
Moltes novetats a les
processons d'enguany 

Redacció

La Setmana Santa, culminada
amb el Diumenge de Pasqua, es
el moment de l'any més important
per la comunitat cristiana, i aixf ho
ha manifestat en els tradicionals
actes organitzats ala nostra
comarca. Des del diumenge de
Rams fins al dia de Pasqua han
estat moltes les celebracions
religioses i populars, en les quals
ha destacat l'augment
considerable de participació
respecte d'anys anteriors.

Altre aspecte a remarcar són
les innovacions que s' han produ'll
ales imatges de les processons:
l'habilitació d'una nova
imatge per ala Confraria de
l'Esperance i un estendard de
nova construcció que sortiren a
les processons, i la restauració
d'una imatge de fusta de Crist
Ressuscitat que sortí a la
Processó de l'Encontre, que no
era exhibida en públic des de feia
quasi 50 anys.

Automobilisme   

Degut a problemes amb la
Conselleria de Transports

El Tercer Ral.li Vall
de Sóller en perill

Joan

Dilluns, a les nou del vespre, es tancaran
teòricament les inscripcions del "Tercer Ral.li
Vall de Sóller", que es tindria que disputar els
dies 2 i 3 de Maig, tal corn avançàvem a edi-
cions precedents.

No obstant al moment de redactar aquestes
línies perilla la celebració d'aquesta interes-
sant prova, al no concedir la Conselleria de
Transports la seva autorització pel tancament
de la Carretera de Deia, lloc a on está previst es
disputin dues cronometrades.

Albert Frau tenia previst reunir-se, juntament amb el
President de la F.T.B.A., amb els responsables de la

Conselleria i de la Prefectura de Transit.

—71

Ditimenge, Paricaritat
a la Capelleta

G.M.

Digapfás de la SeArnana Santa l'Esgl4sia celebra tradi-
cion*fefit el Pancaritat, testa de caire popular que tan
ca ffiiiaknent les grans mantiestaCions entorn de la Pas
qua.

Diumenge, a les 11'30 h esta prevista la concentra
Cie,) al Pt de Qán Rave per pokKipap al Monestir de
£Ohvarknpartteldiaenmigd'uribÉtparatqo

La testa tendrá corn a atol central la celebració euca -

rística que s'iniciara a les 17 hores.

Margarida Forteza i Marganda Fiol seran
nomenades Valentes Dones

Dijous comencen les festes
amb el pregó de Joan Oliver

Redacció

Les Fires i Festes 1992 començaran el proper dijous
amb la lectura del Pregó a l'Església Parroquial de Sant
Bartomeu a càrrec del Coronel d'Aviació Joan Oliver
Bauzà.

En el mateix acte les al.lotes Margarida Forteza i
Margarida Fiol seran investides corn a Valentes Do-
nes de l'any 1992 en substitució de Francisca Far i Jú-
lia Pérez.

El primer acte de la Fira acabará amb un concert a
Garreo del conjunt palmesa Trio Clàssic.
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para la Paz y la
Libertad	 mun-
dial",	 respecti-
vament, i també
a la Catedra "Fé-
lix Rodríguez de
la Fuente" insti-
tuida per la Co-
munitat Autó-
noma de Casti-
lla—León convi-
dat per la seva
Conselleria del
Medi Ambient.
El seminari se
distribuirá en
dues conferen-
cies: la primera
versará sobre el
sistema climatic
corn a presen-
tació general del
tema, seguida

de una exposició del discutit "efec-
te hivernacle" i les possibles con-
sequéncies a escala mundial; la
segona conferencia se referirá al
fenómen antàrtic del ozon i , llaçant
amb la primera, concluirá amb una
relació dels convenis internacio-
nals i resolucions adoptades per
prevenir al futur. El nivel l del semi-
nari será esencialment divolgatiu,
no especialitzat, per donar cabuda
a la maxima comunicació del pro-
blema, d'innegable actualitat.

Conferències sobre medi I
ambient atmosfèric per i

Miguel Ballester
Per les "Fires

i Festes de Maig
1992"	 patroci-
nades per
l'Ajuntament de
Sóller, el CASAL
DE CULTURA,
dins le seu pro-
grama d'actua-
lització científica
i devant la pro-
pera Conferen-
cia de les Na-
cions Unides
sobre el Medi
Ambient, ofereix
un Seminari
sobre el CANVI
CLIMATIC A
ESCALA PLA-
NETARIA, que
será impartit per
el catedràtic de
física MIQUEL BALLESTER
CRUELLES, professor Emèrit de la
Universitat Complutense de Ma-
drid, Expert de l'Organització Me-
teorológica Mundial en el Progra-
me de les Nacions Unides per el
Desenvolupament.

El tema ha estat exposat darre-
rament per el Prof. Ballester  de-
vant l'Acadèmia de Professors per
a la Pau Mundial celebrades sota
els principis "La Tierra, un hogar
habitable" i "Fundamentos nuevos

Església

Fires



El més
classic
deis
classics

Desnivell. Brutor. Cinema.
Autocars. Volta Piquera

w Un comunicant felicita de la perfecta circulació, pe-
re, puntualitza que hi ha un greu punt negre: davant
el Mercat. La solució que apunta és:" que es carrer i
es tramvia estiguin an es mateix nivell".

T Una comunicant, habitual del Pont de Ca N'Ai es-
queixa fort que aquell sector pateix de torrent brut i
afegeix que així corn a altres bandes es du net,
també aquí es podia fer lo mateix.

T Una jove al.lota, habitual al cine a la sala sollerica,
protesta de la mala qualitat de les cintes: "Cada 10
minuts tallen la pel.lícula i aixf un film que, per
exemple, havia de durar dues hores, en dura només
hora i mitja. Això és una vergonya!".

T Una altra telefonada ens especifica que dilluns 13 el
carrer de Tramuntana i voltants estava ple d'auto-
cars i cotxes. Diu que els autocars estaven en mar-
xa i no hi havia ni un trist municipal que organitzas
allò. "Ja podeu pensar, en arribar s'estiu, lo que
haurem de sofrir es veinats d'aquest redor

T Un veinat de Sa Volta Piquera expressa un proble-
ma que comparteixen altres veinats. "D'ença que
han tancat es Carrer Nou i es Carrer de Cetre tot
són cotxes que pugen i davallen per Sa Volta Pi-
quera. S '-alta dia hi havia set cotxes entravessats
que volien pujar i sis o set mes entravessats que vo-
lien davallar".

"Vull ser molt curta amb sa meya telefonada perquè
sa raó me vessa. Mira que pintar una Puríssima de
verd persiana!"

T Una telefonada després de peatonitzar en disssab-
te el carrer de sa LLuna: "escriviu això per sa histey
ria: m'he pogut passejar i fer ses feines tranquil,
sense cotxes. Això és massa!".

Col.laboració

In memoriam
Dia vint-i-un d'abril,

aquests dies farà un any,
morí un home molt humil,
recordau-lo, no és estrany.

Des de Palma va venir,
perquè Ii agradava més Sóller,
per establir-se aquí a Sóller,
i a Sóller va viure i morir.

El seu nom era Francesc,
de llinatge era Mas,
tothom Ii deia Francesc,
l'amo En Francesc des Mercat.

Quan de ca seva sortia,
a Plaça amb sa seva dona,
tenia una cosa molt bona,
des seu costat no se movia.

Va ser soci de pertot,
de totes ses societats,
i en aquestes entitats
les va ajudar, però molt.

També va participar
a Comissions de Festes,
I a totes aquestes gestes
Ips va aji triar a triornfar.

Quasi cada any féu de rei,
ell feia de Rei Herodes,
i quan feia aquestes coses,
tothom es treia es capell.

Va ser un gran Iluitador,
sempre amb aires de grandesa,
no va tenir mai peresa,
era un gran treballador.

Va donar educació
a totes les ses seves filles,
i corn eren instnides,
apreneren sa lliçó.

Sa dona i ses seves filles
encara pensen en ell,
i perquè són bones nines,
Ii han fet aquest present.

Tota sa seva familia el plora
a un any de sa seva mort,
i tots Ii resam cada hora
i d'ell tenim gran record.

Un amic

El Temps
Estació de Sa Vinyassa

TEMPERATURES
	

PLUJA

Màx. 24,6 dia 22
	

5,4 litres dia 16
Min. 4,4 dia 17
	

0,2 litres dia 17

CALORETA!
24'6° LA MAXIMA

D'ENGUANY

La setmana Santa va tenir diues parts molt dife-
renciades fins al punt que dijous, i divendres va ne-
var al Puig Major i el fred es va deixar sentir amb
certa intensitat.

El dissabte la situació començar a canviar i les
temperatures començaren a pujar i ja a principis
d'aquesta setmana hem tengut la máxima més alta
d'enguany amb 24'6dimecres passat,..

KeLes previsions per aquest cap de setmana
parlem de temps vairable amb possibilitats de
qualque precipitad& per avui divendres de part de
horabaixa aquesta precipitació podria anar acorn-

panyada de fang, per dissabte i diumenge el cel es-
tira un poc ennuvolat amb temperatures altes i de
moment no s'esperen pluges.

La setmana
Santoral	

Dissabte 25: Sant Marc

Diumenge 26: La Mare
de Déu del Bon consell

Dilluns 27: Sant Pere
Ermengol, Santa Zita, Sant
Toribi de Mogravejo.

Dimarts 28: Sant Vidal,
Sant Luquesi

Dimcres 29: Sant Pere
Mártir

Dijous 30: Sant Pelegrí,
Santa Catalina de Sena,
Sant Gualfar, Sant Joan
Marxant

Costumarl	
Dia 30 es el limit ma-

xim per a la venguda del
cucut.

El cant d'aquest ocel,
encara que sigui de per
hure, assegura al qui el
sent que el món no está
per acabar-se.

"Si pel trenta d'abril
no sents el cucut cantar,
senyal qu el món s'aca-
bara"
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Molta Palla i Poc Bessó

Es Pagès

SEMBLA MENTIDA:

• Els merders que s'organitzen per l'Alqueria del
Compte amb la circulació.

• Que ja és ben hora que hi posin alguna solució.
• Que n'Aineta nostra s'hagués fet un monyo tan

formós el Divendres Sant.
• Que tots els ¡oyes i no tan joves la miressin.
• Que al pagas Ii hagin fotut el seu "despatxu" a

dins les botigues.
• Que li ha anat ben bé, perquè quasi el foten al

carrer.
• Que el Golfo i na Mieta ja faci 10 anys que s'esti-

men.
• I el molt que s'estimaran...
• Que cada any a les processons la gent es posa al

mateix lloc.
• La Hosca que es pega el centurió quan es va

acubar.
• Que si tots els que custodiaren el nostre Déu

eren com aquest...
• La seriositat del dejuni del roma.
• La gran organització d'en Joan Barceló.
• Que el Bon Jesús pegas un toquet a l'espatlla

d'en Ximet el Divendres Sant durant la processó.
• Que això és mel i el demés són "q entos".
• Lo pinxo que esta el nostre director al mostrador

de Can Det.
• Sobretot al costat de la seva esposa.
• Que sigui tan evident que l'home ve de la patata.
• Que nas, nas, nas me n'has de cantar una.
• Que nas, nas, nas tu me la cantaras.
• Que tenint amics com alguns, no fa falta tenir

inimics.
• Que dissabte per la tele fan una pel.hcula: "corre

Toribio corre" i sobretodo, ni miris enrera.
• Les ganes d'alguns independents de fotre una

moció de censura.
• Que la tenen ja cantada però —segons ells— "sine

die"
• Que una ma renta l'altra ¡les dues la cara.
• Que la dita diu: fes bé i no miris aquí.
• Que la meya experiència m'ha demostrat que si

fas bé, has de mirar molt bé a qui, i encara feras curt.
• Que valgui més tenir que desitjar.
• Malgrat en questió de dones val més desitjar "a la

mujer de tu prójimo" i que l'aguanti el "prójimo" i no tu.

"El Princep Valent" és el
primer gran còmic i un clàs-
sic històric.

Nasqué el 1.937 de la ma
de Harold R. Foster, a la ve-
gada guionista i dibuixant, i
encara ara s'edita als Estats
Units, lloc de neixement i de
major expansió.

Ha tengut dues etapes.
Fins que Foster el pagué di-
buixar, als setanta vuit anys
d'edat, l'any 1.970. I l'època de
Johm Cullen Murphy, el conti-
nuador gràfic.

Aquest cómic encara no
utilitza globus i el texte són
peus de vinyeta. El dibuix,
clássic i realista, té molta

força en el color, destacant
les seves ombres i hums.
Algunes vinyetes grans són
realment quadres d'exposició.

"El Príncep Valent" ha re-
corregut el món, fent -se reedi-
cions una darrera l'altre. El
protagonista, la seva esti-
mada Aleta, el seu fill Am i
demés personatges de la
Taula Rodona i Camelot en-
velleixen amb el lector i les
seves cronològiques aventures
són un altre puntal d'aquesta
famosa serie que ha estat font
d'inspiració d'altres, corn el
"Capitán Trueno" a Espanya.

Edicions B l'edita en toms i
en quaderns.



El pintor Tófol Pizà: quan els regidors republi-
cans li comunicaren que pensaven dedicar-li un

carrer, a Sóller, els va escometre: "Un carrer? I qué
en faré, jo, d'un carrer? Més val que em compreu
una casa, que té teulada, perquè al caner plou i

s'hi banyen"

"A ano que pots aconseguir en vida no hi has de renunciar amb
l'esperança de trobart-t'ho a l'etemitat"

4- L'escriptor, arnés
de cervell, té estómac

Sortejos

Sorteig d'al* dijous,
dia 23 d'abril

12	 16	 28
30	 40	 49

C.41 /R.1

II
o EMIR

Dijous,23d'abril 	 34.463

Dimecres, 22 d'abril 	 90.377

Dimarts, 21 d'abril 	 46.134

Dilluns, 20 d'abril 	 29.500

Divendres, 17 d'abril ... 04.424
(Serie 127)

Una festa per a les
carnes, una voltera

perales rodes
La peatonització de dissabte passat, del carrer de

sa Lluna, una banda de Plaça i Cristòfol Colom, que va
al mercat, be es mereix una foto. Aquesta que mos-
tram. Es una imatge primarenca, agafada a les 9 i mitja
del mati, ja sense vehicles circulant. Després, aprop
de migdia, el bull de gent, sense traves de rodes. Per a
les carnes una festa, per a les rodes una voltera. Sen-
se cap dubte un dia singular. El temps donará raó a no
de la iniciativa, però de moment un canvi i una fita: la
fita dels qui volen recuperar el poder caminar tranquils,
però també l'emperò dels qui no volen deixar la closca
vehicular en cap moment i situació.
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PREGAU A DEL) PER LES ANIMES DE

D. BARTOMEU CELIA TIMONER
que va morir el 25 d'abril de 1991

I DE

D. CATALINA COLOM CANALS
que va morir el 5 de Juny de 1991

EN EL PRIMER ANIVERSARI DE LA SEVA MORT

AL CEL SIEN
Els seus fills, filles polítiques, néts i demés familiars vos demanen els tengueu presents a

les vostres oracions i vos participen que la missa pel diumenge dia 26 a les 7 de l'horabaixa a
l'església del Convent serà en sufragi de les seves animes.

ClASASNCIVAS 

FRIGORIFICOS,

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

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

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

Carrer de Sa Mar, 153 - 07100 SOLLER. Teléfono 630771
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Sóller i l'origen de l'escriptor La nostra imatge  

Antoni Sorra

Vaig escriure la meya pri-
mera novel.la quan tenia deu
anys: una història d'ambient
familiar completament infu-
mable -es de suposar- des
de ben jove, dic, jo m'havia
traçat una meta no confessa-
da: volia ser escriptor, inven-
tar--me històries i personat-
ges, recrear ambients i situa-
cions. Però, el destí m'havia
reservat, de moment, un altre
protagonisme devers els anys
cinquanta: estudiar Medicina
a la Universitat de Barcelona
(supós que en un determinat
moment vaig intentar seguir la
tradició familiar: el meu avf era
metge, i també ho havien es-
tat altres avantpassats meus,
encara que Ilunyans i de pa-
rentiu ja perdut, corn el metge
Puig i el metge Canyelles). Bé
idó, vaig començar els estudis
i, tot i que vaig aprovar tres
cursos, aclariré tot d'una que
vaig ser un mal estudiant, sé-
gons els convencionalisme de
l'època i de totes les èpo-
ques. En canvi, sí que vaig ser
un home -bé, un al.lot, ale-
shores- profundament apli-
cat, intensament apassionat
per totes les manifestacions
de la vida. Que vull dir? Idó,
que, més que escorxar cada-
vers a les classes de dissec-
ció; que, més que emocio-
nar-me per les practiques
pròpies de l'autòpsia; que,
més que encuriosir-me per
les lliçons "magistrals" de ca-
tedràtics corn Taure, Sánchez
Lucas o Jiménez Vargas, que
explicaven disciplines corn
l'Anatomia, la Histologia o la
Farmacologia, em trobava
millor -m'hi sentia més identi-
ficat- a El Molino, veient la
"pantafena" esponerosa de na
Maty Mont; a la Bodega Bo-
hemia, patint amb les actua-
cions decadents d'Oh Gran
Gilbert; o en el cinema Selec-
to, de Major de Gracia, on en-
cara vaig tenir la sort d'admi-
rar na Bella Dorita en els seus
darrers anys de vida artística.

festes de Nadal de 1959, fins
que vaig començar a treballar
en el món de la premsa, que
era, al cap davall, la cosa més
acostada a les meves ambi-
cions literàries.

La literatura -no la socie-
tat literaria, uep aquí!, que es
tan mesquina, corrupta i envi-
lidora com qualsevol altra- ho
ha estat tot per a mí. M'ha dat
el sentit de la Ilibertat, l'ampli-
tud de la imaginació, la trans-
parencia velada i enriquidora
de la fantasia..., encara que
no m'hagi fet ric en pessetes
comptants. Però jo, dels di-
ners, no n'he fet cap mite. Ni
tan sols ara, que s'usa tant en
aquesta societat democrática,
competititva i consumista.
Son poc ambiciós, dit en ter-
mes convencionals: poder
viatjar una mica; beure -sense
abusar- un bon vi de reserva,
menjar bé i practicar, quan els
fats i els déus em són favora-
bles, l'exercici irrenunciable
de l'amor, són totes les meves
ambicions. Ja en tenc prou.
¿Per qué he de perdre més
temps en collonades com-
plementaries? És la meya filo-
sofia vitenca que s'adscriu,
segons uns quants (entre ells,
Pilar Rahola) a l'hedonisme.
La riquesa? La glòria literaria,
altrament dita immortalitat?
(quina impertinencia, ja em di-
reu!) fama? Per tot els
déus, i de qué em serveixen?
Al cap davall, tots omplirem
els dos pams de terra que te-
nim adjudicats, corn deia
Txékhov. I jo dic: a alió que
pots aconseguir en vida, no hi
has de renunciar amb l'espe-
rança de trobart-t'ho a l'eter-
nitat. Sempre recordaré
l'anècdota d'un solleric il.lus-
tre, el pintor 1-Mol Piza: quan
els regidors republicans li co-
municaren que pensaven de-
dicar-li un carrer, a Sóller, els
va escometre: "Un carrer? I
qué en faré, jo, d'un carrer?
Més val que em compreu una
casa, que té teulada; perquè
al carrer plou i s'hi banyen".
Un exemple magnífic
que s'ha d'esperar en aques-
ta vida.

Més que suportar l'ensopi-
ment del doctor Pié expli-
cant-me Fisiologia, jo preferia
culejar per les llibreries de vell
del carrer Aribau, o a les de
Muntaner o de Tallers, mirant
d'aconseguir edicions anti-
gues de Baroja, Mareon, Ei-
ximenis, Turmeda, Llull, i tra-
duccions d'autors maleas
corn Faulkner, Hesse, Proust;
o perdre'm pels carrerons te-
nebrosos del Districte Cinquè
-el xino-, carrer de l 'arc del
Teatre enllà. AII6 va ser la me-
ya vertedera -i irrenunciable-
universitat, i no la Facultat de
Medicina, Hospital Clínic
inclós.

Sabia que dedicar-mé a la
literatura, després d'abando-
nar els estudis universitaris,

seria un camí difícil, complicat,
sobretot perquè l'home
-l'escriptor també-, a més de
cervell, te estómac, sexe, ne-
cessitats, i això volia dir que
caldria cercar la subsistencia
econòmica. Vaig fer feina a la
impremta Atlante; vaig ser ofi-
cinista d'una entitat bancaria
(i quan me'n vaig anar, als
nou mesos, tanmateix no
n'entenia un borrall, de núme-
ros, de comptes corrents, car-
teres de valors o transaccions
per a l'exportació); vaig recó-
rrer l'Estat, des de Bilbao a
Madrid fins a Sevilla i Cadis,
fent tota casta de feines: co-
rrector de proves a diaris,
Ilenyataire i pallasso -bé, no
vaig ser més que "august de
soirée"- en un circ per les



Ribera

Ja no tornaran més Pasqües Florides! Les
tradicions s'esblamen i només aquells que
arregussen els seixanta els queda lloc per
parlar-ne. Les velles costums ja són boires te-
ranyinades que s'han desfet a mesura que el
temps ha anat caminant endavant, tot obli-
dant el que havíem fet fins aleshores. I a mi
me va bé. Petrel no deixa que no em recordi
dels fets, corn si fos ahir.

La festa de Pasqua Florida ja la comen-
cavem la setmana abans del dia del Ram.
Setmana de sermons, penitències, bitllet i
comunió general. Mai no hi faltava el sermó
del Fill Pròdig en divendres, i el de la Mort en
dissabte que esgarrifava  i et posava en cami
de fer una bona  i santa confessió.

Setmana que tot eren presses a can Te-
rrassa i cas Sastre Martín per ternir sa muda-
da a punt d'estrenar el Dijous Sant. Jo feia un
entrepà de calçons entre el matalàs i les pots
del Hit on dormia, perque el trenc no s'esbo-
rras.

Aquella setmana molts bergantells i qual-
cun de garrut cercaven es fas parque fos ei-
xut a l'hora d'emprar-lo després de Resu-
rrecció. Malgrat Sóller sigui un poble amb
palmeres, era mal d'aconseguir un feix de
palmes granades per peresa d'enfilar-s'hi. Ai-
xf i tot, en Tiba o en Jaume Sedasser sempre
estaven a punt de donar-te un cop de ma als
més dissortats i sempre en tenien per ven-
dre. Es fas mascle a sis décimas i es fas fa-
mella a quatre. Aquells dos homes haguessin
tret escates a una Ilumeta.

La palma ja estava esporgada de fulles i
només havia d'assegurar que era mascle. No
era mal de fer. No havies de menester me-
nescal, ni cap mena d'intés per aclarir es co-
tarro. T'ho deia es fas mateix donant la volta
fimbrejant, i amb un revinclo, talment un tite-
rero.

Així corn el corn per
donar serenates a les
viudes que es tornaven
a casar havia de ser
famella, es fas de Res-
surrecció havia de ser
mascle, que era així corn manava Déu en
aquells temps. Es triava del munt, el posa-
vem dret amb la part prima de la palma en
terra, i sempre amb la corba de la palma erel-
davant, i s'amollava sense ajudar-li d'empen-
ta. Si donava la volta, era mascle, si no eren
famelles que anavena parar als que no arri-
baven a les sis décimas, o als que havien fet
tard, tenint ja Pasqüa damunt.

El dia del Ram "sortíem de la parróquia"
amb la comunió general. Tothom havia fet
bugada dels seus pecats i es gosava d'un
benestar físic i espiritual d'haver descarregat
un feix, sobrat de tronc i de rebasses.

I el dilluns de la Setmana Santa comen-
cavea el tragí per tot arreu, inclús a les cases
més probres. Qui no tenia trui a ca seva se'n
cercava. Era Pasqüa Fonda. S'emblanquina-
ven els baixos d'escala i els passamans de
guix de l'arrambador que pujava als quartos.
Es feia un repassó a la casa de daltbaix  i no-
més es deixava la cuina sense fer, esperant
el rabaubeig d'aquella setmana.

Ja havien bullit les carabasses de cabell
d'àngel el pupis blanc esperava fent suquet

Palmes "Es fas mascle a sis dècimes
i es fas famella a quatre"

"DinS la greixonera, el
cabell d'angel ja tenia

el coloret del pa torrat"

dins la greixonera a que la posassin als fo-
gons amb la sucre i la canyella que havia de
menester. L'horabaixa, i després d'un parell
de bulls, ja tenia la confitura el coloret del pa
torrat i ja l'espipellavem. Es que, vatualmón,
mitja cuita ja era bona.

Totes les cuines flairejaven de pell de Ili-
mona rallada que te manyacava el nas  i es
feia endins fins a les entreteles del cor. Ro-
biols, estrelles, corets i altres punyetes ja es-
taven a punt de ser estojats pel Dijous i Di-
vendres Sant. El dia del dijous, ja es posava
cam de les panades amb adobo. Olor de
pebre bo, barrejada amb car de conill i una
mica de cam de mè, engatussava els ulls i la
gargamella quan hi acostaves el nas.

El Dijous i Divendres Sant ja eren festes
sonades. L'església hi posava el que sabia i
el poble lo que podia. Jo ja havia tret els cal-
cons planxats i tenia les sabates xirades per
fer de Pere-Mateu el dijous horabaixa a la
processó. Vull confessar que no he estat
gens processoner. No ha estat lo meu i no hi
he anat mai. Potser, per lo empagaidor que
som, enimg de molla gent. No ho sé. Però ai-
x15 són altres porrosfulles que no venen al
cas, ni feia falta es parlar-ne.

El dissabte a les deu es tocaya Gina. Les
campanes de la nostra parròquia, que havien
enmudit el Dijous Sant, ara voltejaven delito-
ses, boges d'alegria i esperances fent a sa-
ber la Ressurrecció. A elles, donant-se el ba-
tall, s'hi afegien les altres campanes de la ro-
dalia. Aleshores, els gorrions i els coloms
d'escampadissa es feien amunt cap al Cel,
fugint del terrabastall que eixordia teulats,
places i carrers. Aprofitaven, els que eren de
part de cuixa, per rentar se la cara amb aigua
de Font Nova que, per haver estat beneida,
t'alliberava les galtes de granets i altres malu-
res. Jo, ho havia de fer amb aigua de la font
de la Villalonga, que corria entre molses i
qualque anguiló, però que era fresca i neta
corn una patena.

Crist havia ressuscitat i començava la fes-
ta del fas i s'homo de bulto. Els capellans de

la parroquia havien gi-
rat les %acres i cerca-
ven dessenfreits, girant
mantells i remenant
canaleobres el Fuit del
Sepulcre. L'amo en
Meu Rae i mestre Be-

net Ferós, els dos centurions més veterans,
encapçalaven l'escamot de guardia, corrent
amunt i avall fent potadetes i picant fort amb
el garrot de la llanca damunt l'enrajolat.

Mentretant, a la Placa i als atris de
l'església es feia es fas pegant macades una
rera l'altra, amb la rabassa de la palma da-
munt el trispol. Els esdafits les sentien del
Dragonar, tant forts corn eren. El rabaubeig
durava fins que la cabota del fas s'hagués
esfilagarsat i ja no sonava, o quan en Joan
des Centro feia el primer tro a s'homo de bul-
to que tenia penjat a una corda, des de cas
sabater Fidauer a sa peixeteria.

Mai no he pogut aclarir aquesta valla i ja
desapareguda tradició de fer es fas per a
Pasqüa, ni el per qué el foguejar s'homo de
bulto després de Ressurrecció.

Pasqües florides que no tornaran, i tradi-
cions que el temps ha fus corn boires teran-
yinades a un cop de vent.
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Facilitats l5 anys PROMOTOR LLAUIN

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



Per poder fer front a les elevades despeses de la reforma modernista del'església i a
les ocasionades pel cicló que causà importants destrosses, es va instituir la Festa de

l'Obra que tenia per objectiu aconseguir una aportació econòmica dels fidels que
permetés alleugerar les importants deutes contretes.

Una de les vidrieres de l'actual façana.Creu helicoidal d'en Rubió, encara amb els quatre bracos.

Projecte de Rubió pera la façana modernista que finalment no es
duque a terme.

Estat de les obres de la façana en el moment de la partida de
mossén Maimó.

S • esia modernista i l'en • errocament de la murada

‹(Sliomar

!

Calle Luna,12 • Sóller

Mallorca - Tel. 63-04-47

FrIIRFTRIA LANCASTER
HAY PROMOCION ESPECIAL

Y UN PRACTICO REGALO
PARA VDS. HASTA EL

9 DE MAYO

Perfums »

EN PRODUCTOS

Fires i Festes de Soller Maig 1992
El

CASAL DE CULTURA
Ofereix un Seminari sobre

EL CANVI DE CLIMA A
ESCALA PLANETARIA

a càrrec del catedràtic de Física

MIQUEL BALLESTER CRUELLES
(Profesor Emèrit de la Universitat Complutense)

Hoc: Casal de Cultura
Dates: divendres dia 1 i dissabte dia 2 de Maig.

Hores: vuit del capvespre.
Nivel!: Divulgatiu, no especialitzat.

ANEM
A ESCOLA
AMB BICI!

C.C.D.S.
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Josep Antoni
Morell González

Torre campaner de l'església

Rullan i Mir apunta la possibi-
litat que la primitiva església ten-
gués una espadanya sobre la fa-
çana. El que es cert es que la
torre campanar ja esteva cons-
truda a finals del segle XIV i tenia
tres pisos d'estil gòtic. L'any
1749, amb la reforma barroca, va
esser remuntat un altre pis. Una
tempesta, l'any 1832, el va deixar
en estat ruinós i l'arreglaren amb
un anell de ferro.

L'any 1894 mossèn Miguel
Bennasser va fer enderrocar part
dels campanar que, malgrat
l'anell de ferro, esteva a punt de
caure i va a fer construir l'actual,
d'estil historicista neogótic.
Aquest campaner es el que po-
den' veure avui, encara que li fal-
tin els quatre pinacles que el co-
ronaven.

Enderrocament del fort

Sota el rectorat de mossèn
Sebastià Maimó es varen enllestir
les obres que donarien al temple
l'aspecte actual. Aquestes re-
formes tenien corn a objecte
l'esbucament de la façana barro-
ca, l'ampliació d'un tram més
(l'ocupat actualment per les ca-
pelles del Baptisme i de Les
Animes), la construcció de la fa-
gana modernista gotitzant i, a la
vegada, l'enderrocament de la
murada de l'antic Fort que enca-
ra mirava al Born i a la plaça de la
Constitució. També es substituí
l'antiga murada del Born (la torre
de defensa ja esteva esbucada)
per la tanca de pedra viva i ferro
forjat que encara hi es. En el fos-
sar, aquesta tanca tenia una creu
helicoidal amb quatre braços,
dos dels quals avui ja no es con-
serven.

Joan Rubió

El 24 d'agost de l'any 1904 el
bisbe Campins col.locava la pri-

mera pedra de la nova reforma.
Aquestes obres, sota la di-

recció de Joan Rubió i Bellver,
deixeble de Gaudí, feren molta
via, ja que l'any 1910, quan Mos-
ser) Maimó deixava la nostra pa-
rroquia, la construcció d'una part
de la nova façana amb el rosetó
ja esteva bastant avançada.
Aleshores ja duien gastades de-
vers cent mil pessetes.

Les galeries (que en el pro-
jecte de Rubió havien de tenir
estàtues) i les torretes que coro-
nen la façana varen esser fetes
en temps del rector mossèn Ra-
fel Sitjar i costaren cent dotze mil
set-centes vint-i-sis pessetes se-
gons el "Boletín Parroquia!" del
diumenge, 29 d'agost del 1948.

Finalitzen les obres

El mateix rector Sitjar va con-
tinuar més tard les obres de l'atri
que costaren quaranta mil pes-
setes. Però l'acabament de l'atri
no va ser finalitzat fins als anys
1946-1947 sota el manament de
la Junta Parroquia], resuscitada
per mossèn Joan Ensenyat. Per
poder culminar aquestes darre-
res reformes es va haver de de-
manar un préstec de cent cin-
quanta mil pessetes.

A la vegada que es feren les
obres del cor i el definitiu aca-
bament de l'atri de les portes, es
varen haver de reparar les des-'
trosses del cicló que varen fer
caure dos dels quatre pinacles
del campanar fent molbé bona
part del sótil del presbiteri i l'altar
major.

Dia 7 de Juny del 1947 el
Bisbe Hervás consagrava el nou
altar major i l'endemà beneí l'atri.

Aniversari de la Consagració

Es important el fet que en-
guany fa cinc-cents anys de la
primera consagració de l'església
realitzada pel dominicà fra Joan
de E:16u que havia estat arque-
bisbe de Tracia i que va fer les
funcions de bisbe auxiliar de
Mallorca.

Aquesta consagrado va tenir
lloc el 20 de maig de l'any 1492.



G.M.

Amb la Benedicció dels Rams de
diumenge, dia 12, s'iniciaren les cele-
bracions de Setmana Santa.

El dilluns dia 13, els carrers de Binia-
ralx foren escenari, per segon any con-
secutiu, del Via Crucis que representa
el camí de Jesús cap al calvari.

Dijous Sant

Es, però, el Dijous Sant quan real-
ment s'entra de pie dins la Setmana
Santa amb la Celebració del Sant Sopar.
Es la rememoració de la darrera cena de
Jesús amb els deixebles en la qual insti-
tuí el sagrament de l'Eucaristia. Dotze
persones, representant els dotze dei-
xebles de Jesús, es someteren al lava-
tori de peus per part del creyere, com

ho feren els primers seguidors de Crist
ambél seu mestre.

La processó, tot i el mal temps del
dia, pogué sortir al carrer amb les con-
fraries de Jesús Natzaré, la Sang, la
Pietat, el Calvari, la Dolorosa, l'Espe-
rança, Sant Jaume i Sant Josep
Obrer i la Banda de Música que
acompanyaven Jesús carregat amb la
creu cap al Calvari.

Divendres Sant

El Divendres Sant Os el dia de si-
lenci i pregària per commemorar la mort
de Jesús a la creu. L'horabaixa una mul-
titud omplí el temple parroquial per as-
sistir al devallament de Jesús de la
Creu. Mn. Ramon Lladó, al sermó, par-
le de la importància del signe de la creu
pels cristians, punt de referencia en tot
moment. Una segona processó, acom-

panyant els cos mort de Jesús, recorre-
gué els carrers més cèntrics de la ciutat.

Vetlla Pasqual

El dissabte vespre tengue lloc la
Vetlla Pasqual on s'encengué el nou
ciri pasqual, anunci de la ressurecció de
Jesús. Durant la Vetlla els preveres re-
novaren les seves promeses, els fidels
les seves creences i l'Església l'aigua
del baptisme.

Diumenge de Pasqua

La Pasqua fou un dia de joia i ale-
gria. El Jesús ressuscitat sortí al carrer
trobant-se amb la imatge de la Mare de
Déu, sonant en l'aire la música del Regi-
na Caeli, s'inicia la processó triomfal
abans d'entrar a l'Ofici en el qual predi-
ce Mn. Llorenç Lladó.

L'Esperança
¡el Jesús
Ressuscitat,
restaurats

Redacció

Enguany les proces-
sons de Setmana Santa
han sofert algunes innova-
cions.

Per primera vegada ha
soctit la imatge de l'Espe-
ranga, de la contraria amb
el mateix nom, un nou es-
tandart del Calvari i un
Crist Ressuscitat que des
de feia dècades no es treia.

Una antiga imatge de
Santa Rita ha estat conver-
tida, després de ser restau-
rada i modificada, en la
imatge de la Confraria de
l'Esperança, antigament
gestionada pels teixidors.

L'estendart del Calvari
també ha estat estrenat
enguany, essent beneli per
Mn. Llorenç Lladó a l'inici
de la Setmana Santa.

El dia de Pasqua vegé
de nou la Ilum després de
49 anys la talla del Crist
Ressuscitat a la processó
de l'encontre. La imatge va
ser beneida pel rector Mn.
Rafel Sitjar un any abans
de la seva mort i des de
l'any 1943 no sortia a les
processons.

Per tornar sortir al carrer
ha hagut de sofrir una in-
tensa restauració de mans
del solleric Ramon Ripoll
"Puça".

Per primera vegada surtí restaurada la imatge de la Ma re de Déu de l'Esperança.

Les celebracions de Setmana Santa
comptaren amb notable participació

TEATRE ALCAZAR

ifeeziae,

PRESENTA

CAVALLET
QUAN ERES JOVE

DE JOAN MAS

DIJOUS 7 MAIG - 22 HORES
"SA
NOS
TRA"

CENTRE CULTURAL CA'N DULCE
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Fornalutx

Adjudicades
definitivament
les vivendes
protegides

P.P.

El passat 14 d'abril, en
presencia del director-gerent
de l'Institut Balear de la Vi-
venda (IBAVI), Isidoro Marcos,
i de l'assistenta social d'aquell
organisme, Carmen García, es
celebre a Fornalutx l'acte ofi-
cial d'entrega de les vivendes
de protecció oficial de cromo-
ció pública construides a Sa
Rutlana.

Completaven la Mesa el
batle Jordi Arbona i els regi-
dors Antoni Arbona i Joan Al-
berti.

Sorteig

Després que el sr. Marcos
explices el procediment a se-
guir per sortejar les vivendes,
s'introduiren els noms dels 12
adjudicataris dins una urna i el
batle els ene treient d'un en
un.

Les vivendes havien estat
prèviament numerades defl
al 12 i, a mesura que eren cri-
dats, cada un deis interes-
sats elegia el número de la vi-
venda que preferia d'entre les
que restaven.

Acabat el sorteig, el sr.
Marcos informe dels tràmits
posteriors a seguir i seguida-
ment es done per acabat l'ac-
te.

Església



Set milions de subvenció per a Fornalutx
P.P.

En el transcurs del Pie celebrat la setma-
na anterior, el batle de Fornalutx, Jordi Ar-
bona, comunica al consistori que la Conse-
llena Adjunta a Presidencia del Govern Ba-
lear havia aprovat una subvenció a fons per-
dut de set milions de pessetes, corn a
ajuda dper a la financiació del projecte
d'abastiment i sanejament de la vila, la pri-
mera fase del qual s'està a punt de conclou-
re. Aquesta quantitat sera destinada a cobrir
la part del projecte que l'Ajuntament havia

de pagar pel seu compte.
D'aquesta manera, la canalització d'ai-

gua potable i clavagueram de Fornalutx hau-
rà costat a la vila manco de dos milions de
pessetes i el consistori haurà pogut evitar la
subscripció d'un préstec bancari per poder
fer front al pagament dels més de vuit mi-
lions de pessetes que li pertocaven. Els re-
gidors de l'oposició donaren l'enhorabona
al Batle per haver aconseguit aquesta sub-
venció, però es queixaren d'haver-ho sabut
quan la sol.licitud ja estava firmada. El batle
contesta que "no vos ho podia comunicar
ab.gns perquè això era un secret".

Ecologia

Molta
participació
a l'Arbre
de la Vida

Redacció

Moltes foren les persones que
s'acostaren dissabte dematí a la
Plaça Constitució per testimoniar
un compromís personal amb el
medi ambient per a salvar la Te-
rra. Des de mitjan dematí es con-
centraren a Plaga els escoltes i
els membres del grup Esplai, per
animar amb els seus jocs i dan-
ces a la partiCipació del públic.

Totes les persones que
s'acostaren a l'organització po-
gueren omplir i signar un paper
en el qual s'especificava el tipus
de compromís que adquiria cada
qual: estalviar aigua, reciclar pa-
per, consumir amb mesura, etc. A
continuació, tots els papers es
penjaven a l'Arbre de la Vida,
una estructura de fusta que sim-
bolitzava un arbre i que roman-
gué exposat durant dos dies al
pòrtic de les Cases de la Vila.

Al Brasil

Les fulles signades pels solle-
rics, juntament amb les que es
recolliran a altres indrets de
Mallorca, seran traslladades a
Brasil, per ser penjades á l'arbre
de la "Cimera per la Terra" de Rio
de Janeiro. En aquella capital,
els dirigents de tot el món cele-
braran una cimera el proper mes
de juny, per discutir els temes
ecològics que preocupen avui i
amenacen el futur de la humani-
tat: pèrdua contínua de selves i
de conreus, esgotament de re-
cursos naturals, desaparició
d'espècies animals, etc.

traslladaren a Florència, coneguda corn la ciu-
tat més bella de món. Es dirigiren cap a Roma,
on no deixaren de visitar el Coliseu, les basili-
ques que fan formós el paisatge urbà, les
nombroses ruines que envolten la ciutat i, corn
es evident, el Vaticà i totes les seves pertinen-
ces. Un llarg viatge en autocar els concluí cap
a Venecia on conegueren la basílica de Sant
Marc i la seva plaça. La visita s'acaba amb un
passeig en góndola [Das canals que dónen un
encant especial ala ciutat.

Entraran en vigor
el primer de maig

Les tarifes del
ferrocarril augmenten
entre el 5 i el 6%

Redacció

Han sortit publicadas al BOCAIB les novas ta-
rifes del tren i tramvia de Sóller, autoritzades pel
Conseller de Comerç i Indústria del Govern Ba-
lear, corn a president de la Comissió de Preus de
les Balears, que entraran en vigor a partir del pri-
mer de maig.

Segons la resolució del Govern, el bitllet de
Palma a Sóller en segona classe sofrirà un aug-
ment del 6 % i passarà a costar 350 ptes., en
comptes de les 330 que val ara.

En canvi, el preu pels obrers, estudiants, viat-
gers habituals o malalts en tractament es man-
tendrá en les 145 ptes; es a dir, un descompte de
quasi el 60 %. El bono-tren de 10 bitllets valdrá
232,50 ptes.

El tramvia

Els preus del tramvia experimentaran un aug-
ment del 5 %; o sigui que el trajecte Sóller-Port
costara 105 ptes., que seran només 60 ptes. pels
estudiants i residents al Port. Es mantén també el
bitllet Sóller-L'Horta, que valdrà 25 ptes., i les 525
ptes. del bono-tramvia de 10 bitllets. Aquesta pu-
jada de preus del tramvia es la primera que es fa
en tres anys, després de l'espectacular augment
de l'any 1989, quan el preu del viatge al Port es si-
tuá en 100 ptes.

Dos tramvies

Al llarg d'aquestes festes de Pasqua ha cridat
l'atenció el fet que circulassin dos tramvies se-
guits coincidint amb les hores i que no n'hi ha-
gués cap a les mitges. Segons fonts de l'empre-
sa, aquesta decissió s'ha adoptat per tal de pro-
porcionar major comoditat als viatgers i es man-
tendrá durant tot l'estiu, sempre que hi hagi dis-
ponibilitat de medis i de personal i la fluidesa de
passatgers ho faci aconsellable. En canvi, fins el
primer de maig no entra en servei l'horari de
tramvies d'estiu, abased'  un cada mitja hora.

T.M.

El grup d'alumnes de tercer de BUP de
l'Institut de Batxillerat Guillem Colom Ca-
sasnoves, torna el diumenge de Pasqua del
viatge d'estudis que anualment es du a terme.

Acompanyat de tres professors de l'es-
mentat institut, els joves pogueren visitar una
de les set marevelles de món, la torre de Pisa,
.untament amb la catedral. Seguidament es

Part del grup deis alumnes que viatjaren a Italia.

Els alumnes de tercer de BUP anaren a Italia
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Fe.alapd

Pizzería — Café — Croisawkria

Cl. Lluna, 5 'S 630907 — 07100SOLLER

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

Pizzes per endurs'en.

OdIN avsT
PLATS PREPARATS

POLLASTRES ROSTITS
C/ Jaime Torrens / Esquina Canonigo Oliver

Tel. 6334 97 — PUERTO DE SOLLER

FRANCISCA PUIGSERVER
organitza

una reunió per presentar els
productes HOMCARE a

benefici del Centre Cultural
Can Dulce

Dissabte dia 25, a les 6
de l'horabaixa al mateix

Centre.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Da. Antonia Beltrán Comí
(VIUDA DE NADAL PERELLO)

que falleció en Palma, el dia 17 de Abril de 1992.

A LA EDAD DE 80 AÑOS

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

E. P. D.
Sus apenados: Hijos, Martina, Rafael y Nadal Perelló Beltrán; hijos políticos, Guillermo Florit y Rosita

Ripoll (Vda. de M. Perelló); nietos, Guillermo y Francisca Florit Perelló, Miguel N. y Antonia M. Perelló

Peñas; hermana, Petra; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes)
participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican la tengan presente en sus oraciones.

Domicilio en Sóller: Camino de Ses Fontanelles, 23.

AJUNTAMENT DE SOLLER
INFORMA

OS CARTUTXOS FESTA FIRO 92
Per poder obtenir cartutxos i la cobertura d'assegurança per danys no inten-

cionats, per la Festa del Fir6, s'haurà de presentar la targeta d'identificació expe-
dida per l'Ajuntament.

Per l'obtenció de l'esmentada targeta s'haurà de presentar a les'Oficines de la
Policia Local, els següents documents:

—D.N.I.
—Permis d'armes.
—Guia de l'arma a utilitzar.
Data limit de presentació deis documents dia 07 de Maig de 1992



Pista del Victòria. D'esquerra a dreta: J.F. Rullan, J. Rullan, B. Prats, Pare Estrany, Uadó, M. Ramón, Mar-
ques, Joan Estades (entrenador). Ajupits: Colom, G. Borras, Vicens, Serra, Oliver.    

e	 RADA       

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

TEL. (971)6301 68
(de 80 12y de 2a6 excepto sábados y días festivos)

AVDA. ASTURIAS, 4 A— APARTADO 2— SOLLER (MALLORCA)
ROBA PER A INFANTS
-	 Telf. 611121	 - 	07100 SOLLER
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1942/92 tinvontut Mariana .

Dia 6 de Novembre de 1955. Pista del Victòria. Drets, de dreta a esquerra: F. Vicens, A. Oliver, J. Lladó, G.

Borras i A. Martí. Ajupits: C. Serra, V. Puig, A. Mora, F. Colom i J. Rosselló. De paisana, de dreta a esque-
rra: Joan Estarás (entrenador), Mateu Mayol (preparador fisic) i Miguel Lladó (President Club).

Pista del Convent. Primer equip del Joventut Mariana - Sóller. D'esquerra a dreta: Ramon Bemat, Guillem
Oliver, Ramon Mayol (Delegat d'equip), Josep-M Got i Pere Ensefiat. Ajupits: Miró i Joan Estades.

Joan

Fa seixanta anys que
dos germans sollerics, Pere
i Joan Reynés Mayal tor-
naven cap a la nostra Vall
procedents de Creil (Fran-
ça), aquí on avien passat la
seva infantesa, per instal.lar
la seva residencia definitiva
a Sóller.

En Pere comptava en
aquelles dates amb divuit
anys i en Joan amb setze,
compartint tots dos una
gran afició cap a un esport
completament desconegut
dins les nostres Illes: EL
BASQUET, que ells varen
divulgar i popularitzar repi-
dament dins la nostra Ciu-
tat.

No tardaren en posar-se
en contacte amb els direc-
tius de la "Sociedad De-
portiva Sollerense" -enti-
tat dedicada a/ foment de
l'esport local, nascuda el
mes de febrer de l'any
1926, grades a les gestions
de Josep Magraner Vicens,
que després seria el seu
primer president- que els
va autoritzar a instal.lar els
postes i cistelles per fer els
seus entrenaments en el
Camp d'en Maiol (del que

la Sociedad Deportiva
Sollerense era propietaria),
en el lloc on abans hi havia
la pista de tennis, entre
l'entrada del camp i la tribu-
na.

El primer partit

Després de bastants
d'entrenaments, dirigits
pels dos germans, dia 8 de
maig de mil nou-cents tren-
ta-dos, amb motiu de les Fi-
res i Festes, es dispute, a
les tres i mitja del capves-

pre, la primera confrontació
oficial.

Dins el primer equip,
que fou derrotat pel segon,
pel temteig de 25 a 11, hi
estaven alineats en Pere i
en Joan Reynés, Martí,
Bauzit IF. Mora.

El segon esteva integrat
pen Colom, Casasnovas,
J. Mora, Mayol i Galmés.

Aquest partit exhibició
(el primer disputat dins
l'Illa), va fer de teloner de la
confrontació de futbol entre
el Sóller i el Llucmajor,
fent-se dins el camp de fut-
bol, -i no en el lloc aquí on
es feien els entrenaments-,
enfront de la tribuna.

Dates després es cree
el primer equip de bàs-
quet Illenc, que a l'any se-
güent (el trenta-tres) dispu-
te bastants de partits amis-
tosos amb uns altres dos
clubs formats dins Ciutat,
gràcies a la promoció dels
dos germans, el Club de
Regates i el del Regiment

Aquestes confronta-
cions es disputaven els
primers anys en el Camp
d'en Maiol, després en el
Convent, i a Cal Bisbe, i a
una pista desaparescuda
de Ca na Nicola va.

Neix el "Joventut
Mariana"

A començaments del
quaranta-dos, sent director
de la Congregació Maria-
na de Sóller el pare Josep
Nicolau Ramis, es cree
l'equip de bàsquet dins la
Institució, equip que fou
admés per la Federació Re-
gional, el mes de Juliol
d'aquest mateix any, baix
del nom de "JUVENTUD
MARIANA—SOLLER",
sent anomenat el primer de-
legat d'equip, en Ramon
Mayal.

El pare Miguel Estrany
substituí poc temps des-
ores al pare Josep Nicolau
Ramis.

Inauguració de la
Pista del Convent

Degut a dificultats d'or-
dre tècnic respecte a l'utilit-
zació, juntament amb el
C.D. Sóller, del Camp d'en
Majal, s'habilità com a te-
rreny de joc el pati del
Convent, encarregant-se
de fer l'acondicionament
(completament gratait) els
mateixos jugadors.

La nova instal.lació fou
inaugurada amb l'assistén-
cia del Batlle Antonio Cas-
tañer, dia quinze de no-
vembre, amb un partit entre
el Mariana i el C.D. Sóller.

Com anècdota desta-
cable es de mencionar que
en el mes de setembre la

Junta Directiva de l'Asso-
ciació acorde establir, a par-
tir d'aquest mes, una quota
suplementúria - • de
vint-i-cinc cèntims mensuals
per a promoció del bàs-
quet, quota voluntària amb
la que els congregants te-
nien entrada gratuita a tots
els actes esportius organit-
zats. L'equip juvenil del Jo-
ventut Mariana a la tempo-
rada del 42/43 es classificà
Sub-Campió del Grup
Pobles, dins el Torneig or-
ganitzat pel "Frente de
Juventudes". A partir del
52, gràcies a la disputa d'un
torneig escolar, el Joventut
Mariana tindria els seus
millors moments i els seus
millors anys.

.41!•

iniroduccio del bàsquet
dins Mallorca

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
(luna, 7- Teléfono 630132

Sant Joume, 7 - Teléfono 63 1286
FABRICA: 111640,48 - Co'n Tobalet- Tel. 6306 51
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Pista del Victòria. 16 d'Agost de 1953. Joventut Badalona 69 - Joventut Mariana 25. J. Badalona: Aragall,
Dalmau, Oilers, Brunet, Burió, Gumbau i Camps. J. Mariana: Ribas, Palou, Bemat, López, Bisellach, Ferré i
Molar.

raER real/ XL
C.I.F. 07 546 344

- Mobiliario de cocina (le obsequiamos con la encimera).
- Muebles de baño.
- Puertas Derma (le compramos sus puertas)
- Puertas metálicas.
- Armarios correderos y plegables NEKU
- Pintura en exclusiva.
- Cualquier cosa en madera.

Puertas Sóller, C/. Cetre, 15.

O anys de Dasquei 1942/92

Anolca

Era exactamente el 2 de
Marzo del ya lejano año 1952,
cuando renacía un equipo in-
fantil, fruto del campeonato
que se había celebrado en la
temporada anterior entre
cuatro equipos de infantiles
de esta misma localidad, su-
pervisado por el aficionado
Gabriel Vives, en el actual Vic-
toria, antes perteneciente a la
Congregación Mariana. Del
mismo campeonato se tendría
que fijarse en los chavales
que mejor habían entendido y

P se habían adaptado al balon-
cesto enseñado. De entre
ellos se formó un sólo equipo
que después de entrenarse
bastantes meses harían su
debut oficial en el campo del
Patronato de Palma, termi-
nando el partido con el resul-
tado de 20-18, siendo este el
inicio de un prometedor equi-
po que habían de luchar jun-
tos durante casi dos años en
muchos campos de las Balea-
res y de la Península. Refi-
riéndonos exclusivamente a la
temporada 52/53, se jugó un
campeonato de Infantiles de
las Baleares y el equipo Infan-
til Mariana, de entre diez
equipos participantes quedó
igualado en la clasificación,
precisamente con el equipo
con el cual había hecho el de-
but, el Patronato, debía fijarse
la fecha para la celebración
del desempate final, cosa que
no llegó a celebrarse.

Temporada 53/54 y 54/55

El equipo surgido el año
anterior, debía pasar a juveni-
les, y en estas dos tempora-
das consiguió clasificarse
campeón de Baleares de ju-
veniles, teniendo opción de
disputar el campeonato de
España. En esta primera oca-
sión se tenía que acudir a
Madrid para el campeonato
español, pero siendo las fe-
chas a finales de Junio, esta-
ban casi todos los componen-
tes del equipo en período de
exámenes de Bachillerato y
tuvo que declinarse el partici-
par a favor del Gonzaga se-
gundo clasificado que era el
equipo juvenil del Patronato.
En la temporada siguiente se
repitió campeonato después
de proclamarse campeones
en una disputada final contra
el Audax de Palma. En esta
ocasión se dividió el campeo-
nato de España en dos facto-
res Madrid y Barcelona, y el
juvenil Mariana acudió al sec-
tor catalán, con los campeo-
nes de Cataluña, Valencia,
Alicante, Lérida, Baleares y

Sub—campeón de Cataluña.
En la primera eliminatoria se
jugó contra el Lérida, ganan-
do el equipo balear por 39-34,
después de un emocionante
partido disputado en el Club
de Tenis Barcino. El "Sóller"
sacaba como una gran noticia
el partido ganado por los
sollerenses con el titular de
TRIUNFO SOLLERENSE EN
BARCELONA. La segunda
jornada les tocó el Liceo
Francés, campeón de Catalu-
ña y se tuvo que sucumbir an-
te la técnica y mejor juego de
su oponente. Terminando así
la actuación de los juveniles
en tierras catalanas.

Temporada 55/56 y 56/57

Siguió jugando el Juven-
tud Mariana, las dos tempo-
radas siguientes, pero en la

primera temporada se consi-
guió el sub—campeonato de
juveniles y en la siguiente se
quedó clasificado en tercera
posición. Entre ambos años
se consiguió el monumental
trofeo Iberia Radio que debía
adjudicarse el equipo que lo
ganara dos años seguidos o
tres alternos y en la primera
ocasión quedó en las vitrinas
del Mariana. Fueron dos años
de bastante éxito, si bien en
ninguna ocasión se logró el
campeonato.

Temporada 57/58

La temporada 57/58, por
edad de jugadores se pasó a
categoría senior, teniéndonos
que inscribir en segunda ca-

tegoría, y fue en este año que
se logró el campeonato de
segunda y el ascenso a I ca-
tegoría del Baloncesto Balear,
y este mismo año que se ju-
gaba la copa entre equipos
de I y II categoría, logró el Ju-
ventut Mariana hacer cam-
peón de copa después de
ganar al Hispania y Patronato
en aquel entonces considera-
do como lo mejor del balon-
cesto mallorquín, un ciclón
que viene de Sóller y otros tí-
tulos elogiosos fueron los titu-
lares de la prensa mallorquina

en aquella espléndida cam-
paña (en toda la temporada
solamente se perdió el parti-
do).

Temporada 58/59 hasta
temporada 62/63

En la temporada siguiente
se había ganado el ascenso a
I Categoría y se consiguió
primero el sub—campeonato
de Mallorca y después el de
Baleares. Aún es recordado
por muchos el célebre de-
sempate en la pista del Patro-
nato contra el Hispania, don-
de se acudió a dicho desem-
pate por una decisión federa-
tiva de dar por terminado el
partido con el Patronato que
se había celebrado en Sóller

domingos antes. Se organizó
un tren especial para acudir al
desempate y ante muchos
seguidores sollerenses se ju-
gó uno de los mejores parti-
dos y se ganó al Hispania
quedando el Juventud Maria-
na clasificado para disputar la
liguilla con los equipos me-
norquines. La liguilla menor-
quina fue un éxito tanto de
público como deportivo. El
Victoria quedaba pequeña
cuando se jugaban los parti-
dos. El equipo sollerense fue
el primero que ganó en Me-

norca, y siendo la admiración
de los entendidos aficionados
de la isla hermana. Quedó
campeón el Alcázar de Mahón
y el Juventud Mariana en se-
gunda plaza, por delante del
Patronato (su más directo ri-
val) y del La Salle.

En las temporadas 59/60 y
60/61, fueron dos años en los
cuales por edad de los juga-
dores del Juventud Mariana,
tuvieron que presentarse a la
mili y si bien consiguieron un
tercer puesto, bastante meri-
torio, no fueron los apoteósi-
cos años anteriores.

En la temporada 1961/62,
fue uno de los años más
espléndidos del baloncesto
en Sóller, se fichó a jugadores
de color americanos de la Ba-
se del Puig Major, dando ellos
un enorme interés en todos
los campos donde acudía el
equipo sollerense, el público
sollerense vibraba con el jue-
go del Mariana, se consiguió
primero el título de Campeón
de Mallorca, y luego en la li-
guilla de clasificación para
acudir al Campeonato de Es-
paña, cuando tenían el cam-
peonato en las manos se reti-
ró el equipo del Titán de Ma-
hón, y la federación española
en este caso, suponemos que
asesorada por la Balear, dió
por anulada la fase de liguilla
Balear y se tuvo que quedar
sin las ganas de acudir al
Campeonato de España, con
un buen equipo que se poseía
en aquel entonces.

En las ferias de los pue-
blos del interior de la Isla y las
fiestas de primavera de Palma

Pista del Victòria. Temporada
53-54. Equip Campió de Baleara.
D'esquerra a dreta: J. Uadó,
Prats, M. Ramon, Rullen, Mar-
ques. Ajupits: Rosselló, G. Bo-
rres, A. Oliver, F. Vicens i G. Ca-
sellas.

era invitado el club sollerense
por el aliciente que tenía en
aquel entonces admirar juga-
dores de color en un equipo
de baloncesto.

También se fundó un
equipo juvenil con jugadores
que en el devenir del tiempo
también dieron días de gloria
en el baloncesto sollerense.

En la temporada 62/63,
fue el ocaso de dicho equipo
en su dilatada vida desde in-
fantiles, juveniles, etc., ya que
al haber contraido matrimonio
algunos y haberlo de contraer
los otros, solamente quedaron
de la base que se había juga-
do desde entonces dos juga-
dores, obteniéndose un muy
discreto puesto, y al final de
temporada quedó disuelto el
Juventud Mariana, que se lle-
gó a estar hasta tres tempo-
radas sin equipos federados
en Sóller.

El Mañana
desde 1952

a1963



Hi haurà cursa de Sa Fira

Campionat de les Balears per Clubs
Joan

Els passats dissabte i
diumenge es disputaren a
la pista sintetice del Prin-
ceps d'Espanya els Cam-
pionats de les Balears
per Clubs, pels que es tro-
baven seleccionats quatre
sollerics: Joan-A. Morro,
Cristòfol Castanyer, Jo-
sep Pinya i Antoni Pinya.

A la jornada inaugural, el
dissabte hi prenderen part
els dos germans Pinya, en
Pep Iluint els colors del C.A.
Palma i n'Antoni, amb els
colors de/Costa de Calva

Pep participe als
cent-deu tanques oroya per
la que indubtablement no
esteva preparat, ja que el
Palma l'avisa una setmana
abans (són necessaris bas-
tants de mesos per prepa-
rar qualsevol prova d'atle-
tisme). Pep tingué una sor-
tida molt tranquila i conser-
vadora, fent una cursa bas-
tant regular, amb un temps
de 17", quedant el cinquè.

Posteriorment participa
als 4X100, oroya a la que
incomprensiblement foren
desqualificats. Es feren els
relleus be, dins les distàn-
cies reglamentàries.

L'actuació d'en Toni
Pinya ES PER DESTACAR

EN LLETRES GROSSES.
Aconsegui el triomf al l'en-
gament de pes, amb 11'07 i
al Ilangament de disc, amb
37'14, a pesar de trobar- se
encara en procés de recu-
peració de la darrera inter-
venció quirúrgica.

Darrera Jornada
del Campionat

Cristòfol	 Castanyer

participe el diumenge als
800 i als 4x400, proves que
no són la seva especialitat.

Als 800 va córrer amb el
seleccionat espanyol Mateu
Canyelles, finalista dels Eu-
ropeus d'aquest any. Sor-
prenentment el ritme de
sortida fou lentissim (20" els
primers 100), exceptuant en
GomAriz que partí en solita-
ri. En els 400 ja duia 100
metres d'avantatge. Camvi

impressionant de ritme als
300, que indubtablement
perjudicà al solleric, havent
de fer els darrers 400 me-
tres en solitari. Es classificà
amb 211" temps bastant
acceptable donades les ca-
racteristiques d'aquesta
oroya.

Mitja hora després par-
ticipe als 4X400, sortint el
tercer, fent 57" als seus
400. Temp molt bó tenint en
compte que no tingué
temps per una completa re-
cuperació, i que aquesta no
es la seva especialitat. Es
classificaren en el lloc ter-
cer.

Joan Morro havia de fer
els 200, no presentant-se a
la sortida per problemes de
salut.

Cursa de Sa Fira

De nou aquest any hi
tornarà haver oroya d'atle-
tisme el dia de Sa Fira, re-
servada en aquesta ocasió
a les categories escolars,
permetent-se no obstant la
participació de tots els atle-
tes locals.

El circuit serà el clàssic
d'aquests darrers anys:
Plaga - Bon Any - Sant Bar-
tomeu - Batac - Lluna -

A pesar de la manca de preparaci6 Pep Pinya demostn1 una
vegada més la soya gran categoria.

COMPRE SU -S- PEL
'en TALLER PAU i MARCE    

• nnn        
• e•S•         

ECNOLOGIA ALEMANA  
LES OFRECEMOS -Exposición y venta.

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

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

Rock & Gol es pot proclamar demà
campió del C.P. Victòria

G.M.

Rock & Gol neces-
sita sols un punt per ser
el campió matemàtic
del torneig Cinc en Pis-
ta del Victòria que pot
aconseguir demà dis-
sabte en el fàcil encon-
tre contra el darrer
classificat, el Téntol, el
qual, per cert, va oferir

.resistència a la primera
part del darrer partit
contra Can Reus, el
qual finalment s'avançà
al marcador i establí un
contundent resultat de
18-5.

Resultats

Jornada 12: Pep
Toni's 14 - Caliu 4,
Fullets 6 - Esportiu 13,
Almogàvers 18 - Téntol
1, L'Horta 5 - Can Reus
4, Kaiserlauten 4 - Rock
& Gol 7.

Jornada 13: Pep
Toni's 5 - Esportiu 3,
Can Reus 3 - Fullets 3,
Téntol O (no presentat) -
L'Horta 1, Caliu 1 -
Rock & Gol 11, Almo-
gevers 6 - Kaiserlauten
5.

Jornada 14: Kaiser-

lauten 4 - L'Horta 5,
Fullets 4 - Rock & Gol
31, Caliu 14 - Esportiu
4, Can Reus 18 - -rento'
5, Pep Toni's 12 - Al-
mogàvers 3.

Propera jornada

A partir de les 15 h.
demà es disputaran els
següents encontres a
les pistes del Victòria:
Pep Toni's - Fullets, Ca-
liu - Kaiserlauten, L'Hor-
ta - Esportiu, el decisiu
Téntol - Rock & Gol i el
duel entre el quart i ter-
cer classificats Almo-
gàvers - Can Reus.

•
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Atletisme Futbol III Divisió  

El Sóller no fou capaç
de marcar cap gol

o 1    

AL Mutis

Bielet

C.F. Sóller: Juanjo, Edu,
Martin, Brugos, Bestard, To-
var, Marín, Baltasar, Tudurf,
Hurtado i Rodriguez.

Baleares: Martinez, Sa-
las, Sendino, Agulló, Sebas-
tián, Pulido, Ramon, Nuviala,
Sacristan, Vicens iMartinez.

Arbitre: Sr. Calero García,
acompanyat pels Srs. García i
Cabrer. Mostrà tarjes grogues
als jugadors Pulido, del Ba-
leares, Tuduri i Hurtado del
Sóller

Camvis:
Pel C.F. Sóller Minut O

de la segona part, Cladera
pen Rodriguez, i minut 77 Al-
fons per Hurtado.

Pel Baleares: Minut 72
Calatayud pen Vicens, i minut
84 Martorell pen Ramon.

Comentad:

Diumenge passat, amb un
temps que convidava al bon

joc, el Sóller sortí dominant el
mig camp, però degut a
manca de profunditat no feia
jugades de perill.

En el minut 27 de la pri-
mera part Vicens del Balea-
res marca el primer i únic gol
del capvespre aprofitant un
descuit de la defensa solleri-
ca.

El Sóller el seguí inten-
tant, i en el minut 44, després
de que l'àrbitre no pites un fo-
ra de joc s'escapa Edu,
fallant a porta buida un gol ja
cantat.

La mateixa tònica
a la segona part

A la sortida dels vestidors
l'equip local pose en Cladera
en el lloc d'en Rodriguez,
seguint amb el mateix joc:
domini a la mitat del camp,
però manca de profunditat.

En el minut 52 una altra
escapada d'3Edu cedint les -
ferio a n'en Marin que rema-
te, tirant fora de la porteria.
Fou aquesta una de les més
clares oportunitats per igualar
el marcador.

El Sóller el seguí inten-
tant fins al final, sense acon-
seguir l'esperat gol.

El vinent diumenge el
Valer s'enfrontarà amb el
Son Roca.

Esperem i desitjem que la
sort l'acompanyi.

Futbol Base

JUVENILS I Regional

Després d'haver acabat
la Higa i començar a prepa-
rar la Copa President han
aprofitat per jugar dos par-
tits amb dos equips ale-
manys que es trobaven de
vacances a la nostra Illa.
Cap dels dos partits va te-
nir victòria sollerica, ocre)
varem poder voure que la
diferencia de joc d'uns als
altres no era tan grossa, els
dos partits es varen perdre
per una diferencia mínima
2-3.

El darrer, disputat el
passat dilluns amb el For-
tuna Diisseldorf, club for-
ça anomenat per la seva

participació en les compe-
tecions europees, ens va
deixar un bon gust de bo-
ca, ja que eren al.lots de
molta envergadura i de
tècnica individual.

El partit

El partit en certa mane-
ra era important ja que va
passar per la Federació.

D'un principi per part
del Sóller varen jugar: Ge-
roni, Enseñat, David, Ber-
nat, Coca, Guerrero, Jimé-
nez, Seguí, Rodríguez, Mo-
lino, Ros, després a mitjans
de la primera part varen
canviar en Geroni per en

Palou i a David, lesionat,
pen Valls. Després del des-
cans varen entrar en Ser-
gio, Sacares, Castañer i
Fontanet.

Els dos gols del Sóller
varen ser de molt bonica
execució.

1-1 Rodríguez parteix
de la defensa per velocitat i
de fort xut creuat dins l'àrea
aconsegueix batre el porter.

2-2 Jiménez aprofitant
un "fallo" defensiu, you el
porter avançat i per _alt
l'aconsegueix batre.

El primer partit a dispu-
tar per la Copa President es
amb el Collerense, equip
que d'un principi no pre-
senta moltes dificultats.

CADETS

C.F. Sóller, 1
C.D. Eivissa, 1

Alineació:	 Pomares,
Ribas, Padilla, Martínez, Co-
lom, Paris, Ros, Casas,
Carbó, Valcaneras, Hereniz
(M. Enseñat), Caldentey,
Rodríguez, Burgos, Angel,
M. Angel, Juárez, T. Ense-
ñat, Castillo, Mayol, Zapa-
ta).

Comentari:

Com era jornada de

descans els al.lots d'en
Bestard també varen aprofi-
tar per fer el seu partidet,
aquest cop amb un equip
eivissenc.

Fou un partit de pocs
gols però molts de canvis.
El primer gol el va fer en
Carbó, que per velocitat
pot deixar la defensa enrre-
ra i poder batre al porter
amb tranquilitat.

L'empat	 va	 arribar
després d'una bona inter-
venció d'en Pomares que
va poder aturar el primer
xut del davanter on tothom
ja centava gol però el re-
butx va tornar a les botes
del davanter visitant i per
alt va fer gol.

BENJAMINS

Cap dels dos equips
sollerics varen jugar, ja que
la selecció Mallorquina,
amb la presencia del solle-
ric Ramiro, s'enfrontava
amb el Futbol Club Barce-
lona a Can Maiol, amb el
resultat de 1-2 pels del
Barca.

Cal destacar la presen-
cia de n'Asensi ex jugador
del Barça i actual prepara-
dor tècnic dels benjamins.

Presenciaren la confron-
tació Francesc Salas, Bathe
de Deià, Joan Arbona, Batle
de Sóller, i el President de
la Comissió d'Esports del
C.I.M. Andreu Riera.              

Futbol Cinc en Pista



Relleus fets:
Sáller-Siniaraix 	 PAaties Rebassa temps 825"
Biniaraix-Ca'n Sivella 	 Joan-J. Marques temps 1535"
Ca'n Siveita-SatQins 	 BonsOleinfiendez temps 14 29'

. 	 ,

S a I tCans-Pla Ciber 	 LIONnÇSSgUi temps 18 21 "
Pla de Cúber-Túnel 	 Sebastò Vicens temps 2817"
Túnel-Mirador Escoma 	 Crist.CostamOr temps 1253"
M Escorca-Resteseorca 	 Joen4Liottet temps 519"
R Escorca-Font arda 	 - tobentfttroJosep Pino,	 temps 1428"
Font Sordalluc 	 Robert Cietfón temps 516"

S establí el primer record: 2-01'43"93

Primera Cursa per Relleus "Sóller Lluc"
Joan

Dissabte passat
va néixer a la nostra
Ciutat una prova amb
olor de clàssica: la
Sóller—Lluc (pel
Barranc).

A les vuit i mitja
del matí sortí, de da-
vant l'Ajuntament, en
Maties Rabassa,
portant la quatriba-
rrada que servia de
testimoni.

Amb nou relleus la
senyera seria portada
fins a Lluc, amb un
temps històric: Dues
hores, un minut i
quaranta- tres se-
gons.

La matinal acabà
amb un dinar de
companyonatge a Sa
Teulera, en el que es
parlé de la creació
d'un altre equip, que
molt possiblement
participarà a la vinent
edició, sortint conjun-
tament amb els parti-
cipants d'aquest any.

Els participants sollerics. Sembla que a la vinentedició hi haurit multes rivalitats.

TERCERA DIVISION
Son Roca-Cola d'Or 	
Llosetense - Portmany 	
Sodio C.M. -S. Eulália 	
Ferriolense - Cardassar 	
España - Poblense 	

7-1
2-2
2-2
1-1
2-1

Seislan - Arenal 	
Aloyor - Ferreries 	
Manacor - P. Calviá
Ibiza - Mallorca At
Sellar - Baleares 

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

Ibiza 	 33 26 6 1 70 12 58 +26
Manacor 	 33 24 1 8 52 25 49 +15
Mallorca At 	 33 17 10 6 46 25 44+12
Boleares 	 33 18 8 7 50 32 44 +12
Portmany 	 33 16 7 10 37 33 39	 +5
P. Colviá 	 33 14 10 9 49 25 38	 +6
Seller 	 33 15 7 11 48 32 37	 +5
Cardassar 	 33 13 9 11 38 40 35	 +3
Aloyor 	 33 13 8 12 44 33 34
Bocha C.M. 	 33 12 10 11 46 38 34
Ferriolense 	 33 12 9 12 44 37 33	 -1
S. Eulàlia 	 33 10 11 12 34 37 31	 -1
Ferreries 	 33 9 11 13 40 39 29	 -3
Arenal 	 33 8 11 14 31 34 27	 -5
Son Roca 	 33 10 7 16 31 40 27	 -7
Llosetense 	 33 8 10 15 40 50 26	 -8
Poblense 	 33 8 8 17 33 43 24	 -8
España 	 33 9 6 18 34 53 24-10
Seislán 	 33 8 4 21 26 48 20-14
Coi° d'Or 	 33 2 3 28 14 131 7-27

PRIMERA REGIONAL

Pto. Ponen sa - Soledad 	
Port de Sóller- Sant Jordi 	
Collerense -At. Rafol 	
Artá - Génova 	
Independiente - Margaritense 

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

Sta. Eugenio - Escolar 	
J.Sallisto de S. - Rotiet Molinor 	
Consell - Petra 	
Cide - Alquería 	

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

Génova 	 30 21 4 5 74 33 46 +16
At. Rafal 	 30 18 6 6 67 23 42 +12
Consell 	 30 18 6 6 52 27 42 +12
Soledad 	 30 16 4 10 43 34 36 +6
Independiente 	 30 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
Rotiet Molinar 	 30 13 4 13 42 48 30
Pto. Pollensa 	 30 13 3 14 47 45 29 -3
Sta. Eugenio 	 30 9 10 11 40 38 28 -2
Port de Seller 	 30 11 6 13 55 59 28 -2
Collerense 	 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
Art6 	 30 8 9 13 34 54 25 -5
Escolar 	 30 7 8 15 34 58 22 -7
Sont Jordi 	 29 8 6 15 45 69 22 -7
J.Sallista de S. 	 30 2 6 22 25 65 10 -20

A utomodelisme

Pere-A. Alemany segon classificat
Joan

El solleric Pe-
re-Antoni Alemany
es classificà en se-
gon Iloc a la vuitena
cursa del Campionat
Illenc, guanyant les
dues proves classifi-
catóries a les que
participà.

A la final la Iluita
es centrà entre el
solleric i en Xavier
Peris, imposant-se el
darrer per molt poca
diferència.

La classificació
general segueix en-
capçalada	 pen
6Clemente, seguit
d'en Joan Valls,
n'Andreu Mora i en
Pere-Antoni.

Petanca

Molins de Vent
i Unió de Sóller
es disputen el tito!
de Campió de Balears

Buixdo

Els dies 25 i 26, es jugaran al Hipòdrom de
Son Pardo les semifinals i la gran final del Cam-
pionat de Balears de Petanca per tripletes dintre
de la Primera Categoria.

S'han classificat per disputar-se el Títol el
C.P. Brasilia MV., amb les tripletes compostes
per Salvador García, Jaime García i José M. Sal-
vatierra i l'alta per Valentin Baidez, José Baidez
i José Angel López. I el C.P. Unió de Sóller, amb
els jugadors Miguel Darder, Jaume Nadal i
Agustí Martínez. I Tolo Timoner, Lluc Reynés i
Manolo Manrique.

Les semi-finals les jugaran les dues tripletes
de l'Unió i les dues del Brasilia, que s'enfronta-
ran entre ells mateixos.

Així idò esta assegurada una tripleta de cada
club a la final.

Tenen assegurada ja, una tripleta de cada
club, la seva participació, i un dels dos  estarà
present amb dues.

Sortosament, pareix que la mala ratxa que
darrerament acompanyava a n'en Pere ha

acabat.
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Billar

Bota encapçala la classificació
dels dos Tornejos

Joan

Llorenç Bota encapçalà
actUalment la classificació
dels dos Tornejos Locals, el
de "Sa Botigueta" i el del
"Centro".

A "Sa Botigueta",
(amb 12 punts i 7 partides
fetes), seguit de prop pen
Tomàs Plomer, (a dos
punts, amb les mateixes
partides jugades), podent
encara fer-li plomes en Bar-
tomeu Palou (4 partides i 8
punts) i en J. Jorquera (4
particles i 6 punts).

Tomeig del
"Centro"

P. Jaume 100-J. Socias 95
P. Jaume 100-J. Quetglas 85
P. Torres 73-M. Ferrer 100
P. Jaume 85-M. Casasnovas 100
J. Socias 100-A. Labrador 75
B. Ensenat 100-J. Quetglas 61
L.Bota 100-M. Casasnovas 60
J. Quetglas 100-M. Ferrer 75
M.Ferrer 79-L. Bota 120
Retirat: J. Valera

En el "Circulo Solle-
rense" en Llorenç ha dis-
putat 7 partides, guan-
yant-les a totes. El segueix
a la classificació en B. En-
sehat (8 punts i 4 partides),
en Pere Jaume (8 punts i 6
partides), en Martí Ferrer
(6 punts i 4 particles) i en
Joan Socias (4 punts i 2
partides).

Llorenç Bota té la
millor tacada amb 24 ca-
ramboles, mentres dins la
Segona Categoria hi ha
empat a 14 caramboles en-
tre M. Casasnovas i R.
Forteza.

Tomeig de "Sa
Botigueta"

T. Plomer 2-P. Morell O
A.Casasnovas 0-J. Marroig 2
J. Aguiló 0-L. Bota 2
B.Palou 2-P. Morell O
A. Pomar 0-L. Bota 2
A. Labrador 0-T. Plomer 2
A. Labrador 0-J. Marroig 2
A. Labrador 2-P. Morell O
A. Pomar 2-A. Labrador O
J. Aguiló 0-T. Plomer 2

PLAGUES DELS
CITRICS I

DE L'OLIVA
La Comercial Química

Massó, a través del seu dis-
tribuidor a Mallorca PRO-
CAMP, organitza i patrocina
una conferència sobre pla-
gues dels cítrics i les oliveres.
Es tractaren especialment les
plagues de copinyeta, trips i
demés malalties dels taron-
gers i les llimoneres, així corn
les picadures i demés pla-
gues de l'olivar.

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

Per PROCAMP,
Sebastià Llanéras.



El Diario de Mallorca
publicà ahir a la sèrie
Semblances Mallorquines

la fotografia que avui Veu
de Sóllerreprodueix.

Es tracta d'una vella es-
tampa de la nostra Plaça
que res no té a veure quasi
amb l'actual.

L'Ajuntament antic,
que es va començar a es-
bucar l'any 1968, no té cap
similitud amb l'actual inau-
gurdt l'any 1976 després

d'anys i anys d'obres i
d'aturades.

A la dreta de les Cases
de la Vila hi havia la peixe-
teria municipal.

Aquest edifici va ser tes-
timoni d'excepció del pas
per Sóller de les populars
hirondelles ja que, segons
comenta un conciutadà
nostre, les pedres que s'uti-

litzaven per exposar el pro-
ducte de la mar també ser-
viren, els vespres, com a
nius d'amor de sollerics i vi-
sitants. La peixeteria va de-
saparèixer a finals de la dé-
cada dels 50, quan es va
cobrir el Torrent Major per
construir l'Avinguda Jeroni
Estades i es va fer el Mercat
Municipal.

Quant a la façana de la
parroquia de Sant Barto-
meu la instanténia antiga
ens mostra el moment en el
qual l'atri encara no existia i
l'andamiatge de fusta era
utilitzat pels constructors de
l'obra de Joan Rubió i
Bellver, aixi com un frag-
ment de la ja inexistent mu-
rada.

FDiario de Mallorca" publica la
fotografia de principis de segle

La Plaga antiga i l'actual
J.C.

Sortida de missa,
probablement missa major, a
la Parróquia de Sant
Bartomeu, obra modernista
de l'arquitecte Joan Rubió
Bellver.

Fotografia actual de la Placa
amb l'Ajuntament de l'any

1976 al fons i l'atri de la
Parróquia finalitzat. Els

vehicles han inundat els
carrers.

Es reconeix la tasca cultural de l'entitat

Signat un conveni de col.laboració Ajuntament
Associac '7ollerica de Cultura Popul

Redacció

Per a l'any 1992, aques-
ta subvenció seré de
850.000 ptes.

L'Ajuntament també
aportaré el seu personal de
neteja, que realitzarà un
servei que seré setmanal
minim de dues hores de
dues persones a l'edifici de
Can Dulce.

A canvi d'aquesta sub-
venció,	 l'Associació	 es

compromet a donar acollida
a totes les activitats cívi-
co-culturals que ho dema-
nin, cedint el local cerqué hi
puguin realitzar la seva acti-
vitat.

També es compromet a
reservar un minim de 10
places amb matrícula gratuil
ta per a qualsevol dels cur-
sos o activitats duits a ter-
me a Can Dulce per a per-
sones amb problemes d'in-
tegració personal, social o
econòmica.

L'ASCP es compromet a
col.laborar, sempre que pu-
gui, amb la Regidoria de
Cultura, i a totes les activi-
tats i programes que es fa-
cin s'haurà d'indicar el pa-
trocini del Magnífic Ajunta-
ment de Sóller.

Per tal de vigilar el cum-
liment del conveni, es crearé
una Comissió de segui-
ment formada per dos
membres de l'Ajuntament i
dos de l'ASCP, que tendrá
com a fundó avaluar el
programa d'activitats i pro-
posar-ne de noves.

Valoració positiva

A preguntes de Veu de
tant el president de

l'ASCP, Guillem Bemat,
corn la vice-presidenta An-
tónia Rullan han valorat
molt positivament la firma

d'aquest convent "perquè
suposa - digueren - el reco
neixement oficial de l'Ajun-
tament a la tasca cultural
que venim realitzant des de
fa deu anys".

També valoraren positi-
vament la subvenció corn a
la major ajuda econòmica
que els ha destinat l'Ajun-
tament al llarg dels seus 10
anys d'existència, i qualifica-
ren corn a bona la creació
de la comissió de seguiment
del conveni. "Encara que els
convenis que ha signat amb
altres entitats no contemplin
aquest aspecte --digué Gui-
Ilem Bernat—, entenem que,
tant la quantitat de la sub-
venció corn l'elevat nombre
de persones que pasen per
la nostra entitat, facin ne-
cessari qualque tipus de
control per part dels orga-
nismes públics".

La setmana anterior es signé un conveni de
col.laboració mútua entre l'Ajuntament de Sóller i
l'Associació Sollerica de Cultura Popular (ASCP)
que té la seu social a Can Dulce. D'acord amb les
clàusules d'aquest conveni, l'Ajuntament reconeix
la tasca cultural de l'ASCP i  Ii destinaré una sub-
venció anual perquè pugui desenvolupar les seves
activitats culturals.

Iloprs ICTORM Pastadores
Formigoneras
Bastiments
Vibrador per pastat

Tauló metAlic
Puntals
Bombes per aigua
Màguines de disco
Alternadores

CONVIDAM A TOTS ELS
INTERESSATS A LA

INAUGURACIO DEL NOU
LOCAL QUE TENDRA

LLOC EL DIMECRES DIA
29 A PARTIR DE LES
19.00 H. AL CARRER

VICTORIA N° 48 A

1 2
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Vicent Terrassa,
Glosador d'Honor

Redacció

En el transcurs d'un
sopar celebrat al restau-
rant Es Portitxol de Pal-
ma, presidit per la Conse-
llera de Cultura, Maria
Antònia Munar i pel pre-
sident de l'Obra Cultural
Balear, Antoni Mir, el
glosador solleric Vicent
Terrassa, més conegut
pel seudónim de Pere-Gil,
va rebre un diploma que
l'acredita corn a Glosador
d'Honor i President d'Ho-
nor de l'Associació
d'Amics de la Glosa, per
la seva gran tasca de
promoció de l'Associació
que ell mateix va fundar.

En el mateix acte rebé
el diploma de Glosador
d'Honor el periodista i

editor Pere Serra, per
les seves valuoses apor-
tacions al manteniment
de la glosa corn a ele-
ment de transmissió cul-
tural.

El sopar acabà amb
una vetllada de glosats i
codolades.

Comentarista politic

Vicent Terrassa es
amplament conegut en
els àmbits periodístics lo-
cals per la seva columna
política que, sota el gene-
ric Minipolitica i el seu-
clónim Plourà publica al
setmanari "Sóller".

També ha estat l'autor
de tres reculls de gloses
pròpies titolades "Ses
gloses den Pere Gil".




