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Ordre i respecte
a les processons

de Setmana
Santa

El grup Corriola reposa
"Molta ala pocs doblers ll

Redacció

El grup de teatre local Corriola
treballa des de fa varis mesos en la
reposició de l'obra de teatre "Molta
feina i pocs doblers", original de Joan
Mas, que será reestrenada al teatre
Alcázar els propers dies 29 i 30
d'abril, com a pròleg de les fires i
festes de maig.

Un vodevil

Intervenen a l'obra un total de nou
actors que, a les ordres de Francis-
ca Riera, intentaran desembullar el

gran embolic que es forma en aquest
vodevil ambientat a la Mallorca dels
anys seixanta, sense cap altra d'inten-
cionalitat que la d'entretenir l'espec-
tador. Un dels actors ens ha comen-
tat al respecte que "si a l'obra ante-
rior hi sortia una somera, en aques-
ta hi compareix una guarda d'anne-
res".

El llibret está dividit en tres actes
i forma part de les obres còmiques
més clàssiques de l'autor deianenc
desaparegut fa pocs mesos, que
rebrà així l'homenatge de reconei-
xement dels molts sollerics afeccio-
nats al teatre.
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Els crespells	 tradició popular també
s'ensenya a les escoles

Els professors, i els alumnes més petits, gaudiren de la cuino mallorquina fent els populars crespells

Redacció

La setmana passada, abans de les vacances de Pasqua, totes les escoles
volgueren fer arribar, als més petits, el costum de cuinar els crespells per

aquestes dates tan assenyalades. El sentit d'aquesta activitat no és altre que el 'de
dur a les aules la història del nostre poble i mostrar als nins d'aquí i els
de fora quines són les formes de celebrar la fi de la quaresma. Els responsables

de les escoles, més alguns pares d'alumnes, ens comentaren que fer les familiars
panades de carn i rubiols era molt complicat pels infants per la qual cosa, no
sense dificutats i feina, es feia la pasta  dolça dels crespells, elaborats
íntegrament pels alumnes mes petits dels col.legis. Si bé els al.lots d'aquí
sabem, de ben segur, que a casa seva es preparen tots aquest postres, els al.lots
de fora, sobretot els estrangers de Deià disfruten moltíssim de conèixer aquestes
particularitats del nostre

Futbol:
C.F. Sóller,

segona derrota
consecutiva

Urbanisme

Vol
Tres sollerics als
campionats de

les Balears

Teatre 

Vendrá la
Cooperativa els

trasts de
Mercapa I ma?

SucceN

1
El CIM

desmunta
un "xiringo"
a sa Callobra

Redacció

Dilluns de la setmana anterior, una
dotació de funcionaris del Consell Insu-
lar de Mallorca (CIM) procedí a desmuntar
un "xiringo" de venda de begudes, Ile-
polies i souvenirs instal.lat a la Calo-
bra, a la rotonda on acaba la carrete-
ra abans d'ent-ar al Torrent de Pareis.
Els treballs es realitzaren sota la vigilan-
cia de la Guardia Civil.

L'establimert que ara s'ha desmuntat
estava obert des de fa varis anys i era
explotat pels germans Vicens.
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Trobada
una al.lota

morta
Redacció

A mitjan setmana es produí un desa-
gradable fet quan una dona majar,
resident al carrer d'Ampúries, pula a
la seva cambra per deixar un ori-
nal clavan el Ilit i es trobà el cos,
¡a mort, de la ¡ove I.N. sobre el seu
propi

Tot i que és de suposar que l'esmen-
tada ¡ove, resident sollerica i adep-
ta a les drogues, havia entrat per robar,
s'ha comprovat que no havia robat
res.



Molta Palla i Poc Bessó
Es Pagés.

Personales de la
Política local, aquesta
setmana a T. nacional

Arrel d'unes gestions realitzades pel pagés, alguns dels
polítics sollerics, concretament tres, estan convidats a dos
programes de la televisió nacional.

En primer loc, será el regidor Xim Bardí que anirà el pro-
per dimecres al programa d'en Lobatón, ¿Quién sabe
donde?, per veure si li poden ajudar a trobar els plànols del
PGOU que cerca de manera tan desesperada. No ens cap
cap dubte de que si no els troba així, ja pot perdre les espe-
rances. Aquest, en Lobatón és clar, ho troba tot i sinó, que
ho demanin a un arbitre de primera que li va trobar fins i tot
ses banyes.

L'altre aparició, anirà centrada dins el mateix tema, el
plànols del PGOU. En aquesta ocasió seran la Batlessa Isa-
bel Alcover i el regidor d'Urbanisme Andreu Oliver, que seran
passats per "La Máquina de la verdad", just amb la intenció
de saber si saben o no saben qui se'n va endur de l'Ajunta-
ment els plànols. Esperem que cap dels dos rompi la máqui-
na i que tot s'aclaresqui. De totes maneres no cal que s'acla-
resqui tant com el tema de les banyes abans esmentat.

SEMBLA MENTIDA:
* Que no arribarem mai a sebre el que va passar amb

els planells del P.O.U.
* Que aquest enigme sera com el del combat entre el

secretari Manolo, i en Toniet Repic. El secret el té un ocellet
que se'l va emportar cap al cel.

* Que no recordás de desitjar les bones festes a en Tori-
bio. Molts d'anys fill meu!.

* Que ja faci temps que no veim carn fresca per la Platja.
* Eureka!!! Els del PSM han posat publicitat.
* Que els Populars també en posen.
* Que els sociatas, C.D.S, Units de Mallorca i com és de

suposar, els independents, no es gasten res de res. Sois la
Cara.

Veu de glosa 

Es bons polítics
de Sóller

Toni Faiet

En aquest poble tot va bé,
hi tenim bones persones
tenim taronges i llimones
i no sabem que n'hem de fer.

Un Consistori molt honrat,
tot ho tenim correcte
es que comanden ho fan perfecte
i es plànols han volat.

Es ver que tenim sort
i encara molts es queixen
tots es negocis creixen
no trobau que és un conhort?.

Es saber no té preu
quan sa intelligéncia brolla,
es bons polítics de Sóller
varen treure en Joan Deu.

Si en Deu hagués pogut comandar
mos hagués duit a sa vergonya,
espenyar un monument que té Sóller
qué son es clots sense tapar.

Es que diuen que no serviu
no diuen sa veritat,
es que encara no han pesat
sa intel.ligència que teniu.

Veu d'església

Pau
Ressurrecció
Oh, Déul que estimau la Concòrdia
i habitau en el cor dels pacífics,
concediu-nos a tots
la vostra pau veritable
i la vostra caritat.

Ajudau-nos a ser fidels
els uns als altres,
a parlar sempre amb sinceritat
i a vencer les enemistats personals
per tal que ningú de nosaltres
no sàpiga odiar.

Puix que vos ens estimau a tots
vos sou la nostra pau veritable,
que heu ressuccitat dels morts
i que viviu i regnau
pels segles dels segles. Amén.

De L.L.H.

Antologia

Provocar
"T'equivocares la setmana passada,

jovençà!"

"Si, tia. Jo no tenia previst que les
eleccions generals fossin el pròxim sis
de juny. Així i tot, res no modifica el
bessó del que vaig dir"

"No: només que el PP disposa de

manco temps per cremar políticament UM,
UIM, CB, CDS i demés companys de viat-
ge"

"Això mateix. Per cert, que el PP té
una bona ajuda a Sóller amb el Secre-
tad!"

"I ara, a qué ve això?"

"No ho saps, tia? En el darrer Ple, en
Pérez Ramos tornó demostrar que se duu
fatal amb la batlessa..."

"Si no t'expliques millar..."

"La qüestió va ser que En Pérez Ramos
es negó a rectificar l'acta del Ple ante-
rior, tot i que la batlessa estava d'acord
que hi havia un error"

"Tampoc és molt greu la cosa"

No. Però més envant cridà l'atenció
a la batlessa perquè va Ile gir uns papers

abans que uns altres"

"Sí, però una cosa és interpretar
l'esperit de la llei, i altra ben distinta inter-
pretar-ne estrictament la forma. En aquest
cas, la transgressió no tenia gens
d'importància, i crec que sols va servir
per provocar a la batlessa i a tot el con-
sistori"

"I tu creus que ho va fer aposta?"

"Ah! Jo no he dit això!"

"Quin merder! Cada vegada s'assem-
bla més al temps d'En Repic..."

Elisenda de Brusca.
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Agradecimiento
Queridos amigos:

Recuperada la póliza
de un millón de pesetas
depositada como fianza
durante una año ante la
Audiencia Territorial de
Palma de Mallorca, por
haber sido acusada de
delitos de calumnia, y
haber finalizado el proce-
so por retirar el querellan-
te la acusación, tengo el
deber de dar públicamen-
te las gracias a todas la
personas que me han
apoyado de palabra
y escrito en mantenerme
firme y no ceder a la pre-
tensión de una rectificación.

Puedo aseguraros que
los únicos contactos fami-
liares, que alega el Secre-
tario en sus públicas mani-
festaciones, de las cuales
tengo noticia, fueron para
insistir en que yo cambia-
ra mi opinión y que la
manifestara en la prensa.

Siempre es de agra-
decer el gesto de retirar
una querella criminal.
Pero, si como en este caso,
la retirada crea una
ambigüedad es más
válido para el que escri-
be y para el que publica,
esperar a tener el veredicto
delJuez, cuando sabes de
antemano que la parte
Fiscal no te acusa de nada,
para así ganar la seguri-
dad de poder, o no poder,
expresar corno persona
libre, en negro sobre blan-
co, aquello que a tu alre-
dedor ocurre, aquello que
a tu alrededor se habla y
se trama.

Agradecida por toda
vuestra atención os saluda
afectuosamente.

Aina Colom.
D.N.I. 41.312.788

Com que tenc molt de delit
enc que no sàpiga escriure,
essent glosador de pit
veuré si vos puc descriure
un paratge molt polit
a on fa temps hi vaig viure.

Necessitats i mals vicis
obliguen a guanyar un diner.
Entre tots es meus oficis
comptau-hi es de carboner.
Home que sempre pastura
quan me pegà pes carbó
vaig tenir sa gran ventura
d'anar baix des Puig Major.

Com que de sa calor en fuig,
vaig aixecar sa barraca
en una finca molt "maca"
des terme de Fornalutx.
Per tenir-ho un poc més fresc
i poder-vos-ho glosar
a peu hi he tornat anar.
Per cert, no me'n penedesc.

Arribant en es poblet,
Fornalutx estava en festes.
Jo no estava per aquestes
i cap amunt li he estret.
Tira-tira cap a Montnáber,
mentre anava fent camí
com sempre me sol succeir
es meu capet ja glosava.

Montneiber és tot un rost
a on corr sa salvatgina.
Ben espès és es seu bosc

del qual la reina és s'alzina.
Cases de portal rodó
amb ses parets ben gruixades
per aguantar ses nevades
i des llamp es tremolor.

S'heure aferradissa,
abraccida a sa paret,
tira amunt i cap dret
fins a dalt de sa pallissa.
Sa cuina és d'ampla llar
enrevoltada d'escons-
a on cremen es tions
i s'hi prepara es menjar.

Quatre-centes quarterades
de bosc, cingles i costers,
pastures i sementers,
garriga i moltes marjades.
No hi falta un bon hort
per poder-hi fer verdura,
collir sa fruita madura
si amb so temps hi ha sort.

Aigua abundant i fresca,
música de cant d'aucells
caderneres, passerells-
i daurada mel de bresca.
I no parlem de ses fraules
de color vermell sanguinós
dignes de dur a ses taules
de canonges i senyors.

A dalt té un cortinatge
estampat de set colors
al que es nostros pintors
li han rendit homenatge.

sa Serra des Migdia
que tapa es Puig Major

on hi volava es voltor
tot just es sol eixia.

De corbs, n'hi havia esbarts,
òlibes i qualque perdiu.
Encara hi tenen empriu
mostels, genetes i marts,
un poc manco sa milano
però molt més es falce).
Ben dematí es voltor
veia des de sa cabana.

Si de trobar-la sou capaç
no este' enfora dets oms-
beureu de sa Font des Coloms
aigua fresca com es galc.
Vi negre com es carbó
surt des raïms d'aquesta vinya
per agafar-hi una... copinya
si feis llarg en es porró.

De tords me'n torrava un quern
més o manco cada dia,
creis-me que no m'entemia
que estiguéssim a s'hivern.
I a s'estiu a sa porxada
hi fa un estar de Déu
fins devers Sant Bartomeu
que sol fer una arruixada.

Per mi va esser un "ditxa"
de trobar aquest racó
per encendrer-hi sa sitja
i viure com un faraó.

Ja ho diu el sen Biel, que ses ovelles pas-
tura:
"Estant en aquesta altura, amb un dit tocam
el cel".

Montnáber, possessió de muntanya
"Es Carboner"
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¡Al
Defensora!

El Defensora Sollerense és un
teatre que du en actiu més de
cent anys sense cap reforma en
el seu decorat, amb el qual es
pot dir que és un deis locals cul-
turals amb més solera de tota
Mallorca. No obstant, per pre-
servar aquest monument no hi
ha institució pública ni pri-
vada que doni un duro ni
per arreglar la teulada per així
evitar una major degradació de
l'inmoble.

Un grup de conjunts o bé un
conjunt de grups de la zona de
Sóller (entre ells S'abra Banda,
Pa amb Oli Band i l'Orques-
tra d'Estambul) han decidit
fer qualque cosa al respecte, i
organitzen pel pròxim dissabte
17 d'abril a les 22 hores
puntualment una vetllada
musical on hi caben distints estils
musicals. No és un gest pura-
ment desinteressat de part dels
músics; tot al contrari, tenim
bons records dels concerts que
s'han donat en aquest ambient
tan especial que ofereix el Defen-
sora i volem seguir disfrutant (i
que altres disfrutin) d'aquest
local únic.

Espectacles

Estació de Sa Vinyassa
Joan Puiciserver Arbona

Si ahíta'.

quasi d'estiu.
Però ara que han passat les vacances de Pasqua,

convendria que fes una bona saó i així tots contents.

Temperatura máxima:	 Temperatura mínima:
24,4 dia 8.	 7,4 dia 8.

Pluges: 2 lts. dia 14.

Si ahir no va plou-
re seguirem patint
sequero. Segons les
previsions meteo-
rològiques, ahir
dijous havia de plou-
re i, si no ho ha fet,
seguirem patint una
manca de pluges que
comença a fer-se
preocupant.

Hi ha una dita
que diu "no hi ha mal
que per bé no ven-
gui". Si qualcú ha
esta t content
d'aquest temps que
hem tengut per Set-
mana Santa, ha estat
el sector turístic, per-
qué ha fet un temps
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Denuncien que deis 350.000 milions que van a Madrid
sois en tornen 260.000 

Els nacionalistes
presenten la campanya
contra l'espoliacio fiscal

El PSOE demana
explicacions sobre
la Comissió de
seguiment de la
reforma de la
carretera de Deià

Ramon Socias mostró la seva preocupació
perquè les reformes de la carretero de

Deià no estan reflexades enlloc.

J.C.

En el transcurs del passat ple munici-
pal, el grup muncipal Socialista presente]
una interpelació en la qual s'exposava el
fet de si s'havia o no reformat el projecte
inicial de la reforma de la carretera de
Deià-Sóller. Segons una explicació oferi-
da pel grup en qüestió, les conclusions
extretes es centren en que no s'ha rea-
litzat cap modificació i que aquestes
es duran a terme sobre el terreny a través
d'una suposta comissió de seguiment.

Referent a la creació de la comissió
de seguiment de la reforma, els socia-
listes interpelaren al regidor responsable
d'infraestructures, Bartomeu Darder, el
qual digué que hi hauran representants
de cada un dels Ajuntaments Sóller i
Deià i personal de la Conselleria
d'Obres Públiques; tumbé afirmó
que en breu el nou projecte podrá ser
consultat per tothom.

L'ex-batle Joan Arbona i el seu
company Tomás Arbona denunciaren les
pagues inversions del govern central a

les Illes.

G.M.

Sota el lema Prou d'imposts
cap a Madrid el PSM inicia una
campanya contra l'espoliació fis-
cal que es concretará a Sóller amb
una sèrie d'accions que foren anun-
ciades dimarts en roda de prem-
sa per Joan Arbona i Tomás
Arbona.

La campanya pretén demostrar
que les Balears és una Comunitat
Autónoma on les inversions públi-
ques fetes pel Govern Central són
mínimes i es van reduint encara
més perqué se'ns considera una
Comunitat rica. El PSM, contró-

riament, creu que això sols és un
efecte i que a Balears hi ha indi-
vidus que posseeixen grans rique-
ses però una gran mojarla amb pocs
ingressos. Aquests pocs individus
rics fan canviar els índexos de les
Balears i en donen una visió equi-
vocada.

A més afirmen que problemes
com el sanitari o el de l'atur són
ben presents a la nostra comuni-
tat i , com a les altres regions, es
necessiten fortes inversions per
poder solucionar-los.

Accions

A Sóller la campanya es con-
cretara amb un sopar d'afiliats
i simpatitzants al restaurant Es
Canyís dia 14 de maig on es pre-
sentará la campanya i es comp-
tarà amb la preséncia d'alguns
membres destacats a nivel l autonò-
mic i en l'organització d'una Taula
Informativa a Plaça el proper
dia 15 de maig.

Amb aquestes actuacions el PSM
pretén també una majar obertura
del partit dins de la ciutat i un major
coneixement dels seus projectes i
feina feta.

Església 

El Caliu
aconsella
la lectura
del
Catecisme

Redacció

Acaba d'aparèixer l'edició
número 35 del Butlletí Caliu,
amb una portada al.lusiva al nou
Catecisme de l'Església
Católica editat recentment. En
un article extens el Consell de
Redacció de la revista parroquial
n'aconsella la lectura per part
de tots els cristians.

L'editorial está dirigida a la
Fundació Deixalles que ha
iniciat un important projecte dins
el municipi de Sóller.

També s'hi poden trobar
entrevistes a dues refugiades bos-
nianes i a Toni Celiá, qui fa
unes setmanes presenta la dimis-
sió com a responsable de la
Coordinadora de Joves
Cristians en la qual n'analit-
za els motius.

EL TEMPS



Malta gent omplí els carrers de la Volta Piquera per veure passar la processó del Dijous Sant.

Les platges estaran
en bones condicions
en començar la
temporada turística

Redacció

Des de fa uns quinze
dies, l'empresa sollerica
Estades-Gómez está tre-
ballant de valent en l'acon-
dicionament de les platges
del nostre port, des de la
den Repic fins a l'arenal
de can Generós.

Els treballs consisteixen
en l'anivellament de les
platges i l'eliminació del
balastre sobrant. Això supo-
sa el desplaçament en
camions d'un gran volum
de material des d'una part
a l'altra del port. Alió on
el pas dels camions no és
possible, el transport es

realitza amb una pala
mecánica.

Es Través

Amb el balastre sobrant
es regenera parcialmentel
bocí de platja davant Es
Través. En aquell indret, la
platja havia desaparegut
quasi del tot i l'embat de
les ones havia soscavat el
marge que suporta la via
del tramvia.

Segons el contractista,
que realitza les obres per
compte de l'ajuntament,
les platges quedaran en
òptimes condicions abans
de començar la tempora-
da turística.

Port
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Les Bandes de Música i de Tambors animaren uns actes religiosos populars molt concorreguts pel públic

Ordre i respecte a les processons de Setmana Santa
G.M.

La nota característica de
la Setmana Sarta d'enguany
ha estat potser el notable
augment del nombre de peni-
tents participants a les pro-
cessons de Dijous i Diven-
dres Sant. Però la partici-
pació ciutadana tumbé ha
estat major en els altres
actes de religiositat popular
que envolten la Setmana de
Passió i Ressurrecció de
Jesús.

Les processons

Com ja anunció Veu de
Sóller en una edició anterior,
la processó de la Sang, el
Dijous Sant, augmentà el seu
recorregut amb el pas per la
Volta Piquera. Malgrat des de
principis deis anys 80 els peni-
tents no recorrien aquests
estrets carrers, molt de públic
s'acumula a les seves vore-
res per veure el pas de Jesús
camí del calvari.

El respecte deis presents
envers la representació
popular de la Passió fou
major que en anys anteriors,

però així i tot el silenci
davant el pas dels penitents
no fou absolut.

La presència de les ban-
des de Música i de Tambors
contribuí a la creació del clima
apropiat per al pas dels peni-
tents i dels passos.

Divendres Sant

Durant tot el dia estigué
exposada la Casa Santa i
foren molts els fidels que s'hi
aproparen per fer uns minuts
de pregària i reflexió.

L'acte central del Divendres
Sant fou el Devallament del

Crist penjat a la Creu i el pos-
terior enterrament.

Al moment del Devalla-
ment el Temple Parroquial es
trobava ple fins al darrer
banc. El diaca Mateu Tous
pronuncia l'esperat sermó
en el qual digué que en la
vida de les persones també

han de ser enterrades mol-
tes actituds per després poder
ressuscitar com a vertaders
cristians.

El dissabte

La Vetlla de Pasqua fou
celebrada amb esperit reno-
vador, amb foc nou i aigua
nova, a totes les parròquies
de la comarca. A totes elles
es visqué un clima intens
d'alegria per la ressurrecció
de Jesús.

La Pásqua

Prest s'iniciaren els cóntics
d'alegria a la Plaça de la
Constitució per celebrar
l'Encontre de la Verge Maria
i el Jesús Ressuscitat. Banda
de Música, Cor i públic en
general entonaren el Regina
Coeli solleric mentre els peni-
tents recorrien els carrers de
Sóller en senyal de goig per
la ressurrecció del Senyor.

Amb l 'Oficio la Parròquia
de Sant Bartomeu es posó fi
a una setmana intensa de cele-
bracions duites a terme amb
gran ordre i viscudes autèn-
ticament per molts.

V Ministeri d'Educació i Ciència
Direcció Provincial de Balears

OBRAS DE REFORMA, AMPLIACION Y MEJORAS EN
CENTROS DOCENTES ESTATALES DE ESTA PROVINCIA

Los contratistas interesados en la realización de las obras que a con-
tinuación se relacionan puedan presentar las ofertas en el Registro de
la Dirección Provincial de Educación y Ciencia, en sobre cerrado, acom-
pañadas de la documentación preceptiva. El plazo de presentación de
proposiciones termina el día 21 de abril de 1993 a las tres horas.

Los proyectos y cláusulas administrativas pueden consultarse en la
Oficina Técnica de Construcción de esta Dirección Provincial, Pasaje
Guillermo de Torrella rf2 1 (Edificio Sena), de 9 a 13 horas, a partir del
día de la fecha.

El sistema de adjudicación es el de Contratación Directa.

OBRA	 PRESUPUESTO DE CONTRATA 
Instalación calefacción C.P. Algaida 	 8.193.981.-
Reformas C.P. Sta. M. del Camí 	 5.330.590.-
Reformas C.P. Es Fossaret, Sóller 	 9.209.009.-
Cerramiento y arreglo muro en el
C.P. Es Puig de Sóller 	 6.228.157.-

Palma de Mallorca, a seis de abril de mil novecientos noventa y tres.-
EL DIRECTOR PROVINCIAL.



Es presenta el
treballdel solleric
Francesc Lladó
sobre en Miguel
Ferrà i Joan

J.A.

Dimarts d' aquesta setmana, a les 20 h. i en el Casal "Sa
Nostra", espresentá el Ilibre  "El Doctor Zero jo" de Fran-

cesc liado de Can Topa. El volum, recull d'articles d'en
Miguel Ferró i Joan, publicats a principis de segle al Setma-
nari Sóller, és un treball recopilatori i d'estudi que l'Abadia de
Montserrat i la Universitat de les Illes Balears han editat.

L'acte reuní a un interessat públic a l'entorn d'una triple
presentació. A més del 'libre de Francesc Lladó, també altres
dos treballs hi foren presents:

"Pomes inacabats de Marian Aguiló" a cura de Joan Mas
i "escrits sobre Ramon Llull d'en Salvador Galmés" a cura de
Pere Rosselló Bover.

Damià Pons conferencie' sobre la Renaixença i el Nou-
centisme, fonts dels tres volums, en una nit cultural on es des-
tacó la necessitat d'editar autors i treballs mallorquins que
fins al moment no estaven a l'abast d'un lector cercador de
cultura.

Redacció

Fonts directes del Taller Ocu-
pacional Estel Nou, ens han
expressat el seu rebug a un fet
succeït fa poc temps.

Com tots sabeu, el personal
del Taller Ocupacional, es cui-
den del manteniment dels jar-
dins municipals de Sóller, entre
altres coses. Dins aquest man-
teniment, sembren totes les

No es mogui de ca-
seva!

Quan h 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

71,Ristenune - Pizzeriary7

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)

Galeria d'Art
Un ambient diferent

CI Isabel 11,23 - Telf. 63 40 31 - Sóller

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
Lluna, 7—Teléfono 630132

Santioume, — Teléfono 6.31286
FABRICA: Illeta, 48 Ca'n Taba/et- Tel. 630651

TRANSPORT J. CASAS NOVAS
GASOIL PER CALEFACCIÓ A DOMICILI

TEL. 63 14 62 i 63 03 87 
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CulturaEsglésia 
Amb la presència del bisbe Teodor Ubeda 

lnaugurat el Centre Missioner de Mallorca
Grup d'animació

missionera de Sóller

El passat dimecres obrí les
seves portes el centre missio-
ner, lloc de trobada dels ani-
madors missioners de la dió-
cesis de Mallorca. Situat a la
casa de l'església (correr Semi-
nari, 4; Palma), el centre vol
fomentar:

les trobades, els intercanvis,
el diàleg, la pregària, la for-
mació, dels animadors mis-
sioners de les parròquies (per-
sona que viu realitzant la voca-
ció missionera pròpia de tot
batiat, amb l'animació missio-
nera de la seva comunitat i aju-
dant als qui fan la seva tasca
en terres de missió o esglésies
joves).

El centre disposa d'una sen-
zilla capella, biblioteca, sala
de reunions i sala per secreta-
ria.

El bisbe Teodor que fou present
a la inauguració

Les activitats previstes en un
principi són:

Els dimecres, acudiran els mis-
sioners i missioneres que estiguin
de pas per Mallorca.

Els dijous, pregària comu-
nitària per les missions.

Els divendres, activitats de for-
mació.

A més d'altres actes previa-
ment programats.

A l'acte d'inauguració del
centre missioner, presidit pel
bisbe de Mallorca i el delegat
de Missions, hi eren presents
quatre representants del
grup solleric i el missioner dels
Sagrats Cors, Joan Arbona.

Donam suport a n'aquest
projecte i desitjam que sigui una
realitat viva; nosaltres intentarem
dur a terme la missió que ens
encomana el Papa Joan Pau II:
"les esglésies locals han d'inclou-
re l'animació missionera com un
element primordial de la seva
pastoral ordinària en les parró-
quies, associacions i grups.

Les activitats d'animació han
d'orientar-se sempre ver els seus
fins específics: informar i formar
el Poble de Déu per a la missió
universal de l'església; promoure
vocacions ad gentes, suscitar coo-
peració pera l'evangelització".

Robatori 

Roben, del Monument, una magnòlia
sembrada pel Taller Ocupacional

mosura, té un cost aproximat
a les deu mil pessetes. Un cop
sembrada, la varen cuidar fins
al dia en que una persona o per-
sones, consideraren que al seu
jardí particular lluiria molt
més i la llevaren del seu lloc
havent desaparegut per sempre.

Ara, al jardí del Monument
ja no hi ha magnòlia i proba-
blement, ens torbarem a tdrnar-
hi veure d'altre.

BAR
CENTRAL

EL BAR DE TOTS

plantes que consideren
necesáries i les paguen del
seu propi pressupost, malgrat
recuperin aquesta despesa pos-
teriorment amb l'assignació
anual o mensual que els fa
l'Ajuntament a canvi del servei
que fan.

D'entre aquestes plantes
havien sembrat al jardí del Monu-
ment una magnólia, una planta
que a més de la seva her-



El jutjat de Granollers
ordena prendre
declaració als afectats
pel clenbuterol

Redacció

El jutjat de Granollers, que
instrueix les diligencies per tal
d'aclarir les conseqüències de
la intoxicació pel clenbuterol,
ha ordenat al jutjat de Sóller
que prengui declaració a totes
aquelles persones que resulta-
ren afectades per la intoxica-
ció. Igualment, els metges que
intervingueren en el tractament
hauran d'omplir uns formularis
per a la recaptació de dades.
La intoxicació

Com se recordará, el tema

salta a la Ilum pública a princi-
pis del 1992, quan un nombre
indeterminat de sollerics resulta
intoxicat per haver consumit
cam de vadelles que havien estat
engreixades artificalment amb
clenbuterol, una substància
prohibida per la normativa
sanitaria del nostre país.

L'origen del focus infecciós
fou localitzat a unes granges
ramaderes de Granollers 1 , afor-
tundament, la intoxicació sem-
bla que fou lleugera i els afec-
tats es curaren al cap de dos o
tres dies.

Succell	

La Guàrdia Civil deté
l'autor de dos robatoris
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Turisme

Excel.lent ocupació hostelera
durant la Setmana Santa

El nivell d'ocupació de les places hosteleres del
port de Sóller durant la Setmana Santa ha estat
excel.lent, acostant-se al cent per cent a gran

part dels hotels.

Segons el president de l'asso-
ciació d'hosteleria, Nicolau
Cortés, la majar part dels
clients són de procedència ale-
manya. Cortés ha comentat al
nostre setmanari que aquests
turistes han gastat moderada-
ment, però s'ha notat un canvi
qualitatiu perqué "no és gent
que només Ii interessi la platja,
sinó que sen ten un cert atractiu
pel poble. La prova és que la
placa de Sóller ha estat plena
d'estrangers durant tota la set-
mana".

Els restaurants i bars consul-
tats per Veu de Sóller també coin-
cideixen en les mateixes apre-
ciacions, si bé detecten la presèn-
cia d'una bona quantitat de visi-
tants espanyols que realitzen
excursions per l'illa ¡que, en gene-
ral, disposen d'un nivell adqui-
sitiu més elevat que els estran-
gers. Aquests turistes no roma-
nen a Sóller perquè desitgen un

tipus d'animació nocturna que
no troben aquí.

Males perspectives
Pel que fa a les perspectives

cara a la temporada mitja i alta,
Nicolau Cortés ha estat més pes-
simista, afirmant que "en el
moment actual, les reserves són
més fluixes que l'any passat, si
bé s'espera una millora que afec-
taria els mesos centrals de l'estiu".

"Un somni"
En relació a la dotació pres-

supostória del projecte de rege-
neració global de les platges, que
Veu de Sóller publicó la setma-
na anterior, Cortés ha manifestat
la seva satisfacció per la bondat
de la notícia i ha expressat el seu
desig que el projecte s'executi en
la seva totalitat: "Si es fa ben fet,
és la passa més important que es
pot donar al port de Sóller per al
turisme. Seria una injecció de vida
per cent anys, molt millor que el
túnel. Seria un somni...".

Muy Pronto
En Sóller

La Mayor Exposición
De Las Mejores

Marcas En imágen, Sonido
y Electrodomésticos

-1.111~111"

PROXIMA APERTURA

PI
RULAR

Sanitat

Redacció ren certa quantitat de doblers.
El segon dels robatoris  atribuïts

a M.B.B.A. fou el comès a una
vivenda particular, on es notaren
a faltar joies valorades en més
de cent-mil pessetes de les quals
una part han estat recuperades.

Mentre tant M.B.B.A. roman
a la presó en espera que el jutge
decreti data pel judici.M.B.B.A.
té altres causes pendents.

C/. Bauzá

A Q 

El solleric M.B.B.A. va ser
detengut el passat cap de set-
mana per la Guardia Civil acu-
sat de ser l'autor material de dos
robatoris comesos en el trans-
curs de la passada setmana.

El primer l'ells tengué lloc al
comerç del carrer de la Lluna
Can Terrassa, d'on se'n dugue-

1



clji

cordatior
Pero Gorda Villalta 

Va viure amb la companya
dos anys i tres setmanes.
Després de la baralla,
la darrera, sonada,
fugí d'aquella casa.
S'hi deixà el seu paraigua.

Ja té ben oblidada
la dona detestable.

Sols hi pensa, a vegades,
quan plou: aquell paraigua,
únic regal de l'avia
té el puny de bona plata.

mimara	 mira

EXPOSICIÓ FILOSÓFICA
ITINERANT

TRANSPARÉNCIA
VOLUNTAT, INTENCIÓ
Equilibri
DECISIÓ
Energia
Ética
VERACITAT
Renúncia
Paciència
Generositat
INTEGRITAT
Bondat i
SAVIÉSA

1 idea,1 ART

L'horitzó d'aquesta lluita quotidiana, és el propòsit 1
preocupació del ésser humà. Lorente. Sóller, 92

Salvador AlbaTna

'Sé que les raons imposen jerarquies
)el domini del significat,

nés com entendre
lue les Flames de fassers
.ón el brunzit d'un incendi de verdor?

que hi ha impossibles
lue no tenen motlles de raó,

són dits amb pupilies
)Ienes d'escumes de vori.

é d'unes paraules
ifícils d'apamar a la terra
que sols els udols i renills
e la roent esma desxifren
om un mar eixut de renous.

Cultur i veu

Torna el cel a ombrejar
amb la claror subtil
d'una Ilum rossenca.

Es el vol incert
a un paisatge vist,
per-e) sempre desconegut.
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Salvador AlbaTna

L'ahir s'ha fet avui,
pera ambdós hem esgarriat
el verinós setge de la memòria.

Ara, desposseït de tu,
bressaria l'alat brollador del teu cos
i brodaria, amb salives, vaneves de perfums de pell.

Més tot no és com jo vull sinó com és...
Tu fores el botoó que cordares el sentit del món
i jo el foll que volia esmolar,
amb el tacte,
el pol.len d'una mirada teva.

Ja mai més arrossegarem la dansa de les pessigolles
per punyir els focs dels ulls.

Sols queda, del cos i Vánima,
ser vela caiguda
al mar del teu cos.

Pere Colom

Si us dic que vull esser fum
i fondre'm en l'aire
per endinsar-me als pulmons
i tornar sang...

I entendre el que sóc
i esser temps
per omplir la meya carn.

Per prendre part del meu seny
i recordar que vaig recórrer,
descalç i perdut, la terra

la meya terra i el vent,
com un alè verjo
que també és fum
i que mai no s'esborra.

Ansia
Jaume Oliver

Estim aquest vertigen foll de 'ánima
que a tota hora em sacseja i em malmena
contra l'ala del sol i de la boira.
Calla la carn, s'emuny tan lentament
cap a la mort, a penes un viarany
de petges arrugades de desig,
una Ilum de plaers a tall de cos.
Cap lluita si la pell té una carícia.
Es l'ànima qui vol davant la Ilum
oberta del migdia, dins la nit,
qui vessa de preguntes i miratges.
Es l'anima qui empeny molt més amunt
cap a un ressò perdut de la paraula,
camins per dir, per fer fins a un crepuscle
adolorit de sang, i ja a trenc d'alba.
No callis mai: perviu sobre el silenci
del cos que seu, camina i no demana.
No callis. No vull fe ni vull respostes.
Vull tan sols l'avalot de la teva ansia.

Aleix Villoc i Rubí

Feliç qui a ciutat
o en soledós recer de pastoria
frueix del propi esclat,
riquíssim d'alegria,
i multitud ni erm no l'angunia.

Feliç qui dins del cor
sent l'abrivall d'impetuosa vida,

obstinat i fort,
senyorejant la brida,
amb seny audaç en mena l'embranzida.

Feliç qui per corcer
té el seu desig i una esperança pura
per noble senyaler;
qui, avançant, sols cura
del fre, i d'esperó no té fretura.

Feliç qui per amic
té el pensament, i mai no el desficia
amb planys d'un dol antic,
ni mai, amb veu impia,
engoixes i perills li presagia.

Feliç qui dintre seu
de foc del cel n'abranda una guspira;
vers la claror de Déu,
humil el rostre gira,
i a la diáfana altitud aspira.

Incertesa
Santiago Balaguer

He après a córrer les cortines.
Es la por a la llum,
que el sol inundi la cambra
i contempli a dia obert
la cara dels somnis.

Les cortines són feixugues,
però la clau de la porta
comença a rodar.

Pere Colom

Ones de mar endinsen l'horitzó
i fan perdre els ulls dins la mirada.
Ones d'aigua i escuma que em sembla dolça
a la cresta trémula i indecisa.
[larga vida dins aquest ball blanc.

Saps que et fondràs dins transparència,
que vagues i jugues per tornar no-res?

Ones del regne més vast que es pot veure,
altes, escumoses, vives, mortes...

D'on neixeu?
D'allà on morim: la vostra vista.
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el misteri sempre
Aleix Villoc i Rubí

Gens oblidós d'aiguats i terratrèmols,
del cec furor volcànic, de sequeres
sembradores de fam com de cicuta,
dels infarts i la sida, dels incendis,
d'epidèmies, de guerres, de naufragis
i de pitjors desastres, m'encomano,
tanmateix, a l'amable Ilum del Cosmos
com si fos un reflex de l'Invisible.
Seré, acabat, un absolut silenci,
triomf damunt el Temps, invulnerable.
Faré, si ho puc, que el salt, des del misteri
d'aquí al del més enllà, penós, difícil,
no vagi acompanyat de crits  i queixes
ni un einirn massa greu. Amb un somriure
voldria demanar que em recordéssiu,
sense plors, dolçament. Hem d'ajuntar-nos,
tots, a la fi, darrera el vel dels dies.

Homenatge a Thomas More

çciti k
Pere Garcia Vilalta

Tenia noranta anys, anà a un prostíbul,
s'edità amb una al.lota adolescent.
Malat del cor, va ser-li el Hit patíbul.
"Morí d'amor", segons burleta gent.
"Naufraga de vergonya a tota vela",
deia la joya meretriu ardent.
La família posa en la seva esquela:
"Ha anat al Pare, cristianament".

Aleix Villoc i Rubí

Boira feixuga, llisa, i mel amarga,
delícies infernals, i tu -que usurpes
transparents paradoxes en la farga
de rocs amb ales i de neu amb urpes-,
somnia infants en el no-res, deliris
de Ilum obscura en les eternes roses,
ferotges sofriments de  tèrbols lliris.
Tot és la nit saltant per les recloses.
CREU-HI PERQUE ES ABSURD. Nins i paraules
mai no obeeixen la Raó despótica,
la que es creu infal.lible dins les aules
de la supèrbia delirant, caótica.

Homenatge a la memada
de Tertulia i de Salvador Dalí.

Santiago Balaguer

Torna el cor a bategar
amb el destí boreal
d'una mirada llunyana.

.11iicitat    MitliiiiriU nkt- 110      



S'hi han adherit varies col.lectius sollerics 

Campanya per
mantel* la
recepció de TV3
Canal 9 a les
Pitiüses

Redacció

L'obra Cultural Balear i
l'Associació Voltor han enge-
gat una campanya pública
per sol.licitar del Govern cen-
tral que respecti les mateixes
freqüències "que des de fa
anys permeten la recepció de
les televisions autonòmiques
de Catalunya i de València
a Menorca, Eivissa i For-
mentera.

La campanya ha rebut el
suport de nombroses entitats
cíviques, entre les quals s'hi
troba el Museu Balear de
Ciències Naturals, l'Asso-
ciació dels Amics de la Glosa,
la Premsa Forana de Mallor-
ca, Justícia i Pau i molts
d'altres.

Segons el comunicat difós
per l'entitat organitzadora,
aquests canals són una eina

d'acostament i coneixement

mutu amb aquells dos /Jai .-
sos, amb els quals compar-
tim història, !lengua i cultu-
ra, i moltes altres caracte-
rístiques com a països medi-
terranis".

Fer país

El comunicat acaba recla-
mant de forma urgentíssima
,'que es trobi una via per a
un model propi de RTV
autonómica balear; que es
garantes qui la recepció del
senyal audiovisual en con-
dicions òptimes de les ródies
i televisions en cataló, i sobre-
tot del canal 9; que es doni
tot el suport necessari a les
emissores de ràdio i TV
d'àmbit local ¡comarcal, que
jugaran un paper importan-
tíssim en la vertebració social,
cultural i nacional del nostre
país".

Propera excursió a Sineu
Joan Seguí Oliver

Després d'haver celebrat el
matí la Pasqua del Senyor, la
festa cristiana per excel.lència,

el capvespre al local social
vàrem fer festa i ball que
fou molt animat i concorregut,
amb música de Joan G.

Viatges Kronos de Palma

del 23 al 30 de maig, ens ha
oferit, poder realitzar una
excursió a les Rías Bajas
(Galicia i Portugal). Es molt inte-
ressant i ¡a tenim molts de socis
apuntats, el preu és de 56.850
pessetes.

També Sa Nostra ens ha
enviat propaganda d'una
excursió-viatge a terres Cata-

lanes on hi ha molt per veure.

Dins l'illa de Mallorca, pel
dimecres 28 de maig, una
excursió a Lluc amb visita a la
Moreneta i barenar, després
ruta capa Caimari-Selva-Inca-
Si neu per veure el seu mercat,
després dinar al restaurant "el
Cruce" de Vilafranca. Places
li mitades.

e
Rogad o Dios en caridad por el alma de

D. Ernesto Jansa Giménez

que falleció en la Clínica Juan March,
el día 9 de Abril de 1993

A LA EDAD DE 59 AÑOS

Domicilio en Sóller: C/. del Mar, 47.

e
Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.° María Castañer
Castañer

que falleció en Sóller, el
día 4 de Abril de 1993

A LA EDAD DE 86 AÑOS

Casa mortuoria: Sa Teulera - Ses Argiles.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D. Gabriel Dols Canals

que falleció en Sóller, el
día 18 de Marzo de 1993

A LA EDAD DE 63 AÑOS

Casa mortuoria: C/. Batach,

e
Encomanau a Déu l'ànima de

Lluc Morell Rosselló

que va morir a Sóller, el
dia 13 d'Abril de 1993

A L'EDAT DE 89 ANYS

Casa mortuòria: Urbanització
Sa Sínie, 13, 1°- dreta.

Encomanau a Déu l'ànima de

Pere Rebassa Miralles

que va morir a Sóller, el
dia 14 d'Abril de 1993

A L'EDAT DE 82 ANYS

Casa mortuòria: Illeta 54, n.° 72- l'Horta.

Rogad o Dios en caridad por el alma de

D. Agustín Marroig Colom

que falleció en Sóller, el
día 2 de Abril de 1993

A LA EDAD DE 26 AÑOS

Casa mortuoria: Son Verdu - Ses Argiles.
No se dará el pésame 

lo	 Veus Veu de Saler / 16 d'abril del 1993   

Església 

Beatificació de
M.Paula Moutalt

Pancaritat a sa
Capelleta

Redacció

Dimarts dia 13
d'abril sortí un grup
d'ex-alumnes de les
M.Escolápies per unir-
se al ¡a format per
alumnes i ex-alumnes
de Ciutat que anaren
en peregrinació a
Roma en motiu de la
beatificació de la
fundadora de la
seva ordre
M.Paula Moutalt.
A la tornada dia 21
es celebrará una missa

Tercera Edat

d'acció de gràcies en
el Conventdels SS.CC.
que fou el primer
col.legi on dita Comu-
nitat va començar a
exercir la seva docèn-
cia.

Després dia 29 a
la catedral a les 8
hores del vespre es
celebrará una missa
pontificado pel

Sr.Bisbe de Mallorca,
per aquest motiu sor-
tiró de Sóller un auto-
car a les sis de l'hora-
ba ixa.

Les Parróquies de la
Vall de Sóller celebra-
ran un any més la Tro-
bada Pasqual de PAN-
CARITAT. Será aquest
pròxim diumenge, dia
18 d'abril, al Monestir
de Sta.Maria de l'Oli-
var.

Els qui vulguin anar-
hi a peu, es trobaran a
les 11'30 hores al
Pont de can Raya.

Es preveu seguir més
o manco aquest ordre
de trobada:

A les 12'30 hores,
una pregària senzi-

Ila i festosa, profun-
da i alegre que ens dis-
posi a un majar ager-
manament.

A les 13'30 hores,
compartirem el que
haguem duit, será el
Pancaritat.

I després de dinar,
una bona Festa.
Entre tots aportarem el
que sapiguem per riure
ben a ple.

La Celebració de la
Missa s'adelanta a les
cinc del capvespre; amb
l'Eucaristia acabará la
trobada.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D. Jaime Perelló Llabrés

que falleció en Palma, el
día 2 de Abril de 1993

A LA EDAD DE 68 AÑOS

Domicilio en Sóller: Costa d'en  Llorenç
(Can Batisted) n.° 12.

Veu de Sóller
Es recorda

que l'entrega
d'originals

per a la secció
Dret a veu
finalitza el

dilluns
a les 17 hores

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D. Juan Far Darder

que falleció en Palma, el
día 3 de Abril de 1993

A LA EDAD DE 68 AÑOS

Domicilio en Sóller: Torrentó de Can Creueta -
Cán Carol.

Veu de Sóller 
PUNTS DE VENDA

Sóller: Estanc de Plaça
Can Goda.
Can Pere Lluc.
Con Calatayud.
Calabruix.
Can Miguel Llauner.
Botiga Sa Creu.
Botica Co na Marqués.

L'Horta: Comestibles Vidal.
Port: Quiosc Lorente.

Papelería Chachi.
Dos Amores.

Fornalutx: Can Corona.

Deia: Es Forn.
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I després del
descans

Bielet

Després del descans pas-
qual d'aquesta categorin
aquest cap de setmana es
torna a reanudar la comp,-
tició. El Port de Sóller diu-
menge dematí a les 1030
hores rebrà la visita del colis-
ta Alqueria Blanca, hem
d'esperar que aquest descans
hagi estat positiu per l'equip
i la victòria es quedi aquí.

Trofeu Pirzeria,„
Randemar
Veu de Sóller

nació ja que no s'ha jugo
1 .- Galindo, 9 gols.

Bonero'	 ols.
3.- A. Man
4.- Riverc
5,

Resultats i Confrontacions
Juvenils Primera Regional:
Diumenge el darrer parid a can Maiol amb el Gesa Alcúdia.
Cadets:
Demà Sóller - Fernolense.
Infantils Segona Regional:
Descansen.

Infantils Tercera Regional:
Villafranca 2 - Sóller 1
Descansen.

Benjamins:
Olímpic - Sóller.

BENJAMINS

Pi PO PE PP OF OC
6 5 0	 1 20 6
6 4 0 2 21	 8
6 4	 0	 2	 14 11 
6	 3	 1	 2 20 12
6	 1	 1	 4	 8 16
6 0 0 6	 4 34

EQHPO 	Pi PG
Retlethl
t.D.T1 Teso	 36
feeriolense	 36
Sollerense 	35
Cmoron 	34
Pattoolo 	26

24

PE PP OF OC
23	 18 4 1 95	 28
23	 16 4 3 81	 30
23	 16 4 3 60	 19
23	 17 1 5 85	 22
23	 16 2 5 98	 40
¿311 4 8 63	 52
23	 11 2 10 72	 54
23	 10 2 11 47	 58
23	 8 4 11 38	 53
23	 8 4 11 51	 48
23	 7 3 13 56	 55

Eqdip Infantil Sóller

Vol Lliure 	 Futbol 1° Regional 

Pep Capó, volant damunt la Colònia de Sant Pere.

Bisbal, Capó Enseñat al
Campionat de les Balears

Futbol base

Joan

Tres sollerics, Joan Bisbal,
Pep Capó i Miguel Ensenyat,
participaran al Campionat de
les Balears-93, que es dispu-
tará durantquatrecaps de setmana,
a partir d'aquest dissabte (els dies
17 i 18 d'abril, 24 i 25 d'abril,
1 i 2 de maig, i 8 i 9 de maig).

Les sis primeres jornades (fins
al 2 de maig) estaran reservades
al Campionat de les Balears
de Distància, puntuant les qua-
tre millors de coda participant.

Després el 8 i 9 de maig es
disputará el Campionat deles
Balears de Precisió (els con-
cursants tindran que intentar ate-
rrar dins una diana de 6 metres,

tinguent la máxima puntuació el
que quedi dret enmig d'ella).

Es calcula que hi participaran
uns 15 esportistes illencs, entre
ells els campions de l'any passat.

Recordem que en Joan Bis-
bal es classificà a la darrera
edició en el lloc cm qué, i en Pep
Capó en el vuitè.

Anim, sort i a disfrutar!

Millor golejador 

.0. obiense<

riolense- Llosetense
cor - Porto Cristo
1- Cardessar
• - Plotges Calvia
ny- Mallorca AL

• adella -At.Baleares
,119
Primera Regional
La propera
iornacía:
Escolar- Petra
Sta. Eugenio- Independiente C/R.

'Montaura -Arta
Ferriolense-Collerense
s'Arracó - Soledad

rratxi -Cide
Bancor - RoiletMolinur

SOWIR-AtOUERIA

EQUIPO	 P1OS PJ PG PE PP OF GC
21 18	 1	 2 103	 9
20 17	 1	 2 88 17
19 15	 2	 2 73 13
21 14	 2	 5 82 23
20 11	 3	 6 58 25
21 10	 4	 7 53 41
21 10	 4	 7 51 47
20 5 4 11 26 57
20 6 0 14 32 70
19 3	 2 14 26 65

10	 20 2	 5 13 17 52
20 2	 3 15 37 106
20	 1	 3 16 24 135

22 19	 1	 2 115 23
20 16	 1	 3 86 18

41	 21 16 2	 3 73 14
21 15	 2	 4 49 22
21 14	 3	 4	 91 33
21 13	 1	 7 84 65
21 9 5	 7 66 40
22 9	 1 12 42 52
21 6 5 10 45 52
22 5 4 13 45 65

r. 19 6	 1 12 32 56
22 4	 1 17 33 93

22 4	 1 17 24 99
22	 0	 1 21	 13 138



Una de les pagues oportunitats del C.F. Sóller a la segona part.

Minut 51, instant en que en Fontanet substitueix a n'en Tovar.

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

1. CD Manacor 	 32 23	 5 4 84 28 51 +19
2. Sta. Eulalia 	 32 18	 9 5 51 26 45 +13
3. Playas Calviá 	 32 20	 4 8 61 35 44 +12
4. Mallorca Atco. 	 32 8	 6 8 76 37 42 +10
5. AL Baleares 	 32 4	 10 8 51 37 38 + 6
6. CD Alayor 	 32 4	 9 9 49 39 37 +3
7. UD Poblense 	 32 7	 3 12 44 34 37 +5
8. CF Soller 	 32 4	 8 10 53 38 36 + 4
9. CD Cala Millor 	 32 3	 8 11 47 49 34 +2

10. CD Ferriolense 	 32 1	 11 10 29 34 33 +	 1
11. CD Ferrerias 	 32 2 	911 36 36 33 1
12. CD Cardessar 	 32 8	 14 10 33 37 30 2
13. UD Arenal 	 32 0	 6 16 34 43 26 -6
14. At. Ciudadela 	 32 9	 8 15 38 52 26 -4
15. CD Esporlas 	 32 9	 8 15 34 50 26 -6
16. SD Pormany 	 32 7	 9 16 25 53 23 -7
17. CD Constancia 	 32 8	 7 17 39 50 23 -9
18. Porto-Cristo 	 32 9	 3 20 33 57 21 -11
19. CD llosetense 	 32 6	 8 18 36 58 20 -12
20. CD Son Roca 	 32 4	 7 21 22 82 15 -17

RESULTATS

CD Alayor - CD Son Roca 	 2-1 Porto-Cristo - UD Arenal 	 0-1
CD Ferrerias - CD Constancia .... 1-1 CD Cardessar - CD Esporlas 	 3-1
CF Soller - CD Cala Millor 	 0-1 Playas Calvià - SD Pormany 	 3-0
UD Poblense - CD Ferriolense  6-0 Mallorca Atco. - At. Ciudadela	 .. 6-1
CD Llosetense - CD Manacor 	 2-2 Al. Baleares - Sta. Eulalia 	 2-0

23 D'ABRIL

¡FESTA LLIBRE!
LLIBRERIA

atalryttx
Ca Lluna, 5
Teléf. 632641
	

SOLLER

DISSABTE 24

A PLACA

«e).

OPEL 
M TALLER PAU I MARCE, C.B. 

Carrer de sa Mar, 128 Tel. 63 34 50 07100 —SOLLER-

Nos complace invitar al público en general a

la presentación del nuevo OPEL CORSA 93,
que se celebrará el próximo sábado 17 de abril,
a partir de las 10,30h. en nuestras instalacio-
nes, carrer de Sa Mar 128 de Sóller.
Nota: Los días 17 y 18 de abril nuestras insta-

laciones permanecerán abiertas al público, a
partir de las 10,30 h.
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Futbol de Tercera Divisió

Joc dolent i poques oportunitats
Bielet Se'n cuidá de l'arbitratge 	Gols: En Barceló marcó el

el senyor Santandreu 0-1 en el minut 65 de vaseli-
Munar ajudat pels senyors na, aprofitant una retopada de
Rebollar i Navío que mostró Juanjo provinent d'un anterior
targetes grogues als jugadors 	 remat de n'Andreu.
locals Ferrer (minut 20), Tovar
(minut 46), Aguiló (minut 79) 	 Mal joc i pitjor resultat.
i Juanjo (minut 80) i als jugo-	 El passat diumenge cap-
dors visitants Rosselló (minut	 vespre es disputó el partit entre
30), Miki (minut 70) i Juanchi 	 el Sóller i el Badia, partit que
(minut 89).	 fou dolent i molt aburrit; a la

primera part el joc era al mig
del camp, amb molt poques
aproximacions a les porteries.
L'equip visitant jugava a
defensor el resultat i els sol le-
rics poques coses feien per guan-
yar.

Sóller: Juan jo, Vázquez,
Nadal, Brugos, Tovar (Fonta-
net minut 57), Martín, Clade-
ra, Marín, Ferrer, Carmelo
(Rodríguez minut 71) i Aguiló.

Badia Cala Millar: Miki,
Bauzá, Cola u, Ferriol, Salvuri,
Juanchi, Andreu, Gobi (Alber-
to minut 97) i Barceló.

El segon temps minará
una mica, no molt.

En el segon temps, l'espec-
tacle millorà una mica pera no
feia llarg. Els jugadors locals
s'estiraren un poc més i feren
més jugades aprop de la por-
tería de Miki.

En el minut 56 Aguiló és
tombat dins l'àrea.

En una d'aquestes ¡ugades
esporàdiques del Sóller, es treu
un comer damunt la porteria
visitant i Aguiló quan l'anava
a rematar de cap és tombat
dins Parea i l'árbitre no
en volgué sebre res. Nou
minuts després Aguiló torna tenir
una altra oportunitat per mar-
car que no és aprofitada.

Una jugada de poca
fortuna fou la clau.

Quan corria el minut 65 des-
prés de la jugada feta a la por-
teria visitant; aquests fan una
jugada de contratac i
n'Andreu xuta sense que Juan-

jo pugui blocar la pilota i Bar-
celó marca l'únic gol del partit.

Després d'encaixar el
gol es mostraren més
incissius.

Una vegada que el marca-
dor s'havia posat en contra, els
jugadors del Sóller tornaren

combatius i feren jugades per
capgirar el marcador però el
poc encert i els ¡ugadors visi-
tants s'encarregaren de man-
tenir el marcador a 0-1.

Brugos i Martín
tingueren oportunitats
per marcar.

En els darrers minuts del par-
tit, Brugos i Martín que s'havien
sumat a l'atac varen tenir les
dues darreres oportunitats per

marcar, pera el dia no era pro-
pici i la derrota es va consu-
mar.

Ferrer estará un parell
de partits sense jugar.

Després d'acabar el partit,
(luan els jugadors es dirigien
als vestidors, Ferrer tingué

unes paraules amb rárbi-
tre, el qual, les reflexe, damunt
l'acta i el més segur és que haurà
de descansar un parell de par-
tits.

Vinent partit:
Diumenge a les 17'00 hores

s'enfrontaran el Constància
i el Sóller, esperem que la
ratxa de dues derrotes que
duim es rompi, segur que l'equip
d'Inca no ens será gens fácil.



Joan-Antoni Morro

(Vice-President de la S.E. del
C.C.D.S.)

Encara que han passat els
temps en qué la para ula espe-
leologia era d'aquelles que no
sortia ni en els mots encreuats,
bo será dir que etimológicament
deriva de spelaioa, caverna.

Un estudi espeleològic
exhaustiu dificilment és obra
d'una sola persona, hi cal la
tasca d'un equip molt ben pre-
parat, cercant el consell i la
col.laboració d'especialistes
en camps diversos, per tal
d'assolir un equilibri de con-
ceptes entre els diferents temes.

L'espeleologia no és només
ciencia, també és explora-
ció, és la descoberta
d'alguns dels escasos llocs
del planeta encara no pet-
jats per l'home, és la fos-
cor i el silenci total, només tren-
cat pel visitant ocasional o pel
degotall insistent que va cre-
ant una estalactita, que podrá
ser admirada en la seva ple-
nitud d'aquí cent, mil o deu mil
anys.

Però per arribar-hi calen uns
coneixements tècnics i un mínim
de condicions físiques d'acord
amb els objectius que hom vul-
gui assolir. I a aquesta bran-
ca, que correctament hauria de
ser anomenada exploració sub-
terrània, o técnica d'explora-
ció, molt sovint se li diu espe-
leologia.

No voldria pas donar la
impressió de menysprear els
aspectes tècnics, ans al contrari;
igual que si les roques carbo-
natades no existissin gairebé
no hi hauria avencs i coves,
també si no fos pels avanços

tecnològics assolits al llarg dels
anys el coneixementcientífic del
món subterrani estaria encara
en bolquers.

Cal dir que, al menys en el
nostre pa is i possiblement a causa
de la seva procedencia de
l'excursionisme, l'espeleòleg
consideratesportiu, quan té una
mínima formació, fa aixecaments
topogràfics, recull mostres, pren
mesures, i en tot moment está
dispost a col.laborar per asso-
lir el fi comú: un millor conei-
xement de les cavernes.

L'espeleologia moderna es
considera que va néixer al
darrer terç del segle XIX, impul-
sada pel francés E.A. Martel.

Els espeleòlegs actuals són
fruit d'aquells que ja fa un segle,
a casa nostra, iniciaren el
comí de les profunditats,
atrets per l'afany de
coneixement i misteri.

El misteri s'ha esvaït en
gran part, però l'afany de
coneixement hi continua sent
present i ajuden a conformar
el futur d'aquells que encara
no saben qué és l'espeleolo-
gia.

Per a tots ells, desitjariem
que fos l'inici d'un llarg comí.

El Món Subterrani

Es la foscor i el silenci total, només trencat pel visitant ocasional
o pel degotall insistent que va creant una estalactita...

Xesqui, bona actuació en el David Gómez 

M. Forteza participa
a la Challenge del
Tennis Arenal

Joan

Miguel Forteza participó
diumenge passat, dia 4 d'abril,
a la primera de les proves de la
V Challenge Tennis Arenal,
organitzada, com de costum, pel
bon amic Pere Canals.

A la crono-escalada el millor
temps fou per n'Utzin9er (2'59"),
marcant el solleric 3 33".

Al segon sector hi hagué un
tall per caigudes, quedantel solle-
ric entre els despenjats (un grup
d'uns 15 corredors).

Conformisme total fins que en
Miguel agafà el comandament
aconseguintenllaçar amb el pilot,

entrant dins el primer grup.
La segona prova es disputará

el diumenge dia 25.
Cent cinc corredors partici-

paren al Memorial David Gómez,
dividit en dos sectors, que comptà
amb la participació del solleric
Pere Borras i del deianenc
Francesc Horrach.

El solleric, el deionenc i en
Cirer, en el primer sector entra-
ren dins el primer grup, impo-
sant-se en Millar.

Degut al mal temps (fort vent
i molta d'aigua) Pere Borren optó
per la retirada, classificant-se el
deianenc Xesqui en el lloc sisé
de la general.

ANEM A
ESCOLA

AMB BICI!
C.C.D.S.

Per raons evidents, els refugiats EX-IUGOSLAUS
residents a Sóller es quedaran, probablement, 6
mesos més. Per aquest motiu, necessitam cases
buides per a allotjar-los de nou.
Pregam a qui pugui ajudar-nos que es posi en
contacte amb nosaltres a aquest teléfon 63 24 18

GRÀCIES
COL.LECTIU D'ACOLLIDA DE SÓLLER

Y:y.¿Aty¿

K92(7., - - K7r0-(~/V

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

PIZZAS PARA LLEVAR

HOY VIERNES, 16 D'ABRIL

TALLER	 PUP
PAU I MARCÉ	 S'ESCANDOL

Presentan Nuevo
OPEL CORSA 93

Y
Coctail Cay Piriña

ROBA PER A INFANTS
-	 Telf. 611121	 -	 07100 SOLLER
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"El desig guanya a la por, atropella
inconvenients i aplana dificultats"

(M. Alemán)

CLUB CICLISTA
"DEFENSORA
SOLLERENSE"
UNA VEGADA MES VOLEM

AGRAIR PUBLICAAIENT

ESTANC DE PLAÇA
JOIERIA ESTELA
VIDRIERIA OLIVER

RESTAURANT CA'S CARRETER
PIZZERIA TARA
FERRETERIA CA'N BIBI
FOTO DEYA

HIPER SOLLER
BERNAT i BERNAT ELECTRICISTES.
EXPLOTACIONES HOTELERAS, S.L.
ATALAYA-CLUB
RESTAURANT CA'N PEDRO (Valldemossa).
GESTORIA GIL, C.B. (Sucursal de Sóller).
AUTOS LLASER

BERNAT PORT
RELLOTGERIA SOLLERENSE
ESTABLIMENTS RULLAN
GIMNAS DEL C.C.D.S.
AJUNTAMENT DE SOLLER

EL PATROCINI DE PREMIS A:

HOTEL EDEN

HOTEL PORTOSOLLER
BETACAR
GIMNAS DEL C.C.D.S.

I LA COL.LABORACIO DE:

MATALASSERIA ANTONI OLIVER.

ANTONI ALEMANY BERNAT
CAFETERIA NAUTILUS

14
	

Veu esportiva	 Veu de Saler / 16 d'abril del 1993

A TOTS EL NOSTRE
MES SENTIT AGRA41.MENT

EL PATROCINI DE CURSES A:

HOTEL EDEN
RESTAURANT MARISOL

LA COL.LABORACIO ESPECIAL DE:

G.A.C. (GRUP D'AJUDA CIUTADANA).
CREU ROJA DE SOLLER
JAUME CASASNOVAS
TRANSPORTS C. SASTRE

POLICIA LOCAL DE SOLLER
GUARDIA CIVIL DE SOLLER
POLICIA DE TRANSIT
EQUIPS DE SO JERONI
MAQUINARIA D'HOSTALERIA ANDREU BERNAT.
SECCIO D'ATLETISME "CIRCULO SOLLERENSE".
RESTAURANT CA'N PEDRO (Valldemossa).
RESTAURANT ES CANYIS
HOTEL [DEN

JOAN-ANTONI CASTANYER
AUTOCARS ARBOTOUR
FELIP MONTESINOS
MOBLES CASTAÑER, S.A.

LLUCIA OLIVER

U.R.E. - SOLLER
SOCIETAT "DEFENSORA SOLLERENSE".
VEU DE SOLLER
SECCIO D'SPELE0 C.C.D.S.
ESPORTIU SOLLER
AMICS DEL C.C.D.S.

EL PATROCINI DE TROFEUS A:

AIGUA FONT DES TEIX
BUGADERIA LA VALL
JOAN CALERO, BANCALERO
RESTAURANT MARIVENT
RESTAURANT SA FONT
ALTAMAR
RESTAURANT MARISOL

TRANSPORTS C. SASTRE
BESTARD SPORT

VIAJES SOLLER

ALFA JET
MOUNTAIN BIKE 2000
HOTEL MARBELL
HOTEL LOS GERANIOS
HOTEL MARINA
PASTISSERIA CA'N PEP XIM TAMBORA.
TALLER PAU i MARCE
JAUME GELABERT
TALLER TOFUL MART!
GERMANS PALOU FRAU (RENAULT).
CA'N TONI REIA
BAR BROTHERS
MOBLES CASTANER, S.A.
SEGUROS LLORET
CAFETERIA PARIS
SULIAR, S.A.
AGENCIA FONTANET
CA'N SOLER, MATERIALS CONSTRUCCIO.
CAN CAPO, MATERIALS CONSTRUCCIO.
IMPREMTA CALATAYUD
INSTAL.LACIONS BART. POMAR
JOAN-P. ARBONA (CITROEN)
ANTIGUITATS TONI DE SA COMA
JOIERIA CLASSIC
DROGUERIA BERNAT
FLORISTERIA SONIA
FUSTERIA MATEU CIFRE
POSTRES MARROIG
BAR NADAL
BAR MONACO
HOTEL LADAN
BAR ES MIRALL
WIMPY
BAR CENTRAL
BAR ES FIRO
MOBLES NAVARRO
BAR "CIRCULO SOLLERENSE"
BAR MEMPHIS
ANTONI LUQUE
CADISTIL
MAURICI REVEA
BAR ES TRAVES
ELVIRA MARTINEZ "MAKAT'S"
TENDA KETTY
BAR VICENTE
BAR ESPAÑA
AMICS DEL C.C.D.S.

CLUB CICLISTA "DEFENSORA SOLLERENSE"
25 anys al servei de l'esport!



Malgrat es classifiquéssin en darrer lloc, Cobas fou el millar.

David Cobos, el millor
de la Selecció Balear

2 anys de Minibasquet, 1 d'infantil ¡1 de cadets
és el petit historial d'aquest jugador que, jugant, té
un cert parescut a Toni Kukoc i que té una gran visió
de joc, gran defensor i molt bon atacant. Aquí hi ha
les seves respostes a l'experiència viscuda ara fa
dues setmanes.

Torneig Fira-93

Labrador, Cortés Casasnovas
encapçalen les classificacions

Joan
	

SEGONA CATEGORIA

PRIMERA CATEGORIA

Empat en el primer lloc entre els
billaristes sollerics G. Cortés i M.
Casasnovas, (els dos amb sis punts),
seguits pen J. Aguiló (4), en J. Socias
i F. Roman (tots dos amb dos
punts).

A destacar la retirada d'en B.
Enseñat, per motius de salut.

Els resultats de les darreres parti-
des han estat aquests:

Aguiló 120 - Magraner 105
Jaume 84 - Cortés 120
Ferrer 93 - Roman 120
Casasnovas ¡20- Aguiló 105
Cortés 120 -J. Socias 74

A. Labrador ha agafat ja el
comandament de la prova, sent
el clar líder de cara a la classifi-
cació final, portant un total de 8
punts.

J. Arbona i G. Ferrer són els
seus més immediats seguidors, amb
4 punts cada un. I bastant més enda-
rrera, només amb dos punts, es tra-
ben actualment en P. Torres i en
J. Quetglas.

Els resultats de les darreres parti-
des són els següents:

J. Quetglas 59 - Arbona 80
Labrador 80 - G. Ferrer 40
P. Torres 29 -J.Arbona 80

El Torneig del "Centro" sempre ha fruit d'un gran
prestigi. Millor Tacada: Cortés (21). Millor Tacada: Torres (13).

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.

COMPRAN\ MOBLES
i qualsevol altra cosa rús-
tica o antiga. Pagam al
comptat. Antiguitats
Antoni de sa Coma (Jero-
ni Bisbal). Carrer del
Vicari Pastor, 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.

SE TRASPASA tienda
en el Puerto de Sóller, pri-
mera línea. Inf. telf.
633134 0 633174.

SE TRASPASA LOCAL
COMERCIAL, c/ Bauza.
Inf.Lazo. Telf. 632321 6
633502.

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.

SE BUSCA chico/
chica de 16a 17 años
con ganas de aprender
para estar en la cocina
de la Pizzeria Randemar.
Telf. 631349.

VENDO CASA zona
"es Pujol", 4.000 metros
jardín totalmente refor-
mada y equipada. Abun-
dante agua con piscina.
Telf. 633357. Llamar de
4 a 8 horas.

VENDO CASA afue-
ras de Sóller, 500 metros
de jardín, totalmente
reformada; con 4 habi-
taciones. Telf. 633357.
Llamar de 4 a 8.

VENDO TERRENO
zona "Son Bou",
2.200metros, porche y
abundante agua. Telf.
633357. Llamar de 4 a
8.

VENDO BAHIA 500
con fuera borda EVIN-
RUDE eléctrico de 40C.
Remolque Rocca, impe-
cables. Telf. 632381.
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V.S.- Quina ha estat
riéncia viscuda durant aquesta
setmana que ha durat el cam-
pionat?

D.C.- Ha estat una expe-
riencia molt bona. M'ha agra-
dat molt perquè he fet moltes
amistats i m'ha agradat tumbé
jugar amb un altre equip en el
qual he fet molt bons amics.

V.5.- Hi tomaries?

Billar

D.C.- Si, el temps que fos.

V.S.- Quin era el nivell de
joc dels equips del campionat?

D.C. - El de Madrid i Cata-
lunya era molt alt, però el deis
altres era més anivellat, a pesar
de que no he jugat contra totes
les seleccions i no ho sé molt bé.

V.S.- le! de la Selecció Bale-
ar?

BASQUET
Per JOTA

D.C. - El nostre nivell de joc
ha estat bo, ningú sabia fins on
podíem arribar, ni com queda-
ríem, però hem donat una bona
imatge de Balears, comparable
a la d'altres seleccions.

V.5.- Ha influït el vostre
esforç en els resultats finals?

D.C. - Sí, en el primer partit
ens vàrem cansar molt contra
Madrid, després contra Aragó
vàrem lluitar fort per guanyar i
els altres dos partits (Galicia i
Valencia) ho intentàrem però ja
estàvem molt agotats i no va
poder ser.

V.S.- Quina selecció creus
que havia de ser la campiona?

D.C. - No ho sé, es va veure
molt de treball, peró aixó depén
de cada un i de la sort que puguin
tenir o que jugui millor o pitjor.
L'únic que no em va agradar fou
la defensa en zona, ja que ara
estam aprenent i no ens afavo-
reix gens.

V.S.- A quin lloc hauríeu
d'haver quedat?

D.C. - Es difícil de dir, un poc
més amunt, quarts. El que no
mereixíem era quedar darrers.

V.S. - A on t'agradaria arri-
bar jugant a bàsquet?

D.C. - Al lloc més alt que pugui
i si pot ser a la NBA. Sinó allá
on fos. La qüestió és jugar.

V.S. - Quin és el teu jugador
i equip preferit?

D.C.- En Michael Jordan i
Chicago Bulls de la NBA. I
d'aquí el Reial Madrid i la
Penya.

V.S. - Tornantals cadets, que
penses de/a temporada que heu
fet?

D.C. - Jo crec que ha estat
molt bona, perquè un equip com
el nostre amb cinc infantils no
es troba amb la mateixa situa-
ció com un altre on tots són cadets
i saben guardareis nyirvis i estar
a la pista.

V.S.- Vols afegir res més?

D.C. - Sí, a tots els que han
vengut a animar-me a Calvià i
a tots els que no pogueren venir,
però que estaven amb jo, mol-
tes grácies.



PRÓXIMA PRESENTACIÓ DEL

GRUP CORRIOLA

"MOLTA FEINA I POCS DOBLERS"
de Joan Mas

29 i 30 d'abril al TEATRE ALCÁZAR

Comença la VIII
Trobada de Pintura
Internacional del
Barranc de Biniaraix

G.M.

Dia set del present mes
fou la jornada inicial de la
VIII trobada de Pintura Inter-
nacional que es celebrará
fins el pròxim dia 25 al
Barranc de Biniaraix, en els
municipis de Sóller i Forna-
lutx.

Per accedir al Barranc,
els pintors préviamenthau-
ran sellat les teles en el
bar de Biniaraix i dis-
posen de més de dues set-
manes per elaborar la seva
obra. Posteriorment, entre els
dies 8 ¡16 de maig, coin-
cidint amb la Fira de Sóller,
tots els participants a la Tra-
bada presentaran una obra
que será exposada a
l'antiga Capella de les
Escolápies.

El dimecres anterior a

l'inici de la Trabada, la
batlessa Isabel Alcover, en
representació de l'organit-
zació, presentó el cartell
anunciador i les bases de la
VIII Trabada de Pintors.

Alcover espera per aquest
any una masiva afluèn-
cia d'artistes mallar-
quins i de foro de l'illa
en l'incomparable marc del
Barranc i afirmó que la Tro-
bada és un instrument idoni
per conscienciar al ciutadà
de la bellesa de la natu-
ra i de la necessitat de
conservar-la.

El cartell anunciador ha
estat elaborat per l'artista
local Catalina Bauçá, qui
inaugurará el pròxim 2 de
maig una exposició en el
Centre Cultural can Dulce que
romandrà oberta fins pas-
sada la Fira.

Pintura
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La reestructuració afecta a la Cooperativa Agrícola de Sóller

in mItat deis majoristes
le Mercapalma hauran
Je desaroireixer

La mitat dels 44 majoristes de Mercapalma hauran de desaparèixer o
reestructurar-se unificant-se amb altres per crear empreses majors, en virtut del
conveni subscrit entre la Conselleria de Comerç, l'ajuntament de Palma,
l'associació de majoristes de Mercapalma i l'empresa Mercasa.

El passat dimarts es firma aquest Pla de Reforma Estructural, que té com a
finalitat possibilitar l'adquisició de drets sobre els trusts per aquells majoristes que
vulguin augmentar-ne la superfície.

Redacció

Les raons d'aquesta reforma
són la concentració progressi-
va de la demanda a les grans
superfícies (Hiper, SYP, Merca-
dona, etc.), l'excessiu nombre
de majoristes, la crisi económica
la morositat que está provocant,
la disminució progressiva dels
marges comercials i el desig de
potenciar les empreses majo-
ristes amb  vocació de continditat.

Els majoristes que se retirin
rebran subvencions que segons
el conseller Cristòfol Triay
poden arribar a un total de 80
milions en dos anys. Els majo-
ristes que restin a Mercapalma
es comprometen a aportar una
tarifa de 3.600 pessetes per trast
i mes, a més de la tarifa que
pagaya fins ara per metre qua-
drat.

Segons aquest conveni,
l'ajuntament de Palma incre-
mentará el número de conces-
sions dels trasts i contemplara
la ubicació dels maioristes en
els trasts vacants dels mercats
municipals. La Comunitat Autó-
noma realitzarà estudis sobre
el mercat de fruites i hortalisses
i promourà cursos de formació.
Per la seva banda, Mercapal-
ma assumirà la superfície comer-
cial sobrant.

"Reconversió sense traumes"

Aquesta iniciativa, que ha

estat qualificada com "una
reconversió sense traumes", ha
estat ben rebuda pel president
de Mercasa, Julià Arévalo, qui
ha afirmat que "és la primera
vegada que l'administració i els
administrats es posen d'acord
per solucionar un problema
estructural del mercat".

Disjuntiva

El conveni no ha agafat des-
prevenguts els dirigents de la
Cooperativa Agrícola de
San Bartolomé de Sóller, que
disposen de tres trasts a Mer-
capalma, i que se veuen en la
disjuntiva d'haver-se d'unifi-
car amb altres majoristes o
d'acollir-se a la reestructuració
a base de vendre els trasts i
renunciar a estar presents al
mercat.

A una assemblea de socis
cooperativistes celebrada el
passat dia 23 de març, es
debate amplameni el tema.
Front als partidaris de monte-
nir tots o part dels trasts, la
majoria cregué més conve-
nient acollir-se al conveni i uni-
ficar-se amb altres o vendre
els trasts.

No obstant això, l'assem-
blea optó per anomenar una
comissió i h conferí facultats
per obrar de la manera que
cregués més convenient, tal
com es produïssin els esdeve-
niments.
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