
  

[central"Ara ens toca a nosaltres", periòdic escolar al su   

Veu de Sóller
Veu de Sóller vol compartir
poble: utopia, constància,

present.

La imatge d'aquestes flors de
penyal a Ses Puntes poden

simbolitzar l'empenta
necessària.

. Les Fires sempre exposen fites
i la fita de Veu de Sóller es
haver arribat al tercer any.

Cada solleric, una flor oberta
tots junts, una catifa utòpica,

constant i actual.

Auxili
de Ilum
i color

Seiner, aquesta terra que m'ha vist
néixer, plena de Hum i de colors can-
viants, paradis amagat entre l'aspre
rocam de les muntanyes, se'm pre-
senta cada dia amb ànsies d'una
lloança merescuda.

L'aigua baixa per les siquies entre
cants de joia enyorant testimonis d'un
temps passat, donant vida a tota una
meravella vegetal entre la qual s'aixe-
ca un eixam de cases antiques, bells
testimonis antics, de Wants empe-
drada i toules Arabs, que amb el seu

Sembrar
utopia,
solcar
constáncia,
collir
present  

Jkn   

ends esperen el pas dels anys sepa-
rades per carrerons estrets de voltes
endimoniades.

L'olor de la flor del taronger s'en fi-
la des dels horts de la vall cap als oli-
vars, núvol gris-argent de soques cen-
tenàries, per acabar mesclant-se amb
el flaire de l'oli, fluid daurat que surt
de la tafona.

Petri Seiner també ens llança un
crit d'auxili: grans monstres de ciment
maten els nostres arbres, que ja no
veurem néixer mai més i amb ens
també moren els somnis de la Hum i
dels colors que ens inspiren; i nosal-
tres, que els coneixiem, recordam
entristis l'encant perdut i desitjam que
tot l'encís que encara es manté no
passi a ser només això, un record.

Xisca Forteza
(Alumna de BUP)           
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Bulla de Fires i felicitats
vos desitja el vostre

Ajan Lamen



Treball
Una vegada mes comencen les Fires

i Festes de Maig. En plena primavera,
quan la nostra Vall vesteix els colors de
les flors i l'aire escampa l'olor de la flor
del taronger.

Els padrins ens recordaran aquells
temps, quan esperaven el dia de la Fira
per comprar una aixada o un càvec, o
simplement per canviar el maneo romput
d'una destral. Ara, baixaran a la vila el
diumenge al matí i compraran una jogui-
na al nét o un ramell ala padrina.

Torna el Rió una història que tots
sabem i cap de nosaltres va viure, quan
els sollerics es defensaren dels sarraihs
que volien emportar-se o canviar els va-
lors de la nostra Vall. Batalles entre cris-
tians i moros; entre uns que cuida ven,
estimaven i defensaven la terra on vivien,
i uns altres venguts de l'horitzó, que vo-
lien fer-se-la seva o empobrir-la robant el
que mes cobdicia ven.

Ara els sollerics Ardan; per mante-
nir-nos a ca-nostra, a /a nostra terra, res-
pectant-la i millorant-la. Des de l'Ajunta-
ment també Iluitarn amb el mateix objec-
tiu: defensar Sóller, terra i persones, es-
pai i convivencia per aconseguir millores
per a tots els que hi som cada dia. Fins
ara hem treballat dins les Cases de la Vi-
la, reorganitzant i modernitzant l'admi-
nistració. Pena també hem iniciat la feina
al carrer exsecallant els arbres, fent ace-
res, instal.lant aigua corrent i clavague-
ram o millorant la circulació; i continua-
rem endavant, tots junts, perquè d'aquí
a dos o tres anys poguem gaudir d'uns
bons carrers i unes bones barriades.

Molts d'anys a tots i que tengueu
unes bones festes!!

Joan Arbona,
Batle de &Oler

Tres anys
Ara, just fa tres anys, ens faltaven

pocs dies per sortir al carrer, dia 26 de
maig de 1989. Una colla d'amics plens
d'il.lusions, decidírem emprendre aques-
ta, per a nosaltres, magna empresa.
D'una banda era qüestió d'estimular unes
afeccions periodístiques que teníem tots
fortament arrelades; d'altra banda, créiem
que feia falta a Sóller un setmanari amb
força i, sobretot, amb un contingut viu.

Al llarg d'aquests tres anys no ha es-
tat tot un camí de roses; molts han estat
els problemes que hem hagut de superar,
però ho hem fet. Moltes coses hem dit i
molt poques n'hem callat; i, si ho hem
callat, ha estat perquè a més de "periodis-
tes" també som humans i mai ni en cap
moment hem volgut perjudicar ningú.

Els que creguérem amb el projecte de
"Veu de Sóller" ens sentim tan contents
com vosalfres mateixos. Els que no creien
que aquestes 12 planes arribassin a ser
alguna cosa més, també es segur que
n'estan contents i això, per a nosaltres, ho
val tot. Sabem que mai podrem escriure a
gust de tothom, però hi posam tot el que
sabem de la nostra banda... i un poquet
més.

D'ara a l'endavant se'ns presenta un
nou repte: continuar. Però així com ens
comprometérem ara fa tres anys, ens
comprometem també ara a continuar amb
més force que el primer dia. El nostre es-
forç es constant, però també gratificant.
Perquè ho sigui també per a vosaltres, res
millor que desitjar-vos a tots unes bones
Fires i que ens tornem trobar l'any que ve
amb salut i alegria. Molts d'anys!

El Director,
Jaume Casasnovas

500 anys
En el marc de les festes de maig, a

Sóller, obrim l'ample balconada del V
Centenari d'un esdeveniment constiti itiu
de la història, la vida i la fe del nostre
Poble: la consagració de l'altar i l'esglé-
sia de St. Bartomeu.

Girant ¡'u/lada cap enrera hi veim el
Poble, tants i tants de sollerics i solleri-
ques, avantpassats, que en aplec festiu
de germanor, han fixat els seus ulls en
l'altar, sabent-hi trobar el símbol i l'ex-
pressió més eloqüent del Senyor Res-
suscitat.

Singular fou l'esdeveniment d'aquel!
diumenge 20 de maig de 1.492, quan
l'Arquebisbe de Trácia, Fra Joan de Déu,
auxiliar de Mallorca, consagrà l'altar i el
temple dedicat a St. Bartomeu. En 500
anys han estat moltes les generacions
de sollerics cristians que han sabut tro-
bar en la nau parroquia!, de cada cop
mes gran, la llar dels fills de Déu i dels
germans; i en l'altar, la Taula parada,
amb estovalles de festa, per a tota oca-
sió, on Jesucrist s'ens dóna com aliment
i vida.

La Taula, l'Altar Jesucrist es la pedra
angular de l'edifici de l'Església, consti-
tuida per les pedres vives que som els
creients.

Contemplar i celebrar aquest V Cen-
tenari té com a finalitat prioritari que ca-
dascú refacem la nostra condició persa- .

nal i comunitari, familiar, professional i
social, a la Ilum del que simbolitza la
pedra angular de la nostra parròquia, de
la qual n'és l'admirada façana un anunci
ben expressiu.

Llorenç Lladó Cala fat

tO
Ara

Aquesta setmana i en Fires, Veu
de Sóller es congratula en acollir un
suplement especial, "Ara ens toca a
nosaltres, també tenim veu", fet i es-
crit pels alumnes de Segona Etapa
d'EGB de les escoles de la comarca:
Es • Porxo de Deià, Es Puig, Sagrats
Cors ¡Sant Vicenç de Paul.

Amb la iniciativa, sorgida del pro-
fessorat de català dels esmentats
centres, ens hi hem identificat des
del primer moment: són mestres i
alumnes que treballen al viu la nostra
Ilengua.

Els temes escollits: ecologia, his-
tòria local i fantasia, ja ho veure-ho,
s'han enriquit en aportacions i punts
de vista dels nostres joves escrivans,
que ens f aran reflexionar fort i ben de
veres. L'empenta del futur de Sóller,
Fornalutx i Deià está en mans dels
nostres actuals escolars i la tasca pe-
riodística, inqüestionable comple-
ment educatiu i realitat de poble, els
hi pot ser a ells de gran estímul, i a
nosaltres, majors, ens pot servir de
Crítica i d'esperança.

El suport económic de "Sa Nostra"
es molt valuós perquè ha obert camí
a una iniciativa que, si té continuitat,
pot arribar a ser font d'on brollin mol-
tes aspiracions: defensa ecològica i
paisatgística de Sóller, coneixença
histórica de la Vall, visió empenta de
futur i camí per a fer-se major.

Endavant!
Veu de &Oler

Els responsables del suple-
ment escolar "Ara ens toca a
nosaltres" d'aquest número, pro-
fessors de català dels centres de
la comarca i confeccionadros de
Veu de Sóller, volen expressar que
Francesc Rotger de Deià, alumne
de 13 anys del Col.legi Es Puig,
mort fa molt poc, ha col.laborat
amb un dibuix que acompanya al
redacció "un cos desordenat".

Es un dels seus darrers treballs
de vida i avui seré recrod i presen-
cia.

ROBA PER A INFANTS
Telf. 61 1121	 -	 07100501.1ER

PANADERIA Y PASTELERIA

TOLO TRIAS
ESPECIALIDAD EN ENSAIMADAS

RELLENAS

BONES FIRES I FESTES
Calle Rectoría, I - Tel. 630042 - SOLIER

FERIAS Y FIESTAS 1992
Exposición

MARTA CASTRO
Oleos y Acuarelas

GALERIAS MORA
Telf. 63.01.75

SOLLER
Inauguración: 9 - Mayo - 1992

A las 19 horas

SOLER MOTORS

tf!	 -7,";

REPARACION DE AUTOMOVIL
SOLER MOTORS, S.L. - Mar, 162 — 07100 SOLLER (Baleares)

Tel. 63.14.46 — Fax 63.33.75	 C.I.F.B. — 07295132 '
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ner Joan Oliver.
Lacte fou presentat per Xesca

Navarro i José A. Montalbán.

El pregó

El pregoner elegit per obrir les
Fires d'enguany, el coronel d'avia-
ció Joan Oliver, natural d'Algaida
però resident a Sóller durant molts
anys per motius laborals, agraí en
primer lloc el fet que Sóller s'hagi
recordat d'ell a l'hora de celebrar
les festes. Seguidament feu men-
ció a la història de la vall bella de
Sóller des de l'arribada de Jaume I
amb nous pobles, noves esglésies,
nova llengua moya cultura.

Recordà, pero, que les Iluites
tornaren de mans dels pirates
turcs i altres saquejadors que
ompliren de sang les costes en
molts dels episodis com el que els
sollerics ara rememoram.

Enamorat de la Vall

Joan Oliver cantà la bellesa de
la Vall de Sóller, de la qual se'n
confessà un enamorat, i elogià les-

Un crit de pau a la Mere de Déu deta
Victòria: "Stabat Mater"

tima, l'amistat i la feina dels solle-
rics, fent referencia especial a la
seva enorme capacitat de treball,
fins i tot en condicions adverses
(arrebassant terreny a la muntanya
o hores a la nit, viatjant a terres

-estrangeres...), i també a l'aire cul-
tural que acjufes respira.

Finalment va fer un prec a la
Mare de Déu de la Victòria per-
què estigui amb els homes, Stabat
Mater, i perquè la victòria no ser-
veixi per imposar el domini o per
satisfer l'egoisme sobre els demés.

Concert

L'acte finalitzà amb un concert
a càrrec del Trio Clàssic en el qual
es pogueren escoltar obres de Mo-
zart, Campini i Beethoven.

Gabriel Mercè

L'acte inicial de la Fira del 1992
es celebre els dijous de la setmana
passada amb la presencia de les
autoritats locals, els personatges

històrics infantils, les Valentes Do-
nes de les passades festes, Fran-
cisca Far i Júlia Pérez, la prego-
nera de l'any passat, Sor Antònia
Valriu, i , corn no, les noves Va-
lentes Dones, Margarida Forteza
i Margarida Fiol i el prego-

La investidura de les Valentes Dones i el pregó inicien
les Fires del 1992

Joan Oliver es considera un
enamorat de Sóller

Les Valentes Dones 1992, Margarida Forte-
za i Margarida Fiol, han rebut ja les acredita-
cions de la seva representació de mans de
les anteriors Valentes Dones, Francisca Far i
Júlia Pérez. També els personatges histó-

rics ja s'han vestit per fer més alegres
les festes, i el pregoner, Joan Oliver, ha
elogiat les gestes dels sollerics, els seus
paisatges i les seves gents. Les Fires han
començat.

Margarida Forteza i Margarida Fiol junt a les Valentes Dones de l'any passat.

Veu de Solle
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Joan Arbona esta molest amb Unió
Mallorquina perquè no fa honor a la seva

base nacionalista.

Nou regidors de l'Ajuntament de Sóller, dels
grups Partit Popular, Unió Mallorquina i

Independents han presentat una moció de
censura contra el batle Joan Arbona del

PSM. El proper dia 19, en una Sessió
Extraordinària de la Corporació Municipal,

s'aprovarà que la nova batlessa sigui Isabel
Alcover, del PP-UM.

Des de que el dia 14 de març el batle es
trobava en minoria davant l'oposició

després de la destitució dels tres
Independents quell donaven supon, es

parlava de la possibilitat de presentar una
moció de censura i desbancar el batle

socialista.
Durant els darrers dies el batle Joan

Arbona intentà evitar-la mitjançant la
proposta d'un pacte entre la minoria

governant i el PP-UM. Arbona oferí, fins i tot,
dos anys de batlia per a Isabel Alcover.
No obstant, en una reunió que tengue lloc
dissabte vespre, el PP-UM decidí pactar
amb els Independents i presentar una
Moció de Censura. El text fou redactat
diumenge a última hora i presentat dilluns
dematí al registre de l'Ajuntament.
Els firmants de la moció justifiquen la seva
acció en la voluntat de recuperar l'espai que
els corresponia segons el resultat de les
eleccions, ja que foren el grup més votat.
igualment argumenten la impossibilitat
d'accedir ala proposta del bathe pel fet de
la gran diferencia entre les sigles.

(Més informació a pagina 6)

Isabel Alcover ha aprofitat que els
govemants estan en minoria per accedir a

la batlia.

PP-UM i independents han presentat una moció de censura contra el
batle Joan Arbona

Isabel Alcover serà
proclamada batlessa el dia 19

Presents els batles
de Campos i Sóller

Acte
d'inauguració

del local de

G.M.

L'antic jutjat comarcal
es la seu oficial de la Poli-
cia Local des de dissabte
passat, dia en el qual es
procedí a la seva inaugura-
d&

Foren presents a l'acte
el batle de Sóller Joan Ar-
bona, el batle de Campos
I Director General de l'Inte-
hor Sebastià Roig, el re-
gidor de governació Mi-
guel Gual i nombrosos
membres del consistori,
junt amb representants de
les policies locals de Cam-
pos i Calvià, membres del
Sindicat de la Policia Local
de Palma, components de
la Creu Roja, Bombers,
Guàrdia Civil, grup d'Espe-
leologia, responsables del
Puig Major, Base Naval i
membres de diverses enti-
tats culturals i cíviques de
Sóller.

L'acte s'inicia amb el
descobriment d'una placa
commemorativa del trasllat
de la Policia Local a l'antic
edifici del Jutjat i continuà
amb parlaments de Se-
bastià Roig, Joan Arbona
i del sergent de la Policia
de Sóller i cap de Protecció
Civil, Miguel Ouetglas.



RESTAURANT
OASIS

ESPECIALITAT EN
CUINA HINDÚ

C/. del Mercat

Las Cenas
de los jueves *
enen músicasi,

en Can Quet

Todos los jue%es por la noche un "Diner-dansant",
en el singular marco del Restaurante Can Quet de

Con la iltbsit a en ; i‘o del lijo de Jazz "Nocturne",
y un Menii diseñado por el Chef de Coc ina

luan Carlos Azanza.

Crema de Almendra
•

Hojaldre ton \dmon Salsa de langostinos
•

Sorbete de limon
•

( (Millar de Cordero asado al Romero
•

Gato ron Helado de la tasa

\ \OS
(hardonnat de Raimat - Manto

Torres Coronas - Tinto
Aguas minerales, (ale 'Atores

Precio (todo incluido): 4.500'. pts.

RESTAUR ANTE

CAPN QUET
DE IA

Carretera Palma - Deia (( en a Hotel E•

RESERVAS: 639196 A.

Actes de Fires

imatge Històrica. Fires de l'any 1915. Carrossa de la Mare de Déu de la Victória al carrer de  Sant Jaume. Barriada del Celler. Una

nina fa de Mare de (»u ¡una altra d'àngel. Un escolta condueix el carro.

Herbes
Per les Fires de l'any

passat oferiem la recepta
d'un cuinat de festes: els
caragols. Enguany vos vos
detallam corn fer el licor
d'herbes i quines s'hi po-
sen. Precisament es pel
mes de maig quan es cer-
quen fulles, flors i fruits per

ficar dins la botella. Ini-
cialment vos enumeram les
quaranta-tres que he arribat
a posar-hi, després explic la
senzilla manera de fer-les.

1.Un brot de tarongí.
2. Un brot de flor de xi-

ringuillo.
3. Una fulla de cost.
4. Un brot de sonyorida.
5. Tres ulls d'esbartzer.
6. Sis flors de taronger.
7. Una llimona verda.
8. Tres cireres.
9. Un brot d'herballuTsa.
10. Un brot de fonoll.
11. Tres ulls de magra-

ner.
12 Un brot d'herba-sa-

na
13. Un brot de moraduix.
14. Tres fulles d'apit.
15.Tres tulles d'ortiga.
16. Set cabassetes de

camamil. la bona.

17. Un brot de cama-
mil.la borda en flor que no
estigui oberta.

18.Un brot de romaní.
19. Un ull de pi.
20. Un brotet d'olivera.
21. Un brot de ruda.
22. Un brot de flor de la-

vanda.
23. Una fulla i una flor de

malvarosa.
24. Una fulla de violete-

ra.
25. Una fulla de malva

peluda
26. Tres fulles de flor de

til.la.
27. Una nou verda.
28. Tres fulles de menta.
29. Nou grans de café

torrat.
30 Una fulla tendra de

Ilorer.
31 Un brotet de gine-

bri5.
32. Cinc caps de roseta.
33. Un brot de cireretes

de pastor.
34. Una fulla de vinagre-

ta.
35. Tres fulles de daura-

della de sang.
36. Un tros de fulla de

plantatge.

37. Un brot d'herba de
sang.

38. Un pétal de rosa.
39. Dues fulles d'herba

barbera.
40. Tres brots de la se-

gona herba de sang. -
41. Unes flors de cordial.
42. Unes fulles de salve.
43. Un brot de donzell.
Les quantitats indicades

són per preparar un litre
d'herbes concentrades, les
quals se rebaixaran al cap
d'un mes (millor dos) amb
un litre de licor preparat de
la mateixa manera que el
que se va emprar per l'ob-
tenció de les herbes con-
centrades, segons es vul-
guin aconseguir herbes dol-
ces, herbes seques o her-
bes semi-seques.

Herbes dolces: 3/4 de
litre d'anís dolc i 1/4 de litre
de cassalla.

Herbes seques: 3/4
de litre de cassalla i 1/4 de
litre d'anis dolc.

Herbes semi-seques:
1/2 litre de cassalla i 1/2 li-
tre d'anís dolc.

Antònia Sastre.

RECEPTA PER SA FIRA
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Divendres, 8

-17 h.: Centre de Re-
cursos. Exposició Escolar
d'Astronomia.

- 18 h.: Inauguració De-
puradora

- 19 h.: Pizzeria Tara.
Pintures d'Edwin

-2030 h.: Creu Roja.
Expo de Nuredduna

-2130 h.: A Placa. Tea-
tre de Bunyola

-2345 h.: A Plaga. Mú-
sica Jove

Dissabte, 9

-1030 h. A la Caritat.
Mini -bàsquet

- 11 h.: Església de
l'Hospital. Missa Mare de
Déu de la Victòria.

- 1115 h.: Camp d'en
Prohom. inauguració Del
Museu

- 1245	 h.:	 Ajunta-

ment.Premi Dia del Llibre.
-16 h.: Camp Infante

Lois. Futbol cadets
-18 h.: Processó. Tras -

hat de la Mare de Déu de la
Victòria.

- 1830 h.: Café Nou. Fo-
tografies del Joventut Ma-
riana

- 19 h.: La Caritat. Bàs-
quet Junior

- 19 h.: Galeries Mora.
Paisatges i bodegons de
marta Castro

-19 h.: Can Dulce. Pin-
tures de F.Maza

-1930 h.: Casal de Cul-
tura.Flors.

- 2130 h.: Camp d'en
Maiol. Rock Viu. Sangtráit

Diumenge, 9

- 10 h.: XXV Campionats
de Ciclisme

- 10 h.: Circuit Can
Reus.Autos Radio-Control

4111111111111110.1111t;

-10 h.: Plaga del Mer-
cat.Expo d'aus Autòctones

-10 h.: Tir al Plat a Mu-
leta

- 10'15h.: Placa.Escacs
-1030 h.: Camp Infante

Lois.Futbol Regional
- 1030 h.: Cursa Fires

92
-11 h.: Camp de Vol de

So N'Angelats. Festival Aeri
Fun Fly

- 11 h.: Església de Sant
Bartomeu. Concelebració.

- 1 1 h.: Plaga. Ginkama
- 1215 h.: Ajuntament.

Cartell XII Mostra Folklórica
- 1230 h.: Plaga. Con-

cert
- 1245 h.: Passejada

d'Aires Sollerics amb Indu-
metaria Mallorquina dels
segles XVIII i XIX

-17 h.: Camp d'en
Maiol. Futbol Tercera Divisió

- 18 h.: Caritat. Bàsquet
Cadets Masculí

-1915 h.: EsIgésia de
l'Hospital.Coral Pro Música
Chorus

- 1930 h.: Caritat. Bàs-
quet Veterans Femenins

- 22 h.: Plaga. Revetla
Orquestra Galana

Dilluns, 11, Firó

- 1030 h.: Ofrena de Co-
rones al Monument

-A partir de les 16 h Fi-
ró 92. Moros i Cristians.

- 21 h.: Carrosses
- 22 h.: Traca Final

salar



Sóller n'origen de l'escriptor
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Soller arriba a un
otagonisme absolt 't"

"Alguns personatges populars i el bar Espanya a Entrada de Fosca".

ritts entg
del mur
Antoni

erra

una novel.la de la guerra,
encara que estigui ambien-
tada en aquella época. Es la
història recreada, mitificada,
al capdavall, feta literatura,
que jo vaig sentir contar so-
vint quan encara estudiava
en Es Convent: un home
repressaliat, estimbat pels
penya-segats de Ca Madi:5
Pita i donat per mort per
l'autoritat, sortosament in-
competent, en aquell cas.
Deixava dona i una filla de
pocs mesos. Paró l'home no
era mort i els ermitans se'n
feren càrrec d'ell. Es queda
a l'ermita deu anys, aterrit
per tot quant passava mur
enllà, fins que un dia decidí
tornar al poble, a Sóller, dis-
fressat amb els habits. En
arribar, descobri que la seva
dona -considerada vídua-
era casada amb un alemany
del que Hitler envié per aju-
dar les tropes de Franco.
L'anécdota, que es l'argu-
ment deformat de Mes enllà
del mur, també l'haureu
sentida contar més d'una
vegada. Per?) l'important de
la novel.la es, per damunt
tot, Sóller; Sóller i els am-
bients enclaustrats dels anys
trenta I quaranta, on la gue-
rra no fa més que posar al
descobert la miseria que so-
vint coven els homes.

"Un home
estimbat a Ca

Madó Pilla", a mes
enllà del Mur.

Estació de Sa Vinyassa

Un cap de
setmana passat

per aigua

Joan Puigserver

TEMPERATURES
	

PLUGES
Mint. 22,6 dia 5
	

14,5 litres dia 2
Min. 8,4 dia 7
	

10,8 litres dia 3

La setmana pasada patírem el cap de setmana
més humit, fred i plujos d'aquesta primavera.

Efectivament durant el dissabte i el diumenge
no aturà de ploura, encara que la quantitat total re-
collida no va ser molta, poc més de 25 litres/m2.

Les temperatures màximes aquests dies foren
quasi d'hivern, provocant el fet d'haver d'encendre
les foganyes o estufes.

Per aquest dies vinents pareix que ve mal temps
al Nort de la Península, si es confirma aquest canvi
no arribara a les Balears fins la setmana que vé.

Aixf idó sembla que aquest cap de setmana en-
cara fara bo, i podrem disfrutar dels actes de les fi-
res encara que el dia del tiró podria enterbolir—se un
poc 'ambient.

A
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Antoni Sarro

Sóller ocupa -i d'una
manera ben voluntaria- un
Iloc important a un deis
meus primers !libres de re-
lats Entrada de fosca, que
es va publicar l'any 1972. En
el conte que dóna títol al re-
cull, hi trobareu el poble
-l'atmósfera, el clima d'incer-
tesa, alguns personatges
populars, el bar Espanya-;
però també l'hi trobareu, a la
narració La familia, una re-
creació de rhistória del meu
conco Josep i la mort de la
seva filla Trinitat. Aleshores,
com vaig escriure Entrada
de fosca, era corn si em
volgués treure de damunt
els fantasmas o, millor, els
espectres del passat. Ho
vaig fer en un estil més o
menys directe, molt propi del
realisme social que llavors
era vigent i que, a hores
d'ara, tenc més que superat.
L'encarcarament ha fuit i, si
hagués de tornar a escriure
el 'libre, cosa que, en part,
he fet, incorporant-lo frag-
mentàriament a altres obres
(per exemple, a Llibre de
familia, del qual parlaré més
envant), ho faria a partir
d'uns altres pressupòsits
narratius, potser més lirics,
més distanciadors, que sug-
genssin als lectors les imat-
ges més nitides, més que
confirmarlos en anècdotes.

Una técnica molt sem-
blant a la que faig servir a la
novel.la Mes enllà del mur,
on Sóller arriba a un prota-
gonisme absolut i que es
lambe un deis meus 'libres
preferits. No es, contraria-
ment del que han dit alguns,

9111111•111•111M.

NOTA DE SOCIETAT

Noces d'Argent
López—Encamación

Dia 24 d'abril passat el matrimoni José López i Francisca
Encarnación arribaren als vint-i-cinc anys de casats. Ho celebra-
ren dia 26 amb una missa a l'Església de Sant Bartomeu i
completaren aquestes noces d'argent amb un refresc i l'alegria
de la companyia de tots els familiars. Des d'aquestes pagines
ens sumam a la seva joia d'haver estat junts aquestes dues
dècades i mitja i desitjam que arribin a l'or.            

AJUNTAMENT DE SOLER      

POLICIA LOCAL

Amb motiu del concert del
proper dissabte dia 9 de
Maig, al camp de futbol

la circulació a partir de les
20,00 hores, sera de sentit

únic, direcció Sóller església
de l'Horta.   

o                                 

MERCAT MUNICIPAL            

L'AGRUPACIO DELS
COMERCIANTS DEL MERCAT,
DESITJA AL POBLE DE SOLLER,

UNES BONES FIRES I FESTES   



Molta Palla i Poc Bessó
Es Pagés

Ara ja anam bé, la moció de censura fructificará i
d'una vegada per totes els que tenien comandera co-
mandaran i els que també en tenien hauran de passar a
l'oposició. Sobre tot, visquem i veurem, el temps donará
la raó al qui la tengui i a ningú més.

SEMBLA MENTIDA:

• Que no sigui el mateix un arròs brut que una por-
quena d'arrós.

▪ Que Sóller mai havia estat tan aprop del Bens
D'Avall.

• Les rabiades de la gent del Diari de Mallorca per
mor del pagès.

• El molt que emprenya quan algú et crida per tele-
fon deixa el seu aparell mal penjat.

• La divinitat de la santissima trinitat.
• Que prest començarem a veure bona carneta.
• Que la policia Local trobás "el paradero descono-

sido" d'un canet petit, fill d'un matrimoni molt potentat.
• Que per molt potents que siguin, deixen molt que

desitjar cuidant animals de raça.
• El bon servei de telefónica a Sóller. De moment.
• La comoditat de cridar a cobro revertit.
• La bona utilitat d'un fax.
• Que "la ocasión la pintan calva".
• Que la llàstima sigui un sinònim d'espavilats.
• Que la pena, sigui diferent.
• Que a n'el pagès no l'han fotut dins les botigues,

l'han fotut dins els rebost.
• Les nirviades de les parts polítiques.
• Com deu disfrutar en Repic.
• "Que perlas son amores y no buenas razones".
• Que Tomeu no vol dir Andreu.
• Les bones fires que us desitja el pages.
• La malaltia del sergent dels "monicipals".
• Que el pages Ii desitja una prompta recuperació, i

que ben prets el veiem molt pel carrer.
• "Ay pena penita pena, pena 	

Lloguer de maquinària
Una nova tenda de venda i Iloguer de maquinaria

industrial va ser inaugurada la setmana anterior al carrer
de la Victòria. Els titulars de la tenda són Mateu Coll i el
col.laborador del nostre setmanari Pere Pérez. L'acte
d'inauguració va ser molt concorregut de mestres d'obra,
electricistes, lampistes, fusters i demés professionals rela-
cionats amb el sector industrial de la nostra ciutat. A la no-
va tenda hi podeu trobar eines i recanvis, formigoneres,
màquines de disc, motors elèctrics, bastiments metàl.lics,
etc. Desitjam als propietaris prosperitat i futur.

Festa per
una victòria

Raons de pes i de
bona arrel no n'hi man-
quen a Sóller per a ce-
lebrar les festes de
maig, la Fira i el Piró.
Recordar la victòria de
1'11 de maig de 1561 es
endinsar-se pel túnel de
la història local fins arri-
bar a unes persones,
institucions, grups, es-
deveniments, a una fe, a
un Poble en definitiva,
que a mes de despertar
la nostra admiració i en-
cendre la festa, pot in-
terrogar, de fet, el nostre
viure, avui i aquí.

Molt bé per la festa,
això es per la gent al
carrer, a la plaça, al ball,
al teatre, a l'església, a
la trobada amistosa i de
germanor i al consum de
caragols. 1 que l'espec-
tacle no mati la partici-
pació viva, espontánea i
amb els motles socials
habituals fets migues.

MOR bé si sabem re-
viure aquella empenta
comuna i solidària de
salvar i alliberar Sóller de
l'ofensiva plural i diversa
dels "Ochiali" de torn. 1
que la singularitat de les
persones que estam a
punt de votar no enfonsi
el Poble dins la divisió i
la desesperança.

1 molt loé per la fe en
Jesucrist Ressuscitat i
per la presencia de la
Mare de Déu de la Vic-
tòria dins les arrels, la
soca i les branques de
la vida de la Vall. Que
sien sobre tot el seny i la
fe que ens donin la uni-
tat en aneo més impor-
tant; la llibertat en lo que
es accidental i de tem-
porada; i que tot ho
aman la caritat.

Bones festes i Molts
d'anys.

Llorenç Lladó Calafat

k 0

PANADERIA y PASTELERIA

0 FRAU
L'uno, 7 - Teléfono 630132

Sant Joume, 7- Teléfono 63 1286
FABRICA: Meto, 48 - Ca'n Tobolet - Tel. 630651

Le complace en invitarle

a la exposición de pintura

que se celebrará en el

CENTRO CULTURAL
DE "CAN DULCE"

(Calle Gran vía, 1 5 — SOLLER)
los días 9, 10 y 11 de Mayo

de 1992.

INAUGURACION:

Día 9 de Mayo, a las 17 horas.

Horas de visita:
A partir de las 10 de la mañana

(Todo el día).BARCAS EN CALA FIGUERA (SANTANYI)
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Nou establiment Veu d'Església

!In
( 	  TAPiSSERiA

L	

germans SAMPOL

VOS DESITJAM
UNES BONES FIRES I FESTES

C/. Cetre, 5-Telf. 63 20 69-SOLLER (Mallorca)

INSTITUT DE BATXILLERAT
"GUILLEM COLOM CASASNOVAS".

INSTITUT DE FORMACIO
PROFESIONAL "JOAN MIRO"

Termini únic de preinscripció pel proper curs 92/93:
De dia 4 a 20 de maig

(de 9,00 a 13,00 a les secretaries del centres).

Nota: No hi haurà termini de preinscripció al mes de setembre.

Les Direccions

EXPOSICION
DE

, PINTURA
PAISAJES

Y MARINAS

francisco Maza Fernández
-1992-



Guillem Mora
ocupa el lloc de
president de la
Banda de Música
deixat pel
dimissionari Joan
Frau.

La banda sortirà per la Fira
per demostrar que no hi ha crisi

P.P.

A la darrera planta del
casal de Can Dulce es tro-
ba oberta al públic una ex-
posició de quadres que no
es pot deixar de visitar. Ens
referim a l'antològica d'un
home que tenia una gran
afecció per la pintura, que
mai exerci de forma profes-
sional, per-6 que marcà la
trajectòria de la seva vida.
Ens referim a Ramon
Rullan Bauzá, que fa po-

ques setmanes ens ha dei-
xat

Paisatges oblidats

L'exposició,	 muntada
de ordre cronològic, mostra
l'evolució de la seva pintu-
ra, marcada per Unjas i co-
lors molt suaus però de
gran energia, que van evo-
lucionant cap a tonalitats
cada vegada més contras-
tades. Tal vegada allò més
destacable sigui la seqüèn-
cia deis paisatges que

queden perennement gra-
vats en el quadre, molts
d'ells ja desapareguts o
profundament transformats,
que evoquen la gran estima
a la ciutat i la Vall on va néi-
xer.

La majoria deis quadres
exposats són propietat de
la familia de l'autor i estan
presidits per un meritíssim
auto-retrat.

Tota l'exposició destil.la
sentimentalisme, emoció i
amor a la terra pels quatre
costats.

Exposició antològica de
Ramon A. Rullan Bauzá

La lila
lírica
de Borja
Fernández

P.P.

La pintora Borja
Fernández exposa
durant totes les Fires
a la galeria Maran. A
la seva primera ex-
posició a Sóller, Borja
ofereix una sèrie
d'aquarel.les i olis,
bona part dels quals
estan inspirats en la
Ilum i el paisatge de
la nostra Vall.

Completen la
mostra un tríptic de
grans dimensions i
alguns retrats.

A través de la
pintura a l'oli, Borja
FeKWriández conju-
ga els colors blaus
amb els rosats de la
posta de sol solleri-
ca, donant Iloc a uns
violetes meravello-
sos.

En les seves
aquarel.les, l'autora
es mostra fermament
fidel a ella mateixa, a
la forma poética
d'expressar-se, amb
una espontanéilat
personalíssima que
es concretitza en
bellesa i qualitat.

L'auto-retrat de D. Ramon presideix l'exposició.

Nota de
Redacció
A la pagina dues

"Dret a Veu" del número
anterior es publica una
poseia titulada "Ronda-
llas de la meya Avia",
signada per Caries
Rullan Bauza.

L'autor d'aquest
poema es Jerfn Vallca-
neras i serveixi aquesta
nota per fer l'oportuna
rectificació.

ACADEMIA DE IDIOMAS
MAYFAIR

- Clases de Inglés
(todos los niveles).

- Clases especiales de repaso para
fin de curso.

- Profesorado nativo y titulado.

C/. Born, n* 3A - Izq. - Telf. 63 41 49.
SOL LER

Fe)ziapJetf

Pizzería- Café - Croisantería

Cl. [luna, 5 gg 630907 — 071005011.ER

VOS DESITJA UNES BONES
FIRES I FESTES

Pizzes per endur-se'n

Avui s'obri la Mostra Escolar
d'Astronomia i Astronàutica

poden trobar: murals infantils, esferes
planetàries dels escolars, histeria fotográ-
fica d'astronomia i astronáutica, jocs de
taula, audiovisuals i bibliografia.

Al suport de l'Ajuntament de Sóller i
Construcciones Puigserver, cal sumar—hi
el d'Editorial Cru'illa—SM que, a través de
la lliberaria Tinter, aporta una colec.ció de
!libres infantils dirigida per Isaac Assimov,
cientffic i escriptor mort recentment.

Aquesta mostra es desplaçarà, poste-
riorment, a les Festes de juny de Deia.
entre i entre servirá d'activitat escolar.

Redacció

Des del primer de gener els infants
de les escoles Petites de la Comarca:
Porxo de Deia, Fossaret, Marjades, L'Hor-
ta i Port han treballat un curs d'astrono-
mia i astronáutica que finalitza aquest
maig amb l'exposició de les activitats rea-
litzades. •

La seu de la mostra es el Centre de
Recursos Pedagògics "Es Celler", que ha
dirigit els treballs infantils, i en ella s'hi
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Música

G.M.

El president en funcions
de la Banda de Música, Gui-
llem Mora, que ha ocupat el
càrrec després de la dimissió
del maxim directiu Joan Frau,
ha anunciat que la Banda sor-
tirà al carrer els dies de Fira
per demostrar que la fuita de
dos membres del grup no su-
posa el final del col.lectiu.

Guillem Mora ha declarat
a Veu de Sóller que "Frau ha
dit la veritat: hi ha dos sectors
dins la Banda que no ens
avenim".

Tot i això critica els qui
han deixat l'agrupació perquè

3
ANYS

ho han fet a un moment eco-
nómicament débil.

Crear grups modems

Els motius que Mora atri-
bueix per a  'existencia dels
dos sectors es el desig, per
part dels joves, de crear peti-
tes orquestrines de música de
tipus modern que no agrada-
va als que duen més anys
dins la Banda.

El president en funcions
de la Banda de Música ha
afirmat que pensen continuar
tot i ser pocs i que econòmi-
cament la seva subsistencia
pareix possible.

Quant al plantell de joves
músics per ampliar el grup,
Mora ha comentat que n'hi ha
tres a punt d'entrar provinents
de l'Escola de Música de la
Banda.

També ha mencionat la
possibilitat d'acudir a l'Escola
de Can Dulce per ampliar les
files de la Banda o a agrupa-
cions d'altres municipis per
ajudes puntuals.

Saluda al Poble de Sóller i ii desitja unes
Bones Fires al mateix temps vos sugge-
rim:

BAR. RESTAURANT
Els nostres caragols tan típics aquests
dies, carabassons farcits de gambes, ca-
lamars farcits de rap, albergínies farci-
des i sopes mallorquines de peix
d'oblades.

Si encara no heu assaborit el brag de
porcelleta veniu a provar-lo!Plaça Constitucío , 7

SOLLER tel.: 63.32.22



Part dels regidors que han firmat la moció de censura n'explicaren els motius a la premsa minuts
després d'haver- la passada pel registre.

Isabel Alcover tendrá dedicació exclussiva

"Feim la moció per recuperar l'espai
que ens donaren els vots"

PRECIO POR PERSONA:

HOTEL (2E) (Céntrico) 	 44.500 pts
Supl. hab. individual 	 8.000 pts

HOTEL (3E) (Céntrico) 	 48.500 pts
Supl. hab. Individual 	  9.500 pts

CALLE BAUZA, N.  9
TEL. 63 33 50

TELEFAX 63 33 12
071-00 SOLLER

MALLORCA - ESPAÑA
TITULO A BAL 195

EURODISNEY
AVIÓN DIRKTO A

PARIS
28 MAY PALMA -PARIS.- Presentación en el aeropuerto de Palma a las 0700 horas para

en el vuelo directo de las 0830 horas. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Mañana libre a disposición de los Sres. clientes. Por la tarde a las 1430 horas reali-
zaremos una visita facultativa al PARIS PANORAMICO y NOTRE DAME. Por la noche

dispondrán de una excursión facultativa con el tipico BATEAU MOUCHE, en crucero

por el Sena. Posteriormente se realizará una visita a MONTMARTRE.

29 MAY PARÍS.- Desayuno y alojamiento en el hotel. Excursión facultativa de todo el cha a

EURODISNEY. Regreso por la noche.

PARIS.- Desayuno y alojamiento en el hotel. Por la mañana

realizaremos una visita facultativa al l'alado de VERSALLES.
Por la tarde visita facultativa al PARIS MODERNO y la TORRE

EIFFEL. Por la noche podrán asistir facultativamente a una

visita al Para de noche y a continuación asistir al espectá-

culo del MOULIN ROUGE.

PARÍS-PALMA.- Desayuno en el hotel. Este dia
podan realizar facultativamente una excursión

previamente programada. A las 2030 horas realiza-

remos el traslado al aeropuerto para salir en el

avión de las 22'10 horas con destino a Palma.
Llegada y fin del viaje.

31 MAY

Es tracta d'una franja pla-
nenca d'uns 2.500 m2. forma-
da per vans horts sembrats
de tarongers, al cap d'amunt
de la Plaça d'Espanya, que
segons l'actual Pla d'Ordena-
cié Urbanística esta reservada
com a zona d'aparcament
de vehicles. L'accés a
aquest aparcament, que ten-
dra capacitat per uns 150 ve-
hicles, es faria a través d'una
rampa que enllaçaria aquests
solars amb el passeig del
tramvia.

Els actuals propietaris re-
sideixen a América i es tras-
nadaran a Sóller les properes
Fires de maig, oportunitat que
segurament aprofitarà l'Ajun-
tament per formaiitzar el con-
tracte definitiu de corn-
pra-venda.

Permisos

D'altra banda, el Batle
també ha mantingut conver-
sacions amb el director del
Ferrocarril, Rafael Sierra,
per tal d'arribar a un acord
amb aqueixa societat respec-
te als accessos als solars es-
mentats, que s'haurin d'obrir
per dins terrenys de la seva
propietat. Al mateix temps,
l'Ajuntament ha sol.licitat
l'aprovació de la Jefatura de
Transports, que es l'organis-
me que té la darrera paraula a
l'hora d'atorgar el permís co-
rresponent. En aquest solar,
l'Ajuntament té previst cons-
truir un aparcament municipal,
que descongestionaria l'esta-
cionament de vehicles a la
part alta de la població.

L'adquisició de terrenys per a l'aparcament
del Ferrocarril, molt avançada

Redacció

Durant els darrers mesos
han sovintejat els contactes
entre el batle de Sóller, Joan
Arbona, i els propietaris de
part dels terrenys situats en-
tre l'estació del Ferrocarril de
Sóller i el Torrent Major, a fi
d'arribar a un acord de com-
pra-venda a favor de l'Ajun-
tament.

*.k1a
FIRCO 1992

Recollida de vestits de pagès i de moro

Totes les persones que estiguin interessades a participar en el simula-
cre del Fir6-92, poden recollir els vestits a partir de dissabte dia 9 a
l'Ajuntament de Sóller (Oficina d'Informació).

També es fa avinent a aquelles persones que tenguin vestits de moro o
pagès i que no vulguin participar en el simulacre, que han de dur dissabte
9 de maig el vestit a l'Ajuntament.

Concentració de moros i cristians

La concentració de pagesos és a les 15,30 h. a la Placa dels Estiradors.
Seguidament es dirigiran cap a la Placa de la Constitur — per escoltar
l'arenga i seguir cap a Can Repic on els esperarà un autocar. Els que vul-
guin fer de moros han d'esser a les 15,15 h. a Can Repic on trobaran un
servei d'autocar que els baixarà el Port, o bé a les Portes de la Base Naval
del Port de Sóller a les 15,30h.

Desfilada de carrosses Firó-92

La concentració de carrosses participants en la desfilado de dilluns, dia
del firó, és Can Repic a !es 20,30 h., per anar després cap a la Placa del
correr Isabel II.

Es prega pensin que la mida del comió ha de poder passar pel correr
Isabel II.

Circulació
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Moda de Censura

G.M.

La reacció del batle Joan
Arbona en el moment de co-
nèixer la decisió del PP-UM i
dels Independents de presentar
una moció de censura contra ell
va ser de decepció davant l'ac-
tuació d'Unió Mallorquina.

El batle del PSM conf iava
poder arribar a un pacte amb
ells, sobretot després de la ce-
lebració del V Congrés en el
qual s'establiren les noves ba-
ses nacionalistes del partit.

Per tant Arbona ha manifes-
tat que UM segueix essent el
que era abans del Congrés i
que l'ha defraudat.

Igualment considera incohe-
rent el fet de pactar amb una
persona que ha estat expulsa-
da del partit, en clara al.lusió a
l'independent Amador Cas-
tanyer.

Realitzacions destacables

En roda de premsa, el batle
passà compte de les actua-
cions realitzades fins al mo-
ment.

Destaca que durant el
temps que ha estat al cap del
Consistori la seva activitat ha
anat destinada a solucionar els
problemes interns de l'Ajunta-
ment i a partir del segon any la
intenció era de millorar sobretot

les vies públiques del municipi.
Com a realitzacions desta-

cables Joan Arbona mencion6
la informatització de les oficines
municipals, la contractació del
secretari accidental, la compra
d'una agrenadora, la instal.lació
d'aire acondicionat a l'Ajunta-
ment per estalviar un terç
d'energia elétrica, dur a terme
la reforma circulatòria i la pea
tonització dels dissabtes, iniciar
la reforma del Pla General Ur-
banístic, clausurar l'abocador
de ferns de la Figuera, impulsar
les gestions per a la reversió de
l'Estació Naval, millorar les fes-
tes populars amb actuacions
estelars i signar convenis amb
entitats culturals.

El batle revisa la feina realitzada fins ara

Joan Arbona, defraudat per UM,
parteix amb la cara alta

G.M.

A primera hora del dilluns
es passa pel registre de l'Ajun-
tament el text de la Moció de
Censura signada per Isabel
Alcover (UM), Bernat Cabot
(PP), Francisco Rodríguez
(UM), Bartomeu Darder (PP),
Antoni Burgos (UM), Jeroni
Bisbal (UM), Bartomeu Colom
(IND), Andreu Oliver (IND) i
Amador Castanyer (ND), el
minim de regidors necessaris
per fer possible aquest tramit.

La decisió s'havia presa el
dissabte vespre. Els Indepen-
dents feia ja temps que esta-
ven disposats a signar i sois
mancaven les signatures des
components del PP-UM.

Els motius

PP-UM i Independents justi-
fiquen la seva acció en la vo-
luntat de donar estabilitat po-
lítica a l'Ajuntament en un
moment en el qual els qui go-
vernen es troben en minoria
davant l'oposició.

Igualment argumenten que
amb aquesta mobilització de
poders el PP-UM recuperara
allò que dictaminaren les urnes

que feren que fos el partit
més votat de tots els que es
presentaren.

El pacte

El PP-UM ha rebutjat una
oferta de pacte feta per PSM
amb el suport del PSOE I del

CDS el dijous de la setmana
passada per motius de sigles.
Membres del PP-UM, en roda
de premsa, afirmaren que el
pacte amb els Independents
es més natural per afinitat polí-
tica, cosa que no succeeix
amb els partits d'esquerra.

No obstant això, PP-UM i
Independents han coincidit en
no criticar la feina realitzada
per Joan Arbona i el seu
equip.

Malgrat encara no s'han
anunciat quins càrrecs ocupa-
ran els nous membres del pac-
te que obtendrá el poder es
molt probable que els Inde-
pendents obtenguin les matei-
xes comissions que abans del
14 de maro: Bens i Serveis i
Obres i Urbanisme.



Els Srs. Sampol i Oliver i altres membres de la federad() local d'aero-modelisme expliquen al batle
Joan Arbona alguns aspectes d'aquesta bella práctica.

L'aero-modelisme, una afecció
que va en augment

Redacció

La pràctica de la cons-
trucció de models d'avions
a petita escala, conegut
amb el nom d'aero-mode-
lisme, va adquirint cada
dia més imponencia a la
nostra Van, després d'una
etapa de retrocés.

A l'exposició muntada a
la quena planta de les Ca-
ses de la Vila, els membres
de la federació sollerica
d'aquesta modalitat donen

a conèixer les darreres no-
vetats introdUides als mo-
dels d'avions controlats per
freqüència, tant pel que fa
als mòduls de control corn
als fuselatges. Diferents ti-
pus d'aerinaus de transport,
de guerra, de passatgers, i
fins i tot les darreres incor-
poracions - un helicòpter i
un hidroavió - poden ser vi-
sitats en aqueixa exposició
antològica, molt més
ampliada respecte a l'any
anterior.

Completa el muntatge la

projecció d'un video domes-
tic, filmat al camp de pràcti-
ques de Son Angelats, en
el qual es mostren les habili-
tats dels components de la
Federació d'Aeromodelisme
de Sóller.

Miniatures

A la mateixa sala es pot
contemplar una col.lecció
de miniatures en fusta, re-
producció d'objectes caso-
lans i eines, que mereix es-
ser visitada.

XXV CAMP1ONAT DE LES
BALEARS DE MUNTANYA

PER JUVENILS

Día 10 de Maig de 1992, a les 10'30 hores, a Sóller
o+96.a.,6,6,600.66aaolD6,owetAo

Organitza: Club Ciclista "Defensora Sollerense"
PATROCIN A

Consell Insular de Mallorca i A¡untament de Sóller

ITINERARI:

Restaurant Es Canyis
(Platja de S611er)

Can Repic (Sóller)

Port de Sóller

Can Repic (Sólter)

Port de Sóller   

Monument Heroins del 11 de Maig -- Carretera del Puig Major, amb arribada a
l'entrada del Túnel Gran del Puig Major. Total 36 quilòmetres.

odeekoeSEASio~4.1:006...2.4306,...n364.00dee.00seekooSEX5Soo.46,6i.

COLLABOREN:

Restaurant Es Canyis	 Creu Roja de Sóller
Transports C. Sastre	 G. A. C. (Grup d'Ajuda Ciutadana)

Guàrdia Civil -- Policía Local
Policia de Trànsit 	Amics del C. C. D. S.

La Cursa més ben pagada de les Balears

Turisme

Nova seu per l'oficina d'informació
del Port

G.M.	 al carrer de l'Església, grà-
	 Els mossens ' Llorenç

cies a un principi d'acord Lladó i Joan Pons dirigiren
arribat entre l'Ajuntament i la cerimònia de benedicció

Sense	 .presència	 de els rectors solidaris de l'Ar- del nou local.
públic tot i estar anunciat al xiprestat de Sóller. 	 El batle, en una breu alo-
programa de festes de la Fi- 	 A l'acte hi assistiren el cució, agrai la bona disponibi-
ra, diumenge passat s'inau-

 batle de Sóller, Joan Arbo- litat de l'Església per cedir el
gura el nou local de l'Oficina na, el delegat del Port, Joa- local i també reconegué que
d'Informació Turística del quim Alcover, el delegat de la seva ubicació, a segona li-
Port. turisme Miguel Nadal, el de- nia, no es la més adequa-

L'oficina es ubicada als legat de premsa Jaume Co- da de cara a la localitza-
baixos del Casal de Coló- lom i el regidor Jeroni Bis- ció del lloc per part dels turis-
nies, propietat de l'Església, bal. tes.

Gairebé ningú no assistí a l'acte d'inauguració, sols concorreguda pels política.

Obres públiques

Recomencen les obres al Carrer den Real
Redacció

Aquesta mateixa setmana
han recomençat les obres de
reconstrucció de les aceres

Cl. RAMON LLULL, 7 SOLLER
TEL. 63 41 09

IlE
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Decapar y lijar las persianas en cua quier de estas tres fachadas son 30.000 ptas.
¡Llamarnos! Les presentaremos el presupuesto sin compromiso.

Horario de 801  7 horas.

8de maig del 1992 / Veu de Sóller
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del Carrer den Real, inicia-
des mesos enrera. La reanu-
dació de les obres ha estat
possible grades a la contrac-
tació de personal en atur a tra-
vés de l'INEM.

Segons ha manifestat el
responsable municipal de
Béns i Serveis, Andreu Pons,
"les obres s'aturaren fa apro-
ximadament un mes, perquè
els treballadors varen ser con-
tractats mitjançant un conveni
amb D'aquesta mane-
ra, l'Ajuntament es va estalviar
el 75 % del seu salan però no-
mes els va poder contractar

per tres mesos. Ara se'ls ha
tornat contractar per tres me-
sos més i han tornat començar
les obres al punt on les deixa-
ren".

Altres aceres

Pons ha manifestat que,
durant aquests tres mesos, es-
te previst que acabin l'acera
del Carrer den Real i comencin
a refer-ne d'altres, com les del
Carrer Bisbe Colom, davant
el Centre Sanitari, i de l'Avin-
guda Cristòfol Colom, entre
la Plaça Con stitució i el Mercat.
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INFORMACIO:
	

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

Darreres novetats en vestits d'esport
i per a ben vestir, apropiades per a

casaments i primeres comunions
Placa Constitució, 18- Sóller (Mallorca). Telefon 63.19.10

AJUNTAMENT DE SOLLER

POLICIA LOCAL
Amb motiu de la celebració de les FIRES I FESTES DE MAIG, la Poli-

cia Local informa del horari del tancament dels carrers afectats pels
actes que s'han de celebrar

TANCAT DELS ACCESSOS ALA PLAÇA CONSTITUCIO

DISSABTE DIA 9
	

14'00 h. fins al final d'actes
DIUMENGE DIA 10
	

830 h. fins al final d'actes
DILLUNS DIA 11
	

8'30 h. fins al final d'actet

TANCAMENT CARRER CETRE

DIUMENGE DIA 10 6'00 h. fins al final d'actes

Es prega seguesquin les instruccions dels cartells informatius, es-
tacionant a les zones habilitades a tal efecte, de forma que no difi-
cultin la lliure circulació, ni obstruesquin el pas a inmobles i accessos
particulars.

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

Facilitats 15 anvs	 PROMOTOR LLAUD
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ficar el paisaje humano. Es
una mirada que rescata lo
usado y lo sitúa poética-
mente entre la nueva vida.
El artista utiliza materiales
variados: maderas,t-
papeles reciclados. t:

Objetos sollerics;- ttgajas;
de tren, chatarrarediviva:,

locomotoras, escenas de
los astilleros, ventanas.

Xisco Fuentes se plan-
tea la pintura cano un ho-
menaje a loq64-1ffistá pinta-
do en él.' "Probtiro estar
discreto,' y utilizar el realis-
mo Apara hacer creíble para
el eSdectador.1o_que se re-
presenta en el cuadro, mi
trabajo es que no haya in-
termediarios entre el espec-
tador y el cuadro:''El prota-
gonismo es de la obra. Pin-
to sin ningún condiciona-
miento de modas ni nada

Xisco Fuentes ha obte-
nido algunos premios en su
corta trayectoria como el de
escutural del Ayuntamiento
de Marratxí con que se ho-
menajeó la tradición alfarera
de la comarca. Fuentes,
que en los últimos años ha
hecho una muestra anual
de su trabajo, vive en Bun-
yola y quería rendir tributo a

la "impresionante belleza de
Sóller. Es que allí tenéis de
todo: lo antiguo, que enlaza
las generaciones y se man-
tiene vivo". No es extraño
qUe,un bunyolí use el tren

:corrio elemento vital de su
recorrido por el paisaje: "el
tren une 2 islas".

El poeta mallorquín
Gabriel Florit Ferrer comen-
ta sobre la obra de Fuentes:
"Malanconia, anyorança de
tot alió que no li coneixes el
cap de bri, l'arrel, la géne-
sis, la història, però que
t'estiren tan fort com l'aigua
quan tens sed, como el foc
quan tens molt de fred...

Allò desconegut, ignot,
obscur, ,.misteriós, que fa
més pc.ifigeri -m08 valents
als valents, per-6, també,
abdós, els fa curiosos, pre-
guntadors, exigents, bara-
dillbsos... I sobretot, Xisco,
amic, bonhomia, posat de
persona humana. El que
significa: quan camines,
quan treballes, deixes em-
prenta, deixes rastre ben
clar, com els caragols... Part
darrera del nervi òptic, ens
hi deixes emocions impen-
sades, corn un sobte des-
pertar a mitjanit..., com una
bona noticia".

Urbanisme

El Batle ordena
la demolidó
d'una paret
il.legal

Redacció

A finals de la setmana
anterior, els treballadors de
la Brigada municipal d'Obres
procediren a demolir una pa-
ret amb reixeta metàl.lica al
damunt, que servia de tan-
cament al solar ocupat pel
xalet de Joan Isem i impe-
dia el pas a un caminal d'ús
públic. El caminal està situat
a la Urbanització Tone Pica-
da del Port, just a continua-
ció del Mini-Rancho.

L'ordre de demolició va
ser signada pel Batle Joan
Arbona, en execució de la
sentència dictada per l'Au-
diéncia Provincial, segons la
qual el particular estava
obligat a respectar la pre-
sència d'un caminar públic
d'uns 3,5 m. d'amplària,
perquè aixf estava previst al
Fla d'Ordenació Urbanística,
tot i que el Pla Parcial poste-
rior no contemplava aquest
pas. Tot i que la sentència
es terma des de fa més d'un
any, l'anterior responsable
d'Urbanisme, Andreu Oliver,
mai no proposà la seva de-
molició.

_

Un cuadro de gran ta-
maño, muestra el tren via-
jando d'entre del agua en la
bahía, aunque no es lo oní-
rico lo designa su realismo,
sino más bien una pc3Nica
mirada sobre lo desgastado
por el uso y la propia vid',d .
Xisco Fuentes prepara I
exposición en su casa-es-

k
-:tudio de Bunyola. La trein-.¡* .,

—.lene de obras recibe sus úl-
lirnos acabados. Se trata k-4
:Mlév ternas de Sóller en su :..5.
-mayoría, poblados por obje¡H:-
- tos cotidianos que form

una iconografía reconocible
del valle:

"Los hago 90tele se
mezclan objetos :creados
por el hombre, objetos que
se están muriendo, mez-
clados con la naturaleza,
que sigue brotando impa-
rable. La naturaleza vuelve
a darles vida, es una sim-
biosis".

Objetos desgastados
por el uso humano y el paso
del tiempo, desvencijados y
ruinosos, rescatados , con
delicadeza de entre el olvi-
do, vivos entre la floresta
que no cesa de luir y modi-

r
I \ y

J.S.

Si TUAC I

EXPOSICIÓ DE PINTURES
del 8 id 19 de niaig

divemlres rit ka21)11
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Xisco Fuentes expone desde hoy
temas de Sóller en La Caixa
Desde hoy, y hasta el 19 de mayo, Xisco Fuentes, bunyolí de adopción, es-
cultor (premio Fira del Fang con su "Homenatge als Oilers), y reputado
ilustrador, expone su obra reciente en La Caixa. Su último trabajo es un
homenaje a Sóller y su paisaje unidos por diversas escenas del ferrocarril y
el puerto.

•
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Després d'una reunió
informal dels professors
de català de les escoles

primàries de la nostra
Vall, va sorgir la idea

d'apropar el món de la
premsa als alumnes. Al

mateix temps era la
nostra intenció aprofitar

l'avinentesa per fer ús
d'aquest treball corn a
eina de normalització

lingüística i de mostrar,
alhora, la tasca que es fa

als diferents centres.
Aquest suplement és

possible gràcies al
supon econòmic de Sa

Nostra, ala coliaboració
desinteressada de Veu

de Sóller, i sobre tot, ala
feina realitzada pels
alumnes, vertaders

protagonistes d'aquest
treball periodístic. Des

'aquestes linees agrdim
a tots ells I 'ajuda

prestada.
Voldriem que aquest

suplement tengués una

bona acollida entre els
pares i lectors en
general ja que és una
tasca feta pels nins, amb
il.lusió i ganes de
continuitat. El que s' ha
publicat és una petita
mostra de totes les
feines recollides, la gran
majoria de les quals no
hi han cabut per qüestió
d'espai. D'aquesta
manera queda obert un
arxiu de material que es
podria anar publicant en
un futur, juntament amb
altres feines que se
vagin fent. Es el que
desitjám.

Els professors
de català
de les escoles
primàries.

"Annera cercant
menjar l'horabaixa".
Margalida Ripoll.
Deja

41111111•1111*

Col.legi Públic
Es Porxo

NEI curs que ve, quan comenci la nova
Educació Primaria, el Col.legi Públic de
Deia estrenara un nou edifici. Aquests
mesos són els darrers d'estada al Porxo
(Ajuntament) i a l'exconvent de Ca Ses
Monges, on hi ha, repartides, les tres au-
les: una de Preescolar i dues d'EGB fins
al sisó nivel!.

Anys enrera, l'educació a Deja estava
organitzada entorn de tres unitàries: una
estatal de nins, una estatal de nines i una
altra de nines a Ca Ses Monges.

L'Escola de Deia inicia la defensa de
la supervivència de les escoles petites
a Mallorca i des del 72 i fins ara, amb la
pujada de mestres de Sóller, s'ha caracte-
ritzat per la potenciació de l'ensenya-
ment artistic: plàstica i música, que sem-
pre s'ha complementat amb representa-
dons, concerts i exposicions.

Es un col.legi que acull a infants de di-
ferents nacionalitats d'arreu del món i
que, juntament amb els deianencs de
sempre donen i donaran imatge de diversi-
tat.

Nosaltres alumnes i professors del
Col.legi Públic Es Porxo

Col.legi Públic
Es Puig

Per fer la presentació de la nostra escola
ens nem decidit a fer una entrevista al di-
rector del Centre, D. Andreu Gaya, i  hem
tret el següent resum.

El C.P. ES PUIG va començar a funcionar
el setembre de 1.976, ja des d'un principi
corn escola mixta, sent la primera directora
Donya Matilde Girbent Sureda, que al cel
sia. En aquells temps la política educativa de
l'Estat Espanyol es caracteritzava per fer
grans concentracions escolars, amb els co-
rresponents serveis de menjador i trans-
port escolar, aglutinant alumnes de .moltes
escoles petites o unitàries. En aquests mo-
ments el nombre d'alumnes per aula es bas-
tant redia uns 300 alumnes distribuits en 13
aules.

Malgrat el centre en conjunt esta bastant
bé, es podrien fer algunes millores, com
ara: Un pati cobert per quan plou, una sala
d'actes, una biblioteca més gran, engrandir
el gimnàs o instal.lar jocs pels nins més pe-
tits. Segurament en propers anys es podre
dur envant.

No volem acabar sense fer menció al
servei de menjador, considerat per molts
corn un dels millors de Mallorca, com ho
demostra el fet que per ell passin tots els.
centres que venen a l'illa amb el programa
del M.E.C. anomenat "Escoles Viatgeres".

Inez Vanbeylen, Ma.Antiónia Oliver,
Cristina López  — 86 EGB

Col.legi deis
Sagrats Cors

Parlar del nostre col.legi amb el motlle
del resum es molt difícil, donat que podem
caure, sense voler, en l'oblit de qualque co-
sa prou important. s un lloc, un casal ple
d'història, on han passat gran quantitat
d'aconteixements. Des de la seva construc-
ció pels frares franciscans, l'edifici ha es-
tat emprat pels soldats al llarg de la guerra
civil, després fou ocupada per la guardia ci-
vil i d'altres grups civils que l'han ocupat i
desocupat al Ilarg de la seva història.

El germà Rafe! (l'hermano) ens va
explicar que l'any 1.923-24 es va començar
a fer escola amb els frares del bavarall
(La Salle) (anomenats així per la peculiar in-
dumentaria que utilitzaven, especie de ba-
varall davall el coll).

Allá cap els anys 70 el col.legi es va
convertir en mixte, quan es va tancar el
col.legi de nines de les Escolapies. Ahir,
avui corn demà la nostra escola gaudeix de
totes les instal.lacions necessaries per una
bona educació i un millor programa per a
ser persones, corn qualsevol altra escola de
la Vall. s per això que ens adonam que la
nostra sort es viure en un poble on la gent
sembla ser més persona.

Alumnes i professors dels Sagrats
Cors

BIIIINEN1110

Col.legi Sant
Vicenç de Paül

Tolo.— Escolta pare, vols que et conti un
poc la història de la nostra escola, Sant Vi-
cenç de Paül?

Pare.— Doncs sí, m'agradaria molt escol-
tar-la.

Tolo.— La meya escola es va fundar l'any
1.923 i fa tretze anys que es mixta. Abans
només hi havia nins i nines a preescolar, a
EGB eren tot nines. Fa 19 anys es varen ajun-
tar la Caritat i les Escolapies i es repartiren els
cursos, però uns anys més tard es va fer el
Preescolar i l'EGB ala Caritat.

Pare.— M'agradada saber on este situa-
da.

Tolo.— Et diré que esta molt aprop del
Centre i endemés té tres entrades, una pel
carrer Nou, l'altre pel carrer Cristòfol Piza i la
més maca pel carrer de la Rectoria, antiga-
ment aquesta era l'entrada al Convent.

Pare.— Quants mestres i alumnes hi ha?
Tolo.— Ui!, amb total si:5n tretze mestres i

nosaltres som 379 alumnes.
Pare.— I quan acaben les classes, qué

feis?
Tolo.— Hi ha activitats complementarles

(karate, angles, gimnasia esportiva, dibuix i in-
formática).

Pare.— Figura't, que vos ho passau de
be, demà mateix venc.

Tolo.— Pare, que no veus que faràs riure,
ja tens 40 any

Tolo Tries Maiol, 6èEGB

e

I Amb el suport de: "SA NOS11IA"
CAIXA DE BALEARS



Carta al meu fin que ha de néixer
Estimat fill:

M'he dedicit d'escriure't aquesta
carta per tal que coneguis corn és el
món on vivim i allá on tu viuràs.

Els meus avis van habitar aquest
món emprant només allò que els feia
falta. Es van modemitzar dins del que
van poder pero encara no hi havia
aquest crit a favor de la terra, perquè
realment no estava excessivament
contaminada.

Ara ja no és el mateix. Els avanços
cientifics i tecnològics són conside-
rables i corn més comoditats tenim
més en desitjam, per6 per tot això
hem pagat un preu molt alt: hem per-
dut els benestars que ens &tina la na-
tura a canvi d'un benestar purament

artificial.
Per tal que totes aquestes comodi-

tats arribin fins a nosaltres Os necessària
la intervenció de fabriques i de moltes al-
tres maquines que perjudiquen serioa-
ment el medi ambient o el jardí del món.

Degut també al nombrós augment
de població cada dia són més perso-
nes les que embruten aquest ¡ardí en
el que vivim.

Ja no sabem corn acabará això, els
politics no es posen d'acord perqué hi
ha, corn sempre, unes majors torces
econòmiques que pressionen per acon-
seguir benefici a canvi de brutícia. Avui
en dia tot funciona a base de diners sen-
se importar el perjudici que pot causar
alió que demanen les persones que te-
nen els diners.

Es per això, per que estic preoucupa-
da pel teu futur i et deman que no et dei-
xis dur per la moda de la comoditat i es
preocupis seriosament per al teu entorn
les coses que veritablement tenen un
signe humà.

Ets tu i la teva generació la qui pot
aturar aquesta roda progressiva cap a
la destrucció del nostre propi planeta.
Et deman que Iluitis perqué tot alió que
potser nosaltres no vam fer be, vosaltres
intenteu de millorar-ho per tal que la raça
humana pugui continuar existint sense un
imminent pgrill de destrucció.

Et desig sort i un Hang camí.

María Rosario Orell 86 EGB. Sagrats
Cors.
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Un mamífer:
el vell marl   

OoDA tor      

Hola! Som el voltor ne-
gre. Visc a les muntanyes,
com el Puig Major, Puig
Tomir, Massanella, Galat-
zó... Estic recobert de plo-
mes de color negre i al coll
duc un preciós collar de
plomes.

Les meves immenses
ales em permeten volar
d'una manera única. La
meya coa no es molt llarga,
però si preciosa. Els menus
aliments són els animals
morts, que m'encanten (Per
cert, els recoman als al-
tres animals). Els meus fills
són molt formosos i bons
al.lots.

Vull donar les gràcies
als humans que m'inten-
ten salvar i que, fins i tot,
em porten el menjar a
llocs on jo hi tenc con-
fiança.

No trob just que les
persones cacin altres
animals per gust de ma-
tar. Ajudau-me!, no a mi
totsol, sinó a tots els
animals que han de morir
caçats per persones que
només es volen divertir.

Ajudau-nos!.
Gràcies amicsl

Silvia Serra Franco, 60
d'EGB, Sant Viceng de Paül
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Hem pensat que el tema
dels animals en perill d'extin-
ció es un problema molt greu i
que d'una manera o altre ens
afecta a tots. Es per això que
ens hem decidit a escriure
aquest article.

Tots sabem que a Mallor-
ca hi ha un grapat d'animals i
plantes que estan desaparei-
xent, no obstant nosaltres no
feim res, o quasi res, per solu-
cionar-ha

Per tal d'obtenir una infor-
mació més Amplia del tema
ens dirigirem al Museu de
Ciències Naturals de Sóller on
hi trobàrem en LLuc Garcia
amb el qual poguérem xerrar
una estona.

En Lluc va ésser un dels
fundadors del Museu: "Erem
devers 4 6 5 persones que es-
tàvem interessades per la na-
turalesa i vol/em crear un mo-
viment relacionat amb aquest
tema, -ens va comentar ell-.
Principalment es dedica a l'es-
tudi dels crustacis marins i te-
rrestres, perb al Museu també
hi ha altra gent que es dedica
a la botánica (plantes, bo-
lets,...).

Quan h vàrem dernanar un
parell d'exemples d'animals en
perill d'extinció a Mallorca, tot
d'una ens va remarcar el Fe-
rreret. Aquest Os un animal
semblant a un calapot o a una
granota i es endèmic de Ma-
lorca, això vol dir que es preci-
sament a Mallorca l'6nica part
de tota Europa on el podem
trobar; també vol dir que si
desapareixen els Ferrerets
d'aquí desapareixeran els de
tot el país, fins i tot els de tot el
món. Ara loé, aquest no es per
desgracia l'únic cas, les tortu-
gues de terra, el veil-mail
l'àguila peixatera, són altres
animals en perill constant.

Un bon exemple d'un cas
particular dels animals ende-
mics seria el que ens va con-
tar:

- Va ésser devers l'any

1.970, quan varen descobrir un
animal totalment propi d'una
illa del Pacific que havia anat
evoluvionant des de feia mi-
lions d'anys. Era de la familia
dels coloms, per6 molt més
gros, devia fer prop de 80 Kg, i
al cap de 20 anys va quedar
extingit.

Tots pensam que la desa-
parició d'un animal gros, corn
un voltor, Os molt més impor-
tant que si s'extingeix una
formiga o un mariol.lo. I tenim
tota la raó, pea') hem de saber
que si desapareix un insecte
també desapareixara tot un
patrimoni genètic impossible
de tornar recuperar. Es per ai-
xò que ens hem de mirar un
poc mes quan estam a punt
d'esclafar un caragol o trepijar
un escarabat. Hem de ser
conscients de que la meitat
dels animals que existeixen
són insectes o animals inver-
tebrats.
• En Lluc tEimbé ens va
explicar que - la causa directa
de la desaparició de segons
quins animals no sempre es
l'home, encara que en tenim
un bon tros de culpa. Una de
les causes més importants es
la introducció d'altres animals
que no són propis de l'Illa. Per
exemple la quasi extinció de la
sargantana ve donada per la
introducció de la serp.

Més tard Ii demanarem a
en Lluc que podriem fer no-
saltres per ajudar a la conser-
vació d'aquets animals i ens
va contestar d'una manera
molt general: no fer més urba-
nitzacions ni carreteres en els
&pos on viuen aquets animals.
Però nosaltres afegiriem que
no matAssim animals per fer
abrics de pell, ni que, quan es-
tam a l'olivar no pegassim cap
pedrada al gall del veinat per-
que crida massa fort, pera
sobretot, que eliminassim les
corregudes de toros.

Aina, Pilar i Laura -80--Es Puig
Hola!, som el Vell Mari.

Som un mamifer aquatic i es-
tic recobert de pel per prote-
gir-me del fred. Tenc uns
llargs mostatxos que en fan
més formós. Duc dues aletes
per poder nedar i una coa
molt curta que em fa més
atractiu. M'entusiasme el bon
menjar, com el peix, que menj
a quilos, es el meu plat prefe-
rit. La meya casa Os a l'aigua i
els meus familiars estan
repartas per tot el Medita-
rrani.

Pero, quina Ilástima, som
un animal tan bonic que no
faig mal a ningú i vosaltres,

els humans, em caçau per
després fer pells i poder
guanyar doblers, però no
em cacau a mi tot sol, sinó
també a altres animals corn el
doti, la balena, la liebre...

Us he escrit aquesta carta
perquè sapigueu tothom que
totes els mamifers som corn
els humans, el que passa que
els humans són més brutals.

Deixau viure a tots els
mamifers, aus, rèptils, am-
fibis...

Gràcies.

Maria de Lluc Deià Moren,
60 EGB Sant Vicenç de Paul

L'altre dia, després
de veure les obres
que s'estan fent a
Bin iaraix, em vaig

decidir a
entrevistar el

constructor de
l'obra, D. Joan

Puigserver. Vaig
demanar, va

respondre, i aquest
és el resultat.

P: Quin bé dura a Bi-
niaraix aquesta obra?

R: En realitat dura l'ai-
gua potable, cosa que no
hi havia hagut mai i, més
important que això, l'eva-
cuació d'aigües brutes,
perquè la contaminació
era tan grossa que varies
fonts ja estaven contami-
nades.

P: D'on saga farà l'ai-
gua potable?

R: A l'estiu, s'agafarà
de Sóller i, a l'hivern,
s'aprofitarà l'aigua de les
fonts que es perd i va al
torrent.

P: Fins on cobrirà
aquesta obra?

R: L'obra esta projec-
tada per arribar fins a les
rentadores de Biniaraix.

P: Corn connecten les
cases que són a carrers
on la máquina no hi passa
per fer els forats?

R: Bé es fa el forat amb
una maquina més petita
que ja s'ha comprat, be es
fa de manera manual.

P: Quant durara aques-

ta feina?
R: Jo esper que d'aquí

a l'estiu s'hauran acabat
les obres.

P: I els carrers, s'asfal-
taran tots o només els bo-
cins danyats?

R: No depèn de jo,
re crec que s'asfaltarà tot.

P: Qui ho pagara?
R: L'Ajuntament, asfal-

tara de l'Alqueria del Com-
te fins Biniaraix

P: Creu que la gent es-
ta contenta amb aquesta
obra?

R: Jo crec que sí. Feia
molt de temps que en par-
laven. Tant n'havien parlat
que la gent ja no s'ho
creia.

Esperem, ició, que tot
vagi bé i que la gent quedi
contenta després de patir
totes les molèsties que
una obra d'aquestes ca-
racterístiques suposa.

Vicenç Dasí Arbona — 76
Es Puig

Joan Puigserver:
"A l'estiu s'hauran

acabat les obres de
Biniaraix"

Ecologia



Neixement del Ferrocarril de Sóller

L'oli en temps
dels padrins

Un dissabte capvespre estava avorrida
comentant amb el meu padrí la nova maquinà-
n a de la tafona de la Cooperativa, em va con-
tar aquesta petita histeria:

Les antigues finques
de muntanya, ja fa un bon
grapat d'anys, tenien en
l'oli la seva principal font
de riquesa i per això tro-
barn antigues tafones a
moltes finques d'aques-
tes.

Quan el meu padrí era
molt jove, devers l'any
1915, l'oli es feia capolant
les olives amb dues pe-
drotes molt grosses, el
trull, mogudes per un mul
amb els ulls tapats per
unes cucales, que dona-
va voltes i més voltes al
trull.

Aquesta pasta que
sortia la posaven dins els
esportins (corn unes es-
tores redones de pita amb
un forat enmig) acaramu-
Ilats uns damunt els al-
tres. Llavors l'escaldaven
amb aigua calenta i la po-
saven davall una biga de
fusta que servia per
premsar-la (d'aquí el nom
de premsa). Per baixar
aquesta biga, fer força
damunt els esportins i que
sortís tot l'oli utilitzaven

una pedrota molt grossa
anomenada quintar.

L'oli	 sortia	 mesclat
amb l'aigua de quan l'es-
caldaven i , perquè es triàs
i separas de la brutor que
podia dur, el posaven dins
les piques. Desprès de
treure l'oli de les piques el
posaven dins gerres de
Ilauna ja estava Ilest per
endur-se'l a ca seva. Si
l'oliva era madura l'oil feia
menys graus i això volia
dir que era més bó.

Més tard, a partir de
devers l'any 1930, l'oli es
comença a fer a les tafo-
nes dels pobles, pene ara
amb maquinaria. Aixe , va
fer que l'oli es fes més
aviat perquè les maqui-
nes anaven amb l'electri-
citat i no necessitaven
animals que fessin feina.

Hi ha hagut anys que
l'oli ha estat molt apreciat,
pere, també anys que no
ha tengut massa èxit.

Lucia Driesch Oliver -
86 - Es Puig
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Història

• En un mes de març del 1.903 es discutí a
l'Ajuntament la possibilitat de construir un gran
túnel que transpassas la serra mallorquina, pe-
ne els tècnics consideraren econòmicament
impossible el projecte.

Part activa en aquest va tenir Joan Morell,
industrial que un dia fou anomenat regidor i
exposa la seva idea, però les ofertes de capital
per a l'empresa no arribaren. No obstant, un
grup de persones coratjoses mantení el com-
promís, un d'ells era Jeroni Estades.

Això va ser el començament d'una realitat
que avui es el Tren de Sóller: la comunicació
rápida per via terrestre amb la capital.

Quan els nostres padrins eren joves, les
muntanyes de la nostra vall estaven poblades
d'abundant fauna i flora. Així corn han anat
passat els anys, aquesta flora i aquesta fauna
han anat desapareixent i la muntanya s'ha anat
poblant de cases.

Els nostres padrins han vist corn el nostre
port ha anat canviant d'imatge, ha passat de
tenir un aspecte idilic a tenir un aspecte brut i
consgestionat. Aquesta visió no afavoreix la
nostra vall i això també afecta molt als animals
que vivien en aquest medí. Hi ha grups ecolo-

El 19 d'agost del 1.911 es pogué escoltar a
la Vall de Sóller el primer xiulo de na "Maria
Lluïsa", nom que rebé la primera maquina.

Els vagons tenien un pes de 33 tones i tant
l'exterior corn l'interior era de fusta. També es-
taven dividits en vagons de primera per la gent
acomodada i de tercera per la gent en menys
recursos ecOnómics.

Esperem tots que el nostre tren continui
sent emprat corn a mitjà de transport per a
sempre i no es vegi substitult pel nou túnel.

Susana Moreno, Marta Sureda, Marta Este-
ban i Bàrbara Sastre, 86 B Sant Vicenç de Peal

gistes que intenten aturar la masacre que s'es-
tà fent a la nostra muntanya. A la Ilarga nosal-
tres, també, corn els hi ha passat als animals,
en sortírem perjudicats ja que no tendrem es-
pais verds on poder passar una estona agra-
dable amb la natura, així corn observar el de-
senvoluparnott dels petits animals i les dife-
rents varietats de flors que hr ha a les nostres
muntanyes, que encara ser -1 meravelloses.

Ma. de Lluc Fiol, Juana Eva Martí, Cata-
lina Jaume, 76 EGB, Sant Vicenç de Paúl

Una de
contraban-

distes
Segons he sentit

contar, ja que aques-
tes coses es trasme-
ten de paraula i no per
escrit, hi havia un ma-
trimoni que vivia a una
possessió prop del
mar, ;a sigui a Tuent o
Sa Calobra. Estaven
avisats que tal dia
arribaria una barca
amb contraban, ja fos
tabac, café o sucre.
Mentre estaven a
l'aguait, veren venir la
parella de 'carabine-
ros"i pensaren:

- Que podem fer?
L'home, en lloc

d'assustar-se, els sortí
a camí i els va esco-
metre dient:

- / ara, un dia tan
bo i aquesta calma
que hi ha a la mar. No
els vendria /Dé una vol-
ta en barca?

Els "carabineros",
veient la bona fe
d'aquell home, accep-
taren. Quan foren dins
la barca, ja enmig de
la mar, el patró va fer
un mal moviment i la
barca trabuca fent que
aquells dos homes
quedassin tots re-
mulls.

- Vaja costipat que
agafarem. - digueren •
ells-.

- No us preocupeu
-digué el patró-, veniu
a ca nostra, la meya
dona us deixarà roba i
la que duis banyada
l'eixugarem vora el
foc.

Així ho feren. Men-
tres la roba s'ebugava
els contrabandistes
pogueren fer la seva:
desembarcaren el
producte i el dugueren
a lloc segur.

Quan la roba dels
"carabineros" va ser
eixuta i sortiren defora,
la mar estava tan cal-
ma i tranquil.la corn un
parell d'hores abans,
que havien arribat a
vigilar.

Així m'ho contaren
a mi. Si qualcú ho sap
més bé, que m'ho
vengui a aclarir.

Rosa Marques Coll —

86. Es Puig

La Ilum de la Lluna
Aquella nit era de lluna plena. En Tintín es

un moix negre amb taques blanques i obser-
vaya atentament la Ilum de la lluna. De sobye,
la LLuna va aparèixer corn una cara humana.
En Tintín s'assustà, la Lluna li va parlar: "no
tenguis por -li va dir- jo vull seria teva amiga".

Al cap de pocs minuts, en Tintín va co-
mençar a tenir confiança. A pesar de tot, te-
nia moltes preguntes a fer:"per qué et refle-
xes en el pou? demana en Tintín. "Nosaltres
les !lunes tenim un poder especial, podem
reflexar-nos a qualsevol lbc".

"D'on et ve la Ilum?" -li pregunta en Tintín.
"Es una histeria que ara et contaré".

"La meya Ilum ve d'una coya !sis. Aquesta

coya está molt més Iluny del que ningú es pot
imaginar. Aquesta coya está guardada per un
cavall que es l'encarregat de cuidar-la. Dins
la coya hi ha una pedra màgica que dóna
energia a totes les Hums de l'univers".

corn és que no sempre hi ha Iluna ple-
na?". "Perquè .a poc a poc se'ns gasta l'ener-
gia de la pedra, per això quan no hi ha Iluna es

perquè he anat al planeta de les mil Ilunes a
tornar agafar energia de la pedra"

"Qué hi ha moltes Ilunes?". "Sí, no te les
podria dir en una sola nit".

Dites aquelles paraules, va començar a
sortir el Sol. Em Tintín va veure aquella sortida
de sol i mentretant pensava les preguntes
que li faria a la Lluna quan tornas a ser Iluna
plena.

Rosa RipolCc)1 Sagrats Cors, 66 d'EGB

Fantasía



Un cos desordenat

La morera encantada
Carla viu a una petita casa, en el

camp, amb els seus pares. Té sis anys i
es filia única. Carla és una nina trista i
sola. Moltes vegades va a passejar pel
bosc perquè no té amb qui jugar ni
passar el temps. Allá al menys es dis-
treu mirant les flors, ocells i altres ani-
mals que viuen entre els arbres.

Un dia, passejant pel bosc, es va
perdre i es va posar a plorar. Mirant al
seu voltant, cercant el camí, es va do-
nar compte de que una morera, que es-
tava al seu costat, l'estava mirant. Se
va espantar, perd la morera li digué que
no tengués por. Que era no era una
morera com les altres, que l'ajudaria. La
morera l'indica el camí que havia d'aga-
far per arribar a ca seva.

Així, cada vegada que na Carla
anava al bosc, visitava la morera. La
morera va saber per qué la nina estava
sempre tan trista i Ii digué que tendria
una amiga abans de que sortís la Iluna

plena.
Carla va partir cap a ca seva. Pel

camí es va trobar una pepa de pedaç i
vella, perd li agrada i se la va quedar. Li
pos.a de nom Aida.

Al matí següent, Carla va anar a
contar-li a la morera que havia trobar
aquella pepa meravellosa. L'arbre Ii di-
gué que la pepa era mágica i que cada
vegada que ella volgués es convertiria
amb una nina real. Carla estava mera-
vellada.

Els seus pares mai pogueren veure
la màgica transformació d'Aida, sols era
un privilegi que tenien na Carla i la mo-
rera encantada.

I des d'aquell dia na Carla va veure
a la morera i juga amb n'Aida. I ara Os
feliç i esta alegre.

Neus Lorente Estarás, 66 d'EGB,
Sagrats Cors

tb	

p
	 C3 

•

fr
 A

o 	 Un món de colors
Les flors canten al Ilum, les estrelles al Gel immens, un cérvol

C I
	 que yola i arriba a l'infinit, un món ple de somnis que van pel carrer.

La Iluna que brilla, el sol s'ha apagat.

Un món d'idees, un món de jocs; la vida d'un món, d'un món de
joguines. Sort i desgracia, alegries i penes, negre o blanc, blanc o
negre; tot és igual en un món corn aquest.

Les fulles que cauen i els arbres són verds, el foc que fa fum i el
fum que fa foc, muntanyes amb herba, boscos de muntanyes, Ilums
que s'apaguen i Hums que s'encenen, flors ¡violes, violes i flors.

Cavalls que galopen, damunt el gent. L'aigua de colors i el mar
es aixut.

Una història que acaba, una història que comença.

Marta Rosselló Borres, 66. EGB, Sant Vicenç dePaül
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Això era i no era un nin
molt entremaliat que, . quan
va néixer, tenia tot el seu
cos desordenat: una cama
per aquí, el cap per allá, un
ull per allá deçà... i cadascú
feia el que volia, el braç s'es-
tirava, la cama botava, l'orella
corria...

Els metges varen ordenar
totes les parts del cos i les
varen obligar que se compor-
tassin corn cal, encara que
elles no ho volien fer, però
acabaren fent el que els
metges deien. Així el nin va
créixer molt aviat i prest es
va convertir en un home.

Un bon dia es va aixecar
sense braç, l'havia perdut.
El va cercar per tot i no el va
trobar. Va anar al metge i n'hi
va posar un de plastic.

Un matí, mentres es pen-
tinava, va veure corn els ca-
bells Ii queien i no en que-
dava ni un damunt del cap.
Va anar a comprar una pe-
rruca per disimular-ho. Però
quan se col.locava la perruca
va sentir un renou, eren les
orelles que rodolaven pel
terra.

Aixi seguí, un dia la boca,
un altre dia una cama... i, es
clar, mentre perdia una cosa
l'anava posant de plastic.
Fins que tantes coses li va-
ren caure, tantes coses pos-
tisses de plastic duia damunt
el seu cos que es va conver-
tir en una pepa.

Yemima Capó Llabrés
— è. Es Puig

Super
mosca

Un dia molt bonic, va
néixer una mosca. Els
seus pares l'anomenaren
Fosc. Era molt formós,
però les seves ales eren
massa petites per a ell; o
sigui, que no podia volar.
Quan anava al col.legi tots
es reien d'ell, tenia molta
pot.

Al fer-se major, va de-
cidir inventar alguna cosa
per poder volar.

Va fer unes ales de
paper, per?) no li anaren

Ho va fer amb un es-
quelet de fusta i paper
damunt, aferrat, però tot
es va rompre. .

Un dia, va veure un he-
licòpter i pensà que qual-
que cosa semblant seria
la solució. Ho fé amb car-
tolina, i això serví. To-
tes les altres mosques,
bocabadades, la varen
imitar.

Perd era tant el renou
d'helicòpter que feien que
ningú ho podia resistir.
Quina sort que només fos
un somni meu!

Hannah, 66 EGB, Dei

Qui té por que
no vengui

Això eren cinc al.lots que
formaven una colla que tenia
corn a nom Qui té por que
no vengui. Aquests al.lots
tenien una coya al bosc i
sempre eren allá. Els dissab-
tes es reunien a la placa del
poble i anaven a cercar un
cavall a l'estable de can To-
ni, un dels al.lots de la colla, i
partien al bosc.

Aquell matí era assoleiat.
En arribar al centre del bosc
contraren tres passes a la
dreta al costat de l'alzina
més grossa, cinc passes
envant, deu a l'esquerra, lle-
varen l'herba i trobaren la
porta de la coya. El que no
he dit sán dues coses, els
noms dels al.lots que eren
Marc, Rafel, Marta, Toni i Ai-
na, això no Os molt impor-
tant, el que si és important
era que tenien un 'libre que
havien trobat al bosc que es

deia lun. En aquell llibre hi
havia escrita una història de
corn podien trobar el gran
tresor amagat a la platja.

Aquell dia era el més es-
pecial de tots perquè havien
d'anar a cercar el tresor.
Agafaren el 'libre de la coya,
passaren pel passadís se-
cret i sortiren a la platja. El
Ilibre posava que havien
d'anar al centre de la platja i
aixi ho feren. Llavors posava
que havien de contar fins a

Varen entrendre que po-
saya beveu la poció mági-
ca. La begueren i veren que
al fons de l'olla posava: Es-
penyau l'olla i s'obrirà una
porta. Romperen l'olla i
s'obrí una porta i entraren
dins.

Hi havia un home asse-
gut que els digué: Estic molt
content perquè vosaltres
heu cregut i Ilegit el flibre,
per tant vos donaré una qua-
litat a cada un que tan sols
l'heu d'utilitzar quan esti-
gueu apurats. Tu Marc, po-
dràs aturar el temps quan
vulguis. En Rafel podrà anar
d'un lloc a l'altre només

pensant-ho. Tu, Marta, Ilegi-
t'As els pensaments dels al-
tres i n'Aina convertirà les
coses amb el que vulgui sols
tocant-les i per acabar en
Toni farà fer el que vulgui als
altres mentre siguin coses
bones.

De cop i volta es varen
despertar. Tot havia estat un
somni. Havien dormit tots
plegats a l'habitació d'en
Toni. PerO el més extrany de
tot es que tots havien som-
niat el mateix.

Maria Antònia Marroig
76 EGB. Col.legi Sagrats
Cors.

tres i d'aquesta manera cai-
gueren dins una habitació
que hi havia set claus i set
portes. Havien d'endevinar
quina era la clau que obria
totes les portes i això els va
suposar molts dubtes. Aga-

faren la més lletja, perquè a
les pel.lícules sempre Os així.
Obriren i va ser aquella. Això
els va permetre entrar dins
una altra habitació on es
trobaren amb un enigmatic
escrit que deia:

I Amb el suport de: NOMA"
CAIXA DE BALEARS



Els moros llogats
Ribera

Entre els anys mil nou-cents quaranta i
els cinquanta; anys que foren tan mals
d'esquinçar, l'amo Andreu des Cosum va
haver de posar me a la Base Naval de Sóller
per aconseguir cinc o sis dotzenes de mari-
ners perquè fessin de moros i de cristians a
la festa del Firó. Els més joves de Sóller es
varen desentendre del fet i els més veils es-
taven rera la soca esperant millors esdeve-
niments, sense treure el cap de ca seva per
por d'una estirada d'orella.

Dels esplèndids emblanquinats rere
persianes, sempre tancades, encara hi ha-
via ressons de "Cara al Sol", que molta gent
recordava, amb poc plaer i molta por.

Ide, per aquesta manca de coliaboració
per part del poble, l'amo Andreu va haver
d'arrendar per un dia aquelles dues o tres
tones de cam de cane a la Base Naval i que
varen fer a la fotrenca el que nosaltres  fèiem
cada any, i segons la nostra tradició, des
d'anys enrera.

A les baralles del Port i del pont d'en Ba-
rona s'emprà un nou vocabulari amb una
Ilengua que en realitat no era la nostra i es
bescanviaren les "remil putes sagrades"
amb el "me cago en tus muertos" tan repe-
lenc a les nostres orelles, però que estava
tan de moda entre els joves peninsulars que
aleshores feien el servei a Marina. Sortada-
ment l'amo Andreu va poder tornar aquell
material sense que en fakes un quilo; però,
d'espipellades, sí que n'hi va haver, esca-
rrinxats per la punta d'una espasa de fusta
o d'una ungla mal retallada per punyir-se el
nas. No passe d'aquí El poble no en quede
gaire content, de s'andarivell: encara que
haguessin fet vestits nous i aquells al.lots la
pallassada. Però, massa feren...

No es veritat que vestir-se de moro o de
pages fos una tradició que passes de pares
a fills, pent) molts seguien les mateixes pas-
ses. Jo vaig esser moro perquè m'agradava
aquell trull i la testa del Fire) m'estirava a
prendre part en un esdeveniment que era
ben nostre i que érem nosaltres, sollerics,
els que l'haviem de fer. I mon pare va esser
moro, potser per les mateixes raons i per-
que la paga de moro era més "sucosa". La
darrera vegada que ho va esser a ca nostra
hi va haver un petit disgust. La padrina Ri-
bera feia uns pocs mesos que havia mort i a

ca nostra s'observava un dol molt rigorós.
Les ties, germanes de mon pare, li recorda-
ven sovint-sovint que era sa mare la difunta i
que, aquell any, res de fer el pallasso i l'es-
burbat anant de moro el dia del Fire). Pere. la

curolla de fer el moro aquell dia tan assenya-
lat era més forta que ell i que tot el dol que a
ca nostra ens feien dur.

—Pere) Maria. Aix6 es corn sortir de la
Parròquia. Només s'esdevé una volta en

l'any!
Al matí, mon pare em done una coixinera

plena de roba perquè la dugués a cas vel-
nat "Socarrat"."Socarrat". Uns calçons de davall blancs,
de drap, tots taconats, llargs fins al turmell;
una camisa de jeure amb randes esfilagar-
sades de ma mare; unes espardenyes no-
ves amb sola d'espart i una troca vermella
per tenir els ronyons calents; i els calçons al
seu Hoc; i les rosetes del Bon Jesús per
acabar-se d'enllestir, ja les colliria al roser de
can Rua, que en duia moltes i amanyoca-
des. El fum d'estampa per fer el negre i
l'almangra per al color sanguinós, ja els te-
nia davall una teula del corral de porcs on ja
amagava el tabac abans d'entrar a ca nos-
tra.

Aquell Fire), a mon pare, no li varen veure
el pel en tot lo dia. La meva mare feinejava
cap baix sense dir mu, i les ties anaven
marmulant amunt i avall pel caminal.

—La mos haurà feta... Te dic que sí, que
la mos haurà feta.

Ai Purissimeta de Lluc... Si n'Andreu hi
es i fa de moro, per jo s'ha acabat! Per6 si
no ho toc amb ses mans corn sant Tomes,
no m'ho creuré.

Els trons i la crid6ria del pont d'en Baro-
na començava a amansir i les dues palomes
s'endiumenjaren i s'espitxaren cap ala vila.

Horabaixenc les ties ja vetlaven peu titer
al Iloc més escanyolit del carrer de Bauçá,
entre la síquia d'en Pacó i ca donya Marga-
lida Serra.

—Si ell hi es... des d'aquí no mos passarà
per alt.

Esser-hi? Ja ho crec que hi era. I a la
primera cordada de captius. Davant de tot,
per més burla i afronta de les meves ties.
Venia presoner del mestre Joan Taleca, que
aquell any era sergent Soler. Mon pare ca-
minava a sempentes tot manyuclat i esca-
rrinxat, amb les rosetes de Bon Jesús que li
penjaven del front, esflorades i musties tal-
ment macetes buides de fil penjades al
tambó de "bolillos". Les ties i mon pare es
creuaren una mirada esferefdora i el preso-
ner va dir amb veu sacristanenca:

—Estic tent!
La tia, tapant-se la boca amb les dues

mans, va contestar amb veu baixa:
—Corn que estes tent, eh? An es cap!
Mai no m'haguera pensar que la tia bea-

ta tengués tan mals averanys però,  així i tot,
la molinada no arribe ala primera resclosa.

Per aquests anys els pagesos sortien de "Sa Plaça des Toros" i els al.lots corrien a veure'ls.
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Museu Balear
	de  	

Ciències Naturals

El proper dissabte dia 9 de Maig s'inaugurarà
el Museu de Ciències Naturals ¡el Jardí

Botanic de Sóller. Deu anys de feina i Iluita de
l'associació "Museu Balear de Ciències

Naturals" han conseguit ala fi la consolidació
d'aquest ambiciós projecte solleric,

capdavanter a les nostres illes en el camp de
les Ciències de la Natura.

Veu de Sóller ofereix en exclusiva un
reportatge sobre el contingut de les

exhibicions públiques que, a partir del dissabte
de sa Fira, es podrán visitar al Museu. Amb

aquesta inauguració, el poble de Sóller
disposarà d'una oferta cultural, única a les

nostres illes.

El proper dissabte s'Inaugura
el 411useu Balear

de Citincies Naturais"
Jaume Casasnovas

Bones Fires i Festes
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)

ABRICA, PROPIA
CONFECCI‘-a0  4 MIDA

41114

Pells APA

La actual dirección del

Restaurante

El Pescador
Comunica a sus clientes su apertura y aprovecha para

ofrecerles su carta variada.

Bones Fires
Reservas: Telf. 63.41.44

Urbanización Atalaya. Port de Sóller
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Una sala dedicada a la història de les
ciències naturals a les Balears

El museu ha volgut obrir les seves portes al públic amb
el muntatge d'una exposició sobre la  història dels

coneixements sobre la natura a les nostres illes.
Aquesta exposició, que tendrá un carácter permanent
ha estat muntada ala planta baixa del museu, ocupant

una sala de 40 metres quadrats de superficie.
L'exposició ha estat realitzada per Angel Ginés, Lluc
Garcia i Joan Arbona i ha suposat una important
tasca de recerca iconogràfica i documental. El

diseny i muntatge tècnic ha corregut a càrrec de
Josep Muñoz, "Vasco", i consta de nou plafons

gràfics, cinc plafons-vitrina, quatre vitrines i una
maqueta, obra del famós maquetista Sergio

Castañeda. La financiació ha corregut a càrrec del
Consell Insular de Mallorca.

Distintes époques

l'exposició es podrá tenir, per primera vegada, una
visió de conjunt sobre el desenvolupament dels

coneixements sobre la fauna, flora i gea balear, des de
els temps de la 11.1ustració, -ambles aportacions

inèdites de Bonaventura Serra ola important obra
iconográfica de Cristòfol Vilella, per ala sort de

Carles Ill- fins a les institucions actuals dedicadas a
l'estudi de la natura. Els distints plafons passen revista
a temes tan variats corn la botánica durant la primera
meitat del segle XIX, la geologia i la zoologia al segue
passat, el neixement de la biospeleologia, la troballa
del primer Myotragus, la formació del laboratori
oceanogràfic de Balears, etc.

Personatges

Alguns personatges rellevants s' han destacat
mitjançant panells-vitrina que contenen documents
personals i altres objectes. És el cas de Francesc
Barceló i Combis, de Rodríguez Femeníes, dels
geólegs Paul Fallot i Bartomeu Darder o del mateix
Guillem Colom.
L'exposició es complementa amb una sèrie de petites
citrines on es mostren exemplars relacionats amb el
terna de la mostra, i amb una maqueta geològica de
l'illa de Mallorca en laquees poden veure les
sucesives interpretacions que s'han fet de l'estructura
geològica de l'illa.

La primera fase del Jardi Botànic

La primera fase del jardí botànic que dissabte

Alguns personatges relievants s'han destacat mitjançant
panells-vitrina

El paper de l'Arxiduc corn a mecenes deis naturalistes extrangers



Museu Balear 	 de

Ciències Naturals

Zona executada:

1 .- Plantes baleàriques singulars
2.- Area de seca •
3.- Plantes aromàtiques i d'ús culinari
4.- Rocalla humida
5.- Rocalla seca

BG.- Banc de Germoplasma
AN.- Aula de Natura

La primera fase del jardi
botanic, sis anys

•sá.
ted OALA

- Aeromodelisme. 
nopoys

-Automodelisme.
- Muntanyisme i camping.
- Maquetes.

Vos desitja bones festes

Cl. Bauça, n°. 7 Tel. 6333.02 - SOLLER 07100

Bones Fires i Festes
MUEBLES Y ARTICULOS DECORACION

en MIMBRE - BAMBU - JUNCO
RATTAN - MEDULA

Cl. Sa Lluna, 52 - Telf. 63.20.77.
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COMPRA, VENDA I
RESTACIRACIO DE MOBLES
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s'inaugura, ocupa una extensió de tres mil metres
quadrats, del total de déu mil que tendrá quan estigui

finalitzat.
La realització d'aquestes zones de jardí han suposat

més de sis anys de feina d'un equip de botànics,
naturalistes i jardiners, dirigits per Josep Lluis

Gradaille, el qual es també l'autor del projecte.
La zona que s'obri al públic este formada per cinc

brees de característiques ben diferents: la primera
marjada está ocupada per plantes baleàriques

singulars corn són determinats arbusts de Mallorca,
Menorca i Eivissa que tenen unes característiques en

coma A més veure un grup de labiades del genere,
Thymus que precisen d'espais ombrívols. La segona

zona está ocupada per l' área de secà on es poden
contemplareis socarrels, els coixinets i altres plantes

punxants.
La tercera zona está dedicada a les plantes

aromàtiques utilitzades secularment per ala cuina o les
infusions: el cost, la lavanda, la senyorida, la frígola i les

mentes i salvies.

Roca lles

Les dues zones restants estan ocupades per les
rocalles. Ala número quatre s'hi pot veure una rocalla

humida balear, amb plantes endèmiques
característiques de les penyes humides, torrenteres

ombrívoles i llocs anegats. La darrera zona, totalment
de nova construcció, este dedicada a la rocalla seca
balear amb plantes típiques dels penyasegats,
rupícoles, fisurícoles i totes les que viuen als
roquissars :

Zones projectades

Al projecte están previstes un total de tretze àrees
amb temes tan variats corn la flora d'altres illes
mediterráneis, un hivernacle d'exhibició, plantes
medicinals i zona horto-frutícola.

Una exposició monogràfica de caragols
i conquilles marines

Per tal de que el públic pugui disfrutar més de la visita
al museu, s' ha instal.lat ala primera planta una
exposició monográfica dedicada al món deis mol.luscs.
Aquesta exposició -organitzada per la secció zoológica
del museu- está muntada amb exemplars procedents
de la col.lecció malacológica Mateu Cifre-Maximino
Forés i tendrá una durada de tres mesos.
En aquesta mostra es podrán veure més de mil
especies de mol.luscs, des de caragols terrestres i
d'aigua dolça fins a conquilles marines mediterrànies i
d'aigües tropicals.Elsconeixentsgeológicsalseglepassat
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Una meravella
de la Serra
de
Son Torrella

Es Penyal
Xapat

de
Fornalutx

Vist des del costat de Tramuntana, bala) i timba, direcció geo-
lógica. 

Cara de ponent, la que mira a Fornalutx, la que permet en-
trar-hi a peu pla i un darrera l'altre per escoltar silencis de
temple

Jaume Alberti

Mentre a la cresta es Iliurava aquesta conversa animal, ben
endins d'aquesta monumental esquerda patria es sentien veus
humanes que encargolaven raonaments.

Eren un grup d'excursionistes, encapsalats pel Ilagost guia
Miguel, I seguits per Francisca, Gemma, Cata, Catalina, Teresa,
Toni, Tomeu, Rafel, Pep, Jaume i un altre enfilall de noms, que
havien aconseguit arribar a entrar a aquest badal l ombrívol,
després de no poques passes arriscadas.

La conversa humana, a peu de foto, era semblant a la -del
caragol i la cabra.

Arribe un punt del cami de... que el veus obert, de bon mati i
que t'espera.

Uns humans, bufant i mirant la timba, raonaven que la prò-
xima no importava fos tan arriscada; es podria sortir per exem-
ple, a donar aigua an es canari per de vers es Pla i a peu pla.

Uns altres d'aquests humanas, ja mitjos enclatxats dins
l'encletxa, argumentaven que el qui no l'arrisca no la pisca i
que, per tant, la pròxima s'havia de semblar mes a l'infern que
al cel, que amb aquesta ja coneixíem el purgatori.

I Os que el Penyal Xapat, senyores i senyors lectors, menu-
des i menuts de cocou, al.lotes garrides i adolescents peluts,
es el Penyal Xapat!. No trobareu enlloc una altra sensació igual.

Cara de Ilevant, la que mira a Son Torrella, la que no permet
entrar-hi, pero si pujar-hi. (Un maquetador de Sa Veu, en To-
ni, hi puje fins alt per comprovar si despres es Penyal cabria a
sa página).

Sensació, a la vegada fàl.lica i erecta i, paral.lelament, oberta i a
posseir.

El Penyal Xapat:
-Per a un geòleg Os empenta.
- Per a una parella Os temple d'estimad&
-Per a un vent Os un costipat segur.
-Per a un ocell Os un risc a ales obertes.
- Per a un escalador es un repte i un perill de quedar-hi ai-

xancats.
- Per a un mestre d'obres Os un mal crui.
-Per a un buròcrata es un defecte.
- Per a un urbanista un espai mal aprofitat.
-Per un fornalutxenc Os un orgull.
- pel que signa aquesta escrit Os una desesperació foto-

gráfica, amb morros i amb  llengua fora i amb les cámaras a
l'esquena. Ja tot sigui per SA VEU!.

*
	

*

Paró, pare_ es sent un lector que interroga: "Per on s'hi va
al Penyal Xapat?"

Ah!, ja ho deia una earritxera al caragol i a la cabra: "el mal
deis humans Os que es desplacen. Els hi haurien de créixer
arrels de formigó".

Un caragol i una cabra parlaven y parlaven damunt una de
les banyes del Penyal Xapat.

El caragol defensava que mes val tenir paciencia per salvar
el xap. A poc a poquet, davallant una paret de l'encletxa, i poc
a poquet, pujunt per l'altra, es la millor manera d'arribar a l'altre

• costat del tall.
En canvi, la cabra li replicava, tota excitada, que en aquesta

vida s'han d'arriscar i un bon bot olimpic es el camí mes curt
per salvar aquest crui de penyal.



Rock & Gol, l'equip campió. D'esquerra a dreta, drets, Toni
Calafell, Tolo Navarro, Pep Canaves i Miguel Ferrer; ajupits David

Arce, Miguel Calafell i Marcos Galindo.

20 L'Horta 15 7	 1 7 76 92	 15
17 Esportiu  	 15 7	 1 7 108 102	 15
16 Fullets 	 16 2	 4 10 72 133	 8
15 Téntol 	 16 0	 0 16 57 200	 0

CanReus .. 16 8 4 4 112 78
Almogavers 16 8 1 7 88 84
Caliu ....... . 16 7 2 7 93 101
Kaiserlauten 16 	 7 1	 8 122 93

JUVENILS la regional

C.F. Sóller, 3—Collerense, O

Comentad: Els juvenils es tro-
ben disputant la Copa President,
on després d'un resultat d'anada
molt advers, perdent de tres gols,
havien de donar-ho tot a Sóller per
no quedar eliminats d'aquesta
competició. —

El partit es done amb unes
condicions climatològiques molt
dolentes, plovia, fet pel qual el te-
rreny de joc també estava en ma-
les condicions. Els allots d'en Pep
Got varen sortir a marcar aviat, co-
sa que varen aconseguir, i poder
partir al descans amb una diferen-
cia de dos gols. Només en manca-
va un per empatar l'eliminatòria
que no va arribar fins a la 2ona.
part.

El partit va ser de caràcter dur,
es varen expulsar cinc jugadors,
tres del Collerense i dos del Sóller.

L'Arbit no s'entera

Una vegada acabat el: partit
amb el resultat de 3-0 que empa-
tava l'eliminatòria s'havia de fer
una prórroga, o be tanda de pe-
nalts, per desempatar el partit i
passar un dels dos equips a se-
güent ronda, l'Arbit outside del re-
sultat d'anada decideix, baix les
protestes dels entrenadors, ajornar
el partit i que la federació arregli
aquest conflicte..

CADETS

Ramón Llull, 4—C.F. Sóller, O

Alineació: Gregori, Ribas, Pa-
dilla, Colom, Rodríguez, Ros, Ca-
sas, Carbó, Hernaiz, M. Enseñat
(Valcaneras).

Amonestacions: Colom tar-
geta vermella (dues grogues)

Valcaneras targeta vermella.

Comentad:
Va ser un resultat inesperat,

pene degut a que no hi havia ma-
nera de que la pilota entres entre
els tres pals i les expulsions de Co-

lom I Valcaneras, no es podia
guanyar.

BENJAMINS

R. Calvo, 2—Sóller, 3

Alineació: Fontanet, Manolo,
Lluis, Esteva, Queltxa, Sampol,
Gerardo, J. Enseriat, Sergio, Juan,
Ramiro.

Gols: 2: Ramiro. 1: Gerardo.
Comentad: Les coses d'un

principi no sorben be. En el primer
minut arribe el primer gol i poc
després el segon, acabant la pri-
mera part amb una minima dife-
rencia 2-1 .

A la segona part, els sollerics
varen sortir disposats a capgirar el
marcador, cosa que després d'un
gran esforç ho varen aconseguir
amb el resultat final de 2-3.

Proper partit: Sóller—Son Xi-
gala. Resultat d'anada 6-2.

Sollerense—La Paloma, no es
jugà. Proper partit Solieran-
se—Son Sardina. Resultat d'ana-
da 3-0 pels sollerics.

INFANTILS

Sollerense, 4—A.P.R. Llull, 1

Sollerense: Lladó, Manroig,
Galindo, Notre, Ventura, Serafín,
Bemat, López, Víctor, Puig, X. En-
senyat, (Guerrero, Ernest, Arbona,
Querol).

Gols: 2: X. Ensenyat. 1: Víctor,
Puig.

Comentad: La manca de
públic ja era d'esperar perquè du-
rant tot l'encontre la pluja va estar
present. El Sollerense durant tot el
temps jugà tranquil, per això el
partit fou molt igualat, el R. Llull es
tancava bé darrera i de vegades
ocasionava algun contraatac
L'equip d'en Nico només pogué
fer un gol durant la primera mitat.

A la segona, el R. Llull volgué
cercar l'empat deixant espais buits
que els de casa aprofitaren molt
bé per aconseguir tres gols més.
Ja quasi al final del partit els visi-
tants aconseguiren el gol de l'ho-
nor.

Futbol base

Demà dissabte

L'Horta - Caliu
Pep Toni's - Téntol
Almogàvers -Esportiu
Fullets - Kaiserlauten

Classificació

Rock&Gol	 16	 15	 1 0 150 40	 31
PepToni's	 16	 9	 3 4 198 81	 21

Futbol Tercera Divisió

Per poc es puntuà dins el camp
del líder

Bielet	 quez, que mostra targes grogues
	  a Cristo i Nico de l'Eivissa.

Eivissa, 1—Sóller, O
Eivissa: Vicente, Alan, Nico,

Romera, Chechu, Cristo, Pepin,
Cruz, Ormaechea, Artabe i Ca-
sasnovas.

Camvis: En el minut 46:
Marc huet per Pepin.

Sellen Juanjo, Edu, Nadal,
Brugos, Bestard, Martin, Mann,
Baltasar, Tuduri, Hurtado i Tovar.

Camvis: En el minut 75; Cla-
dera per Baltasar, i en el minut
85: Rodriguez per Tovar.

Arbitre: Senyor Bauza Váz-

L'únic gol, de bonica jugada
de Artabe

El Sóller s'acopla bé a la
gespa i planta cara al líder.

L'únic gol es produí en el mi-
nut 37, amb una gran jugada de
la davantera local per la banda
esquerra, centrant a Artabe, que
es trobava enmig, pegant aquest
un fort xut des de enfora, que
acaba al fons de la portarla.

El Sóller seguí Iluitant, paró
no aconseguí marcar.

CONSTRUCCIONES EMDECO, S.A
EDIFICACIONES Y OBRAS

EN GENERAL
VOS DESITJA BONES FIRES I FESTES

C/. JOAN XXIII, 16
C/. POETESSA FCA. ALCOVER, S/N

TFNO. 630717
	

SOLLER

PETITS ANUNCIS
RECEPCIO DE PUBLICI-

TAT per al "Diario de Mallor-
ca'. esqueles, publicitat en
general, classificats, etc.

Telefonau al 63.14.62

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

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

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

ca del 70% a 10 años a La Cai-
xa. Resto, facilidades. Telf. 63
0797.

GAS-OIL per a calefacció a
domicili. Telf. 631462 i 630387.

Veu de Sóller
Tel. 63-34-56

nenta de pastisseria. Telf. 63
0132i630651.

REGALAM dues cussetes
de raga petita mesclades de
Terrier, ideals per companyia
o caça. Telf. 630090.

ALQUILO segundo piso en
Calle Serra, 12. Telf. 63 39 68,
preferiblemente tardes.

casa i guardar dos nins. Ma-
tins i capvespres. Telf. 63 28
73, de les 11 a les 13h. i de 18
a 20 h.

TRASPAS perruqueria
Unisex completament munta-
da. Excel.lent clientel.la. Llo-
guer actual, 27.000 ptes. Tras-
pas: 1.300.000 ptes. Telef. 63 07
08.

dorra y un día en Montserrat.
29.600 pts. Informes y reser-
vas: Almacenes Company.
Telf. 63 18 33.

Electricista	 profesional
BUSCA TRABAJO. Interesa-
dos, llamar al 63 1 1 41 .

SE NECESITA aprendiz de
panadero. Telf. 630042.

	SE VENDE PISO 106 m2., 	
	COMPRAM MOBLES i tercera planta: tres habitacio-

	
Excursión COSTA BRAVA

	qualsevol altra cosa rústica o nes, cocina amueblada. Calle 	 PANIFICADORA FRAU.	 ES NECESSITA al.lota de del 18 al 26 de mayo. Todo
	

VENDO llaüt de 5,36 m. de
antiga. Pagam al comptat.	 Francia, Puerto Sóller. Hipote- Necessitam aprenent o apre- 17 o 18 anys, per fer feines de incluido, más un día en An- eslora. Telf. 63 14 43.

\\/	
8 de maig del 1992 / Veu de Sóller Veu esportiva 	15  

Futbol Cinc en Pista

Anulada una jornada per
la pluja

	G.M.	 setmana passada es jugaren
aquests partits:

Caliu 9- Fullets 7
	La jornada 17 del II Torneig

	
Can Reus 6- Esportiu 6

	de Futbol Cinc en Pista del
	

L'Horta 7 - Almogávers 5

	

C.P.Victória va haver de ser
	

Tanto' 6- Kaiserlauten 23

	

suspesa per l'organització
	

Pep	 Toni's	 O	 (no
degut a la pluja del passat presentat)- Rock &Gol 1
cap de setmana davant la
impossibilitat d'aplaçar-la ja
que es previst procedir a
l'entrega dels trofeus el dia de
la Fira. L'acte s'iniciarà a les
16 h. amb l'encontre Can
Reus - Rock & Gol, el
probable	 tercer	 classificat
contra el campió, i la posterior
ceremónia	 d'entrega	 de
premis.

El	 divendres	 de	 la

Futbol Regional

El partit s'ajornà
per la pluja

Bielet

Degut a la pluja que convertí el terreny de
joc en una auténtica "piscina" es suspengué el
partit Port de Sóller - Port de Pollença, que
molt possiblement es disputara dia 23, si la Fe-
deració i els dos equips arriber a un acord.

Diumenge, partit de Fira

Diumenge que ve el Port de Sóller rebrà la
visita de l'Alqueria Blanca, en e/ Camp del
Port.

El partit començarà a les deu i mitja, tro-
bant-se en disputa un trofeu donat per l' Ajunta-
ment de Sóller.



Els actes del 50 Aniversari
- del Mariana

Adéu Pere, adéu
J. Estades

Acabam de rebre la trista nova de la mod de l'amic
Pere Reynés Mayol, en el moment en que esperàvem,
amb molta il.lusió, la seva vinguda per celebrar els 50
anys del Joventut Mariana, així corn ens havia promès
no fa massa dates.

L'amic Pere, E.P.R., ja havia estat present en els
actes de la commemoració de la introducció d'aquest
esport a Sóller.

Amb la seva desaparició, i les anteriors del seu ger-
mà Joan i del Princep Salah El Din Fouad, el bàsquet
solleric ha perdut els seus primers puntals.

Els basquetistes de les primeres fornades recorda-
ran sempre el que féreu pel nostre estimatesport.

El nostre més sentit condol a tots els familiars i
amics.

Al Cel sigui.

Els dos germans Reynés, E.P.R., pioners del bàsquet illenc,
baix de la primera cistella instal.lada a Mallorca. Era l'any
1932, en el Camp d'en Maiol.

Diumenge, a le:
del mati, en el Cirt,444.
de Coen Mid) de l'Hor-
ta, començaran els en-
trenaments i proves
.classsificatóries de la
novena i segona de les
darreres proves c
tomodellsr T;e, put,
tes pel Campionat de
Menem, de Veloci-
tat, 'dins les modalitats
dExplosi6 Electric*.

A les quatre del
capvespre s'iniciaran
les finals, patrocinades

S,

ii
?nt

tenen
participació,

z.;lectrios, Anton! OH
ver, Utde Oliver i Pe.
re-Ardoni Alemany,
dins Explosió, Pere
Liobem i 	•
ten&

Per ajuda,
despeses d'organitza-
old es sortejarà un Lat-
zer (eliactric).

El preu deis billets
as de MO . - ptes. els 5
números, que estaran a
la venda en el -mateix
circuit.

Instalaciones y reparaciones
eléctricas.

Calefacción por suelo radiante.

MATEO COLL EN8EÑAT
Apow

C/. San Jaime, 67-1°
Teléfono 63 01 43

07100 SOLLER (Mallorca)

13eW GIVS7
PLATS PREPARATS

POLLASTRES ROSTITS

C/. Jaime Torrens / Esquina Canonigo Oliver
Tel. 63.34.97

PUERTO DE SOLLER

gct NAT LI
CO SMETICS NATURALS

VOS DESITJA UNES
BONES FIRES I FESTES

C/. Cristobal Colom, 15 - 07100 SOLLER

CA'N CABOT
Exposició i venda

contemporània
i de

vanguardia

Tot pel bany:
Sanitaris,
"griferies"
Mobiliaria,
accesoris...

fins al darrer
detall

Cl. Mar, 23 — SOLLER
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La Comissió organitzadora
dels actes del 50 aniversari
de la fundació del Mariana
degut a lo repartida que es
troba la gran fain fila de tots
els que han pertenescut al
nostre Club, es veu impossibi-
litada per trobar totes les
adreces, per tal de transmetre
les informacions i invitacions
pertinents, pel que s'ha deci-
dit a no fer invitacions par-
ticulars, fent-les pública-
ment mitjançant el present
anunci.

Pel que vos prega, A
TOTS, considereu la present
publicació corn una invitació
personal i oficial, esperant ens
pogueu disculpar.

Els actes seran presentats
el proper dia 9 de Maig, a les
1830 hores, a la Sala de Plens

Automodelisme

de l'AjUntament, malgrat po-
deu conectar amb qualsevol
membre de la Comissió Or-
ganitzadora, o de l'actual Jun-
ta Directiva, el qual us donara
informació que sol.liciteu.

El dia 23, a les 21'- hores,
farem un sopar de compan-
yonatge i homenatge, al Ho-
tel Espléndido, del Port de
Sóller. Podeu comprar els
vostres tiquets (2.300'- ptes.)
a Bestard Esports, Hotel
Esplèndid, Bar Madrid, Bar
Nadal, o a la pròpia Comissió
Organitzadora.

Ara més que mai ens
hem de tomar trobar

Per la Comissió Organit-
zadora

Joan Torrens Arta!
-President-

Jota

INFANTILS
MASCULINS

J. Mariana 50
La Salle B 35

Anotaren: Bota (2),
Moyir (3), Cobos (15),
Celià, Cifre, Arbona (3),
Sosa, Got (2), Vicente
(19), Frau (6), Marquès i
Raja.

El Mariana tingué més
problemes dels esperats
per imposar-se a La Salle.

Els primers deu mi-
nuts foren de clar domini
local, però en el segon
període només anotaren
una cistella, amb un par-
cial de 2-15.

S'arriba al descans
amb un 15-19 a favor de
La Salle.

La segona part fou pel
Mariana que als pocs mi-
nuts remonta el marca-
dor, acabant guanyant.
Actualment es troben a
una sola victòria de
proclamar-se Cam-
pions de Lliga.

CADETS MASCULINS

J. Mariana 75
Calvià 46

Excel.lent partit el
jugat pels cadets. La
defensa fou molt ajusta-
da, deixant poques opor-
tunitats als contraris. Ra-
pids contraatacs que de-
sarbraren als rivals, arri-
bant al descans amb un
41 a15.

En el segon temps el
Calvià reacciona un poc i
es nivella el partit, però
els locals portaren la
iniciativa en el joc.

Bona labor dels pivots
i pletbric Serrano a l'atac.

Jugaren: Arbona,
Castatier (6), Cobos (7),
Ortiz (3), Gelabert (13),
Serrano (32), Sampol,
Cobos D., Estarás (6),.
Ali (2) i Rodenas (2).

1
condicions dolentissimes,
degut a la pluja que no
para durant tota la con-
frontació. El Mariana en
cap moment forçà la si-
tuació ja que l'avantat-
ge era més que sufi-
cient per passar a la vi-
nent

Jugaren: Cobos (2),
Ortiz (3), Gelabert (12),
Serrano (4), Sampol,
Vicente, Gil, Estarás,
All (1) i Rodenas (4).

SEGONA DIVISSIO
FEMENINA

Porto Colom 14
J. Mariana 30

Gràcies a n'aquesta
victòria les seniors han
aconseguit el Tito! de
Campiones de Mallor-
ca.

Tot el partit es juga
amb una intensa pluja.
Des del començament
fins al final dominaren
les dones del Joventut
Mariana, a pesar de que
l'estat de la pista no per-
metia fer certes "floritu-
res".

El Mariana practica un
bàsquet seriós, dominant
el rebot defensiu i anotant
a totes les ocasions que
arribaren amb claretat
baix de la cistella contra-
ria.

MINIS MASCULINS

J. Mariana 28
S. Josep B 30

Fins al final tingueren
oportunitat els locals
d'adjudicar-se la victòria,
però manca serenitat en
els darrers minuts.

La igualtat fou la tòni-
ca durant tot el partit
sense que cap dels dos
equips aconseguís una
diferència major de qua-
tre punts.

Tan sols la major se-
renitat visitant permeté la
seva victòria.

Bàsquet

Les seniors Campiones de
Mallorca de Segona Divissió  

L'anunciada ex-
posició 50 anys de
brisquet que s'inau-
gurarà aquest dis-
sabte, a les 19'- ho-
res, es farà al Café
Nou.

CADETS MASCULINS

Calvià 34
J. Mariana 26

Amb l'eliminatòria re-
solta es juga en unes      



QUADRE D'HONOR DEL CAMPIONAT:

1968.- Miguel Verdera (A) - Josep León (S)
1169.- AlexandretAr -Jasa Getabert (El)
1810.- Miguel PereOepó (S)
11171.* 	Cola (10
19720 -aluaseFlaquer(8)

8100000.~(A) -J041,014486(B)
1$74.- Gu1911040quer(A)- MlqusIAnlcIi --
197_6, M.01491010910_ (A) -
Un.- Jeelepteiteüe(A)- Franoeseflarquiet(8)
1977.- Antent
flirt- JoseP800100,01rer.

Alf one 006001108ernal.
Jaume Sa1V‘OWIL

101.- facolauJ$104Ablob.
102.- Jasa Geoletlearaz.
1983.- JaaapAmeneafWAlas.
1984.- Guttertfternis Con.
1985.- Jeseraelettlaa,
1986.- ArtiroPPerras.
11107.- Joseeffeleguer.
1998.- JasonRe.

PAkilieffilera.
1900.- Angeiffecio.
1801.- Angel Rada.

eelle
J'es
Port

Ofereix la seva Cuina
Mallorquina i la

tradicional caragolada de
sa Fira, al mateix temps
desitja unes bones Festes

Antonio Montis, s/n - Teléfono 63.06.54
PUERTO DE SOLLER

MALLORCA

isinamme

111111 R ggrfN
W.Agg	 ,grOggE

Escuderia Sóller •

agreeix la col.laboració a les
entitats següents

AJUNTAMENT SOLLER	 CAN CABOT 
AUNTAMENT FORNALUTX
BAR DEPORTIVO FORNALUTX
MOTUL
PIZZERIA DOMENICO
BERNAT- BERNAT C.B.
AUTOS LLADO
TALLER PAU I MARCE
KOALA HOBBYS
RAGGAllI MODA
RENAULT PALOU

MOTOS SOLLER
ZURICH SEGUROS
FOTOS DEYA
NAUTICA SOLLER
CAN JEANOT CITROEN
LA DELICIOSA
RESTAURANT CA N'ANTUNA
OLIVETTI
FORD TOFOL MARTI
BAR SAXO'S 

Moltes grades!     

Venda i Lloguer de Maquinària

Vos donam les gràcies
per la acollida que tenguereu

amb nosaltres i vos anunciam
que el diumenge exposàrem al

carrer de Cetre

BONES FIRES 

C/. Victòria, 48-A - Tel. 63.23.71 - SOLLER 

Tercer Ralli Vall de Sóller

J. cerda g C. Rosa
s'imposaren al primer
Ralli de l'any.

Joan

Trenta vehicles es trobaven inscrits en el "Tercer Ral.li
Vall de Sóller", xifra bastant bona veient el mal moment
pel que está travessant actualment I 'Automobilisme Balear.

No es presentaren a la sortida M. Fresneda-A. Sureda,
amb el seu recent comprat Ford RS Cosworth, i per pro-
blemas amb la bomba de gasolina B. Roig-J. Mayol (Opel
Corsa GT), abandonaren només començar.

En total hi havia 13 participants del Grup A, 12 del Grup
N i 4 del Grup Illes, en un capvespre-vespre de molta pluja
que deixà els trams cronometrats molt dificils i Ilenegadis-
sos.

A la Primera Secció el domini correspongué calarament
a A. Roca Jr.-R. Martorell (R-5 GT Turbo), que es tingue-
ren que retirar per problemas mecànics, quan lideraven
cámodament la prova, per davant de P. Diaz-M. Martinez

La pluja no asusta als nombrosos aficionats. Els sollerics L.
Amengual-A. Jofre (Ford Fiesta 1.3), a la linia de sortida. (Foto

Santiago-F. Marques)

Automobilisme

Angel Recio, guanyador de les dues darreres edicions.

111111111111111P
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La retirada de
Roca-Martorell
facilité el
triomf a
Cerda- Ross.
(Foto G.M.)

(R-11 Turbo), i el Opel Corsa GTI de M. Munar-L. Marti-
nez.

A la Segona Secció, a pesar d'avançar-se a la sortida
d'un tram cronometrat, i ser penalitzats amb un minut, els
actuals Campions de Balears Jaume Cera i Chndid Ro-
sa (R-5 GT Turbo), s'imposaven clarament damunt en P.
Diaz-M. Martinez, corresponent al R-11 Turbo de J.Marto-
rell-V. Martorell la victòria en el Grup N, seguit de M.
Fullana-M.Caldentey, amb el seu R-5 GT Turbo.

En el Grup Illes victòria de N. Palou-L. Bota (Ford Fies-
ta 1.3), seguits de la parella sol/erica Llorenç Amen-
gual-Antoni Jofre, que amb un idèntic vehicle realitzaren
una bona cursa en banyat, a pesar d'alguns problemes
mecànics.

Destacar la suspensió de les dues passades de la
"Fomalutx-Sóller" (per manca d'efectius de la Policia de
Transit) i la primera "Sóller-Deià", per agafar el primer ve-
hicle al Cotxe O.

La classificació fou aquesta:

1.-J.Cerdit-C.Rosa (R-5 GT Turbo)A 	 1-0400"
2.- P.Diaz-M.Martinez (R-11 Turbo)A 	 1-0418"
3.- M.Munar-L.Martinez (Corsa GTO A 	 1-0544"
4.-J.Martorell-V.Martorell (R-11 TurboN	 1-0552"
5.- B.Vallespir-J.Femández (205 Raid' A 	 1-0558"
6.- J.Gómez-F.Prat (R-5 GT Turbo) A 	 1-0645''
7.- M.Fullana-M.Caldentey (R-5 Turbo)N 	 1-0715"
8.- 0.Crespi-S.Ramon (R-11 Turbo)A 	 1-0749"
9.- A.Grau-G.Grau (Peugeot 205 GTO A 	 1-08 '03"

10.- J.Payeras-J.Sanz (Peugeot 205 GTI) A 	 1-0816"

GRUP ILLES:

1.- N.Palou-L.Bota (FordFiesta 1 3)1 	 1-2304"
2.- L.Amengual-A.Jofre (Ford Fiesta 1.3)1 	 1-2511"
3.- J.Comino-J.Ferretjans (Seat/biza)! 	 1-3108"

El Campionat Juvenil arribà al seu 25 aniversari
davant el Túnel Gran, tum, estarà patrocinada
després de recórrer uns 36 pel Consell Insular de
qms. Mallorca i l'Ajuntament

L'entrada en el Port de de Sóller, comptant-se
Sóller es farà per l'Hotel amb la col.laboració de
Edén i la sortida pel Camí Restaurant Es Canyis,
de Sa Figuera, cap a la Creu Roja de Sóller,
Discoteca Altamar. Transports Caterina Sas-

El Iliurament de premis tre, G.A.C. (Grup d'Ajuda
está previst a les dotze i
mitja, en el Restaurant Es

Ciutadana),	 Guardia
Policia	 Local,	 Policia

Civil,
de

Canyís. Trànsit i	 Amics del
La oroya, com de cos- C.C.D.S.

Ciclisme/La cursa ciclista millor i més ben pagada de les Balears

Joan

Diumenge, dia de Sa
Fira, es marcará una altra
fita important dins l'esport
local.

Si l'any passat el Club
Ciclista "Defensora
Sollerense", amb la ce-
lebració del vint-i-cinquè
aniversari de la Ruta Tu-
ristica "Ciutat de Sóller"
aconseguia fer la cursa
millor i més ben pagada
de tota la història del
Ciclisme Balear, no supe-
rada encara, ni inclús
per cap Volta Interna-
cional per etapes, aques-

ta vegada tampoc es vol
quedar endarrera, prepa-
rant una EDICIO HISTORI-
CA dins el ciclisme juvenil:
La prova millor i més
ben pagada de les Ba-
lears.

La sortida sera donada
a les 1030 del matí de da-
vant el Restaurant Es
Canyis (Platja d'en Repic),
partint els participants (la
quasi totalitat dels corre-
dors mallorquins i bastants
de les germanes Illes de
Menorca i Eivissa) cap a
Ca'n Repic (Sóller), Port de
Sóller, Ca'n Repic, Port de
Sóller, Monument Herdins
del 11 de Maig, Carretera
del Puig Major, acabant



Equip que participa al Campionat d'Espanya, a Saragossa, l'any 1989. Dretes: Segui, Sastre, Vives, Po
mar, Got (entrenador). Ajupides: Bemat, Cortés, Pérez i Martin.

El bàsquet femení, a
partir del 79

Pista del Victoria. Dretes: Ferrer, Liarle', Paquito (Delegat), Got (entrenador), C. Morell i Bestard. Ajupides:
V. Morell, Pedretti, Girbent i Nadal.

Tel. 63 26 23
Fax. 63 26 23

Cl. Cctn, IS
07100 SÓLLER (Baleares)

FERROCARRIL
DE SOLLER, S.A.

VOS MITA RONES
PIES I ILSTES

Castarier, 7	 Teléfono: 63.01.30	 SOLLER

-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.

BONES FIRES
Puertas Sóller, C/. Cetro, 15

Ifeinerl
Os er

CIS. 13 07 546 344
-
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1942J92 Joventut Mariana, 50 anys de bàsquet  

153,

Cistella

Fou a l'any 1979, després d'haver desenvo-
lupat la Primera Escola Esportiva d'Estiu,
quan es selecciona un grup de 15 al.lotes per
intentar recomençar una nova epoca de bàs-
quet femení a &Ver.

Entrenaren tot el mes de Setembre, venint
el primer problema a l'hora de seleccionar
aquestes 15 jugadores que havien de corn-
prondre l'equip, malgrat que posteriorment les
"descartades" també s'hi integraren en prope-
res temporades, arribant a ser jugadores de
gran valor.

D'aquell grup es forme un equip dins la ca-
tegoria juvenil (a pesar de que totes eren
d'edat cadet), integrat per:

Caterina Rosselló, Anna Nadal, Cati Vi-
cenç, Antònia Hernandez, Caterina Forteza,
Puri Muñoz, Caterina Moren, Isabel Hernán-

- 

D'aquest conjunt Os de
destacar que en la tempora-
da 1986/87 no perdé cap
partit de !liga, i sols va impe-
dir la seva assistència al Cam-
pionat d'Espanya
jugada contra el Sant Josep
(Campió de l'altre grup).

Aquest equip que integra-
va a Alicia Pérez, Eva Segui,
Xesqui Cortés, Carme Sas-
tre, Isabel Vives, Bea Mar-
tin, Cati Pomar i altres en la
temporada de 1987-88 obtin-
gueren el Campionat en el Trofeu "Jorge
Juan", i en el 89 una plaga per assistir als
Campionats d'Espanya, aconseguint el quart
lloc de la classificació, en el sector disputat a
Saragossa, en el qual demostraren un ex-
cel.lent nivel!, enfrontant-se a equips tant forts
corn el "Banco Zaragozano", els "Fiaos Burguer",
de Tarragona, i altres de Barcelona, després
d'haver obtingut el tercer lloc en el Campionat
de les Balears.

En la temporada de 1985/86, l'equip se-
nior disputà per primera vegada la Lliga de
Segona Divissió, tinguent que desplaçar-se a
Menorca per Iluitar amb els equips d'aquella illa.
Aquest any aconseguiren el Campionat en el
Trofeu "Jorge Juan", i l'any 88 el Sub-Cam-
pionat. Fou l'any 1989 quan s'ompl4 per pri-
mera vegada, l'escala, amb un equip a cada ca-
tegoria, entrenats per jugadores de l'equip se-
nior (Anna Nadal, Caterina Morell i Xesqui
Cortés).

L'equip juvenil, que provenia de les prime-
res cadets, lluità sempre pels primers llocs, ob-

tinguent una tercera plaça en
dues ocasions, permetent la
incorporació a l'equip senior,
que desde 1988 juga a Sego-
na Divissió Nacional, de ju-
gadores de gran valor que
preparen un bon futur pel
nostre bàsquet femení, que té
un gran número d'equips i ex-
cel.lentes jugadores en la ba-
se, que han aconseguit aques-
ta temporada que tres de les
seves infantils fossin
leccionades Balears.

Parlar de bàsquet femení en els darrers
anys, i malgrat que es destacable la tasca de
totes les que l'han fet possible, i no fer una refe-
rencia a n'Anna Nadal (Segona classificada a
l'elecció del Millor Esportista Solleric d'aquest
any), o a Pili Bestard, Caterina Morell, Antelo-
nia Soler, Victòria Moren, Cata Colom, Cate-
rina Lladó, Maria Escales i altres, seria injust.

L'entrenador en els 13 anys del nou bes-
quet femení, per excel.lència, i responsable
d'aquesta área ha estat en Marcelli Got, que
a més fou el promotor i l'organitzador, i que des
de la temporada 1984/85 entrena dos equips.

Empero aquesta tasca no hagués estat
possible sense l'aportació d'aquelles jugadores
que han simultaniat la participació en un equip
amb la fundó d'entrenadores d'un altre, tals
corn Anna Nadal, Caterina Morell, Joana
Marquet i Xesqui Cortés.

Avui per avui el bàsquet femeni solleric
promet, está viu i estem segurs de que no
sols es troba consolidat, sinó que ens oferi-
rà molts de dies de joia.

dez, Magdalena Barceló, Pili Bestard i
Conchi Buades, del que actuava de delegat
en Joan Bauçà Bergas i d'entrenador en
Marcel.li Got Ramis.

Jugaren tres anys dins juvenils, i la mobilitat
própia dels equips ben aviat dona entrada dins
aquest a na Catina Lladó (filla d'en Joan Lia-
do), la na Victòria Morell, així com a na Marga
Ferrer, jugadores que posteriorment  foren de
gran valor.

El 83, quan s'havia de començar la tempo-
rada 1983/84, es produí el passi de l'equip a la
categoria senior. Amb aquest motiu, i com a
producte del treball de les Escoles Esportives
d'Estiu es crea el primer equip infantil, que
posteriorment a la temporada de 1984/85
passava dins el grup de cadets.

L'equip cadet estava integrat quasi al
100% per jugadores en edat infantil, per  això al
llarg de tres temporades jugaren dins la matei-
xa categoria.

n=011.



Mini -Bàsquet. Temporada 1989-90. Equip segon
Cobos, Celia, Bauçà (Entrenador), Raja, Cifre,
Gaspar, Got, Marc i Moya.

B.Drets: Rodenas (Entrenador), Frau,
Arbona. Ajupits: Vicente, Alfaro, Marqués,

classificat Grup
Casasnovas i

L'esport base,
de 1982a 1991. 

Vos ofereix:
—Vaixelles
—Cristalleries.
—Cuberteries.
—Objectes decoració.
—Objectes regal.

En marques com:
—Wedgwood.
—Azberg.
—Pillivuyt.
—Solingen.
—Dalia.

Comprar a Sóller també és fer poblé.

13audt, 13
Tel. 63 04 69

861LE11

CSASNOVAS 

FRIGORIFICOS,

REFRIGERACION INDUSTRIAL
BOTELLEROS
VITRINAS
ARMARIOS
CAFETERAS

COCINAS INDUSTRIALES
CAMARAS FRIGORIFICAS
AIRE ACONDICIONADO
SERVICIO TECNICO POST—VENTA

C.I.F. E 07479058
Carrer de Sa Mar, 153 — 07100 SOLLER

Teléfono 63 07 71.

ANTE LA PROXIMIDAD DE LA TEMPORADA VERANIEGA,
TENEMOS EL GUSTO DE COMUNICARLES QUE TODOS
LOS SABADOS A PARTIR DEL DIA 2 DE MAYO DEL
ACTUAL HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE EL SERVICIO
TECNICO ESTARA A SU DISPOSICION PARA ATENDER
A LAS POSIBLES URGENCIAS.

BONES FIRES
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Joventut Mariana, 50 anys de bàsquet 1942/92   

Amengua! i Nadal.

Anys 1986-87

Es torna fer un torneig es

colar amb la intenció de for-
mar al.lots per començar el
que avui es ja una realitat:
comptar amb un equip dins
cada una de les categories

existents dins el Bàsquet
Balear.

Anys 1987-88

Per primera vegada dins
tot l'historial del Mariana es
crea el primer equip de Mi-
ni-Bàsquet masculi, fruit de
la labor desenvolupada any
anterior per Joan Bau0 i
Benet Estaràs.

Es realitza una meritòria
temporada, aconseguint una
cinquena plaça damunt dotze
participants.

L'equip estava integrat
per: J. Serrano, J.Estarbs,
J.L.Rodenas, J. Gallego, C.
Grauches, C. Marques, J.
Sánchez, A. Ros, V. Oliver,
A. Perelló, M. Arbona i J.J.
Andreu.

Anys 1988-89

Aquesta temporada se-
guint amb les directrius mar-
cades l'any anterior es forma
un equip mini i un pre-infan-
til.

Els "minis" realitzaren
una sensacional temporada,
aconseguint el primer lloc en
el seu grup. A la fase final del
Campionat de Mallorca ob-
tingueren la segona posició,
estant a punt de guanyar el
Campionat.

Componien l'equip: M.
Arbona, V. Oliver, Aros, F.J.
Sampol, J.A. Cobos, E. Qui-

rós, J.J. Lorente, L. Rullán,
H. Vicente i J.A. Castarier.

Els Pre-Infantils tingue-
ren una bona actuació. El
Campió fou el Sant Josep que
aconseguí la victória a tots els
partits.

Per la seva banda els
al.lots del Mariana Iluitaren
davant equips d'una major
envergadura, aconseguint la
cinquena posició.

Formaven recluir): J.A.
Estaràs, T. Castafier, C.
Grauches, A. Perelló, J.L.
Rodenas, J. Serrano, J.J.
Andreu, C. Marques i Sán-
chez.

Aquest any el tercer equip
del bàsquet base fou un de
cadets, format per al.lots de
diferents col.legis.

El seu primer any com a
jugadors federats fou molt
desigual.

Formaven aquest equip:
F. Rodelas, A. Aguiló, A.
Colom, S. Morell, O. Alfaro,
D. López, F. López, F.
Rullán, J.J. Jaume, etc...Di-
rigiren aquests tres equips
Joan Bauçà i Benet Esta-
rés.

Anys 1989-90.

Seguint amb la progressió
dels anys anteriors funciona-
ren cinc equips de bàs-
quet-base a més de l'equip
senior de Segona Divissió.

Les categories en que
participaren foren: 1 mini, 2

infantils, 1 cadet i 1 juvenil.
Els minis aconseguiren la

segona posició del Grup B.
Els infantils A la primera pla-
ça del Grup B amb una sola
derrota en tot el Campionat.
Els infantils B foren tercers
del mateix grup. Els cadets
foren els segons dels darrers.
Els juvenils aconseguiren
una meritòria quarta plaça del
Grup B, amb un total de nou
equips.

Aquesta temporada sorti-
ren nous entrenadors que fe-
ren més portable la labor dels
ja existents.

J. Servera i Rodelas
aportaren el seu saber a la
formació dels nous valors.

Anys 1990-91

Aquest any s'arriba al límit
d'equips, un per categoria,
exceptuant els juvenils (però
hi havia 2 cadets).

Els ministingueren una
temporada de transició, amb
bones actuacions davant al-
tres equips bastant deficients.

Els infantils tingueren
una actuació molt dolenta,
classificant-se a les darreres
posicions.

Elscadets aconseguiren
la segona plaça del seu grup,
aconseguint l'ascens al Grup
A.

Els juniors, es classifica-
ren en el cinquè lloc del seu
grup, i Sub-Campions del
"Torneig Jorge Juan".

Jota

Anys 1982-83 ¡83-84

Durant aquests anys es
comptaren amb equips dins
les categories de Juvenils
masculins, Juvenils femenins,

Seniors masculins. El darrer
estava compost per D. Bes-
tard, M. Calvo, H. Ramon,
Tolo Ramon, T. Pomar. F.
López, Guillem Rufián, etc...

Exercia de PresidentJo-
sep Rullán.

Anys 1984-85 i 85-86

Es forma un equip cadet
masculi, provenent d'un tor-
neig escolar. El primer any fou
de transició i en el segon es
minora, classificant-se en el
lloc quart de dotze equips. El
bon joc realitzat té que a la
pista del Victòria es congre-
guessin molts d'espectadors.

Formaren l'equip: Bisbal,
Pau, Bernat, Sampol, Ca-
brer, Calvo, Ruiz, Heras, 

Mini -Bàsquet. Temporada 1987-88. Drets: Grauches,  Estaràs, B.Estarás (Entrenador),
Serrano, Rodenas i J. Bauçà (Entrenador). Ajupits: Oliver, Andreu, Gallego, Marqués,
Ros i Perelló.

Mini-Bàsquet. Temporada 1988-89. Equipsegon classificat de Mallorca. Drets: Estarás
(Entrenador), Arbona, Sampol, Oliver, Castanyer, Vicente i Bauca (Entrenador).Ajupits:
Lorente, Ros, Quirós, R unan i Cobos.

'
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Embutidos Aguiló S.A.

CASA FUNDADA EN 1900	 N. I. F. A. 07002827
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(de 80 12y de 206  excepto sábados y días festivos)
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Foto estudi 50x60 enmarcada

9.000 ptas.
Foto estudi 30x40 enmarcada

7.500 ptas.

US DESITJAM UNA BONA FIRA
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FOTOGRAFIA
I VIDEO
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TECNOLOGIA
PER ALS SEUS
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D' ALTA QUAUTAT
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RAPID

LA ROBOTICA
EN EL REVELAT
AMB TECNICA
DIGITAL

Empleats de totes les caixes d'estalvis
d'Espanya, visitaren Sóller

Jaume Cosa snovos

La federació d'Associacions
d'Empleats de les Caixes d'Estalvis
-ACRECA- cel. lebra a Palma, els
dies 12 i 3 de maig, el seu quint
congrés. Aquest congrés reuní a més
de 200 persones a l'hotel Palas Ate-
nea de Ciutat, on es desenvoluparen
les jornades de treball i germanor.

ACRECA compta amb 35 mil afi-
liats repartits entre 38 associacions,
entre les que hi ha, també, la plantila
de Sa Nostra.

Dins el marc del congrés hi foren
presents tota una serie d'activitats
extraordinàries, entre les quals hi fi

-gurava, el primer dia, dissabte dia 2,
una visita al Monestir de LLuc i un di-
nar a la Calobra.

Posteriorment es traslladaren
amb un vaixell cap al Port de Sóller i
en tramvia cap a Sóller on passaren
unes hores d'esplai, visitant el més
interessant de la nostra ciutat, per re-
tornar posteriorment amb el tren de
cap a Palma.

La impresió dels notres paratges
va deixar un bon record amb els as-

sambleistes.
Després de tota una estreta

agenda preparada per cada dia, la
gesta culmina amb la cloenda de
l'assamblea al Centre de Cultura de
Sa Nostra a la que hi assistiren, corn
a convidats, Braulio Medel, Presi-
dent de la Confederación Española
de Cajas de Ahorros, el president
d'ACRECA, Alberto Martínez, el
president de l'Associació d'Empleats
de Sa Nostra, Eusebio Pascual, a
mes del president de Sa Nostra,
Joan Forcades, i el director gene-
ral, Carlos Blanes.

Les autoritatscivils i religioses inauguraren la mostra religiosa.

Mostra de vestuari religiós
ala Residencia de l'Hospital

Redacció

Dissabte de la setmana ante-
rior s'inaugura a la sala d'actes
de la Residencia Nostra Sra. de la
Victória la mostra-exposició del
vestuari antic i religiós que es
guarda a les dependéncies de la
parróquia de Sant Bartomeu.

Les casulles de rics brodats
de fil d'or, de plata i d'argent,
amb dibuixos minuciosament
treballats, es combinen amb
amits i albes de fins brodats de
ganxet i roba de fil, tovalloles,

maniples, cíngols i dernes vesti-
menta utilitzada pels sacerdots
als actes solemnes, processons,
dies assenyalats o simplement
corn a roba de carrer.

Sobre-surt una casulla, una
mitra i unes sabates que, segons
la tradició, pertangueren al bisbe
solleric Bemat Nadal, que parti-
cipa a les Corts Constituents de
Cadis l'any 1812.

Inaugura l'exposició la direc-
tora del centre, sor Antónia Va-
lriu, el batle Joan Arbona, el dele-
gat de cultura Miguel Nadal i
d'altres regidors.

Organitzat pel Grup Independent

Debat sobre la destitució, el
debat i la moció de censura

G.M.

El Grup Independent de
Sóller prepara una Taula Ro-
dona per debatre els últims
esdeveniments polítics pro-
drifts en el municipi.

L'acte tendrá lloc el diven-
dres dia 22 a les 2115 h. al Sa-
ló d'Actes de Can Dulce i esta-
rá moderat pel director de Veu
de Sóller, Jaume Casasno-
vas.

Segons el portaveu del

Grup Independent, Bartomeu
Colom, amb la Taula Rodona
s'intenten esbrinar els motius
de la seva destitució del mes
de març, del recent pacte en-
tre el PP-UM i els Indepen-
dents i de la moció de censura.
Igualment es pretén fer un de-
bat sobre el futur a l'Ajunta-
ment.

Durant aquests dies els In-
dependents conviden repre-
sentants de tots els partits po-
litics en representació a l'Ajun-
tament per participar-hi.

Mitjançant un cicle de dues conferències
celebrades al Casal de Cultura, el Professor
Emèrit de la Universitat Complutensis i Cate-
drAtic de Física Miguel Ballester Cruellas do-
nà a conèixer la seva visió respecte al pretès

P.P.

Després d'explicar el funcionament gene-
ral dels sistemes climàtics i les interaccions
entre els diversos factors que intervenen en el
canvi del clima, el conferenciant es referí als
diferents canvis climàtics ocorreguts al Ilag de
la història geológica, així corn la composició
de l'ozonosfera i els fenòmens darrerament
observats, corn són el forat a la capa d'ozó i
l'efecte hivernacle. Insistí també en l'origen
d'aquests fenòmens i canvis climàtics i en la
forma corn l'home hi pot intervenir.

El doctor Ballester continua exposant que,
hipotèticament, la terra pot tenir molts estats
d'equilibri, tal corn han demostrat els dis-
tints models matemàtics elaborats pels cientí-
fics. Sembla també que un d'aquests models
suggeriria que, les modificacions introdutles
per l'home a l'estratosfera, bàsicament a tra-
vés de l'emissió de gas CO2, podrien conduir
a un nou estat d'equilibri de la terra - la terra
blanca -, amb una superficie totalment gela-
da i una temperatura ambient de 70 graus

deteriorament de l'estratosfera a causa de
l'acció de l'home.

Ambdues conferències foren molt conco-
rregudes i suscitaren un interessant debat
entre el públic assistent a l'acte.

baix zero. No obstant aix6, Miguel Ballester
manifesta la seva creença que si s'arriba a
aquest nou estat sera per causes naturals i no
per intervenció de /'home.

Deteriorar el medi

Després de comentar les mesures acor-
dades pels organismes mundials per tal
d'aminorar els efectes antropogenics sobre el
clima, Ballester precisa que l'home está dete-
riorant el medi humà, i aixe, es molt greu; però
no deteriora l'entom del planeta en relació a la
nostra galàxia. El medi ambient no es delicat;
alió que és delicat s l'home".

Miguel Ballester volgué acabar la seva in-
tervenció amb un missatge optimista, front a
la visió catastrotista i caótica proporcionada
pels medis de comunicació: "La intervenció
de l'home sobre el clima no és tant corn
diuen, i segurament a la terra no r passa res.
Amb unes altres paraules, la terra es un orga-
nisme viu que té mecanismes suficients per
defensar-se i se'n riu de les agresions de
l'home".
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El canvi de clima a escala planetària 

Miguel Ballester: "La terra se'n
riu de l'augment del CO2"
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Església

El professor Miguel Ballester
intenta llevar importancia a

l'agressió de l'home sobre la terra,
a escala planetaria.




