
Joan Arbona fou destituit corn a Batle

Isabel Alcover,
i del PP-UM, nova

batlesa de Sóller
Redacció

A una sala de plens
abarrotada de públic inte-
ressat en conèixer de
prop el resultat de la vo-
tació, dimarts fou investi-
da corn a nova batlesa de

Sóller	la	 portaveu
d'UM - PP, Isabel Alcover,
després de ser aprovada
una moció de censura
presentada contra el fins
aleshores batle Joan Ar-
bona, del PSM.

Votaren a favor de la
censura els nou regidors

que signaren la moció: 6
de PP-UM i 3 de UIM,
mentre els 4 regidors del
PSM i els 3 del PSOE vo-
taren en contra.

El regidor del CDS,
Miguel Nadal, excusa la
seva assistència per tro-
bar-se malalt.
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Darrera intervenció pública de Joan
Arbona corn a Batle

Quedà inaugurat el
local de la Tercera

Edat de Ses Escolápies

Redacció

Després d'un seguit de problemes sorgits a
l'hora d'acondicionar l'antiga sala d'actes de l'es-
cola de les monges Escolapies corn a local per a
la Tercera Edat, que ha retardat el projecte durant
mes de dos anys, per fi es pogué inaugurar la seu
social dels nc-Ares majors. L'acte inaugural tengue
lbc el passat dimarts.a migdia i fou la darrera in-
tervenció pública de Joan Arbona corn a Batle de
la ciutat de Sóller, previa a la moció de censura en
virtut de la qual fou destitut El públic respongué
molt bé a la cridada i l'assistència a l'acte fou
massiva.

(Mes informació a planes interiors.)
y La bellesa no está renyida amb l'esport.
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Redacció

Dimecres de la set-
nana anterior, els secre-
aris generals d'UGT i
C00 de les Illes, Srs.

lobredo i Cámara, es
Jesplaçaren a la nostra
Diutat per tal d'informar
?ls treballadors sobre la
raga general convocada
Del proper dijous, dia 28.
_a causa que ha provocat
aquesta convocatòria,
com és ben conegut, ha
estat l'entrada en vigor
de l'anomenat decretazo,
dictat pel govern espan-

yol.

Fixos discontinus

L'aplicació	de	 l'es-
mentat decret suposa la
reducció de les presta-
cions econòmiques que
fins ara s'han pagat en
concepte d'ajuda a l'atur i
que, en el cas de les Ba-
lears, afecta, sobretot, als
treballadors fixos discon-
tinus majoritàriament
ocupats en el sector turís-
tic. Els sindicalistes de-
fensaren que aquesta
vaga general no té cap
tipus de connotació poli-

tica, sinó únicament de
defensa dels drets adqui-
rits dels treballadors; i
que no estan gens
d'acord amb els serveis
minims que vol establir el
govern.

L'assistència no fou
gaire nombrosa i pràcti-
cament redUida als re-
presentants sindicals dels
treballadors d'hosteleria
de Sóller. Els represen-
tants d'UGT i CCOO no
donaren importància a la
poca presència de públic
i animaren els assistents
a fomentar la participació
entre els seus companys.

La vaga durará 24 hores, que començaran a comptar en el moment d'iniciar la jornada laboral especifica
de cada col.lectiu.

cis sindicats UGT i CCOO
informaren de la vaga general

Tir de Fono

Els millors foners illencs presents
a la "VI Tirada Ciutat de Sóller"
Joan

Un total de quaran-
ta-quatre inscrits, entre ells
els 15 millors tiradors
illencs, que participaran
els vinents dies 4 i 5 de ju-
liol a la Olimpiada Cultural
de Barcelona-92, que es
farà al parc barceloní de
Can Dragó, participaren a
la "VI Tirada Ciutat de
Sóller".

Esperat triomf d'en
Diego Camuñas a la ge-
neral, mentres n'Elena
Bueno s'imposava dins les
dones, en Bartomeu Coll
dins els escolars, en Joan
Caballero dins els nins fe-
derats, i en Nicolau Garcia
ala categoria local.

Amplia informació a
planes esportives.



VEUS ROCKERES

Beatles sollerics
delanencs

El temps
Estació de Sa Vinyassa

Dilluns y dimarts
temperatures de

ple estiu

TEMPERATURES
	

PLUJA
Maxima: 29,6° dia 18
	

9,2 litres dia 19
Mínima: 9,8° dia 16
	

ip, litres dia 20

El començament d'aquesta setmana coincidir
amb una pujada dels termòmetres fins arribar a
quasi 30° dilluns, ei..dimarts seguí fent calor manco
arribarais valor del dia anterior.

A partir de dimecres una certa inestabilització
dels temps provoca que a la matinada es produixin
ruixats acompanyats de tempesta i que donar un
total de 5,2 litres/m2. les temperatures s'han suavit-
zat degut ala inestabilització abans citada.

Del que fa el pronòstic per aquest cap de set-
mana semble que hi ha el risc de qualque precipita-
ció débil.

Seria ben necessari que fes una bona seó, ja
que arribam a l'estiu i si no la feta passarem un pa-
rell de mesos que patirem molta set.

La setmana

Santoral 	

Avui, divendres, dia 22:
Santa Quitéria, Santa Rita i
SantaJúlia.
Demà, dissabte, 23:
Sant Miguel, Sant Bobó.
Diumenge, 24: Sant Ponç
de Planella.
Dilluns, 25 Sant Urbà.
Dimarts, 26, Sant Felip
Neri.
Dimecres, 27, Sant Juli.
Dijous, 28, Sant Just, Sant
Corneli ¡Santa Ubaldesa.

Contornar!  

A Santa Quitéria to-
thorn la invoca contra el
mal de rabia.

Era venerada a fa ca-
pella de Santa Llúcia,
anexa a la Seu. Anava
molta gent a la seva testa
per demenar-li que els
guardes del terrible mal
de que tothom la té per
advocada.

Tothom posava una
gran bruola d'aigua al peu
de la porta de Santa Llú-
cia. Els qui tenien cans els
hi portaven a beure aigua,
creguts que aixi estaven
preservats de tornar-se
rabiosos durant tot l'any.
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Sorteig d'ahir dijous,
dia 21 de maig
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Dijous, 21 maig 	 14.317

Dimecres, 20 maig 	 23.331

Dimarts,19maig 	 04.078

Dilluns, 18 maig 	 77.619

Divendres, 15 maig 	 38.705
(Serie 121)

Co verbos de la Tercera Edat
	De jove era eixerit	 - - -
	ara que he madurat,	 Els obsequis, corn més
	a dins sa Tercera Edat, 	 va, mes mos agraden...

que m'hi trob de divertit!
Respecta els cabells

blancs... i espera que passin
els anys!

Divertiu-vo- s!	 Es	 un
bon remei per no agafar ro-
vell.

----
Tenin la malaltia d'estar

molt contents!

----
Esser jove no es compta

per anys...

No estigueu	 incorre-
guts... els obsequis són ben
rebuts!

- ---
Passam molt de gust de

viure...

Tenim f- am... de fer
amics.

- ---
Mos morim... de ganes

de ser agradosos.

Tenim sa desgracia de	 Qui anys empeny... sa
no enyorar gens sa fenal
	

Tercera Edat l'espera, l'es-
pera!

Es qui no té barram,
s'enginya a mastegar es bis-
tec amb sa geniva.

I, per donatius, no em-
penyeu!!

Dreta veu
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Sortejos

Serveissocials/cultura/
associacionsdeveus

El moviment associatiu de Sóller

Les associacions, grups,
entitats I clubs que
treballen a Sóller

Als/les qui ja participau i estau farts/tes d'estar afi-
cats en associacions de pares, en grups excursionistes,
en grups d'església, en clubs esportius..., vos sonara allá
de: sempre som els/les mateixos/es.

Aquells/es que estau mitjanament aficats/des i feis
una espipelladeta en tot alió fresc i que comença de nou
haureu sentit a dir que a Sóller res no dura, que es co-
mencen "quantitat" de grups i activitats i totes moren.
Als/les qui anau despistats/des, no sabeu el que es cou
a Sóller es un oi, que no es fa res, que no hi ha res, que
ningú es mou a no ser per diners.

A tots/es vosaltres aniran dirigits/des aquests arti-
cles. Al grup d'experimentats, perquè intentau que se
vos afeguesqui savia nova. Als/les que estau mitjana-
ment aficats/des vos volíem dir que es cert que es co-
mencen moltes activitats i es creen molts de grups i as-
sociacions, que hi ha molta "bulla", però el fet que n'hi
hagin que no durin no es negatiu, sine, el que queda
després de tanta creació. Vos podem dir que per anar
endavant, per crear, per trobar nous camins, primer s'ex-
perimenta molt, abans de trobar el bo. Anam fent carni.

Als/les despistats/des que creis que a Sóller no es fa
res, només voliem que ens Ilegigueu i que participeu.
Sóller es vostre.

El que caracteritzarà aquests escrit sera la brevetat.
No es pretén fer una descripció exhaustiva de cada as-
sociació, grup o entitat, sinó mostrar un carni de cap a la
participació.

Si voleu que un article referit a la vostra associació,
grup o entitat surti a aquest espai telefonau al 630200 i
demanau per serve socials.

I a tots/es, a tots vosaltres volem dedicar-vos aquests
articles. Que els disfruteu en salut.

Signa: Serveis socials, treball de practiques de 3er,
alumne: MMR FOTOGRAFIA

Col. laboració

Molta Palla i Poe Bessó
Es Pagés

SEMBLA MENTIDA:

• La comoditat de les conferencies telefòniques
a cobro revertit.

• El verderol que paga el que les rep.
• La tristesa del mesos senars, perquè arriba la

factura del telèfon.
• Tots déiem el mateix: "Viva el nan salat, quin

verderol! LLevaré el teté fon".
• Que l'orinal faci un bon servici. Tant de dia

corn de nit. Devall el Hit.
• Que en Plàcid nostre, fes un bon paper el

passat diumenge ala platja de Sóller.
• Que no tregués el cap de davall una ombreta.
• Que, en el tir de fona, En Joan Oliver fes una

diana completa a 60 passes.
• Que no cabia dins ell.
• La comoditat de la calefacció de gas-oil. En

s'hivern, s'entén.
• Que mai moon Bathes perd que Na Bel Alco-

ver es vulgui jubilar de batlessa.
• Que a Sóller sempre de tot n'hi ha el doble o

el triple: tres setmanaris, dos clubs de petanca, dues
agrupacions folklòriques, dos grups de teatre, etc.

• Que els capellans no es puguin casar. Al
manco per l'església.

• La gran quantitat de sollerics que viuen a
Palma i venen els caps de setmana a Sóller.

• Que alguns se'n van prest i altres devers les
onze de la nit.

• Que a quasi tots els fa enveja la tertúlia de la
placa.

• Que parlant d'enveja
• Que prest tornarem a tenir Mostra Internacio-

nal Folklòrica.
• Les passetjades del pages amb la bicicleta.
• Que demanas consell a un director esportiu i

aconsellas que per anar al Port val mes anar-hi en
tramvia.

• Que prest comencarern una nova secció
d'humor. Anecdotari del Coll de Sóller fets, matricu-
les i marques de cotxes.

• Que "se va el caiman..."
• Que al carnicer II vengué ben just....
• Quell penjaren una bona senalleta.
• Que val més matar un porc que donar-li un

mal vici.
• Que prest tornaran a repintar l'escut de l'Es-

tació Naval del Port de Sóller.
• "¡Gloriosos los tiempos del Genera/isimo!".
• Que en aquells temps es perdien més de

dues llosques.
• Que ara tothom faci el que li surt del nas.

Amb la darrera revis-
ta Esclat, s'adjunta una
cinta de dos conjunts
que omplien comarca
escampaven música a
mallorca i, fins i tot,
Anglaterra.

Primer anomenats
OFBEATS i després
SEXBEATLES, la cinta
ens oferix 14 cançons
del seu ja històric reper-
tori en anglès.

Les referències mu-
sicals i bibliogràfiques es
troben a la revista i en-
cara que la gravació ca-
solana d'OFBEATS no
arriba a ser lo suficien-
tement clara, la de SEX-
BEATLES es pot escol-
tar ben be.

S'ha d'agrair als con-
feccionadors i Animes
d'Esclat la recuperació
d'aquesta nosta petita
història de la música jP-

ve de la comarca i
.sempre s'haurà de pun-
tualitzar que les grava-
cions no cerquen un im-
possible perfeccionisme,
sinó la testimonialitat.

Sangtratt

Ja han passat les
Festes i Sangtrait. Ens
queden els sons de la
!larga nit i el qui hi vol re-
tornar té un elepé aca-
bat de treure del forn:
"Sangtrait al Palau Sant
Jordi".

Es una selecció de
10 de les seves peces
més exitoses i es una
gravació en directe.

Mentrestant Els Pets
envesteixen amb un nou
Ilargadurada que ben
prest comentarem.

Jaume-de-Sastre



¡8. Retrat social de Sóller en els anys 50
Antoni Serra

Ir040

Llibre de familia vol ser -era un
dels objectius que m'havia proposat
corn a narrador, no sé si aconseguit,
perquè això es el lector qui no ha de
dir- un retrat social de Sóller en els
anys cinquanta: la recreació del cli-
mal, l'atmosfera d'aquell poble que jo
vaig viure en la meya joventut. I es
molles coses més també, totes diff-
cils d'explicar per a un autor. Es, per
exemple, una crónica del nacio-
nal-catolicisme, de les frustracions
personals, de les crispacions gene-
racionals, de les relacions laborals,
de la decadencia, personificada en la
fallida de les fabriques de teixits i en
el sorgiment, aleshores encara molt
embrionari, del turisme i de l'hostele-
ria. Es el Sóller del Kursaal (l'Alcázar,
per imposicions polítiques) i de la
primera projecció d'Escuela de si-
renes, amb n'Esther Williams en
banyador; del Fantasio i de les' ses-
sions del dijous, que eran quan feien
pel.lícules seriades corn La llave
maestra o La mujer pantera; dels
No-Dos triomfals sobre la guerra
mundial, que varen impulsar Es Llau-
ner ("ha sortit el "Só0000ller"! Ha ami-
bat "Destin00000"! Han trobat una
d00000na penjada... des coll des seu
horno!") a fer l'heroicitat de tirar-se del
galliner al pati de butaques agafat a
un paraigua, per imitir els paracaigu-
distes nord-americans; del vermouth
o del pemod dominical a Can Willy,
Es Repta o Sa Botigueta, seguit del
passeig irrenunciable pel carrer de
Sa Lluna, on pegàvem els primers
cops d'ull a les nines, vestidetes de
diumenge; de les ranades de cabell,
quinzenals o mensuals, a Can Vence,
on tenien la primera maquineta eléc-
trica i mòbil, penjada del sotil, de les
ánades i vengudes per les andanes
de l'estació, per veure arribar i partir
els trens, que ens feien creure que la
nostra ciutat era cosmopolita de bon
de veres; de les anades a la platja
d'En Repic a sopar en familia de so-
pes i albergínies farcides; de les pa-
gines literàries del setmanari que di-
rigia Miguel Marques, on intentarem
(Lluís Castaldo, Antoni Vicens, Jau-
me Ensenyat i jo) fer el primer home-

natge de la postguerra a Gabriel
Alomar, i que ens esbucà la censura
político-eclesiàstica del moment... es
aquest Sóller que he volgut plasmar
a Llibre de familia fins a convertir-lo
en alguna cosa mítica, magina.

Perquè Llibre de familia era tor-
nar a l'origen, el meu origen, que és
Sóller.

Tant és així, que en qualsevol de
les novel.les que he escrit, sigui del
signe que sigui, enquadrada en el
realisme social on en la experimenta-
ció (excepció feta de les policials),
sempre hi ha un punt de referencia a
aquest poble, que es el meu. Unes
vegades es sor Tecla; d'altres, en
Faisastre (Far i Sastre, que es corn
toca escriure-ho, encara que jo no ho
vaig saber fins que no vaig ser gran),
o en Miguel Llauner, o en Pendola o
el venid y vamos todos, con flores
a María..., que cantàvem en Es Con-
vent... Trobareu sempre Sóller a no-
vel.les tan oposades corn El Cap
dins el cercle, Rapsòdia per a una
nit de Walpurgis o La gloriosa
mort de Joan Boira. L'origen sem-
pre es present. Fins i tot de vegades,
a traició. Surt i no sempre tenim
consciencia que es així. Es aquella
curiosa, enigmàtica, però sempre
mágica (grades al fet literari) relació
amor-odi/odi-amor de la qual ens par-
len autors corn Kafka, Grombrowicz o
Bernhard (amb Praga, Varsòvia i Vie-
na respectivament) No hi pens re-
nundar mai.

Diré encara més: si m'he dedicat
a l'ofici d'escriure (ofici que també es
una constant i mai no acabada refle-
xió sobre el món, els humans i un ma-
teix) ha estat, entre altres raons, per-
que vaig néixer en aquest poble i no
en un altre; aquest poble m'ha fet
escriptor. I el poble mai no es un ens
abstracte, indeterminat, sinó allá que
es la seva gent. Després, l'escriptor
sera rebutjat o acceptat per la seva
gent, això es una altra cosa, però ha
de ser fidel a ell mateix i córner el risc.
Un risc que, vos ho ben assegur,
tend ben assumit.

I ara, estic en les vostres mans.
Podeu ser tan despiatats con vul-
gueu. Vos ho agrairé.

Antoni Serra (març, 1992).

l'El passeig irrenunciable pel carrer de Sa Lluna, on pegàvem
els primers cops d'ull a les nines".

"La decadència personificada en la fallida de les fabriques de
teixits" (Funeral de Can Padassot)

Comunicat
Cultura

Balanç de les Festes iagraiments
Acabades les Festes es ara el mo-

ment de fer balanç de corn ha transco-
rregut les nostres Fires. Sens dubte, ha-
ver de valorar unes festes és una tasca
difícil perquè es pot caure en subjecti-
vismes; de totes maneres crec que sortint
de casos molt concrets, els aactes poden
haver agradat a uns i desagradat a altres.
Es evident, però que confeccionar un
programa de destes sempre suposa que
hi puguin haver equivocacions, improvi-
sacions... però és clar tots som humans.

També tenc clar que he d'assumir,
públicament, totes les mancances que hi
haguin hagut i, per tant, acceptar totes
les critiques. Concretament, dins el capi-
tol de critiques he de reconèixer que
l'errada principal va ésser no programar
cap acte per a dissabte vespre, dia 9, a la
Plaça. Va ésser la mancança més palpa-
ble i és una cosa a tenir en compte per a
properes edicions si l'actuació del Camp
de Futbol no és del gust generazat.

Fent referència a l'actuació del camp
de Futbol, la del grup Sangtraït, he de
manifestar que l'entrada va cobrir la des-
pesa de la contractació. No hi va haver
pérdues.

En certa manera, el que deixa sen-
tir-se satisfet a un és la participació nota-
ble de la gent i l'ambient festiu de la nos-

tra Plaça, així corn la concurrència a les
diferents exposicions programades.

D'alta banda, deixant de costat el ba-
lanç, també cal agrair la col.laboració
inestimable de tota una sèrie d'entitats, i
persones que sense elles les Fires no
s'haguessin pogut dur endavant. Em meu
agraiment, esperant no oblidar a ningú
pera:

-Policia Local.
-Brigada d'Obres.
- Parróquia de Sant Bartomeu.
- Catalina Castarier Batle.
- FERROCARRIL DE SOLLER S.A.
-AUTOCARS REPIC, S.L.
-Ajuntament de Fornalutx.
- Distribucions Pons Escales.
- Matança Ca'n Lau
- Panificadora Frau.
-Floristeria Sonia.

I molt especialment a Uuis López i als pa-
res deis, personatge històrics infantils per
la confecció de la carrossa.

Finalment també vull expressar el
meu agráiment a tota aquella gent que,
anònimament, han col.laborat (són molts)
i que m'han donat el seu suport.  Gràcies
a tothom.

Miguel Nadal Palou
Regidor de Cultura i Educad()

63 41 06
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Veu del lector Sóller n'origen de l'escriptor   

Al pueblo de Sóller
por el Profesor de la
Escuela de Música y
Director de la Banda

Respetable pueblo de Sóller:
Son siete, los meses que llevo al frente de la

Escuela de Música y cuatro, como director de la
Banda, donde, a la vista de cuanto me toca so-
portar y por último leer en vuestro periódico
"VEU DE SOLLER" la falta de comprensión en-
tre edades extremas -y sobre todo por algunas
de las personas mayores- para conseguir un fin
gradioso que es, EDUCAR A TODA LA JUVEN-
TUD a conocer y practicar el BELLO ARTE DE
LA MUSICA, no puedo por menos que informa-
ros -porque me lo exige la responsabilidad que
me habas encomendado- de cuanto se de-
biera haber hecho y no lo que ha sucedido...
un final desastroso. Esperemos tenga arreglo.

Como habeis podido observar, los olas de la
FIRA no salí al frente de la Banda de Música,
motivo el cual me reservo, solicitando al nuevo
PRESIDENTE lo hiciera él.

Para más información con relación al pro-
grama de trabajo que en su día elaboré para
ponerlo en práctica en y para vuestro pueblo
quedando sin efecto, podeis acudir al Salon de
ensayos y Escuela de Música los días, martes,
miércoles y viernes de 18,30 a 21 ,30 horas.

Sin otro particular que desear una buena
unión entre ambas partes para bien de la CUL-
TURA ARTISTICA de este pueblo que bien se lo
merece.

Siempre, vuestro sufrido y buen amigo.

Fdo: Luis Olalla Duque.

Horaris
TRENS

Palma-Seise 08,00 - 10,40 - 13,03 -
15,15 - 19,45
S011or-Pelms: 06,45 - 09,15 - 11,50 -
14,10- 18.33

TRAMV1ES

Stder-Port 05,55 - 07,00 - 8,03 - •
09,0o - 10,50 - 11,00 - • 12,00 - 13,00
- *14,00 - 15,00 - 16,00 - 17,00 - 17,55
- 19,00 - 20,00 - *20,45. 121.00 Di:-
mengesifestius).
Port-Sálloc 06,20 - 07,3) - 08,25 -
09,33 - 10,33 - 11,30 - 12,30 - • 1325
- 14,3)- 15,3)- 16,3)- 17,3)- 18,20-
19,3)19,30 - 20,20 - 21,10 (21.20 Diumenges i
Fesbus).
AVIS: Els tramites marcats arrti un •
enlacen amb s arribades y sondes
deis trens

AUTOCARS
(De d'abri al 30 de Septentre)
Pabstr-Voildsmossa-DoikPort
Sóller: 07,30 - 10,00 - 12,50 - 16,15 -
19,30
VaIdemosse-Deith-Port de Miar:
10,33- 12,20-16,45-20,00.16,45 20,00.
Ekoki-Post de Miar 08,15 - 10,45 -
1245 - 17,00 - 20,15
Port do Sóllor-Doith-Validemos-
as-Parinte 07,30 - 09,30 - 14,30 -
16,00-18,0018,00
DNA- Valdernossa-Palms: 08,00 --
10,00-15,00-16,20-18.00,
Sdfor-Por1doPoilonça:09,00
Pool de Stder-Port de Pasma:
09,30
Port de Pollonc,a-Sóllec 16,00

BARQUES
Port de Sólor-Sa Calobra: 10,00 -
1550.
Se Calobro-Port de Salar 12,03 -
16,45,

FARMACIA DE GUARDIA
A l'Aluntarnent (Policia Muncipal) vos
indicaran la farmacia a la qual vos podar
*gr.

Ca Nostra
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Isabel Alcover: "F nisentam
la moció de censuk der donar
governabilitat a l'Ajuntament"

Redacció

En el transcurs del ple, la nova batlessa
defensa la moció de censura assegurant
que amb aquesta operació s'assegura una
major governabilitat de l'Ajuntarrtent i es
torna el poder a la 'lista més votada a les
darreres eleccions, que fou la del PP-UM.
Encara que acusa Joan Arbona d'inaugurar
moltes coses darrerament, Isabel Alcover
no critica negativament la tasca realitzada
pel Batle durant els onze mesos de govern
nacionalista.

Comandera

Joan Arbona contesta dient que si no

es posava en entredit ni es censurava la
seva gestió al front del Consistori, no ente-
nia quins eren els vertaders motius de la
moció de censura, acusa Isabel Alcover de
tenir comandera, d'haver rebut instruc-
cions de Ciutat i d'haver posat en ridícul el
secretari general d'UM, Francesc Salas
que, en unes recents manifestacions a la
premsa, havia declarat que no hi havia cap
motiu per presentar una moció de censura
a Sóller.

Isabel Alcover es defensa de les acu-
sacions de comandera dient que el PSM
no hagués esperat un mes i mig en fer la
moció, si s'hagués trobat en el seu cas; i
Joan Arbona contesta que la legislatura an-
terior el PSM va estar un any i mig en les
mateixes condicions i no va fer cap moció.

Joan Arbona: "No te. ,iL ;ap
motiu. Me treis per la comandéra

que té la senyoreta Alcovér"

Isabel Alcover:

"No entram a discutir sil'actuació del
Batle ha estat encertada ono. Això no és

el tema de la moció".
"El projecte dels Béns d'Avali esta

paralitzat, però ja veurem més endavant".

Bartomeu Colom:
"Joan Arbona no té dret a ser batle
perquè no va guanyar les eleccions ni ha
sabut mantenir el pacte".
"Vostè és un mentider, senyor Batle".
"Juram davant Déu que no tenim cap
interès en els Béns d'Avall".
"Vostè ha convertit aquesta sala amb un
vodevil".
"Consider la meya destitució corn una
afronta personal que no oblidaré mai".

PREGAU A DEU EN CARITAT PER L'ANIMA DE

Vicente Ribas Cardona
que mon havent rebut els Sants Sagraments la Benedicció Apostòlica

E.P.D.

Els seus apenats: esposa Magdalena Castaña . Mayo!; fills Ma. del Carmen i José Vi-
cente (difunt); fills politics Helmut Glasenupp; germans politics Bartomeu i Joan Casta-
rier Mayol; nets David, Raquel, Ivan, Nuria, Yvonne; fiols Joan i Francisca; nebots i
denles familia vos preguen una oració per la seva Anima i vos comuniquen que dia 30 a
les 19 h. es t'ara una missa en sufragi de la seva Anima a l'església del Convent.

4	 La moció de censura
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Ramon Socias:
• "L'any 1983, el PSOE va ser  la lista

més votada a Sóller i deixareu els
nostres regidors ala cuneta. Ara

utilitzau el mateix argument per
reclamar la batlia".

"En aquells moments, vos aliareu amb
un grup de la dreta residual franquista
que ha anat evolucionant cap al PP".

"Es tornen juntar els que feren
fracassar l'Ajuntament ala passada

legislatura".
"La comandera clàssica de la dreta no

ha pogut consentir un govern
d'esquerres a Sóller"

Joan Arbona:
"En el fulletó que els Independents
repartiren per tot Sóller esta escrita la
seva relació amb els Béns d'Avall".
"No entenc com UM pacta amb persones
que varen expulsar del seu propi partir
"PP-UM són dos partits que obtingueren
1.600 vots. El PSM i el PSOE també som
dos partits i aconseguírem 1.900 vots.
Qui té dret ala batlia?"
"Faig cómplice N'Isabel Alcover del que
pugui passar ala urbanització dels Béns
d'Avall". O

El proper divendres dia 29
a les 21,30 h. al WIMPY del
.Port es convida a totes les

persones interessades amb el
tema del CLUP NAUTIC a una

reunió. No és indispensable
que tenguin barca.



o '

"El meu despatx estará obert
a tots els temes, fins i tot

als urbanístics"
Es Independents han signat un nou pacte de govern amb el PP-UM.

S' oferiran àrees de gestió  a l'oposició

Els Inaependents
assumeixen el programa

politic del PP-UM
El pacte subscrit en-

tre els tres regidors inde-
pendents i els sis del
PP-UM, segons ha infor-
mat la batlessa Isabel Al-
cover, fa referència clara
al programa polític a se-
guir durant el que resta
de legislatura.

Concretament el grup
Independent assumeix la
totalitat del programa del
PP-UM perquè abans de
les eleccions aquest pri-
mer grup no en redactà.

Isabel Alcover volgué
aclarir que en cap mo-
ment el PP-UM ha rebut
pressions des de les li-
nies dels Independents.

Nous càrrecs

El primer tinent de
batle (segon batle), que
substituTrà Isabel Alcover
quan estigui absent, será
el popular Bartomeu
Darder, el qual també
s'ocuparà de les In-
fraestructures i Con-
tractacions. El segon ti-
nent de batle será Fran-
cisco Rodríguez, qui

tamicé tendrá al seu cà-
rrec l'àrea d'Hisenda i
Contractació.

Bernat Cabot sera el
responsable de Sanitat i
Serveis Socials i tercer
tinent de batle, mentre
que Andreu Oliver, el
quart tinent de batle,
continuará regulant l'àrea
d'Obres i Urbanisme
com al principi de la pre-
sent legislatura.

El cinquè tinent de
batle serà Amador Cas-
tanyer, qui tendrá al seu
càrrec la Brigada
d'Obres i el manteni-
ment dels Béns i dels
Serveis Municipals. Els
cinc tinents de batle i la
batlessa conformaran la
Comissió de Govern,
que es reunirá setma-
nalment, els divendres,
per prendre decissions
que no necessiten
acords de la totalitat del
consistori en Sessió Ple-
nària.

Altres Ames que
s'han repartit són Cultu-
ra i Educació, que será
per Jeroni Bisbal; la
comissió d'Esports, de

la qual se n'ocuparà An-
toni Burgos, i Presi-
dència i Governació,
que estará a càrrec de
Bartomeu Colom.

Delegacions especials

La batlessa Isabel
Alcover ha avançat que
la feina que es farà d'ara
en endavant serà d'equip
i, per tant, les àrees de
gestió, tot i tenir caps vi-
sibles, seran comparti-
des.

Més endavant, se-
gons les necessitats del
consistori, la batlessa
creará delegacions es-
pecials per tots aquells
temes que necessitin
atenció especial.

Concretament Isabel
Alcover mencionà la De-
legeció de la Residència
de l'Hospital, que so/er-
rà al centrista Miguel
Nadal, el qual n'és en-
cara titular.

També s'oferiran
Ames de gestió a l'oposi-
ció, parceles que encara
no s'han concretat.

fi
Wif2

alga

Quita—pinturas
Por 30.000 pts. decapam os y lijamos las persianas

de cualquier de estas tres fachadas.

CI. Ramón Llull, 7- SOLLER. Tel. 634109- Fax 633225.

MON ANIMAL
TIENDA

PELUQUERIA CANINA
HORARIO: de 9,30a 13,0h. y de 17,30a 20,00h.

Pl. de Mercado, esquino C/ Vives. Tel. 63 36 19.
C.P. 07100 Sóller- Mallorca

TRANSPERNANDO
C/. Isabel II, 28

Tel. 631102
Transportes y mudanzas.

Precios económicos.
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"Tot i que som conscient deis moments
dificils, delicats i compromesos en que reb
aquesta batlia, no puc amagar un senti-
ment d'orgull i de satisfacció a /'assumir
aquesta gran responsabilitat. Tant jo corn
l'equip que m'acompanya sabern la dura
tasca que ens espera i sabem les dificultats
amb que ens trobarem a l'hora de resoldre
els problemes que afecten aquest municipi;
però amb les i'ganes de demostrar que amb
la Ilei amb la rn.j sempre, amb ganes de fer
feina i amb capacitat de gestió,  arribarem a
trobar les solucions més convenients per al
nostre poble.

No és la nostra intenció que Sóller pa-
tesqui negativament amb aquest canvi de
batlia sinó, ben al contrari, esperan - i ens
esforçam perquè sia bo i positiu per a la
nostra ciutat.

Per tot això deman i em ferà falta, la
cotlaboració de tots els regidors i de tots
els sollerics.

Necessitaren l'opinió i el bon seny de
les persones majors i amb experiència i
també la visió clara del jovent amb idees
noves i de progrés.

El despatx de la batlessa estará sempre
obert al diàleg, a les converses i a les vos-
tres opinions i a tractar sempre tots els te-
mes, encara que siguin urbanístics i sense
por per tal de que, encara que sé que ja no
és possible allá que deia el poeta que totes
les vivendes de Sóller tenen un hod al fons,
si que ferem entre tots que la nostra Vall
manten gui el verd lluminós al seu fons, als
seu espais, al seu entorn i que Sóller sia el
poble hermós i viu amb una millor qualitat
de vida per a tots els habitants, i que els vi-
sitants es sentin ben acollits i agombolats i
no diguin mai adéu sine, a reveure Sóller.
Per dur endavant aquesta tasca, amb l'aju-
da de tot el Consistori i de tots els regidors,
em sent avui molt valenta com a dona i com
a sollerica",



Ambient de festa a la Placa de Biniaraix, contemplant els quadres

125 pintors pinzellaren es Barranc
J.A.

Diumenge passat es té la diada final de
la VII Trobada Internacional de Pintura del
Barranc de Biniaraix. S'havia j ornat la seva
celebració per les pluges i la jornada del 17,
amb molt de sol i calorosa, fou el marc de
Ilum per a que els pintors acabassin els
seus quadres. 125 pintors i amb menys
exposició de quadres que l'any anteriors
ompliren la Placa i part del carrer de Sant

Guillem. Des d'infants de 7 anys fins ve-
terans del pinzell amb 80 anys de ca-
rnes, tots, pinzellaren Barranc i Biniaraix.
Des de les 18 de l'horabaixa un bon estol
de sollerics pujaren a comparar estils: ai-
giiades, batik, aquarel.les, olis... i entrada La
fosca s'acaba la jornada, però no aquesta
VII Trobada.

Demb, dissabte horabaixa, a les Es-
colépies, s'exposaran els quadres i s'oferi-
ra el concert de violí que no es pagué fer a
les escalonades del carrer de Sant Guillem.

"Veu de Sóller", present a les
escoles de Ciutat

Redoccio
	

lació amb els medis de comunicació escrits i
orals.

Arran del suplement publicat a la setmana
de Sa Fira, dedicat a les escoles de la comarca
sollerica, Veu de Sciller ha estat convidada per
anar a mostrar als alumnes de l'escola de Can
Tàpera del departament d'Obra Social de "So
Nostra", les parts teòriques i practiques per a
la confecció d'un diari.

La conversa es basara simplement en
explicar als joves les diferencies entre articles
d'opinió, articles d'informació, redacció d'arti-
cles, línies editorials i tot alió que pugui tenir re-

Criteris

La importancia d'aquests curset accelerat,,
dit pels professionals de la pedagogia, es que
el jove aprèn a Ilegir i a valorar el contingut
d'un article periodístic, estigui escrit de la ma-
nera que sigui. Després d'aquest cicle, es dis-
tingeix ràpidament per part de l'alumne els
escrits d'opinió dels d'informació i, sobretot,
les maneres de tractar l'objectivitat i la subjec-
tivitat.

41 CASASNOVAS 

FRIGORIFICOS, e. u.

REFRIGERACION INDUSTRIAL
BOTELLEROS
VITRINAS
ARMARIOS
CAFETERAS

COCINAS INDUSTRIALES
CAMARAS FRIGORIFICAS
AIRE ACONDICIONADO
SERVICIO TECNICO POST-VENTA

C.I.F. E 07479058
Correr de So Mor, 153 - 07100 SOLLER

Teléfono 630771.

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.

Dos dels components de l'orquestrina s'iniciaren musicalment
a Sóller.

"Sausalito jazz", una
orquestra que cal escoltar

P.P.

Dins el seguit d'actes
organitzats a Can Dulce
en commeinoració del
desè aniversari de la
fundació de l'Associació
Sollerica de Cultura Po-
pular (ASCP), i amb la
col.laboració de Joven-
.tuts Musicals, actuà el
passat dissabte l'or-
questra "Sausalito
jazz". Es tracta d'un trio
masculí, fundat fa uns sis
anys, que ha participat a
tots els festivals de jazz
que s'han celebrat arreu
de Mallorca i ha gravat
varies cançons a un disc
patrocinat per l'Ajunta-
ment de Palma fa tres
anys.

Juli Tomás i Elies,
els seus components,
saberen trobar el punt
just d'interpretació i co-
municació per tal que el
públic gaudís de la seva
música. Acostumats a
concerts amb poca gent,

els comentaris simpàtics
d'Elies i la veu timbrada
de Tomas contribOiren a
encalentir l'ambient amb
ternes corn "Corcovado",
la banda sonora de "Ca-
sablanca", la música de
Duke Ellington o els rit-
mes de la "bossa nova".

Inicis sollerics

Juli i Elies són cone-
guts a Sóller pels seus
començaments musicals,
que tengueren per esce-
nari les discoteques El
Patio i Atalaya els anys
70. La seva música, tot i
mantenint l'harmonia bá-
sica de les cançons i
respectant el tema o línia
melódica, fa honor a la
improvisació creativa que
és la base del jazz.

En suma, un concert
digne de ser escoltat i
que només estigué man-
cat de públic, possible-
ment a causa del mal ho-
ran elegit.
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Platges Música 

Contractats
dos bussejadors
per netejar
la badia

Redacció

L'Ajuntament de
Sóller, a través de la seva
regidoria de Medi Am-
bient, ha signat un conve-
ni amb el Consell Insular i
l'INEM, per a la neteja del
litoral solleric.

El conveni a tres ban-
des contempla la contrac-
tació de dos bussejadors:
un oficial segona, Miguel
Moragues i un peó, Pau
Catalá, que s'encarre-
guen a partir del passat
dia 13 de maig fins el pro-
per dia 12 de novembre,
durant 7 hores diaries, de
dilluns a dissabte, de la
neteja de la badia del Port
de Sóller.

Aquestes dues perso-
nes fan el mateix que es
feia els anys anteriors
amb la barca del CIM,
malgrat la que utilitzen ara
és de la seva propietat i, a
més d'això, netegen l'are-
na de les platges, sota la
direcció del responsable
de neteja de l'Ajuntament,
Josep Torrens, i quan
tenen oportunitat realitzen
immersions per llevar la
brutícia del fons de la mar:
ferregam, pots, xarxes,
vidres, Ilaunes, etc.

Financiació

Les aportacions eco-
nómiques seran distribUi-
des de la següent mane-
ra: l'INEM aportara el 542
per cent i l'Ajuntament la
resta fins arribar al cent
per cent, més el manteni-
ment de la barca. Per part
del CIM es cuidaran de la
supervisió i direcció técni-
ca i, en el cas de que dis-
posin de barques, n'hi po-
saran una, però l'Ajunta-
ment haurà de pagar les
despeses de manteni-
ment, tal corn ara.

ANEM
A ESCOLA
AMB BICI!

C. C.D.S.      

Veu de S 011er
Embutidos Aguiló S.A.

CASA FUNDADA EN 1900	 N. I. F. A. 07002827
TEL. 1971)630168

(de 80 12 y de 206  excepto sábados y días festivos)
AVDA. ASTURIAS, 4 A - APARTADO 2- SOLLER (MALLORCA)  

Horari
d'atenció
directa:

dilluns,
dimarts

i dimecres
del9a22h.

Carrer
Bonany, 1, 3cr.   

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU  

Huno, 7- Teléfono 630132
Sont.loume, 7 - Teléfono 631286

FABRICA: Meta, 48 - Ca'n Tobolet- Tel. 630651      



Per segona vegada

Desfilada d'Indumentària
Mallorquina a S'Escorxador

Redacció

Per segona vegada en poc
temps, una quarentena de
sollerics es desplaçaren al
centre cultural de S'Escorxador
de Ciutat per desfilar ataviats
amb la típic indumentaria
mallorquina dels segles XVIII i
XIX. L'acte es celebra el passat
dissabte horabaixa, sota el pa-
trocini de l'Ajuntament de Pal-
ma. La primera destilada no
pogué acullir a tots els espec-
tadors que acudiren a S'Escor-
xador i per això l'Ajuntament
decidí organitzar una segona
edició, que es vegé quasi tan

concorreguda de públic corn la
primera.

Acompanya la desfilada
l'inefable mossèn Bartomeu
Mulet que, corn cada vegada,
explica les característiques
d'una peça concreta: en aques-
ta ocasió Ii correspongué el
torn a les baldragues o cal-
çons amb bufes. La presen-
tació de la desfilada la realitza
Josep Canyelles.

Després d'aquest nou kit,
agrupació sollerica té previst

celebrar una propera desfilada
a Deià, coincidint amb les fes-
tes de Sant Joan; una altre a
Alcúdia el mes de juliol i, el mes
d'agost, a Sineu i Alar&

Església

Caliu investiga el moviment juvenil
marià en el seu 50 aniversari

Sopar deis
moros i
pagesos

Divendres,, Passat
Teatre „
reAse” acallensoreany més,

ala

Pe.7"..iigilirCitis dé lee tro-

hoitialiinonse 
de les

s' que dies
abans kprotagooza
les 

	 •

drtibakitiar 
bftaNee

Per C *.::..• 
la gasta

hist6t deis	 nostres
ts.

al sopar de
hi assisti-

a persones
cam-

pe' bon

Facilitats 1 anys PROMOTOR LLAUD7,
INFORMACIO: SOLLER: C/. Rvdo. Miguel Rosselló:19. Tel. 630753	 PALMA: C/. Barón de Pinopar 7 . Tel. 71 03 47

valla]

1111"111111	 II.. MATERIALS Primera Qualitat
• APARCAMENTS

• PORTER AUTOMATIC
• ANTENA COLLECTIVA
• ASCENSOR
• TRESPOL DE MARBRE

d.
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XV Trobada de Bandes de Música

La Banda de Sóller sonà pels
carrers de Campos Merescut homenatge a Antoni Far

Redocció

La Banda de Música de Sóller
va ser present i la seva música es
va fer sentir pels carrers de Cam-
pos, a la XII Trobada de Bandes
de Música que es celebra el
passat diumenge en aquella vila,
sota el patrocini del Consell Insu-
lar de Mallorca.

Hi participaren, a més de
Sóller, les d'Alcúdia, Algaida, Bi-
nissalem, Calvià, Campanet, Fe-
lanitx, Inca, Llucmajor, Manacor,
Marratxí, Montu'iri, Muro, Sa
Pobla, Porreres, Santa Margarida,
Santa Maria, Son Servera i moltes
altres fins a trenta-dues, que des-
filaren pels carrers de Campos en

presencia d'un nombrosíssim
públic i acabaren la jornada in-
terpretant "La Balenguera". Corn
sol ésser habitual en aqueixa
anual trobada de germanor, cada
conjunt toca les peces que millor
coneix, en sana competencia
amb les altres

Primera vegada

La Banda de Sóller no comptà
amb la presencia del fins fa poc
temps director, Sr. Olalla, i desfi-

la sota fls ordres de Guillem Mo-
ra. Es la primera vegada que la

nostra banda participa en aquei-
xa Trobada, en cumplir-se la dot-
zena edició de la seva celebració.

Redacció

El dia de la Fira aparegué una
nova edició de la revista parroquial
Caliu que dedica les pagines pre-
ferents a un estudi sobre el nai-
xement i evolució de la Congre-
gació Mariana ara fa cinquanta
anys.

Fou a partir d'aquest movi-
ment juvenil d'on es possibilita la
formació del Club de Bàsquet Jo-

Corn ja va anurigior,als„...Ofe-
rents actes  deis cites de- la Fi-a,
enguany celebra el cinquantè ani-
versan corn a participant a la festa
del Firq el popUldrASIDIAI Far. Per
tal motu, l'Ajuntament . 0 Sóller
va retre un senzill pe merescut
homenatge el dia del sdriar deis
moros i cristians Despels d'un
emotiu discurs de la prillera auto-
ritat local, el Baile Joan M. Arto-
na, Antoni Far rebe una placa
conmemoran,* per la celebrac*•.
cl* aquest 506. aniversari.

Antbni Far, prtigiularment cone
gut per Antoni Roig, gaudeix dins

sedello:dS81, u lner can, la,.7no

a

imm.#9tesiostoratiene_ d.ciVeoamr11 .f orle:
Tant amb

la seva.*in
curollesOlerr1Pr— I 'le Prod140::,:*
fácil el

cpoornblea. "194ervi
la altura d'un

te,élitea:lehilLs000sired:

ccions	

la

Antoni Far ha encarnat tots els
personatges del dia de Fir6: ha
estat maro, Capita Angelats, Ser-
gent Soler, Capta de Santa Maria,
etc. La seva cokieboració ha arrai-
gat lambe als membres de la seva

farfia que, fins el dia cravul, han
dakat constencie de le seva

"	 'ffilista, Els
sets „.	 .10rnbe, el
nom dela 	 ras defensors de la
nostra c	 11 de maig
del 1561 	 jit la tradició in-
cul

• En Toni ha re-
but	 commeMenktiva
d'aquestes naces d'or SO a la
riostra testa soOerica. El COnsistori,
en nom del pate, Ii ha retrt el tan
merescut homenatge del	 '6s
mereixedor des de

'.tritinys Voi de Ser ta
Unir a la seva testa i per això U &S-
na l'enhorabona, per ara i per
sempre.

ventut Mariana. L'Editorial esta
dedicada en aquest número a
l'Assemblea Parroquial que
tendrá lloc el proper diumenge dia
17 a la Capelleta.

L'amistat, la pena de mort, la
justícia, el 500 aniversari de la
consagració de l'altar de la Parrò-
quia de Sant Bartomeu i les cròni-
ques I seccions habftuals comple-
ten el Caliu número 32 que es
pot trobar als centres de culte de
la Vall.



Inauguració de la seu social de la Tercera Edat

Josep Mora: "Estam contents, però no
estam satisfets"
Ramon Socies: "El conveni amb l'Ajuntament
no crearà problemes"
Joan Arbona: "Vos don les claus perquè
utilitzeu el local en voler"

Amb la presència massiva de sods de l'Associació
de la Tercera Edat, amb la Junta Directiva al front,
tengue lloc dimarts d'aquesta setmana la inauguració
del nou local social per a la Tercera Edat, que esté
ubicat a l'antic gimnàs de Les Escolépies. A més del
Batle Joan Arbona i la seva esposa, assistiren a l'acte
el tinent-batle de Sanitat i Serveis Socials, Ramon So-

cias el d'Hisenda, Tomas Arbona i altres tres regidors,
a més dels delegats de Sa Nostra, La Caixa i d'altres
entitats bancàries.

El president de la Comunitat Autónoma, Gabriel
Cañellas, aixi corn el Delegat del Govern, Gerard Gar-
cias, i el Conseller de Sanitat, excusaren la seva assis-
tència.

Redacció

Poc després de migdia, el presi-
dent de l'Associació de la Tercera
Edat, Josep Mora, obri el torn d'inter-
vencions agraint la presencia de les au-
toritats local i del nombrós públic i feli-
cità a tots els socis per haver aconse-
guit la inauguració d'aquest local so-
cial, suspirat des de fa gairebé cinc
anys.

Mora digué que "estam molt con-
tents, però encara no estam satisfets,
perquè no sabem amb quin regim fun-
cionarà aquest local". Es referia el sr.
Mora al conveni que s'ha de subscriure
entre l'Ajuntament i l'Associació per a
la utilització del local i funcionament del
bar, la cuina i el menjador, aixi com les
aventatges que tendran els socis de
l'entitat respecte a la resta de perso-
nes de la Tercera Edat. El president
acabà desitjant una rápida solució a
aquest problema.

Ramon Socias

Seguidament prengué la paraula el
Tinent-batle de Sanitat, Ramon Socias,
que aprofità per tranquilitzar els socis i
assegurar que l'Ajuntament no posarla
pegues al conveni. Tot i que no seguirá
al front de l'Ama de sanitat, Socias ma-

nifestà que hi ha bona disposició per
part de tots i l'acord no estarà gaire a
signar-se.

Joan Arbona

En darrer terme pregué la paraula el
Batle Joan Arbona i suspiré un Ilarg 'A
/a N!" abans de donar l'enhorabona a la
Tercera Edat. Arbona afegí que man-
quen alguns detalls interiors fàcils de
solucionar i confirmà les paraules de
Ramon Socias pel que fa a la próxima

signatura del conveni. Joan Arbona
mostré la seva satisfacció per haver
pogut inaugurar el local mentres enca-
ra es el Batle i va fer entrega de les
claus al president de la Tercera Edat:
"El local es troba quasi del tot acabat -
digué - i creim que es ben hora que el
comenceu a utilitzar".

Acabats els parlaments, es serví un
petit refrigeri mentre els assistents visi-
taven les distintes sales del nou local i
comentaven les excellencies de les
instal.lacions i del mobiliari.

Ni una sola autoritat autonòmica feu acte de presència. Tots havien estat convidats,
però al.legaren que no tenien temps.
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Tómbola
d'Acció Social
SORTEIG
Dilluns —Quadre — n ° 0136
Dimarts — Barbacoa— n*0635
Dimecres — Porcelana — n°
0751
Fins el dia 15 de juny de 1992
hi ha temps per a recollir els
premis.

AGRAMM A:
Assilats de l'hospital
Ferrocarril de Sóller S.A.
Lamparas Maro&
Margarita Mayol
Panificadora Frau, S.A.
Peluqueria Miguel Socias
Peluqueria Antonia
Sanatjaments Bibi
I a tots els qui amb la seva
aportació han fet possible que
la tómbola d'ACCIO SOCIAL
complis en el seu objectiu.

Avisos
eclesials
AVUI, DIVENDRES,
STA. RITA

A l'església de l'Hospital,
on es venera l'imatge de Sta.
Rita es celebrará Missa en la
seva memòria. Será., com ca-
da divendres, a les 6 de l'ho-
rabaixa.

DIADA DIOCESANA DELS
MALALTS A LLUC

Demà dissabte, malalts
de tota Mallorca es trobaran
al Santuari de Lluc. Als peus
de la Mare de Déu es cele-
brará l'Eucaristia i es pregarà
per la salut. Es presentaran
ofrenes. Hl haurà ball de
l'oferta i dina de germanor.
Després del dinar, una bona
festa.

De Sóller hi assisteix un
bon grup arnb els preveres i
religioses.

La partida serà a les 9 del
mati des de la Pl. d'Amèrica.
El retorn a Sóller está previst
per les 17,30h.

Veu d'Església

500 anys, un
repte d'avui

He Ilegit a un important do-
cument de la Conferencia
Episcopal Espanyola aquesta
rotunda sentencia: "La seva
evangelització, la faran so-
bretot els leics, o no es fa-
re. I hi estic plenament
d'acord.

Quan a Sóller recordam i
celebram 500 anys de la con-
sagració de l'altar i la parró-
quia, cal fer memòria encara
més fonda i dir-nos que, des
del 1248, amb la re-cristianitza-
ció, i abans i tot, aquest entorn
meravellós que es la nostra
vall, posseia un edifici espiritual
de pedres vives, de cristians
seguidors del Mestre i Senyor
Ressuscitat, Jesucrist.

Els temps han canviat molt;
i amb ells, la vida de l'Església.
Per?) aquesta —ja en pot donar
de voltes i pegar-ne de bots-
tammateix s'haurà de mirar,
avui corn ahir, amb Jesucrist i
amb el seu projecte d'home
nou i de comunitat fraterna,
filiada del Pare, animada per
l'Esperit Sant.

El gran desafiament es que
la "majoria absoluta" de
l'Església, que és ellaicat, em-
prengui el cami de la Iluita que
mena a la presa de conciéncia
baptismal i que la manifesti
amb el tistimoniatge de la fe,
l'esperança i l'amor. I que em-
prengui el cami de la festa i
que el manifesti celebrant els
signes de fe i vida que son els
sagraments.

¿Què seria de l'església de
Sóller, la catedral de la mun-
tanya, si sols tingués les pe-
dres de la façana? No seria
església!

Fixeu-vos en la necessària
conjuncio i en l'armonia (comu-
nió) que constitueix l'edifici; i
en la varietat de pedres (diver-
sitat de carismes) que el forma.
Es el signe material del que es-
tam cridats a ésser els cristians
sollerics: una Església de pe-
dres vives.

Llorenç Lladó Calafat

I Servido Oficial en Soller:SLENA DE MOTORES, S.A. TALLER PAU I MARCE

.€34'
OPCI.

Gran Vía Asirna, s/n. Pol Ind. SON CASTELLO.	 Carrer de Si Mar, 128.
Tel. 20 23 62 / 20 22 04 PALMA DE MALLORCA	 Tel. 63 34 O. soLLER.

El CONCESIONARIOS OFICIALES OPEL, MEJORES POR EXPERIENCIA.

506 ANIVERSARI
DEL JOVENTUT MARIANA
SOPAR DE COMPANYONIA, GERMANOR

I HOMENATGE

(Trobada de tots els afeccionats
al bàsquet solleric)

Recordam a tots els interessats en assistir al
sopar-homenatge del dia 23, a les 21,30 hores
a l'Hotel Esplendido, que han de retirar el tiquet

corresponent, abans de les 21,30 hores
del divendres dia 22, als següents llocs:

Bar Madrid
Bar Nadal

Bestard Esport
Hotel Esplendido

Per la Comissió Organitzadora
Joan Torrens Arta!
President



ROBA PER A INFANTS
-	 Telf.611121	 -

1SLtS
07100 SOLLERSalluna,65

Calle Luna 12 • Sóller

Mallorca • Tel. 63-04-47

FERRETERIA

Feielapd
Pizzería - Café - Croissantería

C/. Lluna, 5. 630907-07100 SOLLER

PIZZAS PARA LLEVAR
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Tir de Fona

Destacada actuació del Regidor Ramon Socias

Es cumpliren els pronòstics: s'imposà Diego Camuñas

Empat dins la CATEGORIA FEMENINA entre la
Ilosetina Elena Bueno i la campanetera Maria-J.

Camuñas.

Joan

Amb un temps immillora-
ble, comença puntualment, el
passat diumenge, en el Camp
d'Esports Infant Lois, del Port
de Sóller, la "VI Tirada Ciu-
tat de Sóller", puntuable pel
Campionat de Mallorca de Tir
de Passetja baix de l'organit-
zació conjunta de la centena-
ria Societat "Defensora
Solleren se", l'Ajuntament
de Sóller i la Federació Ba-
lear de Tir de Fona, amb la
participació dels millors  loners
illencs.

Quaranta-quatre	 inscrits
entre les cinc categories (nins
federats, dones federades,
escolars sollerics, homes fe-
derats i loners locals). Les
tres primeres feien 4 tirades a
15 passes i 4 a 30 passes. I
les dues darreres 4 tirades a
30 passes i 4 a 60 passes.

El solleric Joan-P. Esta-
rellas, tingué una regular ac-
tuació dins la CATEGORIA DE
NINIS FEDERATS, a la que
queda el tercer, amb dos
quadres, sent aquesta la
classificació:

1.- Joan-J. Caballero Recio
(Lloseta), amb 4 punts.

2.- Josep-A. Montiel Bueno
(Lloseta), amb 3 punts.

3.- Joan-P. Estarellas
(Stoller), amb 2 punts.

4.- Antònia Cuenca Cobos
(Lloseta), amb 1 punt.

5.- David Gómez Calderón
(Lloseta), amb 1 punt.

Bastant bona l'actuació
d'en laprtomeu Col!. dins la
CA TEORIA D'ESCOLARS
SOLLERICS, amb un quadre i

una diana, empatat amb en
Robert-Carles Coca. A la ti-
rada de desempat s'imposa
en Tolo.

1.- Bartomeu Coll Plaza
(Sóller), amb 3 punts.

2.- Robert-C. Coca Oli-
ver (Sóller), amb 3 punts.

3.- Marc-R. Ruiz Fuster
(Sóller), amb 2 punts.

4.- Felix-M. Cuartero
Montes (Sóller), amb 1
punt.

5.- Jaume Oliver García
(Sóller).

6.- Albert Ruiz Fuster

7.- Caries Daza Mayol
(Sóller).

A la CATEGORIA DE DO-
NES la veterania lis torna im-
posar a la joventut, conquerint
el primer lloc la llosetina Elena
Bueno, després del desempat
amb la campanetera Maria-J.
Camuñas.

1.- Elena Bueno Diaz (Llo-
seta), amb 4 punts.

2.- Maria-C. Camuñas
Reynés (Campanet), amb 4
punts.

3.- Margalida Reynés Pons
(Sa Pobla). amb 2 punts.

4.- Maria Palou Rigo
(Campaneo), amb 2 punts.

5.- Antònia Reynés Pons
(Campanet), amb 2 punts.

6.- Anna Cobos Domin-
guez (Lloseta), amb 2 punts.

7.- Antònia-M Cerdà Her-
nández(Bue.

Esperat triomf del campa-
neter Diego Camuñas, seguit
del seu fill Francesc Camu-
ñas, amb la mateixa puntua-
d&

1.- Diego Camuñas de los
Rios (Campanet), amb 6
punts.

2.- Francisco Camuñas
Reyn& ICarnna.ruPll ami-) 6
punts.

3.- Josep Montiel Muñoz

(Lloseta), amb 4 punts.
4.- Julià Cladera Serra (Sa

Pobla), amb 4 punts.
5.- Justo Moreno Rosas

(Lloseta), amb 4 punts.
6.- Joan Guerrero Muñoz

(Lloseta), amb 3 punts.
7.- Cristófol Cuenca Bueno

(Lloseta), amb 2 punts.
8.- Santiago Cande! Apari-

cio (Campanet).
9.- Miguel Mascará Arti-

gues(Ciutat).
10.- Bartomeu Jaume

Jaume (Ciutat).
11.- Josep Alomar Mayol

(Sencelles).
12.- Gabriel Torrens Lla-

bres (Sencelles).
13.- Antoni Martorell Tu-

gores (La Real-Ciutat).
14.- Vicenç Prats Fullana

(La Real-Ciutat).
15.- Manuel Martorell Ro-

driguez (La Real-Ciutat).
16.- Antoni Torrens Crespi

(Sa Pobla).
17.- Pau Beltran Far (Llo-

seta).
18.- Joan-M. Perez Cuenca

(Lloseta).
19.- Josep Ruiz Cordon

(Lloseta).

I a la CATEGORIA LOCAL,
plat fort del dia, a 30 i 60 pas-
ses, nova victòria del ja etern
guanyador Nicolás García,
seguit molt de prop pen Joan
Oliver.

Destacable la participació
del President de la Comissió
d'Esports de l'Ajuntament de
Sóller Ramon Socias, que
s'adjudica una medalla.

Aquesta fou la classifica-
ció:

1.- Nicolau García Fer-
nández, amb 5 punts.

2.- Joan Oliver Ramon,
amb 4 punts.

3.- Manuel Guerrero
Muñoz, amb 2 punts.

4.- Guillem Coll Plaza.
5.- Ramon Socias Puig.

Els actes estaren presidits
pel President de la Federa-
ció Balear de Tir de Fona,
President de la Comissió
d'Esports de l'Ajuntament
de Sóller, President, Vice-
President i Secretari de la
Societat "Defensora Solle-
rense", que al final Iliuraren
els premis als guanya-
dors, davant un nombrós
públic.

Nicolás García, fou el gua nyador, a la TIRADA LOCAL. A destacarla participació del
President de la Comissió d'Esports de l'Ajuntament de Sóller Ramon Socias.

8.- Serafí HernAndez
Cuartero(Sóller).

Amb dos quadres el solleric Joan-P. Estarellasaconsegui el tercer
lloc dins la categoria d'AL.LOTS FEDERATS.

Amb una classe indiscutible, a pesar de la seva curta edat,
BartomeuColis'imposaclaramentdins els ESCOLARS LOCALS.

A la CATEGORIA D'HOMES esperat triomf del campaneter Diego
Camuñas, seguit del seu fill Francesc Camuñas.

ATENCIO!!!
Empresa Multinacional d'Aventurers, E.M.A.,

necessita els Llops / Daines de Sóller per explorar
terres desconegudes.

Proves de selecció i contractació de personal:
Sa Creu d'es Convent,

demà dissabte 23, a les 15.30 h.
Imprescindible presentar foulard i dur roba esportiva.



Sebastili Moragues,
guanyador
del Trofeu Maig-92

Joan

gueSebettdia Mora	 s'imposa al "Trofeu
•	

de Cap Submarina, organitzat pel
6.1-01--Nautilus, el passat dissable, entre es
Pagés i es Maro de Sa Vaca Mott ton temps i
la mar amb calma, actuant de metge esportru
Ernest Más. La oroya es disputa .des de tes
10 del matí a les 3 del capvespre, ferit-se la pe -

sada a 108,5 en el Bar Nautilus, seu de 'entitat
organd»Cba. Diumenge es vespre es celebra
el 11**itátlai sopar de lliurament de premis en
elftetitdredt. , EiPeeeedor.

Les dailificacions foren apuestes:

JUVENILS:

1.- Vicen9Montener, amb	 3.100punts.
2-Francesasterelbs, 	 2.20;:sints.
3 -Mateuthsetiat, 	
4.-Antoniafre, 	

1.577punts.
765Punts.

5.-BartorneuMark 	  745punts.
6-GuitemileYnés. 605 punts.

SENIORS:

1.-SebastiaMoragues, 	 6 760punts.
2.-LtoretvGarcia, 	 4.842 punts.
a-JatintitOwas, 	 2190punts.
4-Onofreba/	 2.095punts.
5-AntoniCifre, 	  1,545 punts.
a-MiquelMoragues, 	  1-.405punts.
7.-JoanNavan -o, 	  1.010 punts.
8.- AgAMIOadera, 	 845 punts.
9.-JcisepC.I4ó, 	 760-punts .
10.- Joan Go/art, 	  725 punts.
11.-MiguelColl.

Caca Submarina

Atletisme

Començaven els preparatius. La moral estava molt alta.

Escacs

El "Centro" es tornà
imposar a l'Albatros

Tófol Castanyer aconseguí la millor
marca sollerica dels 5.000

Joan

El dissabte, dia dos
d'aquest mes, l'atleta solle-
ric Cristòfol Castanyer
aconseguia tomar, per se-
gon cop consecutiu, la seva
millor marca (i la millor
sollerica) a la oroya dels
5.000 metres ¡lisos.

A pesar del capvespre
plujós, es va fer una cursa
bastant ràpida. De sortida
torta estirada d'en Joan-P.
Martinez, formant-se un
grup de cap compost per
n'Ogazón, en Ginard, en
Corre), en Martinez i en Cris-
tòfol Castanyer.

En els 3.000 metres esti-
rada d'en Corró, sortint en
la seva persecució en
Joan-P. Martinez i poste-
riorment en Cristòfol Cas-
tanyer, no aconseguint
enllaçar amb ell cap deis
dos, baixant no obstant en
Tóful la seva própia marca
personal en 11 segons.

Aquesta fou la classifi-
cació:

1. -Antoni Corró 1504"
2.-Joan-P. Martinez 1510"
3.- C. Castanyer 15'17"

Antoni Pinya intentà
batre el Rècord d'Espan-
ya

Al mateix Control de Pis-
ta Antoni Pinya, el Cam-
pionissim sofieric, ja com-
pletament recuperat de la
darrera intervenció quirúrgi-
ca, intentava tomar el Rè-
cord d'Espanya dels 200
metres, no aconseguint-ho,

ja que h manca un poc de
resistencia al final. Va fer un
temps de 24"02.

Salvador Pinya,
per bon cami

El dissabte el matí, dia
nou, es desenvolupà al
Princeps d'Espanya, una
jornada més de l'atletisme
escolar, amb escasa parti-
cipació sollerica:

Marcel.lí Got (inicia-
dó).

Antoni Payeras (infan-
til).

Guillem Oliver (infantil).
sent aquests els resultats:

40 Tanques:
Marcelll Got (segon de

serie).
Salvador Pinya (primer

de serie 7"07).
Salt de Llargada:
MarceLlíGot
Salvador Pinya (351

metres).
600 lusos:
Marcellí Got (sisé de se-

rie).
Salvador Pinya (segon

de serie).
80 llisos infantils:
Guillem Oliver (tercer de

serie).
Antoni Paye ras (quart

de serie).
Salt de Ilargada infan-

til:
Samuel Pinya (4'50 me-

tres).

Antoni Pinya, primer
al llançament de pes

Antoni Pinya es classi-
fea en primer lloc al Han-
çament de pes al Campio-

nat Balear de Combinades
(dins les proves del Decalló
Mascul0 disputat els dies 9 i
10 de maig.

Aquesta fou la classifi-
cació:

1.- Antoni Pinya (Cos-
ta Calvià), 10'64 metres.

2.- Joan-J. Lozano
(A.D.J. Capó), 9'91 me-
tres.

3.- Francesc Aloy
(Costa Calvià), 9'71 me-
tres.

IV Meeting Rafel Coll

Abans del Miting Inter-
nacional d'Atletisme Ra-
fe! Coll (dia 13 de Maig, al
Poliesportiu Princeps d'Es-
panya) es disputaren pro-
ves per les categories infe-
riors iniciació (600 metres),
benjamins, alevins i infan-
tils (1.000 metres), sent
aquests els resultats dels
representants sollerics:

Iniciació masculina:

Marcel. li Got 2'46"
Andreu Rullán 258"
Benjamins femenins:
Natalia Rodriguez 4'38"
Francesca	 Payeras

446"
Benjamins masculins:
Gabriel Hemaiz 3'46"
Antoni Pomar3'57"
Alevinsfemenins:
Silvia Calatayud 4'01"
Alevinsmasculins:
Hector Cledón 406"
Infantils femenins:
Llúcia Magraner 3'51"
Infantils masculins:
Antoni Payeras 333"
Guillem Oliver 4 '00"

lo

Karate

VEU ESPORTIVA

Paulí Agulló 1 -
Peter Holt O
Hector Guerrero 0 -
Francesc Rado 1
Jaume Morell O -
Francesc Esteve 1
Jesús-M. Abe/tá 1 -
Josep Montaner°
Manuel Garcia 1 -
Miguel Cardell O
Martí Ferrer O -
Pere Galindo 1
Josep Frontera 1 -
Antoni Molino O
Jaume-A.Aguiló 1 -
Josep Valera O
Andreu Cañellas 1 -
Antoni Darder O
Guillem Pons 05 -
Miguel Dolz 05

Veu de Seiller / 22 de maig del 1992

Automodelisme

Brillant actuació
sollerica al Circuit
de Ca'n Miró

Joan

El renovat i ampliat Circuit de Can
Miró (L'Horta) fou l'escenari, el dia de
Sa Fira de la novena prova del Cam-
pionat de Mallorca de Velocitat, dins
les modalitats d'explosió i elèc-
trics.

Bastant de públic assistent i un to-
tal de 45 pilots inscrits, entre ells els
sollerics Pere -Antoni Alemany (eléc-
tric), Antoni Oliver (elèctric), Lluis Oli-
ver (elèctric) i Miguel Forteza (explo-
sió).

Dins elèctrics disputadíssima vic-
tòria d'en Valls (actual Campió), seguit
molt de prop pen Pere -A. Alemany i
en Toni Oliver. En Lluís Oliver es
classifica el dissetè, a dues voltes del
guanyador.

CLASSIFICACIO:

1. - J. Valls, 9 voltes, 4.20
2.- P.A. Alemany, 9 voltes, 4.26
3.- Toni Oliver, 9 voltes, 4.27

Nova victòria d'en Raul Peris, (se-
leccionat pel Campionat d'Europa)
dins explosió, seguit de l'actual líder
del Campionat.

CLASSIFICACIO:

1. - R. Pens, 23 voltes, 10.06
2- T. Fernández, 22voltes, 10.07
3- MA. Capellà, 21 vottes, 10.09

Segon
Trofeu
Shotokan

Karateblau

Dissabte passat
tingué lloc al Poliespor-
tiu de Calvià el Cam-
pionat Infantil de Ka-
rate, baix de l'organit-
zació de l'Escola de
Karate de Calvià, pro-
va que comença a
fer-se l'any 1991.

Uns 300 nins de
nou escoles distintes,
entre elles Sagrats
Cors i "Defensora
Sollerense" (de
Sóller), competiren en
la modalitat de "Ka-
tas" individuals, i una
selecció d'ells partici-
pa, per parelles, a
l'apartat de lppon
Kurnite.

Tots els al.lots po-
dien participar a partir
de Cinturó Groc, per
aixe, des de Sóller s'hi
desplaça un grup molt
més nombrós que la
darrera vegada.

Dos nins sollerics
arribaren a la final (en-
tre els de major pun-
tuació): Ernesto Ba-
ños (del Sagrats
Cors), amb Cinturó
Blau, que participava a
la modalitat infantil, i
Josep Blanca Bo,
Cinturó Taronja del
"Defensora Sollerense",
en la modalitat aleví
(fins a 10 anys), que
era la primera vegada
que competia, sent
una vertadera prome-
sa del karate, amb els
seus vuit anys.

Joan

De nou, una vegada més,
els sollerics es tornaren impo-
sar als escaquistes del Port
de Sóller, a la confrontació
que es disputa el passat dia
de Sa Fira a la Plaça de sa
Constitució, entre el "Circulo
Sollerense" i la Penya Al-
batros.

El resultat fou aixatánt
"Circulo" 6'5 - Albatros

3'5

sent aquests els classifica-
cions parcials:

COOPERATIVA AGRICOLA "SAN BARTOLOME"
CONVOCATORIA D'ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA
Es convoca a tots els socis d'aquesta Cooperativa a l'As-

semblea General Ordinària que tendró lloc el pròxim dia 29
de maig, a les 19,30 h. en primera convocatòria i o les 20
h. en segona, als locals que posseeix aquesta Cooperativa a
la carretera de Fornalutx, número 8, amb el següent Ordre
del Día:

1.- Lectura de l'acta de la sessió anterior.
2.- Lectura i aprovació, si cal, del balanç corresponent a

l'exercici econòmic de l'any 1991.
3.- Informació als socis sobre la campanya de la tafona.
4.- Estudi de l'accés a subvencions per capitalitzar la

Cooperativa a través de la Conselleria d'Agricultura.
5.- Proposta de naves aportacions per ajudar a financiar

les obres de la tafona.
6.- Renovación de càrrecs del Consell Rector.
7.- Designació de tres socis per procedir a l'aprovació de

l'acta de la present Assemblea.
8.- Precs i preguntes.

Sóller, 19 de maig del 1992
El President,

Joan Vives Colom.



Futbol Tercera Divisió

El Sóller finalment guanyà
Alaior O Sóller 2

Bie let
	

d'una cabecada al treure un córner.
Hi hagué moltes més oportunitats, emperò

fins al minut 66 Sánchez no sentencia el partit.
Alaior: Carrera, Lito, Lluc, Tomás, Rafel,

Xavi, Lorenzo, Meliá, Ismael, Pep i Torres.
Camvis: Minut 27 Carlos per Pep i minut 52

V Carrera per Tomas.

Sóiter: Juanjo, Edu, Nadal, Brugos, Balta-
sar, Martin, Mann, Sánchez, Tudur1 Hurtado i
Tovar.

Camvis: Minut 52 Cladera per Edu.

Arbitre: Senyor Moreno Sánchez, que
mostra targes grogues a Rafel, Lito i Lorenzo
(Alaior), i a Baltasar, Cladera i al massatgista
de/CF. Sóller.

En el minut 8 en Tuduri marca el primer gol

Futbol! Regional

Els nirvis jugaren a favor del Sóller

Marcaren prest els sollerics, el que lis dona
molta tranquillitat, mentres els jugadors de
l'Aiaiorestaven molt nerviosos.

El &jitar va fer bastants de contraatacs pe-
rillosos, aguantant be la defensa darrera, aca-
bant de doblegar el partit en Sánchez, al mar-
car el segon gol, que agafà despistats als con-
traris.

Vinent partit:

Diumenge capvespre al Camp d'en Maiol
Stoller - Seisia n.

Collerense 3 Port de Sóller 1
Bielet

Collerense: Horrach, Vega I, Vega II, Salva,
Montserrat, Cano, Munar, Reina, Juan, Arbona i
Alemany.

Camvis: Els jugadors Triay, Riera i Ubeda substi-
tuiren a Munar, Juan Alemany.

Targes: Grogues a Vega, Salva i Reina (dues a
Reinapel que fou expulsat). Vermella a Montserrat.

Port de Sallar Garcia, Coll Piza, Arbona, Bau-
za, Cabot, Jorquera, Lobo, Rivera, Martinez i Manri-
que,

Camvis: Ribassubstituí a Rivera.
Targes: Grogues a Arbona, Jorquera, Manrique,

Ribas iCabot. Vermella a Cabot.

Futbol base

Arbitre: Sr. Linarez Nico. Dirigí el partit disputat
diumenge passat en el Coll d'En Rebassa.

El darrer pa rtit no fou propici

El Port de Sallar sortí derrotat en el darrer partit
de la temporada, quedant enmig de la ciassificació,
sense positius 1i negatius.

Denla, el partit ajomat

El partit amb el Port de Pollença, ajornat per la
pluja, es disputara dama, dissabte, a les 1715 ho-
res, en el Camp In fant Lois, del Port de Salar

Cas de guanyar el Port pot pujar dos llocs a la
classificació.

CADETS

Atc. Rafal 1 - C.F. Sóller 5

Alineació: Gregori, Ribas, Padilla, Martínez,
Colom, Rodríguez, Ros, Casas, Carbó, Hernáiz,
M. E nsefiat

Gols: 2- Carbó i Hernaiz
1 - M. Ensehat

Comentad:
Dissabte es juga el darrer partit teòric, a la practi-
ca encara en falta un, que s'ajorna anteriorment
contra el darrer classificat.

Podem destacar la boníssima campanya rea-
litzada pels al.lots d'en Miguel Bestard, varen sa-
ber començar bé corn també acabar.

Del partit que es va disputar amb els del Rafal
nornés cal destacar el bon joc realitzat pels solle-
rics donant poques opcions i dominant clarament.

BENJAMINS

Sí:41er 1 - Cide 4

Alineació: Fontanet, Manolo, Pastor, Esteva,
Oueltxa, Juan, Sampol, Gerardo, Ramiro, Marcos,
Tomeu (J. Enseñat, Damià, Miguel).

Gols: 1-2: Juan
Comentad: Els locals es varen veure supe-

rats en certa manera pels del Ode, sobre tot a la
segona part, on els sollerics varen passar per uns
moments de desconcert que foren ben aprofitats
pels de Ciutat per ampliar el marcador.

La la. part va ser molt diferenta a la 2ona.
Es vapoder disfrutar de bon futbol realitzat

pels dos equips. El resultat al descans era de 1-2.
Proper partit Sóller - Platges Arenal.

FUTBOL INFANTIL

Solleren se 1 - Sant Francesc 1

Sollerense: Morell, Marroig, Galindo (Querol),
Ventura, Coll, Serafín, Bernat, Rossi, Lladó, Puig,
X. Ensenyat

Gols: 1 G. Bemat

Comentari:
El Sant Francesc tot el partit es tancà al darre-

ra, portant sempre la iniciativa el Sollerense.
A pesar d'això només pogué marcar un gol, a

la primera part.
A la segona part els locals sortiren molt ani-

mats, però quan millor jugaven els sorprendré
rúnica ocasió de gol dels visitants, que l'aprofita-
ren.

Amb aquest empat el Sollerense diu adéu a la
Lliga, a més de perdre la Copa de Fires.

Esport Escolar

Biusquet

Les ai Jotes salte-
riques participation a
la final del
Escolar feta et -lke-
major, a les catego-
ries d'ing~ i ate-,
vins, quedltrit les pri-
meras lOub- Cam-
piones, i les a/avine
classificades a la se-
tena posici6..

La notara enho-
rabona!

Futbol Cinc en Piala

També	 dins
Llucinejer	 l'ego*
sonarlo d'inicia:*
juga un partit amistós
de cinc en plOta, amb
el resultat dó5 a 2.

Alletisme.

Dimecres passat
una repregiantació
sollerica participa a
les proves escolars

dins el
C94100
trobareu

arnplillinformació a la
Secció dAtle-

Girmuistica Rítmica

L'Escola 	de
organit-

zada',00t ,i,' Comité LO-
cal dS00ort Escoke
fou convidada a par-
ticipar... a una oroya
orgardlitadit Per
kuntatriOnt de Ciu-

t94 en el nou Polies-
p1iu de Son Gotieu.

9411flesf00
ues .istalitz*.

ren una brillant ac-
tinia), demostrant
ala.4atis progressos,
sent constantment

idas i anima -
pcI

assistent.

Olimpiadas
eecolars

El Comité Local
en aquests moments
es* MlibaHant ar-
dUarnent eta la parti-

ó a les vinents
Eme- -

- aquest any
es taran a Vaciemos-
sa, a comencarnents
de Juny.

Futbol solleric
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VETERANES
J. Mariana 15 -
Combinat Palma 45

La voluntat i entusiasme
que posaren les jugadores
del Mariana mereix tots els
elogis del món.

Dins el Combinat de
Palma s'hi trobava una fuga-
dora en actiu i dues que fa-
hen les delícies de qualsevol
equip i entrenador deis que
juguen el Campionat de Se-
gona.

El partit el dominaren
sempre les de Palma que
tingueren mes poder re-
botejador.

INFANTILS FEMENINS
J. Mariana 16 -
Sta. Mónica 48

La diferencia entre un
equip del Grup A i un del
Grup B quedé ben patent.
Una major organització i
una major capacitat de-
fensiva fou el que poc a
poc obri la bretxa en el
marcador.

A les locals no les basta
l'entusiasme que posaren,
tingueren el mateix proble-
ma de tota la temporada: no
amollar la pilota amb rapi-
desa.

SENIORS FEMENINS
J. Mariana 42 -
Sta. Mònica 27

Amb un calor insoporta-
ble els dos equips jugaren
un interessant partit. A les
defenses en zona el Ma-
riana s'en dugué la pitjor
part, ja que dominé més el
rebot, el que permeté sortir
al contraatac.

Abans del descans les
visitants s'atracaren a tant
sols 5 punts en el marcador.

Després del reglamentari
descans la tónica del partit
fou la mateixa. Hi hagué
molts .de camvis, ja que la
calor de cada vegada era
més forta. Però el millor
banquet del Mariana va
permetre mantenir sem-
pre avantatges camadas.

JUNIORS MASCULINS
J.CaptiPalma70-
J. Mariana 72

Darrer partit del Trofeu

Jordi Joan. El balanç cal
catalogar-lo de positiu: 9 vic-
tóries i 5 derrotes. L'equip
ha mantingut una &tia de
regularitat, fent partits de
molta bellesa ¡gran bàsquet.

MINIS MASCULINS
J. Mariana 32 -
Sant Agusti 30

Bon partit el disputat el
dissabte, molt igualat els 40
minuts.

Només al final, en els
darrers 30 segons, tombaria
a favor del Mariana, a pesar
de que també l'hagués po-
gut fer a favor de l'altre
equip.

INFANTILS MASCULINS
J. Mariana 77 -
Son Oliva 23

Parcials de cada 10
minuts: 23-4, 33-4, 5-8, 16-7.

Jugaren i anoraten:
Got, Cobos (15), Moya (10),
Celia (2), Cifre (2), Arbona
(8), Sosa, Marqués, Vicente
(21), Morell (13)i Raja (6).

Gran partit el disputat el
dissabte el mati. El Mariana
no dona cap opció al Son
Oliva, i a la primera part ja
quedé sentenciat el partit
amb un 56 a 8.

Només en el tercer quart,
i degut al relaxament dels
locals, el Son Oliva guanyà
aquestparcialamb un 5-8.

Es va veure bàsquet de
molt de pes, fent-se jugades
de gran qualitat.

El Mariana es troba a una
sola victòria per acabar la
Lliga corn imbatut, ja que fa
dues setmanes es proclama
Campió.

MINIS FEMENINS
J. Mariana 38 -
Joventut 39

Bon partit el realitzat per
les petites, ja que remonta-
ren un marcador advers en
Aries ocasions, a la primera
part.

La segona ja fou més
igualada, amb alternatives
en el marcador, només en
els darrers segons aquest
tombaria a favor de les visi-
tants.

La culpa de la derrota
s'ha de cercar en els 10 pri-
mers minuts, en els que
s'encaixa un parcial de 1 a
10.

Bàsquet

Manca només una jornada per
quedar imbatuts els infantils

PETITS ANUNCIS

RECEPCIO DE PUBLICITAT
per al "Diario de Mallorca": es-
queles, publicitat en general,
classificats, etc.

Telefonau al 63.14.62

BANUS antiguitats. Restau-
ració, compra i venda de
mobles i d'objectes antics. Ca-
rrer de la Rosa, 3. Telf. 6328.73
i 63.10.67.

COMPRAM MOBLES i qual-
sevol altra cosa rústica o antiga.
Pagam al comptat. Antiguitats
Antoni de sa Coma (Jeroni Bis-

bal). Carrer del Vicari Pastor,
8. Telf. 63.08.65 i63.07.68.

VENDO APARTAMENTO
en Puerto de Sóller. Telf. 63 33
52. A partir de las 20 h.

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

-
SE VENDE PISO 106 m2.,

tercera planta: tres habitacio-

nes, cocina amueblada. Calle
Francia. Puerto Miar. Hipoteca
del 70% a 10 arios a La Caixa.
Resto, facilidades.

Telf. 63.07.97.

VENDO PISO zona Es Tra-
vés. Segunda línea. Dos habita-
ciones, dos baños, cocina
amueblada, calefacción cen-
tral, vistas al Puerto y 100 m2.
de jardín privado. Telf. 63 07
97.

GAS-OIL per a calefacció a
domicili.	 Telf.	 63.14.62	 i

63.03.87.

VENC HORT devora el
Cementiri, amb porxo i mitja
hora d'aigua. Telf. 63 08 56.

VENDO COMEDOR com-
pleto en buen estado. Telf. 63
1826.

REGAL un moixet. Telf. 63
3152.

TRASPAS local de 22 m2. +
22 m2. de botiga. Local buit,

750.000 ptes. i Perruqueria
muntada, 1.300.000 ptes. Llo-
guer actual, 27.000 ptes. Telef.
630708.

SE ALQUILA local comer-
cial de 85 m2. con patio y al-
macén, apto para cualquier
negocio. Calle Médico Mayol,
15. Telf. 632016 y 632383.

SE VENDE LOCAL apto pa-
ra garage, almacén o vivienda.
Superficie, 120 ó 240 m2., más
200 m2. de huerto. Telf. 63 04
68.

VENDO Glastron V-142 con
Tohatsu 40 HP. Telf. 630709.

EXTRAVIADO	 PERRO
grande, pelo corto marrón cla-
ro. Telf. 633878.

VENDO PIANO. Telf. 63 38
78.

NECESSIT AJUDANT repar-
tidor de begudes. Telf. 63 04
08.



Soldats del Puig Major
d'excursió a Valldemossa

De acuerdo con el programa previsto por
la oficina de Información al Soldado del
Acuartelamiento Aéreo Puig Mayor -E.V.A. n °

7, el pasado día 2 de Mayo una veintena de
Soldados acompañados por su Delegado
Tte. Matitos relizaron una excursión saliendo
de Sóller en autobús a las 10:00 horas, visi-
tando el pueblo de Valldemossa donde de-
gustaron la típica coca de patata, seguida-
mente se trasladaron a la fábrica de vidrio
"Lafiore", carretera Valldemossa -Palma, don-
de pudieron contemplar el buen acer arte-

sano. Se continuó el viaje a la Granja de Es-
porlas, efectuando un recorrido por la misma
quedando gratamente sorprendidos de todo
lo que allí vieron, probaron el moscatel, el
mistela y los tradicionales buñuelos.

Acto seguido, les fue servido un buen
agapé compuesto por coca mallorquina,
arroz caldoso, escaldun de pavo, "gafó"
mallorquín, café y licor, finalizando con un
brindis de cava por la amistad, compañeris-
mo y el buen día disfrutado.

Se retornó a Sóller sobre las 17:00 horas. La creu del Pont den Barona ocupa el lloc actual des de finals del segle
passat.

Bona actuació dels sollerics al campionat de Córdoba
G.M.

Els quatre sollerics que
han participat als Campio-
nats Nacionals d'Educació
Vial que s'han celebrat a
Córdoba han quedat classi-
f icats en quarta i setena
posició en les dues modali-
tats on s'han presentat.

Bartomeu M. Arbona i
Salvador Bauzis, de 13
anys, participaren en la
modalitat de bicicletes i
karts del XXXVIII Campio-
nat Nacional de Segure-
tat Vial junt amb altres
quatre components de
l'equip balear de Palma i
Campos, i acabaren les
proves teòriques i practi-
ques en setena posició. Hi
havia 34 equips.

Els únics mallorquins
en ciclomotor

Els sollerics Genoveva
Coll, de 14 anys, I José
Luis Valls, de 16, aconse-
guiren el quart lloc a la
classificació del XIV Con-
curs Nacional de Segure-
tat Vial en Ciclomotor
d'entre un total de 13
equips.

Les proves tengueren
lloc a Córdoba el propassat
dia 8 de maig, i els ¡oyes
anaren acompanyats del
policia local Manolo Bau-
tista en una més de les ac-
tivitats de la Campanya
d'Educació Vial.

Els participants sollerics
es senten satisfets de l'ex-
periència malgrat han criti-
cat durament l'organització.

Els quatre joves sollerics, acompanyats d'un policia,
compartiren l'experiència amb participants de Palma i

Calvià.

Educació Vial

HOTEL
ESPLENDIDO

En les seves sales
reformades s'ofereix per

a festins de noces,
comunions i festes socials.

Demanau projectes
i pressuposts

Telf. 63 18 50.

111n111k

o
jimmummik.11•114

Con una técnica
de ESCANDINAVIA

quitamos totalmente la pintura, el barniz, el aceite, etc. de
PERSIANAS, PUERTAS, MUEBLES, etc.

Cl. RAMON LLUL, 7- SOLLER.
TEL. 634109 -FAX 633225.
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Pel Firó, c Pont den Barona
recuperà la creu

P.P.

La setmana anterior a
les Fires, l'empresa
Construccions Puigserver
alleugerà els treballs de
col.locació i acabat de la
creu que va ser destruida
l'octubre del 1990 i que ha
tornat ser instal.lada a les
immediacions del Pont
den Barona. La creu, de-
gudament adornada amb
guirnaldes de flors, presidí
les batalles dels moros del
dia del Firó.

El tambor conté figu-
res de sants inidentifica-
bles i dos escuts corres-
ponents als llinatges de
les famílies Bauzá i Fe-
rrandelt, que don Ramon
Rullan identificà l'any 1960
amb les famíbes que ma-
naren construir la creu.

Amb motiu de la
construcció de la nova
carretera, a finals del
segle passat, la creu va
ser desplaçada de l'antic
camí del Port i col.locada
al lloc que avui ocupa.

Iniciada la celebració del
V Centenari de la Consagració
a Sant Bartomeu

G.M.

Dimecres s'iniciaren els
actes de celebració del
500 aniversari de la Con-
sagració de la Parróquia
de Sóller a Sant Bartomeu
amb una Missa Concele-
brada presidida pel Vicari
General de la Diócesi de
Mallorca Joan Bestard.

El vicari recordà en
l'homilia els nombrosos
laics i religiosos que du-
rant aquests cinc segles
s'han dedicat a l'església.

El dia 20 de maig del
1492 el f rare carmelita

Joan de Déu, arquebisbe
de Trácia i bisbe auxiliar
de la diócesi de Mallorca,
presidí la consagració del
temple de Sóller a Sant
Bartomeu i a Santa Cateri-
na.

L'acte de consagració
durà tot el dematí d'aquell
diumenge del segle XV i
en el seu transcurs d'ubi-
caren relíquies dels dos
sants a l'ara de l'altar.

El Consell Parroquial
confeccionará pròxima-
ment un calendari d'activi-
tats a desenvolupar al llarg
de tot un any en motiu
d'aquest event.




