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Dimecres d'aquesta
setmana, s'iniciaren les
obres d'asfaltat del pas-
seig de la Platja d'en Re-
pic. L'acondicionament del
trespol es començà a partir
del Pont de la Platja fins
arribar a l'Hotel Brisas.

Segons explicaren a
Veu de Sóller la nova bat-
lessa Isabel Alcover i el
regidor popular Bartomeu
Darder, sols haver arribat
al poder es posaren a con-
tinuar allò que des de feia
tantes legislatures s'havia
intentat i mai no s'havia
aconseguit. •

Un asfaltat així corn cal
sols s'ha fet a la banda de
l'entrada a la Platja cap a
l'esquerra, ja que aquest
tros Os responsabilitat total
de la Conselleria d'Obres
Públiques, mentre que l'al-
tre costat de la dreta es de
responsabilitat municipal.
Per aquest motiu i per
manca de pressupost, s'ha
aconseguit que la Conse-
lleha realitzi l'asfaltat de la
zona municipal, mentre es
defineix un conveni entre
ambdues institucions que
permetrà posar en condi-
cions totes aquelles carre-
teres i camins que encara
no estan incloses dins el
nou pla d'Obres Públiques.

Cal recordar que l'ante-
nor batle, Joan Arbona,
havia concertat l'asfaltat de
la part esquerra amb la

Conselleria d'Obres Públi-
ques i la part dreta amb la
Conselleria de Turisme.

Bona disposició

Cal esmentar que d'un
temps cap aquí, la Conse-
lleria d'Obres Públiques

ha tingut molt bones aten-
cions cap al poble de
Sóller. Es important recor-
dar que asfaltaren la place-
ta de la Torre sense ésser
de la seva propietat i
l'aparcament del Museu
Balear de Ciències Natu-
rals.

Més endavant també
s'acondicionaran les sorti-
des dels carrers perpendi-
culars al Passeig de la Ma-
rina, que després del re-as-
faltament de la primera línia
quedaren enclotats i quan
plou s'hi acumula gran
quantitat d'aigua.

Din.k cres es començà t.. asfaltar
el Passeig de la Platja d'en Repic

Jaume Casasnovas
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Será substitUft per Andreu Barceló

Divendres, 29 de maig del 1992  

• Kircz, Mas, Sicila,
Soler i Toni de Cúber

exposen a Washington

Agustí Serra aimiteix corn
a regidor de Fornalutx

Redacció

El Centre de Comu-
nicacions del Fons Mo-
netan Internacional,
amb seu a la ciutat de
Washington, va escollir
la Comunitat Autónoma
de les Illes Balears, entre
totes les comunitats de
l'Estat espanyol, corn a
màxim exponent de la
producció pictòrica ac-
tual i corn l'àrea de con-
fluencia més representa-
tiva de tots els corrents
artístics contemporanis.
El seu director va pro-
posar a la consellera de
Cultura, Maria Antònia
Munar, tot coincidint
amb la celebració del
Vé. Centenari del Des-
cubriment d'Amèrica, la
possibilitat d'organitzar
una exposicó amb els
fons artístics del Govern
Balear.

Rutes balears

Corn a resultat de la
proposta, la nostra co-
munitat ha organitzat
una exposició a Was-
hington amb el títol Ru-
tes Balears.

Confluències cultu-

Futbol Tercera Divisió

rals en la Mediterrà-
nia, que estará oberta al
públic fins el proper dia
26 de juny.

El material bàsic es-
tá format per una selec-
ció d'obres d'autors re-
lacionats amb les Illes
per neixement o per re-
sidencia.

El nombre d'obres
exposades es de sei-
xanta sis, acompanya-
des d'uns panells expli-
catius que sintetitzen la
situació històrica, geo-
gráfica, cultural i social
de les Illes Balears.

La mencionada se-
lecció s'ha fet de forma
que hi estiguin repre-
sentades totes les ten-
dències actuals.

Sollerics

D'entre els 66 autors
seleccionats n'hi ha cinc
relacionats amb la nos-
tra Vall: Eva Kircz, que
fixà la seva residencia a
Deià l'any 86; Glória
Mas, natural de Sóller,
José María Sicilia,
també afincat a la nostra
vall des de fa alguns
anys; i els sollerics Joan
Soler Rebassa i Antoni
Matheu "Toni de Cú-
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Agusti Serra haurà exercit
corn a regidora l'oposició

exactament un any.

Obres Públiques

P.P.

Amb data de dimarts
d'aquesta setmana, Agusti
Serra Soler ha presentat la
seva renúncia al càrrec de re-
gidor del consistori de Forna-
lutx. Els motius al.legats a la
carta de dimissió són U 'èti-
ca personal parque, segons
escriu textualment, "en con-
ciència, no puc prendre part,
ni actiu ni passiu, amb una di-
recció d'un Ajuntament, el
cap del qual i el seu tinent van
contra els meus principis mo-
rals".

La renúncia d'Agustí Serra
es produeix just un any des-
ores d'haver-se celebrat les
eleccions municipals, en les
quals encapçalà la 'lista del
Partit Socialista Obrer Espan-

yol (PSOE) corn a candidat
independent a la batlia. En
aquella ocasió, el PSOE acon-
seguí una sola representació
al consistori.

Andreu Barceló

El substitut de Serra será
el número dos de la candida-
tura electoral, Andreu Barce-
ló Vicens, de 33 anys d'edat,
electricista de professió, casat
i amb dos fills i militant del
PSOE des de l'any 1982.

En no ser que sorgeixin
impediments de darrera hora,
Andreu Barceló prendrà pos-
sessió del seu cal-reo de regi-
dor en un ple extraordinari
que es celebrará el mes de
juny.

(Més informació a planes
interiors).

Andreu Barceló assumirarà
les tasques de regidor a
partir del mes de juny.

Probable camvi
d'entrenador Substituirà
Miguel Bestard a Nico?



"...nunca tantos debieron tanto a tan pocos..."
(W. Churchill)

Amb aquestes paraules,
un eminent home d'estat i
la política mundial, resumia
l'agraïment de tot un poble,
durant la segona guerra per
la defensa de la nació, per
part d'una unitat de l'exèr-
cit, (els pilots de la RAF).

Ens serveix corn a punt
de relfexió sobre el que un

poble deu als responsables
de l'administració i la políti-
ca Icoals, quan la feina es
ben ó mal feta, amb conse-
qüències per a tota la so-
cietat.

A l'ajuntament de la
nostra vila s'acaba de tan-
car una etapa d'honestedat
i bon fer feina. El desig, de

tot cor, es que els nous
administradors la tornin
obrir i que la frase histórica,
en altres circumstàncies,
¡és clar!, sigui una realitat.

D'acord amb la meya
visió corn administrat, crec
que les coses nayen per
bon camí per al bé comhita-
ri, és d'esperar que hi con-

tinuin, fora interessos pri-
vats, corrupcions i altres
fal.làcies, molt aprop del
poder darrerament.

Bona tasca i bon servei
als qui arriben i gràcies als
que se' n van.

Pep LI. Sunyer

Sortejos

Dijous, 28 maig 	 39.673

Dimecres,27maig 	 84.923

Dimarts,26maig 	 24 871

Dilluns, 25 maig 	 80.913

Divendres,22 	 00.510
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Sorteig d'ahir dijous,

• dia 28 de maig

La setmana
Santoral 	

Avui, divendres, dia 29 de
maig, el beat Pere Mártir Sans
Diumenge, 31, Sant Pong,
Santa Peronella i Sant Prot
Dilluns, 1 de juny, el Venerable
Angel del Pas.
Dimarts, 2, Sant Corneli i Sant
Erasme
Dijous, 4, Sant Patrocs

Costumarl 
Aquest mes de juny que

iniciarn marcava un dels
moments més importants i
més cuiminats dins la vida
dels pobles de cultura medi-
terránea.

En ell el blat i els cereals
en general jugaven el paper
principal d'alimentació i on
fins a temps modems fur es-
cassetat o abundor era la
clau de la fam o del benestar.

Els pobles més vells con-
sideraven el blat corn a sa-
grat i rodejaven de sentit re-
ligiós les feines més impor-
tants que es movien al seu
entom.

Els segadors menjaven
en plats de má de certa fon-
dària. Antigament usaven
plats de fusta i se servien
també de coberts de fusta.
Usaven tovallons de quadros
brancs i blaus, dits de daus.

Estació de Sa Vinyassa

Camí
de

l'estiu

TEMPERATURAS
Máxima: 26,8 ° dia 27
Mínima: 12,4° dia 26

PLUJA
3,3 litres dia 24

La setmana passada ja anunciàvem la possibilitat
de que es produis qualque pluja dèbil i afectivament
diumenge cap-vespre i durant quasi dues hores la plu-
ja es va fer present, això provocar que més de dues
festes preparades a defora amb motiu de les primeres
comunions s'haguessin de fer a lloc cobert.

La temperature diumenge passat va ser bastant
agradable fins i tot fresque, degut a l'absència de sol i
la pluja.

La previsió per aquest cap de setmana es te
temps amb núvols i clarianes amb la possibilitat de
qualque pluja dèbil a partir de diumenge les tempera-
tures es mantendrán altes sense ser excessivament
caloroses.

. Les minimes al que van pujant tira a tira degut a
que ens atracam a l'estiu i els dies de cada vegada
són més llargs i la temperatura no te temps de refre-
dar-se.
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Lfrnits, muntanyes
i torrents

Molta Palla i Poc Bessó
Es Pagés

SEMBLA MENTIDA.

Lo bo que es el fetge de bou.
Iles cuixes d'una dona.
Que alguns d'aquells que voldrien escampar

ciment per tot arreu, haurien d'escampar educa-
ció i bons modos.

Que la gent sols es queixi quan alguna cosa
no els beneficia.

Que quan es a l'inrevés, ningú diu res i pen-
sen que has fet el que havies de fer.

Que també puguin pensar que te tenen domi-
nat.

La blavor de l'aigua del Port.
Que som i serem.
Que no hi hagi res pitjor que un fracassat que

ha fet doblers.
Que tothom els paresqui merda.
Que amb l'article d'avui, es noti que el pagès

va bufat.
Que una ma renta l'altra i les dues la cara.
El contet que estic d'haver canviat de Batle, al

manco ara quan el trob Ii donc dues besades.
Que a en "Deu" no hem feia molta greda. Be-

sar-lo, es ciar.
La gran ovació i mansballetes que li dedicaren

al batle "Deu" ala Trobada del Joventut Mariana.
Lo molt que em divertesc quan veig aquets

dies passats als ex-governanats del meu poble,
no tenen res a fer i pasturen la cabra.

I en "Deu" segueix anant a visitar les obres.
Que n'Amador Castañer reconegués publi-

cament que si es feia el tema dels Béns D'Avall
i es posaven vidres, tal volta ell en posaria al-
gun.

Que si tot va loé, el que reparteix gas-oil per
calefaccions, també n'hi podre dur algun litret.

Que Dimarts passat la Veu de Sóller complís
tres anys.

Que en Bartomeu Colom está. sempre "erre
que erre" amb que els altres estan "erre que erre".

Que "Polvo eres, de polvo naciste y en polvo
te convertiras".

El poc interés del públic per la taula rodona.
Que malgrat no va haver-hi res per picar, ens

ho passàrem bé.

El Centre de Recur-
sos Pedagògics de
Sóller acaba d'enllestir
un nou quadern: "Geogra-
fía Física de la Comarca
de Sóller i la seva didácti-
ca" destinat al professorat
i persones interessades
amb el tema.

El treball, original de
Jaume Alberti, Antònia
Marqués, Maria Pérez i
Vicenç Pérez (mestres
d'EGB) este dividit en
cinc capítols que mos-
tren:

• els termes i limits
de Sóller, Fornalutx i Deia,

• els seus acci-
dents, vessants i torrents,

• un mostruari d'on-
ze mapes de termes, li-
mits, corbes de nivells,
muntanyes comarcals, al-
tituds illenques, torrents i
siluetes,

• una referencia
bibliogràfica,

• i una proposta di-
dàctica amb 13 activitats
a realitzar a l'escola.

El quadern, de cin-
quanta-dues pagines,
mostra també, entre al-

tres coses:

• la 'lista de fites fe-
tes l'any 1.890 que sepa-
ren els tres termes de
Sóller, Fornalutx i Deia,

1110 11 excursions pa-
noràmiques per a l'estudi
gràfic,

• les principals altu-
res i el terma de perta-
nença,

• 52 tipus d'acci-
dents geogràfics,

• i la descripció dels
12 torrents principals.

I aquest quadern, que
es troba a disposició al
CR del Celler per la se-
va consulta, s'atura a
esmentar curiositats poc
conegudes de la nostra
geografia:

• corn la de que el
terme de Bunyola baixa
fins part damunt les Tres
Creus,

• corn la de que ni el
Puig Major, ni l'Ofre, ni Al-
fabia són muntanyes
nostres?

• o com la de que el
poble de Biniaraix es tro-
ba dividit entre dos muni-
cipis: Fornalutx i Sóller,
arran de portal de cases.

Llibres d'aquí

El temps Nota de Societat

Diumenge passat, a la Parròquia de Sant Bartomeu, va rebre
amb tota la il.lusió de la infantesa, el primer Sagrament de la Co-
munió na Margalideta Oliver Boter, fina d'en Bartomeu Oliver,
de Can Ximet, i de na Maria Boter.

Després d'un important periode de preparació a la catequesi,
na Margalideta, així corn un dia ho feren els seus pares i padrins,
rebé la primera comunió convertint-se, d'aquesta manera, amb un
nou cristià practicant. Un cop acabada la cerimònia, familiars i
amics anaren a celebrar-ho amb un dinar de companyonia al 1110-
tel Espléndido del Port de Sóller.



lniciam una secció que donará cabuda a les re-
daccions que els alumnes de Segona Etapa d'EGB
de la Comarca realitzaren per al seu periódic "Ara
ens toca a nosaltres", que publicà Veu de Sóller al

suplement de les passades Fires. Llavor el sempre
limitat espai del paper deixá escrits prou interes-
sants dins el disquet. Aquesta secció, "També te-
nim Veu", será la seva balconada.

El color de les flors
Quan jo era pe-

titona, el meu ma-
jor desig era ser
una princesa de
les flors i viure a la
més grossa, la que
tengués més co-
lors del món.

Un vespre vaig
somniar que el
meu desig es feia
realitat i jo em tro-
baya vivint a una
rosa. La rosa no
era d'aquelles tan
avorrides que no-
més tenen un co-
lor, sinó que tenia
molts colors: ver-
mell, lila, verd,
groc, i també en
tenia un que no
havia vist mai, era
un color molt obs-
cur, corn si fos una
mescla de marró i
negre.

La rosa era
corn un castell.
Tenia una porta, fi-
nestres, escales
de caragol, menja-
dors amb cortines
vermelles, habita-
cions molt grosses
i també un balcó
des d'on es podia
veure el camp ple
de flors (tulipans,
margarides, roses i
moltes més). Totes elles eren precioses, per6
també totes tenien al damunt aquell color fosco
que no era gens bonic.

A vegades jo sorba a passejar i em trobava
amb molts d'insectes que me saludaven ama-
blement, però jo notava que tenien alguna cosa
trista en el seu cor. Un dia vaig demanar a la
senyora vespa perquè estava tan - triste , ella no-
més va assenyalar aquell color tan obscur i
se'n va anar volant ràpidament.

Durant molts dies vaig estar a la meya rosa,

observant, des del
balcó, aquel l color i
vaig notar que, dia
a dia, les flors es
mustiaven, torna-
ven més i més
d'aquell color fosc i
feien pudor. La
meya rosa també
s'estava morint i jo
no podia fer res.
Era aquell color!.
Era la mort de les
flors! Jo no em
podia defensar del
color obscur i pu-
dent!.
De sobte em vaig
despertar, el meu
somni s'havia aca-
bat. Em vaig aixe-
car i vestir per anar
a jugar al camp
amb els meus
amics.

Quan vaig arri-
bar vaig veure
aquell color fosc
una altra vegada,
corn en el meu
somni. Totes les
flors ja estaven
quasi mortes i
aquell dia vaig
comprendre que
aquell color s'havia
format pels gasos
de les fabriques i
dels cotxes, els
plastics i altres

brutors que els humans deixam tirats per tot
arreu. També em vaig donar compte de que les
flors i tots els animalets que viuen amb elles no
es poden defensar d'aquest color, corn jo tam-
poc ho havia pogut fer quan era princesa ala flor.

Nosaltres, els humans, si que podem defen-
sar-nos i amb un petit esforç podríem llevar
aquest color obscur a la Terra i viure amb els co-
lors de les flors.

Katrin Kosmaczewski - 86. Es Puig

Tumbé tenim veu

Nota de societat

Noces d 'Or Raja López

El passat diumenge dia 24 de maig
Francisco Raja Morales i Candelas López
García celebraren les seves noves d'or.

La festa començà amb la missa So-
lemne que oficie. Mn. Joan Simonet a
l'església de l'Horta a les 1030 hs. del
matí.

Més tard, a les vuit del vespre oferiren

una berenada per a tota la familia que
serví al Restaurant Monument.

El seu nét, Gabriel Hernáiz, en el tras-
curs de la festa, recita una emotiva poe-
sia escrita per la seva amiga Laura Ense-
fiat.

Cinquanta anys de casats
són molts anys de vida
i per això ho celebram
amb casa ben servida.

Padrins de la nostra vida
vos estimam més que res
i per la nostra alegria
mai vos oblidarem

El dia que vos casareu
no deguéreu pensar mai
que arribareu de casats
a viure cinquanta anys.

Les noces d'or
indiquen una vivenda
que teníu el vostre cor
¡que guardareu per sempre

Padrins de la nostra vida
que poguéu viure més anys d'amor
però a nosaltres mai s'ens oblida
aquests anys de claror. Padrins... vos' eS-
timam.

ty.
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Un horno neix picador"
o hi torna de jovenet
si és ben normal i cond ret
¡es cor oberta a s'emoció,
ha après a estimar l'amor
Déu mos ne va donar es dret  Ill

Un amic meu, qu és cuiner,
ben normal i jovenet...
Qualitats en té un esplet
i un gros defecte també...
en secret jo el vos diré,
a s'orella, ben baixet:

Nom Andreu, molt "mira-nines",
Ii agraden molt ses femelles,
mad uretes o "novelles"
tant casades corn fadrines...
estrangeres, mallorquines,
de París, Roma o Bruxel.les 

Curtes, grosses, Ilargues fines,
peludes, també pelades,
mostatxudes o afeitades,

de Ciutat o pollencines,
petreres o esporlerines,
viudes o "divorciades  II

Li agrada molt "s'aventura"
i ses coses arriscades:
M'estim més dones casades,
diu aquesta gran "caradura"
perque, mentes "això dura"...
Saps que les trob de salades

Jo li dic: Gran gandolés,
no ningú, poca vergonya,
un bon dia, cercant ronya
te "passarà un gran fracàs",
tan "escoat quedaràs"
que hauràs de fugir de Sóller...

Jugar amb ses dones casades
sol esser un joc molt perillós
un dia, un marit gelós,
pitjor que un lleó feroç,
te fotrà un "floc de galtades"...!
I si no et fot dues "barrades"
te podrás "llamar ditxos" 	Ill

Billetet des de L'Horta
X icu

Engunay m'he fet hortolà
l'any passat vaig esser des Port,
l'nay que ve, si no sonc mort
veurem, amb un poc de sort,
"en Gelat" a on s'ajeurà...

S'altra vetlada, a un hotel des Port a on havien organitzat ball,
vaig esser espectador involuntari, però interessat, pels heroics
esforços que feien dos o tres "elements" d'aquesta espècia en
vies d'extinció que són els vells i entenridors "picadors sollerics",
per a cridar l'atenció de les seues "futures víctimes", ja ben gra-
nadetes mirant-me la feta, les Muses me varen inspirar aquesta
gloseta:

Registre Civil

Mes d'abril

Neixements
SOLLER

• Francesc Arbona
Caboter

• Joan -Llorenç Bauza
Ramon

• Pedro Cuan Andreu
Matrimonis

SOLLER
• Bartolome Juan Las-

re Payeras amb Monique le
Blais

• Luis Andrés Jiménez
amb María A. Buades Roig

• Jorge Oliver Arbona
amb Francisca Morell Mo-
rell

• Ramon Lozan Aguila
amb Caroline Rolande
Odette Guery

• Antoni Jiménez Ma-
tías amb Ester Sánchez de
la Blanca Plaza

• Frances Xavier Ar-
bona mas amb Maria Anto-
nia Martínez Mas

• Pedro Galindo Boter
amb Rosa Maira de Oliveira
Defuncions

SOLLER
• Mana Albertí Esta-

des
• Josefa Moll Ripoll
DEIA
• Francesc Rotger

Muntaner



El trull de la tafona reial devia ser molt semblant al que dibuixà l'arxiduc Lluis
Salvador le segle XIX.

OSASNOVAS 

FIDGORIFICOS,

REFRIGERACION INDUSTRIAL
BOTELLEROS
VITRINAS
ARMARIOS
CAFETERAS

COCINAS INDUSTRIALES
CAMARAS FRIGORIFICAS
AIRE ACONDICIONADO
SERVICIO TECNICO POST—VENTA

C.I.F. E 07479058
Correr 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.

Alguns salaris i preus de materials
Una de les informa -

eons més interessants
446e ens proporcionen
aqueixes obres són els sa-
fans dels professionals
que hi participen I que es-
tan en funció

 que Ootitti64:::::Ojkda
qual dins l'escala 0~41.
Per a una millor combffen-
sió del lector, hem unificat
eis salaris i els preus a di-

• En una primera
aproximació podem at ir -
:r que el salari d'un
MeStre arteek,ljijui tus
ter ferrer mestre gje ca-
ses o mestre de rtlasees,
assolia els 60 diners dia-

ris, més la pro visió de
menjar beure en espè-
cies. En el cas que la pro-
visió l'aportas el mateix
mestre, . se Ii afegia una
sobrepaga de 24 diners
diaris.

• Els ajudants o ofi-
cials, per la seva banda,
cobraven 48 diners diaris.

• Els macips o
peons tenien un salari va-
riable que osciLlava entre
els 44 i els 46 diners per
jornal.

• A efectes de sala-
ris, ols esclaus cobraven
el rt1Steix jornal qüe"''bn
peó, amb la sensible dife-
rencia que el salan el solia

cobrar l'amo del 'esclau

Preus dels materials

Pel que fa als preus
dels materials, només po-
dem apuntar els se-
güents .

Calc
	

16 diners la
guanera.

Canyes 24 diners el
feix.

Claus sagetials — 8
diners la dotzena.

Claus dobles = 24
diners la dotzena.

Guix = 72 diners sous
la guanera.

Titules 144 diners el
centenar.
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El delme era un impost que s'aplicava sobre els rendiments
que els pagesos obtenien amb l'explotació a9ricola i ramadera

de les seves terres. En el cas del delme agncola, consistia en
un percentatge sobre la producció que es calculava quan el
fruit encara era verd i s'aplicava en el moment de la collida.

Aqueix percentatge a recaptar era diferent segons el tipus de
producte que es tractás. A Mallorca i en el cas dels cereals i

els Ilegums era el 10%; pel vi i hortalisses el 9,09%;, en
tractar-se d'oli, el8 %.

Per concessió papal de l'any 1095, el delme de la Corona
d'Aragó va ser cedit al rei i als seus vassalls en aquells

territoris adquirits militarment de mans dels infidels, per dret

de creuada. Per això es que, just després de la conquesta de
Mallorca, el 1229, el rei En Jaume i els seus procioners
retegueren per a ells la totalitat del delme en aquells territoris
que els correspongué en el repartiment de l'illa. Poc temps
després, cada un d'ells hagué de cedir una part del delme a
l'Església per al manteniment del bisbat i de les parròquies
mallorquines.
En resum i després d'un contracte signat el 1315 entre el
bisbat de Mallorca i el rei Sano, el delme que es recaptava a
l'illa de Mallorca es repartia en proporcions distintes entre el
rei, la diócesi, la parróquia els magnats.

El celler, l'hostal i la tafona reials
de Sóller: reparacions i jornals (1446-1455)

Placid Pérez

Els delmes eren recaptats de manera in-
dependent per cada un dels perceptors: rei,
rector, bisbe i magnats. Per tal de dur-ho a la
práctica, cada un d'ells subhastava públi-
cament el de/me i l'adjudicava al major do-
nant que, a canvi de la recaptació, cobrava
una part proporcional en concepte de salan.
Les subhastes es realitzaven a les escriva-
nies o oficines administratives que tenien
distribuides arreu de l'illa.

Tal corn acabam de veure, el delme era
recaptat en espacies, la majoria de les quals
havien de ser transformades per poder-les
comercialitzar: els cereals en farina, el rem
en vi, les olives en oli, etc. D'aquí que, a
molts pobles de l'illa, tant el rei corn els
magnats i l'església tenguessin molins,
cellers i tafones pròpies, en les quals realit-
zaven el procés de transformació dels del-
mes en productes monetitzables. En
aquests casos, la subhasta del delme duia
aparellat el dret a utilitzar aqueixos aparells
per part de l'adjudicatari.

Edificis reials a Sóller

A Sóller i, al manco des del segle XIV,
existia un celler, un hostal i una tafona de
propietat reial que, de moment, no sabem
on estaven situats ni tan sols si formaven
part del i nateix edifici. Aqueixos locals expe-
rimentaran modificacions i ampliacions al
llarg de tota l'Edat Mitjana i sovint seran ob-
jecte d'obres de manteniment, sempre a  cà-
rrec del patrimoni reial.

Als voltants de l'any 1446, el celler estava
"descubert e desruit", l'hostal tenia goteres i
la tafona necessitava adobar. Així és que, el
mes d'octubre d'aquell any, el Lloctinent
General envia a Sóller al seu delegat perso-
nal, el jurista Gabriel Castanyer, perquè
procedeixi a dirigir les obres de restauració.
Bona part dels albarans de les despeses rea-
litzades a les obres, que costaren 44,5 lliu-
res, han arribat fins a nosaltres i ens propor-

donen dades curioses sobre aquests apa-
rells i edificis.

El celler

Les obres del celler, realitzades els me-
sos d'octubre i novembre del 1446, just
després d'acabar la verema, consisteixen en
refer tota la teulada i mudar la porta.

• A la teulada s'hagueren de canviar to-
tes les bigues o cairats sobre els que va cla-
vada la canyissada que suportava les teules.
En total s'utilitzaren 15 bigues, tres feixos de
canyes i joncs, 450 teules i 5 quarteres de

calç.
Per a l'execució de les obres foren ne-

cessaris 48 jornals d'home, entre traginar
material i canviar la teulada, a més de 5 jor-
nals d'un ase "per transportar terra, grave e
teules e pertret". Hi treballaren el "mestre de
masses" Joan Balma i dos ajudants seus, a
més de cinc peons i tres esclaus: un de
Jaume Frontera, un altre de CriSt6fol Alcover
i un tercer de Jaume Pons, major.

La porta es va construir ab l'ajuda de
6 posts de morer i 20 xebrons clavats amb
48 claus sagetials. També se li aplica un fo-
rrellat per obrir i tancar. El mestre fuster que
realitza el treball fou Guillem Castanyer,
que hi invertí quatre jornals.

L'alberc o hostal reial

A l'alberc o hostal reial sembla que s'ha-
bilita una cambra o alcova dins la sala prin-

cipal.
A l'exterior, les obres consistiren en el

sanejament de la teulada mitjançant el canvi
de la canyissada podrida i les teules rompu-
des. A l'interior, es construí una mitjanada de
guix eixalbada de calç, per separar la sala de
la cambra: i s'hi colloca una porta d'avet
que es subjectava amb galfons clavats a la
paret.

L'obra civil fou realitzada el mes de no-
vembre pel mestre de cases Sima Balma,
ajudat d'un oficial i del mestre fuster Pere
Corra, que col.loca la canyissada. Entre els
tres precisaren 17 jornals per fer les obres,
en les quals s'utilitzaren 11,5 quarteres de
guix i 7 feixos de canyes fixats amb 54 claus
normals i 24 claus dobles.

Mestre Guillem Castanyer, fuster, ne-
cessità tres jornals per construir la porta amb
dues posts d'avet i 50 claus sagetials, més
quatre galfons i altres tantes corretges.

La tafona

La tafona estava constituida per la sala
principal, amb un trull i una sola biga, la boti-
ga on es guardaven els safarejos de l'oli,
l'estable per a la mula o somera que feia gi-
rar les moles, i la paíssa.
• A la tafona només es realitzaren alguns

treballs de manteniment de manobre i de
.uster adobar el trull, la biga i la porta de la
botiga, així corn algunes reparacions a la
paissa. El mestre de masses Joan Balma hi
feu un sol jornal de feina, i el fuster Pere
Corra i el seu ajudant dos jornals cada un
durant el mes de novembre, en plena tempo-
rada d'elaboració de l'oli.

Quant al material, foren necessaris dos
claus grosos per al fusell o eix  del trull, el
canvi de la perxa on va enganxat l'animal i
dos perns i un tros de fusta d'ullastre per a la
biga, a més d'una armella per a la porta de la
botiga.

Vuit anys després, l'estable de la tafona
precisa una nova reparació a la teulada. Pel
gener del 1455, el mestre de cases Sima
Balma i dos manobres realitzen cinc jornals
cada un per canviar les bigues i la canyissa-
da i curar les goteres. Per fer les obres
s'empren 7 cairats, 9 feixos de canyes  i
joncs, 4 quarteres de calç i 140 teules. Al
mateix temps, s'aprofita per tornar canviar la
perxa i el fusell del trull i adobar "la politja i
los caps de cànem".
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Corn "Vaig tirar a bullir-lo per treure-li la cam que duia aferrada a
la closca i en quedas blanc i net corn un ivori.

per Ribera

A la dona de mestre Rafel el femeter, a ses
Argiles, Ii deien "sa mestra". Mai no va exercir
cerque titol, corn a tal, tampoc no en va tenir,
ni el temps per perdre-hi corn aquest ofici no
requereix. Però, el nom així corn l'anomenaven
Ii bastava per anar més contenta que una qui-
ca amb nierada. Pens que era una dona Ilesta
de lletres, perquè Ilegia molt, sempre a defora
i asseguda al portal. Havia xuclat el que sabia
a les mamelles de na "Genoveva de Brabante"
i que aleshores estaven al mercat de les Ile-
tres espanyoles. En canvi el sumar, eren fi-
gues d'altre sostre. Havia de comptar amb els
dits i amb la me oberta, que no sempre duia
dallé més xirades per palpar roba blanca o
randes de coixinera. Tenia bon tracte, i sobre-
tot el tracte de rebudes, perquè a nosaltres
ens va rebre dallé millor després d'haver fet la
cornada a la seva filla, que s'havia casada per
tercera vegada després d'haver escatlat els
dos bornes primers amb matrimonis que foren
curts de vida marital.

Ja sabeu que era cos-
turn traginar una gerra pi-
xotera plena de merda al
portal de la casa deis viu-
dos i viudes que es torna-
ven a casar per segona o
tercera vegada. També era
costum la serenata que a l'horabaixa els feia  la
gent més jove sonant un corn d'un cap a l'al-
tre, no Iluny de ca seva, fins que perdien l'alè i
les ganes d'estar ala serena.

Quan els meus amics i jo sabérem que na
Maria s'havia tornat a casar, jo, foc del Carme,
vaig encarregar un con de bona triar. Els ve-
nia vius i plens de bessó si els comanaves
amb temps i amb bones maneres. I el corn
havia d'esser femella per sonar Icé. El corn, si
es femella, té veu de soprano; en canvi, si es
mascle, té la veu gruixada i massa fonda, per
cridar la gent que fa feina al camp i donar
aquesta mena de concerts.

Aconseguit el corn que vaig triar, de tres
que en va dur, vaig tirar a bullir-lo per treure-li
la carn que dula aterrada a la closca i em que-
dàs blanc i net corn un vori. Llavors Ii vaig fer
l'embocadura. Això s'havia de fer amb molta
cura en fer el forat, mirant de no estellar-lo  a
les voreres i elles no et manyegassin els mo-
rros en sonar-lo. I ho vaig encertar. Redéu,
corn sonava aquell corn! Quan vaig fer el pri-
mer assaig a l'horabaixa, les pinyarrates cap-
givoltaren esfereides i es feren amunt cap a la
Villalonga, i tot quant de gorrió que cercava
brot de taronger per passar la nit, crec que es
va fer la punyeta amb mi i amb s'avalot que
vaig fer sonant l'instrument sortit del cul de la
mar. Res, una meravella!

Assabentats que hi havia hagut nuvia de
viudos a ses Argiles, i coneixent la casa corn
coneixiem, a entrada de fosca i de damunt el
claper que hi havia darrere ca nostra, vaig pe-
gar la primera bufada "oficial" al  corn esperant
resposta d'un indret del meu enrevolt. No vaig
haver d'esperar molt. Des de can Massana,
passant pel Camp d'en Bascós i can Penya,
fins a can Comare, a l'Horta, tot va esser un
retruc corneteger a les meves bufades.

A mesura que passaven els dies, nosaltres
els músics, ens anàvem arreplegant per ajun-
tar la banda de cornadors que, a poc a poc,

ens anàrem acostant a ses Argiles a la casa
de la núvia. I cada horabaixa, les mateixes
cullerades.

Ja el dissabte, a les vuit del vespre, érem
tots davant cas Puput, on esperàvem trobar la
festejada cerque ens convides a fer unes her-
bes anisades corn era costum en aquests ca-
sos.

No feia ale d'oratge i anava caient un se-
rení que trepanava. La Iluna en minvant dins
un cel tavellat, ens mostrava adesiara  els dos
banyons punxeguts entre borreons de nigu-
lets que caputxaven el Puig dels Teixos.

Férem una sonada més i la nuvia sortí al
portal a rebre'ns i fien-nos entrar a la casa.
Només dos s'hi atreviren. El meu amic Miguel
"Jaumons" jo. Pens que els altres no donaren
passar endavant perquè sabien el que hi tro-
barien. Tampoc no hi havia tant per tant!

Dins la cuina, i a la poca claror d'una born-
beta somorta i picada de cagarades de mos-
ca, es podien destriar clavats a la paret i amb
tatxes de sabater, els "retratos" retallats dEs-
lampa" d'en Gardel, en Valentino i en Ramon
Novarro, que no feia gaire temps que l'havíem

vist el cine Victòria fent el
"maco" a "El hijo del Caid".
A la foganya, dos buscallsa 	que cremaven sense cabra
roja que menjava, gens
empegueida, un feix de
bleds, i dues colles de co-

nills color de cendra que mastegaven les so-
bres que queien dels morros de la cabra. To-
thom tirava a viure.

I al balancí de bracos engrutats, la senyora
de la casa.

Pens que ens esperava cerque s'havia fet
la "missamplí". Ones fondes, ben marcades,
fetes a uns cabells Iluents, ben aferrats a la
closca i un tros de clotell descarnat, on es po-
dia destriar el cordonet, ja negre, de l'escapu-
lan que duia penjat al coll. Jo no li Ilevava la
vista de damunt, encara que ja l'hagués vista
altres vegades de més prop i amb molta més
claror.

La benvinguda que ens done, ens va ata-
balar de tal manera que ens tole la potranca i
les ganes d'acabar de ter la rialla, que potser
ja era de "demés".

--Hola. Que només sou dos que heu fet
tant de rebumbori? Ens digué.

--No, som més. Però els altres estan em-
pegues d'entrar.

Vàrem respondre.
—Ja ho val! Maria, treu les herbes.
De l'escudeller, ens dugueren dos tassons

gruixats amb ditades i prou entelats a les vo-
reres. I la nuvia ens escalde.

Els brots de romaní i de ruda, gairebé no
deixaven veure el suc que hi havia dins l'am-
polla.

—Be, salut ¡que sigui per molts d'anys.
Ens posàrem es tassó als morros  i Ii done-

rem salfelg. Mare de Déu! Aquel l suc tenia mal
gust i m'entraren ganes de tornar la pessete
tot d'una que "allá" m'arriba al sepultrum. I que
no era de dolent "alió". Pitjor que la merda de
moix. Pesta cernuda. "Alié" era metzi de serp
de campaneta.

I no era de estrany. Ens havien donat el
suc d'unes fregues que la senyora Leonor es
donava a una cama on tenia una etxipel.la just
part damunt el turmell.

Per això hi havia tant de romaní.

BL 1s de corn per a une viud

"Era costum traginar una gerra pixotera plena de merda al
portal de la casa deis viudos i viudas que es tomaven a

casar". Gerra
4111111111~18_
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FERRETERIA

OPOSICIONES
CONVOCADAS OPOSICIONES MINISTERIOS DE SEGURIDAD

SOCIAL. SE EXIGE GRADUADO ESCOLAR;
PRUEBAS TEORICAS Y MECANOGRAFIA. PREPARACION.

ULTIMO DIA INSTANCIAS 9 Junio 1992.
Otras oposiciones.

INFORMACION: 63 37 21.

R GI Ra0A.

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

TEL.(97)) 630168
(de 8 0 12y de 2 a 6 excepto sábados y días festivos)

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

Veu de S 011er
Horari

d'atenció
directa:

dilluns,
dimarts

I dimecres
de 19 a 22 h.

Carrer
Bonany, 1, 3er.

TRANSIERNANDO
C/. Isabel II, 28

Tel. 631102
Transportes y mudanzas.

Precios económicos.

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
auno, 7- Teléfono 630132

Sont.laume, 7- Teléfono 63 1286
FABRICA: Meta, 48 -Co'n Tobalet - Tel. 630651

Calle Luna,12 • Sóller

Mallorca • Tel. 63-04-47



Jaume Casasnovas

La taula rodona convocada pels Independents
es convertí amb taula informativa

Els convidats de totes les forces po-
litigues amb representació municipal no
assistiren a la taula rodona convocada
pels Independents el passat divendres
a la seu de Can Dulce. Amb total foren
unes 30 persones les que es congrega-
ren amb un rodol per fer preguntes i es-
coltar les explicacions que donaven els
tres membres del grup municipal: Bar-
tomeu Colom, Andreu Oliver i Ama-
dor Castarier.

Obri la taula informativa Tomeu Co-
lom, explicant que aquesta era la sego-
na vegada que aquest acte es convo-
cava i que en el primer intent, l'ex-Batle i
el seu equip de govern, havien posat un
ple pel mateix dia a la mateixa hora.

Joan Frau, també integrant de la
Dista independent en els passats comi-
cis, excusa la presencia del Batle dient
que li haviaa manifestat que no assitiriaa
a la taula rodona perquè en Tomeu Co-
lom, el dia del plenari de moció de cen-
sura, l'havia acusat de mentider i per
tant voliaa evitar enfrontaments inne-
cessaris.

TOMEU COLOM: "Ens han penjat
un sant Benet de preve ricadors"

Tomeu Colom prengué la paraula
dient que, segons el seu criteri, tots els
temes politics s'havien de discutir i per
tant, d'aquesta forma, es podien aclarir
les diferentes visions i arribar a acords
com sempre havien fet. "L'únic proble-

ma de tot això -deia Colom- ha estat
que per rompre el pacte i corn a excusa,
ens han penjat un Sant Benet de preva-
ricadors, corruptes, venuts etc. De tot
això, res de res, nosaltres no ens hem
venut a ningú i rúnica cosa que férem
quan ARISA ens va proposar l'acord
dels Bens D'Avall, va esser exposar-ho
a la resta dels companys de. la majoria
més concretament, a a les hores Batle
Joan Arbona. Per evitar problemes
demanarem que ell mateix instituciona-
litzas les gestions i que les dugués per-

sonalment des de la Batlia".
Andreu Oliver: El projecte "Sóller 93"

es va desarrollar a partir d'una conegu-
da necessitat de vivendes de protecció
oficial, necessitat de crear una poligon
de serveis i tot un cúmul més de man-
cances que de tots són conegudes i
que el poble de Sóller pateix.

El projecte en si, va esser presentat
al Batle amb una empresa disposada a
dur-lo endavant; nosaltres no tenéem
cap inconvenient en que fos una altra
empresa que el dugués a terme sempre

i quant oferis les mateixes ventatges
que oferia ARISA. El problema del Bens
D'Avall sois s'havia de discutir i res mes;
si arribàvem a un acord a l'empresa,
molt loé i si no lambe, lo més important
era i Os dur endavant el projecte "Sóller
93".

Durant tot el temps que dura la xe-
rrada, es va desenvolupar un debat in-
teressant i es conegueren diferents
punts de vista de la forma i fets que ha-
vien provocat el trancament politic i la
posterior moció de censura.

Fornalutx

Agustí Serra: "Vull manifestar el meu rebuig als
insults i paraules grolleres del batle i tinent-batle"

El dia 23 de maig, Agustí Serra presentà a regidor a disposició del Grup Parlamentan
l'ajuntament de Fomalutx una instància en la qual Socialista; cosa que havia estat acceptada per la
comunicava al consistori haver posat el càrrec de comissió executiva del partit.

Agusti Serra afirma que no ha tengut cap classe de responsabilitat dins l'Ajuntament i  només khan demanat que votas.
Acusa el Batle Jordi Arbona i el Tinent-batle Josep Puig d'insults i males paraules.
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Política

Avui, Jeroni
Saiz farà
l'entrega
oficial de
les vivendes
protegides

P.P.

Avui, a les sis de l'hora-
baixa, esta previst que es
celebri l'acte oficial d'entre-
ga de claus de les dotze vi-
vendes de protecció oficial
que ha construit l'Institut Ba-
lear de la Vivenda (IBAVI).
L'acte sera presidit pel con-
seller d'Urbanisme i Orde-
nació del Territori, Jeroni
Saiz.

Parcel.les sobrants

Una vegada adjudica-
des les vivendes als
tants per part de l'IBAVI, el
consistori ha acordat, en el
ple del mes de maig, vendre
o cedir els terrenys sobrants
a la part del darrera de l'edi-
fici, que tanmateix no poden
ser aprofitats per l'Ajunta-
ment.

Es tracta d'una serie de
franges irregulars, amb
unes superficies que os-
cil.len entre els 4,5 i els 77
m2., que podran ser utilit-
zades pels propietaris de
les vivendes que confronten
amb cada una d'elles. El
preu de les parcel.les, per
aquells que decideixin
comprar-les, s'ha fixat en
5.000 ptes. per metre qua-
drat.

Els que no vulguin
comprar el terreny, podran
aprofitar-lo per a ús propi i
cuidar-lo, sense que això
els confereixi cap dret de
propietat.

P.P.

El text de la carta es el se-
güent:

"Dia 10 de maig de 1992 vaig
posart el meu nomenament de
REGIDOR en mans del Grup Par-
lamentan Socialista. El dia 20 del
mateix mes i any he rebut la con-
formitat amb la congruencia de la
meya resolució, de part de la
Comissió Executiva.

Els motius són per ética per-
sonal, ja que, en conciencia, no
puc prendre part, ni actiu ni pas-
siu, amb una direcció d'un
AJUNTAMENT el cap del qual i
el seu tinent van contra els meus
principis morals.

Públicament diré a FORNA-
LUTX les meves raons que m'han

duit a aquest convenciment. Us
promet que taré feina des d'un
altre caire -amb més força, si vo-
leu- amb el propòsit ferm de no
abandonar cap dels camins que
he començat com a regidor".

No hi ha renúncia

Rebuda que fou aqueixa
instància a l'ajuntament, se li
comunicà que no podia ésser-li
acceptada corn a dimissió de re-
gidor, perquè no figurava expres-
sament la renúncia al seu càrrec.
Se li argumenta, igualment, que
la posta del nomenament de re-
gidor en mans del Grup Parla-
mentari no entra dins cap dels
supòsits prevists per la llei.

Tres dies després, Agusti Se-
rra remete a l'ajuntament un se-

gon escrit que deia el següent:
"Si a la nota 'que us vaig en-

viar el 23 d'aquest mes i any no
vaig emprar el mot "RENUN-
CIAR", fou perquè consider que,
quan algú renuncia, es que ce-
deix qualque dret o cerrec. Jo,
dins l'Ajuntament de Fornalutx,
no he tengut opció a cap classe
de responsabilitat Sois se m'ha
demanat el "SI" o el "NO"  d'allò
que ja esteva predisposat i apro-
vat dins el fórum intern de la bat-
lia.

Per contra, el Reglament
d'Organització, Funcionament i
Règim juridic de les Entitats Lo-
cals diu que una de les causes
per cessar un concejal pot ésser
la renúncia de /'interessat, que
haurà de fer efectiva per escrit
davant el PLE DE L4 CORPO-

RACIO.
Davant aquesta exigencia le-

ga/us
Renunek al nomenament

de regidor a Fomalutx que du-
rant un any redó va estar ins-
crit dins el número de conce-
jals a l'ajuntament de Foma-
lutx, corn a independent, en
nom del Partit Socialista Obrer
Espanyol.

A més d'aquesta dimissió, vull
manifestar el meu rebuig total,
per tal que quedi escrit, ja que no
consta dins cap acte, als insults,
befes i paraules grolleres i
bastes que dirigeixen el Batle,
Jordi Arbona, i el seu Ti-
nent-batle, Josep Puig, quan
algú no va per les seves i , més,
dins el camp de les pessetes (no
de passes, SillÓ de doblers)"

GALERIA
D'ART

DEL CAFE NOU
SOLLER

ELNA SUZI
ERNEST WOELKI

se complacen en invitarle
a la inauguración de la

exposición hoy viernes, 29 de
mayo a las 19,00 horas.

C/. Isabel II, 23

Exposición
del 29 de mayo

al 14 de junio 1992



Publicacions

La revista de "So Nostra"
reprodueix un article
de Veu de Sóller

Escassa incidència de la vaga
general a Sóller

Redacció

La vaga general convocada a l'es-
tat espanyol per ahir dijous va tenir
una incidencia poc notable a la nostra
comarca.

La vaga fou seguida majoritària-
ment a sectors com els transports,
comunicacions i l'ensenyament, en
els quals el Govern havia establert els
corresponents serveis minims que
s'acompliren sense cap tipus de pro-
blemes. Són els cassos del Ferrocarril
de Sóller, Correus o els Instituts de
BUP i FP.

Quant al comerç la vaga general
d'ahir no va ser seguida per molts es-
tabliments.

Al nucli urbe de Sóller més del 90
per cent dels botiguers obriren les se-
ves tendes que estaven sortides de
tot tipus de productes.

La major incidencia de la convoca-
tòria al sector dels transports entre

i la Península pot fer que avui
manquin alguns productes importats
als prestatges dels mercats.

Al Port de Sóller foren més els es-
tabliments que es tancaren, tot i que
la incidencia no fou l'esperada pels
sindicats convocants.

A l'Ajuntament

A l'Ajuntament de Sóller tots els
funcionaris feren vaga i s'establiren
els serveis minims per no paralitzar la
gestió diària. No obstant la Brigada
d'Obres i de Netetja no secunde l'atu-
rada. En el sector sanitari cal esmen-
tar la poca incidencia de la protesta i
el funcionament continuat del Centre
de Sóller.

En el sector de la construcció no
hi hagué aturades.

Sector turístic

Els qui viuen més directament del

Turisme a les Balears són els més per-
judicats per les noves meSures del
Govern Central.

Tot i això la seva protesta no fou
important a la nostra comarca i el per-
centatge d'aturats no sobrepassà el
30 percent.

Els moti u s

Els motius de la convocatòria de la
vaga són la sol.licitud de retirada del
Decret Llei ("decretasso") que retalla
les prestacions per atur, la retallada
en el dret de vaga, la no negociació
d'una política industrial activa i la no
negociació d'un Pla de Convergencia
amb Europa en treball, benestar so-
cial, nivells de renda i democràcia a
les empreses.

Quant a les prestacions per atur el
Decret Llei exigeix dotze mesos de
cotització per tenir dret a l'asseguran-
ça d'atur.

Conferència
sobre el
Projecte
Leader a
Sóller i
Fornalutx

Da 4 de juny, cous,
es te una conterencla
sobre el Projecte Leader
de la Sena de Tramun-
tana a la Sala Magna de
les Cases de la \Re. Se-
rá a les 19 h. i este des-
tinada al públic en gene-
ral.

Posteriorment,	 el
mateix dia, la conferen-
cia es traslladarà a For-
nalutx i a les 2030 hores
i també a la Sala de
l'Ajuntament es repetirá
el tema per als habitants
de la vila veinada.

Bailada a
Plaga de
l'Escola de
Sant Lluis
de Menorca

J.A.

Diumenge, dia 31, el
Grup de Menorca "Escola
de Balls de Sant Lluis" vi-
sitaran Sóller acompan-
yats d'un grup de sona-
dors anomenats "S'Ai-
xam". Venen amb l'Esco-
la de Mallorquí de Mana-
cor i passaran la jornada
per Sóller amb "Aires
Sollerics".

A les 12 del migdia,
faran una ballada a Placa
i després dinaran tots
plegats a Can Dulce.
questa activitat s'em-
marca dins les que acos-
tuma fer el grup solleric
de mantenir contactes i
intercanvis amb altres
agrupacions de les hiles.

Pro-música mostrà el treball constant
extens programa d'obres que es destacà per
una segona part totalment dedicada al com-
positor romàntic Mendelssohn. Durant tot el
concert el grup coral, interprete les obres i es
pogué apreciar la tasca que assaig darrera
assaig ha realitzat durant tot el curs d'una
manera constant: Afinació, interpretació clara
de cada obra segons el seu estil i sobre tot
seguretat en tot moment.

Redacció

Encara que aquesta crònica arribi unes
setmanes tard, val la pena remarcar la noticia
del concert que oferí la Coral Sollerica
Pro-Música Chorus durant les festes de Sa Fi-
ra.

A l'església de l'Hospital, la coral oferí un

Joieria Clàssic.
PRIMERES COMUNIONS

PREUS INTERESSANTS

ATENCIO !!
PER CADA COMPRA L'OBSEQUIAM AMB UNA COMPOSTURA.

VISITAU-NOS	 C/. LLUNA, 28
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Jaume Casasnovas

Aquesta setmana ha sortit
a la Ilum la revista interna de
"Sa Nostra" i ella n'és la núme-
ro 6 de totes guantes s'han
imprès.

En aquesta ocasió, a la
plana 17, es reprodueix un ar-
ticle que en el seu dia va
publicar Veu de Sóller i que
du com a titular: "Sa Nostra
beneficia els estudiants amb
la concessió de beques". El
seu contingut es una orienta-
ció per aquelles persones que
vulguin realitzar estudis a
l'estrager i que vulguin també
optar a una beca de financa-

Tercera Edat

Excursió al
Delfinarium

J.S.

Una nova excursió
celebraren els membres
de la Tercera Edat di-
jous de la setmana an-
terior, al Delfinarium.
NOves atraccions: del-
fins, papagais, lloros i
altres animals entreten-
gueren i admiraren a
tothom amb les seves
entremaliadures i jocs.
Després de la visita, un
dinar ben condimentat i
abundós servit al mateix
Delfinarium.

Els participants a
l'excursió tornaren tots
contents i satisfets, ha-
vent passat unes hores
inoblidables en com-
panyia dels animals en-
sinistrats.

Montision

Pel proper dia 18 de
juny, dijous, l'Associació
de la Tercera Edat or-
ganitza una nova ex-
cursió. En aquesta oca-
sió es visitare el mones-
tir de Montision, a Porre-
res, i el Puig de sant
Salvador, a Felanitx.

ment grattiil

Joan Vigo

Aquest mitjà de comuni-
cació intern, es depenent de
l'Ama de recursos humans de
la institució d'estalvis. De la
seva elaboració i composició
n'ha estat el responsable, fins
ara, el solleric Joan T. Vigo,
col.laborador circunstancial
del nostre setmanari.

El format de la revista es el
tamany foli i compta amb 24
planes, algunes d'elles a co-
lor, distribuTdes en tots tipus
d'informació, sempre emmar-
cada .7.: ins noticies de la orò.
praartV t.

Pintura

Exposició
col.lectiva
d'Elna Ernest
I Suzi Woelki
al Cafè Nou

Salvador Martínez

Avui divendres podrem
gaudir a la sala d'exposicions
del Café Nou d'una interessant
mostra d'art d'avantguarda de
les artistes Elna Ernest i Suzi
Woelki. La inauguració será a
les 19h. d'avui divendres.

La intenció de la seva obra,
el que cerquen, amb aquesta
col.lectiva, es que la màgia de
la pintura ens pugui fer tenir
noves sensacions abans no
experimentades.

Per altra banda aprofitam
aquestes línies per fer saber al
públic en general que el nostre
amic Pep Girbent torna a ex-
posar part de la seva obra,
aquesta vegada a la galeria
Horrach Moye de Ciutat.

Podem avançar que la qua-
litat, seriositat de treball i un
ferme compromís de pintor
torna a ser la tònica general
dels seus quadres.

La propera setmana, des
d'aquestes mateixes planes,
donarem una àmplia inform%
ció de les obres i opinions
d'aquests autors.
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Cada mes es realitzen importants
sorteigs entre tots els beneficiaris
de NÓMINA VIVA, corn...

PAGUES MENSUALS DE
100.000 PESSETES.

VIATGES
Formidables viatges a diferents
capitals del món.
REGALS
Videos, Televisors color, Cadenes
musicals, ràdio-cassettes, Walkmen
i molts d'altres regals interessants.

FACI VALER LA SEVA
NÓMINA

8
	

Dret a veu
	 Veu de Sóller/ 29 de maig del 1992

Gatos y perros
de compañía

Sumiso y obediente, el
perro, le sacamos a pasear
casi siempre atado y contro-
lado a diferencia del gato que
va y viene solo, libre y no de-
pendiente de nadie.

Esta es lo que distingue
ambas especies como anima-
les de compañía para el hu-
mano: El uno, perro, desarrolla
un comportamiento social
como individuo de un grupo
organizado, con un status
pre—definido entre los de la
manada o familia animal —hu-
mana, siendo dominado o
dominante según las circuns-
tancias, y se caracteriza por
su obediencia y lealtad. El
otro, el gato, no pertenece a
ningún grupo, manada o fami-
lia organizada, caza sólo, las
relaciones con los de su es-
pecie son complejas y las de-
pendencias respecto de los
humanos son preferentemen-
te alimenticias.

Quizás es por ello que los
amantes de los perros son di-
ferentes de los que quieren,
conviven o cuidan gatos, los
anglosajones lo resumen en la
frase: "artists like cats; sol-
diers like dogs". Al hilo de ello,
es un hecho cierto que entre
las personas que se manifies-
tan amantes de los gatos una
mayoría son del sexo femeni-
no y para que nadie se moles-
te, quiero señalar que desde
hace algunos años en casa

Glosa

puede vivir el perro.
El gato es capaz de so-

brevivir sin depender de la
ayuda del hombre, pero al
mismo tiempo es víctima de
su libertad, se les permite vivir
porque no son molestos para
nuestro entorno e intereses,
pero al no tener "dueño" no
gozan de ninguna protección
y es por ello que en nuestro
valle sobreviven muchos ga-
tos famélicos y enfermos, es-
perando que amigos huma-
nos les alimenten y cuiden
respectando su particular
forma de vida libre.

El placer que produce ver
y observar tranquilamente la
elegancia y compostura de
movimientos del gato, los sigi-
losos desplazamientos y la
mímica de sus actos, espe-
rando, vigilando o persiguien-
do, una mosca o una bola de
papel; cuando realiza la meti-
culosa y ordenada limpieza de
su cuerpo, parece que el
tiempo se enlentece, no hay
ninguna prisa, hasta el punto
de relajar el observador.

No es de extrañar que en
algunos lugares sea un privi-
legio compartir el hábitad con
un gato.

ANTONI COLOM
—Veterinari—

disfrutamos de gata en vez
de perra.

El perro para vivir inde-
pendiente del ser humano,
necesita formar grupo o ma-
nada con los de su especie,
es por ello que sólo en el me-
dio salvaje se da esta posibili-
dad ya que en el entorno hu-
máno se les persigue y elimi-
na cuando se agrupan, al ser
molestos y perjudicar los inte-
reses (rebaños, granjas, resi-
duos...) del hombre, es por
esta razón, que únicamente
con la protección del humano

Es veritat o mentida?
Es poble ho té tot arreglat
	

A ses pròximes ja me direu
una batlesa de primera 	 quin partit ha tret notable.
bona atlota i fanera
que esta 'Hure de pecat. 	 Els tres de l'"Apocalipsis"

a Sóller no han arribat;
Els que estan al seu costat

	
lo que tenim és molt honrat

tot són persones honrades
	

i no mos daran perjudici.
no saben fer pardalades
o fins ara no ho han demostrat.	 Sollerics, no poseu en dubte

que si els que hi ha no ho fan bé
Només volen bé pes poble: 	 els fotran an es carrer
sollerics, no vos preocupeu!

	
a cops de mànec de fusta.

La familia de
Don Bernat Ordinas Cabot,

l'amo des Cafè Espanya vol expressar la seva
gratitud per les mostres d'afecte rebudes

per part del poble de Sóller.

CAIXA DE BALEARS



VEU ESPORTIVA
Futbol Ill Divisió

En el darrer partit marcà els tres gols

Tudurí, "Pichichi" de
Tercera Divissió Oler

Tuduri, tres gols com a tres sols.

Cordassor - S. Eulálla 	 4-2
Poblense -Portmany 	 4-0•
Arenal - Cob d'Or 	 7-0
Ferrones - llosetense 	 3-0
P. Colvió -Badia C.M 	 2-1

Ja

Mallorca At - Fernolense 	 2-3
Baleares -España 	 3-0
Sóllir-Seislón 	 3-0
iba° - Mayor 	 5-0
Son Roca - Manacor 	 0-0

E	 F	 OF	 OC	 Pilotos
Ibiza 	 38 29	 6	 3	 78	 16	 64+26
Manacor 	 38 26	 2	 10	 59	 30	 54+16
Boleares 	 38 22	 9	 7	 61	 36	 53+15
Mallorca At 	 38 21	 10	 7	 59	 31	 52 +14
P. Colvió 	 38 17	 11	 10	 60	 31	 45	 +7
Portmany 	 38 19	 7	 12	 44	 40	 45	 +7
Fernolense 	 38 16	 10	 12	 52	 41	 42	 +3
5411er 	 38 17	 7	 14	 56	 38	 41	 +3
Cordassor 	 38 15	 10	 13	 46	 46	 40	 +3
Sodio C.M. 	 38 13	 13	 12	 50	 41	 39	 +1
Aloyor 	 38 13	 9	 16	 48	 46	 35	 -3
S. Eulólia  	 38 11	 12	 15	 42	 44	 34	 -4
Arenal 	 38 10	 12	 16	 43	 39	 32	 -6
Ferrones 	 38 10	 12	 16	 45	 45	 32	 -6
Son Roca 	 38 12	 8	 18	 35	 45	 32	 -6
Llosetense 	 38 10	 12	 16	 45	 56	 32	 -6
Poblense 	 38 9	 12	 17	 39	 45	 30	 -8
España 	 38 10	 6	 22	 38	 68	 26-12
Seislán 	 38 9	 5	 24	 31	 60	 23-15
Calo d'Or 	 38 2	 5	 31	 15	 148	 9-29

Collerense - Port de 5611er 	 3-I Consell - Génova 	 0-0
Artó - Pto. Pollensa 	 1-0 Cide - Morgoritense  	 3-3
Independiente - Soledad 	 1-3 Petra-Escolar 	 1-0
Sto. Eugenio - Sant Jordi 	 4-0 Alquería - Rotlet Molinor 	 3-2
J.Sollista de S. - At. Rolo! 	 1-2

1	 O	 E	 F.	 OF	 GC	 Puntos
Génova 	 34	 22	 6	 6	 79	 35	 50 +16
At. Rafal 	 34	 21	 6	 7	 80	 28	 48 +14
Consell 	 34	 20	 8	 6	 60	 31	 48 +14
Soledad 	
Independiente 	

34	 19	 4	 11	 52	 39	 42	 +8
34	 17	 7	 10	 58	 51	 41	 +7

Morgaritense 	 34	 14	 II	 9	 62	 50	 39	 +5
Ode 	 33	 13	 7	 13	 61	 52	 33	 +1
Sto. Eugenio 	 34	 11	 Ii	 12	 45	 43	 33	 -I
Port do Sida«. 	 33	 13	 6	 14	 63	 64	 32
Petra 	 34	 12	 8	 14	 46	 49	 32	 -2
Rotiet Molinar 	 33	 14	 4	 15	 48	 55	 32	 -2

 	 34	 13	 5	 16	 52	 64	 31	 -3Collerense
 Alquería 	 34	 10	 10	 14	 51	 67	 30	 -4

Pto. Pollensa  	 33	 13	 3	 17	 49	 51	 29	 -5
Artá 	 34	 10	 9	 15	 43	 63	 29	 -5
Escolar 	 34	 8	 9	 17	 38	 62	 25	 -8
Sont Jordi 	 34	 9	 6	 19	 55	 87	 24 -11
J.Sollista de S. 	 34	 2	 6	 26	 27	 79	 10 -24

-1•11n1n11MILIAI

CADETS

Bunyola 1 C.F. Sóller 9

Alineació: Gregori, Ribas,
Padilla, Martínez, Burgos,
Rodríguez, Ros, Casas, Car-
bó, Hernaiz, Enseñat

Gols
3 — Casas, Carbó
2— Hernaiz
1 — Enseriat

Comentari
El partit ajornat amb el

Bunyola es disputa el passat
dissabte però si arriben a sa-
ber el bunyolins la pallisa que
els esperava no crec que
l'haguessin volgut tornar repe-
tir.

Va ser un partit de principi
a fins al final solleric, en tot
moment el domini i el bon joc
foren pel Sóller.

Com varem dir la setmana
passada cal destacar la bo-
nissima campanya feta pels
al.lots d'en Bestard quedant
tercers classificats.

Enhorabona a tots!

BENJAMINS

Platges de Calvià 2
Sollerense2

Alineació: Carbonell, Her-
nández, Torrens, Enseñat, Bo-
ta, Bauza, Alcover, Campo,
Adrover, Timoner, Barceló.
Gols:
1 — Adrover, Bauza.
Comentad:

Va ser un partit molt bonic
on els al.lots d'en Ventura va-
ren saber en tot moment corn
dur la confrontació.

No varen permetre que els
locals es fessin amb el partit
estant molt damunt ells,
d'aquí aquest resultat tan fa-
vorable pels sollerics.

Proper partit: Sollerense
— Independiente amb el re-
sultat d'anada de 4-0 pels de
Ciutat.

Altres resultats:
El Sóller, l'altre equip ben-

jamí, va tenir jornada de des-
cans. El seu proper partit sera
amb La Porcincula i el resul-
tat d'anada fou de 1-2 pel
Sóller.

FUTBOL INFANTIL

Sant Marçal 3— Sollerense 7
Sollerense: Lladó, Marroig, Ga-
lindo, Ventura, Notre, Puig,
Bernat, Ravi, Serafín, Coll, Vic-
tor (Morell, Querol, Ernest,
Guerrero, X. Ensenyat).

Gols:
3 Victor, 2 Marroig. (els dos de
penal), 1 Ravi, 1 X. Enseflat

Comentad:
El Sollerense desaprofita

la darrera oportunitat per re-
bassar la seva compte de
gols que es menten en 7,
contra el cuer Sant Marçal, el
Sollerense tingué mala sort i
no s'en va poder dur 2 o e
més cap a la vall. En el primer
minut el Sollenrense ja
s'avançava en el marcador, i
al acabar la primera part el re-
sultat ja era de (3-0) a favor
dels Sollerics. A la segona el
Sollerense segui dominant i
tinguent ocasions clarisimes
de gol pero no es materiaht-
zaven els locals aprofitaren els
contrataos per aconseguir els
seus tres gols.

CALLE BAUZA, rf 9
TEL. 63 33 50

TELEFAX 63 33 12
07100 SOLLER

MALLORCA - ESPAÑA
TITULO A. BAL 195

SUPER iFERTA PAMPLONA
SALIDA DIA 12-06-92 A LAS 07.55 h.

REGRESO DIA 14-06-92 A LAS 23.45 h.

HOTEL 3 ESTRELLAS EN MEDIA PENSION MAS TRASLADOS
DE LLEGADA Y SALIDA MAS AVION

TODO POR 19.550 Ptas.

SOLO AVION
IDA VUELTA 14.500

SOLO IDA 8.500

VIAJES

Futbol base

Port de Sóller 1
Port de Salen García,

Coll, Piza, J. Arbona, Bauza,
Cabot, Jorquera, P. Arbona,
Martinez, Manrique Agulló

Camvis: Pardo i Vázquez
perP. Arbona Martinez.

Port de Pollença: Ortega,
Cantallops, Reynés, Sabater,
Castaño, Llompart, Riusech,
Camacho, Lorente, Comas i
Sánchez.

Camvis: Crespi i Villalonga
per Llompart Sánchez.

Arbitre: Senyor Bueno

Ambas, que mostra targes
grogues pel Port de Sóller a
Coll, J. Arbona i Martinez
pel Port de Pollença a Riu-
sech.

El Port de Sóller
mimes sumé un punt

En el partit jugat el dissabte
passat, el capvespre, (pen-
dent, ajornat per la pluja), en el
Camp Infant Lois, del Port de

Sóller, l'equip de la Barriada
Marinera només pogué empa-
tar, decepcionant un poc a
l'afició que esperava un millor
final de Lliga.

El Port queda enmig
de la classificació

El Port de Sóller ha acabat
. la Lliga quedant enmig de la

classificació, tinguent nomás
un negatiu, el de dissabte.

Port de Pollença 1

Futbol Primera Regional

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 tendrà lloc el pròxim dia 29

de maig, a les 19,30 h. en primera convocatòria i a 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.

29 de maig del 1992 / Veu de Sóller

Resultados y clasificación

Bielet

Sóller: Juanjo, Sánchez,
Nadal, Brugos, Bestard, Mar-
tin, Mann, Tovar, Tudurí, Hur-
tado i Cladera.

Camvis: Minut 55 Rodri-
guez per Cladera i minut 79
López per Marín.

Seislan: Tomé, Palos,
Martinez, Cote, Tia, Salva,
Raul, Sans, Espineta, Calucha
¡Morales.

Camvis: Minut 46 Botubot
per Espineta.

El Sóller no juga la
Copa del Rei, però si
guanyà el partit

-
Darrer partit de Lliga el ju-

gat el passat diumenge en el
Camp d'en Maiol.

Comença amb una bona
brusca, que anava minvant
així corn avançava la primera
part. Indubtablement el mal
temps lleva molt de públic a
l'espectacle

El Seislan començà ju-

gant molt be enmig del camp
a la defensa, el que fe que el

Sóller estás agarrotat, sen-
se fer cap jugada de perill,
arribant als minuts de des-
compte de la primera part,
en els que un defensa del
Seislan toca la pilota amb
la mil dins l'àrea, xutant el
penal en Tuduri que obri el
marcador.

Segona part, bon joc
i gols

Jugant amb el marcador a
favor, el Sóller camvià comple-
tament a la segona part, do-
minant i fent jugades de perill,
desplegant un bon joc que
entreteníi agrada al públic.

La Copa del Rei per
una altra temporada

El que fa dos mesos pa-
reixia aconseguit, ha passat a

la història, degut a haver per-
dut, els sollerics, 8 punts se-
guits. El C.F. Sóller ha quedat
a les portes de jugar la Copa
del Rei.

Probable camvi
d'entrenador

Segons els darrers rumors

per la nostra localitat, encara
no confirmats oficialment, en
Nico no vol seguir corn entre-
nador del Sóller, càrrec que
molt possiblement ocupara
l'actual jugador solleric Mi-
guel Bestard.

Seguirem informant en
properes edicions!.
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1942/92 Joventut Mariana, 

TEMPORADA 1972/73.
Drets: Josep-A. Bauze (Delegat), Miguel-A. Rosselló,

Ramon-J. Oliver, Miguel-A. Colom, Miguel Arbona, MarceLli
Rullen, Mateu Ramon (Entrenador).

Ajupits: Joan Lladó, Pau Rullen, Carles Grauches, Bartomeu Timoner i Gabriel Darder.

TEMPORADA 1973/74. JUNTA DIRECTIVA DEL CLUB.
Drets: Joan Torrens, Josep Palmer, Joan Reynés, Ramon-J. Oliver, Joan Puigserver, Miguel Fon-

tanet.
Ajupits: Josep-A. Bauzà, Maties Estades, Bartomeu Timoner i Mateu Ramon.

Joan

A la temporada 1968-69 el Joventut Mariana tornà
participar a la competició oficial, presidint el club en
aquelles dates en Joan Reynés, sent el seu entrena-
dor l 'ex-jugador Joan Liado!).

La plantilla la composaven els germans Jaume i
Gerard Pasárt, Josep Jorquera, Joan Mayol, Mi-
quel-A. Arbona, Bernardi Celià, Caries Grauches,
Gabriel Darder, Bartomeu Timoner i Amador Esta-
rellas.

El debut es produí a Ciutat, contra el Levante, amb
el resultat de 27 a 34 a favor del Mariana.

El Mariana
desde

1968a1984

Fins ara els sollerics han participat a les competi-
cions oficials, si Lié des de la temporada 1983-84 l'equip
no ha tingut representació dins la categoria de seniors
masculins.

Hem de recordar que a la temporada de 1977-78 els
seniors dels Joventut Mariana aconseguiren el Títol de
Campions de Mallorca, i posteriorment a Sant Antoni
Abat s'imposaren als campions de Menorca i Eivissa,
aconseguint el Tito! de Campions de Balears, el que
els donà dret a enfrontar-se al Sant Miguel de Molins de
Rei (Barcelona), per l'ascens a Categoria Nacional,
imposant-se els catalans per millor basquetaveratge.

Continúa a la pàgina següent

TEMPORADA 1973/74.
Drets: Josep-A. Bauze (Delegat), Miguel Arbona, MarceLli Rullen, Ramon-J. Oliver, Miguel-A. Co-

lom, Josep Hidalgo.
Ajupits: Joan Lladó, Pau Rullan, Bartomeu Timoner, Gabriel Darder, Pere Martinez.

TEMPORADA 1976/77.
Drets: Bartomeu Timoner (Entrenador), Ramon-J. Oliver, Marca!' RulIàn , Rafe! de Santiago,

Jaume Pinya, Caries Grauches.
Ajupit: Guillem Alomar, Gabriel Da rder, Miguel-A. Rosselló, Josep Rullen i Joan Lladó.

Montacarques
Formigoneres
Martells elèctrics
Motors de corrent
Martells rotatius

Talladores d'herba
Talladora de gespa
Bombes d'aigua
Máquines de disc
Carretilles

Venda i Lloguer de Maquinària
Cl. Victòria, 48-A - Tel. 63.23.71 - SOLLER

ceAfac,ietf

Pizzería — Café — Croissantería

Cl. Lluna, 5. ZI 630907-07100 SOLLER

PIZZAS PARA LLEVAR

PERRUQUERIA MARGARIDA
Comunica als seus clients que a partir

de dia primer de juny comença l'horari
d'estiu. Dimarts, dimecres i  dijous

capvespre tancat. Els mantins obert,
i divendres i dissabtes obert tot el dia.

C/. Sant Joan, 22. Telf. 630742.

RESTAURANT
CAN JACQUES

Comunica a sus clientes y amigos,
su próxima reapertura hoy viernes

día 27 para sugerirles nuestras
especialidades. •

C/. San Pedro, 9 - Tel. 63 37 98



Incerta participació al Auto Hebdo Sport
Joan

Per demà, dissabte, el pilot solleric An-
toni Forteza (Seat 127 Fura) tenia previs-
ta la seva participació a la quarta prova
(segona de circuit) del Criterium Auto
Hebdo Sport, Campionat que es disputa
a 4 Ral.lis secrets i 3 proves en el Circuit
de Calafat (Tarragona).

Per?) han començat ja a surgir els pro-
blemas. En primer lloc els esmorterdors
nous que havien de montar, encara no
havien arribat de Barcelona, a l'hora de
redactar aquestes lines (dimarts). Segon,
la vaga general del dijous fa perillar també
la seva participació, ja que havien de sortir
aquest dia, amb Naviera Mallorquina, cap
a Barcelona. Esperem que el solleric, jun-
tament amb el seu mecànic Pau Abra-
ham, solucionin aquests impediments, i
puguin superar la dotzena plaga aconse-
guida ala anterior competició.

Les Primeres Autoritats presents
al Sopar del 50 Aniversari

Més de 300 aficionats
assistiren a l'acte

Jota
	

CADETS MASCULINS

Dins un gran ambient
es celebrà el passat dis-
sabte a l'Hotel Esplendido
l'anuntiat sopar del C in
quantè aniversari del
Joventut Mariana.

Hi estaren presents les
primeres autoritats locals
e illenques. Entre elles la
nova batllesa Isabel Al-
cover, l'ex-batlle Joan
Arbona, el President de la
Comissió d'Esports Anto-
ni Burgos, el Regidor
Bemat Cabot, el Presi-
dent de la Comissió d'Es-
ports del Govern Balear
Ramon Servalls, el Pre-
sident de la Comissió
d'Esports del C.I.M. An-
dreu Riera, destacades
figures del bàsquet corn
Epi, Alvarez, Rafe!
Rullim, o el popular co-
mentarista Pedro Barthe.

Es Iliuraren diplomes,
una reproducció de la
primera cistella i una me-
dalla d'or, als primers ju-
gadors del Mariana i a
tots els Presidents que
ha tingut aquesta Insti-
tució. I dues plagues, una
al Convent (Col.legi
Sagrats Cors), lloc on
practicament nasqué el
Joventut Mariana, i l'altra
al Col.legi Sant Vicenç
de Paul, per cedir-los les
seves intal.lacions, a més
d'una cistella a Joan Ar-
bona per la seva col.labo-
ració.

MINIS MASCULINS

Sant Josep 54 -
J. Mariana 42

Bon partit el jugat en
el Poliesportiu de Sant Jo-
sep. La igualtat fou la
tònica que dominà tot
l'encontre, tant sols al fi-
nal els locals lograren im-
posar-se.

A destacar lo elevat
del ternpteig.

J. Mariana 64 -
Prohaci 62

Els locals tenien que
superar 8 punts. El partit
fou trepidant. El Mariana
a certes fases del partit
logra superar la diferencia
que portaven els visitants,
però el seu joc no tingué
la continuitat suficient, i al
final es tingueren que con-
formar amb una mínima
victòria, que no lleva cap
mèrit a l'excel.lent cam-
panya feta per aquests
fantàstics al.lots.

JUVENILS FEMENINS

J. Mariana 63 -
Perles 40

Semi -final del Torneig
de la Comarcal de Bás-
quet, sense cap pro-
blema pel Mariana que
ha superat al Parles en els
dos partits.

Es segueix mantin-
guent el bon nivell acon-
seguit a finals del Cam-
pionat el que fa que es
practiqui un bàsquet de
qualitat.

INFANTILS MASCULINS

J. Mariana 95 -
Pedes 37

Una altra contundent
victòria. L'excel.lent ni-
vell tècnic aconseguit
per alguns jugadors fa
que es vegin jugades
d'una gran bellesa, l'aspe-
rit de companyonatge
existent es veu damunt el
terreny de joc, en el que
ningú demostra cap tipus
d'egoisme a l'hora de
passar el baló al company
millor situat.

Resumint: Un gran
campionat per un me-
rescut Campió: EL MA-
RIANA.
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Drets: Miguel Fontanet, Josep
Josep-A. Perez de

Mendiola, Pere Llompart,
Marcelii Rullen, Miguel Coll,
Caries Grauches i Bartomeu

Timoner.

Ajupits: Guillem Alomar,
Ronald Cole, Gabriel Darder,
Josep Borres, Rafe! de San-

tiago i Bartomeu Rullen.

Vé de la página anterior

Durant aquest temps han ocupat el càrrec de presi-
dent: Joan Reinés, Joan Torrens, Miguel Fontanet,
Gabriel Moyb, Josep Rullán i Gabriel Darder.

D'entrenadors: Joan Lladó, Mateu Ramon, An-
dreu Bernat i Bartomeu Timoner, mereixent menció
especial els jugadors Gabriel Darder, Ramon Oliver,
Caries Grauches i Marcel.li Rufián, els quals, junta-
ment amb en Bartomeu Timoner (primer corn a juga-
dor i després corn a entrenador), han defensat durant
més de 15 anys els colors del club.

A la temporada 1976-77 s'incorporà a l'equip l'ame-
ricá Ronald Vincent Cole, aconseguint-se el Campio-

Automobilisme

1942/9250 anys de básq uet

nat de Mallorca, i a l'any següent (corn hem comentat
abans) el Campionat de les Balears.

El fitxatge no fou fácil, ja que tenia una oferta del
Patronat, que militava dins la categoria nacional, i la di-
rectiva tingué que pujar molt fort per incorporar-lo a la
plantilla. Decisió molt encertada, ja que corn es lògic
tingué un paper molt important al Campionat.

Aquesta temporada s'incorporaren també aquests
jugadors forans: Josep Borràs (Yanko), Pere Llom-
part i Perez de Mendiola, que juntament a n'en Gui-
Hem Alomar, Gabriel Darder, Marcel.lí Rullim, Mi-
guel Coll, Rafel de Santiago, i Caries Grauches,
baix de la direcció d'en Tolo Timoner, han estat els
que han donat al club el darrer títol senior masculí.

JOVENTUT MARIANA
CAMPIO DE BALEARS

TEMPORADA 1977-78

Pista "Ca Nostra" (Sant Antoni
Abat-Eivissa). Dia 25-03- 78.

PETITS ANUNCIS

Telf. 63 1462 i 63 03 87.RECEPCIO DE
PUBLICITAT per al
"Diario de Mallorca":
esqueles, publicitat en
general, classificats,
etc.

Telefonau al 63.14.62

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

COMPRAM
MOBLES i qualsevol al-
tra cosa rústica o anti-
ga. Pagam al comptat.
Antiguitats Antoni de
sa Coma (Jeroni Bisbal).
Carrer del Vicari Pas-
tor, 8. Tell. 63.08.65 i
63.07.68.

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

teressants.
63.03.83.

SE VENDE PISO 106
m2., tercera planta: tres
habitaciones, cocina
amueblada. Calle Fran-
cia. Puerto Sóller. Hipo-
teca del 70 % a 10 arios
a La Caixa. Resto, faci-
lidades. Telf. 63 07 97.

GAS-OIL per a cale-
facció a domicili. Telf.

VENC HORT devo-
ra el Cementiri, amb
porxo i mitja hora d'ai-
gua.

Tell. 63 08 56.

SE VENDE LOCAL
apto para garage, al-
macén o vivienda. Su-
perficie, 120 ó 240 m2.,
más 200 m2. de huerto.

Telf. 63 04 68.

VENDO PISO zona
Es Través. Segunda lí-
nea. Dos habitaciones,
dos baños, cocina
amueblada, calefacción
central, vistas al Puerto
y 100 m2. de jardín pri-
vado. Telf. 63 07 97.

PERDUDA cadena
de baula i creu mallor-
quina. Es gratificara la

devolució. Telf. 63 07
53.

SE VENDE tresillo
en buen estado y dos
butacas. Tell. 63 04 05 y
63 02 06.

ES NECESSITA al.lo-
ta matins i capvespres
per fer feines de casa i
guardar nins. Tell. 63 28
73, de 11 a 13 h., i de 18
a 20 h.



Protecció pel pont del
Carrer de sa Font

P.P.

En el darrer Ple or-
dinari corresponent al
mes de maig, el regidor
Joan Alberti proposà
que fos col.locada una
barana metàl.lica a
banda i banda del pont
que travessa el Torrent
Major, en el Carrer de
sa Font, per tal d'evi-
tar desgracies.

Els paretons de pro-
tecció del pont havien
quedat parcialment en-
terrats arran de l'enci-
mentat del Cami del
Creuer que es realitzà
aqueix hivern passat.

Això feia que el pas
de vehicles i vianants
per aquell pont com-
portas cert perill degut
a la poca protecció.

No fa gaire temps,
un infant esta a punt
de caure dins el torrent
quan circulava en bici-
cleta i tengué dificul-
tats en controlar la má-
quina.

La proposta del re-
gidor Alberti fou accep-
tada per unanimitat i la
barana de ferro es tro-
ba ja construida i pin-
tada. S'espera que la
setmana que ve es pu-
gui procedir a la seva
instal.lació.

Fornalutx
passat uíidecres es simulà un

rescat amb un helicòpter dr SAR  

Jaume Casasnovas

Dijous de la passada setmana
es desplaça a Sóller un helicòpter
del Servei Aeri de Rescat -SAR-,
amb la intenció de preparar de for-
ma teórica, i tenir una primera presa
de contacte, amb aquelles perso-
nes que havien de prendre part a
un simulacre de rescat de muntan-
ya en el que participaren diferentes
forces: SAR, Protecció Civil, Unió
de Radio aficcionats Espanyols,
Policia Local, Bombers i Creu
Roja.

La primera fase es basa amb
mostrar tot el funcionament del ma-
terial que seria utilitzat per tal mo-
tiu: les emisores, camillas, grues
etc. Després un membre de cada
col.lectiu deis participants, anaren
volant a reconèixer l'espai on s'ha-
via de dur a terme el rescat el pas-
sat dia 27 de maig. La zona escolli-
da fou la dels embassaments de
Cúber i Gorg Blau. La maniobra fou
qualificada con d'èxit total. 

Església         

CINCO RAZONES
PARA HACER SU
DECLARACION DE
RENTA 1991 EN:1=10111T,ER

ONSULTORS

1.—Su Renta Simplificada desde 4.000 Ptas.
2.—Su Declaración de Renta de un día para otro.
3.—Trato personalizado, atendido por su asesor.
4.—Total discrección.
5.— Horario ininterrumpido.

Lunes a Viernes, 9 a 18 h.
A su disposición en el 63.33.99

Para su mayor comodidad hasta el 30 de Junio
sábados de 10 a 14 h. abierto.

Avda. Cristóbal Colón, 3, Entlo. - dcha.
Teléfono - Fax: 633399	 Horario, 930-5 h.
07100 SOLLER (Mallorca)	 Sábados, 1030-1'30 h.

S'innaugurà l'exposició
de la Trobada
de Pintors del Barranc

Redacció

Dissabte passat a les
vuit del vespre queda in-
naugurada l'exposició de
les pintures resultants de
la Trobada de Pintors del
Barranc de Biniaraix. A la
Capella de Ses Escolà-
pies es reuniren gran part
dels participants a dita
trobada. Hi eren presents
la batlesa, el regidor de
cultura, i altres regidors
del novel! govern. Des-
prés d'unes paraules de
presentació, Miguel Na-
dal i Jeroni Bisbal proce-
diren a entregar els ob-
sequis als participants,
record que reberen tots,
des del més veterà fins al
més jove d'edat. L'obse-
qui es tractava d'una ce-
rámica realitzada pel
Taller Ocupacional "Estel
Nou".

Concert de violi

El concert de violi que
s'havia d'oferir el dia de

la clausura de la trobada
de pintors, a les matei-
xes escales de Biniaraix,
també s'hagué de post-
posar i s'aconsegui que
es realitzas el mateix dia
de l'innauguració. Aixi, a
la Capella de Ses Esco-
(Aojes, el violinista, una
vegada entregats els ob-
sequis als pintors, inicia
el concert amb una parti-
ta de Bach. Degut al poc
temps disponible de l'ac-
te i també a les males
condicions de la sala, a
causa de que havia estat
preparada per una expo-
sició i no per un concert
(tenint present el que
aquestes caracteristiques
representen a l'hora
d'escoltar), sols oferi la
mitat del programa.

Després de la mica
de concert i d'unes cur-
tes paraules d'acomia-
dament de la batlesa
acaba l'acte públic i co-
mença una torrada que
s'oferí als participants i
organitzadors de la tro-
bada.
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FEI bisbe feu un cant a l'esperança

L'autofinançament, el problema
que més preoucupaJ.S.

Dissabte passat, un
nombrós grup de malalts i
components de la Tercera
Edat de Sóller participaren a
la Diada diocesana de
Mallorca a Lluc. Després de
contemplar les magestuo-
ses muntanyes i vistes pa-
noràmiques de la Serra
Nord, arribaren a Lluc, on se
juntaren amb la resta
d'agrupacions de les altres
parròquies del'illa.

A l'Acolliment celebra-
ren i participaren a la so-
lemne concelebració de

i l'Eucaristia, precedida pel
bisbe de Mallorca, Teodor

Ubeda. A l'homilia, el bisbe
recalca i comenta el lema
del dia del malalt "Desco-
breix el seu món".

"Tots som un poc ma-
lalts -digué el bisbe-. Hem
de conèixer els malalts i
acompanyar-los en el sofri-
ment. Els malalts heu de fer
un esforç per millorar-vos
fent exercici sense perdre
mal l'esperança posada en
la Mare de Déu, que vos
ajudarà sempre".

Pregària i ofrena

Després del ball de
l'oferta es feren les pregà-
ries i les ofrenes. Per part
dels sollerics pronuncia la

pregaria Maria Pons i oferi-
ren taronges, 'limones i
flors.

També cantaren els
Blauets, acompanyant la
nombrosa multitud que
omplia el recinte.

La representació solleri-
ca fou presidida pels preve-
res Llorenç Lladó i Joan
Pons, aixi corn el president
de la Tercera Edat, Josep
Mora.

Pregeria d'esperança

Salut, madona de Lluc!
Augusta corn l'olivera,
morena com I alzinar;
el poble que en Vós espera
la seva arrel vol trobar.

Redacció

El diumenge de la set-
mana passada es celebra
l'Assemblea Parroquia! al
Monestir de l'Olivar amb
l'assistència d'una cinquan-
tena de persones.

Les tres propostes pre-
sentades foren les següents:

• Prioritzar la cateque. si

d'infants i , alhora, continuar
elaborant un Projecte Global
de Pastoral Juvenil segons
l'aprovat l'any passat.

• Celebrar una As-
semblea Extraordinaria so-
bre la Rehabilitació del Cen-
tre Parroquia del Victòria per
impulsar la seva posada en
funcioament.

• Emfatitzar la Cam-
panya de Subscripcions per
a	 l'Autofinançament	 de
l'Església.

Deixalles i 500 aniversari

A part de les tres úni-
ques propostes, aprovades
per l'Assemblea, també es
decidí assumir per enguany
la decisió de l'any passat de
crear a Sóller una delegació
de la Fundació Deixalles
coincidint amb el 500 aniver-
sari de la Consagració de
l'Església, s'acordà que el
Consell Parroquial elabora-
rá un calendari d'activitats
commemoratives per cele-
brar la fita històrica.

Emotiva diada de malalts a Lluc

El Fiscal recorrerá al Suprem
la sentencia absolutòria
del conseller Simarro

Redacció

El Fiscal en cap del Tri-
bunal Superior de Justicia
de Balears, Antonio de Vi-
cente Tur, ha presentat un
recurs en contra de la sen-
tència absolutòria del Con-
sellar de Funció Pública
Joan Simarro. L'acusació
que pesava contra Simarro
era la de prevaricació, i per
tal motiu fou condemnat
l'ex-secretari general de dita
Conselleria Joaquim Lega-
za.

A la vegada que la fisca-
lia ha recorregut la sentèn-
cia, també ho ha fet el sindi-
cat CC.00. i, en nom del ara
dimitit secretan general Le-
gaza, ho ha fet el misser Ra-
fael Perera.

Corn es recordara l'acu-
sació fiscal per una presunta
prevaricació en contra de
Joaquin Legaza, Melchor
Mairata -director general de
la Conselleria- i el propi
Conseller Joan Simarro, fou
justificada pels acusadors
corn un "suposat favoritisme
intolerable", per tal d'ajudar
a l'esposa del Conseller
d'Agricultura i Pesca, Joana
Maria Solivellas, a no ha-

ver d'ocupar immediatamen
una plaga que li fou adjudi
cada en un concurs per ac
cedir a funcionaris de con
tractats laborals.




