
El Ministeri de Defensa no cedirà
l'Estació Naval, es reserva per la

Transmediterránea
J.C.

En el transcurs de la reu-
nió mantinguda entre el res-
ponsable d'In fraestuctures
del Ministeri de Defensa Gui-
llermo Llamas, la Batlessa
Alcover i el regidor sacialis-
ta Ramon Sacies, el primer
manifestó que, de moment,
l'única intenció per part de
Defensa era la d'estudiar la
cesió, que podem anomenar
venda, dels dos polvorins i
del camp de futbol cel Port
de Sóller.

Guillermo Llamas mani-
festó que baix cap cc ncepte
s'acceptaria cap acord sobre
la cesió deis terrenys de l'Esta-
ció Naval ¡a que, tot i no ser
segur encara, és molt pro-
bable que s'arribi a un
acord amb la compan-
yia Transmediterránea
per la creació d'una línia que

cobreixi el trajecte Sóller-Bar-
celona, per la qual cosa seria
imprescindible la utilització
de dits terrenys i molls.

Llamas digué que la seva
intenció era entregar a
canvi d'un preu mòdic
els dos polvorins, el del camí
del Single i el del camí de So
Figuera i el camp de futbol.
Del camp en qüestió es dóna
la circumstància que la fami-
lia Montis, a la qual aquests
terrenys Ii foren expropiats en
temps de guerra, interposó un
recurs davant la justicia.
Aquest recurs fou fallat pels
tribunals determinant l'obli-
gació de tornar a la fami-
lia Montis els terrenys
expropiats per Defensa en
el seu dia. Davant això, el
Ministeri de Defensa interposó
un recurs davant el Tribunal
Suprem que encara no s'ha
pronunciat al respecte.

Defensa un mal
negociant

Sacies i Alcover manifes-
taren a Llamas la necessitat
de que Defensa no s'exce-
desqui a l'hora de valorar el
preu a satisfer per part de
l'Ajuntament; Llamas contestó
que el Ministeri solio ser just
i raonable a més d'un mal
negociant.

Els representants munici-
pals oferiren a Llamas la pos-
sibilitatde canviar els terrenys
que Defensa está disposat a
cedir altres terrenys de Sóller,
cosa que negó, en principi,
a pesar de ser segons ell, un
tema a consensuar.

Els polítics sollerics mani-
festaren que en tot moment
es referien a la cessió de
terrenys en el futur polígon
de serveis que podés ser de
l'agrat dels militars.

El president del Govern Balear realitzà el dia del Firó una vta
oficial a Sóller i pogué veure en directe la batalla contra els
moros. A la fotografia veim el moment que era rebut per la

batlessa Isabel Alcover a l'atri de l'Ajuntament.
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El president Cañellas fou present a unes fires ben animades
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La participació ha estat la nota predominant a la  Fira i Firó d'enguany, que comptà amb un saqueig
a diversos edificis de Placa que embedelí els  presents.

Infraestructures

Redacció

Un any més les fires ¡a han
tornat a passar. I n'hem sor-
tit vius! Hem gaudit d'un temps
ben apropiat i de nombrosos
visitants que, amb més o
menys intencions electora lis-
tes, han volgut viure amb
nosaltres uns actes comme-
moratius d'aquella gran victò-
ria contra els saquejadors
moros.

Les revetlles

Potser les revetlles són enca-
ra els actes populars que més
atreuen els sollerics i cada ves-
pre la placa s'ha omplert dels
sollerics desitjosos de cele-
brar, amb l'excusa de la victò-
ria dels cristians davant dels
moros, uns dies de bauxa i ale-
gria.

nit de rock del Camp de
Futbol, amb els grups Foro des
Sembrat i Tahures Zurdos,
no resultó l'esperat i foren pocs
els joves que s'hi atracaren.
Mentre, a Placa, Estel d'Or
i el grup Zarza feien bailar
un públic tampoc no massa
nombrós.

Després de visitar exposi-
cions, mostres, concerts, i par-
ticipar a l'Ofrena de Flors a la
Mare de Déu de la Victòria, el
vespre ja estóvem ben esglaiats.
Però així i tot encara tengué-
rem corda per bailar de valent
sota la vetllada amb les orques-
tres Plateria i San Fran-
cisco.

I diumenge torna-m' h i torna-
hi. Venga esports i més esports,
i missa concelebrada amb una
homilia ben encertada del
Pare Bartomeu Alcover, i
les visites a exposicions que
encara mancaven... Quina
carretada d'actes... Pero, això
sí, el vespre a primera fila per
escoltar el sempre agut Tomeu
Penya, l'Harmònica Coixa
Blues Band i Géminis.

El dilluns l'sprintfinal. El Firó.
De ben asseguts a Placa, des-
prés de fer una bona , arago-
lada, poguérem veure l'aren-
ga del Capitel Angelats, encar-
nat enguany per Joan Socias,
i més tard un saqueig que entu-
siasmó a sollerics i forans.
Però, com sempre, la victòria
fou nostra i els moros foren
derrotats.



Veu de Glosa

Es bestiar, roca adorada
Toni Falet

S'Ajuntament el podem alabar,
té una batlessa fadrina,
és una feina molt fina
deixar exposar es bestiar.

Uns pagesos m'han demanat
d'es bestiar fer qualque glosa
i aquesta gent lo que proposa
que no sia maltractat.

Es pagès está content
de veure que l'apoiau,
si l'any que ve l'autoritzau
hi exposarà malta més gent.

Si l'any qui ve els hi podeu dar
un tros amb menos sol
pels animals será un consol
són moltes hores de penar.

Es pagès en es bestiar
l'estima molt i l'adora,
és diferent de sa persona
l'han d'entendre sense xerrar.

Si en bestiar voleu passejar
i contemplar es paisatge
no marca quilometratge
i no sol contaminar.

Un brotet de romaní

Iii

En Xesc Roig, en Joan Nigorra,
en Pep des ous, cap al port
a peu, que és un bon esport...
sense cansar-se ni córrer..!!

Tres jovenots, ben Ilambrins,
es cor Ileuger, d'un bon pas,
tallant es vent amb so nos...
Qui ha dit que són tres padrins???
Més bé pareixen fadrins...
Cercant fadrina pes jaç

Que molts d'anys pogueu gaudir
de sa vostra jovenesa.
Deixau sa vostra vellesa
amagada a un foradí...
Que un brotet de romaní
perfumi cada matí
vostra amical escomesa

En Pep, que s'ha jubilat,
cada dia de matí
surto n'es jardí a collir
un brotet de romaní
ben fresc i ben perfumat...

Amb so brotet a so boca
cap a plaça ja és partit
a trobar es seus dos amics,
café amb Ilet i un tros de coca.

Pareixen tres "mosqueters"
un "trio" de bons amics
plens de bon humor i delit,
de fills i néts són ben rics
i se'n foten des brusquers..!

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

07100 SOLLER
(Mallorca)
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Aquesta setmana no vaig de bromes, estic molt empre....
Jesús meu quina vergonya la d'aquests dies passats, estic

de ser d'aquest país i molt més, ciutadà amb

de cor.
S'acosten les eleccions i ara, ara que volen que els votem,
venen a veure'ns i a passar les festes amb nosaltres.
bé polítics de professió. O aquesta professió és la

¡a m'he embullat. Ja no sé que és una cosa

Resulta que dins els dies de la fira, hem tingut amb nosal-
per exemple a: Félix Pons, Gabriel Cañellas, Sebastià

i d'altres que no puc anomenar, ni puc ni vull recor-
Es ben evident que s'enrecorden molt de Sóller i que,
un dia més d'aquests que es perden per aquí, - no venen
sols quan els pica -, vingueren a celebrar la nostra fira.
fet promeses, venen amb sacs de diners i d'il.lusions.

arreglaran tots els problemes de tothom però, molt espe-
els nostres. Els de Sóller.

Fiauvos-ne d'ells, són com a sangoneres, sols venen
de nosaltres i quan parteixen per Valldemossa,

Coll el troben molt fotut, foten uns panxons de riure
alguns d'ells s'han d'aturar a pixar a la carrete-

perquè no poden aguantar-se de rialles. "Quina tropa
ells-, són com a caps de faves, s'ho han cregut

votaran".
I una bona merda, el pagès: "llet de mona i flor de terra".

pens votar a ningú. El que riu darrer riu el millor i a
riure de debe,. Val més riure que fer riure.

Ca Nostra



A favor d'Isabel Alcover
de Bartomeu Campins

No tenc cap intenció de
terciar en la trifulca entre
D.Bartomeu Campins i
D.Isabel Alcover. Aquesta
és una qüestió entre ells,
que ve (crec) de Iluny i que
res té a veure amb els
meus malsdecaps: els refu-
giats.

D'en Bartomeu Cam-
pins no tenc més que
paraules d'agraïment
ld'admiració. Des d'ara,
em considero deutor seu i
estic a la seva disposició
per tot el que pugui ser-li
útil. Sóc home agraït i fidel
als seus amics i a en Bar-
tomeu el tenc per un d'ells.
Però davant la seva quei-
xa en la carta publicada
fa unes setmanes, em sento
en l'obligació de fer algu-
nes precisions, l'omisió de
les quals seria una injus-
ticia envers Isabel
Alcover. Es cert que la
Batlessa es va presentar
a última hora. Jo mateix
vaig proporcionar les entra-
des que em donaren en Bar-
tomeu Campins i una com-

panya seva, na Maria José,
que també va participar en
l'organització de l'acte al
Casino. Es cert que aques-
tes persones es despren-
gueren de les seves
entrades per donar-les a
la Batlessa i al Sr. Burgos,
que me les varen pagar.
Es cert que Isabel ha comés
alguns errors que algun dia
Ii faré saber (ara no és el
moment) però he de dir,
en la seva defensa que va
ser ella, la Batlessa, qui va
intermediar perquè el Con-
sell Insular de Mallorca
cedís l'ús de l'Hospi-
tal General. Quan II ho
vaig proposar inmediata-
ment es va posar en marxa
per aconseguir-ho. Es per
tant grades a ella que
várem poder oferir en el
nostre projecte la cobertura
hospitalaria imprescindi-
ble. Es també cert que la
Batlessa va gestionar una
donació de 70.000 pes-
setes que em sembla que
ja s'han ingressat. El Sr.
Antoni Burgos, em consta
que fa aportacions

periòdiques així com
altres regidors i especial -

ment un bon amic meu, un
autèntic amic i no un tite-
11a, qui des del primer clic,
ha destinar íntegrament,
el seu sou de regidor a
l'ajuda dels refugiats. En
conseqüència, la col.labo-
nació dels nostres rgidors
(del color que sigui ha
estat present i en el cas de
la Ballessa seria del tot
injust que tothom es quedas
amb la idea que podria des-
prendre's de la justa quei-
xa de Bartomeu Campins.
N'Isabel Alcover va arri-
bar a misses dites, és cert,
però no ho és menys que
ha aportat el seu gra
d'arena.

No voldria que aques-
ta carta, que pretén posar
pau encara emmetzinás
més l'assumpte, sé que
vos podeu posar d'acord,
doncs, no són tan greus les
diferències. De la meya
part, grades als dos.

Joan Frau i Oliver.

Gràcies a tots
Els responsables de la Delegació Local

de la Unió General de Treballadors,
lamenten que els actes prevists per a cele-
brar el primer de Maig al Port de Sóller,
no es podessin dur a terme, tot i que els
motius foren meteorològics i per tant,
imprevisibles; volem agrair públicament
la seva col.laboració als següents esta-
ments:

-Magnífic Ajuntament de Sóller.
Brigades municipals de neteja i electricitat.

Policia local de Sóller.
Creu Roja.
Destacament Naval del Port de Sóller.
C.F.Port de Sóller.

i a Xim "Bardí" que ens regaló la Ilen-
ya i les taronges, i a Pere Matias Muñoz
per la seva ajuda amb el "dumper". Grà-
cies a tots.

Unió General de Treballadors.
Delegació local de Sóller.

Unció dels malalts,
culminació de toia
una preocupació
de l'Església

D'una forma prioritaria
l'Església vol i ha d'atendre
els batiats que es troben
malalts o bé senten el pes
dels anys.

Aquesta pastarais de
malalts i persones rnajors ha
de preocupar-nos a tots, no
és únicament tasca del pre-
vere sinó que tot cristià ha
de sentir -se compro-
més. Així aquest sacra-
ment, com també tots els
demés, será la culminació
de tota una preocupació de
l'Església que som tots; els
que es senten creients no han
de valer tenir els seus fami-
liars malalts vivint al marge
de la comunitat o porró-
quia. La preocupació per ofe-
rir-los l'ajuda que ens dóna
l'Església - el sacrament
de la unció - ha de ser supe-
rior al temor d'amagar-los
de la seva vertadera situa-
ció, sobretot si es traben en
perill de mart.

El sacrament propi dels
malalts és el de la unció que
enrobusteix amb la gràcia
de l'Esperit i els allibera del
pecat. Com tot sacrament no
ha de celebrar-se d'una
manera mágica i s'ha de fer
sempre amb la partid-
pació dels familiars i
amics. Aquest sacrament es
dóna als que estan seriosa-
ment malalts i als vels, majors
que ja veuen debilitades les
seves forces, així es lleva
tot un caire dramàtic que
els darrers anys o segles han

donat al sacrament de la
unció.

Res més iluny de la rea-
litat perquè és un sacrament
de vius per viure:

Jesucrist, ungit del Pare
que ens cridau al vostre
altar
consagrau aquests sants
olis
fruit de l'arbre i del
treball.

Que aquest oli sia un signe
de nostra fraternitat
ja que amb ell marcau per
sempre
cada ovella del ramat.

Pugi a Vos nostra tonada,
perfumada amb l'oli sant
com un salm de nostra terra
d'oliveres i de blat.

Com atletes a l'estadi
som ungits per al combat,
amb un oli de gambanca
que surt del vostre costat.

Som un poble que camina
solidari amb els germans,
amb molt d'oli dins les
Ilanties
i repartint brots de pau.

Dia 16 de maig a la
parrróquia de Sant Bartomeu
es celebrará COMUNITA-
RIAMENT la unció, dins la
celebració de l'Eucaristia
de les 12 hores.

Grup Fraternitat de
malalts.
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Ala
memòria
de l'Amo
Jaume
Reynés

El dia 19 d'abril morí a
Forna lux a l'edat de 74 anys,
en Jaume Reynés i Mayol.
Una malaltia diagnosticada
poques setmanes abans
acabà amb la seva vida.

Tots els actes de la seva
vida el presenten com un
pare responsable, un tre-
bailador intelligent, una
persona tolerant amb les
idees dels altres, ferm amb
les própiesconviccions i, per
sobre de tot, un home bo.

Tothom qui hagi tengut
la sort d'haver conegut per-
sonalment en Jaume el recor-
dará amb bons sentiments
i el recordará com la
persona sempre pre-
sent en la vida del nostre
poble: a les festes patronals,
a les representacions tea-
trals, a les desfilades...

Els qui des de l'amistat
confiàrem sempre en ell i
gaudírem amb ell de tan-
tes converses, de tantes
coses, només ens queda el
conhort del seu record.

Descansi en pau.

Uns amics.

Hem de conservar la Natura

Sa Tramuntana és l'espai natural més valuós de la nostra muntanya

FOU
Un ambient diferent

Galeria d'Art
C/ Isabel 11, 23 - Telf. 63 40 31 - Sóller
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Recordanla Ara ens toca a nosaltres 
El que volem, amb el següent escrit, és fer arribar
a la gent, en general, la greu problemática de la
conservació de la Natura. Volem fer un cant a la
Natura i fer una selectiva defensa de tots aquells

valors que, per un o altre motiu, l'home d'ara está
destruint capritxosament sense cap tipus de sentit,

fent ús d'un progrés al qual nosaltres no ens volem
afegir. Creim que el progrés es necessita però no el

volem de cap manera en aquest preu. Ens han dit

que les Illes viuen del Turisme, de la gent que vol
gaudir d'un espai natural formós i interessant i és

per això que nosaltres ens hem preocupat per veure

quines són les zones de les Illes que estan
protegides.

Els Parcs Naturals a les Balears són abundants,
entre d'altres hi ha el de s'Albufera, també hi ha el
Parc Nacionsl Marítimo-terrestre de Cabrera i el
projecte de fer de la Serra de Tramuntana un parc
Natural. Els parcs naturals no tenen altre objectiu que
protegir les terres i les espècies d'animals i plantes
que viuen en ells per tenir un futur més cert i venturós

d'aquesta manera protegir-los del perill d'extinció.
La idea de que els parcs naturals siguin de cada cop
més abundants és un futur que ens afecta a tots.

ANEM A
ESCOLA

AMB BICI!
C.C.D.S.

Alumnes de setè d'EGB
del Col.legi dels Sagrats

Cors

Dins aquesta activitat dels
Parcs Naturals és important fer
cura de totes aquelles zones o
terres verges per deixar un futur
als nostres hereus. La missió dels
parcs és preservar, de les accions
humanes de mala fe aquelles
zones que pel seu alt valor
ecològic necessiten res-
guardar-se dels homes per
poder continuar la preservació
de les espécies, que de no ser
així, de ben segur que desa-
pareixerien. A les nostres Illes
existeixen el Parc Nacional de
Cabrera, dins del qual hi ha mol-
tes espècies animals i vege-
tals d'alt interés ecològic i
que sen's dubta és una joia que
hem de mimar i respectar.

Per altre banda existeix el Parc
Natural de s'Albufera d'Alcúdia
dins el qual hi ha moltes aus que
són l'enveja de molts altres pcas-

sos d'Europa. Es importint dir
que el territori de les Illes . lual
que tot el territori espan )1 és
dels paissos d'Europa on hi ha
més espècies d'animals i
vegetació en estat natural
i salvatge.

Amb tot això hem de dir que
a hores d'ara hi ha un gran col.lec-
tiu de persones que té el projec-
te de fer de la serra Nord de
Mallorca una zona d'esplai i
contemplació on la natura
será la principal protagonista. Es
important dir que tota aquesta
zona té un paisatge inigualable,
gran varietat de plantes endé-
migues i animals tan curiosos com
el ferreret, tot això es mereix ser
zona de reserva natural.

Organització dels Parcs.
Pel que hem pogut saber la

dinàmica dels Parcs está en fun-
ció per a tota aquella gent que
vol gaudir d'una bona estona
de contacte amb la natura. Per
exemple al parc de Cabrera té

una dinámica activa cap a les
escoles, és a dir, hi ha un equip
de gent que s'apropa als col.legis
explicant tot el que hi ha
d'interés dins el Parc i poc
després, els alumnes o la gent
en general, pot visitar totes aque-
lles coses que els han explicat
dins l'aula.

Dins el parc hi ha unes nor-
mes molt estrictes (no es pot dur
cap tipus de música, res que pugui
produir fems: Ilaunes, plàstics)
la qual cosa diu que la natura
és el més important dins aquest
parc. A l'Albufera, per exemple,
es fan activitats similars; hi ha
un trajecte molt interessant per
observar aus i plantes que foque
la gent passi uns bons moments.
Totes aquestes activitats vol-
dríem de valent que es
poguessin fer al parc natural
de la Serra de Tramuntana.

Serra de Tramuntana
com a Parc Natural.

Aquest Parc Natural vol que

la vegetació i la flora no dis-
minueixin d'una de les zones
més maques de Mallorca. Tots
sabem els molts d'incendis que
han acabat amb els boscs de
pins i alzines i per altre banda,
les moltes urbanitzacions
que fan que el paisatge
torni més lleig. La Tramun-
tana és l'espai natural ecològic

més valuós de les Balears i és
important que tothom sigui cons-
cient que respectar-la és deure
de tots.

Entre d'altres animals i plan-
tes de la Serra de Tramuntana
hi ha: el falcó morí, el ferreret,
el voltor, el bus queret de coa
llarga...

En quan a les plantes hi ha
25 espècies i subespécies endè-
miques i no hem d'oblidar que
la cultura i la història de la Serra
també és molt important amb
més de setanta segles de
protagonisme (hi ha camins
empedrats, coves, monuments
talaiótics, castells, fonts, etc...).



A l'hora de comencar la neteja semblava que les bosses mai s'omplirien. Al final en faltaren.
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Gent ¡ove,
protagonista de
la neteja del camí
de la Figuera

Redacció

"La millar manera de conscienciar-se que no s'ha
d'embrutar la natura és recollint els fems que han
deixat els altres". Un bon grup de sollerics es prengué ben
seriosament aquesta frase i durant la Fira es desplaçaren al camí
de la Figuera i anaren arreplegant allò que els vianants havien
llançat.

L'acte va estar organitzat per l'Assemblea Verda, JOC, Agru-
pament Escolta, Esplai, Amics de la Terra, MIJAC, Justícia i Pau,
Caliu i Creu Roja de la Joventut.

La intenció és en el btur anar organitzant més campanyes de
neteja de vials que, en moltes ocasions, estan totalment abando-
nades per part de les institucions que els correspon tenir cura de
la seva conservació.

Associació "Nuredduna"

Notable mostra deis
treballs artesanals de
les mestresses de casa

mades, les aventatjades alumnes de
Maria Rosa Pérez han oferit una mostra
del seu saber fer, amb una multiplicitat
de tècniques aplicades a distintes arts
plàstiques i artesanies manuals. Allá hi
han exposat jocs de taula brodats a mà,
pintures, quadres tridimensionals, cerá-
mica i d'altres moltes varietats artístiques.

Com a complement a la mostra es
sortejà mitjançant papereta una cober-
tera d'acer inoxidable recoberta en or
i una minicadena d'alta fidelitat, que
correspongué al número 1406 en poder
de Maria Teresa Colom.

P.P.

D'entre les nombroses exposicions de
treballs artesanals que s'han realitzat
aquestes Fires, és interessants de desta-
car la que ha protagonitzat l'associació
de mestresses de casa "Nuredduna" al
carrer del Vent.

Amb l'habilitat i la destresa acostu-

L'exposició comptà amb la presència de
la presidenta provincial, Mercedes de la
Presa, qui encoratjá les associades a
continuar la tasca iniciada.

Número
2.893

El número premiat del qua-
dre sortejat per la Biblioteca i
Foment de Cultura ha resultat ser
el 2.893.

MITIN

FELIPE GONZALEZ
Dissabte 15 de maig

Sortida amb autocar gratuït a les 8 h.
Plaça d'América

PS4141
Nacionalistes de Mallorca

CAMPANYA
D'EXPOLIACIÓ
FISCAL

Demà dematí a partir de les 10 h.
a la Pina de la Constitució
TAULA INFORMATIVA DEL P.S.M.

ES CERQUEN EXTRES
PER PEL•LICULA

BLUE HEAVENS PRODUCTION
EMILIE, HOTEL EDEN 63 1600

Rodatge a Fornalutx, Cala Tuent, Sa
Granja., Sa Figuera, Sóller, Cala de
Dea, Palma i voltants durante el mes de
maig.
Edat de 25 a 85 anys
Informació i inscripció:
dissabte 15 de maig
12'30a 14h. Bar Central
17 a 18,30 h. Cafeteria Paris
Amb foto carnet si es possible.



Sanitat

Neteja a fons de la carretera del Coll
Redacció

Quan l'empresa Llull Sastre acabi els treballs de
recollida, s'hauran arreplegat varis centenars de
bosses de plàstic plenes de brutor a la carretera
del Coll de Sóller: papers, plástics, vidre, goma,
alumini, ferro, restes d'electrodomèstics i residus de
cotxes llançats o abandonats a les cunetes anys
rera anys aniran a parar als forns crematoris.

Tres setmanes

Els treballs de recollida començaren fa dues
setmanes a la banda de Sóller, part damunt el
Convent, per iniciativa del departament de corre-

por sólo 79 ptas. diarias

DESAYUNA CON ÉL

Por sólo 79 ptas. diad, puedes sulir a la calle cargiglo de la 1711101. energa.a. La suscripción a la nueva oferta de

Fl DIA DEL MUNDO te sirve en bandep el mejor desayuno infiimrativo de in Lslas.

Para que ego sea posible, más de SOO profesionales de aquí y coiresigirmales de Cd.li todo el mundo, han trabajado duro.

1ln mundo de esfuel-zo y técnica, compromiso y vocación que cada da no6 hacen más fuertes.

Dela que alguien lo di.isliee en tu desayuno y disfditalo en casa, puntual. Sin dual, la mejor nranera de empeur el dia.

Llámanos sin compromiso y deicubre como suseribirsc. a a t ItA DEL MUNDO es la mejor opción.

• Mensual
• Trimestral
• Semestral
• Anual

2. 800.- pts	 LAS NUEVAS SUSCRIPCIONES
8.000.- pts	 ANUALES RECI8IRAN GRATIS

15.000.. pts	 EL ANUARIO DE EL MUNDO.
29.000. - pts	 Válido lacto el 15 le llevo

7élj: 76 76 06

EL .41pk4 DEL MUNDO

Redacció

La ciutat de Sóller compta
amb una matriculació de 7.569
vehicles, segons se desprèn del
padró de l'impost sobre vehicles
de tracció mecánica per a l'any
1993, aprovat recentment pel
Consistori.

Aquesta quantitat és molt
semblant a la del número de salle- Fornalutx
rics que tenen dret a vot, que a
les darreres eleccions fou de
7.446 persones i enguany es
preveu que será lleugerament
superior. Estadísticamentaixó sig-
nifica que, en teoria, cada per-
sona major de 18 anys dispo-
sa de vehicle, ja sigui cotxe o
moto.

Les xifres globals per tipus
de vehicles són les següents:
Autobusos: 15
Camions furgonetes: 350
Motocicletes: 785
Remolcs: 7
Turismes: 4. 182
Tractors: 11
Velomotors: 2.219

El parc móvil de Fornalutx és
proporcionalment més
que el de Sóller, perquè només
compta amb 337 vehicles de trac-
ció mecánica, entre els quals s'hi
comptabilitzen 194 turismes,
22 camions, furgonetes i trac-
tors, i 121 velomotors.
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Aprovades noves tarifes al Sindicat de Regants

Els regants pagaran
125 pessetes per
minut d'aigua

Bielet

A les 21'30 h. de dimecres de la setmana
passada, al Saló d'Actes de la Caixa es celebró
l'Assemblea Ordinória del Sindicat de Regants,
aprovant-se les noves tarifes per enguany de 115
pessetes per la manada i 10 pessetes per fer neta
la síquia per minut, en una quota mínima de 600
pessetes per regant.

En el Saló d'Actes de la
Caixa de Pensions la Caixa
el president del Sindicats de
Regants, Miguel Soler, a
les 21'30 h. de dimecres dia
28 d'abril donà per comença-
da l'Assemblea Ordinària
d'aquest Sindicat.

En primer lloc el secretari
va llegir l'acta de l'assem-
blea darrera, celebrada el 25
d'abril passat, la qual fou apro-
vado unànimement per la
trentena de propietaris assis-
tents dels més de set-cents que
formen el sindicat.

125 pessetes per minut

A continuació el president
va explicar que el siquier,
per aquesta temporada que
ve, per la Font de S'Uiet será
el mateix que l'any passat;
però per la Font de l'011a se
n'ha hagut de cercar un de
nou: Guillem Mayal
"Pedrero". També explicó
que des de fa dos anys regien
els mateixos preus i que, per
enguany, s'havia pensat pujar-
los un poc fins a 115 pesse-

tes la menada i 10 pessetes
per fer neta la síquia, amb un
mínim de 500 pessetes per la
menada i 100 pessetes per
netejar la síquia. Aquest punt
va quedar aprovat pels assis-
tents.

Burgos, intermediari
entre Ajuntament i
Sindicat

Per ultra banda es va
donar compte que el Sindicat
está en tractes amb l'Ajunta-
ment per firmar un nou con-
veni per l'aprofitament de
l'aigua durant l'hivern i per
cuidar-se d'adobar les rotu-
res de la sigui° que passin
per les vies públiques, sobre-
tottenint en compte que l'aigua
de l'Estació Depuradora ja no
depèn de l'Ajuntament sinó
de l'IBASAN. L'Ajuntament ha
designat el regidor Antoni
Burgos per negociar aquest
tema.

Després d'algunes pre-
guntes dels assistents es
donó per acabada l'Assem-
blea.

Transit

A Sóller hi ha més
cotxes que votants

teres de la Conselleria d'Obres Públiques del
Govern Balear i s'espera que es perllonguin com
a mínim una setmana més.

Es tracto, en definitiva, d'una bona iniciativa
que millorarà sensiblement la imatge d'aquesta
via d'accés a la nostra ciutat.

Marge

Segons les darreres informacions, sembla que
la mateixa empresa s'ha fet càrrec de la recons-
trucció d'un marge que caigué a causa de les
pluges de la setmana anterior. El marge está situat
ben damunt el Coll de Sóller, just començant la
vessant de Ciutat.



Lluís Serna o
la pintura
feta home

S . M .

El passat divendres, a inicis del Firó, la gale-
ria del Café Nou obrí les seves portes per donar
mostra, que no demostrar, les obres de Lluís
Serna. En Lluís és un pintor que no té cap tipus
de necessitats per pintar sinó que per ell, pin-
tar, és un acte de llibertat. La llibertat de
parlar de tot alió que per ell és motiu per donar-
li un marc d'art. En Lluís és un pintor que empra
com a excusa la pintura, no per parlar de pin-
tura, sinó per parlar del discurs de l'home des
de la pintura.

Les seves aquarel.les i els olis són tècniques
o eines per aconseguir captar tots aquells
moments on la Natura posa dificultats
per ser reproduïda. La Ilum quan es mou
és fifícil de dibuixor però això no és impossi-
ble per en [luís quan ell, fent ús de les bones
técniques, du fins a la tela el que ha aconse-
guit retallar amb sensibilitat i amb raó tot
alió del món que l'envolta.

En Lluís és un gran lector de tot alió que
d'aprop o Iluny té que veure amb l'home i això,
per ell, és el que de veritat importa. Mai ens
parla sols de pintura sinó de com la pintura fa
l'home i com l'home fa pintura. En Lluís no és
aquesta classe d'cutor il.luminat que está de
volta de tot o per camunt de tot, en [luís és un
home, que de ben segur és un artista, que no
li agrada parlar de teories sinó practicar i
viure el que diu. Es un home obert i gens
subjectiu que empra el seu individualisme per
xerrar del que ell pensa i no per imposar el
que ell creu; amb en Lluís no es pot creure res
sinó creuar, amb ell, cap aquell món on tot és
més senzill i humà i prova d'això és l'art que
ell té i ens mostra, al llarg d'aquets dies, a la
galeria del Café Nou.
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Art	 Museu de Ciérreles Naturals

Gran èxit de l'exposició
filatélica de natura

placats a l'oficina temporal de Conferència sobre
correus instal.lada al museu durant l'Antàrtida
aquest dos dies.

P. P.

L'exposició filatélica sobre temes
de naturalesa que es va inau-
gurar al Museu de Ciències Natu-
rals el passat dia 7 ha tengut un
gran èxit entre el públic solleric que
durant aquesta setmana ha visitat
el Museu. L'organització de l'expo-
sició ha corregut a córrec del grup
filatèlic de Palma i del Museu Bale-
ar de Ciències Naturals.

El matasegells commemo-
ratiu que ha Funcionat els dies 8
i 9 ha estat emprat per moltes pers-
sones afeccionades a la filatelia,
locals i de fora de Sóller, donant
prou feina als dos funcionaris des-

Tres col.leccions

L'exposició s'ha organitzatamb
tres col.leccions filatèliques temà-
tiques de gran valor: "Els bolets
(aspectes naturalístics i culturals)"
del solleric Antoni Pinya, "El mundo
subterráneo" d'Alejandro Ginés i
"La Antártida, tierra incógnita" de
Catalina Jiménez, encara que aques-
ta darrera col.lecció no va arribar
a temps a la inauguració i ha estat
temporalment substituida per una
col.lecció temática de prehistòria.

En el marc dels actes comple-
mentaris organitzats, es va cele-
brar, el dissabte de Sa Fira la con-
ferencia "La Antártida, un conti-
nente para la ciencia", a cárrec
de la Dra. Isabel Moreno, catedrá-
tica de biologia marina de la Uni-
versitat balear i participant de
l'expedició espanyola a
l'Ant à rtida del vaixell ocea-
nográfic de l'armada "Espéri-
des". La conferencia va desper-
tar gran interés entre el nombrós
públic assistent i es va allargar
en un intens col.loqui posterior.

CENTRO "ALA D'OR" Tel. 63-01-70
63-24-35

Cont. automático

CONSULTAS:

OTORRINOLARINGOLOGIA
Dr. JACINTO MARTINEZ (Martes).

TRAUMATOLOGIA
Dr. JUAN LUIS LEON MARTINEZ
(Martes).

GINECOLOGIA
Dra. MARGARITA ROIG BALLESTER
(Miércoles).

PEDIATRIA
Dra. JUANA Ida ROMAN PIÑANA (Jueves).
(Jefe servicio Pediatría Hospital Infantil VIRGEN DE
LLUC).

PSIQUIATRIA
Dra. JOSEFA NI SAN PEDRO RADO
(Viernes tarde)

PSICOLOGIA
Dra. CATALINA RIGO MAS (viernes).

LOGOPEDIA
Dra , CATALINA Ma FERRER ALCOVER
(Jueves)

REHABILITACION
Fisioterapeuta Alfonso Nicolau Reyes
(Consorcio con Mutuas)

PRACTICANTE
Jeannette Vink (Consorcio con Mutuas)

Njutíca Port, s.i.

ROPA BAÑO CABALLERO

ROPA BAÑO SRA.

—JENNA DE ROSNAY

—CRIS ZAREL

Horario de llamada para concertar cita de 8 a 15 h. Telf. 63 30 91.
Paseo Marina S/N. (Edificio La Torre)
07108 Puerto de Sóller, Mallorca



Una pregunta a
MBASAN: per qué
dins el torrent?

Redacció

Es troben en un avançat
grau d'execució les obres
d'instal.lació del col.lector
d'aigües residuals de For-
nalutx. La canonada baixa
per la carretera i es desvia
cap a les Set Cases fins al
camp de futbol. A partir del
pont del futbol, la canona-
da ha de continuar per dins
el torrent fins enllaçar amb
el col.lector general de
Sóller.

S'ha dit que la canalit-
zació era més segura per la
carretera que per dins el
torrent. També suposam que
per dins el torrent les obres
haurien estat més baratetes.

El que hom no acaba d'enten-
dre és per qué, de forma sor-
prenent, el darrer tram va
per dins el torrent i
estreny considerable-
ment l'ull del pont del cos-
tat del futbol. O tots moros
o tots cristians...

Sembla tumbé que les
obres dins el torrent fa una
temporadeta massa !larga
que estan aturades, i que les
aigües brutes de Fornalutx
encara no baixen per aques-
ta canonada. Els regants de
la font de la Mare de Déu i
de sa Vinyassa passen pena
perquè veuen que aquest
estiu les aigües de les fonts
no hauran millorat tant com
es preveia.

S'arreglaran les
aigües brutes de
la Plaga Reis de
Mallorca

J.C.

L'Ajuntament té previst realitzar obres d'arran-
jament de la xarxa entubada d'aigües bru-
tes de la zona de la Plaza del Reis de Mallorca
del Port fins a la Urbanització de S'Atalaia amb
un pressupost de 2'5 milions de pessetes que
seran invertits única i exclusivament per part de
l'Al u nta ment.

El fet está en que aquesta zona té proble-
mes d'aigües brutes des de fa molt temps; les
canonades estan rompudes i es fa neces-
saria una reparació urgent. Les obres ¡a
estan a punt de ser començades, a principis del
mes de maig i tendran una durada d'aproxi-
madament una setmana.

L'Obra ha estat adjudicada a l'empresa
Germans Sampol i amb ella i col.laborarà
la brigada d'obres municipal.

Obres     

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)

gh	 13 FRANCESC CASTANYER
JARDINER

- PROJECTES I PRESSUPOTS
- MANTENIMENTS DE JARDINS
- SISTEMES DE REG I AUTOMATITZACIÓ DE REGS

TELEFON 63 40 87
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Infraestructures Trànsit

L'Ajuntament no canviarà la
circulació del correr Romaguera

Redacció	 unánim de la comissió corresponent.

L'equip de govern municipal ha renunciat a
modificar el sentit de circulació del correr de
la Romaguera, entre la via del tramvia i el
correr de la Mar.

Fa quasi tres mesos que Veu de Sóller done'
la notícia que el consistori estava estudiant la pos-
sibilitat de modificar la circulació en aquell
carrer, després de les nombroses queixes dels
veïns afectats. En un primer moment, la propos-
ta fou defensada pel responsable de circulació,
Bartomeu Colom, i comptà amb la decissió

Tornen arrere
A la reunió de la comissió de govern del pas-

sat 29 de gener, on s'havia d'acordar definiti-
vament aquesta reforma, s'acordà retirar el tema
de l'ordre del dia i remetre-ho novament a la
comissió informativa. Ara, alguns dels membres
d'aquesta comissió, entre els quals s'hi compta
el propi Bartomeu Colom, han rectificat el seu
dictamen inicial i han votat desfavorablement la
proposta. De moment, no han trascendit a la prem-
sa els motius d'aquest canvi d'actitud.

Es reparará
l'engorgament
d'aigües del parc
infantil de l'Horta

J.C.

Tal i com ja s'havia informat en altres oca-
sions, el parc infantil de l'Horta sofria, quan
plovia, problemes d'engorgament d'aigües just
a la plataforma on es traba instal.lat,
essent impossible utilitzar-lo fins passats uns
dies després de les pluges.

Ara l'Ajuntament realitzará obres per solu-
cionar la treta d'aquestes aigües i ser con-
duides dins el torrent majar mitjançant
una tuberia enclotada.

Aprofitant leG mateixes obres, es duró a
terme l'asfaltat de la placeta de la part
d'abaix.

El cost total és de 500 mil pessetes i será
assumit íntegrament per l'Ajuntament. Les
obres començaran aquest proper mes de maig.

ANEM A
ESCOLA

AMB BICI!
C.C.D.S.



Redacció

El Taller Ocupacional de
minusválids "Estel Nou" inauguró
a la Rectoria una exposició a la
que mostró i posó a la venda
una bona quantitat de produc-
tes sorgits de les seves mans.

En aquesta exposició, que ha
estat oberta durant toles les fes-
tes, els minusválids han ofert una
mostra dels avençcs experi-
mentats durant els anys que esta
en funcionament el Taller Ocu-

pacional. Els avenços s'han pro-
duït tant en el camp de la vir-
tuositat com en el de la diversi-
tat de tècniques i productes rea-
litzats.

Cossiols, tapissos, cerámica,
flors dissecades i molts més tre-
balls manuals amorosament tre-
ballats que val la pena de visi-
tar.

La Rectoría acollí els treballs
dels minusvalids sollerics.

Bona feina!

Artesania

El Taller
Ocupacional
minora en
tècniques en
qualitat 
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El Parta Popular no creu que el
retorn de Jeroni Alberti els afecti

Xim Cotoner, Miguel Jaume, Francesc Gilet, Josep Canyellas i Jaume Font;
alguns dels membres del PP que oferiren una roda de premsa el dia del Firó.

G.M.

Els candidats al Parlament
i al Senat pel Partit Popular,
Francesc Gilet, Xim Cotoner,
Josep Canyellas, Jaume Font i
Joan Pol acudiren dilluns a
Sóller i explicaren en roda de
premsa les perspectives de
cara a les eleccions generals
de dia 6 de juny.

El PP, segons ells, treuró cinc
candidats al Parlament, men-
tre que el PSOE n'aconseguirà
dos. "Tots els vots que vagin al

PSM o a aquel! maremágnum
de caps units el passat cap de
setmana no tenen possibilitats
i, en tot cas, dins del Parlament
no tenen veu".

Xim Cotoner sosté que dins
del seu partit el retorn de Jero-
ni Alberti al front d'UM ha cau-
sat sols indiferencia i creu que
no els afectará per res a la pro-
pera cita a les urnes.

Els candidats mostraren
tumbé el seu ferme desig de
desenvolupar una campanya

clara i neta, perócontestanttotes
les acusacions que puguin rea-
litzar-se.

Quant al contingut de la
propera campanya el PP insis-
teix que són necessàries solu-
cions a la crisi económica,
social i institucional que s'està
vivint. I més concretament Gilet
aboga per l'eliminació del
deute públic, la privatització
d'empreses públiques, solu-
cions concretes a l'atur, a la
inseguretat ciutadana i a la
droga.

ES VEN   COMPRE SU COCHE
EN   YAMAHA T.Z.R.

PM 9559 B.K. (nova)
Preu 225.000 ptas.

Telf. 63 31 41                
SERVICIO OFICIAL                                

e   

TENDRA LA GARANTIA DIRECTA DEL
CONCESIONARIO   

Rogad a Dios en caridad

por el alma de

D. Antonia Colom
Casasnovas

que falleció en Haarlem (Holanda),
el día 6 de Mayo de 1993

A LA EDAD DE 53 AÑOS

No se dará el pésame.   

PARA ESTAR MEJOR ATENDIDO NO
LO DUDE ACUDA A

JRF12 , 1P1-1     

EXPOSICION Y VENTA:
Plaza del Mercado, 1 	 TALLERES:
Teléf. 63 17 62 - SOLLER	 Cno. Ses Fontanelles, 27-29
San Bartolomé, 4 - FORNALUTX Teléf. 63 16 80 - SOLLER           

Pregau a Deu per l'anima de

Frances a Adrover Barceló
que va morir a Palma, dia 8 de maig a l'edat de 82

anys, havent rebut els Sants Sagraments i la
Benedicció Apostólica

AL CEL SIA

Els seus apenats: germans, Catalina i Gabriel
(Prevere); Germana política Apolbnia, nebots

Miguel, Catalina i Francesc, re-nebots, Ma Antònia i
Gaspar; cosins i demés parents volem participar a

les seves amistats aquesta dolorosa pèrdua i
demanam la tengueu present en les vostres oracions.



Una missa i un refresc per celebrar la festa de la patrona.

Noces d'argent com a Sergent Soler

El nostre company
Joan Oliver, compleix
enguany les seves naces
d'argent interpretant el
paper del Sergent Soler
el dia del Firó, dia en
que festetjam la gesta
de l'onze de maig de
1 561 , en que les tropes
mores invadiren la nos-
tra vall.

L'Ajuntament Iliuraró
un senzill i emotiu home-
natge al Sergent Soler
el dia del sopar de
moros i cristians. Per la
nostra banda, enhora-
bona!!!

Joan Oliver no ha
deixat cap any de
participar en la posa-
da en escena de les
famoses batalles, llui-
tant com un bou brau
per aconseguir allibe-
rar la seva ciutat
estimada de l'atac
dels corsaris.

Redacció

El nostre company Joan Alcover fa vint-i-cinc anys que guanya als moros.
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La residéncia d'ancians celebra la
festa de la Mare de Déu de la Victòria

Amb motiu de la festa de la
patrona, els interns i assistents
de la residencia Nostra Senyo-
ra de la Victòria celebraren el

G.M.

La Sala del Contenciós Admi-
nistratiu del Tribunal Superior de
Justicia de Balears ha dictat
sentencia desestimant el recurs
interposat contra el concessio-
nari del Túnel per la familia Isern,
fet que suposa acceptar jurídi-
cament el fet que el Túnel de
Sóller no necessita llicencia muni-
cipal d'obres i activitats.

Els fets

Fou el mes d'octubre del
1990 quan Lorenzo Isern i ger-
mans sol.licitaren de l'Ajuntament
la immediata suspensió de les
obres del Túnel perquè no dis-
posaven de la preceptiva llicèn-
cia d'obres i activitats. Tres
mesos després, davant el silen-
ci administratiu de l'Ajuntament,
es denuncia la mora.

El mes de juliol del 1991
davant la postura totalment silen-
ciosa de l'organisme municipal
els interessats interposaren un
recurs contenciós administratiu
i l'Ajuntament no romená defen-
sa.

La sentencia dictada ara rea-
firma un informe que en el seu
dia l'Ajuntament sol.licità a la

dia de la Fira una solemne missa
concelebrada. En el transcurs de
la missa, a la qual hi participa-
ren cinc capellans de la comar-
ca, s'entonaren diversos càntics
propis de l'acte que es solem-

Conselleria d'Obres Públiques
i que ja advertia de la no neces-
sitat de !licencia.

Sense data

D'altra banda, el conseller
Jeroni Sáiz informe] al Parlament,
en contestació a una pregunta
del diputat Miguel Pascual, que
no estava en condicions de pro-
porcionar una data concreta per
a l'entrada en funcionament del
túnel.

Segons les pròrrogues ator-
gades per la Conselleria, hau-
ria d'estar acabat el 10 d'abril
del 1994. No obstant això,
Sáiz diu que "no me atrevo a
decir si será o no posible".

Els motius d'aquest retard,
ja coneguts dels lectors són,
segons Jeroni Sáiz "la baja
consistencia de los materiales,
problemas geotécnicos en la
boca norte, imposibilidad de
proseguir las labores de avan-
ce en la boca norte debido a
la falta de vertedero, dificulta-
des de ventilación en la boca
sur debido a la distancia desde
las obras a la boca, empeora-
miento de la calidad del frente
por la aparición de dolomías
tableadas y brechas dolomíti-

nitzava, entre els que destacó
l'himne de la residencia.

En acabar, les autoritats locals
presents a l'acte saludaren els
majors i compartiren amb ells un
refrigeri al pati de la institució.

cas en la boca sur, que ha obli-
gado a un mayor sostenimien-
to y menor longitud de paso,
con la consiguiente disminu-
ción disminución del ritmo de
avance".

)emá conclou el
1 Centenari de la

consagració de la
parroquia

G.M.

La parròquia de St.Bartomeu obrirà de pint en ample les
seves portes i s'espera que els feels ompliran de gom a gom
la seva nau i capelles per assistir a la GRAN CONCELE-
BRACIO que presidirá el Bisbe de Mallorca  D.Teodor Ubeda.

Concloure l'any V Centenari d'una solemne consagració
de l'altar, ocorreguda el 20 de maig de 1492, es fa coinci-

dir amb un esdeveniment eclesial també singular: devers un
CENTENAR de ¡oyes i al.lotes rebran, per la unció crismal
del Bisbe, la confirmació en la fe de Jesucrist. Són
una part del jovent de l'horta,  es Port i St. Bartomeu que, des-
prés de dos cursos de Catequesi rebran la confirmació del
seu Baptisme per l'abraçada del Bisbe.

La Concelebració començarà a les 7 del capvespre.
Per aquest motiu, queden SUPRIMIDES les misses de dis-

sabte vespre de l'Horta, Port i Biniaraix.
Els ¡oyes que han de rebre la Confirmació estan convocats

a celebrar el Sacrament del Perdó aquest divendres, dia
14, a les 9 del vespre a la parròquia de St.Bartomeu.

Solemne unció dels malalts
Aquest VI diumenge de Pasqua les parróquies ofereixen

als malalts i més vells que puguin assistir-hi, la possibilitat de
rebre el Sacrament Unció dels malalts, i de fer - ho en
el clima d'una Celebració joiosa.

A Biniaraix es ferá a la missa de les 10 hores.
A l'Horta, a la missa de les 10'30 hores.
A St.Bartomeu a la de les 12 hores.
Al Port també a les 12 hores.
A l'Hospital a la missa de les 18'30 hores.
A Sa Capelleta a la de les 18 hores.
Els malalts impedits de desplaçar-se que avisin als preve-

res i rebran la unció a ca seva.

La familia Isern havia presentat un contenciós 

El ‘...)unal Sumui 1%ml
entén que el túnel no
nece sita permís cliobres



Els "cristians"
J.C.

Com cada any, el segon
dilluns del mes de maig, Sóller
recordó el Firó; la gesta que
l'onze de maig de 1561 feu
que tropes locals baix el man-
dat del Capita Angelots bata-
Ilassin amb una important
flota argelina que baix el
mandat d'Eduldj Ah í volia
saquejar el poble.

Dilluns, després de 432
anys, els laves solleric:s s'ata-
viaren amb robes rnés o
menys adequades per
nutrir les files dels dos loan-
dais per paradojar grotesca-
ment els fets de la jornada
davant l'espectació de propis
i visitants.

La batalla en el Port i en
el camp de s'Oca, el .5aqueig
de la vila, la derroto final i
posteriorment la persecució

Jrrotaren de nou als "moros" en la batalla sollek 4:a
dels invasors, foren reviscuts
novament baix un sol res-
plandent, entre polvora i algu-
nes, o moltes, gotes d'alco-
hol.

Arengats pel Capita Ange-
lats, el Sargent Soler i els demés
militars que estaren igual que
cada any a l'altura de les cir-
cumstóncies, les tropes salle -
riques varen vèncer una
vegada més a les tropes
enemigues. L'honor de les
dones, els béns comunals, les
hisendes particulars i el patri-
moni espiritual quedaren una
any més salvats dels enemics.

Les Valentes Dones dei-
xaren patent una vegada més
la forca amb que derrotaren
als tres darrers moros que que-
daven quan intentaren pene-
trar a can Tamany amb la inten-
ció de violar-les i robar-lis els
béns.
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Aína Moll reconec en el seu pregó l'esforç deis
sollerics per lefensar la seva terra i el seu patrimoni

La pregonera Aina Moll reté homenatge a les persones que ajudaren al seu pare a
acabar el Diccionari català, valencia, balear.

Les Valentes
Dones, investides
durant l'acte del

pregó, han
participat

activament a molts
dels actes de la

Fira.

No aportó dades històriques perquè la commemoració ha assolit la categoria de mite 

La filóloga Aina Moll ha estat l'encarregada enguany de
pronunciar el pregó de fires, acte amb el qual es donen per iniciats

els actes de commemoració de la victòria sollerica contra els
sarrciins de 1'11 de maig del 1561. Moll no volgué aportar dudes

històriques sobre aquella batalla perqué creu que tanmateix el

poble de Sóller ha creat la seva epopeia i, falsa o vertadera,
aquella és la que realment val. Durant l'acte també es procedí a la
investidura de les Valentes Dones 1993 i, una vegada acabat el
pregó, el públic assistent pogué escoltar un bell concert interpretat
per la soprano Joana Llabrés.

Dijous dia 6 es celebró a la
ParrOquia de Sant Bartomeu
l'acte inaugural de les Fires de
maig amb la investidura de les
Valentes Dones 1993 i la lec-
tura del pregó.

Així dones, anaren desfilant
els personatges històrics de la
batalla del 1561 encarnat per
nins, Ilavors les Valentes Dones
del 1992 Margalida Farteza  i
Margalida Fiol, seguides per les
d'enguany Cristina Celió i Aina

Firó

El pregó
Després de la investidura de

les Valentes Dones i de l'inter-
canvi de regals, la filóloga Aina
Moll donó lectura al seu pregó,
que fou un homenatge a totes
aquelles persones que han llui-
tat per la identitat d'un poble,
per la seva terra i pel seu patri-
moni cultural i lingüístic.

Recordó que des de Sóller
partí una iniciativa que perme-

té posar de nou en marxa, des-
prés de llarg temps de paralit-
zació, l'elaboració del Diccio-
nari catalá, valencià, balear ini-
ciat per Mn. Antoni Alcover i
acabat pel pare de la prego-
nera Francesc de Borja Moll; i
aprofità l'avinentesa per home-
natjar aquells personatges sense
els quals el Diccionari potser
encara no seria una realitat.

Per altra banda també Aina
Moll valoró i reconegué la
presencia de la dona dins la
societat sollerica i, a més de la

figura, mítica o real, de les
Valentes Dones, mencionó el tre-
ball de la Biblioteca de Cultura
de la Dona.

Parle, també de la sort dels
sollerics que, a més de la Festa
Major de Sant Bartomeu, tenim
la Fira, una festa organitzada
en favor de l'extern; i de la bata-
lla del 1561, plena d'anècdo-
tes que al llarg del temps han
esdevengutepopeies. "Real o no
real-deia Ama Moll- tant se val".

Alió que sí és real són els
perills que avui en dia ens ame-

nacen i atempten contra la nos-
tra tranquil.litat. Per això con-
clogué el pregó dient que "hem
de continuar defensant afarris-
sadament la nostra terra i el nos-
tre patrimoni".

El concert
L'acte acabó amb un mag-

nífic concert protagonitzat per
la soprano Joana Llabrés qui,
acompanyada al piano per
Rumiko Harada, interpretó
esplèndidament diverses peces
musicals.

Gabriel Mercé 	Rullan, la pregonera Aina Moll
i bona part del consistori actual.
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Fa ¡a cinc mesos que el grup de refugiats
bosnians es troba a Sóller Iluny de la guerra
fratricida que está destruint el seu país. Tot i

trobar-se còmodes aquí el seu pensament
está sempre a Sarajevo, amb els seus

familiars, els seus amics, els seus  veïns, tot
desitjant que aquest infern de violència

acabi prest sense vessar més sang.
El Día del Mundo publicava fa uns dies
aquestes mateixes cinc cartes que avui

reproduïm, escrites per alguns dels nins
aquí refugiats, víctimes del conflicte bèl.lic

que molts d'ells no entenen. Són
pensaments, sensacions i desi¡os realitzats

per nins que semblen feliços i contents, però
que a tothora senten enyorança per un

món, per una gent que qui sap si encara
sobreviuen.

Estimada padrineta:

¡No saps quan desitjaria en aquest moment
acariciar les teves velles mans! Ahir vaig estar tan
trista i infeliç, i he anat junt amb nines que eren
felices i saltaven sobre l'herba amb alegria. Ahir
va haver-hi un altre aconteixement: l'aniversari de
la meya nova amiga que tenc aquí, a l'estranger.
Aquesta nina té padrí, ties i tata la familia reuni-
da ¡unta. Això m'ha fet pensar molt intensament
en tu, padrineta, perqué d'enyor molt, molt. Ja fa
un any que no em sent entre els teus braços i que
no em dius els contes més bonics del món.

Dolça padrineta meya; per aquí tot em pareix
molt bonic i cada vegada que prenc alguna cosa
per menjar, dels abundants fruits meridionals,
m'enrecord de tu perqué sé, encara que sigui peti-
ta -mon pare i ma more ho diuen- que potser no
tens res per menjar, ni fruita, i deixam de parlar.

Estimada padrino, potser mai no rebis aques-
ta carta però mentre l'escric estic amb tu, en els
teus braços, i escolt la teva estimada veu. ¡Com
m'enrecord amb gust d'aquella explenada que
rodejava ca-teva!, on ens reuníem, cada diumenge,
els teus estimats néts, on jugaven sense preoucu-
pacions, saltant tot lo dia, i el vespre ens regala-
ves alguna cosa, allò que més volíem, per a tots
una sorpresa.

Bé, estimada padrino, no puc escriure més per-
qué els ulls se m'omplen de llàgrimes i mon pare
i ma mare no em volen veure plorar. Ells valen
que jo sigui feliç, perquè, diuen, que han vengut
aquí perquè els seus fills no sofreixin les canse-
qüéncies de la guerra que arrassa la nostra  pàtria.

Estimada padrineta, t'estima molt la teva néta
Svjetlana i saluda de part meya tots els qui puguis
saludar, els qui ara estan amb tu.

Svjetlana Mihajlovic'

Estimada amiga frena:

Fa molt de temps que etvolia escriure una carta.
Dels adults he sentit dir que és impossible que la
carta arribi a les teves mans, impossible que arri-
bi a la nostra ciutat d'on hem emigrat, on hem
jugat i on hem deixat moltes pepes que dormen i
ploren. Mai no oblidaré la nostra amistat. Els adults
diuen que la nostra ciutat está en el remolí de la
guerra. Per aixa des de l'any passat no he vist als
meus amics i amigues. Estimada Irena, aquí he
conegut nous amics. Ens divertim i fan que els
meus pensaments arran de la meya patria siguin
més I leus, allá on la guerra ho arrassa tot, i on no
s'hi pot tornar amb gust. Mon pare i ma mare
diuen que no podrem tornar mai. El meu cap infan-
til no sap els motius. Diuen que no tenim casa,
però això no ho entenc de cap manera: com se'ns
pot prendre la nostra casa? qui ens pot impedir
que tornem? Sols som nines que estimam la nos-
tra ciutat i per això vull ardentment tornar i veure't
per abraçar-nos. Estimada amiga meya, si reps
aquesta carta et prec que la contestis. Conta-m'ho
tot: com vius, qué fas. Potser no tens suficient per
menjar? Vas a escola? I coses de tu. La nostra
bona mestra, segueix ensenyant?

Aquí acab amb l'esperança que  rebràs la meya
carta i contestarás, esper una resposta.

T'estima molt i et saluda la teva amiga Sne-
zana. Saluda a tots els nostres amics, les nostres
Barbie, pepes i tot, tot, tot... Adéu.

Snezana Mihajlovic'

Estimat padrí:

Desitj veure't. Som a Espanya, a l'illa de Mallor-
ca. Aquí és perfecte. Tenc molts amics. El temps
és bo, fa molt de sol i puc banyar-me a la mar.
M'agradaria que fossis aquí ¿Teas medicaments
i aliments? Cuida't bé, padrí,  perquè t'estim molt.

Mon pare, ma mare i la meya germana estan
bé. Parlam sempre de vosaltres a Sarajevo. Mol-
tes memòries per la padrineta i les meves ami-
gues. Tots t'estimam molt i la teva néta Lana més
que lot el món. Per favor, padrí, escriu.

Lana Stanic'

Les víctimes de la guerra de l'ex- Iugoslàvia no poden
encara adonar-se del drama que viu el seu poble.

Ferrocarril de Sóller
amb el

Billar Solleric

,Y7y.W
.Artze,v;z - - 	 - -

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

PIZZAS PARA LLEVAR

BAR
CENTRAL

EL BAR DE TOTS



Part del grup de refugiats bosnians el mateix dia de la seva arribada a Sóller des de Belgrad.

Estimat pare:

Després de llarg temps t'escric aquesta carta.
Estam momentàniament a Espanya. Aquí és per
a nosaltres "súper". Tenc molts d'amics, vaig a
bàsquet, vaig a escola, a classe d'anglès i toc la
guitarra. Aquí els espanyols són per a nosaltres
molttranquil.litzadors. Vivim a una casa gran amb
una altra dona i la seva fila. Tenc un quarto per
mi i Nina i la more en tenen un altre. Tenim ali-
ments i sovint anam a comprar. Podem tenir el
que volguem i quan voguem. Aquí fa bastant calor,
prest podrem anar a nedar. Per a mi, aquí és com
si no fossim refugiats. Cadascú té la seva diver-
sió. Els grans fan aerobic, cursets, dansa, i els
més ¡oyes van a bàsquet, a anglès, a guitarra...
Tot això ho rebem de gent de la ciutat.

Pero, tot i això, seria molt millor si estassis aquí
amb nosaltres. T'enyor molt. Frequentment pens
en aquells dies que em portaves als entrenaments
i desig que torni a succeir. Freqüentment m'enre-
cord de Sarajevo, del carrer on hem viscut. Enyor
els meus amics d'escola.

Com que aquesta carta no sols la llegirem tu
i jo, no vull escriure quan t'estim i quan t'enyor.
Sé que tu ¡a ho saps.

T'estima molt,

Srdan Kulenovic'

Estimat pare:

Ja som a Espanya des de fa quatre mesos. T'he
enviat dues cartes i en la darrera, la meya foto.
No sé si les has rebudes. He sabut que arribaren
cartes per la Creu Roja. Ràdio Amateur ens ha
donat dues vegades noves teves i missatges que
ets viu i amb bona salut. Això m'ha fet molt feliç.
Esper que aquesta carta arribi amb qualsevol sis-
tema.

Aquí em pareix bonic. Vaig a una escola espan-
yola. He conegut molts amics i amigues. Tenc entre-
nament de bàsquet. Tots els espanyols són simpá-
tics amb nosaltres. Tots ens volen ajudar i per això
som agraïts. Quasi he oblidat els trets i les gra-
nades. Ara estudiï i visc en llibertat.

T'enyor molt i seria molt feliç si estassis amb
nosaltres. Estic esperant que acabi la guerra i ens
tornem a trobar. Enyor la meya Maja. Vaig par-
tir amb l'autobús i no em vaig acomiadar d'ella.
Estic trist, sense sort per culpa de la guerra.

Estimat pare, cuida't i si pots esciu o telefona
per my:, de Rádio Amateur. Sovint somniï amb
tu i pens quan vendrá el meu dia de sort, quan
podré abraçar-te novament i besar-te.

T'estim molt i pens sempre amb tu.
El teu

Vedran Adburahmanovic'

Cinc bosnians
participen a un
debat a la
Universitat

Joan J. Serra

Dilluns, dia del Firó, tengue lloc a l'Aula d
Graus de la Universitat de les Illes Balears una
taula rodona que, baix del títol Ex-lugosiávia,
ahir i avui agrupó cins dels refugiats bosnians
a SEólIs 

participantsrticipants foren Nenad Stanic, Maja Sto
nic (fila de l'anterior i estudiant de psicología c
la UIB), Stanislava Radovanovic (economista), Olga
Kulenovic i Nadira Dobojlivic (actriu), els quals
explicaren la seva experiencia personal des de
l'inici de la guerra (tots ells eren residents a Sara-
jevo) fins al moment de l'exili, així com les seves
valoracions del conflicto i les seves causes.

En el transcurs del debat va quedar dar que
ningú d'ells desitja la guerra. Fins i tot les seves
famílies són exemples de mescla entre diferents
ètnies i religions. Atribueixen a la manipulació
d'alguns grups i a l'ambició de poder deis poií-
tics el drama que s'està desenvolupant actualment

i"ex'lugoslàvia. Aiximateix, expressaren els seus
es	 re la conveniencia d'una intervenció

'part de la comunitat internación*"
cildelarienseu parer fies 	Ws . 4eis mateixos de sempre,

a guerra, proT 

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
huno, 7— Teléfono 63 01 32

Sant *Jume, 7 — Teléfono 63 12 86
FABRICA: Meto, 48 - Co'n Tobolet - Tel. 63 06 51
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Alguns dels refugiats visqueren els primers
bombardejos sobre Sarajevo. Un record que els

marcará tata la vida.

TRANSPORT J. CASASNOVAS
GASOIL PER CALEFACCIÓ A DOMICILI
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LATEA CAN PAU

Antoni Molino fou derrotat per un pletóric Guillem Pons.

SARD, CATALA i
LOPEZ, guanyadors
de la Diada Puntuable

Martinez, Enseñat i Alemany, quartes classificades.

Buixó

Amb motiu de les Fires i
Festes de Sóller, el C.P. Sóller,
organitzq la "Diada Puntua-
ble pel Ciutat de Palma",
reservada a les categories de
Seniors, Femenines i Juvenils.

Un total de 39 tri pletes par-
ticiparen en aquesta compe-
tició, distribuides de la següent
manera: 21 a la categoria de
seniors, 9 de femenines i
altres 9 a la de juvenils.

Els petanquistes sollerics
prengueren part a totes les
categories.

DISCRETA ACTUACIO
DELS SOLLERICS

Molt discreta ha estat
l'actuació dels sollerics en
aquesta "Diada Puntuable pel
Ciutat de Palma", malgrat hi
havia tripletes amb suficient
qualitat per aspirar a una millor
classsificació.

Una quarta plaça en
seniors i femenines ha estat
el màxim que s'ha pogut acon-
seguir.

CLASSIFICACIONS FINALS
Seniors:

1.- Juan Sard, Enrique

Català, José López.
2.- Pablo Segui, Miguel Del-

gado, Miguel Ramis
3.-Jaime Mezquida, Pedro

Ochoa, Bartolomé
4.- MIGUEL FRONTERA,

JAIME NADAL, MIGUEL DAR-
DER.

Femenines:
1.-Verónica López, Cati

Mayol, Maria José.
2.- Maria Conti, Antònia

Navarro, Isabel Monserrat.
3. -Enriqueta Garcia, Mar-

garita Adelino, Antónia Ade-
lino.

4.- ANA MARTINEZ,
CATALINA ENSEÑAT, MAG-
DALENA ALEMANY

TORNEIG
CLASSIFICATORI PEL
"MASTERS"

La tripleta del C.P. Sóller,
composta pels jugadors Toni
Duque, Andreu Mas i Kolau,
han aconseguit la classifica-
ció per disputar el "MAS-
TERS", una competició que
donara dret als primers clas-
sificats, a participar en els
Campionats estatals de Selec-
cions.

LLOGUERS

Alquiler y Venta de Maquinaria
OBERT ELS DISSABTES DE 9 a 13 h.

C/. Victoria, 48-A - Tel. 63.23.71 - SOLLER

Torneiq de Sa Banqueta

Raja, Oliver i Jover, guanyadors
	Diumenge finalitzó a la	 de premis als primers

	

Societat "La Unión" el Torneig 	 cats.

	

de Ping Pong que s'estava dis- 	 Classificació:
	putant pel Sistema de Lliga, al	 General:
	que hi prengueren part un	 1.- Xim Raja

total de 25 participants. 	 2.- Salvador Reynés

	

El dilluns, el migdia, dia del	 3.- Quique Vivas

	

Firó, es procedí al lliurament 	 4.- Pep Valls.

Raja, Reynés, Vivas i Valls, els quatre primers classificats de la General.

classifi-	 Infantils:
1.- Oliver
2.- Colom
3.- Rodriguez
Veterans:
1.- Toni Jover
2.- Bernat Cabot
3.- Joan Colom

Tennis Taula                          

Veu esportiva 
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Petanca Escacs 

Sóller 9 -
Port 2

Joan

Els escaquistes sollerics es tor-
naren imposar una vegada més
als del Port de Sóller, a la con-
frontació disputada diumenge
passat, a la Plaça de la Consti-
tució, amb bastant de públic assis-
tent.

A destacar la victòria d'en
Guillem Pons damunt l'etern
guanyador Antoni Molino, i la
derrota den Toni Colom davant
en Pep Montaner.
Resultats:
R. Marqués 1 - Galindo O
J. Aguiló 1 - D. Smith O
A. Colom O - J. Montaner 1
J. Morell O - M. Sebastian 1.
J.M. Abellq 1 -J. Valera O
M. Arbona 1 - F. Esteve O
H. Guerrero 1 - A. Darder O
G. Pons 1 - A. Molino O
J. Frontera 1 - F. Rado O
M. Ferrer 1 - M. Oliver O
J. Aguiló 1 -J. Casasnovas O.



1
C.F. SOLLER

2
FERRERIES

Tercera divisió
s
	 J. G.	 E. P. F. C..	 Nos.
1 CD Manacer. .... 36 24 6 6 89 37 54 + 18
2 Mallorca Atoo. 	 36 22 6 8 89 37 50 +	 14
3. Sta Eulalia 	 36 20 9 7 56 32 49 + 13
4 Playas Calviá 	 36 22 4 10 65 38 48 + 12
5. At Baleares 	 36 15 12 9 56 42 42 + 6
6 UD Poblense 	 36 18 5 13 50 39 41 + 5
7 CD Alayor 	 36 15 10 11 55 46 40 + 4
8	 CF Soller	 ..... 36 15 8 13 56 46 38 + 2
9. CD Ferreras 	 36 14 9 13 44 43 37 +	 1
10 CD Ferriolense 	 35 13 11 11 33 36 37 + 3
11 CD Cala Mrllor 	 36 14 9 13 49 54 37 +	 1
12 CD Cardessas  	 35 8 15 12 36 42 31 - 5
13. At. Ciudadela 	 36 1 1 9 16 45 58 31 - 5
14 UD Arenal	 . 36 12 6 18 39 48 30 - 6
15 CD Constancia 	 36 11 8 17 48 53 30 6
16 CD Esporlas 36 10 9 17 38 59 29 7
17 SD Pormany 	 36 8 11 17 31 59 27 - 9
18 Porto-Cristo	 . 36 11 4 21 38 59 26 - 10
19 CD Uosetertse	 ..... 36 7 9 20 40 65 23 - 13
20 CD Son Roca 36 5 8 23 26 89 18 - 18

Primera regional
1. Margarltertee 	 31
2. Soledad 	  30
3. Artá 	  30
4. Sta. Eugenia 	  30
5. Petra 	  29
6. Ses Salines 	  30
7. Port Sóller 	  31
8. Independiente 	  30
9. Collerense 	  29
10. Rotiet Mol. 	  30
11. SArracó 	  30
12. Barracar 	  30
13. Ferriolense 	  29
14 Escolar 	  30
15. Cide 	  30
16 Montaura 	  29
17. Alquería 	  30

G. E. P. F. C.. Ptos.
18 10 3 63 28 46 + 16
18 9 3 71 30 45 + 15
17 6 7 77 37 40 + 10
16 4 10 62 49 36 + 6
IP 11 6 54 30 35+5
14 7 9 52 53 35 + 5
14 5 12 47 38 33 + 1
11 9 10 56 45 31	 +	 1
12 7 10 37 49 31	 +	 1
7 14 9 44 48 28 - 2
8 10 12 41 48 26 - 4
8 9 13 48 65 25 - 5
5 13 11 30 40 23 - 5
8 6 16 34 55 22 - 8
6 10 14 38 60 22 - 8
7 4 18 43 67 18 - 10
3 6 21 31 86 12 - 18

Port de
Sóller 1 -
Escolar O

Bielet

Port de Sóller: R.Gar-
cía, Coll, Galindo, Ruiz,
Sacarás, Coca, Ros (Forte-
za minut 60), Cabot (Vidal
minut 75), Festus (larguera
minut 70), Barrero (Arbona
minut 89), A.García.

Escolar: López, La Torre,
Morí (Alzina II minut 85),
Ribot, Ramon, Alzamora,
Zafra, Fuster (Requena minut
75), Pascual, Rechac i Alzi-
no 1.

L'arbitratge del partit va
córrer a càrrec del senyor
Sánchez Acosta ajudat
pels senyors Vivancos i Gri-
malt, que mostrà targes gro-
gues als jugadors locals Fes-
tus (minut 35) i Cabot (minut
55) i als jugadors visitants
Alzamora (minut 60) i Alzi-
na (minut 80).

Gols: L'únic gol de/par-
tit fou marcat per Barrero d'un
xut en el minut 88.
La copa de Sa Fira
queda a les vitrines
del Port de Sóller.

El passatdiumenge dema-
tí en el camp Infante Lois, el
Port de Sóller i l'Escolar de
Capdepera disputaren el
partit corresponent a la jor-
nada havent en litigi el Tro-
feu donatpel Magnífic Ajun-
tament de Sóller en motiu de
Sa Fira.

El partit fou molt entre-
tengut i disputat arribant al
descans amb empato zero,
tenint els jugadors locals
més oportunitats de
marcar que no eren mate-
rialitzades. Després del des-
cans es va seguir amb la
mateixa tónica i quan parei-
xia que el partit acabaria
amb el resultat inicial, Barre-
ro marca l'únic gol del par-
tit que va fer justícia al mar-
cador aconseguint la victò-
ria que valla els dos punts
en joc i el trofeu.

Vinent parta: El diu-
menge que ve (passatdemó),
els jugadors del Port de Sóller
es desplaçaran per jugar el
darrer partit de la tempora-
da contra el Barracar,
aquestequip és asequible per
treurer-hi algun punt, és de
desitjar que no tornin de buit
per deixar un bon gust de
boca com a despedida.

Futbol 1 2 Regional 
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Un partit de Sa Fira
poc entretengut
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Bielet

Sóller: Juan/o, Vázquez,
Nadal, Brugos, Tovar, Martín,
Ferrer, Cladera, Tolo, Carmelo
i Edu (Rodríguez minut 63).

Ferrerias: Tobal, Martí,
J. Carlos, Jandro, Mercada!, Bar-
ber, Tolo, L.Goñalons (Seto minut
88). T.Goñalons, Olvera i  Llo-
renç (Bosch minut 79).

L'arbitratge orló a càrrec del
senyor Navarro Mach:: aju-
dat pels senyors Martí LLabrés
la segona part del parid perquè
un dels dos arribó tard i a la pri-
mera sols hi havia un linier.
Mostró; targetes grogues als
jugadors locals Brugos (minut
25), Tolo (minut 68) i Tovar (minut
82) i als jugadors visitants Jan-
dro (minut 52) i Olvera (minut
87).

Gols: Tolo en el minut 33
marca 1'1-0 aprofitant una pilo-
ta que no va poder blocar el
porter visitant. T.Goñalons en el
minut 82 marca 1'1-1 de penal,
un penal molt rigurós; el mateix
Goñalons en el minut 86 marca
1'1-2 rematant tot sol un centre
de Barber.

La copa de Sa Fira yola a
Menorca.

En un camp amb molt bones
condicions i amb un vent que
no aturà en quasi tot el partit,
el Sóller i el Ferreries dispu-
taren el passat diumenge cap-
vespre un partit d'aquests que
no passaran a la història per
haver estat entretengut. Amb
la presencia a les graderies
de les primeres autoritats locals
i les Valentes Dones que abans
d'iniciar el partit feren la
corresponent treta
d'honor. Era una molt bona
ocasió per demostrar que si
els sollerics han anat en algu-
nes jornades classificats dins
els sis primers era per qualque
Cosa.

El partit comencá i des del
principi es notó un Sóller volun-
tariós però que sofria per guan-
yar; els sollerics dominaven
sense agobiar al porter Tobal,
els minuts passaven i no es feien
clares oportunitats per
marcar. En el minut 33 vàrem
tenir la sort de cara i una pilo-

ta sense molt de perill que el
porter visitant no pogué blocar.
Un Tolo molt oportú marcó el
primer i únic gol local; es varen
tenir altres oportunitats abans
d'arribar al descans que no
foren aprofitades, mentres que
els visitants en jugades a pilo-
ta aturada en els minuts 16 i
25 varen tenir les seves, arribant
al descans amb aventatge local.

Després del descans no
fermàrem el resultat.

Just començada la segona

part, Juno jo salvó un gol can-
tat que hagués estat empat; es
va fer el canvi d'Edu per Rodrí-
guez tenint aquest, dues opor-
tunitats ciares de marcar minuts
75 ¡78, en Tolo tingué una altre
oportunitat clara de marcar en
el minut 81 acabant amb cór-
ner.

En el minut 82
empataren el parta.

Un minut després que Tolo
dugués el perill a la porteria visi-
tant, en una jugada d'atac visi-
tant en Carmelo disputó una pilo-
ta en un contrari pitant l'árbitre
un penal molt protestat, xutant-
lo en Goñalons qui el materia-
litza empatant el partit.

Quatre minuts després
ens feren el gol de la
derrota.

Quan corria el minut 86 Bar-

ber fa una gran jugada i el seu
centre és rematat a la xerxa per
Goñalons qui es trobava tot sol
i en quatre minuts ens havien
capgirat el resultat acabant
el partit amb aquest 1-2 que es
pot admetre com a just enduent-
se els menorquins els dos punts
i la copa de Sa Fira, que des de

fa uns anys ens resulta esquiva.

Partit vinent: Passatdemó
diumenge a les 18'00 hores el
Sóller torna a jugar al camp
Maiol i ens visita el Santa
Eulàlia, será el penúltim partit
de la temporada i la despedi-
da per enguany de la lliga al
camp den Maiol, contra aquest
equip Eivissenc si que ens cos-
taró guanyar. Hem d'esperar que
els al.lots de Bestard no perdo-
nin cap oportunitat de marcar i
dobleguin aquest gallet.



Son Ferriol 2 -
Sóller 5

Alineació: Miguel, Isma-
el, Enseñat, Alex, 1\fofre, Jordi,
Bota, Timoner, Marcos, Pas-
tor, Ramiro (Campos, Martí,
Arbona).

Gols: 0-1 Marcos, 0-2
Marcos, 1-3 Ramiro, 1-4 Mar-
cos, 2-5 Ramiro.
Comentari:

Sense cap mena de dubte
va ser el millor partit disputat
fins ara. En tot moment el Sóller
controló el partit, jugava la pilo-
ta com vana i creava moltes
ocasions de gol.
Ramiro destacat.

A un partit on tot surt benís-
sim ha estat gràcies a tot
l'equip però d'entre els jugo-

Marcos autor de tres gols.

dors cal destacar a Ramiro
on demostró una vegada més
la seva bona qualitat com a
¡ugador d'equip.

Demà Sóller-Rotlet Molinar.

Estudiants 2 - Sóller 1
Toni Lladó

ore!!, Burgos, Puig, Miki, Ros, Casas,
I, (Cali, Enseñat, Colom, Caldentey).

a aconseg u it el quart lloc, però
de Higa . s'hagués pogut

u molt igualat e bas-
võ montenir l'empat

aprofità un Ciarforo dtk..00. per
Brem que lo proper tiempo rada

era.

Sóller: Poma
Bra e, Car

Infantil tercera regional

Benjamins

Antoni Burgos
guardonat
pels Veterans
de Sóller

Joan

El polivalent Antoni
Burgos fou homenatjat dis-
sabte passat per l'agrupació
de Veterans de Sóller,
Penya Barcelonista de
Sóller i Esportiu Sóller.

A l'acte hi assistiren la
Batllesa de Sóller, Isabel
Alcover, Valentes Dones
i Autoritats.

Un cop acabat el partit
entre els Veterans Sóller i els
Veterans de Mallorca, amb
resultat d'empat o dos, foren
lliurades les tres plagues
commemoratives a l'actual
Regidor d'Esports pel reco-
neixement a la tasca realit-
zada durant molts d'anys
amb bé del futbol de la nos-
tra localitat.

C.F.Sóller 1 -
Génova 2

Alineació: Alcover,
París, David, Colom, Moli-
no, Seguí, Castañer,
Pomar, Valcaneras, Rodrí-
guez, César (Enseñat,
Hernáiz, Juárez).

Gols: 1-1 ene/minut
40 de la primera part,
Pomar remata unes fores
/largues tretes per David.

Jaume Alcover targe-
ta groga; César, Valca-
neras, Hernáiz i Rodrí-
guez targeta vermella.

Comentari:

La diferencia de gols
havia de ser de dos per
poder passar a la següent
ronda de la copa Presi-
dent on el partit d'anada
es va perdre de 2-1. El
Génova es dedicava a
mantenir el resultat que li
era favorable i a perdre
temps juntament a cer-
car polémica per
posar nyirviosos als
sollerics, cosa que acon-
seguiren.

El Sóller comencd bé,
tot i que després s'embrotó;

disposaren d'ocasions cia-
res com la de Rodríguez
que a la treta d'una falta,
la pilota s'estavallá al tra-
vaser cosa que hagués
pogut ser aventatge en el
marcador; d'aquí es va
passar a anar per davall
en el marcador i en
nombre de jugadors
¡a que César en el minut
26 va ser expulsat.

El Génova en el minut
39 en una falta a la fron-
tal de l'àrea la ben apro-
fità i fa 0-1, però en el minut
40 Pomar pogué igualar
el resultat i comencó de
nou.

A la segona part, sols
el pal de David i el reci-
tal de targetes vermelles
que va fer Várbitre crida-
ren l'atenció del públic, pel
demés res.

Amb aquesta derrota
els juvenils acaben la
temporada i a descan-
sar fins que sigui l'hora de
preparar la següent.

Llorenç
Garcia,
clar
guanyador

Joan

Amb un poc de retard
damunt l'horari previst,
començava a les nou i mitja
del matí el Torneig Fira de

Maig 93, de carácter local,
organitzatpel C.A.S. Nautilus.

Molt bon temps, sense gens
de vent, tinguent la mar molt
calma.

La oroya concluiria a les
quatre i mitja, fent-se segui-
dament la pesada en el local
social.

Al lliurament de premis hi
assistiren els Regidors Antoni
Burgos i Francesc Cañellas.

Classificació:
1 .- Llorenç Garcia, 6.175
punts.

2.- Vicenç Montaner, 4.340
3.- Agustí Cladera, 2.190
4.- Joan Navarro, 1.360
5.- Guillem Reynés, 950
6.- Bartomeu Martí, 620
7.- Mateu Enseñat, 620
8.- Josep Capó, 600
9.- Francesc Estarellas, O
9.- Jaime Coyas, O

Peca majar: Vicenç Mon-
taner (Bujol 700 grams).

Majar número peces:
Llorenç Garcia (7).

1 6
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Futbol cadet

Cala Submarina

Futbol base

Futbol base

Son Gotleu 5 -
Sollerense 4

Alineació: Guillem,
Mas, Ripoll, Ventura,
Quico, Torneu, Pedro,
Xisco, Héctor, Joan, Javier
(Fontanet, Toni Arbona,
Ravi i Bruno).

Gols: 0-1 Ripoll als tres
minuts de comen car el par-
tit de fora /'àrea amb un fort
xut.

0-2 Pedro tres quart de
l'anterior, també un fort xut
que anà per tot l'escaire.

1-3 Héctor rematant una
passada de X.Enseñat.

2-4 Javier Muñox apro-

Juvenils

fitant una badada defensi-
va es fa amb la pilota i marca.

Comentari:

Va haver una part per
cada equip, la primera pel
Sollerense que arribó d'anar
al descans amb una diferén-
cia de dos gols (2-4) però
que a la segona part el Son
Gotleu pifie], imposà una
forta pressió que el Solle-
rense no pogué aturar
i es va fer amb una victòria

que a la milla part ningú s'ho
hagués pensat.

Demó Sollerense-Pla de
na Tesa.

Millor golejador 

Trofeu
Pizzeria
Randemar -
Veu de Sóller

La classificació pel tro-
feu que es donará a final
de temporada, al millar
gole¡ador del Port de Sóller
és la següent:

1.- Galindo, 11 gols.
2.- Barrero, 10 gols.
3.- Festus, 6 gols.
4.- A. Manrique, 3 gols.
4.- Rivera, 3 gols.
4.- Cabot, 3 gols.



Els corredors d'en Ramis dominaren tata la cursa com volgueren, copant les quatre primeres places.

Campió de les Balears:
Alexandre Llobera.
Sub-Campió de les
Balears: Albert Nuñez.
Medalla Bronze: Jordi
Garcia.

1.-Alexandre [lobera, 1-0931".
2.-Albert Nuñez, 1-1122"
3.-Jordi Garcia, 1-1146"
4.- Mateu Calbet, 1-1256"
5.-Josep de las Heras, 1-1303" ,
6.-Pere Moncadas, 1-1304".
7.-Pere Moreno, 1-1306"
8.-Emili Genovart, 1-1316".
9.-Maties Roig, 1-13'19"
10.-francisco Hammoudand, 1-13'22".
11.-Josep Tur, 1-1328"
12.-Rolando Villa, 1-1329".

13. -Josep Ribas, 1-1344"
14.-Mateu Sureda, 1-1416".
15.-Xavier Mercada!, 1-1435".
16.- Francesc Ruiz, 1-1533".
17. -Jaume Torres, 1-1556".
18.-MARGALIDAGORNALS, 1-1600".
19.-Vicente Llevana, 1-16'40".
20.-Francesc Garcia, 1-1640".
21.-Gerardo Coll, 1-1650".
22.-Guillem Martorell, 1-1650".
23.-Gabriel Gomis, 1-1659".
24.-German Sthil, 1-1712".
25.- Joan Ribas, 1-1836"
26.-Jordi Mulet, 1-1836"
27.- Miguel Roig, 1-1845"
21- Victor Fernández, 1-2050".
29.-Llorenç Verd, 1-2051".
30.-Francesc Sánchez, 1-2140".
31.-Albert Ribas, 1-2603".
32.-David Neira, 1-38'40".
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Ciclisme

XXVI Campionat de les Balears de Muntanya, per a Juvenils 

Autèntic festival a càrrec
deis Illa de Mallorca

Exit sense prececlents. Tres equips eivissencs i un menorquí es
desplaçaren a la nostra Ciutat per participar a la cursa regna del
Calendari Illenc a la que hi prengueren part un total de trenta-sis
corredors, entre ells -per primera vegada al llarg de tot el seu
historial- una agradable, atractiva i simpática corredora femenina
aficionada, Margcdida Gornals, que amb un impecable estil
culminaria la seva ascensió en el lloc divuitè de la general.

La cursa, des de les primeres pedalades, es convertí en un
autèntic festival del lila de Mallorca que copó, brillantment,
així com volgué, les quatre primeres places.

Alexandre Llobera, al més alt del podi, ben arropat pels seus coequipiers Albert
Nuñez i Jordi Garcia. Les Autoritats i els personatges històrics es sumaren una

vegada més en aquesta gran matinal esportiva.

Joan

Amb una puntualitat digna
d'elogi, desgraciadament no
massa habitual en aquest tipus
d'actes esportius, trenta-sis
esportistes -entre ells lo corre-
dora aficionada Margalida
Gornals- prenien la sortida,
amb totes les seves il.lusions
posades amb el maxirn galar-
dó Balear de Muntanya, sense
despreciar els sucosos premis
d'aquesta oroya conceptuada,
des de fa bastants d'anys, com
la millor i més ben paga-
da de les Balears.

Ja de sortida es confirma-
ren els pronòstics. Dei; de la
primera pedalada la cursa es
convertí en una auténtica bata-
lla campal sense treva.

A la primera baixada cap
al Port, dos dels correclors del
veterà Director Esportiu Ramis,

seguint una planificada i estu-
diada táctica donaren el pri-
mer avis seriós.

Al segon pas per Ca'n Repic
n'Antoni Barceló i en Jordi
García portaven ja més d'un
m inut d'avantatge damunt el com-
pacte pilot del que ja s'havien
despenjat dos homes (Romera
passà a més de dos minuts).

Els fugats, amb perfectes relleus,
van augmentant considerable-
ment la seva diferencia. Al pas
pel Monument, a punt d'embes-
tir l'escalada del colós illenc, por-
taven 1'20" damuntel gran grup,
dins el que destacava -com no-
na Margalida Gornals.

David Neira, amb bastant
de retard, tancava la caravana.

ELS ILLA DE MALLORCA,
SENSE PIETAT.

Comencem la pujada. Avan-
cem a David Neira al pas per

Sa Capalleta. Fins al creuer de
Fornalutx no agafem al petrer
Francesc Mas, en el mateix
moment en que en Pedro Ortiz
optava per la retirada.

Amb un sol que xapava
roques seguim l'ascensió. A la
coneguda volta dels poblers, -
a la que minuts abans s'ha vio
desencadenat la batalla final
(Jordi García havia deixat a
Antoni Barceló un poc abans
de So Capelleta) trobem a
n'Albert Ribas, en solitari. A la
recta del Mirador un estirat
segon pilot, de quinze o setze
corredors, dins el que puja na
Gornals, que no cedeix un pam
de terra al seus adversaris.

Passat el Mirador conectem
amb el primer grup, d'una dot-
zena d'integrants, que ja
comença a desfer-se degut al
fort ritme imprés.

En Ramis ha seguit la tácti-
ca oportuna i ha sabutcol.locar
els seus homes en el lloc i en
el moment oportú.

Després d'assegurar-se el pri-
mer lloc amb en Llobera -que
va fer una pujada sensacional-
fa saltar a n'Albert Nuñez que
enllaça amb en Jordi Garcia,
controlant en Mateu Calbet als
seus més directes rivals.

Resumint: La pujada
només tingué un color: Illa
de Mallorca.

BASTANT DE PUBLIC A
L'ARRIBADA.

Amb quasi dos minuts
d'avantatge Alexandre Llo-
bera, creuà en solitari, per

davall la pancarta d'arribada,
aplaudit pels nombrosos afi-
cionats congregats a pocs
metres de l'entrada del Túnel
Gran del Puig Major.

Les cares de cansanci i
d'esgotament (alguns necessi-
taren assistència de la Creu Roja)
manifestaven clarament, que la
majoria havien lluitat i l'havien
donat tot fins als darrers metres.

Josep Tur G. D. Pitu - Eivis-
so fou el primer corredor forá
classificat, aconseguint el lloc
onzè de la general.

EL WURAMENT DE PREMIS
El Restaurant Es Canyís, !loe

de sortida-fou una vegada més

Classificacions:

l'escenari ideal pel lliurament
de premis, presidit per Toni
Vallori (President de la Fede-
ració Territorial Balear de Ciclis-
me), Jaume Oliver (President de

l'entitat organitzadora), Anto-
ni Burgos (President de la Comis-
sió d'Esports de l'Ajuntament
de Sóller), Annette Perrotte (Es
Canyís), Valentes Dones i per-
sonatges històrics.

L'agradable i esportiva mati-
nal, amb la que el Club Ciclis-
ta "Defensora Sollerense"
iniciava els actes commemo-
ratius del seu vint-i-cinquè ani-
versari, es tunca amb un exqui-
sit refresc oferit pel Restaurant
Es Canyis a tots els assistents.

L'atractiva Margalida Gornals posa la nota de color a la matinal
esportiva.



Brillant retorn de Gaspar Cortés al món competitiu.

Manacor 6 - Sa Botigueta 2

Una altra partida
pels sollerics

Port i Sóller 3 -
Soledat 1

Parta
entretingut
i victòria
local

B.P.

El passat dissabte cap-
vespre, en el Camp d'en
Maiol, els Veterans Port i
Sóller i el Soledat dispu-
taren un partit amistós en
el qual es trobaven en joc
els trofeus donats pel Mag-
nífic Ajuntament de Sóller.

L'arbitratge va córrec a
càrrec del bon aficionat
solleric Pep Torrens, que
abans de començar el par-
tit rebé una placa comme-
morativa per la seva gran
i desinteressada col.labo-
ració cap al futbol.

La primera part fou molt
competida, arribant al des-
cans amb empat a un gol.

A la segona partels jugo-
dors locals marcaren dos
gols més, logrant la victò-
ria, aconseguint el trofeu de
guanyadors. Els visitants es
tinçueren que conformar
arn3 el de consolació.

Després del partit els
jugadors locals convida-
ren als contraris i arbitres
a una bona berenada de
coques mallorquines.

Els
deianencs
segueixen
conquerint
triomfs

Joan

El deianenc Sebastià
Ripoll s'imposà brillantment
dins la seva categoria, el
passat dissabte dia 8, a la
Cursa Aniversari del C.C.
Artanense disputada pels
socials, a la que en Joan
Horrach (germà d'en Xes-
qui) aconseguí el tercer lloc.

Per la seva part en Xes-
qui entró en el lloc novè a la
mateixa prova, a la cursa este-
lar d'aficionats, a que s'imposà
en Miguel Arbona.

Primera victòria d'en Bartomeu Palou.
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Colom.
Classificació:
1.- Gaspar Cortés, 14 punts
2.- Josep Aguiló, 10
3.- Maties Casasnovas, 10
4.- Pere Magraner, 6
5.- Pere Jaume, 6

Els sollerics aconseguiren dos
punts més en aquesta darrera sor-
tida a Manacor.

Fou la primera victòria acon-
seguida pen Bartomeu Palou
al llarg de tota la Lliga.
CLASSIFICACIONS:
Ballester 35 - Plomer 16
Cabrer 35 - Jorquera 14
Morey 25 - Palou 29
Garau 30 - Pomar 15
COMENTAR!:

Tomás Plomer uge: amb un
jugador de Primera Categoria
Nacional. Basta veure la seva mit-
¡ano 1'00. Així i tot en Tomás va
fer una bona partida aconseguint
arribar a 16 caramboles. (Va fer
una tacada de 4).

Jorquera. Si bó era en Bailes-
ter igual era en Cabrer, aconse-
guint practicament la mateixa mit-

Joan

6.- Joan Socias, 6
7.- Francesc Roman, 2
8.- Martí Ferrer, 2

L'entretinguda matinal espor-
tiva acaba amb un bon refresc
oferit per l'organització a tots
els assistents.

jana. En Jorquera arribó a 14
caramboles. Aquesta partida li ha
fet baixar un poc la seva mitjana.

Palou. Primera victòria acon-
seguida pen Palou al llarg de la
Lliga. Tingué un adversari a la seva
mida. La confrontació fou bastant
igualada, i el solleric amó practi-
cament tot el temps davant per
poquescaramboles. Aconseguí
tacada de 5 i una de 4.

Pomar. Encara que perdé
millorà un poc el seu joc. La !lás-
tima es que tingué davant un
adversari que tregué una mitjana
de 0'7.
VINENT CONFRONTACIO

Dissabte a les 15'30 hores, Sa
Botigueta - Inca, en els locals de
la Unión, de Sóller. Recordem que
a la partida d'anada els sollerics
aconseguiren empatar amb aquest
equip, pel que s espera una apa-
bullant victòria.

Billar

Torneig Fira-93

Gaspar
Cortés
torna
peis seus
furs

Joan

Clar triomf d'en Gaspar
Cortés al Torneig Fira-93,
organitzat com de costum- pel
"Circulo Sollerense".

En Gaspar s'imposa per
quatre punts d'avantatge
damuntels seus més immediats
rivals Josep Agulló i Maties
Casasnovas, que tingueren
que fer una partida de desem-
pat disputant-se el segon lloc.

Baixa a Segona Categoria
el darrer classificat Martí
Ferrer, i puja a Primera el guan-
yador de la segona Alfons
Labrador.

Tercera Divisio
La propera
'ornada:
SOLLER - STA. EULALIA
Ferreries - Poblen se
Ala ior - Llosetense
Son Roca - Porto Cristo
Constancia - Cardessar
Cala Millor - Platges
Ferriolense - Mallorca At.
Manacor - At. Baleares
Arenal - Ciutadella
Esporles - Portmany

Golejadors de
Tercera:
23 gols: Femenias (Manacor)
18 gols: Tuduri (Manacor)
17 gols: CHRISTIAN (SOLLER)
16 gols: Fabian (Mallorca At.)
15 gols: Nofre (Manacor).

La millor tacada, dins la Pri-
mera Categoria, fou pen
Roman, i el Premi a la Col.labo-
ració pen Joan Arbona.

Assistiren al lliurament de
premis els Regidors Bernat
Cabot, Ramon Socias i Jaume

10 gols: ALFONS (SOLLER)
6 gols: FERRER i AGUILO
(SOLLER).
4 gols: CLADERA i TOLO
(SOLLER)
2 gols: MARTIN, VÁZQUEZ i
TOVAR (SOLLER)
1 gol: EDU, RODRIGUEZ, CAR-
MELO, (SOLLER)

Primera Regional
La propera
jornada
Artà - Escolar
Independiente C/R - Colleren-
se.
Petra - Soledat
Santa Eugenia - Cide
Montaura - Rottet Molinar
Ferriolense - Alqueria
S'Arracó - Ses Salines
BARRACAR - PORT DE SOLLER

Futbol Veterans 

Ciclisme

"Fires i Festes de Maig"
1993

SOPAR DE GERMANOR DEIS
PARTICIPANTS AL FIRÓ 93.

Lloc: Camp Municipal d'en Maiol.
Dia: divendres 21 de maig.

Hora: 21:00 hrs.

Sóller a 13 de maig de 1993.
La Batlessa.



BAS
Per. JOTA

J.Mariana 27 -
S.Maria 44

Amb molta facilitat el Santa
Maria ha superat l 'eliminatòria,
degut a que les locals es veren supe-
rades per un rival que en tot moment
va dominar. Tan sols l'entu-
siasme de les locals va permetre
que la derrota no fos més clara.

Tir al Plat

Torneig Fira-93 

Jaume
Flora rompé
la mala
ratxa deis
sollerics

Santi

Cinquanta-quatre tiradors
i trenta trofeus en litigi a la
Tirada Fi res i Festes-93, orga-
nitzada per la Secció de Tir
al Plat de la Societat de Caça-
dors, amb la collaboració
especial dels Ajuntaments de
Sóller, Fornalutx i Deià.

El vent fou el protagonista
de la diada, disputada el diu-
menge passat en el Camp de
Tir de Muleta, pel que els per-
centatges han estat tan baixos.

Aquestes foren les classi-
ficacions:

General:

1.- Jaume Florit,
22/25.

2.-Antoni Beban, 22/25.
3.- Antoni Fluxá, 21/25.
4.- Francesc Romero,

21/25.
5.- Joan Enseñat,

20/25.

Segona Categoria:

1.- Antoni Fluxá, 19/25.

Jaume Florit aconseguí el
triomf absolut, que feia ja 3

anys que no quedava a
Sóller.

2.- Gregori Alberti,
18/25

3.- Pere Coll, 18/25.

Tercera Categoria:

1.- Antoni Tamany,
17/25.

2.- Miguel Coll, 16/25
3.- Miguel Estarellas,

16/25

Classificació Local,
sense comptar la
General:

1.- Jordi Vicens, 16/25.
2.- Miguel Cifre, 15/25.

Veterans:

1.- Pere Coll "Falet",
16/25.

Juniors:

1.- Rafel Piza, 14/25.

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.

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 pera cale-
facció a domicili. Telf.
63 14 62 i 63 03 87.

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

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

VENTA DE PISOS
en Las Perlas, Puerto
de Sóller, vistas sobre
la bahía. Inf. 632851.

SE ALQUILA local
comercial en c/ Jaume
Torrens, frente "Forn
des Port" (antes ferre-
teria Bernat).Inf.
631596.

VENDO TRESILLO
más mesita centro en
buen estado. Inf.
630986, noches.

OPORTUNIDAD,
VENDO CHALET en
Puerto de Sóller, 133
m2 con jardín.
C/Antonio Montis, 12.
Muy buen estado. Telf.
634310.

CENTRE ALA D'OR,
cercam al.lota de 18-
25 anys per feina de
consultori. Inf.
633091.

UNIVERSITARI
dóna classes de repàs
de matemàtiques, físi-
ca i química a estu-
diants de primer, segon
i tercer de BUP. Telf.
633216 o 631398.
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S.Josep 48 -
J.Mariana 26

El Sant Josep A és un equip
molt alt que va imposar la seva
Ilei en els dos partits que s'han
jugat. El Mariana Tren De Sóller
va jugar millor aquest partit però
en cap momentes va veure capaç
d'oposar una serie resistencia.

CADET FEMENI

J.Mariana 15 -
Petra 31

Una vegada més les cadets
jugaren un mal partit ple d'erra-
des i imprecisions. La seva esca-
sa concentració en el joc per-
mete que les de Petra no ten-
guessin problemes per imposa r-
se.

INFANTIL FEMENI

J.Mariana 36 -
Sineu 28

Mal partit de les infantils i
del qual es pot dir que el més
important és el pas a la final. El
J.Mariana va dominar des d'un
primer moment agafant una
aventatge de 10 punts.
Després d'una Ileugera reacció
de les jugadores de Sineu, les
solleriques deixaren el partit
sentenciat al darrer quart.

CADET MASCULI

Artà 59 -
J.Mariana 58

Partit estrany amb una pri-

mera part que va ser dels visi-
tants, arribant al descans amb
vuit punts d'aventatge (17-25)
gràcies a una bona defensa.

La segona part va ser com-
pletament diferent i en 15 minuts
de mala defensa els d'Artà es
posaren per davant. La nota nega-
tiva del partit foren la lesió de
Celia abans de començar el par-
tit i els tirs lliures que es fallaren
(8 de 23). Així no es pot guan-
yar un partit amb tanta igualtat.

Anotaren: Rota, Cobas
70, Frau 6, Celia, Cifre 3,
Rullan, Gajic 3, Vicente 16,
Morell 9, Oliver 11.

A les 17 h, cadet masculí
J.MARIANA - ARTA



L'art de Francisca Martí i el disseny de "Fora Vila" es conjunten en el nou cartell.

Es presenta en societat el cartell
i eqogotipus de 5a Mostr - 1

Redacció

Precedida d'una breu intro-
ducció per part de la batlessa i
en presencia d'un considerable
nombre de públic tengue lloc a
la sala magna de l'Ajuntament
l'acte de presentació del cartell
i del logotipus que presidiran
enguany la XIII Mostra Inter-
nacional Folklórica, que como-
taró amb la col.laboració i el
suport econòmic de la Caixa de
Balears "Sa Nostra", del Govern
Balear i d'altres organismes.

En presencia de l'autora del
cartel!, l'artista Francisca
Martí, l'empresa dissenyado-
ra "Foro Vila" de Biniaraix
donó a conèixer els trets esté-
tics essencials del cartell, que
constitueix la seva contribució
altruista a la Mostra.

Tres figures dansant

El logotipus está constitilit per
tres figures estilitzades abraça-
des per l'esDatIla en actitud de
dansar: el cissenyador explicó

Correr de 1

inno
va c o
MODA

Ja fa un anyi

amb nosaltres,
,opa de cava un
% de descompte.

dia 15 de maig

Podem veure al President del Congrés, Félix Pons.

Museu Balear
	de 	

Ciències Naturals

Denlà dissabte a les 7'30 h. breus conferències relacionades ami)

l'exposició FIL•LATÉLICA: "LA COL.LECCIÓ ELS BOLETS
vista per un micóleg" a arree de Carles Constantino i LA
COLECCION EL MUNDO SUBTERRANEO vista por un
espeleólogo, a arree de Ángel Ginés
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Mostra Internacional Folklórica

Félix Pons a Sóller
Redacció

El passat divendres es
celebra un sopar a l'hotel
Espléndit, amb la presencia
del portaveu del grup muni-
cipal del PSOE, a l'a junta-
ment de Sóller i candidata!
Congrés Ramon Socies, la
batlessa de Calvià Marga-
rita Nájera, el candidat al
Senat Antoni Garcías i  el Pre-
sident del Congrés Félix
Pons.

Al mateix hi assistí una
nombrosa representació deis
socialistes sollerics.

lntervencions:

Obrí el torn de paraules,
el polític solleric RAMON
SOCIES, que s'iniciava el
camí cap a la quarta victò-
ria consecutiva com els únics
amb capacitat de rectificar
els errors i que el Partit Popu-
lar hauria de mirar cap a ca
seva, recordant els casos de:
Calvià, Bon Sosec, Ses Sali-
nes, Naseiro, Can Sales, Bur-
gos, Hormaechea,... resol-
tant el salt endavant per fer
l'Estat en matèria de: Sani-

tat, Pensions, Infraestructu-
ra,...

Concluí expressant la
necessitat d'un nou triomf
socialista per mantenir la
modernització d'Espanya.

Margarita Nájera, des-
taca els fets que va patir pel
joc brut del PP a Calvià, resol-
tant el que havia comentat
el seu company Socies.

Ton i Garcies, s'expressà
dins el mateix to que els ante-
rior oradors, fent una men-
ció especial a la necessitat
de que el partit faci malta
feina per guanyar les
eleccions, assegurant la
continuitat dins una línia de
progrés i d'igualtat per acon-
seguir una societat més justa.

Félix Pons, el convidat
estrella, repasé la història
dels darrers deu anys, remar-
cant el llarg camí que s'ha
lograt en totes les àrees.

Criticó la intransigencia
de la dreta i assegurà que
era aquesta dreta de sem-
pre.

Finalitzà encoratjant als
militants a treballar per
un futur més just i igua-
litari per tots els espanyols.

Política 

que s'han elegit tres persones
perquè tres ja són multitud; que
la del centre és femenina per
destacar el paper de la dona;
que estan abraçades per indi-
car l'esperit de la mostra; i que
dansen perquè la festa que
s'anuncia és una dansa.

D'altra banda, els dissenya-
dors han elegitel negre i d'altres
colors ocres girant cap al ver-
mell, per expressar la relació que
té la trobada amb la nostra terra.
I, finalment, han adoptat com a
denominador genèric de l'acte
el nom de "Sa Mostra", que és
el nom amb el qual es coneix
popularment.

L'acte conclogué amb un
refresc en el transcurs del qual
es comentó i es lloà l'encert en
el disseny del cartell i del logo-
tipus.

r-




