
S'inicien
les obres
del tercer
edifici de
l'Institut

L'Ajuntament
vol instaurar

l'ORA als
aparcaments

del centre

Els saltejadors entraren per la finestra de la planta
baixa que está entre les dues portes.

e Soller
Divendres 5 de febrer del 1993

La batlessa recordà els estralls de la Guerra Civil i els recents crims d'Alcàsser

La Cursa per la Pau, solidaria amb els
qui pateixen per la violència

Més de 300 persones
s'adheriren diumenge passat a
la Cursd per la Pau i la
Natura i recorreren una part
o la totalitat del cirqüit urbe' en
un gest simbòlic de suport a
tots aquells qui pateixen per la
guerra o per la violéncia.

Fou un acte sentit, espe-
cialment per la presència dels
refugiats bosnians, que viuen
en la seva pell l'horror d'una
guerra que enfronta homes
amb homes, germans amb ger-
mans.

Precisament un portaveu del
grup bosniá llegí un manifest
en el qual es feia sentir l'enyor
per la seva trista ciutat: Sara-
jevo. Ajuntament i grup orga-
nitzador també realitzaren par-
laments en favor de la pau pre-
vis a la correguda amistosa i
simbólica.

(Ampla informació a
pàgines centrals) El récord de participació a l'acte pacifista demostra la conscienciació de la població davant les activitats bèl.liques.
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Caça
submarina:

Eleccions
a la

vista !

Ciclisme:
Els millors

ciclistes
professionals

venen a Sóller

El parc
infantil de

tràfec ha estat
dotat amb
dos karts

Succe»

Redacció

Dimecres d'aquesta setmana, els responsables de
la guarderia infantil del carrer de santa Teresa se'n
dugueren un gran esglai en comprovar que, durant la
nit, uns desaprensius havien entrat al local per fer mal-
fraig. Realitzades les pertinents comprovacions, nota-
ren a faltar 56.000 pessetes que tenien guardades
per fer diverses despeses. A la vista dels fets, es deci-
dí tancar l'escola durant tot el dio.

Centre de Recursos

Poc després, els professors del Centre de Recursos,
que está ubicat a la primera planta de l'edifici, també
es trobaren que havien esfondrat la porta i ocasionat
altres danys. A l'interior del local, els malfactors havien

obert calaixos i prestatges i s'havien emportat 17.000
pessetes que els professors guardaven dins una caixa.

Els televisors, aparells de video, cadenes d'alta
fidelitat, llibres, documents i la resta de material didác-
tic va ser respectat pels lladres.

Una finestra

El malfraig i les sustraccions causaren perjudicis
d'un valor aproximat de 250.000 pessetes.

De la inspecció visual es pot deduir fàcilment que
els saquejadors entraren per una finestra de la plan-
ta baixa després de forçar la persiana i desmuntar els
vidres. Una vegada a l'interior, tengueren fácil accés

tot l'edifici.

Els lladres sostreuen 56.000
pessetes de la Guarderia



Molta Palla i Poc Bessó
Es Pagés.

Aniran ben
grassets si no

corren
SEMBLA

MENTIDA:
* Que de 17 membres -

no sexuals- que mantenim a
l'Ajuntament, sois en vin-
guessin a córrer per la Pau i
la Natura, 5.

* Que dels cinc, dos eren
d'UM, dos del PSM i un del
PP, que no va córrer però hi
era.

* Que si no corren esta-
ran ben grassos.

* Que m'agradaria sebre
perquè no vingué cap regi-
dor socialista ni Independent.
No deu ésser perquè tramin
la defenestració de la meya
Batlessa mentres ella predica
Pau...

* Si no vingueren a lo millor
és perquè ni els importen les
guerres - no a tots, hem cons-
tat- o s'en foten de la Natura,
d'es Sant i de sa festa.

* Que sembla que també

s'en foten dels que adoren al
sant.

* Que sigui així com sigui,
el poble votará prest.

* Les dificultats que hi han
per trobar una placa de garat-
ge.

* Que sigui sobretot ara
que han foradat rodes a uns
i altres.

* Que als coloms d'en Bie-
let, semblava que els havien
untat amb oli les ales. Vola-
ven millor que un Fanthon.

* Que a Sóller sempre
tenim el mateix problema,
quan hem de manester bom-
bers, resulta que no estan de
servei o pel contrari, el rea-
litzen a Inca. No és culpa d'ells,
és culpa dels seus caps.

* Diumenge matí es creme!
una casa i el vespre un cotxe.
Resultat, fora bombers de ser-
vei.

* Que els funcionaris ja
han cobrat el mes. Cobraren
dia 29.

Ca Nostra
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Josep M.LIompart o la
sin tesi de poeta civilitat

Se'ns ha mort en
Llompart. La peça
cabdal de la vida
literària de Mallor-
ca s'ha estroncat de
sobte, en una freda
nit d'hivern. La sín-
tesi més perfecta de
poeta i Iluitador per
uns ideals de poble
ha deixat d'alenar
entre nosaltres, quan
gairebé tots ens ho
temíem, però no
crèiem que pogués
ocórrer amb aques-
ta gran celeritat.

Ha mort en Llom-
part, i amb ell ha
mort un homecorrec-
tíssim, un admira-
dor de la vida amb
un sentit de l'humor
extraordinari, un
home de bé, culte
fins als extrems de
fer excels qualsevol
bri de senzillesa, un
company gentil, un
home educadíssim i
bon aconsellador,
un fill altruista de la
seva terra i dels seus
ideals. Ha mortamb
ell el més ferm timó
d'un incipient des-
pertar cultural de les Illes, i tots
ens hem quedat un poc més sols,
encogits pels horitzons que se'ns
obren, més enllà , i sabent que
ara, amb aquesta pèrdua, ens
mancará una part substancial
de nosaltres mateixos.

Ha mort la perfecta dualitat
d'home admirat i gojós, àmplia-
ment celebrat pels seus poema-
ris excel.lentíssims, rics per aquest
encert de punyent veritat barre-
jada amb la dócil ràbia que fa
tot alió que sembla nimi vora la
seva grandesa, i amb ell s'ha
apagat la flama d'espiritualitat
més suprema de la terra. Ha mort
amb ell el cantó fosc

d'un home treballador fins al
darrer instant, un home valen-
tíssim i encoratjat, dedicat de
ple a la tasca de ser un pare

espiritual i guia Lonstant dels poe-
tes i escriptors de Mallorca. Els
fets demostren les paraules. I
quan fou obert el seu despatx,
el mateix dia de la seva mort,
romania damunt la seva taula
de feina una tasca encomana-
da que no pogué acabar. Això
ens angoixa a tots, però també
ens demostra com Llompart va
fer veritat la seva máxima de
treballar fins que li restés un bri
d'alè.

JosepM.Llompart: poeta, crí-
tic i c.ssatgista, ha duit magis-
tralment les regnes del món cul-
tural illenc en el període més difí-
cil de les lletres catalanes i ha
seguit portant-les, pacient i entre-
gat, fins a la mort. Malgrat no
voler ser titllat de poeta civil, Llom-
pa rt va submegir sempre els seus

ideals en els racons
més indòmits dels
seus poemes, per-
qué l'amor a la terra
fou una realitat que
h traspuava molt més
enllà de les parau-
les.

He tingut l'honor
de conèixer Llom-
part en la doble ves-
sant de professor i
prologuista, i en
ambdues tasques ha
estat el patriarca
intel.ligent i constant
que esperava. Llom-
part fou un professor
admirable, un cúmul
de saviesa extraor-
dindria que sabia
esborrar l'aridesa
més tosca de la lite-
ratura amb el cons-
tant lirisme de les
seves opinions i alho-
ra la forta passió
que empenyia les
seves enèrgiques dis-
sertacions. Orador
magnífic i inquiet,
capaç d'arraulir el
jovent més impacient
amb la seva veu ten-
dra i airosa, Llompart
fou un model

d'acadèmic universitari difícil
d'igualar.

En la seva labor de prolo-
guista, Llompart fou un treba-
Ilador inesgotable i constant, un
home animós i engrescador,
innat forjador d'escriptors i poe-
tes. Va obrir de bat a bat les
portes de casa seva, encoratjant
la gent dins la cálida màgia que
cobejava tot el seu entorn, amb
l'animositatdels seus gestos i amb
el pacient somriure que el carac-
teritzava. Prudent i alhora distés,
llompart ha estat el paradigma
de l'home que deixa fortes pet-
jades pel futur.

Per tot el que has fet pel món
de les lletres catalanes, gràcies
Llompart!

Antònia Arbona i Santamaria

Veu de Sóller
Es recorda

que l'entrega
d'originals

per a la secció
Dret a veu
finalitza el

dilluns
a les 17 hores



HOMENATGE A
JOSEP M. LLOMPART

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIO I ESPORTS
GOVERN BALEAR

Grácies Llompart
Ha mort el poeta Josep

Maria Llompart de la
Peña, i amb la seva sob-
tada desaparició el món
literari mallorquí es veu pri-
vat del gran mestre i
patriarca de les lletres de
la segona meitat del segle
XX.

Llompart ha estat sobre-
tot un bon poeta, un dels
millors de la literatura
catalana del nostre segle

sens dubte, el millor
poeta mallorquí dels
darrers quaranta anys. La
seva pèrdua és irrepara-
ble i ara com ara no té
successor.

Obres com Poemes de
Mondragó ( 1 9 6 1 ) ,
Memòries i confessions
d'un adolescent de casa
bona (1974), Jerusalem
(1990) o Spiritual (1992)
són part de la valuosa
herencia del Josep Maria
poeta.

Com a intel.lectual
Llompart ha estat un
excel.lent traductor de
poesia galaico-portugue-
sa i brasilera -recordem
que passd la infantesa a
Galícia i begué durant els
primers anys la tradició
d'aquella cultura-, pro-
fessor universitari i profund
coneixedor de la literatu-
ra catalana, molt espe-
cialment de la Renaixença,
del Modernisme i del Nou-
centisme.

Perd Llompart, a més

de dedicar-se a la poesia,
ha hagut de representar
molts altres papers en
defensa de la normalitat
cultural demostrant com-
promís i valentia amb els
seus ideals. Llompart ha
participat com a anima-
dor a innombrables con-
gressos, conferencies i
seminaris, ha encapçalat
manifestacions i firmat
manifests en defensa de
l'autodeterminació, ha
estat un excel.lent orador
Ilegí el pregó de les Fires
de Sóller l'any 1974-, ha
publicat centenars d'arti-
cles de temes molt diver-
sos a revistes i periòdics,
sempre relacionats amb la
cultura catalana; ha tre-
ballat intensament en la
publicació de llibres en
catald com a assessor a
l'Editorial Moll, així com
també a la revista Pape-

les de Son Armadans i
Lluc; ha tengut una acti-
tud cívica destacada
d'home compromes amb
el seu país, per exemple
en la lluita per l'Estatut
d'Autonomia i per la nor-
malització lingüística o
amb la presidencia de
l'Obra Cultural Balear
(1978-86); ha potenciat
els joves escriptors amb
el seu suport i consell mit-
jançant paraules d'dnim
i pròlegs -un dels últims
va ser per la sollerica
Antònia Arbona al recull
Teories d'amor i desig
(1992)-, amb la partici-
pació com a membre de
jurats a concursos.

La Nostra Veu

MIMBRERIA C/. Sa Lluna, 52
Te II. 63 20 77

07100 SOLLER
(Mallorca)

MUEBLES Y ARTICULOS DE DECORACION

REBAIXES
20% de descompte
en MIMBRE - BAMBU - JUNCO

RATTAN - MEDULA
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Llibres d'aquí 

Darrer homenatge imprès a
Josep María Llompart

ria a la segona part:	 El millar poeta mallorquí d'aquest segle morí dijous passat dia 28 de gener.
Dies abans "Estudis Baleàrics" presentava aquest número d'homenatge.El poeta. Lluís Alpe-

ro, Vicent Salvador i
Carme Bosch,

	no menys sucoses, dedi- 	 interés per conèixer l'ara desa-
codeso Notes de Sabater, [lo- pareguda figura de Josepimmersos en l'extensa

entr e d'altres,
 obra de

rens, Perelló i Pomar; a Tra- Maria Llompart perquè n'haLlom part, en cerquen els temes,
les dèries, els procediments i les	 duccions, transcripcions recre- 	 sabuttrasmetre tots aquells aspec-

	

ades de poesia galaico-portu- 	 tes pels quals el poeta ha estatinnovacions que el gran poeta 
mallorquí mai no deixava	 9uesa al català; i a una com-	 definit com un gran mestre i un

d'incloure a les seves produc-	 pleta Bio-bibliografia actua-	 pare de les generacions
cions.	 litzada fins al desembre del 	 ries mallorquines posteriors.

Completen els Estudis	 1992 pel mateix Llompart.
Baleàrics tres parts més breus,	 Aquesta obra resulta de gran 	 Gabriel Mercè

Dies abans del
traspàs de Josep
Maria Llompart i
de la Peña es pre-
sentaren al Club Dia-
rio de Mallorca els
números 44 i 45 dels
Estudis Baleàrics a
ell dedicats en meres-
cut homenatge.

Malauradament
aquest ha estat l'última
de les mostres de gra-
titud envers el poeta i
el mestre literari que ell,
com sempre, accepta-
va de bon grat pensant
que eren dedicades a
tota una generació de
poetes i narradors i a
tot un col.lectiu impul-
sor de la llengua i la
cultura catalanes.

L'aproximació
d'Estudis Baleàrics
a la figura de Llompart
és prou completa. En
la primera part,
L'home i l'intel.lec-
tual, estudiosos com
Joan Miralles, Gabriel
Janer Manila, Joan
Mesquida o Pere Ros-
selló, ens descriuen la
personalitat afable,
oberta i valenta que es
descobria darrera de
la seva mirada serena.

No manquen els
estudis de crítica litera-

PAITTASIA.
Papereria Premsa • Revistes

Material escolar
Material d'oficina

S/ Bartomeu n° 34	 Telf. 63 23 44



Qué passa
amb la banda
de música?

Com a aficionat a la música, no acab de com-

prendre com en un poble com Sóller, no existes-
qui una banda de música; en un poble on es comença
l'any amb Cabalgates de Reis, focs en honor de
Sant Antoni i de Sant Sebastià, sa Rueta, sa Rua,
processons de tota casta (l'any passat n'hi va haver
setze), Fira, festes de carrer, Sant Bartomeu, etc...

No sé de qui és la culpa però consider que hi
han diferències de criteris entre persones e insti-
tucions que s'haurien d'arreglar per arribar a un
,'entente cordiale" ja que el nostre estimat poble
bé s'ho mereix.

Són moltes les persones que ho pensen i que
crec, estarien dispostes a col.laborar, record amb
nostàlgia els famosos passacarrers entonant la "Triun-
fal", "el día más largo"... o acompanyant les pro-
cessons de Setmana Santa i tocant peces tan bones
com "el Cristo del Perdón" o "la Virgen del Cas-
tillo Viejo".

Esper doncs, des de aquestes retxes que aviat
poguem comptar de bell nou amb la recuperació
de la Banda ja que tots ho agrairem.

B.O.G.

Veu del lector

Anem de befa!
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Qué passa
amb el
vidre?
Campanya
de recollida
de Nadal

Com ja és tradició a
Sóller, la recollida de
botelles buides de cava del
passat 9 de gener va ésser
tot un èxit. Contràriament
al que es podio pensar, el
fet de que s'haguessin
habilitat uns "contenedors
imaginaris" va afavorir
enórmament la
participació.

Els grups que cada any organitzam
aquesta campanya nadalenca de reco-
llida de botelles de cava us volem fer arri-
bar un grapat de reflexions que poden
ser d'interés per a tots.

En primer lloc, us volem donar les  grà-
cies per la vostra participació guardant
el vidre i duent-lo als llocs de recollida;
D'aquesta manera heu col.laborat en la
seva reutilització.

En segon lloc, creiem que també s'ha
de valorar que aquests ¡oyes i al.lotes de

diferents grups s'ajuntin un dissabte cap-
vespre per fer feina en comú; l'organit-
zació, tot i les mancances, va ésser efec-
tiva.

En tercer lloc, us volem fer saber que
la novetat d'enguany (no anar per les cases
sinó confiar amb que tots ens duríeu el
vidre als llocs indicats) ha estat un èxit
rotund. I volem aprofitar per recordar a
l'aiuntament que té un compromís d'ins-
tal.lar contenidors permanents per
recollir el vidre i que com ha quedat
demostrat aquest no és un emperò per-
qué els sollerics col.laborin. D'aquesta
manera aprofitar el vidre seria possible
tot l'any.

Ja per acabar, dir-vos que aquest milers
de botelles serviran per anar consolidant
aquesta nava realitat que és la "Funda-
ció Deixalles Sóller". Moltes gràcies per
a tots, salut i bon any 93.

JOC 1 DEIXALLES-SOLLER

El grup municipal del PSM
va presentar en el proppassat
ple del mes de gener tres
mocions, sis interpel.lacions i
tres preguntes. D'entre elles,
en volem destacar una sèrie
perquè pensam que poden
donar una idea de la tasca que
duim a terme des de l'oposi-
ció.

En Tomeu esta cansat

El regidor d'UIM, Barto-
meu Colom, sembla que está
molt cansat o que no té ganes
de fer feina. Al Ple es va negar
a contestar les dues preguntes
que férem sobre la seva área
de gestió. Ens digué que ja ho
faria per escrit en un clar
menyspreu envers el sentit
democràtic que representa un
Ple. Es veu que el senyor Colom
encara no ha après les normes
básiques d'un estat democrà-
tic. La primera és que l'oposi-
ció té l'obligació d'interessar-
se i fer propostes d'alió que
creu que és positiu per al
poble. Demanar per qué es va
contractar una persona per pin-
tar marques vials en comptes
d'encomanar-ho al pintor que
té l'Ajuntament o bé proposar
que es prohibesqui aparcar
damunt la voravia a la zona
del Centre de Salut i del correr
Batac pensam que no és "fer
punta al llapis", sinó simple-
ment fer oposició constructiva.

Senyor Colom, s'ha
d'acceptar que l'oposició faci
propostes, encara que a Vostè
Ii semblin pardalades, i ha de
deixar les seves postures  d'auto-
suficiència i dogmatisme. Grà-
cies.

Ajuda urgent a Somàlia

El PSM va demanar que la

partida del Pressupost per a
1993 que es destina per a
aluda al Tercer Món s'enviás
urgentment a través d'Acció
Social o de Mans Unides a
Somàlia donada la preceiria
situació d'aquell país. Al final
s'acorda que la partida de
500.000 ptes. es dividís entre
Somàlia i el Zaire, ja que hi
havia una sol.licitud prèvia
d'una monja sollerica que tre-
balla al Zaire.

El torrent de ca les
Animes

Una altra proposta fou que
es netejás el comí que va entre
el carrer de les Animes i l'Avin-
guda d'Astúries ja que és una
zona molt transitada i que, en
canvi, está en molt males con-
dicions. La resposta de la majo-
ria fou que no es conside-
rava urgent, però que ho
comunicássim al mestre de la
Vila (?).

Immobiliària "Alcázar"

A la fi el Ple de l'Ajunta-
ment ha aprovat dur endavant
la revisió deis expedients de
Plus-Vellua per la compra d'uns
terrenys per part de la immo-
biliària "Alcázar" a la Torre
Picada. Tot i això, queda poc
temps per poder-los resoldre.
Si la majoria que ara gover-
na no actua ràpidament, el
poble de Sóller podria deixar
d'ingressar uns quinze
milions de pessetes.

La Base Naval

El regidor del PSOE, Ramon
Socies, ha fet una bona tasca
per al poble de Sóller de cara
a dur endavant la cessió de la
Base Naval. Sembla que el
Ministeri de Defensa no la vol
amollar, encara que en cedi-
ria una part molt petita. El PSM
pensa que ja és hora de fer
alguna acció conjunta de tot
el poble i els partits polítics per
reivindicar un espai que és de
tot el poble i no només dels
militars.

Passant a un altre caire,
sembla que la Batlessa es posa
gelosa que altres regidors tre-
ballin pel bé del poble i ni tan
SOIS es va dignar a demanar
al regidor del PSOE com
havien anat les converses a
Madrid.
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Veu del PSM 

El darrer Pie
municipal



EL TEMPS

Després d'un parentesi de quasi dos mesos de no sortir
aquesta secció provocat, sobretot, per la manca de notícies
pluviometriques, torna coincidint amb les primeres pluges
d'enguany.

Efectivament, després d'una tardar on les pluges han estat
nés bé escases, hem patit un mes de gener extramadament
sec, no ha caigut ni una gota.

Pel que fa a temperatures, aquestes han estat molt fredes
sobretot les mínimes, si feim un repòs a aquestes, trobam que
el termòmetre devalla baix zero en nou dies fins la mínima
absoluta d' I '8. Aquestes baixes temperatures són la causa
de la tardança dels ametllers en florir.

El pronòstic segueix anunciant la possibilitat de pluges,
arribin que bona falta ens fan.esperem que aquestes

Estació de Sa Vinyassa
Joan Puiqserver 

¡Ha plogut! 181 /m2
Temperatures mes de gener:
máx 18'8 dia 13
mmn 1'8 dia 24

Justicia i Pau inicia una campanya
d'informació sobre la SIDA

G.M.

Davant la confussió, la psico-
si i la manca d'informació existent
sobre la SIDA i els perills de con-
tagi, el grup parroquia! Justícia
i Pau inrciará demà una campanya
informativa amb diverses accions
i múltiples objectius.

Quant a les activitats previstes
destaquen la realització d'enqües-
tes per calibrar la informació que
hi ha a Sóller referent a aquesta
malaltia, i la posterior organitza-
ció d'una taula rodona que
comptará amb la participació de
metges, persones afectades, repre-
sentants d'institucions públiques, etc.

La campanya projectada per
Justicia i Pau pretén en primer
lloc informar la poblada de les for-
mes de contagi de la SIDA per evi-
tar-ne més afectats. Pretén ser
també una crida perquè els sido-
sos no romanguin marginats i
rebutjats de la societat pel fet

d'estar malalts. I pretén elaborar
un estudi sobre la informació que
té la població mitjançant les enqües-

tes que des de dernei dissabte poden
ser omplides a la Plaça de la Cons-
titució.

El rector solidari, Joan Simonet, i el responsable de Justícia i
Pau a Sóller, Sebastià Alcover, presentaren la campanya.

Fornalutx

El consistori adquirirá un video per al Teleclub
s'havien pressupostat l'any 1992.

El consistori de Fornalutx acorde' dilluns passat
ratificar l'acord d'adquirir un aparell reproductor de
video, que será destinat al Teleclub del costat de l'esglé-
sia parroquial. La proposta fou realitzada pel regidor
Antoni Arbona i comptà amb l'aprovació de tota
la corporació.

El video será financiat amb les sobres de les die-
tes i gratificacions per als regidors municipals que

Activitats infantils
El Teleclub de Fornalutx está regentat per Teresa

Bisba que, dos dies per setmana, organitza excur-
sions per als infants, els ensenya balls  i els dóna cate-
quesi i classes de música desinteressadament i amb
els pocs medis que compta. ['aparell de video será,
per a ella, un instrument més que podrá utilitzar per
educar i entretenir els infants.

Sanejament 

l'estudi per eliminar els residus de les tafones
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Arriben a Sóller dos
familiars deis
refugiats bosnians

G.M.

Dos homes provinents de
la ciutat bosniana de Sara-
jevo arribaren diumenge a
Sóller després d'escapar del
setge que, des de fa mesos,
sofreix aquella capital.

Es tracta dels marits de
dues refugiades bosnianes
que des del desembre roma-
nen a Sóller.

Ni els refugiats bosnians
ni el Col.lectiu d'Acollida
coneixien la intenció d'aques-
tes dues persones de viatjar

Església 

Redacció

Aquesta mateixa setmana ha
arribat a Sóller el tècnic contractat
per l'Institut Balear de Saneja-
ment (IBASAN) per realitzar un
estudi sobre els residus de les

fins a Sóller, motiu pel qual
la seva arribada va suposar
una grata sorpresa. Contra-
riament als altres, aquests dos
bosnians han arribat a Sóller
pels seus propis mitjans,
sense el suport de cap orga-
nització humanitaria.

El portaveu del Col. l ec-
tiu d'Acollida, Joan Frau,
ha manifestat que es farà
un esforç perquè puguin
tenir un tracte igual als
demés refugiats malgrat el
pressupost del seu mante-
niment s'elevi sensible-
ment.

tafones. Es tracta de Bill West-
bo, de nacionalitat nord-ame-
ricana, que estará treballant
durant un mes a la Cooperativa
A9rícola "San Bartolome" de
Soller per compte del Govern
Balear.

El senyor Wetbo ha vingut
acompanyat de la máquina que
es veu a la fotografia, amb la
qual realitzarà les proves tendents
a eliminar els residus orgànics
excedents de les tafones en el
procés d'elaborada de l'oli.

Grades per fer
possible la Cursa
per la Pau

L'Organització de la Cursa
per la Pau i la Natura vol
agrair públicament el suport
obtingut en la iniciativa en bene-
fici de la llibertat, el respecte,
la concòrdia i la unió entre els
pobles manifestat massivament
pel poble de Sóller el diumen-
ge passat.

Molt concretament valoram
la col.laboració de l'Ajunta-
ment, l'APA St. Vicenç de Paül,
Can Bibí, Can Frau, Creu Roja,
Font del Teix, Merceria Sa [luna
i Policia Local.

Però sobretot valoram la
presencia a la Cursa per la
Pau i la Natura dels corre-

dors, dels sollerics interpel.lats
per la violencia que encara en
els nostres dies regna en aquest
món de guerres. Aquest gest,
però, s'ha de convertir en una
manera de viure, en una acti-
tud davant el món, en un desig
de ser pacificadors.

Veu de Sóller, Aires
Sollerics, Amics de la Terra,
MIJAC, Grup d'Esplai, Jus-
ticia i Pau, Col.lectiu per la
Pau i la no Violència,
Assemblea Verda, JOC,
Caliu, Agrupament Escol-
ta i Coordinadora de Joves
Cristians

CA' N

DULCE
BALL DE SALÓ

Primer nivell
Comença dijous dia 11 de

19,30 a 21,30
El curs es pagarà per

adelantat
Arínim 15 parelles



Tumbé es repintaren les marques vials de Plaça i es creà un aparcament per motos a Jeroni Estades.

Prest es pintaran les persianes
de les Cases de la Vila

L'activitat al nou
local comença a
animar-se

Joan Seguí 

Les persones majors de
cada dia es van aclimatant
més al local social; són
molts els qui cada dia es
reuneixen, cadascú amb el
seu tema, ofició o joc de
distracció amb el fi de pas-
sar-ho bé; la Directiva cuida
de la bona disponibilitat de
totes les coses, treball difí-
cil però no impossible.

Missa per als difunts

Diumenge dia 31 a les
dotze es va celebrar l'Euca-
ristia presidida per
Mossèn Ramon Lladó
Rotger, superior del Semi-
nari Major de Mallorca,
acompanyat de Mossèn
Mateu Tous Vanrell,
diaca que va fer l'homilia
sobre el tema de la pau i
les benaurances, va fer una
al.lusió al grup de tercera
edat. A més, les lectures
foren llegides per Llucia

Brunet i Antònia Frau les
pregàries pel Vice-presi-
dent Pere Sampol, que tin-
gué un record pels socis
difunts durant l'any 1992.

Va ser una celebració
molt concorreguda de socis
i directius que participaren
als cóntics i a la comunió,
també el celebrant tingué
una memòria pels difunts.

Ball

El capvespre al local
social hi va haver un poc
de festa amb ball, molt ani-
mat i amenitzat pel cantant
Joan G. García amb
música de tot gust.

Assemblea General

Diumenge 14 de febrer:
Junta General de socis i
sòcies, a les 3'30 del cap-
vespre, és per tractor
assumptes referents a l'Asso-
ciació.'

Processó en honor de la
More de Déu de Lourdes

T.O.

Com és habitual de cada
any i en el transcurs de les
festes que es celebren a
l'Església de Sant Felip Neri
de l'alqueria del Comte;
des de aquestes fulles, apro-
fita m per convidar a tots els
veïns de la barriada i a tot
el poble en general, a la
Solemne Processó que es
celebrará dia 11 de febrer

a les 19'45 hores de la
tarda en honor a la Patro-
na.

El recorregut de la matei-
xa pot sofrir variacions degut
a les obres que es realitzen
en el Camí d'es Murterá i
al torrent de Can Creveta
¡a que estan tancats a la cir-
culació. Fins a darrera hora
no es coneixerà el recorre-
gut definitiu.

Desaparecidos dos pasos de
cebra en la CI Rectoria.

Se gratificará su devolución

BAR
CENTRAL

EL BAR DE TOTS

Se lloga un pis a
estrenar al port de

Sóller, sense amoblar.
Edifici Sa Torre.

Telf. 46 04 04 i 40 47 25
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Tercera Edat

Redacció

Fa unes setmanes es repassaren les marques
vials de la Plaça de la Constitució i d'alguns carrers
annexes realitzant-se algunes innovacions. Una
d'elles ha estafo prohibició d'aparcament al carrer
de la Rosa, l'increment del número d'aparcaments
per als minusválids o la creació d'un nou lloc d'apar-
cament de motos a l'Avinguda Jeroni Estades.

Els treballs de pintura s'encomenaren a una
empresa privada de Sóller i no els reolitzó el pin-
tor municipal perquè Ii manquen encara alguns
mesos de treball en repassar les parets de l'Hos-
pici.

Per altra banda la batlessa Isabel Alcover
ha anunciat que properament es procediran a
pintar les persianes de les Cases de la Vila que
es troben ¡a en molt mal estat.

El Secretad de la Corporació,
s'ha pagat el seu despatx oficial

Redacció

A ran d'una pregunta feta en el dacurs del
passat plenari pels grups de l'oposició a la Batle-
sa, referida als rumors que corrien i que afir-
maven que el Secretari de la Corporació, Manuel
Pérez Ramos, s'havia pagat els mobles del seu
despatx oficial de la seva  pròpia butxaca, va
provocar una mica de nyirvis.

El fet va esser que la Batlesa va dir que ¡a
trobava estrany que no hagués sortit el despatx
en qüestió i que d'aquest tema ¡a no diria res
més. Efectivament, segons afirmó la Batlesa,
Manuel Pérez Ramos s'havia constelat de la seva
pròpia butxaca el cost dels mobles que ara ves-

teixen el seu despatx a les Cases de la Vilo.
En aquest cas, Tomás Arbona va indicar que

semblava estrany i volia saber que qué pas-
saria amb l'acord de Comissió de Govern que
deia que el cost d'aquest despatx aniria inclóns
dins els pressupots de l'any 1993, any en que
s'havia de fer el pagament. La Batlesa va afir-
mar que aquest acord quedava anulat.

Ara, com és Ilotgic, si un dia Don manuel
deixa l'Ajuntament de Sóller podre, portar-sen
els seus mobles. Cal dir que ¡a no és la primera
vegada que paga mobles dels seus doblers, ja
que anys arrera ja va comprar, ell mateix, una
petita gelera que es troba encara dins el des-
patx.

CONFERENCIA COLOQUIO

Dr. J. Xicola Fajas
(Naturópata, Homeópata, Diplomado en Medicina Natural)

sobre la planta

Aloe Vera
CASAL DE CULTURA

Dia 12a les 17 h.
Hi haurà un petit refresc

INVITACION
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Fornalutx és un dels pocs municipis on els beneficiaris
paguen una part del servei.

S'aprovà el pla
del Servei d'Ajuda
a Domicili per a
l'any 1993

El consistori de Fornalutx
aprovà en el pie corresponent
al mes de desembre el pla que
regirá el Servei d'Ajuda a

'Domicili d'aquella localitat
durant l'any 1993. Per tal de
cobrir el cost del servei, l'ajun-
tament sol.licitarà a l'INSER-
SO la signatura d'un conve-
ni per un valor de 2.500.000
pessetes.

Amb aquest Pla es pro-
porcionará aiut a nou perso-
nes majors, per un total de
2.016 hores anuals, que seran
prestades per la treballado-
ra familiar Consuelo Teja-
da, tal com s'ha fet els anys
anteriors.

Contindisme
El projecte per a l'any 93

es caracteritza per la contindiTat.
D'una banda, es pretén

manternir la política de for-
mació de la treballadora fami-
liar, així com la seva integració
a l'equip de Sóller, a fi que
pugi ser fàcilment substituïda
durant les vacances.

D'altra banda, es menté
el criteri de fer pagar als usua-
ris una part dels costos del
servei, a raó de 200 pesse-
tes l'hora.

Finalment, s'intenta refer-
mar la col.laboració entre els
municipis de Sóller i de For-
nalutx a l'hora de compartir
els serveis de l'assistent social
Onofre Bisbal.

Restaurà un casal
modernista del 1910

inclós al Pla de Millora de
Façanes.

Premi Ciutat
de Palma de
restauració
per Pere
Estarelles

G.M.

La neteja i restauració
d'un edifici modernista de
la Plaça del Mercat de
Palma, veïna dels antics lut-
jats, ha suposat pel solle-
ric Pere Estarelles la
concessió del premi Ciutat
de Palma.

Pere Estarelles aconse-
gueix aquest guadró con-
sistent en una placa, un
diploma i 200.000 pesse-
tes després d'anys de dedi-
coció a la restauració d'edi-
ficis antics.

Si bé es declara espe-
cialista en fatxades moder-
nistes, Estarelles tracta altres
tipus de matèries: edificis
gòtics, monuments o, fins i
tot, mausoleus.

Possible incendi provoca t d'un cotxe
Redacció

Dia 31 degenero primera hora de la nit
es va rebre un comunicat d'un incendi d'un
cotxe al correr de Bunyola número 2; un pic
comprovat el fet, es procedí a l'extinció utilit-
zant la policia quatre extintors. S'hi varen haver
de personareis bombers, finalitzant així

Pareix que el foc fou provocat, ja que es
trobaren pedaços que havien estat banyats amb
qualque material inflamable.

Robatori a un vehicle

Dia 30 de genero les 8'00 hores fou denun-

ciat el robatori d'un RADIO-CASSETE d'un vehi-
cle estacionat a la plaça d'Espanya cantó Isa-
bel II.

Foc a una vivenda

Es va rebre un comunicat, dia 31 de gener
a les 12'15, de l'existència d'un foc en una
vivenda a S'hort de Ses Ties; un pic compro-
bat, resulta que el sostre s'havia pres foc ¡a
que el tub de l'estufa de llenya i degut a la
gran temperatura que duia va fer prendre foc
al sostre que estava compost de canyes i fus-
tes; per part de la policia, es va obrir un forat
i s'hi va tirar aigua per apagar el foc, sense
que es produissen més pèrdues materials.

Successos
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Viatge per assistir a
la beatificació de
sor Paula Montal

Redacció

S'està organitzant un viatge
de cinc dies en peregrinació a
Roma per assistir a la beatifica-
ció de sor Paula Montal, fun-
dadora de les Escoles Pies, que
se celebrará el diumenge dia 18
d'abril i a la qual pensen parti-
cipar una bona representació de
sollerics, donada la vinculació
que aquesta institució religiosa

Redacció

Amb la incorporació de
l'informe tècnic favorable de
secretaria, s'ha completat
l'expedient iniciat en temps de
l'ex-batle Joan Arbona i enca-
minat a la instauració de l'ORA
a la nostra ciutat. Segons
aquest expedient, les tarifes a
aplicar per l'ORA serien les
mateixes que s'apliquen a
Palma.

Segons l'estudi tècnic ela-
borat pel sergent de la Poli-
cia Local, el sistema d'ORA
es podria aplicar a la plaça
del Mercat, a la plaça Cons-
titució, a l'avinguda Jeroni
Estades, a la plaça d'Espan-
ya, a la plaça de sa Raval i
al carrer del Born. De ser així,
aquesta regulació afectaria a
unes 120 places d'aparca-
ments.

té amb la nostra ciutat.
El viatge está previst pels dies

15 a 19 d'abril, i inclou el trans-
port en avió, allotjament i bere-
nar en hotels de dues estrelles,
entrada als actes religiosos i a
l'audiència papal.

El preu del viatge és de
60.500 pessetes i les reserves
s'han de formalitzar abans del
15 de febrer al col.legi de les
Escolápies de Ciutat.

Maquines o paperetes

Tot i que encara este] pen-
dent de decidir, sembla que el
consistori es podria decidir pel
sistema de paperetes que es
foraden, tal com ocorre a Ciu-
tat, que es posarien a la venda
als estancs i probablement a
qualque establi ment comercial.

L'altra possibilitat seria
col.locar máquines expenedo-
res automediques, si bé l'altcost
d'adquisició d'aquests aparells
és un greu obstacle a superar.

L'expedient es troba prácti-
cament a punt, i sois precisa
de l'aprovació de la comissió
de Govern municipal.

Fornalutx 	 Església

Circulació

L'ORA podría ser
instaurat als carrers
del centre de la ciutat



Cursa Per la Pau i la Natura

gliursa, t un éxit. Els sonar
soli " ritzer en am! la "

MANIFEST DE l'ORGANITZACIO

jURSi PER
LA NATURA

11 DE GENER DE
I 99:4

MANIFEST DELS
BOSNIANS

PAU!
Igual que aquí, la nos-

tra ciutat está desitjant-
la la paraula Pau. Abans
era la més bella ciutat dels
Balcans. Ciutat d'amis-
tat i d'amor. En el meu
pensament la record
durant els dies olímpics
no tan llunyans, era l'any
1.984...

El calor estreny el meu
cor, mirla gent somrient,
preparant-se per ajudar.

Avui... avui és la més
negra ciutat, ciutat on hi
governa l'odi, la mort,
ciutat sense llum, sense
amor. En ella el blat no
brilla més, solament bri-
lla la mort, hi ha tant de
dolor que no hi ha més
llàgrimes. I perdem
massa per sois ésser per-
dedors, i sofrim massa
per estar desesperats.

Grades a vosaltres,
amics. Desitjam tornar-
vos l'amor que dissimu-
lam per dins. I heu de
saber que ten i m molt, per-
qué en nosaltres viu la
nostra ciutat. Ara vosal-
tres sou nostra Sarajevo,
els nostres pares i ger-
mans i germanes, i els
nostres amics estimats.
Avui, en aquest dia per
la pau, davant Déu i
davant el món, us agraïm
la pau i la tranquilitat que
ens proporcionau.

Pregam per Sarajevo,
pregam pel nostrapara-
dís perdut.

PINTURA EN GENERAL

Miguel Arbona
Mas

C/. Can Becari 	SES ARGILES
Tels. 633864-630945-07100-SOLLER (Mallorca)

o. 	7

ROBA PER A INFANTS
Sa Lluna, 65	

-

	TM. 611121	 -
	 07100 SOLLER

Yaz
Calle Luna,12 • Sóller

Mallorca • Tel. 63-04-47

FERRETERIA

FINITA
CURANDERA Y MASAJISTA

—Cura Reuma.
—Dolor de cabeza.
—Nervios.
—Ciátias.
—Dolores musculares.
—Celulitis.

Sóller, c/. Mirto n 2 1, primer piso
(Travesía c/. de la Rosa).
Informes Telf. 79 81 48

o los miércoles en Sóller.
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dCom cada any, celebram 'a servir per vessar sang.
Dia Mundial de la Pau. Enguany	 D'altra banda, la Corporació
aquesta commemoració té prou Vlunicipal de Sóller vol aprofitar
sentit i significació perquè el món aquest acte per rebutjar els actes
está inmers en tota una sèrie de/iolents que, sovint, passen al nos-
situacions d'inestabilitat i violén- re Estat. Des d'aquí solidaritzar-
cia. Basta recordar el cas drama-los amb les famílies de les tres
tic de Croacia i Basnia, a lugoslá-lines d'Alcàsser, brutalmentassas-
via, sotmeses a la intransigéncia ;inades, volem fer-los costat per-
sérbia, o bé el conflicte civil delué imaginam el que passen com
Somàlia, on el poble es mor de) pares i, també, com a poble i
fam per una estúpida conflaga-lls encoratjam a enfortir-se men-
ció tribal.	 res es fa justicia. Sabem que els

Conflictes n'hi ha molts més, mpulsos naturals sempre hi són,
basta recordar les notícies delsperó per poder viure en pau cal
mitjans de comunicació: Ango-ue la justicia reguli els actes.
la, Irak, Perú, Filipines, etc... Per acabar, voldríem posar

Davant tot aquests acontei-le manifest el nostre interés com
xements bél.lics que posen en) Consistori per perseverar el nos-
entredit la Pau, creim que cal ferre respecte a la natura; tots hem
esforços, a totsels nivells, per acon-le viure de, i cap a la Natura.
seguir restablir un ordre dign"Drenguem a estimar-la i facem
per a tots i que ens deixi viurelue els altres l'estimin perquè el
en pau i que a l'hora deixi viureiecret de la natura s'ha de cer-
en pau als altres. Per això, petkar en la natura mateixa.
tes manifestacions com les que Que la Cursa per la Pau i la
s'han celebrat i celebam són les Jatura 93, que el colom i el bro-
que contribuéixen a consolidar iet d'olivera símbols de la Pau
a valorar el que realment signi-nundialensconsciench del que
fica la Pau. Els més majors ho ealmenttenim ensajudin a viure

BatlessaRedacció

Tal i com estava previst, el
passat diumenge es va celebrar
la Cursa per la Pau i la Natura
a la Nostra Vall, amb un nivel1
de participació que quasi va
doblar al d'altres anys. Prene-
ren parta n'aquest important dio
de confraternització, prop
d'unes 300 persones que
s'havien inscrit oficialment, més
un bon grapat que sols corre-
gueren un determinat nombre de
metres com a símbol de solida-
ritat o el que és igualment impor-
tant, estaren sols presents a la
Placa fent el que calia a n'aquells
instants, recordar-se de la tan
esperada Pau i rebutjant els des-
trossos que sovint es fan en con-
tra de la nostra Natura. El més
important no era córrer física-
ment, el més important era par-
ticipar.

Tres manifests d'adhesió
Abans de començar a córrer,

es llegiren diversos manifests. En
nom de l'Ajuntament, Isabel
Alcover condemnà les guerres
i els atemptats contra la natura,
així com el llançament d'una
paraula de condol per les famí-
lies del poble valencia d'Alcàs-
ser que han vist truncar-se les
vides de les seves tres filies per
l'assassinat d'uns assassins vio-
ladors aquests dies passats.

El millar i més esperat, va ésser
el dels propis lugoslaus, que
fou recitat amb el seu idioma per
un dels membres refugiats i a con-
tinuació, Ilegit i traduit al català
per un dels membres de l'orga-
nització. La pena del fet d'haver-
se esclatat una guerra quedava
patent a cada paraula que sor-
tia dels Ilavis d'aquell home. En
el seu manifest digueren, que a
Sarajevo ja no brilla ni el sol ni
el blat i que ja no els queden Ilá-

grimes per plorar. "Hem perdut
massa per no guanyar res" -deia
amb tristor-.

L'organització va Ilegir
també el seu manifest fent unes
reivindicacions damunttota una
sèrie de temes tals com: els retalls
del pressuposts de defensa, la
devolució de, al manco, la mei-
tat dels terrenys que utilitza
l'Estació Naval al poble de
Sóller etc.- A continuació els
podreu llegir tots tres a n'aques-
tes planes -. Cal fer especial
esment a ¡'absència de perso-
natges representants del nostre
Consistori. De 17 membres que
són, sols quatre hi foren pre-
sents a n'aquest, creim, dia tan
assenyalat. El PSOE, els Inde-
pendents i el Partit Popular no
es sumaren a n'aquesta mani-
festació pacífica. Hi foren pre-
sents la Batlessa Isabel Alcover
i Antoni Burgos per Unió Mallar-

quina, i 'ex-batle _loan Arbona
i Tomas Arbona pel PSM.

Tres coloms per la Pau
Un minutabans de sortir, tres

infants, dos bosnis i un solleric,
tiraren a l'aire tres coloms
com a símbol de Pau i Fra-
ternitat al món perquè anes-
sin a portar el missatge dels solle-
rics a tots els pobles de la terra.

Agraïment:
L'Organització vol agrair les

facilitats i les aportacions de totes
aquelles persones, empreses o
entitats que han contribuït al bon
desenvolupament d'aquest tan
important acte.

D'altre banda, volem comu-
nicar a totes aquelles persones
que no han tingut el seu record
de participació, que el podran
recollir a les oficines del set-
manari Veu de Sóller a
finals d'aquest mes. Infor-
marem de la data exacta.

MANIFEST DE L'AJUN

DIA DE Lisi
NPTURA -1

també un conf icte inútil i quf sols1
tenen present ija que varen viure.n pau tot l'any.

Volem tornar a recuperar la
tradició d'afrontar cada any
nou fent el gest simbòlic de córrer
per la Pau, res millor que fer-ho
24 hores després del Dia Esco-
lar de la No violència i la Pau,
en recordanca al Mahatma
Gandhi.

Aquests tres quilòmetres que
ens esperen simbolitzen la cursa
d'obstacles en la qual ens abo-
cam diàriament envers Itaca on
la Pau sigui patrimoni de tots.
Camí s'ha fet, fites importants
es van aconseguint poc a poc,
i la solidaritat i el compromís
personal i social va en augment,
pera encara hi manca molt per
fer.

Recordant el camí mostrat pels
grans Mestres de la No violèn-
cia comencem per untar-nos
amb oli, tal com fan els atletes
abans d'una competició, nasal-
tres alimentem l'esperit de la No
violència. I així fent un esforç
físic per la Pau facem també el
que és més difícil emperò més
important, iniciem el camí del
canvi des de dintre que ens pot
portar a unes relacions més fra-
ternals amb el jo interior, amb
els altres i amb la natura. Una
connecció harmoniosa amb
GAIA.

Una de les actituds que se'ns
oposen, cada vegada més sovint,
són les que ens fan consumir pel
mateix plaer de fer-ho, i no tant
per necessitat.

A mode de recordança tenim
presents als pobles de l'antiga
lugoslavia: de Croacia, de Bos-
nia-Herzegovina, de Eslovénia,
de Sérbia i de Motenegro; a més
de Somàlia, Palestina, els Saha-
rauis, el Kurdistan, l'Irak, els
pobles indígenes de sudaméri-
ca, els immigrants, i tants d'altres.
També tenim present la defo-
restació de l'Amazones, la des-
trucció de la capa d'ozó, i la
recent la desprotecció del Espais
Naturals a les nostres Illes.

Demanam:
Un ús responsable dels recur-

sos naturals.
Preferència als recursos reno-

vables i canvis en les pautes de
consum.

Solucions immediates, can-
cel.lació o reducció del Deute
Extern dels paisos de Tercer Món.

Retalls en els pressupostos mili-

tars, als menys el 50% a l'any
2.000.

Garantitzar la diversitat bioló-
gica per mitja de sistemes de
protecció dels eco-sistemes i les
espècies.

Donar prioritat a l'agricultu-
ra alternativa i les produccions
locals que no emprin pesticides
i fertilitzants artificials.

Salvaguardar la diversitat i
la integritat cultural.

El 0,7% de les despeses de
grups, associacions i institucions
es dediqui per finançar projec-
tes d'ajut a països del Tercer món.

Que els terrenys que actual-
ment ocupa "Sa Base" siguin d'ús
públic i en pro de la Pau.

Per acabar, som aquí per
córrer, per nosaltres mateixos,
pels nostres germans d'espècie
que fem sofrir per la nostra into-
lerancia, per tot els companys
del nom animal, per la mera-
vellosa quietud dels vegetals. Des
del més íntim nostre fins a la glo-
balitatcorrem per tu estimat PLA-
NETA TERRA.

Aires Sollerics, Amics de la
Terra, Assemblea Verda, Caliu,
Col.lectiu per la Pau i la No
Violència, Coordinadora de
Joves Cristians, Escoltes, Esplai,
J.O.C., Justicia i Pau, M.I.J.A.C.,
Veu de Sóller i moltes més per-
sones i grups.

ENT 

AU I LA
?93

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

Facilitats 15 anvs Pisos a Partir de 14.000.000 PROMOTOR LLAUD1,
INFORMACIO: CONSTRUCCIONS GORI PUIGSERVER Rvdo. Miguel Rosselló,19. Tel. 630753 FAX 63 33 13 SOLLER



Veu gastronómica

Un restaurant que fa país
malgrat sigui petit u familiar

Al llarg de tot l'any tenen cuino mallorquina pera sobretot, el que mana,
és la cuino mallorquina de mercat

Cultura

El gipó de dona o
gipó de clavan

Aires Sollerics

Teixit: Cotó, cotó cordonat,
cotonet, cotonet foraster, fil,
fil i cotó, futan, holanda,
indiana, Mista.
Qualitat: Fina o ordinaria.
Persones: Dones.
Forma: amb mar-legues o
sense mànegues, amb forma
de camisa.
Tancador: botons de more-
perla.
Finalitat: interior, dormir.

Es una peça de vestir inte-
rior, ampla i folgada que va
directament damunt la pell i
arriba del coll fins més aval i
de la cintura. El seu color habi-
tual és blanc o cru. Les mane-
gues poden ser llargues o cur-
tes fins el colze, generalment
amples i cosides perpendi-
cularment al cos i amb més
amplària gràcies a un romb
de tolla cosit a les aixelles. En

cas de gipó blanc de festa,
les mànegues curtes es poden
adornar amb randes i volants
que surten per defora de les
mánegues del gipó de damunt.

L'escot pot ser rodó o qua-
drat, de vegadesamb un esco-
rredís que permet de tancar-
lo. Aquest escot guaita un poc
per damunt de l'escot del gipó.

Als gipons blancs antics
hem trobat habitualment les
incials de la propietaria bro-
dades. El seu ús ens arriba
fins al nostre segle al qual enca-
ra ha estat usat per la gent
gran. Els giponets que hem
trobat pertanyen a finals del
XIX i principis del XX, és pero,
una peca documentada als
nostres inventaris ¡a al s.XVIII.

La majar part dels grups
folclórics ¡a ha eliminataques-
ta peça a la seva indu-
mentaria tradicional.

RECUPEREM-LO

Tenim els patrons fets per na Catalina Trias a la vostra
disposició

Indumentària mallorquina
del segle XVIII 
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Redacció

El Celler des port o,
el que és el mateix, la
típica cuino mallorqui-
na ha trobat un lloc
entre totes les altres cui-
nes de tall nacional i
internacional.

En Jaume Lorente i
na Carme Torres volen,
en la mesura que
poden, fer disfrutar a
tots els clients d'un bon
plat de cuino de ca nos-
tra. El secret de la bona
acollida que han tengut,
entre els sollerics i els
de fora, és molt simple:
fan els plats com a casa
i alhora ofereixen un
bon ventall de vins que
poden satisfer el gust
deis millors tastadors.

Suggeréncies

Sens dubta els únics i
millors plats que hi ha a la
carta són tots els que feim
aquí a les nostres illes. Men-
jar un bon frit o unes sopes
bullides no és per tot que ho
sàpiguen fer. I no parlem
d'uns calamars farcits o una
bona olla de caragols per
anomanar alguns dels bons
plats que els veuen passar
sense aturall farcint l'aire del
que tal volta és més impor-
tant que el gust: els bons olors.

A tot això Ii afegim uns
bons postres fets a casa i sois
queda pensar quan hi hem
de tornar a gaudir d'una
cuina que ja sabem on és,
ara sols queda trobar un
moment per anar a menjar i
no oblidar ni el lloc ni el que
s'ha menjat.

Familiaritat

Tal volta el que si s'ha de
destacar són les poques tau-
les que fan del restaurant un
lloc petit però familiar.

Els motius den Jaume i na
Carme són clars: volen fer una
feina ben feta i agradable, i
això és més difícil si s'han
d'atendre moltes taules.

Els clients, de ben segur,
que ho agraeixen. El bon
parer dels sollerics s'ha
demostrat omplint cada dis-
sabte les poques i sol.licita-
des taules del restaurant. Per
saber si tot això és cert sois
queda anar a provar la cuina
des Celler i assaborir, pala-
dejar o tasta' r una mallorca
feta cuina.

A.E.Capitá Angelats 

Un any més per
l'Agrupament

Els escoltes sollerics cele-
bram aquests dies el 32
aniversari de l'inici del
nostre caminar, aquí a
Sóller; per això, ens reuni-
rem al voltant d'un foc per
menjar i fer bulla.

Seró aquest dissabte,
dia 6, al pati dels Jardins;
el foc sera encés a partir
de les 8 hores del vespre i
estará acompanyat de pa
amb sobrassada i botifa-
rrons i vi per beure.

La recaptació obtingu-
da será a benefici dels
refugiats bosnis.

Quedau tots convidats
a participar-hi.                               

Rogad a Dios en caridad
por el alma de

D. Antonio Mateo Díaz

que falleció en Sóller, el pasado
28 de Enero de 1993.

A LA EDAD DE 67 AÑOS

Casa mortuoria: C/. San Bartolomé, 1.

No se dará el pésame. 

e
Rogad a Dios en caridad

por el alma de

D. Antonio Alberti Alberti
(L'amo en Toni Macu)

que falleció en Sóller, el pasado
2 de Febrero de 1993.

A LA EDAD DE 90 AÑOS

Casa mortuoria: C/. del Mar, 15. 

e
Rogad a Dios en caridad

por el alma de

M' Dolores Pozo Acuña

que falleció en Sóller. el pasado
3 de Febrero de 1993.

A LA EDAD DE 84 AÑOS

Casa mortuoria: C/. Poetisa Francisca
Alcover, 26. Can Puntiró. 

e
Rogad a Dios en caridad

por el alma de

D María Boscana Frontera
(Vda. de José Frontera Ferrá)

(Propietaria Hotel Marina)

que falleció en Sóller, el pasado
28 de Enero de 1993.

A LA EDAD DE 88 AÑOS

Casa mortuoria: Plaza La Torre, 5.
Playa de Sóller. 

Rogad a Dios en caridad
por el alma de

D. José Llobera Munar
(L'amo en Pep de Ca's Patró Lau)

que falleció en Sóller, el pasado
30 de Enero de 1993.

A LA EDAD DE 69 AÑOS

Casa mortuoria: Ca's Patró Lau. Carretera
de Fornalutx. No se dará el pésame.                    



Ciclisme

Pedro Delgado i Mikel Indurain encapçalant el grup, al seu pas per la nostra Ciutat, el mes de marc
de l'any passat.

Totes les figures del món professional espanyol hi seran presents.

La Volta a Mallorca passarà per Sólier
Joan

Del 14 al 18 de febrer es
disputará damunt les carrete-
res illenques la segona edició
de la Challenge - Volta a
Mallorca per Professio-
nals, cursa amb 5 etapes (amb
un recorregut total de 825 qms.)
que pretend ser la successora
de la histórica i desaparescu-
da Volta a Mallorca Pro-
fessional.

lnscripció de luxe.

Gràcies a les gestions del
seu promotor, l'actual President
de la Real Federació Espan-
yola de Ciclisme Joan Serra,
la cursa comptarà amb una
incripció de luxe, -com a la pri-

OPOSICIONES
C.A.S.B.,

Ayuntamientos,
Justicia, Correos.

Preparaciones
Telf. 63 37 21

ANEM A
ESCOLA

AMB BICI!
C.C.D.S.

SOCIETAT "LA UNION"
Es convoca Junta General Ordinària pel dia 21
de febrer del 1993 a les 11 h. en primera
convocatòria i a les 11'15 h. en segona
convocatòria.

Ordre del dia 
1.- Lectura acta anterior
2.—Estat de comptes.
3.- Situació concessionari del bar
4.- Revissió cárrecs Junta de Govern
5.7- Precs i preggntes

Es comencen a preparar les eleccions.

Assemblea del
C.A.S. Nautilus

Com cada any, el mes de Juliol hi haurà el Curset
d'Escafandrisme.

Joan

Divendres passat es
celebró, en el local social
del C.A.S. Nautilus, la
reglamentària Assemblea
General Anual, a la que -
com de costum- "Veu de
Sóller" hi fou present.

Durant el seu transcurs
s'aprovà el Calendari
d'activitats per aquest
any, amb una prova de
nova incorporació, el Tro-
feu Sant Pere.,

La temporada s'obrirà
amb erclassic "Trofeu
Fira d Allaig-93", que

es disputará el dissabte,
dia 8 de Maig.

El dissabte, dia 26 de
juny, es fará la primera edi-
ció del Trofeu Sant
Pere, i com no, dins el
mes de Juliol el tradicio-
nal Curset d'Escafan-
drisme, per tancar la
temporada, el dissabte
dia 4 de Setembre, amb
la Marató per Parelles.

Per altra part l'actual
Directiva esta ja
començant a preparar les
eleccions, que es faran
entre finals d'Abril i
començament de Maig.

Veu esportiva
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Avui vespre, a càrrec dels metges
esportius Teo Cabanes i Bartomeu Mari 

Conferència de
Medicina Esportiva

Joan

Avui, a les vuit i mit¡a del vespre, es desenvoluparà, al
Saló d'Actes de La Caixa, una interessant conferència de
Medicina Esportiva a càrrec dels coneguts metges espe-
cialistes en la matèria Teo Cabanes i Bartomeu Mari.

L'acte este, organitzat per la nova Coordinadora de
Pares d'Alumnes de Sóller (a la que hi estan integrats
tots els col.legis sollerics).

Caca Submarina

mera edició- havent confirmat
ja la seva participació les set
esquadres F)rofessionalsespan-
yoles, amb totes les seves figu-
res, entre ells en Mikel Ind-u-
ram, Pedro Delgado, Jala-
bert•—•

Dues etapes passaran
per Sóller.

De les cinc etapes en litigi
dues d'elles creuaran la nos-
tra Vall, la segona i la darre-

A la segona, amb un reco-
rregut de 184 qms., els corre-
dors vindran de la part de Vall-
demossa, cap a Deià, Coll de
Ca'n Bledo, SOLLER, Coll de
Sóller, Bunyola, Son Bonet...

A la cinquena i darrera, -

auténtica etapa regna-amb un

recorregut de 202 qms., els
ciclistes supervivents pujaran
el Puig Major, des de Pollença,
baixant posteriorment cap a
SOLLER, per seguir cap a Deià,
Valldemossa, S'Esgleieta, Son
Ferriol, Casablanca, S'Aran-
jassa i Es Pitlarí.

Predomina la
muntanya.

Serra manifestó personal-
ment a Veu de Sóller que
"el predomini dels traçats mun-
tanyosos era per intentar evi-
tar que es produïssin tantes arri-
bades massives com a la pri-
mera edició, i que la "Cha-
Ilenge" guanyés espectacula-
ritat."



Futbol Tercera Divisió

Instántania del nostre fotògraf en la que en Gaspar avançà el marcador al seu equip.

Bielet

Sóller: Juan jo, Ferrer,
Nadal, Brugos, Tovar, Martín,
Cladera (Ecu minut 61), Alfons,
Christian, Carmelo i Marín.

Cardessa r: Seminario,
Galletero, Roig, Estelrich (San-
cho II minut72), Gaspar, Torre-
blanca, More>', Rigo (Ramon
70), Sancho Ji Diego.

Arbitre: senyor Urbano
Lucena ajudat pels liniers sen-
yors Torrent I i Torrent II que
mostró targetes grogues al
jugador del Cardessar: San-

2
C.F. SOLLER

2
CARDESSAR

tMs
JOTUL

de Noruego

Seminario es veu enganat pel llançament del penal d'en Ferrer.

SE ALQUILA
Piso a estrenar en el PUERTO

Edificio SA TORRE
3 habitaciones, 3 baños • Calefacción

• Ascensor • Aparcamiento
TFNO: 46 25 62 / 40 47 25

e
e
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El gol pica als jugadors
locals

Just un minut després Chris-
tian va fer una bona jugada,
passant la pilota en profundi-
tat a Alfons qui, quan havia
entratdins l'àrea és tombat pel
porter, pitant l'àrbitre el corres-
ponent penal que és xutat per
Ferrer fent el gol de l'empat.
Fins arribar al descans els
jugadors sollerics realitzaren
un joc poc vistós i sense crear
jugades per desfer la iguala-
,da al marcardor.

Després del descans
sortiren més entonats

Una vegada començada la
segona part; els jugadors salle-
rics, durant el primer quart
d'hora feren les *Lugades més
vistoses del partit, tent en Marín
el seu millor partit de la tem-
porada i essent el més lluita -
dar durant tot el capvespre.
Quan corria el minut 53 Chris-
tian disputa una pilota al seu
marcador centrant-la a n'Alfons
que fusila la porteria contrà-
ria fent un preciós gol.

La darrera maja hora de
joc, els visitants foren
els amos del camp

Una vegada que els juga-

dors locals havien capgirat el
resultat es veren dominats per
un Cardessar que en cap
moment s'havia vist superat pel
Sóller un tant enguerrotat; els
minuts passaven i dins les gra-
deries es pregonava el gol visi-
tant.

Quan corria el minut 72,
l'entrenador visitant va fer un
canvi, donant-li molt bon resul-
tat, llevó a Estelrich posant
en Sancho II. Aquest home es
posó el més adelantat del seu
equip, lluitant contra la defen-

sa local no podent-li anar
millor les coses, ja que en el
minut 81 realitzà el gol de
l'empat quan es trobava tot sol
al pal llarg.

Els darrers minuts foren atu-
rats i es va veure 130C futbol,
hi va haver moltes faltes, aca-
bant el partit amb aquest repar-
timent de punts que pels mèrits
realitzats es pot qualificar de
just.

Partit vinent:

Diumenge qui ve, el Sóller
es desplaçarà a Calvió per
jugar el corresponent partit
contra el Platges, equip que
será difícil de combatre, però
s'ha d'intemptar.

Merescut empat

cho I i als jugadors del Sóller:
Brugos (minut 11), Marín (minut
66), Christian (minut 75) i
Nadal (minut 76).

Gols: Gaspar en el minut
21 0-1, Ferrer de penal en el
minut 221-1, Alfons d'un gran
xut en el minut 53 2-1, San-
cho II en el minut 81 el defi-
nitiu 2-2.

El Cardessar va aturar
la ratxa del Sóller

Diumenge capvespre es va
disputar el tercer partit, corres-
ponent a la segona volta i ens

va visitar en el camp d'en Majal
el Cardessar; en un camp de
joc en bones condicions però
amb un vent que va molestar
tot el partit, tanta jugadors com
a aficionats.

Des del començament,
els visitants sortiren a
puntuar

El partit va començar i es
va veure que els visitants venien
a treure tallada, el primer quart
d'hora varen dominar sobre el
terreny de joc; els jugadors
locals sols s'arrembaven a la
porteria de Seminario en alguns
contraatacs.

En el minut 21, el marca-
dor es va posar costa amunt;
Morey centró una pilota
damunt la porteria de Juanjo,
rematant a porta en Gaspar
adelantant el seu equip al
marcador.

XEMENEIES 1 ESTUFES
SÓLLER • Tel. 63 0753

Rvdo. M. Rosselló, 19



Diumenge C.F.Sóller-Felanitx

stavo en joc.
raya la victò-

el  ¡a que era
teòricament superior als de
casa pera l'àrbitre com-
plica el pa rtit de toirpone-

ue els sol

que ens tenen acostumats.

Primerament va con-
cedir un gol als locals on
la pilota no havia entrat
dins la porteria segon,
assenyalant un penalti Me-
xi stent.

Dissabte descans dia
13 de febrer Sólier-Moii- o
nar.

Sóller 3 - La Unión O
Justet, justet

Toni Lladó

Sóller: Caldentey, Bur-
gos, Co!!, Miki, Brage, Javi,
Ros, Sampol, Querol, Puig,
Serafín, (Ensenyat, Carbó,
Casas, Fernando).

Gols: 2-Carbó, 1-Brage.

Comentari: El Sóller
sortí al terreny de joc amb
varis canvis a l'alineació,
aixa va fer que no atacas
tan intensamentcom en altres
partits, encara que els jugo-
dors suplents jugaren molt
bé. La Unión sortí a aguan-
tar el 0-0 inicial i hoya acon-
seguir fins a la primera mei-
tat, pera hem de dir que el
Sóller hagués pogut anar al
descans arrk el marcador
favorable si Brage no hagués
fallat el penal que xiulà
l'àrbitre en el darrer minut

de la primera part.

Ja a la segona, el Sóller
realitzei els canvis i això oca-
sionó que es convertís en
una auténtica apisonadora;
La Unión ni tan sols passà
la línia mitjana del camp,
els sollerics continuaven
sense poder marcar enca-
ra que tenien moltíssimes
oportunitats; el primer gol
que arriba a mitjans de la
segona part va servir per
donar tranquilitat a l'equip,
que estava nirviós perqué
el gol no arribava. Aques-
ta tranquilitat serví perquè
el Sóller aconseguís dos
gols més.

Aquest resultat no va
ésser gaire positiu si tenim
en compte el joc que ocupa
aquest equip a la clasifica-
ció.

Futbol Cadet

j	 1.
1. Mergedlenee . '19 12 6
2. Soledad 	  19 9 7
.3. Artá 	  19 10 4
4. Petra 	  19 7 8
5.1ndependoente 	  198 6
6. Sta. Eugénia 	  18 10 2
7. Ses Salines 	  189 4
8. SArracó 	  1877
9. Collerense 	  19 7 7
10. Port Sóller 	  19 8 4
11. Ferrioiense 	  194 9
12.Rodet Mol. 	  19 3 9
13. Montara 	  19 7 1
14. Barracar 	  18 5 4
15. Cide 	  19 3 7
16. Escolar 	  18 4 1
17.A.Iquerla 	  19 1 4

P. 1. L
1 36 13 30 + 14
3 29 18 25+5
5 48 26 24 + 4
4 39 22 22
5 43 27 22+2
6 44 29 22+2
5 29 25 22+6
4 27 23 21+ 1
5 27 31 21 + 3
7 23 22 20 + 2
6 22 25 17-3
7 32 39 15 - 3

11 38 46 15 - 7
9 32 45 14 - 4
9 22 37 13 - 3
13 17 41 9 - 9
14 15 54 6 - 10

Montaura 2 -
Port de Sóller 1

Bielet

Manicura: Carbonell,
Amer, Canals, García (Ser-
vera minut 601?, Sastre/ Gar.

Mora, Ripoli Pool
minut 55J, Gajeie tArrom
nInut 55), Mateu i Gá lvez

eno IT1

y
trar-ne cap als iuqadors
locals.

Gols: Mora marca el
l m-00, Groaelin,d_ornorca el 1-1i

,~ttill 2
lEl 5411/WiWrIreerixer

un millor resultat
Diumenge capvespre

passat el Port de Sóller es
va desplaçar a Mancor del
Vall, per disputar el

Pcorresponent contra el hnt tni -
taura; el partit va ser molt
disputat mpeoreixent

Port
	els juga-

dors del	 de Sóller un
resulta'. més favorable.

En el m inuquatre varen
primerencaixar el mer gol pera

no va ser cap obstado por-
qué GalindPedesprés roa
litzas la igualada.

f

s'havia
'arbitre

I a favor
el Port. Penal

no va ser materialitzat
són les coses, hay

marcado
e sobre els

dors locals que siarrem-
la porto d'i

Futbol de
Primera Regional
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lnfantils

Sóller 8 - Consell 2

Sollerense 2 - V. de Lluc O
Ambdós equips es feren amb la victòria,

pera més justa la del Sollerense.

El Sóller s'enfrontava amb el quart classi-
ficat, difícil partit pels d'en Ventura, pera fent
un bon futbol es varen desfer bé. Pel contra-
ri, els al.lots d'en Saca i en David que s'enfron-
taven amb un dels darrers classificats tingueren
més problemes dels prevists ja que es con
tagiaren del mal joc visitant.

Benjamins Resultats i
confrontacions

Tercera
Divisió
La propera jornada:

Santa Eulàlia - Manacor
Arenal - Ferriolense
Esporles - Badia Cala Millar S.S
Portmany - Constància
At. Ciutadella - Son Roca
At.Baleares - Alaior
Mallorca At.- Ferreries
PLATGES DE CALVIA - SOLLER
Cardessar - Poblense
Porto Cristo - Llosetense

Primera
Regional
La propera Jornada

Escolar - s'Arracó
Marratxí - Ferriolense
Barracar - Montaura
PORT DE SOLLER - SANTA
EUGENIA
Margaritense - Petra
Ses Salines-Independiente C/R
Alqueria - Arte'
Rotlet-Molinar - Collerense
Cide - Soledad

Futbol Solleric     
Tercera divisió Primera regional   

Resultats i
confrontacions
III Divisió
C.F.Sóller 2 - Cardessar 2
Diumenge: Platges de Calvià -
C.F.Sóller

Primera Regional
Montaura 2- Port de Sóller 1
Diumenge: Port de Sóller-Santa
Eugènia.

Juvenils 1 Regional
La passada setmana descansaren.
Diumenge C.F.Sóller -Felanitx.

Cadets
Sóller 3 - La Unión O

Infantas
Sollerense 2- V. de Lluc O
Denla: Patronat - Sollerense
Sóller 8 - Consell 2

Benjamins
Patronat 2 Sóller 1
Demà descansen.

CD Manaoor - UD Arenal 	  2-0
CD Ferriolense - CD Espalas 	  0-0
CD Cala Milla - SD Porrnany 	  2-0
CD Constancia - At. Ciudadela 	  2-3
CD Son Roca - At. Baleares 	  0-5
CD Alayor - Mallorca Atco 	  1-0
CD Ferrerías - Playas CaMá 	  3-1
CF Soller - CD Cardetsar 	  2-2
UD Poblense - Podo-Cristo 	  1-0
CD Llosetense - Sta Eulalia	 -.. 	 1-3

1 I. P. L L
1. CO Menscor 	 22 17 2 3 57 18
2. Sta. Euialia 	 22 14 5 3 37 18
3. Playas CeMá 22 13 3 6 40 27
4. Mallar:a Atoo. 	 22 12 4 6 46 27
5. At Baleares 	 221166 5 39 25
6. CD Cala Milly• 	 22 .10 6 6 34 29
7. CD Alelar 	 22 9 8 5 32 28
8. CD Forales 229 7 6 21 17
9. IF Soler 	 22 9 5 8 38 29
10. UD Rabonee_ 22 10 2 10 22 26
11. Co Cardessar . 22 5 10 7 22 28
12. CID Espcxlas 	 227 6 9 24 33
13 Al. Ciudadela 	 22 6 6 10 24 33
14. CD Feniolense. 22 5 8 9 15 24
15. SO Ponnany 	 22 5 7 10 17 30
16. CD Constancia 22 6 3 13 29 40
17. CD Llosetense. 22 5 5 12 26 37
18. UD Arenal 	 22 6 3 13 23 34
19. Poito-Cristo 	 22	 7 1 14 28 41
20 . CD Son Roca. 22	 3 5 14 15 52

36 + 12
33 + 11
29+9
28 + 8
28+8
26 + 2
26 4- 2
25+11
23 + 1
22
20
20-2
18 - 2
18 - 6
17 - 3
15 - 9
15 - 7
15 - 7
15 - 5
11 - 13

Ferriolense - Barracar 	  3-2
Montaura - Port Sóller 	  2-1
Sta. Eugenia - Margaritense 	  0-3
Petra - Ses Salines 	  3-0
Independiente - Alquería 	  7-1
Artá - Rotlet Mol 	  3-0
Collerense Cicle 	  2-2
Soledad - Escolar 	  4-1
S'Arracó 	  Descansa



Desfeta
del Belles
Pistes a
casa seva

Buixó

Passa enrera, la donada pel
C.P. Belles Pistes de Segona
Categoria. Contra tot pronòs-
tic, el C.P. Bola Azul, el va
derrotar a casa seva. Després
d'aquesta jornada Ingeniero
III, torna iniciar la classifica-
ció en solitari, els dos punts
d'avantatge que ha agafat a
l'equip solleric, poden ésser
determinants per a la conse-
cució del títol. Recordem que

el C.P. Belles Pistes ha de ren-
dir visita al camp del líder.

Ala Lliga d'Honor el C.P.
Puente es reafirma en el segon
lloc, de moment és el que té
més possibilitats d' accedir al
subcampionat. Brasilia de cada
jornada que passa és més
líder. Unió de Sóller, que sortí
derrotat del camp del Brasilia,
ha perdut tota opció d'
aconseguir el segon lloc,
mentres que el C.P. Sóller, en

un dramàtic encontre, va al final,
superar a un Bar Central, que
va arribar a posar el marca-
dor amb un preocupant i alar-
mant 0-4. Aquesta victòria
l'allunya dels llocs de descens.
Pel C.P. Sóller jugaren les
següents tripletes: A.Mas, Este-
ban Albiñana, Kolau.-Pep Por-
cel,Xesc Miro, Bestard.- Toni
Castanyer, Jaume Castan-
yer(Frontera) iJaume Blai (Pere
Falet). Les tripletes d'En Mas i
Porcel guanyaren dues parti-
des, la d'en Castanyer, una.
Destacar pel Sóller, la recent
incorporació a l'equip d'Este-
ban Albiñana, i absència per
vacances d'en Toni Duque.

Pel que fa referència als altres
equips locals, a destacar la vict6-
ria a fora casa del Belles Pistes
de tercera, que es manté en el
liderat i la derrota del Unió de
Sóller de Primera.
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Petanca  Billar        

Gastronomia 

S'inaugura
el Club deis
Pollastres
Gourmets

Paletas
Poals
Pastadores
Carretilles xineses
Xerxa de seguretat
etc...

Venda i Lloguer de Maquinària
C/. Victoria, 48-A - Tel. 63.23.71 - SOLER

Redacció

Amb un suculent sopar, digne
dels paladars més exquisits, en
el que es cuidaren fins als més
mínims detalls, començà les seves
activitats el nou "Club dels
Quatre Pollastres Gour-
mets", entitat presidida pels
seus fundadors, els populars met-
ges esportius Teo Cabanes i

Bartomeu Mari.
"Veu de Sóller" fou convida-

da oficialment a l'acte ,que es
desenvolupa al nou local de Ca's
Cabo, seu de la recent nascuda
agrupació.

Entre els nombrosos profes-
sionals de la medicina esportiva,
i tècnics ciclistes integrants del nou
collectiu, s'hi troben dos sollerics:
Joan Oliver i Valentí Puig.

Dos
sollerics
dins el
nou
Club,
reservat
als
professi
onals
de la
Medicin
a
Esportiv
ai
Tècnics
Ciclistes.
(Foto:
Antònia
Martore
II).

Talladores d'herba
Talladora de
gespa
Bombes d'aigua
Màquines de disc
Carretilles
Montacargues
Formigoneres
Martells elèctrics
Motors de corrent
Martells rotatius
Bastiments
Puntals
Taulons metálics  

El companyonatge i el bon humor
presidiren el lliurament de premis            

Digne cloenda
d'un gran Torneig       

L'organitzador, Joan Socias, amb els dos campions Pere
Jaume i Francesc Roman.     

Joan     
--

El Mirador de Ses Barques fou l'escenari idoni per clau-
surar la sisena edició del Torneig de Billar a Tres Bandes
Perruqueria Joan Socias.

La totalitat de jugadors, acompanyats alguns d'ells de
les seves respectives senyores, acudiren al tradicional dinar
de companyonatge anual, que fou presidit per un dels histò-
rics, un dels que ha treballat més pel billar solleric, Joan
Socias promotor del Torneig del seu nom, i actual Presi-
dent del "Circulo Sollerense", -entitat organitzadora-, que
finalitzat el dinar procedí, juntament amb les simpatiquis-
simes senyores i senyoretes que l'acompanyaven al Iliura-
ment de trofeus.                   

CANTONADA CARRER
DE SA MAR - FILADORA

PIS A ESTRENAR    

3 habitacions	 cuina
2 banys	 calefacció central
bugaderia
	

balconada 95 m 2

sala menjador	 traster soterrani

És una primera planta i el preu és
molt interessant     

Informau-vos-en al 63.03.83   
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BASQUET        

JUVENIL FEMENI CADET FEMENI     CADET FEMENI           

Santanyí 24 -
J. Mariana 44 

S.Maria 51 -
J.Mariana 24

Rotlet Molinar 52 -
J. Mariana 56            

MINI MASCULI

Avante 44 -
J.Mariana 23

A pesar de jugar un bon par-
tit el J.Mariana Tren De
Sóller no va poder assolir la
victòria davant un equip molt més
gran i que comptà amb l'ajuda
dels arbitres.

JUVENIL MASCULI "A"

J. Mariana 48 -
1. Bahia 47

Molt fluix fou el partit que
jugaren els jugadors del
J.Mariana Arisa S.A davant
la defensa zonal del visitants,
es dedicaren a tirar triples i no
en lograren aconseguir cap.
Només a la segona part es va
jugar amb més seny i es con-
seguí la victòria.

Jugaren: Ah, Castanyer B.
, Castanyer T. 12, Sosa 9, Pere-
lló 6, Iglesias 7, Escales 8,
Grauches, Mariano.

MINI FEMENI

J.Mariana 50 -
Campanet 12 

El Campanet és el més
dolent que hem vist en malta
estona. Totes corren darrera
la pilota. El J. Mariana ho va
tenir molt fácil i ho va saber
aprofitar bé.

JUVENIL MASCULI "B"

J. Mariana 84 -
S.Servera 25

Una gran defensa alllarg de
tot el partit va permetre al J.
Mariana Pizzeria Domeni-
co deixar als visitants amb 25
punts. Es va jugar molt bé tre-
guent amb facilitat el contratac
que quasi sempre acaba en cis-
tella.

Jugaren: Arbona 3, Cas-
tanyer 10, Cobos 8, Gelabert
22, Serrano 10, Sampol 6,
Serra, Gil 5, Estarás 6, Rode-
nas 6, Oliver 8.

Una altra victòria del juvenil
femeni. En el minut 10 el
J.Mariana Borras S.A guan-
yava de 13 a 4, però una reac-
ció de les locals escurçaren
diferéncies fins a 5 punts. Al des-
cans, 14 a 25. A la segona part
es mantingué la mateixa tónica
dominant sempre les visitants
amb claredat.

Jugaren: Munar 5, Pizá,
Fernández 2, Castanyer 8, Fuen-
tes, Frau 3, Montaner, Navarro
10, Martin, Eugenio 16.

CADET MASCULI

J.Mariana 53 -
S.Oliva 44

Partit molt anivellat, a on el
J.Mariana Font d'es Teix
arranca molt bé (12-2)però els
visitants reaccionaren i al descans
el marcador era de 23 a 17.

En la reanudació, la matei-
xa tónica, malta igualtat fins al
dan'ers minuts en que els locals
sentenciaren el partit.

Jugaren: Bota, Moyá 3,
Cobos 17, Celiá, Cifre 2, Gajic
74, Rullán, Marqués, Vicente 6,
Frau 2, Morell 9, Roja.

Una altra derrota de l'equip
cadet. Es va jugar un partit molt
fluix. Una total manca de con-
centració va permetre que el S.
Maria s'endugués una  victòria
molt fácil.

INFANTIL FEMENI

Binissalem 14 -
J. Mariana 32

Tan sols quant les locals es
posaren en zona, el). Mariana
tingué dificultats. La resta va ser
una clara i neta superioritat que
en cap moment va fer perillar el
resultat.

Jugaren: Miriam, Aurora
3, Sandra 2, Neus 2, Laura,
Merce 1 , Alicia 2, Bea, Mari 3,
Cristina 19, Maria.

SENIOR FEMENI

J.Mariana 49 -
La Salle 29

Partit molt dolent, amb mol-
tes errades. La Salle, un dels pit-
jors equips que darrerament
hem vist. El J.Mariana el Gas
S.A es contagió del mal joc de
les visitants i va fer una gran
quantitat d'errades. Així i tot,
no va tenir cap problema per
guanyar.

El pa rtit va tenir diferents alter-
natives en el marcador amb peti-
tes diferències al marcador. A
la meitat de la segona part el
J.Mariana s'en va anar de deu
punts, que foren decisius al final
del partit.

Jugaren: Ramon 6, Main-
zer 2, Colom 4, Morell 8, Rode-
las 12, Rosselló 18, Oliver 6.

Aquell al.lot
Un home majar, que

passava uns dies de des-
cans dins un petit poble,
observó un vespre com un
al.lot estava tirant pedres
durant més d'una hora.

Al vespre següent 1, més
o menys, a la mateixa
hora, contempló, una altra
vegada, al mateix al.lot
tirant pedres.

Aquesta anécdota es
repetí durant un parell de
vespres més, fins que
l'home major, molt intrigat,
demaná a l'al.lot:

"He vist durant un parell
de vespres que tiraves
pedres, però m'agradaria
saber a qui, o contra qui
estas tirant aquestes
pedres".

"Jo tir les pedres a la
Lluna" Ii contestó l'al.lot.

"Aquest al.lot deu ser
el beneit del poble"pensó
aquell home, i amb cara
rara i compasiva li
demanó:

"Perquè tires pedres a
la Lluna?

Aquell al.lot va enten-
dre el desconcert d'aquell
senyor i Ii digué:

"Ja sé que mai una
pedra de les que jo tir arri-
bará a la Lluna, però fent
això sóc l'al.lot del poble
que tira les pedres més
enfora".

Per JOTA

PETITS ANUNCIS

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

COMP RAM
MOBLES i qualsevol
altra cosa rústica o anti-
ga. Pagam al comptat.
Antiguitats Antoni de sa
Coma (Jeroni Bisbal).

Carrer del Vicari Pas-
tor, 8. Telf. 63.08.65 i
63.07.68.

GAS-OIL per a cale-
facció a domicili. Telf.
63 14 62 i 63 03 87.

GRAN OCASION!
Magnífico apartamen-
to de superlujo: dos
dormitorios, dos baños
completos. Directa-
mente sobre el mar. A
estrenar. Y listo

AHORA!! Telf. 63 28
51.

VENDA de bidons a
Sa Matança de can
Lau. telf. 630168

SE TRASPASA TIEN-
DA en el Puerto de
Sóller, primera línea, telf
633134 y 633174.

¿Sabes inglés pero
no puedes hablar?

¿No sabes inglés pero
lo necesitas en tu tra-
bajo? ¿Quieres que
tus hijos hablen ya?
Soy una profesora con
25 años experiencia,
nativa y titulada. Doy
clases en su domicilio
o el mio a todos los
niveles y edades. Muy
buen precio. Infórma-
te en la calle Pastor,
17 (detrás de la parro-
quia) de lunes a sába-

dos de 5 a 9 horas.

ES LLOGA local amb
opció de bar a dins;
aire acondicionat. Cen-
tre Dejó. Telf. 639305.

VENDO BAHIA 500
con fleje inox y esco-
as, fuera borda. Evim-
rude eléctrico 40 HP,
remolque ROCCA
impecable. Telf
630106 noches.

Particular VENDE
SEAT 131, super MIRIA-
FIORI, PM diesel motor,
Perkins 8120-o en buen
estado.Tels 632874,
631516 .Precio
125.000 (incluido 4
llantas y 2 cubiertas
repuesto).

SE ALQUILA CASA
con jardín (mallorqui-
na), en las afueras. Inf.
telf. 632608.



En el transcurs d'un passeig en bicicleta, els alumnes reflexionaren als voltants
de l'amistat.

Els alumnes deis
Sagrats Cors fan el
seu discurs per la Pau

Redacció

El passat divendres, i com a pre-
duli dels assenyalats esdeveniments
del cap de setmana, els alumnes
del col.legi Sagrats Cors feren la
seva petita i humil manifestació en
pro d'una causa que, per desgrà-
cia, no té molts d'adeptes: LA PAU
i L'ECOLOGIA.

La seva sana forma de mani-
festar-se va ser una marxa amb bici-
cleta al port de Sóller. Al  llarg de
la cursa els al.lots pogueren refle-
xionar sobre totes aquelles coses
que de valent ens separen de tot
el que és propiament humà. Un cop
arribaren al seu destí els al.lots dis-
frutaren de tot alió que la gent ja
no li dóna importància: l'aire lliu-
re, la Ilum i l'escalfor del sol i sobre-
tot de la bona companyia d'un amic.

Parlant amb els al.lots pogué-
rem saber quin era el seu parer
sobre uns temes que als majors i

no tan majors ens preocupen molt.
Aquestes eren les seves savies
paraules: "Els grans sempre empren
el cotxe per anar a qualsevol lloc,
sigui aprop o en foro. Discuteixen
per les coses més absurdes i tot ho
resolen amb guerres i violència. No
se n'adonen de la molta brutícia
que dipositen al jardí que és de
tots: la ferro. Sense anar més en fo-
ra podrien fer un ús més quotidià
de mitjans de transport que no con-
taminen com és ara: LA BICICLE-
TA."

Pels comentaris dels responsa-
bles d'aquest col.legi, educar per
la PAU i L'ECOLOGIA é.s una tasca
diària on tots els responsables de
l'ensenyança d'aquesta vall, tenen
molt clan El futur de la humanitat
este, en rebre una bona informació
no sols per part dels professors, sinó
també deis pares. Ecologia, natu-
ra i pau Si, però també civisme i
urbanitat són claus importants per
a una bona educació.
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1

-11911111111~11r.

1 6 

Política

José ,Ilaria
Aznar
vendrá a
Sóller el
proper
dia 19

Redacció

Tal com ja es va anunciar, el pro-
per dia 12 de febrer el Partit Popu-
lar de Sóller organitza un sopar
d'homenatge al seu President i Pre-
sident de la nostra Comunitat Autó-
noma Gabriel Cañellas.

Es dóna la circumstància de que
el mateix dia visitare, la nostra vall
el President nacional de/Partit Popu-
lar José Maria Aznar, amb la inten-
ció de mantenir una reunió amb els
afiliats locals de les forces populars
que, segons hem pogut saber, son
més de dos-cents cinquanta.

Malgrat encara estigui pendent
de concretar, a les 1 9'30  hores José
Maria Aznar mantindrà un canvi
d'impresions amb els sollerics
i exposarà la política a seguir pel
seu partit en el decurs de les pro-
peres eleccions generals.

Una dada important queda també
per confirmar i és la possibilitat de
que Aznar quedi a sopar a l'Hostal
Es Port, amb motiu de l'esmentat home-
natge a Gabriel Cañellas. La inten-
ció és d'assistir-hi pero, manca con-
firmar un possible canvi a l'agenda
del popular líder de l'oposició nacio-
nal.

De totes maneres, el responsable
de relacions amb els mitjans de comu-
nicació del Partit Popular: Francesc
Cañellas, ha anunciat que són més
de tres-centes les persones que
han confirmat i reservat la seva
assistència al sopar de reconeixe-
ment a Cañellas.

Parcs Infantils

La Jefatura
Provincial de
Transa ha donat
dos karts pel
parc infantil

J.C.

La Policia Local de Sóller ha anun-
ciat que la Jefatura Provincial de Trà-
fic ha donat dos vehicles infantils
"karts" per ser utilitzats al parc infan-
til de tràfic local.

A n'aquesta donació si suma la
de dos ciclomotors que ja foren entre-
gats ara fa dos anys i que són uti-
litzats, també, per practicar els nins
a l'hora de presentar-se als cam-
pionats que es celebren anualment,
tant a la península com a Mallorca
mateix.

Miguel Quetglas ha manifestat que
el fet de comptar amb aquests apa-
rells donare, més seguretat als
nins a l'hora de representar al
poble de Sóller als concursos. "Fins
ara, deia Quetglas, ens havíem de
presentar als campionats sense poder-
se preparar per manca de material.
Ara, això no será així i podrem dei-
xar el pabelló del poble de Sóller
molt alt".

Ensenyament 

Comencen les
obres del nou
edifici de BUP

Redacció

La setmana anterior comença-
ren les excavacions per ubicar
els fonaments del nou edifici de
BU P.

L'edifici es construeix al costat del
gimnàs, a la part posterior de la
cuino, ja que el constructor es va
negar a ubicar-lo damunt la planta
ja existent, tal i com estava previst,
al.legant manca de solidesa del pis
inferior.

Veu local
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JEVAS ST 2Z S
EXPOSICION OFERTAS EN C/ SAN JAIME
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MES DE FEBRERO

UFERTA LIMITADA A NUESTRAS EXISTENCIAS




