
Wáter estará
ben representat

a Id fira
Alimentaria '93

Es commemorà
l'aniversari de la

fundació de la
"Lira Sollerense"

El Govern central dota el
projecte de recreixement de

platges amb 450 milions

Port

De la Creu ens
ve la vida

Llorenç Liudó Calafat 

La Sang, el Crist crucifi-
cat és el qui atreu les mira-
desde molts. Eh, avui, fa més
palesa la injusticia dels
homes:

• La violència dels qui
usant i abusant del seu
poder bélic crucifiquen
servents justs i innocents.

• La insolidaritat dels qui
tenen i mantenen la riquesa
económica conscients de la
fam i misèria de la majoria
i de la precarietat de la
mateixa natura, expo-
liada en els seus recursos.

• La insconciéncia i paso-
tisme expectant dels qui per
ventura ens miram l'espec-
tacle d'enfora, per por o per-
qué no ens afecta directa-
ment...

• La creu de Crist és
l'acció miserable, l'escàndol
que ha fet més renou de tota

11111151 ,

la història. I és a la vegada
la porta oberta a una
vida integral i nova:

• Els més violents són
vençuts davant la innocèn-
cia del qui vol lluitar amb
les armes de la tendresa, la
paciència i la pau.

• Els qui són econárni-
cament més forts poden clau-
dicar compartint el que són
i tenen, per haver comprés
que la lluita per l'amor
té més riquesa i més
sentit que la carrera
pels diners.

• Sempre sera una incli-
nació innata dins l'home
deixar l'espectacle i apun-
tar-se conscientment a la
festa.

I Pasqua és la Festa Cris-
tiana per excel.lència. Cele-
brau-la i ho vereu!.

'MOLTS D'ANYS,
SOLLERICS, MOLTS
D'ANYS!.

1"La creu de Crist és l'escàndol que ha fet més renou
de tata la història".

Ir
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Església

Redacció

Dilluns d'aquesta setmana, el ministre d'Obres
Públiques Josep Borrell presentó als mitjans de
comunicació el Pla de Costes del govern cen-
tral, que contempla la inversió de 9.790 milions
de pessetes en quatre anys.

Aquest Pla té per objectiu, segons el ministre
Borrell, el manteniment del turisme al nostre país,
mitjançant la recuperació millora de diverses
zones costaneres.

Les Illes
Pel que fa a les nostres illes, el Pla preveu

una inversió de més de mil milions de pessetes

Futbol:
El Sóller i el

Port tornaren
de buit

en diversos projectes, entre els quals s'hi troben
la regeneració de les platges de Sóller, Palma
Nova i Andratx, així com millares comple-
mentàries a diverses zones de Mallorca, Menor-
ca i Eivissa.

Quant al port de Sóller, hi está prevista una
inversió de 450 milions de pessetes per a la rege-
neració de les platges de Sóller. Amb aquesta
quantitat s'acondicionaran 300 metres de pas-
seig marítim i s'abocaran 200.000 metres cúbics
d'arena al port.

Es confirma així la promesa realitzada l'any
anterior pel govern central de dotar convenient-
ment el projecte de recreixement de platges ela-
borat per la Jefatura de Costes de les  Balears.

Billar: Sa
Botigueta
empata a

quatre!

S'abocaran 200.000 metres cúbics d'arena a les platges.



Molta Palla i Poc Bessó
Es Pagés.

Ja torn ser aguo
Remil putes sagrades, gràcies a Déu, ja torn estar aquí

entre vosaltres, després d'haver-me fet dos forats a les are-
les, millar dit, dos forats en els tímpans, no aneu a pensar
que el pagès es posi recades. Tenia problemes a les orelles
i el metge diu que les m'ha arreglat però resulta que ara hi
sent molt manco que abans però...

Esper que sabreu perdonar que la setmana passada no
estás amb vosaltres i sabreu comprendre que el primer és el
primer i que el primer sou vosaltres i per això aquí sóc.

SEMBLA MENTIDA:
* La mala educació d'alguns educadors.

* Que el "cagador justiciero" comenci a ser perseguit pel
,'cagador vengador". Li fotrà una bona mer... damunt el por-
tal

* Que els nostres governants sols es barallin per l'urba-
nisme. El Poliesportiu, els nostres ma¡ors, el mal estat dels
carrers, d'això, ni piu. Això no te importància.

* Que en Xim Bardí encara no hagi trobat els "plànols"
que fa tant de temps que cerca per les Cases de la Vila.

* Que els funcionaris, alguns, no ho fan tan malament
com diu n'Andreu Pons. N'hi han de bons i qualque carca-
mal que fuma amb pipa.

* Que segurament que el túnel de Sóller, el túnel per anto-
nom asia, segurament estará llest dins aquest segle. El segle
XX, és ciar!!!

Ni un duro!
"M'estranya, Miquelet, que no m'hagis

fet cap comentari relatiu als pocs doblers
que ens arribaran enguany de les institu-
cions autonòmiques!"

"És que l'altre dia un amic meu me
contó els motius, i els veig d'una lógica
política claríssima"

"Idó jo no ho entenc, fill meu! Canta,
canta!"

"Mira, tia. D'aquí a sis mesos hi ha
eleccions generals. Unió Mallorquina ja
ha dit que, a nivell de iota Mallorca, es
fusionará amb els Independents i es pre-
sentaran ales eleccions sense el Partit Popu-
lar"

"Fins ara te seguesc, fill meu"

"El PP necessita treure el màxim de vots
per tal d'obtenir els cinc diputats que els
sonde/os d'opinió Ii otorguen a les Bale-
ars. Pero, qui pot prendre els vots al PP?"

"Unió Mallorquina!!!"

"Justa la fusta! El PP sap que ni el PSOE,
ni el PSM, ni Esquerra Unida, ni molt manco
els Verds, no li prendran cap vot. L'únic
partit que els prendrà vots será UM!"

"I aixà qué té que veure?"

"Ai, tia! No entens res de política! El
PP té ben clar que disposa de mig any
per desprestigiar i "cremar" políticament
UM i els Independents en els pobles on
governen, perquè així a les eleccions gene-
rals ningú no els vulgui votar"

"Com a Sóller, per exemple?"

"Si, tia, com a Sóller. I per això el Govern
Autònom no ha donat ni un duro al nos-
tre Ajuntament..."

"Recorantes! I quina culpa en tenim
els sollerics?"

"Això és la política del Partit Popular,
tia Elisenda: si ets dels seus, mulles; í sinó..."

Elisenda de Brusca

PIZZAS Y CUINA IMAGINATIVA
* OBERT TOTS ELS DIAS

RESERVES 63.31.55
P1ZZES PER ENDUR-SE'N
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Qué fan
els regidors

del PP?
Aquesta és la pre-

gunta que es fan gran
part dels nostres con-
ciutadans, en un
momentcom l'actual, en
el que el PP mai no havia
tengut tant de poder a
Sóller, a lo que hi hau-
ria que afegir el bon
enteniment que pareix
existeix entre el Presi-
dentCañellas i els seus
socis locals.

Qué fan idó els srs.
Bartomeu Darder, Ber-
nat Cabot i Francesc
Cañellas? A jutjar pels
resultats de la seva ges-
tió, sembla que tan sols
encalentir la cadira i
matar mosques enmig
de la Plaça.

Sóller, model de
govern del Partit
Popular?

També, a nivel l de
partit, el PP sembla que
manté bones relacions
amb els seus correli-
gionaris, tant a nivell
autonòmic, como nivell
estatal, prova d'això
hauria estat la presen-
cia del seu líder nacio-
nal, "el aspirante",
aquell que se va atre-
vir a dir que "Baleares
es un modelo de gobier-
no para el PP..." Estam
ben arreglats si això ho
consideren un bon
model de govern.

Però pel que a nosa 1-
tres ens afecta, consi-
dera el sr. President del
Govern Balear un bon
model de gestió el que
fa el PP a Sóller? Pen-

sam que no, i cal lamen-
tar-se de que aquesta
supoada sintonia que
existeix a nivell de par-
tit no es doni entre les
institucions que ells
comanden i que no fas-
sin valer el seu "pes"
polític si es que en
tenen- per fer arribar
més subvencions per al
poble de Sóller, i no
haver de lamentar que
Sóller quedi foro del Pla
d'obres i serveis del
Cansen Insular de
Mallorca (i que en con-
seqüéncia quedin sense
arreglar tota una serie
d'obres subvenciona-
des), o que Sóller vegi
retallada la subvenció
del Consell Insular per
a la costucció de les pis-

tes esportives al
Col.legi del Puig, o
que Sóller es quedi
fora del Pla de camins
Rurals, o que la Con-
selleria de Sanitat no
vulgui legalitzar
l'ampliació del cemen-
ten i municipal i que el
sr. Cabot no mogui ni
un dit per solucionar-
ho, etc.

Aquest mes es come-
pleixen deu mesos des
de que els regidors del
aprtit Popular accediren
a les seves poltrones.
Podem afirmar que la
seva gestió es ben digne
del "laisez faire, lais-
sez passer" que predi-
caven els lliberals dels
segle passat: ES INE-
XISTEN.

Agrupació
Socialista - PSOE

Punt de vista del PSOE 	Antologia

Ca Nostra
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S'imposa un control personal i de grup per gaudir de la natura i, a la
vegada, respectar-la.

La mort del
pare de sa
Majestat el

Rei
Ha mort Don Joan de Borbó

i Battemberg, fill del Rei Alfons
VI (XIII pels castellans) i pare de
sa Majestat Joan Carles 1.

L'august senyor havia nascut
el vint de ¡uny de 1913 al Palau
de la Granja de Sant Idelfonso
de Segovia i, en ¡uny de 1933
durant la segona República
Espanyola- per renuncia deis seus
dos germans més grans, és con-
vertit en l'hereu de l'ex-fami-
lia reial del seu país.

Per la meya humil condició
de representant natural, en aques-
ta vall, d'una antiga familia
mallorquina inscrita en el nobi-
liari i l'allistament com a mem-
bre actualment, per ara, de
diverses corporacions nobiliàries,
cavaller d'una ordre religiosa mili-
tar reconeguda per la Santa Seu;
crec obligat inclinar-me davant
la memòria d'aquell qui, per
espai de trenta-sis anys
(1941-1977), fou per a molts
dels seus compatriotes, el legí-
tim depositan i de la Monarquia
hispánica a l'exili.

Tata la vida, Don Joan de
Borbó, mantingué un compor-
tament exemplar i una fidelitat,
digne d'admiració, a les terres
on regnaren els seus majors.

Em consta que entenia i
sabia parlar la nostra Ilengua
-el català- fent honor al títol que
portava de Comte de Barcelo-
na que és el títol sobirà dels Reis
de les Espanyes com a reis de
les terres Catalanes.

Reposi, en la pau de l'Etern
i bon Pastor -on res mancará als
qui han cregut sempre en Jesús-
aquel1 que tenia dreta haver estat
el Rei Joan III de les Espanyes,
fill de Rei i pare de Rei.

Joan Estades de
Montcaire i Bisbal.

MIMBRERIA C/. Sa Lluna, 52
Telf. 63 20 77

07100 SOLLER
(Mallorca)

MUEBLES Y ARTICULOS DE DECORACION

en MIMBRE - BAMBU - JUNCO
RATEAN - MEDULA

Vírfri
h44

1 ‘
Calle Luna, U • Sóller

Mallorca • Tel. 63-04-47

FERRETERIA
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Veu del lector

Esports d'aventura
Una vegada acabat

l'hivern, la primavera que
comença ens convida a
gaudir de la Natura i aug-
mentar el nombre d'acti-
vitats que realitzam a l'aire
lliure. Això que és bo per
a tots nosaltres, no ha de
ser dolent tampoc per la
natura si respecta m un
codi ètic, que tots conei-
xem.

Ara bé, els darrers deu
anys hem assistit a la pro-
liferació deis anomenats
esports d'aventura i
de l'esport ecològic
que ha significat un aug-
ment quantitatiu del nom-
bre de persones que es
mouen dins l'ambient natu-
ral. Tots coneixem algú
que practica espeleo, para-
pent, escalada, buceig,
mountain-bike o barran-
quisme (torrents). A més,
les persones que practi-
quen aquests esports són
generalment joves amb un
alt nivell de concien-
ciació ecológica.

El problema no es traba
dins l'activitat que realit-
zam sinó en la manca de
control; sense aquest con-
trol, aquestes pràctiques en
principi innòcues es tornen
dolentes per a la natura.

pobres, els pacífics, els qui sofreixen injus-
tícies..."

La Ressurreció del Senyor és confir-
mar el camí estret i l'entrada pel finestró;
és la seguretat que serem abatuts per la
mort i que ni la sepultura retendrá el nos-
tre cos; es dir que es clouran les pressons
injustes i acabaran els imperis opresors.

La Ressurrecció deJesús és començar
una nava vida; apuntar-nos al Regne

Crist ha ressucitat! Goig inmens per a
tots.

No és només la joia de tornar-lo a
veure amb vida sinó perquè Ell ha
vençut i consumat la seva obra.
La mort només ha estat un pas necessa-
ri.

La Ressurrecció és confimar: "l'estimar-
vos els uns als altres", el "cercar primer
el Regne de Déu"; els "benaurats els

Pot passar que escollim
(sense mala intenció) un lloc
equivocat per obrir una
nova via d'escalada i feim
malbé determinades espé-
cies de plantes u ocells.
Alguns ecosistemes són
especialment susceptibles
(coves, torrents, etc) i s'ha
d'evitar anar-hi durant una
época determinada
(moment de la cria, etc).
Aquests llocs mai no havien
estat visitats fins fa molts
pocs anys i hi sobre-
viuen una fauna ¡flora
molt particular que pot
desaparèixer en poc temps.

A manca de control de
les federacions esportives
s'imposa un control per-
sonal i de grup. Demanau
informació als tècnics de
la Conselleria abans de
visitar determinats llocs. A
Sóller tenim dins el Museu
de Ciències Naturals
especialistes que poden
aconsellar damunt aquest
tema.

Tanmateix el futur de la
natura a les Balears depén
de l'ús que en farem d'altres
espècies. Salvaguardar els
seus hábitats és un deure.

Antoni Garcia
Sacies.

Veu d'església

Pasqua, la Ressurrecció
de Déu; és confirmar que els cristians no
perdem el temps ni anam equivocats.

Jesucrist Ressucitat
que assumires la victòria
damunt jueus i Pilat
dels pecadors fes memòria
i pujan's al teu costat.

A.M.

RELOJERÍA SOLLERENSE
JOYERÍA

Oro y Plata: Gran Surtido
Inmejorables Precios

ÓPTICA
Revisiones Gratuitas

Lluna 11 • Tel. 63 09 05 • Sóller



HOTEL
ESPLENDIDO
s'ofereix per a

festins de noces,
comunions i

festes socials.
TOT L'ANY.

Demanau
projectes i

pressuposts.
Telf. 63 18 50

1, 0MP

tádi
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Campanya d'informació
sobre la SIDA

Fa poc més d'un mes que el
grup Justícia i Pau de Sóller ini-
ciárem una campanya informativa
sobre aquesta malaltia que per
desgràcia és tan actual a la nos-
tra época, la SIDA. Volíem conèi-

xer que és el que sap el nostre poble,
i molt concretament la gent jove.

Per aquest motiu iniciàrem
aquesta campanya amb una
enquesta que repartírem princi-
palment als alumnes de BUP I FP,
també al casal de can Dulce i al
casal de Pau Noguera. Recollírem
també a la taula que vàrem tenir
els dissabtes a Plaça.

En total, ens han sortit 280
enquestes, essent prop d'un 70%
de ¡oyes entre 14 i 18 anys; en
quant a sexe hi ha: 133 homes i
147 dones.

Amb les preguntes demanàvem
quina era la creença, infor-
mació que tenien i d'on proce-
dia, i finalment, quina tendèn-
cia sexual tenen.

En quant a la primera ens tro-
bam que un 51'7 es declaren catò-

lics no practicants, seguit per un
40'7% que es diuen catòlics prac-
ticants; Finalment, hi ha un 9'6%
d'agnòstics.

Sobre la informació rebuda es
diu que la principal font d'infor-
mació és la televisió, radio, prem-
sa amb un 86'07%, seguit a molta
distáncia per l'escola amb 44'2%,
i els pares 32'1% i els amics 31'7%.

Pel que fa a la tendència sexual
hi ha un 98'4% que es declara
heterosexual i el reste está repar-
tit entre homosexual i bisexual.

Respecte a les preguntes es pot

dir que entre homes i dones no hi

ha moltes diferéncies, i en gene-
ral encara que un 63'2% diuen
que no posseéixen suficient infor-
mació sobre la malaltia, hi ha un
74'2% que veu clarament que una
cosa és ser portadora del virus, i

altre cosa patir la malaltia de la
Sida.

També és important que un
84'6% ja no veu el problema de
la sida un problema tan sols dels
homosexuals i drogadictes, sinó
que ja es veu com un problema
de tota la societat. Aquest pro-
blema no lleva que un 76'7% decla-
rin que no s'hauria de tenir, per
ser portador del virus, cap tipus
de discriminació pública o labo-
ral.

Es veu més clarament que es
pot contagiar la sida per tenir rela-
cions sexuals amb un portador
89'6%, o per via sanguínea 74'6%.

Mentres que aquells que pen-
sen que es pot transmetre amb una
besada 9'6%, o per compartir un
plat o un tassó 5'35%.

Això si, els que diuen que es
pot transmetre per usar la matei-
xa máquina d'afeitar és un 68'5%.

Ja per acabar, hi ha un 66'07%
que troba que s'haurien de crear
hospitals o centres només per
malalts de Sida, afirmant així
la manca de recursos hospitalaris
contra aquesta malaltia.

Aquests són per tant una mos-
tra de les dates més destacades
de l'enquesta; esperam qu hagi
servit per una majar informació i
sensibilització.

Justicia i

Tots els que ens hem
passetjat per la

carretera de Fornalutx,
vàrem reparar alguna
vegada aquesta casa i
el seu ¡ardí que, abans

de morir els seus
moradors, tenien dins

el torrent. No hi
mancava cap flor i les
atencions que hi tenien

era l'enveja de
qualsevol. Moltes foren

les persones que
retrataren aquella

hermosura i que ara ja
no poden admirar.

Fa poc més d'un any,
que la parella que hi
vivia morí, i ja ho

veis, el seu torrent ja és
tot un batzer i el seu
hort, deu reials del

mateix. Aixi és la vida.      

Se traspasa Bar
sito en es TRAVES
PTO. DE SOLLER

Telf. 63 42 59

Veu de Sóller
Es recorda

que l'entrega
d'originals

per a la secció
Dret a veu
finalitza el

dilluns
a les 17 hores

_



En dues ocasions digué que es feien il.legalitats 

El secretari
intervengué en
defensa seva
durant el darrer ple

G.M.

El grup municipal del PSM
presentó al ple del passat dia
1 d'abril dues mocions per
ser incloses dins l'ordre del
dia. Un error de la Batlessa
en l'ordre de lectura dels
escrits presentats per l'oposi-
ció va obligar que es tractassin
les mocions després d'algu-
nes interpel.lacions, en con-
tra de l'establert per la nor-
mativa. Aquest fet va suposar
una crítica del secretari
Manuel Pérez al funcio-
nament de les sessions plená-
ries.

Tot i l'error, les mocions
es votaren.

Estatut d'Autonomia

PSM, CDS i UM donaren
suport a la proposta que
l'Ajuntament manifesteis el seu
desacord per la reforma de
l'Estatut d'Autonomia. Això no
obstant la moció no es pogué
tractar perquè els vots favo-
rables a tractar el tema (vuit)
no eren la majoria absoluta
legal. El PSM, tot i les advertén-
cies del secretari, insistí en trac-
tar el tema perquè mancava
un regidor a la Sala i a més
tenien a favor seu el vot de
la batlessa i consideraven que
era suficient. Una vegada
consultada la Normativa

d'Organització i Funciona-
ment de les Administracions
Locals es constató que la
malaria absoluta a l'Ajunta-
ment de Sóller son nou regi-
dors i en cap cas vuit.

Aquest debat motivó una
segona intervenció del secre-
tari Manuel Pérez en defen-
sa dels serveis jurídics de
l'Ajuntament.

Miralls

Sí es va aprovar per majo-
ria absoluta la proposta de
col.locar miralls als creua-
ments entre el camí de la Figue-
ra i de Can Tamany amb la
Carretera del Puig Major.
Bartomeu Darder asse-
gurà que per la Fira estarien
instal.lats

La proposta del PSM duia
implícita una crítica a la
Comissió de Presidència i
Governació presidida per
Bartomeu Colom, segons
la qual l'oposició es veu
forçada a presentar propos-
tes corresponents a aquesta
comissió al ple perquè no es
reuneix mai. Bartomeu
Colom replicó al PSM dient
que amb un any s'han con-
vocat les mateixes comis-
sions que durant tot el man-
dat del PSM, per tant el tre-
ball d'uns i altres és equi-
parable.
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Educació

Tots a netejar...!
Susana Martínez/Susana Sino

Després de la feina, el joc i les rialles... 

Ecologia      

Eliminen centenars
de gavines a ?Nieta 

Redac,ció 

A puntde tancar l'edició ens
arriba la notícia que, als vol-
tants de s'Illeta, han aparegut
centenars de gavines mortes.

Segons sembla, la mortal-
dat fou provocada per quatre
persones embarcarles en un
zodiac, pressumptament
d'ICONA, que escamparen

menjar enverinat per eliminar
l'excés de gavines que cada
any proliferen a la Serra de Tra-
muntana.

Aquesta mortaldat ha pro-
vocat la presència de nombroses
aus mortes que suren a la mar;
circunstáncia que aprofiten els
estrangers que realitzen l'excur-
sió en 'parca a sa Calobra per
treure fotografies. 

En motiu del dia de l'arbre,
els professors i alumnes de sext,
séptim i octau del Col.legi Públic
"Es Puig" vàrem organitzar una
excursió a la Torre Picada. La
idea de l'excursió era que ens
conscienciássim de no
embrutar el medi ambient,
recollint la brutor que altres
havien deixat.

Allá dalt l'encarregat de nete-
ja de l'Ajuntament, Pep
Torrens, ens va proporcionar
guants i bosses de fems per posar
la recollida i així, ben armats i
animats, vàrem recórrer tots els
racons de la muntanya, agafant
la brutor que trobàvem.

En acabar la tasca havíem
recollit més de deu bosses
industrials de fems ple-
nes, a més d'un bidó, una vello
bicicleta i un manyoc de ferros.
Tot això s'ho endugué un comió
de l'Ajuntament que pujó exp res
sament a cercar-ho.

Acabórem la jornada amb
un bon dinar i jocs per tornar
després cap a Sóller.

Volem ara fer-vos una refle-
xió de la nostra feina, a ningú
li agrada anar d'excursió i tro-
bar-ho tot brut, a tots ens agra-
da trobar-ho net, però poca
gent fa res per mantenir-ho net.
Si podeu pujar una motxilla
plena, a l'hora de baixar estará
buida i hi cabrá una bossa
amb la brutor que heu fet
i que podreu tirar dins el primer
contenidor que trobeu. Si tots
posam un poc de la nostra part,
el media ambient minorara i faró
gust anar a caminar.

Ens agradaria que en tornar
pujar a sa Torre Picada la podem
trobar tan neta com la várem
deixar el 19 de març.

Es tasca de tots!.

CALLE BAUZA, N2 9
TEL. 63 33 50

TELEFAX 63 32 12
07100 SOLLER

MALLORCA — ESPAÑA
TITULO A BAL 195

DIA 18 ABRIL EXCURSION
SÓLLER - DEYA - VALLDEMOSSA - STA. MARIA (visita

mercado) donde desayunaremos

Almuerzo en el RESTAURANTE BRASILIA SUPER MENU
Por la tarde continuación y visita a las ISLAS MALGRATS

y SANTA PONSA.

Salida Plaza América a las 09.00 h.

Regreso sobre las 20 h.

Precio 2.600 ptas.

CENTRO "ALA D'OR" 
CONSULTAS:

PSIQUIATRIA
Dra. JOSEFA Ma SAN PEDRO RADO (Viernes tarde).
TRAUMATOLOGIA
Dr. JUAN LUIS LEON MARTINEZ (Martes).
(Consorcio con Mutuas).
G1NECOLOGI4
Dra. MARGARITA ROIG BALLESTER (Miércoles).
PEDIATRIA
Dra. JUANA Ma ROMAN PIÑANA (Jueves).
(Jefe servicio Pediatría Hospital Infantil VIRGEN DE
LLUC).
FISIOTERAPIA
Alfonso Nicolau Reyes
Servicio de practicante (Consorcio con Mutuas)
PRACTICANTE
Jeannette Vink

* Horario de llamada para concertar cita de 8 a 15 h. Telf. 63 30 91.



Esther Barceló (soprano) i Maria de Lluc Cali (guitarrista), encara que molt
joves, són quelcom més que simples promeses.

10.- 18. ABRIL 93

EXPOSICION
Diseño de Tela y Moda

CRISTINE
BRAND-WOHLIEB

INAUGURACIÓN
10. Abril a las ocho de la tarde

Horario de verano. Abierto todos los días o partir de los 17,30h.

Sóller C./. Isabel 11,23 Tel. 634031
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Música

Es commemora l'aniversari de la "Lira
Sollerense" amb un concert

Miguel Ballester Cruelles

El dissabte dia 3 d'abril es celebra, a
la "Defensora Sollerense" (carrer del Real,
15), un acte commemoratiu de la signa-
tura del document fundacional de la "Lira
Sollerense", datat un 3 d'abril de 1912
amb la referendació de l'autoritat de la
provincia. Aquesta societat quedava cons-
tituida "...para fomentar y proteger el arte
musical en todas sus manifestaciones"
(capt.1, Art. I del Raglament) i domicilia-
da formalment a la seu física dessús men-
cionada. Per tal motiu, després d'unes
paraules d'exposició histórica escoltàrem
un concert organitzat per la delegació local
de lesJ.J.Musicals que, amb aquesta apor-
tació s'adheria a l'homenatge.

Esther Barceló (soprano) i Maria
de Lluc Cali (guitarrista) s'encarregaren
de gaudir l'auditori. Molts ¡oyes (22 i 19
anys, respectivament) mostraren qualitats
de madures° i domini vocal i instrumen-
tal. Ja el programa oferia un repertori rigo-
rós de factura clóssica, curosament esco-
Ilit sense concessions.

La primera part, era un recital antolò-
gic de l'obra de Mauro Giuliani
(1781-1829), compositor poc conegut, ita-
lià establert a Viena; fet que li estampe]
una personalitat marcada pels quatre
"gegants" que local i cornológicament
l'enrevoltaren:

Haydn (1732-1809), Mozart (1756-
1791), Beethoven (1770-1827) i Schu-

bert (1797-1828). Resultaria com un com-
pendi de l'època.

La segona part estava dedicada a la
música espanyola, en el sentit més
"canònic", no populista, del terme: una
tonada amb regust medieval ("Ay tris-
te que vengo") deJuan del Encina (1496-
1529), una "Cantata" espanyola per veu
i guitarra ("No se enmendará jamás")
de G.F.Handel (1685-1759), unes "Segui-
dilles" de F.Sor (1778-1839) i dues obres
deJoaquín Rodrigo (1902-.1. Una d'elles
("En los trigales") per guitarra  tota sola,
ens va donar l'oportunitat per apreciar
l'encisera qualitat sonora i la riquesa tím-
brica que na Maria de Lluc sap extreure
de l'instrument, amb técnica neta, "vibra-
to" redó, elàstic i controlat, administrant
els silencis com a parts així de l'oració;
amb una senssibilitat que tumbé ens
demostró sobrada ment n'Esther amb veu
nítida, pastosa, dominant sense esforç apa-
rent els difícils aguts i els pianíssims reque-
rits de projecció acústica; com experta
que prou demostró en altres ocasions (repre-
sentó "Ninetta" a l'òpera "La Finta Sem-
plice" de Mozart).

Totes dues, formant duet des de 1991,
donen prova del treball conjunt, sem-
pre constant i perseverant, per aca-
bar identificant-se en la dicció i
l'interpretació. Encara que molt ¡oyes,
són quelcom més que simples promeses;
sens dubte, revelació de l'inconfusible natu-
ra artística.

Museu  Balear
de

Ciències Naturals

VISITES GUIADES
VENIU A CONÈIXER D'APROP LES INSTAL.LACIONS 1
EXHIBICIONS DEL MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS I DEL
JARDÍ BOTÀNIC, ACOMPANYATS D'UN NATURALISTA QUE
US DONARÁ TOTES LES EXPLICACIONS.
TOTS ELS DISSABTES DEMATÍ DELS MESOS D'ABRIL I
MAIG DE 11 A 13 H. CONCERTAR VISITA AMB EL
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DEL MUSEU TELF. 63 40 64

SERVEI GRATUiT

HORARI D'OBERTURA AL PÚBLIC
Matins: de dimarts a dissabte de 10'30 a 1330 h.
Capvespres: de dimarts a dissabte de 17 a 20 h.

Dilluns tancat (també els que són festius)
Diumenges i festius: Marins de 11 a 1330 h.

ENTRADA LLIURE



L'ex-batle Joan
Arbona denuncia
coaccions per part
del tinent de batle
Bartomeu Darder

J.C.

Dins la darrera ses-
sió plenària l'ex-batle
nacionalista Joan Arbo-
na, llançà dures acu-
sacions contra Barto-
meu Darder, l'acusava
d'haver-lo volgut
coaccionar anunciant-
Ii  si no retirava una
interpelació presenta-
da pel PSM perillaven
unes obres d'asfalta-
ment que la Conselle-
ria d'Obres Públiques
vol dur a terme en el
municipi de Santa
Maria, actualment
governada per Mateu
Morro, també del grup
nacionalista.

El PSM havia pre-
sentat una interpela-
ció sol.licitant infor-
mació referida a clots
continuats que es dugue-
ren a terme després de
ser presentada la moció
de censura contra el !la-
vors batleJoan Arbona.
La Conselleria digué

que els costs de l'obra
serien per l'Ajuntament
de Sóller, davant això,
Bartomeu Darder es diri-
gí a Joan Arbona dient-
li que si no retiraven la
moció, les obres que
s'havien de dura terme
a Santa Maria perilla-
ven greument; Arbona
denuncia aquest fet que
segons ell, és una mos-
tra de greu coacció
per part de Darder cap
a la seva persona.

Bartomeu Dar-
der: "Joan Arbona
no m'entengué o vol
utilitzar les meves
paraules política-
ment contra jo".

Segons Bartomeu
Darder en cap moment
va valer coaccionar a
Joan Arbona ni molt
menys; la seva única
intenció era fer veure
que si es denunciava
aquestfet, altres pobles
de Mallorca podien sor-
tir perjudicats.

Na Cristine Brand-Wohlleb vol dur l'art al
món de la moda. L'art no s'ha de penjar a
casa; s'ha de treure a la Ilum del correr.
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Demà dis-
sabte, a les vuit
del capvespre, al
Café Nou obri
les seves portes
per mostrar una
obra que si bé no
és extra nya, si té
molt d'origi-
nal per les
nostres gale-
ries, doncs no és
molt comú veure
aquest tipus
d'obres com són
ara teles pintades
fetes vestit.
Aquesta exposi-
ció de teles, és a
dir, vestits fets,
confeccionats i
pintats a rná
volen ser una
visió del mateix
gest de Ilum i
paisatge de la
nostra terra.

La técnica
emprada és prou
coneguda arreu del món, té els seus orí-
gens alJapó ¡a moltes altres regions d'Afri-
ca. Els dibuixos de moltes altres teles,
com són ara les mallorquines, res tenen
a veure amb aquesta técnica; unes són
teixides i les altres són pintades.

Na Cristine vol
pintar la tela
blanca fins treu-
rer-li un sem-
blant que ens
suggeresqui
aquest entorn
tan artístic de la
nostra vall.

Les teles són
de seda i cotó i
la malaria
d'elles tenen un
origen blanc
que s'ha sotmés
al geometrisme
i ritme cinètic
de les línees que
el cobreixen.

El que ha de
quedar molt ciar
és que les teles
de na Cristine
no tenen res
a veure amb
la moda
d'Eivissa i s'ha
d'entendre que
no sols és moda
sinó un món de
Ilum, gestos i

sensibilitat dins els patrons de la moda.
El vestit no és més que un suport de

tall senzill on el que realment vol és que
la seva pintura sigui el vestit de
la roba i això, de ben segur que ho ha
aconseguit.

Cultura 

Homenatge
a Joan
Mover

En el darrer número
de "Caliu", butlletí de les
Comunitats Cristianes de
la Vall de Sóller -abril del
1993- apareix un poema
d'Aleix Villoc i Rubí, que
porta per títol "un fari-
seu presumtuós".
Amb aquests versos, de
temática judaicocristia-
na, s'homenatja
memòria del gran escrip-
tor mallorquí,de prestigi
universal, Joan Alco-
ver i Maspons, autor,
entre altres llibres, de
POEMES BIBLICS.

A Sóller el llinatge
Alcover és molt abundant
i no és rar que l'acom-
panyi el prenom Joan.

Per tal d'evitar con-
fusions i malentesos,
publiquem aquesta nota
aclaratória, a petició de
persones interessades en
saber a qui s'homenat-
j a amb l'esmentat
poema. ¡Tant de bo sus-
citi, entre els sollerics,
interés per conèixer a
fons la vida i l'obra del
gran poeta Joan Alco-
ver!.

Art

L'art de Cristine Brand
s'ha de dur al damunt   

EL PSM DE SOLLER A TOTS ELS SOLLERICS
ppy Hl HA GENT QUE PODRIA TENIR INFORMACIÓ

Nadonaiistes de Mallorca PRIVILEGIADA SOBRE EL PLA D'ORDENACIÓ

Explicació dels fets:
• Fa quatre setmanes, l'equip redactor del Pla Iliurá tres exemplars dels plànols a
l'Ajuntament.
• Tenim constància que una còpia tornà a Barcelona per fer-ne fotocòpies reduïdes.
• Ens diuen que els altres dos exemplars són també a Barcelona, però no ens volen dir
com hi han anat, ni quin funcionari se'n va encarregar.
• Això ens fa pensar que hi ha dues  còpies dins l'Ajuntament (o defora) que només pot
consultar un grup privilegiat de gent.

Per tant, vos aconsellam LA MAXIMA PRUDENCIA a l'hora de fer qualsevol VENDA
DE TERRENYS.

ELS VOSTRES TERRENYS POTSER QUE VALGUIN MOLTS MILIONS:
VOS ENCARA NO HO SABEU, PERO QUALCU QUE JA HO SAP

SE'N PODRIA APROFITAR.



ta rot, Ilastrolo
En un món on quasi tothom té desencís cap alió que l'envolta, un món on

s'han emboirat els valors i la gent busca sense saber molt bé el que ha
perdut; en aquest món, i no en altres, hi ha la possibilitat de trobar unes lleis i
un camí que ens ajudin a fer més lleugera la càrrega d'una pesada existència.

Tothom pot elegir el seu propi camí. No necessariament ha de ser els dels
valors de l'Esoterisme, però mai, siguin els que siguin els valors elegits, s'ha

de saber manejar el
i la numerologia.. ,
le fer des de l'absolutisme o el dogmatisme. Na Casandra, amb aquest curset
le "control mental", vol donar a conèixer quina és la seva escala de valors. Si
lo fa, no será ni millor ni pitjor que un polític, un artista il.luminat o qualsevol
dtra persona que diu el que pensa. Per-6 ningú está fermat a res. En l'últim
noment, sempre queda la nostra sagrada LLIBERTAT de voler i poder partir o
roler i poder escoltar.

MALUCA ,n•
1.

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

TEL. (971)630168
(de 8 a 12 y de 2 a 6 excepto sábados y días festivos)

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

M
- - K794 - - WrobSay-ile,7,;z

C/. Lluna, 5 - g 63 09 07 - 07100 SÓLLER

PIZZAS PARA LLEVAR ROBA PER A INFANTS
Sa Llana, 65	 - 	Ud. 611121 -	 07100 SOLLER
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Na Casandra té l'ar

'Un mal ús de l'Esoterism 

I  desfermar molt de 
ial, fins tot a la 
ersona que ho

provoca."  

so i gent que té una fe cega
amb la ciència esotérica.
El que vull dir és que la
gent ha d'anar molt aler-
ta amb aquests falssos pro-
fetes que tenen consultes i
donen consells a unes per-
sones que l'única cosa que
tenen és una forta depres-
sió que, de ben segur,
s'hagués pogut evitar si
gaudís d'un bon "control
mental" i espiritual. Es a dir,

• e • • • • • • • • • •

S.M.

Parlar amb na Casan-
dra no és gens difícil. No
está, com podria pensar
la gent, tancada a una torre
obscura entre llibres
d'estranya i fosca lectura
o invocant esperits i pors
amb conjurs de difícil ente-
niment. No, na Casandra
és una dona simpótica i
alegre que diu i pensa tot
alió que creu amb convic-
ció. No és dogrnótica però
li agrada parlar, sense atu-
rail, de tot alió que ella creu
que és veritat, la seva veri-
tat. No creu que sigui cap
il.luminada però és cons-
cient de que té unes facul-
tats, això si, que ha tre-
ballat moltíssim al llarg de
la seva vida, que no tot-
hom pot gaudir. D'aques-
tes facultats, la gent de
Sóller, en podrá beneficiar-
se amb el curset de Can
Dulce.

Llegir el FUTUR

La "bruixa", posseïdo-
ra d'una gran intuició,
l'única cosa que fa és Ile-
gir, de forma clara i inten-
sa, el present. No hi ha
futur sense present i sols
vivint el present hi ha cla-
retat en el futur. El destí está
en les nostres mans i nosal-
tres podem canviar o tallar,
ala nostra mesura, el futur.
El que fa molta gent, ens
diu na Casandra, "es
viure el futur sense tenir en
compte el present i això,
no és més que un mal
viure."

El futuróleg l'única cosa
que fa és intuir el bon o
mal port on ens duran els
nostres actes presents.
Aixà, i el conèixer unes Ileis
-l'astrologia el tarot i la
numerologia-els permetdir
coses i predir esdeveni-
ments que no tothom pot
fer.

Casualitat o
causalitat en les
prediccions

Na Casandra afirma
que la casualitat no exis-
teix. Tot, dins l'Univers, té
una llei i está fermant a
una causalitat i un efec-
te. Poder predir els efec-
tes de moltes causes está
a l'abast de tothom sols
s'ha d'estudiar i preparar-
se comen qualsevolaltra
activitat de la vida quo-
tidiana. Com diu ella: "la
gent de ben segur que
neix amb qualitats però
després les ha de treba-
Ila r."

Segons ens va comen-
tar: "per predir coses no
necessariament silla de
ser "bruixot". Hi ha malta
gent normal que ha fet pre-
diccions sols fent ús d'allò
que és imprescindible per
fer-ho: tenir en compte els

• • • * 'e • e.

no hi ha incultura sinó
falsa informació i molta pre-
ocupació i poca ocupació
dels problemes."

A tot aix6 va afegir que
hi havia molt de comerç
darrera totes aquestes
coses. La gent creu que té
mal bocí o és víctima de
mals esperits i cerca en
aquestes ciències la solu-
ció. Na Casandra,está en
contra de tots aquests "mu n-
ta tg es". El problema no
está, moltes vegades, en
el que "passa", sinó com
ens prenem el que passa.

Curs a Can Dulce
sobre "Control
mental"

El poder que té la gent
és immesurable ens diu na
Casandra i el que vol amb
aquest curs és demostrar
el que diu. Segons les
seves propies paraules el
curs és: "per augmentar les
forçes de l'esperit i poder,
d'aquesta manera, ajudar-
nos a nosaltres mateixos i
als altres. En aquest curs
ens coneixerem i podrem
veure de quina manera
podem solucionar els pro-
blemes quotidians que,
ara per ara, semblen sense
solució. L'única eina i sis-
tema que posarem en prác-
tica será la RELAXACIO.

No aprendrem a invo-
car el dimoni ni a fer mis-
ses negres i sobretot res
que fengui relació amb
solucionar problemes de
matrimoni o persones mal
avingudes. Totaixó es solu-
ciona d'altres formes i la
més correcta és el conei-
xement de nosaltres matei-
xos. El més important no
és perdre un esser estima t
sinó no perdre's a un
mateix. El curs no vol solu-
cionar sinó prevenir per no
tenir problemes."

13 ruixes, dimonis,
misses negres, 
mal bocí.. tot

això, no és
Esoterisme

esdeveniments del pre-
sent."

L'Esoterisme i la
incultura

Na Casandra, respec-
te a la incultura de la gent
que freqüenta i demana el
parer deles bruixes, ens va
dir que hi havia de tot. "a
la consulta hi ve tota clas-
se de gent: amb estudis i
sense estudis. Gent curio-

e••*••••*•••*••ee• ' e••

BAR
CENTRAL

EL BAR DE TOTS

TRANSPORT J. CASASNOVAS
GASOIL PER CALEFACCIÓ A DOMICILI

TEL. 63 14 62 i 63 03 87



Els lectors joves celebraren el Dia del Libre Infantil
G.M.

Quinze llibres de la Biblioteca
Municipal sortiren durant una set-
mana per celebrar el Dia del Lli-

bre Infantil que tengué lloc el pus-
sat divendres dia 2. Un centenar de
nins de l'Esplai, el Fossaret i lectors
habituals de llibres de la Biblioteca
s'encarregaren de cercar-los a tots.

Quaranta-un nins els localitza-

ren a tots; eren als mostradors de la
Farmacia Castanyer, Estableci-
mientos Rullan, Orly, Terra Cuita,
Lazo Sport, Drogueria Pere Bernat,
Ragazzi, Optica Sóller, Rupit, Estany
Anita, Alomar, Bestard Sport, Cavall

Verd, Merceria Sa Lluna i Xiqueses.
Entre els qui encertaren les solu-

cions de l'enigma es rifaren tres lli-
bres que s'atorgaren a Carolina
Paredes, Tolo Zapata i Aroa
Lloret.

Galeria d'Art
Un ambient diferent

C/ Isabel 11, 23 - Telf. 63 40 31 - Sóller

S'Hort cien Doviu
Escuela de informática exclusivamente en Sóller desde 1.991

Curso de Introducción al PC
En General:
el equipo, conceptos y términos de
la informática, DOS, entender
ofertas de ordenadores..

Hoja de Cálculo:
cálculo automático IVA y beneficios,
representación gráfica evoluciones
mercado, llevar cuentas

Lotus 123

La Base de Datos:
entrar y organizar registros de
clientes, listas de correos, sistema
de inventario, archivar en general,
presentación de datos en informes

MS Works 2.0

Duración:
40 clases de una hora

Horarios a escoger:
I. Lunes/Miércoles de 7-8 h.

Primera clase el 12 de abril
II. Martes/Jueves de 7,30-7,30 h.

Primera clase el 13 de abril
III. Viernes 7-9 h.

Primera clase el 16 de abril

Precio:
Inscripción 10.000 Pts.
10.000 Pts./mes por cinco meses

Utilidades:
crear etiquetas, recibos y agendas
clientes, usar programas
diagnósticos, traductor
inglés/castellano, crear menús y más

El procesador de textos:
crear y editar textos, hacer carteles,
ofertas, avisos, tarjetas,
presentaciones de texto en general

WordPerfect 5.1

... y para que te puedas dedicar
completamente, un estudiante por
ordenador en grupos de seis, con
posibilidades de practicar fuera de la
clase.

Además, con el curso terminado te
regalamos una copia de MS Works
2.0 con licencia auténtica de Microsoft
y toda la documentación, y te
ofrecemos cinco horas gratuitas de
soporte técnico sobre temas del
curso.

Lugar:
El Colegio de los Sagrados
Corazones, aula de informática

Información e Inscripción:
Biel Alcover. Distribuidor de Olivetti

C/. Vives, 5 - Tel. 63 40 19
o

la Aula de informática en el Colegio
de los Sagrados Corazones todas las

tardes de 5 a 8 h.
Pase o llame 908 73 26 75

Precia, a Deu per Pánima de

D Mario Morlá Timoner
(Vda. de Juan Martí Bibiloni)

que va morir a Sóller, dia 3 d'abril de 1993

a l'edat de 81 anys
havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

AL CEL SIA
Els seus apenats: fills, Cristòfol i Gabriel Martí Morlá; nores,
Caterina Enseriat Bibiloni e Inmaculada Rodriguez de la Rica;
nets, Ma Francisca i Cristòfol, cunyats, nebots, cosins i demés

familiars (presents i absents) participen a les seves amistats tan
sensible pérdua i vos demanen la tengueu presents en les

vostres oracions.
Casa morthófit C/ Batach, 21

AGRIMENT
La familia de Da Maria Morlá Timoner
volem fer públic el nostre agraïment a

totes les persones que ens han acompanyat
en els moments difícils en la pèrdua de la
nostra mare, i també a tots aquells que ens

han manifestat el seu condol. 
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Església 

Avisos eclesials
Educació 

Campanya de concienciació a les
escoles, sobre la recollida deis fems

pàgines, que será repartit entre
els alumnes del tercer, quart i
cinquè cursos d'E.G.B. de les
escales, acompanyats d'una
classe explicativa i un recorre-
gut pràctic a càrrec del cap del
servei de recollida, Josep
Torrens.

L'exposició del contingut
del fulletó començarà per als
alumnes del col.legi Es Puig, i

está previst que seguidament
s'expliqui als altres col.legis.
Lamines didàctiques

La segona part consistirá en
l'edició de deu lómines de gran

Redacció

Els responsables municipals
del servei de recollida, en
col. laboració amb el collegi Es
Puig i el Centre de Recursos,
han elaborat un programa de
concienciació deis escolars
envers la problemática de la
recollida dels fems i la neces-
sitat de mantenir neta la nostra
ciutat.
Fulletó per als alumnes

La primera part del pro-
grama consistirá en l'edició
d'un fulletó didàctic d'unes deu

Biblioteca Municipal

format en forma de cómic, par-
cialment publicades per Veu de
Sóller l'any passat.

De la mà dels personatges

principals, En Pep Net i Na
Maria Bruta, el cómic fa un
repàs a la situació higiénica de
les nostres places i carrers, i de
les normes de comporta ment que
cal observar per tal d'aconse-

guir una ciutat és neta.
Tant el guió com els dibui-

xos del fulletó i de les làmines

han estat elaborats per Joan
A. Cabos.

Confessió a Sant Bartomeu:
Avui divendres a les 20 hores, hi haurà

la celebració del Sagrament de la Penitèn-
cia. Quasi al terme de la Quaresma, la
parròquia i els seus preveres acolliran la
confessió dels penitents que, tot com-
plint un deure de conciencia, s'acostin a
la Pásqua cristiana havent fet les paus
amb Déu, amb l'església i amb el món.

Donada la probable assistència de
quatre o cinc preveres, ministres de la recon-
ciliació, es preveu que la celebració no
duri més de quaranta-cinc minuts.
Dilluns, Via Crucis a Biniaraix.

Un any més les parròquies del sector
pastoral i, més en concret la de Biniaraix,
faran el solemne Via Crucis pels carrers.

Cada una de les estacions del camí
de la Creu será breument comenta-

da en veu alta per Mn.lorenc Lladó.
La celebració començarà a les vuit del

vespre.
Missa Crismal a la Seu.

El dimecres santa La Seu, a les 19'30
hores el Bisbeconcelebrara l'Eucaristia amb
tot el Poble de Déu i els preveres, religio-
sos/es anomenada Missa Crismal on es
beneéixen els olis dels catecúmens
i dels malats, i es consagra el Cris-
ma.

A partir de Pásqua seran ungits els
infants que s'acostin a rebre el baptisme;
els malats que rebran la confortable unció;
i amb el crisma seran ungits pel Sr.Bisbe
dia 15 de maig un centenar de joves
que rebran la confirmació; el dia 19 de
¡uny que Mateu Tous Vanrell sera orde-
nat prevere.

A les 17'30 hores, sortirà un auto-
car de la placa d'Amèrica, el retorn
a Sóller está previst per devers les
22'30 hores.
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Per quan, Srs.
Regidors, el
Poliesportiu ?

Joan

La veritat és que fa pena,
molta pena..., ja fa molt de
temps que ens comenca inclús
a feroi, nomésesmentaraquest
tema, però no ens queda altre
remei que fer-lo una altra vega-
da, davant el pasotisme insti-
tucional general.

Vos hem de fer recordar,
una vegada més, Srs. Regi-
dors, que poblesamb la mitat
d'habitants que el nostre, dis-
posen d'unes instal.lacions
cent vegades millors que les
solleriques...

Els anys passen i passen
i ningú fa absolutament
res... ja comença a fercoió!

Fa temps que hem arribat
a un punt en el que no es pot
deixar passar el tema ni un
minutmés, s'ha d'actuar ja!

Si no vos donau amb
coratge de fer res per l'esport,
per la joventut sollerica, DIMI-
TIU!!!

Estem cansats només de
pagar imposts i més imposts
i no tenir res mai a canvi...

Basten ja de prome-
ses, de paraules ben
sonants, i de que ens

prengueu el pel conti-
nuament.

Una vegada més, i per no
perdre aquesta sana costum
nostra, vos recordàrem que
quan plou els jugadors del
Mariana (entre molts altres
esportistes sollerics) exposen
la seva integritat física, sim-
plement per poder practicar
un esport, amb greu perill de
tenir una desgracia que des-
prés tindrem que lamentar tots.

L'ocassió de fer un Polies-
portiu Municipal en es Puig,
o en un altre lloc, la tenim
dins les mans.

No confieu de ningú i feis-
lo, ara que podeu, no sobren
els dobbers però teniu els mit-
jans.

No s'ha de fer cap ins-
tal.lació monstruosa, sim-
plement una cosa funcional
i útil pels sufrits esportistes de
la nostra Vall.

Deixau anar els prota-
gonismes,ajuntau esforços
i feis d'una vegada alguna cosa
per la nostra Ciutat, per la nos-
tra joventut.... Es ben hora,
la gent, els sufras contri-
bujetas, ja fa anys que el
demanen a crits.

Torneig Fira-93 

M. Casasnovas i G. Ferrer
actualment empatats

Joan

Segueixen disputant-se,
amb tota normalitat, en el
local del "Circulo Solle-
rense" les confrontacions
corresponents al Torneig
Fira-93.

Primera Categoria
M. Casasnovas i G. Cor-

tés encapçalen en aquests
moments la classificació,
empatats a quatre punts,
seguits per B. Enseñat, J. Agui-
ló i J. Socias amb dos, sent
aquests els resultats de les
darreres con frontacions:

G. Cortés 120 - Enserlat 79
J. Aguiló 120- F. Roman 88
G. Cortés 120- M.Ferrer 96
B. Enseñat 120 - P.Jaume 119
Casasnovas 120- F.Roman 86

Segona Categoria
A. Labrador encapçalà

actualment la classificació
amb 6 punts, seguit de G.
Ferrer amb 4, P.Torres iJ. Quet-
glas amb 2.

Els resultats de les darre-
res partides han estataquests:
J.Arbona 58 - Labrador 80
J.Quetglas 80 - G.Ferrer 63
Labrador 80 - P. Torres 76
G. Ferrer 80 - P. Torres 57

El "Defensora"
presenta el seu
Calendari d'activitats

Joan

El passat dissabte el local
del Club Ciclista "Defen-
sora Sollerense" fou vestit
de gala per fer la presentació
oficial dels actes commemo-
ratius del vint-i-cinqué ani-
versari de la seva fundació.

Després de la inauguració
del nou gimnàs, ubicat a
la general del Teatre Defen-
sora fou donat a conèixer a
tots els assistents el Calen-
dari d'Activitats de la
Temporada 1993, de les
que caben destacar:

XXV Campionat de les
Balears de Muntanya,
per a Juvenils, dia 9 de Maig.

XVII Campionat de les
Balears de Muntanya,
per a Veterans, dio 22
d'Agost.

XVII Baixada a Sóller,
marxa cicloturista per a tot-
hom, dia 10 d'octubre.

VI Ciclo-Cross Son
Angelats, per a totes les cate-
gories, dia 5 de Desembre.

A més de bastantes acti-
vitats populars no federades,
distribuides al llarg de la tem-
porada.
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Instal.lacions Esportives

Billar

Ciclisme

Dimecres de la setmo
-no que

turó tic
dona' a Ma
arganitzat com d

els companys
Palma .

	A lo 	ona etapa,
	que pol 	cisiva, amb

els parts de muntanya del

Billar

Joan

Els billaristes de Sa Boti-
guera inauguraven, dissabte
passat, el seu marcador amb
uns substanciosos quatre punts,
aconseguits contra el Club
d'Inca.

Tomás Plomer fou el pri-
mer en imposar-se, damunt en
Joan Herrandez, per un clar 11
a 25. En Tomás ha estat el dia
en que ha jugat amb més tran-
quil.litat, demostrant la seva
clara superioritat damunt el seu
rival.

Joan Jorquera dominó.
No té altra explicació. Dona una
gran pallissa al seu contricant,
guanyant-li de més del doble (16
a 33). Fins quasi al final duia
un 0'7 de mitjana.

Ciclisme

Bartomeu Palou perdé
una altra vegada. La partida
anava molt igualada fins al
final en el que en Jaume For-
nés el matxacó amb vuit
caramboles, amb dues pega-
des. El resultat fou de 30 a
23.

Alexandre Pomar anà
també bastant igualat amb en
Llorenç Canavés fins al final, que
l'acompanyà la mala sort, per-
dent només per dos punts (20 a
18).

Vinent confrontació

Dissabte que vé, a les 15'30
hores, a l'Escola Balear, de Ciu-
tat. Són uns rivals molt bons, bas-
tants durs. Un d'ells és Campió
d'Espanya.

Joan Jorquera dona una gran pallissa al seu rival.

C.B. Inca 4 - C.B. Sóller 4

Sa Botigueta empata
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FERRIOLENSE

o
C.F. SOLLER

Els sollerics jugaren el parta més
flubcet d'aquesta temporada

Bielet

Ferriolense: Peralta,
Germán, Alfonso, Cañellas,
Simó, Márquez, Teo, Bueno,
Castro (foyer minut 85), Poley
i Cristóbal.

Sóller: Juan jo, Vázquez,
Nadal, Brugos, Sergi (Marín
minut 47), Cladera, Tolo (Rodrí-
guez minut 82), Ferrer, Car-
melo i Aguiló.

Arbitre] el senyor Parets
ajudat pels liniers senyors Lina-
res Guardiola que mostró tar-
getes grogues al jugador local
Simó (minut 36), i als sollerics
Sergi (minut 31), Marín (minut
82), i Carmelo (minut 94).

Perdonó una targeta a Sergi
en el minut 44 que hagués estat
la segona i hauria significat la
seva expulsió, per fer una
entrada forta al jugador local
Cañellas.

Gols: en el minut 63 marca
Poley 1'1-0 acabant una juga-
da començada per Cañellas,
en una pilota abombada per
damuntJuanjo; en el minut 88
Jover marcó d'un xut ras apro-
fitant que els jugadors del
Sóller s'havien avançat en un
contratac.

Les baixes del Sóller es
notaren molt

El diumenge capvespre pas-
sat ens desplaçàrem a Son
Ferriol per veure el partit entre
l'equip local i solleric, amb un
vent que no aturà en tot el par-
ta, a la segona part s'hi afegí
una brusqueta que anava
a més així com passaven els
minuts.

Miguel Bestard tingué que
desplaçar al juvenil Fonta-
net perquè només tenia 13
homes disponibles, fet que es

va notar; les baixes de Chris-
tian, Alfons i Tovar es notaren
molt.

La primera part de
domini local

La primera part fou total-
ment dominada per l'equip

local, i fou més positiva pel
Sóller ja que sense posar en
perill la porteria local va veure
com la porteria de Juanjo es
mantenia a zero. El mig camp
era totalment dominat pels

Cladera, des de fa uns partas,
esta immillorable.

locals i Tolo i Aguiló poca cosa
Feien davant.

Aguiló i Cladera varen
tenir les dues ocasions
més dares

En el segon temps, els pri-
mers minuts els sollerics en
jugades de contratac varen
tenir oportunitats per obrir el
marcador, sobretot en una de
n'Aguiló, en el minut 51, que
va rebre una pilota en
molt bones condicions de
Marín i el seu xut sortí un pam

per damunt la porteria (ja es
cantava gol); l'altre fou per
Cladera que arrancó i va
veure com Peralta li desvia-
va el seu xut quan sortí al
pas a la desesperada. Això
passava en el minut 61, dos
minuts després, els locals
marcaven; el que són les

coses, es passà del possible
0-1 al 1-0.

La defensa i Juanjo
aguantaven bé

Els minuts passaven i darre-
ra aguantaven bé però de
mig cap envant no es feia
perill, els canvis no canvia-
ren res i en un contratac els
jugadors locals feren el segon
gol.

El resultat es pot dir que
és just tenint en compte que

els jugadors locals posa-
ren tot quan tenien
damunt el camp, amb l'excep-
ció de Cristóbal al qual Váz-
quez s'hi aferró i no el va
deixar tirar un sol tir a por-
ten.

Partit vinent: Passat
demà diumenge a les 17'00
hores ens visitará a can Maiol
l'equip del Badia de Cala
Millar, aquest equip a la pri-
mera volta ens va guanyar per
la mínima en un partit on el
Sóller no mereixia perdre,
hem d'esperar que si les pana-
des no ens han caigut feixu-
gues els dos punts es quedin
aquí.
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Futbol Primera Regional

Tercera divisió
J. G.	 E. P. F. C. Ptos.

1. CD Manacor 	 30	 22 4 4 80 25 48 +16
2. Sta. Eulalia 	 30 8	 9 3 50 22 45 +15
3. Mallorca Atco. 	 31 7	 6 8 70 36 40 +10
4. Playas Calyiá 	 30 8	 4 8 54 34 40 +12
5. CF Soller 	 31 4	 8 9 53 37 36 + 6
6. At. Baleares 	 30 3	 10 7 48 33 36 + 6
7. CD Alayor 	 31 3	 9 9 47 38 35 + 3
8. UD Poblense 	 31 6	 3 12 38 34 35 + 5
9. CD Ferriolense 	 31 1	 11 9 29 28 33 +	 1

10. CD Cala Millor 	 31 2	 8 11 46 49 32
11. CD Ferrerias 	 31 2	 8 11 35 35 32
12. CD Cardessar 	 31 7	 14 10 30 36 28 - 2
13. At. Ciudadela 	 31 9	 8 14 37 46 26 - 4
14. CD Esporlas 	 31 9	 8 14 33 47 26 - 6
15. UD Arenal 	 31 9	 6 16 33 43 24 -8

16. SD Pormany 	 31 7	 9 15 25 50 23 -7

17. CD Constancia 	 31 8	 6 17 38 49 22 -10
18. Porto-Cristo 	 31 9	 3 19 33 56 21 - 9
19. CD Llosetense 	 31 6	 7 18 34 56 19 -11
20. CD Son Roca 	 31 4	 7 20 21 80 15 -17

RESULTATS

Sta. Eulalia - CD Son Roca 	 4-0 At. Baleares - Mallorca Atco. 	 1-2

CD Constancia - CD Alayor 	 1-0 Petra - Sta. Eugenia 	 4-1

CD Cala Millor - CD Ferrerias 2-0 Independiente - Montaura 	 0-0

CD Ferriolense - CF Soller 	 2-0 Artá - Ferriolense 	 0-1

CD Manacor - UD Poblense 	 1-0 Collerense O S'Arracó 	 2-0

UD Arenal - CD Llosetense 	 1-0 Cide Barracar 	 1-2

CD Esporlas - Porto-Cristo 	 1-1 Rotlet Mol. - Port Sóller 	 1-0

SD Pormany - CD Cardessar 	 1-1 Alquería - Margaritense 	 2-2

At. Ciudadela - Playas Calvià 1-2 Ses Salines - Escolar 	 1-1

Futbol Tercera Divisió

Primera regional
J. G. E. P. F. C. Ptos.

1. Margaritense 	 27 15 9 3 47 23 39 +15

2. Soledad 	 26 14 9 3 55 28 37 +11

3. Artá 	 26 14 5 7 65 33 33 +7

4. Ses Salines 	 27 13 7 7 46 38 33 +5

5. Sta. Eugenia 	 26 14 4 8 55 38 32 +6

6. Petra 	 25 10 10 5 50 28 30 +2

7. Independiente 	 26 11 8 7 54 36 30 +2

8. Collerense 	 26 11 7 8 35 43 29 +3

9. Port Sóller 	
10. S'Arracó 	
11. Rotlet Mol. 	

27
26
27

11
8
6

4
9

12

12
9
9

35
38
40

37
40
45

26
25
24

-

-4

12. Barracar 	 26 8 7 11 42 52 23 -3

13. Ferriolense 	 26 5 12 9 28 36 22 -4

14. Escolar 	 26 7 5 14 30 50 19 -7

15. Montaura 	 25 7 4 14 40 56 18 -6

16. Cide 	 27 4 9 14 33 57 17 -9

17. Alqueria 	 27 2 5 20 28 81 9 -17

COMUNITAT DE PROPIETARIS DE LA FONT D'EN REDO
Sóller

Per la present el convocam a la junta General de la Comunitat que

tendrá lloc el divendres, 16 d'abril a les 19,45 h. (en primera

convocatòria), 20 h. (en segona), a la Sala d'Actes del Col.legi dels

Sagrats Cors, a Sóller.

Confiam amb la seva assistència, agraint-li que ho faci amb puntualitat

LA JUNTA DE GOVERN



Trofeu Pizzeria
Randemar -Veu de Sóller

La classificació pel trofeu
que es donará a final de tem-
porada, al millor golejador
del Port de Sóller, aquesta set-
mana no ha sofert cap varia-
ció ja que no s'ha marcat:

1.- Galindo, 9 gols.

2.- Barrero, 7 gols.

3.- A. Manrique, 3 gols.
4.- Rivera, 3 gols.

5.- Cabot, 3 gols.

Felanitx 2 -
C.F.Sóller 3

Escaire

Alineació: Gregori,
París, David, Pomar, Moli-
no, Seguí, Castañer, Val-
caneras, Hernáiz, Rodrí-
guez, César.

Gols: 0-1 Hernáiz de
falta directa, 0-2 Valcane-
ras de penal comés damunt
Rodríguez, 0-3 novament
Hemáiz aprofitant el desen-
cert del porter a la sortida
d'una pilota.
Comentari:

Sols queda el partit
amb el Gesa Alcúdia per
acabar i la permanència
ja está assegurada.

Diumenge passat el
Sóller s'imposà a un Fela-
nitx no massa competitiu.
Els sollerics sortiren amb
moltes ganes de
guanyar o quan no de
puntuar. D'un principi tot
sortí brodat, en mitja hora
amb un 0-3 el Sóller pràc-
ticament sentenció el par-
tit així s'arriba al descans.

La segona part, el par-
tites capgirà, eren els fene-
litxencs els dominadors,
causa d'això va ser la
mala actuació arbi-
tral, i aprofitaren per
acursar diferències amb
dos gols (2-3) però no hi
va haver temps per res més.

Diumengedescans.

ció: Fontanet,

FINCA
CANA'

Un any més amb vosaltres i amb
nous menus de:

"VERDURES, PEIX I CARNS"
SETMANA SANTA AMB EL MENU

ESPECIAL DE PASQUA
Les esperam a partir de dia 9

d'abril, tots els vespres, diumenge
i festius.

Obert també el migdia
Dilluns tancat

Camí de Son Puça, 38- Tel. 63 24 94

Sóller - Mallorca
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Millor golejador Millor golejador 

Juvenils 1 2 Regional Infantils Tercera Regional

Benjamins
Sóller 2 -
Independent 3

Escaire

Alineació: Pomares, (Due-
ro!, Lluc, Miki, Manolo, Juan-
¡o, (Dueltxa, Barceló, Toni Sam-
pol, Toni Lluís, Miguel (Gerar-
do, Enseñat, Oliver, Lladó i
Gonzalo).

Gols: 1-1 provocat per
Quellxa fent que el defensa mal
passás la pilota al porter; 2-1
Toni Lluís hàbilment robalo pilo-
ta al porter i marca.
Comentari:

Tot i que començaren mala-
ment, amb el marcador advers
0-1, es pogué capgirar abans
d'arribar al descans. Ala sego-
na part, les ocasions es produien
però no s'aprofitaven cosa
que els visitants si feren i també
pogueren novamentcapgirarel
marcador 2-3.

Podem dir que fou un partit
on cap dels dos mereixien la
derrota, un per ben aprofitar les
seves poquíssimes oportunitats
i l'altre per lluitar u demos-
trar que és un dels millors però
sense sort davant porta.

Equip infantil sollerense

Partit ajornat
Escaire

El seu partit fou ajornat a causa de la indisposició de l'equip
de Villafranca, que demà, sent jornada de descans será jugat.

Infantils 22 Regional Futbol Cadet 
Soledad O -
Sóller 6

Toni Lladó

Sóller: Pomares, Morell,
Puig, Ensenyat, Coll, Bernat,
Sampol, Ros, Carbó, Casas,
Miki (Burgos, Marroig, Lladó,
(Duero!, Colom).

Gols: 3 Carbó, 1 Casas
(penal), Coll, Miki.

Comentari:

El Sóller es va tornar con-
vertir en l'apisonadora del
principi de Higa encara que
el rival fos bastant fluixet; el
Sóller sempre va tenir al Sole-
dad embotellat dins el
seu camp, els locals ni tan
sols trepitjaren l'àrea solleri-
ca.

Els sollerics varen tocar
molt bé la pilota i això pro-
porcionava bones ocasions a
favor del Sóller, en el descans
del partit aquest ja estava
sentenciat, amb un 0-3;
també a la segona es produí
un autèntic resultat, en defini-
tiva el Sóller sense gaire
esforços s'imposó a un equip
molt fluix.

Proper partit:

Sóller-Ferriolense, serà molt
interessant jo que el Ferriolense
és el tercer classificat i si
el Sóller guanyás podria
acursar punts a la classifica-
ció encara que sigui molt difí-
cil agafar-los perquè falten molt
pocs partits per finalitzar la
Higa.

Futbol Veterans

Veterans Port i
Sóller 11 -
Ferrocarril O

Bielet

El passat dissabte capvespre els
Veterans s'imposaren al Ferrocarril
per 11 a O, en un partit que sols va
ten ir un color, la veterania fou un fac-
tor clau pel desenllaç del partit. L'arbi-
tratge correctíssim com sempre
i pel senyor de costum.

El proper dissabte els Veterans
s'enfronten a un equip d'aficionats
Consultors.
La torrada del C.F. Sóller
s'ajornà un dia per pluja

La torrada .que s'havia izle disfrutar
per jugadors, directius, tècnics i prem-
sa el passat dijous dia 1 d'abril, fou
suspesa per la pluja i es va fer el dia
següent, divendres.

Aquest redactor no hi fou perquè
tenia altresobligacions, peróelsassis-
tents ens han Fet a sebre que no hi
falta de res. Donam les grácies des
d'aquí al patrocinador Manolo Qui-
rós. l que no sigui la darrera.

Tercera Divisió

La propera
iornada:
Alaior - Son Roca
Ferreries - Constància
SOLLER - BADIA
Poblense - Ferriolense
Llosetense - Manacor
Porto Cristo - Arenal
Cardessar - Esporles
Platges - Portmany
Mallorca At.- At.Ciutadella
Santa Eulàlia - At.Baleares

Golejadors
de Tercera:
19 gols: Femenías (Manacor)
18 gols: Tudurí (Manacor)
17 gols: CHRISTIAN (SOLLER1
16 gols: Fabián (Mallorca At
15 gols: Calatayud (Playas
10 gols: ALFONS (SOLLER)
6 gols: FERRER i AGUILO
(SOLLER)
4 gols: CLADERA (SOLLER)
2 gols: MARTIN, VAZQUEZ
i TOVAR (SOLLER)
1 gol: EDU, RODRIGUEZ,
CARMELO, TOLO, (SOLLER)



Joan

Bon temps, molta calor i
molts d'incidents (13 vehicles
retirats) en aquesta primera
cursa de la temporada amb la
que s'obria el Campionat de
les Balears de Muntanya i el
Calendari Competitiu.

y-LRistorante - Pizzeria

No es mogui de ca-seva!

Quan u vengui de gust
una exquisita "pizza"
artesanal, telefoni a la
Pizzeria Randemar.

Fetes a l'hora i
elaborades amb
ingredientes naturals

per primera qualitat.

En menys de 30 minuts, vostè podrá assaborir
qualsevol de les nostres especialitats.

Transportades en bosses tèrmiques perquè arribin
a ca-seva calentes, cruixents i al seu punt.

Vostè podrá elegir qualsevol plat de la nostra Carta
sense recàrrec.
Servei a domicili gratuït a Sóller i port.

Només els caps de setmana!!!

Qué esperau? Telf. 63 13 49
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Automobilisme

I darrerament nou triomf,
dins el Grup Illes, d'en
Jaume Riera (Volkswagen),
seguit d'en T.J. (R-5 TS).

ELS SOLLERICS
La actuació dels pilots solle-

rics fou discreta, en aquesta oca-
sió.

Albert Frau, (R-5 GT
Turbo), el més combatiu, amb
una escalofriant primera puja-
da competitiva, tocó amb el seu
vehicle a la sortida d'una volta,
rompent el braç de la suspen-
sió, el que l'impedí sortir a la
segona pujada.

Antoni Forteza (Opel
Corsa GSI), el dissabte en els
entrenaments tingué de nou
problemes amb els frens. El
vespre fou canviada de nou
la bomba, i el diumenge tin-
gué una actuació més ben flui-
xeta, quedant classificat en el
lloc quinzè de la general, pri-
mer de Classe, i sisé del Grup
N.

Bartomeu Vicens (Ford
Fiesta)tingué problemes al dis-
parar-se -segons pareix, fet que
no poderen comprovar els nos-

tres redactors- el seu extintor.
Solucionats tornó arrancar,
després de perdre un preciós
temas. Al final aconseguí el lloc
cinqué del Grup Illes.

CLASSIFICACIONS:
General:
1.- L. Buttenhoff 6'52"72.
2.- H. Kalenborn 7'08"43.
3.- P. Diaz	 7'16"26.
4.- J. V. Cerda 7'25"92.
5.- B. Roig	 7'32"94.
6.- M. Fullana 73401.
7.- B. Vallespir 7'36"66.
8.- B. Alomar	 7'44"70.
9.- G. Grau	 7'44"79.
10.- P. Rosselló 7'45"19.
11.- J. Martin	 7'45"45.
12.- E. Payeras 7'56"15.
13.- J. Ortega	 8'04"17.
14.- J. A. Sans 8'15"45.
15.- A.Forteza 8'18"40.
16.-M.Muntaner 8'33"82.

Grup Illes:
1.- J. Riera	 8'04"33.
2.- T. J.	 8'38"72.
3.- C. Martinez 8'38"93.
4.- J. Comino	 8'46"69.
5.- B. Vicens 9'21"02.
6.- M. Roig 10'08 - 17.

Automodelisme

Antoni Forteza fou, una vegada més, el millar solleric.

Fluixeta actuació sollerica a la "Capdelló - Galilea" 

Buttenhoff no tingué rivals
Molt bona pujada de n'Albert Frau

Leiff Buttenhoff (Lola
Seur), sense cap ti pus de pro-
blemes, s'apuntava un nou
triomf dins el seu llarg historial
amb un temps oficial de
6'52"72 (la suma de les deus
pujades), seguit d'en Helmut
Kalenborn (Tiga E.) amb
7'08"43.

Dins el Grup A, tal com
pronosticàvem la setmana pas-
sada, el triomf fou pen Pere
Diaz, seguit penJaume Cerda.

Inesperada victòria d'en
Baltasar Alomar (R-5 GT
Turbo), dins el Grup N,
seguit del favorit Pere Ros-
selló Ford Escort).

prova
aconseguí el seg'
ro en Gértrudis.

Recordem que el Carn-
pionat constado 6 proves, de
les quals 4 són purdlabies, i
que actualmentno4t en que-
den dues per finalitzar-lo.

La classifcoci6 general
actual
Mallorca

1.-
2.-

1.
	3.- oca d

e	
Heras,

.
1.180 punts

> cursa de dis '
Vint-i-sis vehicles- te.

et de 
Mallorca,

ron a la IV Prolmca Calici -

toda amb 3 mànegues, de les
que s'agafaven 

primers  e'<.-.‹	saven  ,i, ._	 s-
millor temps

A pedred¿iffirirtt.: ‘ .511111olla final.
cats po

 .
Els 10i

suspensions del seo Optim
problemes que

gdeel,s .¡ nc,pambnrilasebg.ileeussi

a

mànegues, puntuant les
Ala primera en Poro-

Antoni aconseguí el tercer
millor temps, i a la segona
fou el ciar gua nyador. L'ovan-

que va treure en aques-
ra, damunt el segon
at a les dues proves

ñiî bastà per guanyar, que-
dant el segon.

Aquesta fou la classific
1.-Moties Gertrudi,s

cat), 10133"26, 18 v
2.- Pere-Antoni

many (Optima
10'36"97, 18 voltes,

3.- Angel Cabreriza (Top
Force), '44"99, 18
Miaus
dlssabtè, el
d'Espanya

Ahir, dijous, a partir de le
15 hores es feien al Hipòdrom
de Son Pardo els entrenaments
lliures del Campionat
d'Espanyad'Explosió 1/8.

Avui divendres es tenen
que disputar les proves clas-
sificatóries, i demà dissabte
les eliminatòries.

El solleric Alemany, fa
en aquesta especiali , ima

u debut dinsvehi-
sió,

to-
ocu-

se9on

de la
la que

, dorre.
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PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
(luna, 7- Teléfono 630132

Sant Joume, 7- Teléfono 6.31286
FABRICA: Neto, 48- Co'n Tobolet - Tel. 630651

PETITS
ANUNCIS
BANUS antigui-

tats. Restauració, com-
pra i venda de mobles
i d'objectes antics.
Carrer de la Rosa, 3.
Telf. 63.28.73 i
63.10.67.

COMPRAM
MOBLES i qualsevol
altra cosa rústica o
antiga. Pagam al
comptat. Antiguitats
Antoni de sa Coma
(Jeroni Bisbal). Carrer
del Vicari Pastor, 8.
Telf. 63.08.65 i
63.07.68.

GAS-OIL per a
calefacció a domici-
li. Telf. 63 14 62 ¡63
03 87.

SE TRASPASA tien-
da en el Puerto de
Sóller, primera línea.
lnf. telf. 633134 0
633174.

SE TRASPASA
LOCAL COMERCIAL,
c/ Bauzá. Inflazo.
Telf. 632321 ó
633502.

VENDO TERRENO
con casa, agua,
corriente, safareig,
etc,.., situación inme-
jorable, precio inte-
resante:
16.500.000. Telf.
630389.

VENC PIS al Port
de Sóller totalment
renovat, preu inte-
ressant. Telf. 633352.
Capvespres.

VENC VESPA 74,
PM-X. Preu a conve-
nir. Telf. 634312.

REGALE un piso a
su señora! Venga a
verlo esta semana.
Oferta especial en
Semana Santa!!! LAS
PERLAS. Más bonito
que nunca. Telf. 63
28 51.

ES CERCA AL.LOT
amb ganes d'apren-
dre de 16 a 18 anys
per estar dins la cuina
de la Pizzeria Ran-
demar. Telf. 631349.
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BASQUET
Per JOTA

Cobos debuta amb
la Selecció Balear

CADETS MASCULINS

Sa Pobla 67 -
J. Mariana 62

Excel.lent partit el disputat dis-
sabte a Sa Pobla. Gran espor-
tivitat i perfecte arbitratge del
Sr. Tarrassa, que no tingué cap
complicació.

La primera part fou molt igua-
lada, amb alternancies en el mar-
cador, arribant-se al descans
amb un 24 a 21 a favor dels
locals.

El Joventut Mariano-
Font d'es Teix a la primera
part aconseguí 5 de 7 tirs lliu-
res, una perfecta mitjana.

A la segona mitat seguí la
mateixa tónica, tant en el joc
com en el marcador, la única
cosa que canvià fou el percen-
tatge deis tirs lliures, que en el
Mariana baixà al anotar 13 de
28 intents, quan en els darrers
3 minuts es fallaren 9 tirs lliu-
res de 10 intents, cosa que
aprofitaren els locals per empa-
tar a 58 i jugar la prórroga, a
la que Sa Pobla aconseguí la
victòria final per 67 a 62.

A destacar la bona defensa
del Mariana i els 8 taps de
n'Hugo Vicente, la bona
direcció del base Moyá, el
pundonor ¡el gran joc d'en
Cobos i els 19 punts del
bosni Gajic, i donar l'enho-
rabona a tot l'equip per la seva
entrega.

Jugaren i anotaren:
Moyá (2), Cobas (12), Cifre

(3), Morell (15), Frau (5), Bota,
Celia (2), Rullán, Vicente (4) i
Gajic (19).

Petanca

SENIORS FEMENINS

Espanyol 62 -
J. Mariana 48

Severa derrota que resta
quasi totes les possibilitats d'acon-
seguir la classificació pel Cam-
pionat de les Balears.

L'Espanyolfou superior en tot
moment donant poques oca-
sions al Mariana-El Gas S.A.
que no va saber trobar el seu
lloc a la pista.

Les locals dominaren el rebot,
el que permeté fàcils contraa-
tacs.

SENIORS MASCULINS

J. Mariano 62 -
J. Bahia 34

Des de el mateix comença-
ment e1 Mariano s'avançà en el
marcador. Els dos equips defen-
saven zona, que els locals rom-
pien amb més facilitat que el I.
Bahia. S'acaba la primera part
amb un 24 a 12.

Al segon temps els visitants
canviaren a individual, que no
causa cap problema al Maria-
na, que en els darrers minuts feren
alguns contraatacs de gran belle-
sa.

Jugaren i anotaren:

Gelabert (1), Ramon (12),
Grauches (12), Mainzer (3),
Colom (4), Morell (11), Rode-
las, Rosselló (14), Oliver (5).

CADETS FEMENINS

J. Mariano 39 -
Collerense 34

Després d'una primera part
molt dolenta, a on la igualdat
fou la tónica, al segon temps,
amb l'incorporació de les infan-
tils N. Lorente i C. Forteza
les locals partiren en el marca-
dor amb 10 punts d'avantatge,
que saberen mantenir, a pesar
de que en el darrer minut el Colle-
rense s'atraques perillosament.

El solleric Cobas fou la figura
estelar dels dos partits.

Dilluns d'aquesta set-
mana començà el Cam-
pionat d'Espanya de
Seleccions Infantils, a
Calvià, amb la lógica par-
ticipació de la Selecció
Balear, amb la que debutó
el jugador del Mariano
Cobos.

Al primer partit la Selec-
ció Balear jugó contra la de
Madrid, i a pesar de perdre
per un clar 62 a 78, el juga-
dor solleric COBOS fou
la figura en tots els
aspectes, anotant 15 punts.

Dimarts, el dia que redac-
tem la informació, la Selec-
ció Balear s'enfronta a la
d'Aragó, a la que derrotó per
6 punts, tornant en COBOS
a demostrar el seu gran
moment dec, realitzant
una perfecta defensa, i ano-
tant 11 punts.

Dimecres, dia 7, s'havien
d'enfrontar a la Selecció
Gallega, i l'equip que hagi
guanyat accederá directa-
ment a les semi-finals.       

Unió de Sóller, Primera, i Belles
Pistes, Segona, als Campionats
Estatals de Petanca 

Buixó Palma, els Clubs: Santa Mar-
cat, Lidia i At.Andratx. Una
classificació final del Unió din-
tre del tres primers -de la fase
prévia- hauria donat opció a
que un altre tripleta del seu club
participas als Estatals.

A destacar l'excel.lent cam-
pionat que ha duit a terme el
C.P. Belles Pistes que va acon-
seguir copar els dos primers
llocs de la Fase Previa.

Ara només queda esperar
la disputa dels Estatals on Unió
de Sóller i Belles Pistes, estan
en condicions, tant tècniques
com de moral d' aconseguir
ocupar llocs de rellevància.
Unió de Sóller pot revalidar
el títol aconseguit la tempo-
rada passada i el Belles Pistes
potdur el campionat a les seves
vitrines per primera vegada. 

La participació sollerica a
la "Fase Previa als Campionats
d'Espanya", ha estattot un  èxit.

Dintre de la primera cate-
goria hi haurà representació
local. La tripleta Campiona del
92, que pertany al C.P. Unió
de Sóller. A segona categoria
el C.P. Belles Pistes classifica
a la tripleta formada per Lluc
Reynés, Manolo Manrique
i Caries Bota.

Dintre de la categoria feme-
nina a destacar l'excel.lent ter-
cer lloc aconseguit per la tri-
pleta que representava al C.P.
Belles Pistes.

Al C.P. Unió de Sóller,
acompanyaran als Campio-
nats Estatals que tindran lloc a    

La tripleta campiona del 92 participa a la Fase Prèvia deis
Campionats d'Espanya. 



En Tomeu Campins amb Na Conxa Velasco.

Es celebra a Ifebal entre el 14 i el 18 d'abril

Alimentaria '93 comptarà amb una
nombrosa participació sollerica

Redacció

Entre els dies 14 i 18 d'abril
es celebrará a Ciutat, al recin-
te firal d'IFEBAL, la trobada Ali-
mentária '93, a la qual hi par-
ticipen anualment els produc-
tors agrícoles, ramaders i arte-
sans de les nostres Illes.

L'edició firal d'enguany
comptarà amb una notable par-

ticipació de productors sollerics.

Agricultura i pesca
D'una banda, la Confraria

de Pescadors "Sant Pere"hi será
present a través de la federa-
ció balear, per promocionar dos
tipus de marisc: la xirla, un
mol.lusc molt més saborós que
l'homònim galleo però poc
conegut a les nostres latituds;

i la gamba panxuda, molt poc
apreciada a les nostres Illes però
que bullida amb aigua de mar
és excel.lent, fins al punt que
venen barques de la Penínsu-
la a pescar-la a les nostres cos-
tes.

Acompanyant la Confraria
de Pescadors s'hi trabará
també a la fira la Cooperati-
va Agrícola "San Bartolome",

que presentará els seus olis.

Porquim i pastisseria
També ens ha comunicat la

seva assistència el titular de la
fábrica d'embotits La Luna, Bar-
tomeu Frau, que promocio-
nare] els seus productes d'ela-
boració artesanal, com són la
sobrassada i el paté de porc.

En darrer lloc, sabem que

també hi participara el pro-
pietari de la pastisseria La Con-
fianza (Can Xim Tambora),
Antoni Frau, que donará a
conèixer igualment varis dels
seus productes, com són les
"garrovetes del Papa" o les
saboroses panades.

Una fira interessant que pro-
met acollir una gran quantitat
de visitants.

e BANCO DE
CREDITO BALEAR PLAN DE PENSIONES Infórnieseennue,trasofrinasp5

'tino
vació
MODA

¿No sabes que regalarle?
¡Que elija ella!

Ven a vernos y llévale
un vale de moda. Le gustará...

Carrer de la Rosa, 7, Sóller

La Policial Local i soldats de
la Creu Roja, redueixen
empresonen un boc

Redacció

Dissabte passat, quan eren les 20'45 hores,
un ciutadà donó compte a la Policia Local de que
un boc amb unes bones banyes es pas-
setjava pel carrer d'es Vent. La Policia Local es
posó mans a la feina i juntament amb els soldats
de la Creu Roja aconseguieren reduir l'animal.

Un cop reduit, no sabem si enmanillat o
no, va sortir el problema de com fer el seu

transport i acordaren de fer-lo dins la pressó
móvil del nou cotxe de la Policia Local.

Ara l'animal es troba a l'antiga depu-
radora i allá li donen de menjar diariáment
i menjar de debó. Els que arreplegaren ens
han confirmat que és un animal molt hermós i
que té unes bones banyes. Té aproxima-
dament un any i está a punt de fer-ne dos.
Avisarem amb temps per poder-ho festejar així
com cal.

¡SOLO PARA HOMBRES!

RESUELVA SU FUTURO Y AHORRE IMPUESTOS

Els organitzadors de cada any del cóntic
del Regina Celi a la processó de l'"Encuentro",
conviden a tots els aficionats, antics i actuals
integrants de les corals que han existit i exis-

teixen a Sóller, a cantar tots junts el "Regina
Celi".

Mitja hora abans de l'acte, es fará un assaig
a l'Ajuntament.

Convdu i al "Regina Celi"
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Serveis Socials
Dia 16 d'abril, al Casino Paladium

Gran espectacle a benefici deis re.ugiats bosnians
Redacció

El proper divendres 16
d'abril al Casino Paladium i
a les nou del vespre es cele-
brará una gran gala espec-
tacle a benefici dels bosnians
residents a la nostra vall. El
preu d'aquesta ajuda serà de
3.500 pessetes i amb això
s'inclou el sopar i l'espec-
tacle del Casino. Amb tot
això, i organitzat de la mà
del nostre amic Tomeu Cam-
pins hi haurà una desfilada-

da de models amb roba de
"Línea Mediterránea" feta
per uns ¡oyes dissenyadors
d'aquí de les Illes i roba de
Cacharel (París). Després
d'aquest passada de models
es faran demostracions de
perruqueria a cárrec dels cam-
pions de Balears Tomeu
Campins i Joan Angel
Bennasar. A més, a més,
no podio faltar el sorteig de
rigor oue sempre acampan-
ya a n aquests tipus d'espec-
tacles. Hi haurà moltes coses,

en el sorteig, que seran del
desig de tothom. Entre d'altres,
els premis seran un sopar i
una estancia a la Residèn-
c ia de Deià per a dues per-
sones. Altres premis atractius
són per exemple, un viatge
a Canàries per a dues per-
sones i una estada de deu
dies. També es sortejarà una
cadira de massatges i un
adress de joies de pedes.

A la cloenda de l'espec-
tacle s'ha de comentar però
no es pot, entrar en detall que

hi haurà un grapat de grates
i bones sorpreses que faran
el goig a tot el públic assis-
tent, amb tot això es pot pro-
fetizar que el xou d'una grata
nit está ben assegurat.

Per acabar en Tomeu Cam-
pins ens va comentar que
totes aquelles persones inte-
ressades a assistir al sopar
podran disposar d'un auto-
car que sortirà de plaça
i que els tickets d'entrada es
podran adquirir a la perru-
queria Campins.




