuit del vespre) als
locals de la Cooperativa Agrícola "San Bar-
tolome.

Per PROCAMP,
Sebastià Llaneras.

PARA LA AGENCIA
AFECTA EN SOLLER

SELECCIONAMOS POR NECESIDADES
DE CRECIMIENTO

PERSONAS
REQUERIMOS

—Edad de 18 a 40 años.
—Ambos sexos.
—Dedicación exclusiva.
—Afán de superación y ambición de futuro.

OFRECEMOS
—Elevados ingresos.
—Incorporación a un equipo joven y dinámico.
—Apoyo en la gestión mediante continuas campañas publi-

citarias.
—Contrato mercantil (desde el primer día).

INTERESADOS PRESENTARSE EN PLAZA CONSTITUCION N° 3, 1°,
DE MARTES 21 A JUEVES 23 DE 10 A 12 HORAS.

ATENDERA SR. LOU.



XXVII Cinturó Ciclista Internacional a Mallorca

Bona actuació d'en Xesqui Horrach
Joan

El Cinturó tingué de
nou un sol color: el de les
esquadres estrangeres,
que dominaren la "Clàssica
Internacional" dins tots els
camps, des de el comen-
çament fins a la darrera
pedalada.

A pesar de la crisi exis-
tent actualment tornarem
tenir, molt possiblement
per darrera vegada, "Vol-
ta a Mallorca per Aficio -

nats ".

Cent cinquanta-sis co-
rredors (81 estrangers, 21
mallorquins i els restants
peninsulars), distribuits
dins 26 equips prenderen
la sortida a la Primera Eta-
pa, dia 7. Després de 93
qms. el lituà Jan Kirsipuu
s'imposa a un sprint mas-
siu de més de cent homes.
El solleric Ramon Ros in-
tenta saltar del compacte
grup bastantes vegades,
sense aconseguir-lo.

A la segona jornada
(segona i tercera etapa),
que brilla pel mal temps
(pluja i calabruix), el corre-
dor tetó Arvis Piziks passa
a comandar la general,
mentres el trances Philip-
pe Lauraire s'imposava
clarament a la segona eta-
pa de 92 qms. i el ciclista
de la Selecció Olímpica Al-
varo González (Campió

d'Espanya de Fons en Ca-
rretera) aconseguia l'únic
triomf no estranger al im-
posar-se a la contra-rellot-
ge de 6'2 qms., a la que en
Ramon Ros perdia 13" i
en Francesc Horrach
quaranta-quatre. El solleric
ocupava a la general el lloc
14 (primer mallorqua a
103", i el deianenc el 74 a
1 '34".

Arribem a la quarta
etapa, el dia 9, a la que es
produia el primer contacte
amb l'alta muntanya, impo-
sant-se sense dificultats a
l'arribada el líder Arvis Pi-
ziks. Al pas pel Puig Major
Ros i Horrach anaven dins
els grups capdavanters,

però la sort no els acom-
panyà, caiguent tots dos a
la baixada a "tomba oberta"
cap a Sóller. Per la nostra
Ciutat passe un grup de
20 homes en cap, dins els
que es trobava el ciclista
deianenc, seguits a
1'30" pen Ros.

Per damunt Can Bleda
entre el primer i el darrer
home hi havia una diferen-
cia de més de 24 minuts.
Horrach entra en el lloc 28
a 48" del guanyador. A la
general el deianenc que-
da a 222", en el lloc 33, i el
solleric a 343", en el lloc
41.

El trances Christophe
Dupouey guanya la cin-

quena etapa, de 150 qms. i
tres ports de primera, el
divendres dia 10, i en Pi-
ziks es consolida en el li-
derat. Horrach entra en el
lloc 70 a 339' 'del guanya-
dor i en Ramon Ros en el
100 a 2354" (Pel Puig Ma-
jor ja passa a més de 15
minuts). Quedaren 118
homes en cursa.

Cent quaranta qms.
plans a la sisena etapa a la
que el lituà Kirsipuu
(guanyador de la Primera
Etapa) s'imposà al sprint
final. Piziks (que seguia de
líder) entra el tercer. El co-
rredor solleric i el deia-
nenc segueixen en el ma-
teix Iloc i amb el mateix
temps de l'etapa anterior.

I final de Cinturó a les
Avingudes de Ciutat, el
diumenge dia 12. Corn de
costum s'imposa un altre
estranger, en aquesta oca-
sió el trances Philippe
Lauraine (guanyador de la
Segona Etapa).

Arvis Piziks fou el
guanyador absolut. El pri-
mer mallorquí es classifi-
ca en el lloc vintè (Gabriel
Aynat). El C.C. Caiman,
(formació dins la que milita
en "Xesqui) per no perdre
aquesta bona costum fou
el primer equip mallorquí.
Horrach queda en el lloc
45 de la general a 550" del
líder, i Ramon Ros en el
lloc 77, a 2626".

n••

La sort no acompanyà ni al representant solleric ni al deianenc.

AJUNTAMENT DE SOLLER 
POLICIA LOCAL

La Policia informa que dissabte dia 18 d'abril, a partir
de les 9 hores i fins les 13 hores, es peatonizaran els
següents carrers:

Cl. Sa Lluna, Pl. Constitució prolongació del correr de
Sa Lluna fins l'Apotecaria Torrens, c/. Cristòfol Colom fins

el carrer Romaguera.

Uller

El Sóller va treure un
punt del camp del
Mallorca At.

Bielet

Mallorca At.: Prats,
Oscar, Juanman, Julián,
David, Sacares, Toro,
Dami, Coll (Rafa, min. 45),
Rafita, Nono.

C.F.Sóller: Juanjo,
Edu, Tovar, Martín, Bru-
gos, Bestard, Marín, Bal-
tasar (Cladera, min. 70),
Tudurí, Hurtado, Rodrí-
guez.

Arbitre: Senyor Ca-
rrasco Garcia, el qual va
mostrar targetes grogues
a Toro i Nono pel Mallorca
At. i a Brugos i Tovar pel
C.F.Sóller. •

Gols: 1-0, minut 60,
Nono. 1-1, minut 77, Tu-
dur

Comentan

Al partit jugat al
Camp Miguel Nadal
diumenge passat, el
C.F.Sóller va treure un
positiu més davant un
dels gallets de la Tercera
Divisió Balears, després
de jugar una primera part
amb un joc de mig camp,
tenint el C.F.Sáller la més
clara oportunitat a una
jugada de Tudurí que
s'escapa i quan la pilota

estava per entrar a la por-
teria un' defensor la va
desviar.

Els gols

A la segona part el
Mallorca At. va empènyer
més, però el Sóller es de-
fensava bé i amb ordre.
No obstant aconseguiren
el gol amb una jugada de
Julián i remat de Nono.

El Sala-, després del
gol advers va seguir fui -

tant aconseguint el gol de
l'empat al minut 77 pel
gran golejador Tudurí.

Prop de jugar la
Copa del Rei

Després d'haver pun-
tuat dins el camp dels
gallets i amb el seu bon
joc exhibit, el C.F.Sóller,
de jornada en jornada, es-
ta més prop de jugar la
Copa del Rei.

Balears

I aquest cap de set-
mana el C.F.Sóller es pot
apropar encara més a
aquesta meta proposada
per enguany si demostra
la seva capacitat davant
el Balears.

gedalp4
Pizzería — Café — Croisanteria

Cl. Lluna, 5 iag 630907 - 07100 SOLLER

Batejos, comunions, noces...
Nosaltres vos ajudam a celebrar-ho
aquí a ca-vostra. Servei a domicili.

Pizzes per endurs'en.

GABINET DE
PSICOLOGIA

ANSIETAT	 DEPRESSIO
ESTRES	 TABAQUISME
FRACAS ESCOLAR 	 ENURESIS
HABITS NERVIOSOS
C. Vives 14-2 0 — Telf. 630492

Horari de 3 a 8 capvespre.

Calle Luna,12 • Sóller

Mallorca • Tel. 63-04-47
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Futbol III Divisió
	

Ciclisme

Tres
jornades pci
aquest cap
de setmana
festiu

G.M.

Després d'una setmana
de descans forçat a causa
de la pluja el passats dissab-
te i diumenge es disputaren
dues jornades, iniciant així la
segona volta.

La jornada número deu
es juga diumenge i dona els
següents resultats: Can Reus
6 - Pep Toni's 6, L'Horta 11 -
Fullets 7, Esportiu 4 - Kaiser-
lauten 9, Téntol 3 - Caliu 10 i

FERRETERIA

Almogàvers 1 - Rock & Gol 7.
La múmero 11 es disputa

dissabte i conclogué de la
següent manera: Esportiu 21
- Téntol 4, Rock & Gol 16 -

L'Horta 5, Almogàvers 5 -
Fullets 1, Pep Toni's 4 - Kai-
serlauten 15 i Can Reus 10 -
Caliu 6.

Jornada triple

Per tal d'avançar partits
per poder acabar el torneig a
temps l'organització ha pre-
parat per aquest cap de
setmana festiu tres jornades:

Gol ¡19 h. Almogàvers - Kai-
serlauten.

Dilluns dia 20: 15 h. Kai-

Fullets - Rock & Gol,	 17 h.
Caliu - Esportiu,	 18 h.	 Can
Reus - Téntol ¡19 h. Pep To-

serlauten 	- L'Horta,	 16	 h. ni's - Almogàvers.
Avui	 divendres: 	12	 h.

Pep	 Toni's	 -	 Caliu,	 15	 h. Rack &Gol 	 11 10	 1	 0	 101 	35 	21
Fullets	 -	 Esportiu,	 16	h. 	Al- Can Reus 	 11 6	 2	 3	 82	 57 	 14

mogàvers 	- 	Téntol,	 17	h. Pep Toni's 	 11 5	 3	 3	 104	 70	 13

L'Horta - Can Reus i 18 h.
Kaiserlauten - Rock &Gol.

Almogàvers
Esportiu S 	
Caliu 	

11
10
11

6	 1	 4	 54	 55	 13
6	 0	 4	 73	 59	 12
5	 2	 4	 62	 59	 12

Dissabte: 15 h. Pep To- Kaiserlauten 11 5	 1	 5	 80	 66	 11
ni's 	- 	Esportiu,	 16	 h.	 Can Fullets 	 11 2	 3	 6	 51	 64	 7
Reus - Fullets, 17 h. Téntol - L'Horta 	 10 2	 1	 7	 47	 70	 5
L'Horta, 18 h. Caliu - Rock & Tanto' 	 11 0	 0	 11	 45	 146	 0

Futbol Cinc en Pista



Presentació del "Tercer
Ralli Vall de Sóller"

Joan

Dilluns passat tingué lloc a la "Pizzeria Domenico" dé!
Port de Sóller, la presentació de la tercera °Oció del

Vail de Sóller", organitzat per l'Escuderki del ma-
teix nom, que es disputará els dies 2 i 3 de Maig

Constará de dues seccions, repetint-se a cada una
d'elles els següents trams cronometrats:

Rynalutx - Sóller, %Miar - Dei& Bunyola - Orient,
Calmad - Gorg Blau i Moncaire - Sóller.

Les inscripcions es troben obertes des de el passat
dia dos, tancant-se dia 27 d'aquest mes, a les nou del
veSpre. Els telétons de contacte dais organitzadors sén:
6442A8 i 63.34.50, estant ubicat et seu local social en el
M'ingle, núm. 22, del Port de Salar.

J

Futbol base

Els juvenils ja han acabat la !liga

Els infantils a dos partits de proclamar-se Campions  

Jota _ 

SENIORS FEMENINS
.1. Mariana 64
Puigpunyent 38 

Domini de comença-
ment a final, sense pro-
blemes. Partit que en cap
moment tingué cap dificultat
pel Mariana, que aria sempre
per davant amb unes dife-
rencies comódes, podent
gar totes les jugadores.

JUNIORS MASCULINS
Campos 53
J. Mariana 48 

Desastres partit el del
Mariana amb el colista
Campos, que fins ara només
havia guanyat una confron-
tació. En el descans l'avan-
tatge a favor del Campos era
de més de 20 punts. A pesar
de que els sollerics tingueren
una petita reacció no basta
per guanyar el partit.

MINIS FEMENINS
J. Mariana 64
S.V. Paul 11

La superioritat fou to-
tal. El Mariana no tingué rival
en cap moment. El marcador
el diu tot.

MINIS MASCULINS
S.Agusti B 30
J.Mariana43

Partit molt disputat, amb
una primera part a la que el
Mariana no acabava de
trobar-se bé. A la segona
part continué l'igualtat entre
els dos conjunts, però amb
uns sollerics mes entonats i
amb més encert cara a la
cistella local, aconseguint
una important victòria.

INFANTILS FEMENINS
Mol inar 41
J. Mariana 48

Partit molt igualat de co-
mençament a final. El Ma-
riana jugà molt be, demos-
trant que no eren lògics els
resultats dels darrers partits.

CADETS MASCULINS
J. Mariana 69
Patronat 48

Patronat 34
J. Mariana 68

Acabada la Lliga co-
mençe el Trofeu Rafel
Coll, que es disputa per eli-
minateiries.

A la primera el Mariana
s'enfronta al Patronat a doble
partit, guanyant cada vegada
per diferencies abultades.

A la primera confronta-
ció, a pesar dels 21 punts de
diferencia el partit fou me-
diocre, tirant a dolent.

No obstant a la segona
confrontació els sollerics f e-
ren un excel.lent partit,
guanyant de 34 punts, jugant
tots a gran nivell.

Jugaren i anotaren en
el primer partit: Arbona (2),
Castañer (16), Cobos, Ortiz
(7), Gelabert, Serrano (4),
Sampol, Vicente, Gil (1), Es-
tarás (9), Ali (12) i Rodenas
(18).

Jugaren i anotaren en
el segon partit: Castanyer
(6), Cobos (14), Arbona (3),
Ortiz, Gelabert (12), Serrano,
Sampol, Marques (7), Gil(7),
Estarás (9), Ali (6) i Rodenas
(4).

INFANTILS MASCULINS
Sa Pobla 35
J. Mariana 44

Jugaren i anotaren: Bo-
ta, Moya (5), Cobos (3), Celia
(1), Cifre, Arbona (14), Rultan,
Marques (3), Vicente (13),
Frau (2), Morell (3).

Els parcials cada 10
minuts foren: 12-8, 10-16,
441 i 9-9, anotant 14 tirs ffiu-
res de 38 intents.

Dissabte es trobava en
joc la primera plaga i prac-
ticament la Lliga. La con-
frontació era de gran interés i
a priori un partit igualat, i així
fou.

Els 8 primers minuts fo-
ren de domini local amb un
parcial de 10 a 0. Tot feia
pensar que Sa Pobla no tin-
dria problemes per guanyar.
Pan') una reacció del Mariana
8 dos minuts del primer quart
deixà el marcador en un 12 -
8.

En el segon quart les co-
ses cambiaren de color i el
Mariana remonta el marcador
per arribar al descans amb
un 22-24, amb un parcial de
10-16 el tercer quart, que
corn el segon fou de clar
domini dels sollerics. Amb un
parcial de 4-11 el darrer
quart el Mariana sols es de-
dica a mantenir la diferencia
per acabar guanyant per 9
punts i derrotar al segon
classificat i màxim rival de
cara al Títol, Sa Pobla, que
només havia perdut un partit,
a Sóller, per dos punts.

A destacar quel els
al.lots del Mariana seguei-
xen imbatuts i a sols dos
victòries per proclamar-se
Campions de Lliga del
Grup B.

El vinent dissabte no hi
ha jornada.

TERCERA DIVISION
Cala	 Or-Llosetense 	 1-1 Arenc:11- Aloya' 	 3-0
Portmany -Radia C.M 	 2-2 FlEtrreries -Manocor 0-0
S. Eulália - Ferriolense 	 0-0 P. Colvià - Ibiza 	 0-0
Cardassar - España 	 1-1 Mallorca At. - Sóller 	 1-1
Poblense -Seislán 	 4-0 Baleares -Son Roca 1-0

Ibiza 	 32 26	 6	 0	 70 11 58 +28
Manacor 	 32 23	 1	 8	 50 24 47 +15
Mallorca At 	 32 16	 10	 6	 45 25 42 +10
Baleares 	 32 17	 8	 7	 49 32 42 +10
P. Calvià 	 32 14	 10	 8	 48 23 38 +6
Portmany 	 32 16	 6	 10	 35 31 38 +4
Sóller 	 32 15	 7	 10	 48 31 37 +7
Cardassar 	 32 13	 8	 11	 37 39 34 +2
Alayor 	 32 13	 7	 12	 43 32 33 +1
Eladio C.M. 	 32 12	 9	 11	 44 36 33 +1
Ferriolense 	 32 12	 8	 12	 43 36 32
S. Eulália 	 32 10	 10	 12	 32 35 30 -2
Ferreries 	 32 9	 10	 13	 39 38 28 -4
Arenal 	 32 7	 11	 14	 29 34 25 -7
llosetense 	 32 8	 9	 15	 38 48 25 -7
Son Roca 	 32 9	 7	 16	 24 39 25 -7
Poblense 	 32 8	 8	 16	 32 41 24 -8
España 	 32 8	 6	 18	 32 52 22 -10
Seislán 	 32 8	 4	 20	 26 46 20 -12
Cala d'Or 	 32 2	 3	 27	 13 124 7 -27

PRI MERA REGIONAL

Pto. Pollenso - Soledad 	
Port de Sóller- Sant Jordi 	
Collerense - At. Rofal 	
Artá -Génova 	
Independiente -Margaritense 	

1-2
0-1
1-5'
1-2
0-1

Sta. Eugenio - Escolar 	
J.Sallista de S. - Rotlet Molinor 	
Consell -Petra 	
Cide - Alquería 	

2-0
1-2
3-1
3-0

Génova 	 30j 21 4 5 74 33 46 +16
At. Rafol 	 30 18 6 6 67 23 42 +12
Consell 	 30 18 6 6 52 27 42 +12
Soledad 	 4 10 43 34 36 +6
Independiente 	 33 15 6 9 49 45 36 +6
Margaritense 	 29 12 8 9 51 45 32 +2
Cide 	 30 13 5 12 56 46 31 +1
Rotlet Molinar 	 30 13 4 13 42 48 30
Pto. Pollensa 	 30 13 3 14 47 45 29 -3
Sta. Eugenio 	 30 9 10 11 ao 38 28 -2
Port de Sóller 	 30 11 6 13 55 59 28 -2
Colleren se 	 30, 11 5 14 46 52 27 -3
Petra 	 30 9 8 13 36 44 26 -2
Alquería 	 30 8 10 12 43 55 26 -4
Artá 	 30 8 9 13 34 54 25 -5
Escolar 	 39 7 8 15 34 58 22 -7
Sant Jordi 	 29 8 6 15 45 69 22 -7
J.Sallista de S 	 30 2 6 22 25 65 10 -20

JUVENILES I REGIONAL. G. A.
Sóller, 1 -G.Alcudia, 3	 Petra, -Campos, Aplaz.
Barracor, 4 -Poblense, I	 España, 1 - J.Sallosta A, 3
B.C.Millor, - Pto. Pollenso, Aplaz. 	 Pollenso, 4-. Escolar, I
Binisalem, 6- Felanitx, 4	 Murense,	 - Manacor A, 5

Manacor A 	 30 26 4	 0	 111 11 56
J.Sollisto A 	 30 24 3	 3 143 21 51
Poblense 	 30 15 7	 8	 60 39 37
Sóller 	 3010 3 1	 70 45 35
B.C.Millor 	 28 14 6 8	 55 33 34
España 	 30 14 6 0	 66 53 34
Escolar 	 30 10 9 1	 56 52 29
Campos 	 29 11 7 1	 64 71 29
Barracar 	 30 8 12 0	 64 66 28
Pollensa 	 29 9 9 1	 41 49 27
G.Alcudia 	 30 11 3 6	 58 63 25
Petra 	 29 9 6 4	 45 55 24
Murense 	 30 10 3 7	 60 90 23
Felanitx 	 30 5 7 8	 48 98 17
Binisalem 	 28 6 3 9	 41 100 15
Pto. Pollensa 	 29 3 2 24	 35 172 8
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Automobilisme

JUVENILS I REGIONAL
C.F. Sóller, 1 —Alcúdia, 3

Alineació: Alcover, Pomar,
David, Bernat, Castañer (Se-
guí), Valls (Colom), Jiménez,
Guerrero, Rodríguez, Molino
(Carbó), Ros.

Gols: Pomar a la treta
d'un corner.

Comentari: El darrer partit
no va deixar massa bon gust,
ja que una derrota no es agra-
dable. El resultat era una mica
injust, tres pics varen arribar a
porta i tres gols, i per alta
banda els sollerics gaudint de
moltes més oportunitats no va-
ren marcar.

A la la. part el resultat era
de 0-2 però, corn hem dit
abans, per ocasions no vàrem
estar, ja siguin les d'en Rodrí-
guez, en Jiménez, Guerrero
o Bemat.

A la 2ona. part es va sortir
fent una forta pressió, però
prest a un contratac, els visi-
tants estableixen el tercer gol
que posava les coses molt
costa amunt, així i tot els solle-
rics seguien creant oportuni-
tats de gol i va ser a la treta
d'un, corner quan en, Tolo
Periiiirmarcavarúnic gol. •

Proper partit: 20 abril, 16
hores. Sellar —Fortuna Dus-
seldorf.

CADETS
Patronat,l—C.F.Sóller,3

Alineació: Gregori, Ribas,
Padilla, Martínez, Colom, Ro-
dríguez, Ros, Casas, Carbó,
Valcaneras, E nsehat (Hernaix).

Gols: 1 Valcaneras, Her-
náiz, Enseñat.

Comentari: Resultat molt
positiu per les aspiracions dels
al.lots d'en Miguel Bestard per
optar a una tercera placa.

Els sollerics en tot moment
varen ser superiors gaudint de
més i millors oportunitats que
els locals.

BENJAMINS
Mallorca, 4—Sóller, 4

Comentari: Partit molt difí-
cil, ja que es tractava de jugar
amb el primer classificat, però
amb un bon plantejament dels
entrenadors es va treure un
resultat forcé. positiu.
- Proper partit Sellar —
Penya Arrab40, ib el result
ernada de 1	 sollerics.

EL GAS S.A.
PAGO DE DIVIDENDOS

Se anuncia a los Sres. accionistas que el Consejo de
Administración, en la reunión del 28 de marzo, acordó el
pago de un Dividendo a Cuenta de los Resultados del
Ejercicio de 1991 de un 10% (bruto), lo que representa
75 ptas. líquidas por cada 1.000 ptas. de valor nominal.

El pago se hará efectivo a partir del próximo 21 de
abril.

El Consejero-Delegado.

Ca'n MIQUELET
Cafeteria —Snak Bar

En Toni i na Karien vos comuniquen que desde fa
uns dies s'ocupen del Bar de Ca'n Miquelet i aprofiten

per oferir-vos les seves "tapes" especialitzades
en marisc.

Teléfono: 63 01 19
Avda. Cristóbal Colón 	 07100 SOLLER
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Gran anknació en els dos tornejos
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Cursa de mitjans de transport

Qui és més rápid?

Qué és?
Des de diversos punts de la ciutat surten al mateix temps: un conductor

de cotxe, un motorista, un ciclista, una persona que va en metro, una que va
en autobús i una a peu. Això per cada punt de sortida.

L'objectiu es arribar el primer a un punt central, on hi esta instal.lat el
control de temps i els periodistes. Els punts de sortida i el d'arribada són
escollits de manera que cap mitjà de transport sigui afavorit o perjudicat a
priori.

Aquestes proves es feren primer a Londres, després a Berlin, i finalment
a Barcelona.

Els temps cronometrats canten: LA BICI ES EL MITJA DE TRANSPORT MES RAPID A LA CIUTA I

Joan

Perquè	 serveixen
aquestes proves?

Per demostrar quin es el
mitjà de transport més ràpid
dins les grans ciutats, consi-
derant e/ temps real de porta
aporta....

Amb aquest objectiu els
Amics de la Bici organitzà-
rem a Barcelona la tercera
prova. Ja sabiem els resultats,
però calla demostrar-ho.

Ara tenim més argu-
ments i objectius a l'hora
de fer campanya per la bici
en les nostres ciutats.

Quaranta persones inscri-
tes voluntàriament, en convo-
catòria pública, (totes elles
expertes en el mitja de trans-
port escollit) utilitzaren cinc
sistemes de transport dife-
rents per arribar a un mateix
punt, amb sortides simultà-
nies.

Cotxes, bus, metro, moto,
bici i, esporàdicament, a peu,
sortiren des de 8 punts, a dis-
tancies diverses del Iloc
d'arribada. A les 19 hores, els
cinc participants en cada ruta
sortien del punt de trobada a
cercar el seu vehicle, que es-
tava correctament Iligat o es-
tacionat al punt més proper
possible, o el transport públic
a la parada més escaient. Es
dirigiren per la ruta que consi-
deraren millor al punt d'arri-
bada, i estacionaren correc-
tament el seu vehicle (si en
tenien) al punt més proper
possible. Al moment d'arribar
a la taula es compta el temps
emprat.

Una valoració ràpida dels
resultats es la següent: La bi-
ci guanya a set de les vuit
rutes, incloses les de més
llargària (5'5 qms.). La moto
només a una ruta, i per vint
segons, i el cotxe perdé qua-
si per tot arreu... Els trans-

ports públics no feren tampoc
gaire bon paper en el transit
actual.

Es de remarcar que el
cotxe, una màquina capaç
de superar sovint els 200
qms./hora arribé més tard
que un simple vianant...

Per això seguim sostenint
que la BICICLETA ES EL
MILLOR TRANSPORT PER
LA CIUTAT fins i tot en les
nefastes condicions actuals,
ja que es més rápida que els
altres mitjans, no fa fum ni re-
nous, no gasta combustible i
no provoca accidents impor-
tants. La moto que guanya a
una de les rutes, es rúnica
competidora de la bici, es
més rápida sota certes cir-
cumstancies. Pene) no ofereix
aire net, ni silenci, ni seguretat
per als altres usuaris del ca-
rrer. Sense comptar les ele-
vades despeses de manteni-
ment amb que carrega el seu
usuari...

Joan

A bon ritme, superant
inciús tes previssions deis
orgarktidors- , es vanen ce-
lebrant ets dos tornejos de

TomoiggarCeniron
P. J8011086-1_ Bota 100
J. 000:610* 79 - A. 1460::for 100
B. Enaltlfit 100 P. ráitit§ 75
R. Forteze66- L. Bota 100
A.Larea4a:r95 - P Jarree 100
J Sodlitai00 - J. Quft<!-W54
M. CitiiihOttaa 90 hiPerrer
L acIti_100Torres 44
AB,. LoomorEr141101Vit_ 24- ?J. Lt ailfc1 0100

aR:Eii;r%'°3-j
	IX

B.Ensterlat57 - L. Bota 120

billar que es disputen ac-
tualment ala nosttaCtutat

En el del "Contra" en
Llorenç Bota ja ha pres la
clavantera, d'una forma im-
perado, mers dins la Se-
gona Categoria hi ha un

Tornaigde*Sallotigueta"
B  Paktu2-A4. Forrar°
J MahottgRAiWirelI 0
A Cattot0400 .1; Momer2
L.Ba	 •

7 4A010160
B Paleir2Atette*kr0
A. Pon*24kAttell0
R. RxtrutikkAllasasnovas O

449001400440t9 2
A. LotaidititzigFerrer O
A. PatilirOAPalou 2
A. CoMis*11000‘P. Moren 2
L BOtt12-r Ptomer O

Jorquera 2 - T Plomer O

empat a 14 punts entre en
Forteza i en CasasimPiNts.
La millo; tacada correspon
també a Lloren; Bota, amb
24 carambOle4.
de les cdtfrdettedietittletes
fins ara són aquests:

PETITS ANUNCIS
RECEPCIO DE PUBLI-

CITAT per al "Diario de
Mallorca": esqueles,
publicitat en general,
classificats, etc.

Telefonau al 63.14.62

	

BANUS	 antiguitats.
Restauració, compra i
venda de mobles i d'ob-
jectes antics. Carrer de la
Rosa, 3. Telf. 63.28.73 i
63.10.67.

COMPRAM MOBLES i
qualsevol altra cosa rústi-
ca o antiga. Pagam al
comptat. Antiguitats An-
toni de sa Coma (Jeroni
Bisbal). Carrer del Vicari
Pastor, 8. Telf. 63.08.65 i
63.07.68.

ES TRASPASSA LO-

CAL COMERCIAL al ca-
rrer de sa Lluna. Telf.
63.06.51 i 63.01.32.

' VENC PISOS a Sóller,
al carrer de sa Mar, can-
tonada 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 arios a La Caixa.
Resto, facilidades. Tell.
63.07.97.

PUERTO DE SOLLER
Primera línea. Local co-
mercial apto para cual-
quier negocio. Interesan-
te. Tell. 63.39.21 i63.38.89.

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

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

SUZUKI SANTANA
Samurai. Vendo. Telf.
63.20.77.

SE VENDE LOCAL ap-
to para garage, almacén o
vivienda. Superficie: 120 ó
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-
sefiat A.P.I. C/ Rectoria, 4.
SOLLER. Telef. 63.03.98.

PASTISSERIA Frau ne-
cessita dependenta. Telf.
63.06.51.

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

PUERTO DE SOLLER
primera línea. Local co-
mercial apto para cual-
quier negocio. Interesan-
te. Telf. 63.39.21 i63.38.89.

SE VENDE R-6 matrí-
cula PM-B en buen estado.
Precio: 100.000 ptas. Tell.
63.27.91.

SE TRASPASA local
comercial primera línea
Es Través, bajos hotel
Edén. Oportunidad única.
Tell. 63.28.39 o 63.32.14.

GAS-OIL per a cale-
facció a domicili. Telf.
63.14.62 i 63.03.87.

ES VEN Opel Corsa
PM-AM. 300.000 ptes. Telf.
63.13.12, de 8 a 15 h. De-
manau per Tomeu.

ES NECESSITA de-
pendent o dependenta a
mitja jornada. Informació:
estanc de plaga.

ALQUILO local comer-
cial calle S. Juan, núm. 18.
Tell. 63.03.61.

LLOGARIA GARATGE
per a guardar mobles.
Telf. 63.15.49.

ES LLOGA pis total-
ment amoblat a Sa Roca
Rotja.

Tell. 63.18.75.

S'HA PERDUT una
cusseta pastor mallorquí
negre. Agrairem si qualcú
ens pogués donar infor-
mes.

Telf. 63.12.14.

PANIFICADORA
FRAU. Necessitam apre-
nent o aprenenta de pas-
tisseria. Tell. 63.01.32 i
63.06.51.



Assemblea general del Defensora Sollerense

La Societat s'endeuta a causa de les
obres de manteniment de l'edifici

	
I

Redacció

El passat diumenge, en
. segona convocatòria, es ce-

lebra l'assemblea anual
ordinaria de la Societat re-
creativa i cultural Defensora

• Sollerense.
Va obrir la sessió el pre-,.

' sident de la mateixa socie-
tat Jaume Oliver Sastre i
continua el tresorer actuant
en qualitat de secretan. Va
Ilegir l'acta de la sessió an-

- terior i va exposar al públic
la seva aprovació que fou
aceptada per unanimitat.

Corn a segon punt es
passa a donar compte de
l'estat econòmic de la so-
cietat que mostra749,004
pessetes d'entrades i
1.334,673 pessetes de sor-
tides.

Aquest saldo en des-
cobert ha estat degut a les
importants obres de restau-
ració de la façana de l'edifi-
ci que superen, malgrat els
ajuts humans i personals
de les persones que hi fan

3 - feina, les9previsions i possi-
1 bilitats econòmiques de la

" societat. El saldo deudor ha
sigut cobert, pel moment,
per un col.laborador anò-
nim que ha aportat 601.066
pessetes.

Es presenta el resum
de les activitats desenvolu-
pades durant el període de
l'any 1991 i 1992 i de les
activitats a desenvolupar

1
 per la mateixa societat. Ac-

tualment el número de so-
cis, després d'altes -i bai-
xes, es de 114.

La junta directiva va in-
formar de la necesitat de
reparar urgentment les teu-

Les obres de restauració de la fermio han obtingut una aluda
del Pla de Millora de Façanes. Ara manca repassar la teulada.

lades de l'edifici ja que
amenacen a una completa
ruina. Pel moment es ges-
tionaran les possibilitats
econòmiques que puguin
permetre superar aquesta
greu crisi que paralitza les
necessitats del Defensora i
obstaculitzen la seguretat
de l'edifici.

Nova Junta Directiva

Un deis punft) de l'ordre
del dia era la renovació de
càrrecs. La nova junta que-
da constituida de la se-

güent manera:

President: Jaume Oliver
Sastre

Vice-President: Jaume
Qasasnovas Sastre

Secretan: Joan Oliver i
Ramón

Vice-Secretari: Margali-
da Capó Bibiloni

Tresorer:	 Francesc
Casasnovas Suau

Vice-Tresorer:	 Pere
Mayol Jorquera

I un total de 6 vocals .
que plegats conjunten les
12 persones que els esta-
tuts estableixen.

Aina Colom no accepta la proposta
de rectificació de les acusacions
contra Pérez Ramos

J.C./G.M.

Per tal de donar les dues
versions dels fets, ens hem
posat en contacte amb Ma-
nuel Pérez Ramos i ens
contà la seva versió dels
fets i la seva proposta poste-
rior.

"Jo -diu Pérez Ramos-
quan vaig esser assabentat
per part del meu misser de
que la querella interposada
per mi en contra de les acu-
saciones que feia, Ana Co-
lom contra la meya persona,
a la Veu de Sóller la veritat
és que ja no hi pensava. Un
cop coneguda la resolució
del jutjat, el meu misser és
posa en contacte amb el

misser de la Sra. Colom i
platetja de la meya part, que
jo sols volia que rectificas
publicament les acusacions
fetes en contra meu i que un
cop fet això, automàticament
es retirarla meya querella".

Aina Colom a través del
seu misser -diu el Secretad-
va comunicar que de cap de
les maneres faria cap recti fi

-cació i que per tant es man-
tenía ferma amb el contingut
de l'escrit publicat a you de
&filler.

"El seu misser -continua
Manuel Pérez- va parlar amb
nosaltres i ens digué que es
sentia envergonyit i que no
comprenia a la seva clien-
ta."Jo no comand -va dir el
misser-, comanda el que

paga que és el client". A par-
tir d'aquí no em queda més
remei que dur endevant la
meya querella i ja veurem
que passa. Si vol rectificar
encara hi és a temps".

Aina Colom

Per la seva banda l'auto-
ra del poltimic escrit, Aina
Colom, ha manifestat la se-
va voluntat de no rectificar
les seves paraules perquè és
exactament el que pensa.

Afirma també que els
fets que ella dóna corn a
certs a la seva carta eren de
domini públic i fins i tot al-
guns diaris en donaren cons-
tancia escrita.

Obrim local comercial per
lloguer i venda de maquinària

per la construcció   
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Cultura La XII Mostra Folklórica será entre el  14 i el I 9 de juliol      

Humbert Bronsard, autor del cartel! de
XII la Mostra Internacional Folklòrica

El pintor solleric Hum-
bert Bronsard Rul.lan ha
estat l'encarregat enguany
de confeccionar el cartell
que será el símbol més
evident de la XII Mostra
Internacional Folklórica
que tendrá lloc aquest es-
tiu.

El cartell será presen-
tat en un acte públic el dia
de la Fira a la Sala Magna
de l'Ajuntament, i poste-
riorment es repartirá per
tal que la seva difusió sigui
máxima.

La difusió del cartell
significará que la Mostra
és a prop: aquesta edició
tendrá lloc entre els dies
14i 19 de juliol.

Els components de
l'Organització de la
Mostra, que durant tot
l'hivern ja han estat ges-
tionant invitacions a grups
folklòrics de l'estat espan-
yol, d'Europa i d'altres
continents inicia ara els
darrers tràmits de cara a la
inclusió d'aquestes agru-
pacions ala Mostra.

Prest será necessària
l'ajuda d'un nombrós
equip de col.laboradors de
cara a la preparació de
l'estatge dels dos cente-
nars i mig de persones
que participaran en la XII
Mostra. Per tant us ani-
mam que ens ajudeu con
en edicions anteriors.

També serà necessària
• l'ajuda económica d'enti-
tats diverses, a les quals ja
s'han demanat subven-
cions. Corn en anys ante-
riors Sa Nostra será la
máxima patrocinadora de
l'event cultural, juntament
amb el Consell Insular de
Mallorca i l'Ajuntament de
Sóller.

Per últim no ens resta
més que agrair sincera-
ment la molt bona dispo-
nibilitat de l'artista Hum-
bert Bronsard per la con-
fecció del cartell anuncia-
dor de la XII Mostra que
ben prest ja s'iniciarà.

Organització de la Mostra




