
Els dissabtes s'instal.len taules i cada comerciant expOsa els seus
productes, fent més atractiu el carrer.

Els botiguers del carrer
de la Lluna treuen els
productes a l'exterior

G.M.

Dissabte passat, per pri-
mera vegada els comerciants
del carrer de la Lluna
instal.laren unes taules a l'exte-
rior dels seus negoci on hi
exposaren els seus productes
fent-se més visibles als via-
nants.

La iniciativa parteix de
l'Associació de Comerciants
d'aquella zona segons una
decisió presa el passat estiu, i

ha estat molt ben acollida tant
pels sollerics i turistes que els
dissabtes dematí fan la seva
compra o passegen pel centre
de la ciutat com pels mateixos
comerciants que, amb aquest
nou atractiu, han vist incre-
mentada l'afluència de públic
al seu carrer.

Per més envant es tenen pre-
vistes més innovacions com
deixar les taules a artistes locals
que vulguin promocionar les
seves obres.

L'ex-vice-president del C.F. Sóller,
Josep Aguiló, romp el seu carnet de

soci davant la tribuna.
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El dia que el C.F. Sóller recupera força

Dimecres, dia de la Immaculada
Concepció, fou jornada futbolística a

Sóller. Després de setmanes sense
conèixer la victòria el C.F. Sóller

s'imposà per 5 a 1 al Calva. Però la
jornada també estigué protagonitzada per

Redacció

Dimecres dematí del
Camp Municipal d'en
Maiol aparegué embrutat
amb tres pintades que feien
al.lusió a la directiva i a
l'equip tècnic del Club de Fut-
bol Sóller.

Dues d'elles compare-
gueren a l'interior del mur
nord del Camp i la tercera era
a la paret de la tribuna, just
davant el bar.

Les esmentades frases
insultants foren repintades
poc després de ser descober-
tes per tal que el capvespre,
al moment del partit, no fos-
sin visibles.

Incidents durant el parta
contra el Calvià

Ja d'horabaixa, una vega-

Redacció 

I  Escolápies. L'aigua es va anar filtrant fins arri-
dep6sit d'aigua situat dalt de l'edifici de les

La Biblioteca Municipal sofrí la setmana
passada les conseqüències del trencament d'un

'
 bar a la planta baixa, on está situada la Biblio-

teca. on s'hi acumula un pam d'aigua.

Després de la intervenció del cos de Bom-
bers es pogué comprovar com l' aigua havia per-
judicat greument els llibres situats en la part

l'ex-vice-president del club, Josep
Aguiló, qui en protesta per la política dels
actuals dirigents, esqueixà el seu carnet
de soci en públic. Hores abans al Camp
d'en Maiol havien aparegut insults contra
directius i entrenador pintats a la paret.

da iniciat l'encontre que
enfrontava el C.F. Sóller i el
Calvià, l'ex-vice-president
del Club, Josep Aguiló, es
persona al palc d'honor i, en
veu alta, demanà explica-
cions tant a l'entrenador
Miguel Bestard com al pre-
sident Joan Piguillem arran
de la baixa del seu fill
Andreu.

Els directius refusaren
contestar-li fent orelles sor-
des.

Romp el carnet

Seguidament Josep Agui-
ló procedía esqueixar el car-
net de soci davant d'ells i de
tota la tribuna que presenciava
els primers minuts de l'encon-
tre.

L'incident no va anar a
més.

inferior de les estanteries, els quals estan seguint
un procés de secat i probablement conservaran
seqüeles de l'accident.

La humitat acumulada dins de la Bibliote-
ca ha fet malbé altres volums situats en altres
altures que també hauran de secar-se tot i que
presenten seqüeles menys visibles.

Les seccions que més han sofert la inunda-
ció han estat les d' història de l'art i la de narra-
tiva catalana.

Come«

El Camp d'en Maiol comp.reix
embrutat de pintades

Succeït

S'inunda la Biblioteca Municipal

111~1=1M.                                                   

La Creu Roja
celebrà dimecres

el dia de la patrona
(Página 5) 

Acaben les obres
del Fossaret.

El trasllat será
abans de Nadal 

Presentació de
"La Catedral de

Muntanya".
Entrevista a l'autor

Josep Morell
(Pàgines centrals) 

Petanca:
Unió de Sóller a
punt de tornar la

sorpresa
(Página 11) 

Duatló:
Bona actuació

sollerica al duatló
de Calva

(Página 14)   
(Página 7)                                               
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Víctima d'un infart la religiosa de l'Hospital morí divendres passat. La seva vida ha
estat dedicada totalment a Déu i al servei dels més necessitats, sense obtenir-ne a

canvi més que la satisfacció d'un cor net i gojós.

Veu del lector

Desencís mallorquí després d'un
premi mallorquí

Sor Margalida LLabrés
ens ha deixat

1.- Impacte
Llegesc a la premsa de

Ciutat que la Majoria PP-
UM del Parlament Balear ha
rebutjat. tirat per terra, una
proposta dels socialistes que
els col.legis de les Illes impar-
teixin una assignatura en
català.

2.- Indignació
Acabada de llegir la nova

em puja la calrada de l'exas-
peració i em dic: "però si
només era una, entre totes les
assignatures! Quan es deci-
dirá la dreta a practicar la nor-
malització del nostres país?

3.- Comparació
Després, reposat dela pri-

mera impressió, em deman:
Com és possible que un
Govern Balear i una Conse-
Ileria PP-UM acabin de cele-
brar la Setmana del Mestre i
concedir preinis Francesc de
Borja Molla la labor en català

d'escoles, professors (jo. un
dels homenatjats), i activitats;
i a continuació els seus par-
lamentaris no donin una passa
práctica?

4.- Contesta
I tot d'una em ve la temp-

tació de raonar-me: clar, no
és lo mateix una campanya
d'imatge amb diplomes i pre-
mis que una decisió que impli-
ca una práctica decidida!

5.- Desencís
I, finalment, la meya tris-

ta ment em reflexiona que el
meu premi, automàticament,
s'ha autodegradat, ja té menys
valor, i que a Francesc de
Borja Moll, que meritòria-
ment dóna nom als premis,
han pres el pèl.

6.- Esperança
Una vegada tancat el

periòdicem ve una esperança:
al manco, darrera les mans

d'en Canyelles President),
Rotger (Conseller) i Casas-
noves (Director) -els qui
m'entregaren amb solemni-
tat el premi- hi ha la sentida
proposta del MEC i Inspec-
ció de fer valer el meu nom!

7.- Por
I una altra calrada, de

pànic: Ai Déu meu! -encara
amb Inés énfasi en boca d'un
ateu- i qué passarà Deume-
vet quan lii hagi els traspàs
de les competències educati-
ves?

8.- Principi
En Borja Moll valorava

més la tasca (en aquest cas
català a les escotes) que les
banderes (en aquest cas els
premis).

Així anam!

Jaume Alberti Sastre,
de premiat a premiadet.

Manifest contra la incineradora
de Son Reus

Redacció

La mort de sor Margalida LI,a-
brés de l'Hospital ens ha deixat a
tots bocabadats. Va ser la setmana
passada, divendres, quan a l'hospi-
tal de Ciutat sor Margalida ens dei-
xava per anar a millor vida. Víctima
d'un infart, deixava d'existir després
d'haver donat servei als majors de la
nostra ciutat durant cinquanta anys
de la seva vida a canvi de res, sols
a canvi del desenvolupament de la
seva fe i res més.

Sor Margalida fou una persona
amb un carácter obert i que sempre
va saber estar al lloc on Ii correspo-
nia; davora el nostres vells i malalts.

Ara recordam quan fa dos anys,
dia 12 d'octubre de l'any 1991, va
complir les seves Noces d'Or com a
religiosa i 48 anys de servei a Sóller.
La Comunitat de Religioses, els resi-
dents, el personal de l'Hospital, la
junta de Govern de la Casa Hospici

i en definitiva, tot el poble de Sóller,
li reteren un senzill homenantge
digne de tot mèrit i que, pot ser, poques
Persones n'hagin estat tan rnereixe-
dores.

Se'ns farà foro difícil oblidar sor
Margalida a l'hora de la missa, asse-
guda davora el portal d'entrada a la
Residència a una cadira més bé bai-
xetacantant i cuidant-se d'aquells que
entraven i sortien. Amb una parau-
la, fou una mare pera molts de solle-
rics als qui va cuidar amb amor i,
sobretot, amb una gran devoció per
la seva vocació.

Rebeu la seva família i la Comu-
nitat de Germanes de la Caritat el nos-
tre condol i per a vós, sor Margali-
da, un adéu que será fins sempre. Els
qui quedam no oblidarem mai tot
el que féreu pels nostres majors i el
que haguessiu fet per nosaltres si
hagués estat amb la vostra rná. Des-
cansau en Pau que Déu us tindrà pre-
sent cada dia.

El projecte de construc-
ció d'una planta incineradora
a Son Reus per al tractament
dels residus sòlids urbans de
Mallorca suposa una ame-
naça molt greu per al medi
ambient i per a la salut dels
mallorquins.

A una planta incinerado-
ra els residus no desaparei-
xen, sinó que se transformen
en fums contaminants i
cendres tòxiques. S'emeten
a l'atmosfera dioxines, unes
substàncies de les més tòxi-
ques que se coneixen, així
com furans, metalls pesants,
gasos àcids, etc. Aquestes
emissions afecten el medi

ambient i la salut de la pobla-
ció.

Les centres i escòries que
resulten de la incineració
suposen quasi la meitat del
pes dels residus incinerats i
també tenen un contingut
tòxic molt elevat. Está pre-
vist abocar aquestes centres
a Son Nuviet, Petra.

Incinerar els residus
suposa, per al tra banda, des-
truir materials encara
aprofitables (paper, vidre,
roba, fusta, plàstic, etc.) que
se podrien encara reutilitzar
o reciclar.

Per aquests motius les
associacions, sindicats, par-

Plataforma contra la
incineradora de Son Reus

* Que se redacti un nou
Pla de Residus que tengui
com a objectius prioritaris la
reducció en origen, la reuti-
lització, el reciclatge, com-
postatge i la recol lida selec-
tiva.

* Que s'aturi el projecte
de construcció de la planta
incineradora de residus
Son Reus.

tits, entitats i institucions
que sigilen aquest manifest
demanen:
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Antoni Serra ens passeja per pells humanes i italianes

Qualque cosa més que calentor i llit

El nivel presupuestario de
este Ayuntamiento procede

de subvenciones
Como Alcalde de

Escorca no puedo sino
expresarle mi repul-
sa a las declaraciones
que Josep Vicens,
Concejal de este
Ayuntamiento por
Convergencia Bale-
ar, hizo a su semana-
rio afirmando que
tenemos "els pressu-
posts massa elevats
per dues rates que hi
ha al Terme".

Yo creo sincera-
mente que esas decla-
raciones se deben más
a la ignorancia supi-
na que este Señor pro-
fesa en política Muni-
cipal que a una críti-
ca seria de oposición
constructiva.

Piense Ud.,
Sr.Director, que en lo
referente a las mani-
festaciones vertidas
de si tenemos presu-
puestos demasiado
elevados, es evidente
que, el Sr.Vicens no
se ha dado cuenta que
el nivel presupuesta-
rio de este Ayunta-
miento no es produc-
to ni de endeuda-
miento Municipal ni

de la obtención de
recursos propios (de
éstos casi no tene-
mos), sino que es con-
secuencia de sub-
venciones de dife-
rentes Instituciones
destinadas a mejorar
las infraestructuras y
servicios de Escorca.
Por lo que si a este
Señor no le parece
bien ese nivel presu-
puestario tendríamos
que renunciar a cier-
tas subvenciones,
cosa, lógicamente,
contraria a los intere-
ses de Escorca. Cabe,
entonces, pensar que
el móvil que le llevó
a presentarse a las
elecciones locales no
fué el de poner sus ser-
vicios en beneficio
del Municipio sino, tal
vez, defender los inte-
reses particulares que
tiene. Además ya que
éste Sr. no vive de
forma habitual en
Escorca igualmente
podríamos pensar, y
de hecho algún ciu-
dadano de Escorca lo
ha pensado, que a él
poco le beneficia o

perjudica el que ten-
gamos un mayor o
menor nivel de servi-
cios.

En lo referente a
la expresión "per dues
rates que hi ha al
terme" le diré que,
aún sabiendo de la
expresión popular
Mallorquina que
^existe en ese senti-
do, entiendo que no es
ético ni educado que
un Concejal haga ese
tipo de manifestacio-
nes a un semanario, y
menos aún, cuando él
se excluye de entre
esas "Ratas".

Para terminar le
diré, Sr.Director, que
las declaraciones que
hizo a su semanario el
Sr.Vicens son ofensi-
vas para el pueblo de
Escorca y contrarias
a sus intereses, por lo
que estimo se ha hecho
merecedor de una
reprimenda popular
del pueblo de Escor-
ca y de un voto de
reprobación por parte
de esta Corporación.

El Alcalde.

Missatge de la Reina de
la Pau de novembre

Estimats Fills:
Jo us convid ara en aquest temps

més que mai, a preparar-vos a la vin-
guda de Jesús. Deixau que el Nin
Jesús regni als vostres cors i sols Ila-
vors, quan Jesús sigui el vostre amic,
sireu feliços. No será difícil per a
vosaltres ni orar, ni fer sacrificis, ni

donar testimoni de la grandesa de
Jesús a les vostres vides, perquè ell
us donará fortalesa i goig en aquest
temps. Jo estic a prop de vosaltres
amb la meya intercessió i oració; us
estim i us beneixo a tots.

Gràcies per haver respost a la
meya cridada.

e eclibit",de
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ABIERTO el Mediodía, toda la Semana

Viernes y Sábado, también

por la noche

Urbanización Atalaya

Port de Sóller - Tel.: 634144
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Cerc casa a Sóller
no importa
el seu estat.

Voldria jardí i tres
o quatre cambres.
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Véu del lector
	 Llibres d'aquí

He Ilegit d'una estirada i sense botar-me
ni una línia la darrera novel.la del solleric
Antoni Serra . El tema  eròtic, amb dos finals
cruels i inesperats, no ha estat l'únic element
engrescador de Panorama interior en gris.
També, i sobretot, el domini del llenguatge
de l'autor, practicat amb fluidesa i qualitat
en les descripcions i calentors sexuals, ha estat
un delit de la ment i una escalfor de la vista;
talment com llepades sensuals per uns parà-
grafs literaris molt ben construits i harmo-
nitzats.

Antoni Serra ha deixat, en aquesta oca-
sió, dos temes molt treballats per ell: la
novel.la negra i la Mallorca de la postguerra
per despullar-nos uns éssers vius que només
respiren pels elements primaris: la pell i el
tacte. "Enllà diu, hi ha el buit o el

país de la foscor més absoluta".

A les originals situacions el -Migues de
Panorama interior en gris s'hi suma un enca-
denat de situacions de parella, enxarxats per
altres personatges a Itàlia, que són el marc
de la fuita vital del protagonista. Un prota-
gonista, també jo de l'autor, que potenciaria
el plaer del cos i deixaria el domini i l'exter-
mini d'un món pobre d'esperit, conseqüen-

cia del nostre raquitisme cerebral.

Stephen Hawking visqué una temporada
a Del

El científic Stephen Hawking, físic i inves-
tigador de l'origen de l'univers i els forats
negres, aqueixat d'una paràlisi en tot el cos,
visqué una temporada de la seva infantesa a
Deià, convidat i hospedat per Robert Graves.

Es una simpática curiositat que es troba al
darrer llibre d'en Hawking: Agujeros negros
y pequeños universos. En aquest llibre com-
bina passatges de la seva vida amb pensaments
rigorosos.

Les primeres línies sobre l'estada a Deià
diuen així: "A mi madre no le gustaba que-
darse sola tanto tiempo; así que dicidió ir a
visitar, con mis dos hermanas y conmigo, a
una amiga de la escuela, Beryl, que estaba
casada con el poeta Robert Graves. Vivían
en Mallorca, en una población llamada Deyá.
Hacía cinco años que había concluido la gue-
rra i aún seguía en el poder el dictador espa-
ñol Francisco Franco, antiguo aliado de
Hitler y Mussolini...

Jaume Albertí



L'IBAVI té registrades 1425
sol.licituds de vivendes oficials

J.C.

L'IBAVI té registrades 1.425
sol.licituds de vivendes de protecció
oficial a Mallorca; de totes aquestes
n'hi han 997 de correctes ja que la resta
presentenperfi/s de gent amb un nivell
de renda superior a la demanada, per
falta de documentació,...

La major part de la demanda es con-
centra a Palma, Inca, Sóller i Alcú-
dia; Sóller n'ha presentat 130 però,
47 són incorrectes per faltar a totes
elles documentació; a Deià de les 23
peticions realitzades está previst dur-
ne a terme 15; del total general,
1' IBAVI realitzarà 346 vi vendes socials
en règim de lloguer subvencioant.

El GOB increpa la Conselleria
d'Obres Públiques

J.C.

Segons publicava el Diario de
Mallorca la setmana passada, el Grup
Ornitològic Balear (GOB) ha cri-
ticat fortament l'actuació de la Con-
selleria d'Obres Públiques al no
haver-los convocat a les reunions
mantingudes entorn a la modifica-
ció del projecte de la carretera de
Deià a Sóller.

El GOB assegura que les distin-
tes associacions de carácter ciutadà
i ecologista que participen a la cam-
panya en contra de la reforma de
l'esmentada carretera, a més de cri-

ticar l'actuació de la Conselleria,
manifesten que "la Comissió fou un
compromís del Conseller Reus pres
a una reunió produïda a principis del
mes de setembre, amb representants
de les entitats ecologistes".

"Han transcorregui tres mesos des
d'aquella promesa i el Conseller
encara no ha convocat cap reunió
malgrat per declaracions sabem que
estan treballant amb en el projecte".

El GOB denuncia que les entitats
ecologistes consideren absolutament
denunciable aquest fet i sol.liciten
la convocatòria urgent de la Comis-
sió.

plata ropa nueva
y de segunda mano

calle de la luna, 61

AJUNTAMENT DE SÓLLER (BALEARS)

En el B.O.C.A.I.B. N° 138, de 13-11-93, mitjançant anun-
ci de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, s'obri el
periode d'informació pública de l'expedient de bé d'interés
cultural a favor del camí del BARRANC DE BINIARAIX.

Les persones interessades poden consultar l'esmentat
anunci en el tauler d'aquest Ajuntament.

Sóller, 3 de desembre de 1993.
LA BATLESSA
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L'Assemblea Verda anima
a sembrar alzines

J.A.

L'Assemblea Verda de Sóller, For-
nalutx i Deià ha editat, de manera caso-
lana, un petit díptic titolat Sembrar
arbres, recollir felicitat, amb el que
vol animar al ciutadà a realitzar sem-
bres d'alzines.

El díptic, imprès en paper reciclat,
subratlla que quan es destrueix un bosc
no només es destrueixen arbres, sinó

Senyor Director de la Veu de Sóller.
En nom de l'associació Assemblea

Verda de . Sóller, Fornalutx i Deià,
agrairia publicás la següent carta en el
seu setmanari:

A partir de la nostra actitud com-
promesa amb la societat i la natura i
intentant dur-la a la práctica, l'Assem-
blea Verda ha iniciat una campanya per
animar al ciutadà a la sembra d'arbres.
Vist el greu problema que suposa la des-
forestació, produit pels incendis i la tala
massiva d'arbres, pensam que no ens
podem quedar plegats de mans i que
hem d'actuar de manera col.lectiva i
indiviudal més positivament: per
començat; hauríem de control:lar el
nostre consum de llenya i de paper; en
disminuir la demanda feim minvar la
tala d'arbres.

Però també podem contribuir enca-
ra de jórma més palpable: sembrant
arbres. Per això hem editat un díptic
senzill i casolà sota el lema sembrar

que el conjunt del paisatge i de la vida
en queda afectat. Després, i en petits
capitolets-paràgrafs es va contestant els
següents interrogants: perquè sembrar
arbres?, per qué sembrar alzines?, com
escollir els aglans?, quan s'ha de rea-
litzar la sembrada?, com s'han de sem-
brar els aglans?

En l'edició d'aquest simpàtic díp-
tic hi ha col.laborat l'Ajuntament de
Sóller.

arbres, recollir felicitat, en el que
s'explica com sembrar alzines a partir
de la sembra d'aglans.

1 per dur-ho a la práctica hem deci-
dit organitzar una sembrada. Hem esco-
llit un lloc, Tuent, i un dia, 19 de
desembre, diumenge.

Hi está tothom convidat, tant per-
sones individuals corn grups i entitats
ciutadanes: partirem en cotxes parti-
culars -qui pugui, que dugui el seu i des-
prés començarem la sembrada deforma
organitzada a uns terrenys prèviament
escollits. Hem pensat reomandre-hi a
dinar, això que portau pa a butxaca.
També heu de dur una xapeta per fer
els clotets.

Com més serem i més aglans sem-
brem, més efecitva será la nostra actua-
ció. Ja en podeu anar a recollir un bon
sac, d'aglans! Animau-vos i ens veim
diumenge vinent. Salut!

Assemblea Verda

Carretera Deià-SóllerSembrar arbres a Tuent

VIAJES

Veu de Sóller
SA

VEU DE SOLLER, en col.laboració amb "VIAJES SOLLER" sorteja entre els seus ledo-
res un VIATGE A CANARIES PER A DUES PERSONES d'una setmana de duració, VALO-
RAT amb 100.000 pessetes.

Per participar en el sorteig, ompliu la butlleta adjunta, retallau-la per la línia indica-da i feis-la arribar a la nostra redacció o bé a l'oficina de "VIAJES SOLER'.
La data per realitzar el viatge tindrà vigència des del dia del sorteig fins al dia 31 demarç de 1.994.
El termini d'acceptació de butlletes acaba el dia 4 de gener de 1.994.
El sorteig es celebrará el proper dia 5 de gener de 1.994.

BUTLLETA DE PARTICIPACIO AL SORTEIG D'UN
VIATGE A CANARIES

NOM: 	

LLINATGES-

ADREÇA. 	

POBLACIO-

TELEFON. 	



Actes del Dia de la Patrona

La Creu Roja reconeix els mèrits als seus col.laboradors
G.M.

L'Assemblea Local de la Creu
Roja va celebrar dimecres, dia de la
Immaculada Concepció, la seva festa
patronal amb una missa oficiada pel Pare
Bartomeu Alcover al Convent dels
Sagrats Cors, que va servir de preám-
bul a l'entrega de diplomes i medalles
que tengue lloc més tard a l'Ajuntament.

Vint-i-cinc anys de col.laboració

S'entregaren medalles a la constan-
cia a les persones que durant més de
vint-i-cinc anys han dedicat els seus
esforços en col.laborar amb la institu-

ció: Joan Estarás, Benet Estarás, Bar-
tomeu Colom i Manuel Comino.
També Josep Rullan va ser mereixe-
dor de la medalla al mèrit per la seva
labor en el marc del programa social de
la Creu Roja.

Igualment es va procedir a l'entre-
ga de diplomes a persones o institucions
que s' han distingit pel seu supon al tre-
ball realitzat per la Creu Roja. Els rebe-
ren Guillem Vaquer, representant de
l' empresa Oxidoc, pel seu excel.lent trac-
te en les transacciones comercials que
els uneixen; Font del Teix, subminis-
trador d'ampolles d'aigua gratuïtes per
consumir durant els rescats; José Igle-
sias, Cap del Departament de Docu-

mentació de la Policia Nacional i José
Moyna, notari, pel seu interés i cele-
ritat demostrats en la tramitació de
documentació necessària per a l' acolli-
da dels refugiats bosnians; i Pere Pons,
l'expert en informática que ha posat en
funcionament la informatització de I ' ofi-
c ina de la Creu Roja.

També reberen dimecres el diplomes
acreditatius els participants en els dife-
rents cursos organitzats al llarg de l'any
per la Creu Roja, tant de socorrisme com
de rescat en alta muntanya.

L'acte aconseguí reunir un nombrós
grup de persones a la Sala Magna de
I ' Aj untament que resulta petita per  aco-
llir-los a tots.

Can Dulce prepara
activitats de cara al Nadal

Joan Caries Simó

Les ja properes festes de
Nadal tendran la seva ober-
tura al Centre Cultural Can
Dulce el dissabte dia 18 amb
els sopar d'agraïment que el
grup Aires Sollerics ofereix
al s antics membres del grup

als familiars que durant
aquests 25 anys han demos-
trat el seu esforç i la seva
dedicació per tal d'aconse-
guir que Aires Sollerics hagi
arribat on ara es troba.

Tant els antics membres
com els familiars han de con-
firmar la seva assistència al
sopar abans de dia 15.

D'altres activitats que
prepara el Centre Cultural
Can Dulce són una exposi-
ció de neules nadalenques.
Les dates d'aquesta exposi-
ció s'anunciaran oportuna-
ment damunt aquestes pagi-
nes. I, d'altra banda, un cur-
set intensiu per aprendre a
fer les nostres tan bones
coques de nadal, a càrrec de
na Catalina Sansó que es
farà a Can Dulce el dijous
dia 16 de desembre. Podeu
fer ja la vostra inscripció si
voleu gaudir d'unes
excel.lents coques solleri-
ques per celebrar aquestes
festes de Nadal. Molts
d'anys!

Pregau a Deu per l'anima de

Sor Margalida Llabrés Verd
(Germana de la Caritat de L'Hospital)

que va pujar al cel, dia 3 de desembre
després de 50 anys de servei a L'Hospital

Déu u concedeixi la pau eterna

La Junta de Govern de la  Residència, la Comunitat de
Germanes de la Caritat de L'Hospital, els residents i el personal

de la Casa de Familia "Mare de Deu de la Victòria" vos
preguen la tengueu present en les vostres oracions.

Casa mortuòria: L'Hospital
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Moda

Demà, destilada
de models a
l'hotel Espléndido

Els álurnnes de tercer de BUP han,orga-
nitzat per denla vespre a les 22 h. una
nova desfilada de models que tendrá lloc
a l'Hotel Espléndido on es presentaran
les darreres tendències en moda peí-

aquest hivern.

Col.laboren en l'organització de la pre-
sentació les botigues Bagatel.les, Joan,
Orly, Estil Pell, Cadistil, La Lluna i
Melissa.

L'acte és a benefici del viatge d'estu-
dis que els alumnes de tercer de BUP rea-
litzaran el proper any.

AYUNTAMIENTO DE FORNALUTX

BANDO
EL AYUNTAMIENTO DE FORNALUTX INFORMA:

CON MOTIVO DE LA RENOVACION DEL CATASTRO DE FINCAS RUSTICAS DE ESTE
MUNICIPIO, SE RUEGA SI ES PROPIETARIO DE ALGUNA PARCELA DE TERRENO EN SUELO
RUSTICO DE ESTE TERMINO MUNICIPAL VENGA AL AYUNTAMIENTO ENTRE LOS DIAS:

15-16-17 DE DICIEMBRE, DE 9 A 14 HORAS O DE 15 A 18 HORAS'

18 DE DICIEMBRE, DE 9 A 14 HORAS
20-21 Y 22 DE DICIEMBRE, DE 9 A 14 HORAS O DE 15 A 18 HORAS
PARA COMPROBAR O ACTUALIZAR LOS DATOS DE SUS PROPIEDADES.
DEBERA APORTAR EL D.N.I. DEL PROPIETARIO Y CUALQUIER DOCUMENTO QUE DIS-

PONGA SOBRE DICHA PROPIEDAD (ULTIMO RECIBO DE CONTRIBUCION, RECIBO REGI-
MEN ESPECIAL AGRARIO, ESCRITURA DE PROPIEDAD).

FORNALUTX, 3 DE DICIEMBRE DE 1993

EL ALCALDE,
JORGE ARBONA VICES

AJUNTAMENT DE SÓLLER

RECORDATORI DE TERMINI DE COBRAMENT

PERIODE VOLUNTARI 

Es recorda que el darrer dia de cobrament en període voluntari dels següents imposts que
es relacionen seguidament finalitza el dia 23 de desembre actual.

1..- Impost sobre Bens Immobles de Naturalesa Urbana.

2.- Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica. Així mateix estaran al cobrament

els rebuts de la Seguretat Social Agrària.

3.- Taxa de la recollida domiciliària de FEMS, corresponent al segon semestre de 1993.

I l'Impost sobre Activitats Econòmiques fins el dia 31 de desembre.

Per a la seva comoditat i per evitar Ilargues esperes, es recomana que no esperi el darrer
dia de cobrament per fer el pagament dels seus imposts.

Les oficines de recaptació situades en el primer pis d'aquestes Cases Consistorials, res-
taran obertfs al públic els dies laborals, excepte el dissabtes, des de les 930 hores fins a les

1330 hores.
ES RECORDA QUE PER A LA SEVA COMODITAT, ELS REBUTS PODEN DOMICILIAR-

SE A QUALSEVOL ENTITAT BANCÀRIA,
NOTA: AMB MOTIU DE LA MECANITZACIÓ ES FA NECESSARI QUE ES DUGUI EL

DARRER REBUT PAGAT, PER AIXÍ PODER LOCALITZAR EL NOU AMB MAJOR RAPIDE-
SA, I EVITAR POSSIBLES ERRORS.

LA BATLESA



Obres Públiques
farà el
trasvassament
de l'aigua de
Sa Costera

J.C.

El Ministerio de Obras Públicas ha assu-
mit el compromís de realització del projecte de
Conducció de l'aigua potable de Sa Costera,
per un import de 5.000 milions de pessetes, obra
de la qual ja s'està realitzant el projecte, segons
un comunicat de la Delegació del Govern de
Balears.

El comunicat afageig que s'ha constatat, a
través dels informes continguts ene! Pla Higroló-
gic referit a l'illa de Mallorca la  insuficiència
dels projectes en marxa per assegurar l'abas-
timent d'aigua en quantitat i qualitat suficient
al conjunt de l'illa i podria plantetjar-se la rea-
lització d'una potabilitzadora d'aigua de mar,
amb una producció diària de 40.000 a 60.000
metres cúbics.

Busco casa en Sóller,
no importa su estado

de conservación
con jardín y tres o

cuatro habitaciones

Tel. 63 31 03

,7¿
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PIZZAS PARA LLEVAR

Círculo Sollerense
SOCIEDAD DEPORTIVA Y CULTURAL
	AVISO 	

.Para conocimiento de los señores socios, se notifica  que el plazo de retirada de las
- participaciones de la Lotería National de Navidad de 1993, con el número 25276

finaliza el próximo día 16 del presente mes. Pasada dicha fecha se entenderá que los
socios que no hayan retirado su paticipación, renuncian a ella.

Sóller, 1 de Diciembre de 1993
Por la Junta Directiva
EL PRESIDENTE.
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S'acompleix un any de
l'arribada dels refugiats

El grup d'ajuda
als bosnians
conclou el seu
treball

J.C.

Segons es desprèn d'una notícia apare-
guda al Diario de Mallorca i confirmada
per un dels components del Col.lectiu
d'Ajuda als Refugiats de Bósnia que es
sumaren a la campanya de la Comissió
Espanyola d'Ajuda als Refugiats i patro-
cinà l'arribada dels refugiats al poble de
Sóller, es va disoldre el passat dia 3 de desem-
bre, dia del primer aniversari, ja que con-
sideren complit el seu compromís.

Per tal motiu, el grup ha procedit a repar-
tir entre totes les families bosnianes, els
doblers que encara quedaven als comptes
corrents que s'obriren per a ells, així com
a donar-los les quantitats corresponents als
billets de tornada als seu país, tal i com es
comprometé el Grup d'Acollida en el seu
dia.

A partir d'ara, el refugiats dependran
dels seus propis mitjans pera subsistir, pel
que molts, pràcticament tots els majors
d'edat, han començat fa alguns mesos a tre-
ballar, han llogat els seus propis pisos i totes
les despeses correran al seu càrrec, cosa
que no succeia fins ara.

Fa un any arribaren a Sóller 34 bosnians;
entre ells sols hi havia dos matrimonis com-
plets, la resta eran dones soles amb fills.
Al llarg d'aquest temps algunes persones
més s'han pogut escapar del seu país i han
vengut a Sóller a reunir-se amb els seus fami-
liars. Un jove ha estat repatriat a un !loe de
l'ex-iugoslávia on no hi ha guerra. Dos
majors provaren d'anar a treballar amb les
Nacions Unides com a intérprets però
hagueren de retornar a Mallorca.

Tercera Edat

Els nostres majors
disfrutaren amb una
excursió de matances

Joan Seguí

L'Associació de la Tercera Edat va fer, el prest-passat dijous
2, una excursió de matances en autocars dirigits per Joan Ferrer,
Bartomeu Mora, Martí Sastre i per l'incansable i insustituible
Josep Mora.

Després de passar per les meravelles de la nostra Serra Nord
(Lluc, Caimari, Selva...)  arribàrem a la discoteca Sa Gruta de Porto
Cristo on ens donaren berenar de matances. Seguint la ruta, ens
obsequiaren amb una perla a les Pedes de Manacor, visitant des-
prés Sant Salvador de Felanitx.

El dinar de matances es fé a Sa Gruta, on també hi hagué un hall
ben animat fins les 6 del capvespre, quasi fose. I riguent i cantan!,
i pasant per Valldemossa, tornàrem a Sóller.

Per a dia 16 hi ha programada una  altra escursió al Mercat d'Inca.

Es demana la
publicitat del pla de
ports esportius

Redacció

El GOB demanarà al conseller Bartomeu Reus que es faci públic
el nou Pla de Ports Esportius perquè tots els ciutadans, ajuntaments,
entitats i partits conesquin el contingutdefinitiu d'aquest pla. Aques-
ta petició ve motivada pel temor del GOB a que el Pla sigui apro-
vat pel Consell de Govern sense la seva coneixença per part de
la gent.

El GOB recorda que el Govern ha anat anunciant des de fa
mesos que está modificant el Pla de Ports Esportius i la realitat és
que ningú sap com pot quedar la nova proposta de la Conselleria.
El Pla en la seva darrera redacció permitía  la construcció de ports
esportius en un 30% del litoral mallorquí: a Balears es deixava
construir en 295 Km; de fet, la major part dels projectes que s'esta-
ven tramitan eren factibles amb les previsions del Pla.

*o%

7 ett Ca*
4,

Tenim a l'abast de tothom un gran assortit
de calçat a bon preu.
Botes de muntanya, sabates d'home i dona
en pell amb un 20% de descompte.
Ofertes: en botes de pell girada amb forro
de borreguets i esportives del n° 20 al 49.
Pantufles amb un 10% de descompte i
pantufles de peus delicats "DESCANSO"
Sabates mallorquines, bota patatera,
porqueres, albarques, Nàutiques d'hivern...

CZ Sa Lluna, n 9 74	 Tel. 63 28 74



Ensenyament

Les obres d'Es Fossaret es donen per acabades

Els pares dubten que la calefacció
funcioni en començar les classes

Segons ha manifestat la directora del
centre, l'adjudicatari de les obres de

reforma de l'escola d'Es Fossaret ha donat
els treballs per acabats, i els professors ja

han començat a instal.lar al lloc que
pertoca la pan del mobiliari que havia

romàs a l'escola mentre es feien les obres,
així com el material que no els fa falta al
local provisional d'Es Jardins.
El canvi definitiu a l'escola reformada es
produirà els dies 20, 21 i 22 de desembre,
just abans de concloure el primer trimestre.

La PYMEM es mostra interessada en el tema 

Nous intents per
constituir una Associació
de Comerciants

P.P.

Les gestions destinades
a la constitució d' una Asso-
ciació que integri a tots els
comerciants de la nostra
ciutat continuen amb certa
lentitud però van per bon
camí. Segons ens ha infor-
mat un dels promotors,
aquesta mateixa setmana
s'ha celebrat una reunió a
la sala magna de les Cases
de la Vila una reunió, aus-
piciada per la Petita i Mit-
jana Empresa de Mallorca
(PYMEM), amb la intenció
de constituir una agrupació
de comerciants. Assistiren
a la reunió representants de
les associacions del Port, del
Mercat i del carrer de sa
Lluna, que ja estan consti-
tuïdes i funcionen des de fa
cert temps.

Segons el nostre inter-
locutor, en aquests moments
s'estan realitzant les ges-

tions oportunes per consti-
tuir l'acte de fundació de
l'Associació i preparar uns
Estatuts. En estar a punt els
documents, es convocará
una assemblea general de
comerciants en la qual seran
aprovats els Estatuts i s'ele-
girá la primera Junta Direc-
tiva.

Interessos generals

En principi, aquesta
Associació es crea per
defensar els interessos gene-
rals dels comerciants, sobre-
tot de les agressions econò-
miques i horàries que reben
de les grans superfícies
comercials, i també per
aprofitar les ajudes econò-
migues europees i autonó-
migues. Els interessos de
cada carrer o de cada indi-
vidu o sector comercial, en
canvi, seguiran essent ges-
tionats pels propis interes-
sats. 

Centre Cultural

CAN DULCE

VINE A FER
COQUES DE
NADAL
amb: Na CATALINA
SANSÓ
DIJOUS DIA 16 A
LES 20 H.
A CAN DULCE
Apuntau-vos abans
de dimecres a la nit

Tel. 63 24 21  Gran Via 15

LICENCIADA EN
PSICOLOGIA CLINICA

CATALINA Wi CARRERAS OROZCO

Les comunica la apertura de su
nuevo despacho, en

Calle Nuredduna n 2 1, 2Q B,
PALMA

Telf. 77 02 06

RESTAURANT
(antes Ca'n jacques)

Visite el lugar ideal para disfrutar de la noche con una
cocina en un ambiente íntimo y elegante

a preciosrazonables.
Nos encontrarán cerca de la Plaza Estiradores en el

Carrer San Pere, 9, Sóller
cada día (excepto los lunes) de las 7 a las 12 horas

de la tarde.
Para reservas, llámen«al 63 37 98.

¡Nos c.mplacerá su visita!

n
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Redacció

No obstant això,alguns pares han
manifestat a Veu de Sóller la seva
inquietud pels defectes que segons
ells es poden observar a les obres.

Una de les imperfeccions con-
sisteix en que les portes principals
no s'obren cap a fora sinó cap a
l' interior del centre i, endemés, una
de les fulles no es pot obrir total-
ment a causa d'un escaló.

Altra dels defectes és que no
han adobat les canals de desai-
guament de la teulada, tal com
havien convengut a canvi de curar
algunes goteres.

P.P.

El regidor de Convergència
Balear de l'ajuntament d'Escorca,
Josep Vicens, presentó en el darrer
Ple de la Corporació una moció en
la qua sol.licitava la instal.lació
d'enllumenat públic al llogaret de
Sa Calobra. Sempre segons el sen-
yor Vicens, a mitjan décda dels anys
setanta el batle Antoni Cánaves va

També s'ha observat que els
empitadors de les finestres estan
mal acabats i s'estan deteriorant a
ulls vista.

Però el que més preocupa als
pares és la calefacció. Segons sem-
bla, la Direcció Provincial del
Ministeri d'Educació encara no ha
subscrit el contracte amb la com-
panyia subministradora pera la ins-
tal. lació de les bombones de gas
propà i, en conseqüència, l'Ajun-
tament no ha comprat el carburant.
Fins que no hi hagi gas propà, I ins-
tal.lador de la calefacció no pot fer
les proves per comprovar el bon
funcionament de la xarxa i, a la

instal.lar les faroles a les cantona-
des de les cases, però mai no hi ha
arribat el corrent elèctric perquè
puguin funcionar.

Vicens presenta la moció apro-
fitant que, "segons sembla,l'Ajun-
tament d'Escorca té una situació
económica bona".

Millorar el conjunt
A la proposta es sol.licita que

vista del poc temps que manca, els
pares temen que en començar les
classes del segon trimestre l'esco-
la hagi de seguir utilitzant les estu-
fes de llenya com es feia abans.

El Ministeri ho sap
Totes aquestes deficiències i

algunes més han estat comunica-
des al Ministeri per la batlessa Isa-
bel Alcover en una reunió que man-
tingué amb el Director Provincial
Andreu Crespí, i tot fa suposar
que prest es celebri una reunió entre
els tècnics del MEC i de l'Ajun-
tament per tal de subsanar aquests
desperfectes.

l'Ajuntament acabi la instal.lació
mitjançant una canalització sub-
terránia per conservar l'entorn i que
es faci arribar fins a les rentadores
de la font, que són de propietat muni-
cipal. També es sol.licita "que es
millori el conjunt de les Cases i de
la Font fent els camins nets, posant
uns bancs i una paperera i dotant
el conjunt de les Cases amb un con-
tenidor de fems".

Escorca

Es sol.licita dotar d'enllumenat
públic al llogaret de Sa Calobra



Josep A. Morell ha dedicat més de dohtlys l'elaboració del llibre sobre

l'anomenada "Catedride la NI untaaYa"»

Josep Morell González

Nasqué a Sóller fa qua-
ranta anys, fill de pare solle-
ric i mare gaditana. Fadrí, pro-
fessor d'E.G.B. per l'Escola
Normal de Ciutat i especia-
litzat en l'àrea de Matemàti-
ques, també és diplomat en
orientació familiar per l'Ins-
titut de Ciències Sexològiques
de Madrid, i fa més de vint
que treballa com a professor
al col.legi de Sant Vicenç de
Paül de la nostra ciutat.
L'afecció per la Història de
l'Art Ii ve de ben antic i es pot
considerar un pràctic expert
autodidacta en la matèria.

"Les galeries, les torretes i els parallamps de la façana no s'acabaren fins l'any 1922. Després les obres romangueren
aturades fins el 1946".
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Just a punt de ser presentat el llibre "La catedral de Muntanya. La  parròquia
de Sant Bartomeu de Sóller", Veu de Sóller ha volgut entrevistar-se amb

l'autor, Josep A. Morell González, per donar a conèixer als lectors els
resultats dels seus treballs i el contingut d'aquest llibre que surt a la llum
després de més de dos anys de gestació. Home de paraula fácil i claretat

d'exposició, Josep Morell ens ha rebut amablement al seu domicili particular i
ens ha explicat anècdotes saboroses i curiositats desconegudes de l'església

parroquia], amb l'entusiame propi d'un enamorat del tema i la ciència de
l'erudit coneixedor a fons de la seva història.

hagueren de desmuntar l'orgue per complet. Julià Munar el torná montar l'any
onar tant hé com abans, supós que a causa de les presses..."

Plàcid Pérez

L'afecció pel tema que
anam a tractar és compartida
i, per tant, la sintonia entre
l'entrevistador i l'entrevistat
es produeix ben aviat.

VS.- Com nasqué la ini-
ciativa d'editar un llibre sobre
l'església?

JM.- La veritat és que jo

tenia molta informació reco-
llida, tant artística com histó-
rica. La celebració del 500 ani-
versad de la consagració de
l'altar va esser un bon moment
per donar la forma d'un llibre
a tota aquesta in tOrmació, sem-
pre amb el suport del rector
Llorenç Lladó. La redacció
definitiva m' ha comportat més
de dos anys de feina.

Informació de tot tipus

VS.- Segur que has hagut
d'utilitzar una bona quantitat
de documentació...

JM.- Molta i de tot tipus.
He incorporat pintures, postals
i fotografies antigues, els set-
manaris locals, llibres de la
parròquia, testaments particu-
lars i informació oral. Tot això

m'ha permès conèixer anéc-
dotes i detalls inèdits. Per
exemple, Damià Orell me
contà que a la capella de Sant
Sebastià hi havia una imatge
de Sant Marçal, patró dels for-
ners, fet per sebastiá Mates; el
seu padrí era forner i tenia
interés per questa imatge i
s'oferí a financiar una nova
escultura amb la seva fornícula
a canvi de poder-se'n endur
aquella. Així ho feren: la nova

imatge és de l'escultor Josep
Llimona.

Descripció exterior i
interior

VS.- I, en resum, com és
aquest ¡libre?

JM.- Es un volum d'unes
170 pàgines, amb una gran
quantitat d' il.lustracions, cites
i apèndix documental, prolo-
gat pel bisbe Teodor Ubeda i
cobertes dissenyades per Joan
Arroyo. La meya intenció ha
estat fer una obra assequible
per a tothom, fugint de la farra-
gositat de les dades eixutes.
Tampoc no he volgut esser
dogmàtic ni dir la darrera
paraula: això vol dir que si hi
ha dues opinions sobre el
mateix tema, les he reproduït

totes dues sense pronunciar-
me per la validesa d'una o de
1' altra.

VS.- Parlem una mica del
seu contingut...

JM.- El llibre está dividit
en tres capítols: el primer, les
tres etapes contructives de
l'església, el segon, el cam-
panar; i el tercer, les capelles
i ornaments interiors.

La lilaila actual, obra de
Rubió

VS.- Au, idO! Comencem pel
principi.

JM.- Venga. El primer capí-
tol tracta de l'edifici románi
co-gòtic primitiu, de la cons-
trucció barroca i de la reforma
modernista. La veritat és que
el major número de dades inè-
dites corresponen a la darrera
época, especialment des de
l'any 1875 fins avui, que són
els anys posteriors a la Histò-
ria de Sóller de Josep Rullan
i Mir.

VS.- I qué ens pots expli-
car de l'época modernista?

JM.- La reforma moder-
nista s'executà segons un pro-

jecte elaborat per Joan Rubió
i Bellver. El projecte incloïa el
vitrall del rosetó, que fou fabri-
cat a la casa Amigó de Barce-
lona i financiat pel senyor de
Can Cera, de 11i natge Aguiló i
Valentí, al qual costà 5.0(X) pes-
setes. Es un rosetó historiat que
reprodueix l'al.legoria de la
Mare de Déu, reina dels màr-
tirs i inclou l'escut heràldic del
donant.

VS.- Has pogut aclarir qui
dirigí les obres?

JM.- El mestre d'obres fou
Bernat Galmés Mir, àlies "es
manacorí- , que dirigí també les
obres del Banc de Sóller. Joan
Rubió dirigí personalment les
obres de 1 'atri, i el rector dis-
posà que l'escut heràldic de
Rubió figurás a un lateral.

VS.- Com es va fer per
tomar la façana antiga i cons-
truir la nora? En tens qual-
que referencia?

JM.- Rubió afegí un tram
més i una voltaestreta a Fesglé-
sia barroca. Per lligar les dues
esglésies, primer va construir
la façana principal, després
l'enllaçà amb la bóveda anti-
ga i, en darrer terme, enderrocà
la portalada barroca. Poc des-
prés, devers 1908, l'Ajunta-
ment financiá el tancament
del recinte amb el reixat de
ferro forjat que avui coneixem.

VS.- Teníem entes que les
obres romangueren aturades
entre 1910 i 1947...

JM.- Aixó és una falsa cre-
ença. De fet, les galeries, les
torretes i els parallamps de la
façana no s'acabaren fins l'any
1922. Entre aquest any i 1946
sí que s'aturaren.

El campanar: restes
medievals

VS.- Passem al segon capí-
tol: el campanar

JM.- En aquest capítol
també atorg major èmfasi a
l'època actual, des que el cam-
panar medieval fou enderro-
cat l'any 1895. Per cert, que
el campanar actual ja no és
d'autor anònim, com s'havia
cregut fins ara, perquè he des-
cubert que foil projectat per
Joan Sureda, Marqués de

Vivot, l'any 1894. El director
de les obres fou Gabriel
Bennássar, que inicià l'ende-
rrocament del e am pan ar
medieval, del que tan sols es
conserva el primer cos. A
mesura que tomaven un pis,
anaven davallant les tres cam-
panes grosses; mentre que la
Nova, que estava esquerdada,
l'acabaren de rompre i la bai -
xaren a bocins. A l'entretant,
morí el rector i les obres s'atu-
raren, però es recomençaren
dos anys després gràcies a les

"Quan es construí la l'ara na modernish
1 910, perii mai 110

VS.- Tenim entes que ha
sofert vàries reformes...

JM.- Ben segur. La primera
reforma és de l'any 1857 i fou
realitzada pel mossèn menor-
quí Benet Pons per resoldre un
problema de les tecles. El rec-
tor Maimó, que abans havia
estat organista de Felanitx,
fou l'impulsor de la segona
reforma, l'any 1900. Per
convèncer els altres preveres
de la necessitat de la restau-
ració, els dona a entendre que
no tenien gaire sentit musical
perquè sempre havien sentit
tocar l'orgue destrempat. Tot
un personatge, aquest Maimó!

VS.- Jo ho pots din ja! I
quan es feren les obres de la
nova façana modernista, qué
ocorregué amb l'orgue?

JM.- L'hagueren de des-
muntar per complet. Qui rea-
litzà els treballs fou Julià
Munar, que el tornà muntar
l'any 1910, per') mai no sonar
tant bé com abans, supós que
a causa de les presses... Enca-
ra sofrí una altra reforma els
anys 1928-1929, per part de
la casa Amenzúa, que foren
pagades gráies a una deixa tes-
tamentària d'un prevere.

Les capelles, una
iconografia didáctica

VS.- I passam al darrer
tema: les capelles!

JM.- Efectivament, en el
darrer capítol faig una des-
cripció de totes les capelles.
Algunes, com la del Baptis-
me, la del Cor de Jesús o la
dels Dolors, es descriuen per
primera vegada perquè són
relativament modernes. En
qualsevol cas, reconèixer tots
els sants ha estat una feina de
bojos! Fins i tot en més d'un
cas he hagut de modificar les
conclusions inicials. Una de
les figures que m'ha despis-
tat més és la de Sant Barto-
meu, que en el segle XVIII se
representava trepitjant el dimo-
ni, més tard fermat a la creu
mentre u treien la pell, i final-
ment amb els símbols del mar-
tiri: Un ganivet a la mà i la
seva pròpia pell a l'altra mà.

VS.- Tètric, molt tètric, tot
això!

JM.- S' ha de tenir en comp-
te que, en els inicis, la icono-
grafia té un sentit didàctic: la
gent no sabia llegir i la infor-
mació els entrava per la vista.
Per exemple, el rosari no és
més que la repetició sistemá-
tica d'una informació religio-
sa i, per tal d'aconseguir-ho,

el seu inventor Sant Doménec
de Guzmá s' inspirà en el man-
dra oriental, que és la repeti-
ció milers de vegades d'una
frase molt curta.

Un beat desconegut

VS.- Segur que t'has tro-
bat amb coses ben curioses..

JM.- I tant! Un dels sants
més estranys que hi ha a la
parròquia és el beat Albert de

Bérgamo, un personatge al
qual la Mare de Déu ji dóna
aigua amb una gerra, que no
el coneixien ni a la congrega-
ció dels carmelites. Després de
moltes indagacions he pogut
aclarir que nasqué a Itàlia
l'any 1214, mai no arribá a sant
i, per tant, el culte teòricament
estava restringit al seu lloc
d'origen. Ignor com arribà
fins a Sóller! Altre cas ben
curiós és el de sor Caterina
Thomás, que fou beatificada
l'any 1930, però que es troba
representada a una predel .1a
molt anterior de l'altar de la
Puríssima.

La Mare de Déu de les
Neus, peça única!

VS.- Segons el teu criteri,
la peça més valuosa, quina és?

JM.- Sens dubte, la Mare
de Déu d'alabastre, tant per la

seva antiguitat corn per la Ile-
genda que l'envolta. Aquesta
peça és de preciosa factura,
presenta la forma i l'acabat
típics de l'escultura gótica i
ha estat datada del segle XIV
pels especialistes. Antigament
estava a la capella del Roser
i després passà a la capella de
les monges de la Caritat, d'on
la rescatà el rector Maimó
amb la intenció de destinar-li
una capella pròpia a la parrò-
quia i fins i tot Ii dedica. un

himne que fou recollit per
Andreu Arbona.

VS.- Pep, crec que hemfet
un bon recorregut pel teu lli-
bre. Potser no ens quedi res més
que anunciar-ne la presenta-
ció.

JM.- La presentació es farà
demà, dissabte, a les 19,30
hores a la própia església parro-
quial i correrá a càrrec de Miguel
Ferrà i Martorell. Hi interven-
dran també el vicari espiscopal,
el rector Llorenç Lladó i la
batlessa Isabel Alcover. En aca-
bar hi haurà un concert d' orgue
a canee de Víctor Bilger.

Molt bé, Pep. No hi ha res
més a afegir, sinó donar-te
l'enhorabona per la tasca rea-
litzada i a la parròquia per
l'esforç econòmic, i esperar
amb fruïció el moment de poder
llegir el llibre amb tranquil.litat...

L'autor del 'libre sobre l'església de Sant Bartome ofereix dades  inèdites dels darrers cent-cinquanta
anys d'història 

Josep Morell: "La identifcació d'alguns dels sants
de la parròquia ha estat ma feina de bojos!"

aportacions econòmiques de Is
sollerics emigrats a América
i a França. El nou mestre
(l'obres fou l'anomenat Ber-
nat Galmés, que les dona per
acabades pel maig del 1900.

L'orgue del bisbe Nadal i
les nombroses reformes

VS.- Ben interessants tot
això. 1 del tercer capítol, que
ens pots explicar?

,INI.- El tercer capítol des-

criu les capelles per una banda
i l'orgue per l'altra.

VS.- Comencem per
l'orgue. Segons Rallan i Mir,
el pagà el Bisbe Nadal i s 'inau-
gurà l'anv 1798.

JM.- Si, pea:, Joaquim
Bover diu que s'inaugurà el
1917. En qualsevol cas, és una
obra de l'organer alemany
Scherrer. Al contrari del que
a vegades s'ha dit, l'orgue
sempre ha estat situat damunt
el cor i s'assentava damunt les
primeres capelles laterals, que
eren més baixes que les demés.

"El
campanar és
un prójecte
de Joan
Sureda,
Marqués de
Vivid. El ces
inferior de
la torre és
un dels pocs
elements
gòtics que es
conserven
de l'església
primitiva".



comensals que s'han aixecat sempre Al Ilarg de setze anys el menjador de Sa l'entera ha vist passar milers de
comensals que s'han aixecat sempre satisfets de taula.
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Aina

El restaurant sa Teulera
situat al principi de la carre-
tera del Puig Major, davant
el col.legi Es Puig, está entre
nosaltres des del julio] de
1976, data en la qual fou fun-
dat. El seu nom prové de
l'antiga Teulera que s' ubica-
va en aquel] indret, nom antic
i estimat que ens dóna ganes
de fer una gran taulada plena
de diversió, bona companyia
i sobretot, amb gustos que
acaricien el nostre paladar.

Aquest local s'ha anat
engrandint a mesura que pas-
saya el temps. En ell s'hi
solen reunir molts de grupets
per celebrar-hi festes, com
també, comunions i batejos.

Es important sebre que
aquest restaurant sols té tan-
cat el dimecres i el mes de
febrer, això vol dir que té un
servei quasi il.limitat per als
clients, sobretot a l'estiu; i és
així perquè té una clientela
fixa, suficient alta de perso-
nes estrangeres residents a
Mallorca, les quals es van ena-
morar ràpidament de la cuina
mallorquina, quedant con-
vençuts del bon gust d'aquest
local; també té molts de ciu-
tadans espanyols, i com no,
un gran nombre de clients
sollerics.

Especialitats

A la carta d'aquest res-
taurant hi podem trobar
l'especialitat de la bona

cuina mallorquina (frit, por-
celta, espatlla, ...) sempre tro-
barem el seu punt essencial
de la carn feta a la brasa o
al bon caliu del foc natural.
1, per aquells que no són

amants d'aquest estil de cuina,
sa Teulera també té a la nos-
tra disposició una altra cuina
més convencional per a tot
tipus de menjar. Aquest
espléndit local és un restau-
rant dinámic, de bon ambient

sobretot, de máxima qua-
litat a l'hora d'escollir la
millor carn, comprada sem-
pre al mateix lloc per gaudir

de la mil lor manera possible
del bon gust del menjar.

Negoci familiar

Tot el menjar és fet pels
amos de la casa, una família
molt avinguda a l'hora de
combinar uns plats saborosos,
plens de seguretat que donen
I 'éxit d'un bon restaurant.

Veu Gastronómica

Sa Teulera, la carn
cuinada lentament a la
calentor del caliu

EL GRAN COLECCI

QUE GRANDE
ES EL MUNDO

IEL•PLA DEL MUNDO

EURO

set

Cada domingo en su kiosko, gratis
con el MAGAZINE de El Día del Mundo

CADA SEMANA RECIBIRA TRES
FASCICULOS CORRESPONDIENTES
A TRES OBRAS DIFERENTES.
ei Atlas Enciclopédico yue recoge las nuevas fronteras fijadas este

nismo año.

=1Y además. Ciudades del Mundo, una obra única presentada por gran-
- des personajes.

o Y además. el Eumdiccionario. para entenderse en seis idiomas.

4% Y además deestos tres faseiculos.f as sensacionales ventajasdel Club
El Día del Mundo: por medio del Pasaporte participará en el sor-

Mo de atractivos viaje:: en el gran sorteo mensual de fabulosos auto-
móviles y en el Gran Sorteo Final de UNA VUELTA AL MUNDO

PARA DOS PERSONAS. Además podrá beneficiarse de ofertas des-
cuentos y ventajas especiales pensadas en exelusfra para usted.

Le invitarnos a CONOCER EL MUNDO.

BANCO 011540 VIZCAVA
	 EL =LIRA DEL MUNDO

Sa Teulera es distingeix per la seva especialitat de carn torrada al caliu i per
l'atenció que posen els seus propietaris en la confecció d'aquests plats.
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C.F. SÓLLER

1
CALVIÁ

Bielet

C. F. SOLLER: Juanjo, Váz-
quez, Nadal, Sergi, Tovar, Ferrer,
Salvador, Carmelo (Fontanet,
min. 87), Christian, Moll (Bru-
gos, min. 78), i Isidro.

CALVIA: Seguí, De la Cruz,
Kiko, Pujol, Edu, Mari, Sergio,
Miguel, David 1:Tomás, en el
descans), López i Juanjo.

El senyor Duarte fou l'àrbi-
tre del partit, ajudat pels senyors
Barceló i Frontoba, qui mostrà
targetes grogues al jugador visi-

tants De la Cruz (min. 21) i
Miguel (min. 81) i als jugadors
locals Salvaldor (min. 59), Isi-
dro (min. 68) i Sergi (min. 80) i
a l'entrenador Miguel Bestard
(min. 60).

Gols

1-0. Salvador, de vaselina,
aprofitant una gran passada de
Tovar (min. 35).

2-0. Salvador aprofita un
rebuig del porter contrari provi-
nent d'una gran jugada de Chris-

tian (min. 47).
2-1. Miguel engalta un xut

d'enfora que no pot aturar Juan-
jo (min. 63).

3-1. Isidro envia a la xarxa un
rebuig del porter provinent d'un
xut de Moll (min. 75).

4-1. Isidro remata pel mig de
les cames del porter un gran cen-
tre de Christian (min. 85).

5-1. Salvador d'un fort remat
culminant un triangle Fontanet-
Marín (min. 88).

En un primer temps jugat de
poder a poder el C.F. Sóller amb
un gol del debutant Salvador que
ja havia gaudit d'algunes opor-
tunitats arriba al descans amb el
mínim aventatge.

Després de la incertesa ve la
golejada

El segon gol vengué als dos
minuts del segon temps, pero) el
Calvià no donà el partit per per-
dut aconseguint el seu gol que
donà més emoció al partit. Des-
prés un C.F. Sóller molt encertat
golejà i féu espectacle al terreny
de joc.

Festival de Salvador i Isidro

Salvador, en el seu debut a Can Maiol, amb tres gols
i acompanyat per dos més d'Isidro, apallissaren a un

Calvià que no es rendí en cap moment.

Els de sa
Botigueta
reaccionaren
i plantaren
cara

Joan

Nova derrota dels sollerics
en aquesta segona confrontació
de la Lliga Autonomica de Biliar.
Els locals lluitaren  de debe) i ens
feren passar un bon capvespre.
Les més destacables foren les
actuacions d'en Tomás Plomer
i d'en Joan Jorquera.

RESULTATS:

J. Jorquera 27 -Siquier 35

B. Palou 20 - Bordoy 35

T Plomer 29 - Gelabert 30

.4. Pomar 19 - Lagüe 30

Joquera es defensa molt bé
fent suar de debò en bastantes
ocasions al seu rival, en Siquier,
un autèntic primera sèrie que ha
estat Campió d'Espanya. El

resultat parla per si sol, sobren
els comentaris.

Palou ha tornat ressuscitar.
Minora' molt amb referència a la
setmana anterior, emperò enca-
ra el pot fer molt millor. Anim i
endavant !

Tomás Plomer va fer una par-
tidassa. Fou la revelació del dia.
Als darrers minuts el traiciona-
ren els nirvis. Si manté aquest
nivell donará molt que parlar dins
el billar illenc. El seu rival és cm -
què alal Campionat d'Espanya de
Cadets. Recentment, als seus 17

anys, ha pujat a Primera, amb una
mitjana de 0'700.

Alexandre Pomar passà molt
bé la primera partida contra un
al.lot que promet molt.

VINENT
CONFRONTACIO:

Els sollerics visitaran als juga-
dors inquers aquest dissabte cap-
vespre.

Recordem que a la darrera edi-
ció els sollerics empataren allá i
els derrotaren clarament aquí.

Bartomeu Palou millorà, empero) encara pot aspirar a molt més.

Buixó

A la"Lliga d'Honor", Bra-
silia i Puente agafen més avan-
tatge a la classificació, després
de guanyar, respectivament, a
Unió de Sóller i At. Andratx.

El C.P. Brasilia ja porta dos
punts més que el segon classi-
ficat, el Puente, i sis més que el
tercer, At. Andratx. Pel que fa
al C.P. Puente, aquest supera amb
quatre punts als andritxols. La
Lliga ja está vista per, a sentèn-
cia. El títol está en mans dell3ra-
sitia o Puente.

Per la cua, tres equips empa-
tats a sis punts, Bar

Central, Amanecer i Can
Gaspar: tanca la classificació el
C.P. Unió de Sóller amb quatre
punts.

Unió de Sóller, va estar a punt
de donar la sorpresa de la jor-
nada, acabant amb
tat del líder Brasilia. En un
encontre molt di sputat i tal volta
en la millor actuació de la tem-
porada, els sollericsestaren a punt
de tombar al líder.

Tinguent tres partides guan-
yades, es trobaren en dues més
amb el marcador favorable de
10-3, el que signi ficava, acabant
guanyant aquestes dues, impo-
sarse en el resultat final al Bra-
silia. La sort, altre cop més, no
va estar al costat dels sollerics,
i els ciutadans, remontaren el
marcador per acabar imposant-
se per el resultat de 3-6.

A Preferent, el C.P. Sóller,
després d'una sèrie de derrotes
consecutives a fora casa, a la fi,
aconseguí puntuar, un resultat
prou clar, contundent i convin-
cent 0-9. Aquest triomf ha de
ser el re-començament de l'esca-
lada cap el Títol i el correspo-
nent ascens de categoria.

El Belles Pistes de primera,
que es troba en un moment
esplèndid de joc i de moral,
guanya al Son Qotleu a domi-
cili i es ratifica en el segon lloc
de la classificació.

A Segona categoria Unió
de Sóller perdé a les pistes del
At. Son Flor j el Belles Pistes
s'imposa a un Son Gotleu que
dona molta de guerra.

Les al.lotes de primera cai-
gueren al camp del líder, Santa
Marta, la superioritat de les ciu-
tadanes acaba. =ti I i les
ganes que hi posaren les feme-
nines del C.P. Unió de Sóller.

RE, )SUL'IvATS:e 

LLIGA D'HONOR:
Unió de Sóller 3 - Brasilia 6
Al. Andratx 4 - Puente 5
PREFERENT:
Son Cladera 0- Sóller 9
PRIMERA:
Son Gotleu 2 - Belles Pistes 7
SEGONA:
At Son Flor 5 - Unió de
Sóller 4
Belles Pistes 6 - Son Gotleu 3.
FEMENINES:
Santa Marta 7- Unió de
Sóller 2.

C.P. Unió de Sóller, a punt
de donar la sorpresa de la
jornada

Petanca
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Futbol Tercera Divisió

JUVENIL MASCULI

Jota i T.C.

J. Mariana 103 - Artà 57

Un 16 - O al començament feia
pensar un resultat fàcil. Però en
el segon temps els visitants s'a-
tracaren fins a onze punts. Una
forta pressió a tota la pista posa
les coses en el seu lloc arribant
al final amb una diferència de 46
punts, que demostraqui és el líder.

Jugaren:
Arbona 2, Castanyer 6, Gela-

bert 16, Serrano 33, Sampol 8,
Serra 6, Márquez 2, Estarás 16,
Oliver 6, Rodenas 4.

SENIOR MASCULI

J. Mariana 60 - Hispània 73

Dimecres el J. Mariana -1. Alcá-
zar dona la impressió d'estar enca:a
de vacances tot disfrutant del rela-
xant pont del dia anterior. I és que,
fluixos en defensa i imprecisos en
atac, els sollerics no rascaren bolla
en el primer temps. Més aviat dor-
mien.

Es despegaren ben entrada la
segona part, tot reaccionat fins a posar-
sea un punt per sota. Arribats a aquest
punt les errades a darrera allunya-
ren en el Mariana de la victòria.

Si es vol estar en el grup dels
millors cal posar el despertador més
d'hora!

Bàsquet

Una de call i una d'arena



Port de Sóller O -
Algaida 1 

El Port es
va veure
sorprès !

Bielet

Port de Sóller: Garcia,
Arbona, Galindo, Ruiz,
Rodriguez I, López, Guerre-
ro ( Molino, minut 81 ), Pedre-
ro (Monge, mima 65), Cabot,
Barrero i Raja.

Algaida: Gari, Pascual,
Oliver I, bípez, Puigserver
Janer Paez, Frontera, Can-
ten) (Mulo, minut 77), Oli-
ver II (Alomar minut 68) i
Adamuz(Nicolau, mima 87).

El Senyor Gonzalbez
González fou l'àrbitre del
partit, ajukii per els senyors
Trueba i Carbonell. Mostrà
tapzetes grogues(dsjt(gculors
locals Raja (mino! l ), Ruiz
(minut 66) i Rodriguez I
(Mima 76); al jugador visi-
tan! Adamuz (minut 66).

Gols: L'Un«. gol del pa r-
tit el maná Cantero de .vut
creuat, al minut 84.

Comentari:
La visita de l'Algaida, el

passat cap de setmana, no
tenia cap indici perquè el Port
de Sóller sumes negatius,
però una vegada vista la con-
frontació queda molt clar el
resultat.

Des de el principi els del
Port tingueren la sort que els
donà I esquena i als deu
minuts primers ja estavella-
ven una pilota al pal de la por-
teña, quan el més fácil hagués
estat fer el gol.

El porter visitant fou la
figura del partit fent dues
aturades de gol cantat. abans
d'arribar al descans.

Ala segona part les coses
no canviaren gaire i els juga-
dors locals, amb molt poca
garra, no foren capaçós de
materialitzaren gol cap juga-
da i a sis minuts del final el
jugador visitant Cantero, amb
un xut creuat, aconseguí el
gol de la victòria.

Vinent confrontació:
Diumenge el Port de

Sóller visitará al Ferriolense
al seu camp.

Yeti de Sóller
FAX

634106

4
SP. MAONÉS

1
C.F. SÓLLER

25 ANY

ES S O
LLER
Te S

Recordam a tots
els ex-membres

d'AIRES
SOLLERIC$

funda~ que el
proper dissabte
dia 18 a les 21 h.
se 'farà el sopar

d tagraiment on hi
estau convidats.

Apuntau-vos
abans de dia 15 a

Can ice

AJUNTAMENT
DE Telf. 63, 24 21 o al

63 24 11
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Futbol Tercera Divisió Futbol la Regional          

Tornaren cul batut i
Sporting Maonés 4 - Sóller 1Un camp de gespa és

una desavantatge per el
Sóller mentres el recent
fitxatge de Salvador donà
més empenta davant. Els
sollerics encaixaren un;
gol quan es cumplia el
segon minut de joc, i al
minut 34 ja perdien per
tres a zero. Si a això hi
afegim que Christian fallà
mitja dotzena de ciares
ocasions de gol, penal
inclòs, sobren les
justificacions d'una clara
derrota.

Bielet

Sporting Maonés: Dani,Gui-
Jlermo, Teixidor Ogazón, Fram,
Adriano, Torres, J. Olvera, Ramon
(Borja, minut 75), Tiago (Rome-
ro, minut 79) i Carlos.

Sóller: Juanjo, Vázquez,
Nadal, Brugos, Tovar, Ferrer
(Fontanet, minut 69), Sergi, Car-
melo( Mol 1, en el descans), Chris-
tian, Martin i Salvador

Dirigí el partit el senyor
Muñoz Perrugorria, ajudat pels
senyors Sans i Sabater. Mostrà
targes grogues als jugadors del
•Sóller Moll (minut 63) i Salva-
dor ( minut 80), i al jugador
Guillermo, (minut 58)

GOLS:
I a 0. Torres, al minut
2, aprofitant un rebuig de
Juanjo, provinent d'un xut
d'enfora de Fram.
2 a 0. Torres, al minut 22,

rematant un córner
a 0. Teixidor, al minut 34,

d'un xut de fora de l'área.

Tercera división

cara alegre
4a 0. Torres de penal al minut

65, falta que s'haviafeta a Ramon.
4 a 1. Christian, al minut 85,

reb una pilota passada per Moll,
i el se« xut pega al pal, sent ell
mateix que la recull de nou,
enviant-la aquesta vegada a la
xarxa.

Diumenge passat, el capves-
pre, els homes de Miguel Bes-
tard visitaren la Ciutat de Maó
per disputar el partit corresponent
de la jornada. Abans de començar
es guardà un minut de silenci per
la mort de la padrina d'un juga-
dor local.

La confrontació comer -10 i
alegria sols tara dos minuts per

arribar a les graderies, ja que en
aquest moment el davanter local
Torres marcava el primer gol.

Al m inut 5, aprofitant el des-
concert dels jugadors sollerics
Ramon no encertà a rematar un
centre impecable de Teixidor, el
que hagués pogut significar el 2
a O.

Fins que es cumplí el quart
d'hora no s'arrambaren a
Dani

Quan es cumplia el minut 15

E. P. F. C. Ptos.

2 6 24 29 14

Christian gaudí de la primera
oportunitat clara per marcar,
desviant el porter local la pilo-
ta quan aquesta anava a entrar
a gol.

El Sóller, a contra atac, feia
jugades de perill, per?) la máqui-
na de fer futbol local s'imposa-
va, i quan corria el minut 22 el
mateix Torres marcava el segon
gol local.

Cinc minuts després una paret
perfecta entre Salvador i Chris-
tian acabà amb xut del darrer sor-
tint a fora, quan el més fácil era
enviar l'esfèric a la xarxa.

A la mitja hora de joc
Christian perdonà un altre
gol

estirada de Juanjo, es conver-
teix amb un bon gol, quedant el
partit més que sentenciat.

Després del descans sortiren
més entonats

A la segona part els jugadors
sollerics sortiren més entonats
i al menys no hi havia tant de
perill a la porteria de Juanjo, no
obstant tingué dues o tres bones
intervencions que evitaren que
els jugadors locals augmentas-
sin la seva avantatge.

Al minut 59 Christian fou
tomat dins l'àrea fent l'àrbitre
seguir el joc.

Al minut 65 l'àrbitre castigá
al Sóller amb un penal. que fou
aprofitat per fer el quart

Al final del partit
demostraren el seu futbol

A partirdel minut 75 l'entre-
nador local Elias Noval ordenà
dos canvis al seu equip, donant
entrada a un juvenil. A partir
d'aquí i fins al final de l'encon-
tre el Sóller s'imposà gaudint
de ciares oportunitats tant Mol I
com Christian. El sudamericá en
tingué quatre als minuts 80, 85,
89 i 92, encertant en una, que al
menys fou el gol de l'honor en
un partit en que es materialit-
zaren 5 gols i, per oportunitats,
se n'haguessin pogut marcar 5
més, tinguent els jugadors locals
més punteria que els visitants.

Vinent partit:

Diumenge el camp d'Inca
será el lloc on el Constància i el
Sóller disputaran el partit corres-
ponent a la jornada. La gespa hi
tornará estar present, a veure si
per una vegada s'hi adapten els
homes d'en Bestard.

Primera regional

J. G. E. 1'. F. C. Ptos.	 J. G.
I. Mallorca 	  14 10 3 1 42 7 23	 I I. Montuïri 	  14 6
2. Badia CM	 14 7 4 3 18 15 18	 12. Arenal 	  14 5 4 5 10 15 14
3. Atc. Baleares 	  14 7 3 4 30 15 17	 13. Ferrerías 	  14 5 3 6 17 18 13
4. Constancia 	  14 6 5 3 24 18 17	 14. Playas Calva .. 14 5 3 6 16 20 13
5. Pohlense 	  14 7 3 4 24 20 17	 15. Cardessar....,... 14 4 4 6 12 '13 12

6 , Sp. Mahones 	  14 7 1 6 25 14 15	 16. Mayor 	  14 2 7 5 12 25 11
7. Calvià 	  14 5 5 4 16 15 15	 17. Esporles 	  13 3 4
8. Ferriolense 	  13 5 4 4 13 12 14	 18 , Al. Ciudadela.. 14 4 2
9. Ibiza 	  14 5 4 .5 17 18 14	 19. Sóller.., 	  14 4 I
10.Pollensa 	 '• 14 5 4 5 13 17 14	 20. Rtv. La Vict..... 14 3 2

6 21 31 10

8 15 26 10

9 17 25 9

9 10 23 , 8

J. G. E. P. F. C. Ptos.	 J. G. E. P. F. C. Ptos..
1.Vilafranca 	  12 8 4 0 21 6 20 + 8	 10. Algaida 	  12 3 6 3 15 16 12
2. Independiente... 12 4 8 0 15 6 16 + 4	 11. Escolar 	  12 5 1 6 18 15 II
3. S'Arracó 	 12 5 5 2 19 12 15 + 3	 12. Ferriolense 	  12 4 3 5 21 21 11
4. AL Bakares 	  12 5 4 3 16 10 14 + 2	 13. CIDE 	  12 3 5 4 13 18 II

Port de Sóller	 12 4 6 2 14 10 14 + 2	 14. Collerense... 	 12 4 2 6 17 22 10
6 , Ses Salines 	  12 6 2 4 12 11 14 + 2	 15. Sta. Eugenia .... 12 2 5 5 15 22 9

7. V. de Lluch 	  12 6 2 4 19 21 14 + 2	 16. Porreras 	  12 2 5 5 9 17 9
8. Xilvar 	  12 5 3 4 15 II 13 + 1	 17. Barracar 	  12 1 6 5 17 24 8

9. Rotlet Molinar .. 12 4 4 4 18 17 12	 18. Cala d'Or 	  12 1	 1 10 16 31	 3

Quan corria el minut trenta
Tovar envià una pilota llarga a
Christian que la recull, deixant
darrera al seu defensor, i en el
moment en que li sortí el porter
tornà fallar una altra clara opor-
tunitat.

I el que són les coses. Si
Christian errava les oportu-
nitats el jugador local Teixi-
dor, amb les seves pujades per
la banda, feia matx.

En una d'aquestes pujades
engaltá un fort xut d'uns 40
metres que, a pesar de la bona



Sóller O - Murense 3

El Sóller tornà foradar
Toril Lladó

Sóller: Morell, Querol,
Sellés, Ripoll, Coll, Serafin, Pere,
Bernat Puig, Colom i Ensenyat
(Guerrero, Nofre, Rado i
Marroig).
Comentad:

El Sóller ha sumat tres derro-
tes en els tres últims partits.
Aquesta vegada caigué davant
un rival molt inferior però que
va saber materialitzar les oca-
sions, cosa que no feien els juga-
dors de la Vall que jugaven molt
malament i sense cap idea a
l'hora d'atacar.

Durant tot l'encontre no sortí
ni una jugada ben enllaçada per
part sollerica partint al descans
amb un marcador en contra de
O a 2.

A la segona part els sollerics
es tiraren a l'atac deixant molts
d'espais buits que els de Muro
aprofitaren per aconseguir un altre
tant posant el marcador amb un
contundent 3 a O.

David i Sacarés, els dos entre-
nadors del Sóller, varen fer seure
a la banqueta a tres titulars (Rado,
Guerrero i Marroig) per raons que
desconeixem. A la segona part
els feren sortir, però poca cosa
pogueren fer ja que la confron-
tació estava molt costa amunt.
Això podria ser la possible causa
d'aquesta derrota.

Aquestes filigranes no es
podenferencaroque el rival sigui
bastantfluixet. En aquesta cate-
goria no es pot fiar ni un pel.

Aquesta setmana hi halará
descans.

La Salle B 2 - C.F. Sóller 3 

Carbó donà la victòria al Sóller
Bielet

Alineació: Gregori, Segui,
Ribas, J. Enseñat, Eugenio,
Xavi, Casas (Albert), Carbó
(Miki), Valcaneras (Burgos) i
César (J.L. Colom).

Arbitre: L'àrbitre delpar-
tit actuà d'una forma perfec-
ta i els jugadors u ajudaren
jugant amb una gran esporti-
vitat.

Gols: Els tres gols del
Sóller foren aconseguits per
Carbó als minuts 48, 54 i 60.

Comentad:
Diumenge passat, el ma,tí,

els juvenils del Sóller visita-
ren a l'equip colegial de la Salle
B. A la banqueta es va seure
n'Antoni Rul.làn, degut a que
en Juanjo era a Menorca.

El partit es planteja de

forma molt seriosa en defen-
sa, jugant al contraatac, amb
tan sois en Carbó en punta.

S' aconseguí arribar al des-
cans amb l'empat inicial.

A la segona part els solle-
rics gaudiren de oportunitats
de gol i en Carbó, amb un matí
molt inspirat aconseguí tres dia-
nes, posant al seu equip amb
un clar O a 3.

Els locals arruxaren de
valent i marcaren dos gols. Als
darrers 10 minuts els sollerics
passaren moltes penúries, acon-
seguint no obstant mantenir la
diferéficia, el que significava
la prirriera derrota dels locals
a casa seva aquest any.

Vinent partit:
Aquest cap de setmana ens

visitará a Ca'n Maiol el Rtvo.
Calvo A.

GRUP AMBIENT
El grup Ambient es complau anunciar, que el proper divendres
dia 17 de desembre, tornarem a estar en tots vosaltres al teatre

ALCAZAR, com sempre, a les 22 h., hora punta.
Al mateix temps vos fa saber, que es rifará una panera de
NADAL i un sopar per a dues persones. La panera estará

exposada a l'espardenyaria CAPÓ en es carrer de Sant Jaume
on hi trobareu les entrades í els números de la rifa

VOS Hl ESPERAM!!! GRÀCIES

Trans Muntaner 1- Pub Es Born 2
Rafel

Alineació: Cerezo (Rafa), R.
Vidal (T Muntaner), P. Munta-
ner (Manrique), Bauza, Abelar-
do, Daza, Sellés (Alba), Bestard
(J. Colom), Jiménez i Rivera.

Gol: El gol local fou marcat
per Jiménez.

Comentad: Molt mal partit
el que oferiren els homes de
Trans Muntaner. Després
d'avançar-se al marcador no el

saberen assegurar, arribant al
descans amb el 1 a 2 final.

A la segona part no millorà
gens el joc local i els minuts pas-
saven sense alteracions en el
marcador.

Al final victòria visitant justa
i merescuda.

Dimecres, dia 8, Trans Mun-
taner jugà contra el Caimari. I
demà, dissabte, ens visitará al Port
de Sóller el Bar Miguel de la Ciu-
tat de Manacor.

Cide 6 - C.F.
Sóller 2

Plantaren
cara al líder

Esquadra

Alineació: Arisco, Que-
rol, Damià, Bernat, Lluís,
Gerardo, Víctor, Jordi,
Lladó, Miguel ilbni-Lluís (2
gols).

Comentad:
Partit jugat amb domini

altern a cada una de les parts,
amb oportunitat de marcar
més gols.

Als cinc minuts un penal
a Toni-Lluís posà el marca-
dor en O a 1.

Poc temps després amb
una escapada del davanter
més ràpid del Cide s'arribà
a l'empat.

Abans del descans Toni-
Lluís marcá el 1 a 2 amb una
jugada dins 'área petita.

Es rearma el partit i a la
primera jugada en Damià
prengué l'esfèric a un con-
trari que, a criteri de l'àrbi-
tre, fou falta i pita penal, el
que suposà el 2 a 2.

Després de l'empat dos
corners, i amb poc temps ja
estava el partit amb 4 a 2. Es
desmoralitzaren els jugadors
i al final dos gols més i un
Sóller desanimat i sense pos-
sibilitats de remontar el resul-
lat.

Vinent partit:
Demà a Son Ferriol. La

vinent confrontació a Sóller
será dia 6 de Gener contra
el Rotlet-Molinar.

Tn2feurnaximgolejador

Juvenils

Penya Son
Pizá O -
Sollerense 4

Miquel

Alineació; Mel, Ismqel, Este-
va, Alex, Bota, Pastor, Sergio C.,
Braque, Jordi, Timoner i Rami-
ro (Torrens, Javi i Arbona).

Comentad:
La primera part començà amb

atac de l'equip solleric que no
tingué gens de sort de cara a la
porteña, fallant moltes ocasions.

Prop del minut 10 el solleric
Braque encetà el marcador.

El Sollerense seguí atacant
sense sort i sense jugar massa bé.
La primera part acabà amb O a
2.

Després del descans els solle-
rics començaren atacant per()
sense millorar el joc. Jordi faria
el O a 3.

Abans de fer el darrer gol es
fallaren tres clares ocasions que
s'estavellaren al pal.

Al final Ramiro, amb una
jugada personal, marcà el quart
gol. 

Resumint: victòria solleri-
ca sense fer molt bon partit.

VINENT CONFRONTACIO
Dissabte a les 16-30' Solle-

rense - Relojera Calyo.

Premi Regularitat

Aquestaés la classifica-
ció actual del Premi a la
Reguláritat patrocinada per
"Veu de Sóller":

1.- Tovar, amb 17'29 punts

2.- Carmelo, 15'29 punts

3.- Ferrer,	 12'96 punts

4.- Sergi,	 10'97 punts

5.- Christian, 10'95 punts

Villafranca 1
- Sóller 2

M.F. 

Alineació: Fontanet -
Pomares, Miki, A. Alcover, G.
Alcoven Rafel, Sampol, Rullem
( I ), Queltxa ( I ), Tomeu i
Manolo (Fan Lluc, Juanjo i
Ensenyat).
Comentad:

Fou un partit molt igua-
lat. A la primera part el Villa-
franca complicà les coses als
sollerics i al minut 9 feien el
1 a O.

El Sóller es despertà i fin-
gueren unes guantes bones
ocasions, i al minut 34, quasi
a la conclusió de la primera
part feien l'empat. Així acaba
la primera part.

Després del descans els
dós equips començaren amb
força però poc a poc els solle-
rics controlaren l'encontre.

Al minut 20 Rullán dese-
quilibrava el marcador, fent
el 1 a2.

Es passaren 15 minuts de
molts de nirvis però al final
s'aconseguí la victòria.

Els nois de n'Andreu ja
van segons a la classificació.
Vinent partit

La vinent confrontació es
jugará a Sóller a les 15 hoces,
contra el Son Sardina.

Trofeu Pizzeria
-Randemar -
Veu de Sóller

Aquesta és la classifica-
ció actual del trofeu al màxim
golejador de la Tercera Divi-
sió i Primera Regional.

Tercera Divisió:
Christian, 	 6 gols.
Aguiló, 	 3 gols.
Moll, 	 3 gols.
Tovar, 	 3 gols.
Marín, 	 2 gol.
P. Gil, 	 I gol.

Primera Regional:
Barrero, 	 5 gols.
Rodríguez I, 	 4 gols.
Monge,  	 3 gols.
Galindo, 	 I gol.
Coll, 	 1 gol.

Futbol d'Empreses
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VII Torneig Perruqueria J. Socias 

Magraner sucumbí davant
Burguerio i Casasnovas

Joan	 rit de I luita per plantar cara a les
joves generacions.

Segueix a bon ritme la dis-
puta de la setena edició del Tor-
neig Perruqueria Joan Socias.

El més destacable d'aques-
tes dues setmanes ha estat la ines-
perada derrota del veterà Pere
Magraner davant en Burgueño i
en Casasnovas.

La joventut s'ha imposat
aquesta vegada damunt la vete-
rania.

De totes formes és de desta-
car la gran esportivitat de l'amo
en Pere i el seu gran esforç i espe-

Resultats:
E Roman O - J. Agulló 2
Labrador 2 - B. Enseñat O
7in-res 0- J. Sampol 2
Burgueño 2 - Magraner O
Ferrer O - Casasnovas 2
Pomar 2 - Quetglas O
Socias° - Agulló 2
Reman O - Enseña! 2
Ferrer O - Labrador 2
Magraner O - Casasnovas
Ferrer O - Burgueño 2
Quetglas O - Sampol 2

PLANCHISTERIA Y PINTURA
GUASP

Pida presupuesto ¡Sin compromiso!
C/ Quadrado, nº 6 Can Pelut	 Telf. 63 34 92

Ferrocarril de Sóller
amb el

Billar Solleric 
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Duatló
	

Billar            

Brillant actuació dels sollerics a la "Duatló de Calvià"

Francesc López es classifick en cinquè lloc desbancant a n'en Pau
Noguera a la cursa a peu.

Pau
Noguera,
revelació del
"Triató
Ciutat de
Sóller", es
defensà molt
bé
classificant-
se el tretzè de
la general i el
sisé del seu
grup.

Els Dragons es
proclamen favorits

Felip Morell
segon
classificat
dins la seva
categoria
F. López, P. Noguera i
P. Vives dins els
millors

Joan

Baix de l'organització del
Club Ciclista Calvià i l'Ajunta-
ment de la mateixa localitat es
disputa el passat dissabte, dia 27
de novembre, l'esperat Primer
Duatló de Calvià, consistent

<amb-una cursa a peu de 3 qms.,
un recorregut de 15 qms. amb
bicicleta de muntanya i de nou
cursa a peu de 3 qms.

Participants

Sortiren uns 80 esportistes
dels que només acabaren la dura
prova 54.

El nivell dels participants
era molt alt, entre altres s'hi tro-
baven els actuals Campió i Sub-
Campió de les Balears de Ciclis-
me de Muntanya i el guanyador

segon classificat de la Triatló
Ciutat de Sóller. •

Juanjo Lladó

La setena jornada confronta
als dos equips imbatuts del tor-
neig en un gran partit per part
dels Dragons els quals, amb un
15 - 13,8 - 15, 14- 16, 13- 15,
aconsegueixen arrebatre el
liderat als Autos Lladó i situar-
se en el primer lloc de la taula.

Altres partits prou interes-
sants de la jornada foren la
victòria dels Dinos davant els
Atletes que amb un 15 - 11, 15
- 12, 15 - 13 encara tenen pos-
sibilitats de classificar-se.

T. Fontanet (15 - 9, 15- I O,
15 - 13) segueix sumant victò-
ries i quasi quasi s'asseguren,
amb els jubilats, el seu 'loe a
les semifinals.

Mala sort aquest cop per
l'Esport Match que se'n duu
dues derrotes: una davant el T.
Fontanet i l'altra davant els
jubilats (15- 11, 15- 11, 11 -
15, 14- 16, 15 - 16).

I també més victòries pels
Dragons amb un 15 - 9, 15 - 1 I ,
15 - 11 davant els atletes.

Record que aquest dissabte
es jugará la darrera jornada:
important de cara a les semifi-
nals sobretot pels Dinos, T. Fon-
tanet, Esport Match i jubilats,
que es jugaran el tercer i quart
lloc per entrar a les semifinals;
el primer i segon lloc queden
reservats de moment als Dra-
gons i Autos Lladó respectiva-
ment.

Dissabte 11-12-93

15,30 T. Fontanet - Me'n Fot
16,30 Dinos - Autos Lladó
17,30 Sport Jove - Atletes
18,30 Dragons - Sport Match

Dimarts 15-12-93

Semi finals 1 - 4, 2 - 3 a les
16 o 21 h. (a convenir entre les
equips.)

Serra de Na Burguesa, desviant-
se baixant de nou cap a la Costa
d'en Blanes, amb zones triale-
res per aquí on es va cremar aquest
estiu.

S' acabava donant tres voltes
a peu al mateix circuit del
començament.

Classificació General

1.- Francisco Gomáriz, amb
un temps de 1-04'28".

Classificacions per categories

Francesc López i Pau
Noguera coparen, respectiva-
ment, els llocs cinquè i sisé dins
la categoria d'aficionats prime-
ra. Mentres que en Felip Morell
Rullán, amb una immillorable
actuació, aconseguia el segon
lloc darrera en Miquel-A. Fernán-
dez López.

Pep-Lluís Vives March es
classificà en el lloc tercer de la

Voleibol

El recorregut

Bastlint dur. Es sortia des de
la Costa d'en Blanes.

La prova d'atletisme es dis-
putava damunt un circuit (mitat
pujada i mitat baixada) d'un qm.
al que els participants havien de
donar tres voltes.

Finalitzada la cursa a peu els
corredors agafaven la bicicleta
de muntanya donant una volta
a un circuit d'uns 15 qms. que
començava amb sortida cap a la
Urbanització Costa d'en Blanes
amh unes pujades molt pronun-
ciades (quasi estil sa Talaia del
Port de Sóller), seguint pel camí
de terra cap als repetidors de la

2.- Antoni Pujol Calafell, amb
I -04 '47" .

3.- Bartomeu Quetglas Riera,
amb 1-05'03".

4.- Andreu Bartolomé Jaume,
amb 1-06'25".

Enric Riera González, amb
1-08'11".

- Francesc López Raja, amb
1-13 '32".

Pau Noguera Bisbal, amb
1-14'10".

Felip Morell Rullán, amb
1-2047".

Pep-Lluis Vives March,
amb 1-2224".

categoria de 17 a 18 anys.

Comentaris:

La petita diferència de 38"
entre en Francesc i en Pau es
produí a la cursa a peu. A la pri-
mera prova en Xesc agafà tres
Segons a n'en Pau. Al agafar la
bicicleta en Pau el supera deixant-
lo. I al darrer mig quilòmetre de
cursa a peu en Francesc toma supe-
rara n'en Pau agafant-liladiferén-
cia esmentada.

Dins els més joves en Felip i
en Pep-Lluis varen fer els 3000
quasi iguals, però el primer va fer
bastant menys temps amb la bici-
cleta.



SENIOR MA S C ULI

Bowling Center
68 - Joventut
Mariana 62

Quan es perd un encontre
tan significatiu com el de diu-
menge passat en el qual
s'havien fet mèrits suficients
com per treure quelcom de
positiu te'n tornes cap a casa
un poc cara avall.

El J. Mariana - I. Alcázar
realitzà un partit acceptable
contra un rival que no demostrà
res de l'altre món. Els solle-
rics tingueren la victòria a
l'abast de la mà més de dos
cops (sobretot en el minut vuit
del segon temps, quan el mar-
cador assenyalava un 43 -42).
Amb tot, no s'aconseguiren
posar per davant en cap
moment.

En resum, una confronta-
ció més que interessant en la
qual els de la Vall milloraren
ferm en el segon període, tot
practicant una defensa pres-
sionant que serví per esmenar
les estadístiques.

Només el mal joc dels pri-
mers minuts i el no saber estar
en els moments claus impedi-
ren que el J. Mariana sortís
triomfant.
Jugaren. i anotaren:

Ramon (1), Morell (6), Cas-
tanyer (19), Galindo (2), Igle-
sias (2), Rodelas (2), Oliver (5),
Grauches (20), Rosselló (7),
Sosa, Colom i Escales.

SENIOR FEMENI

J. Mariana 44 -
C. Calvià 41

Partit molt disputat, amb 20
minuts per cada equip. La pri-
mera pan fou dominada pel C.
Calvià que arribà a tenir fins a
14 punts de diferencia però una
petita reacció del J. Mariana
El Gas S.A va permetre a les
locals que s'arribas al descans
amb tan sois vuitpunts de diferen-
cia.

A la reanudació continua la
remuntada local i en el minut
dotze es posa per davant en el
marcador i ja no deixaria d'anar
guanyant fins al final del partit.

BANUS antiguitats.
Restauració, compra i.
venda de ¡nobles i objec-
tes antics. Carrer de la
Rosa, 3. Telf. 63 28 73 i
63 1067.

COMPRA M
MOBLES i qualsevol altra
cosa rústica o antiga.
Pagam al comptat. Anti-
guitats Antoni de sa Coma
(Jeroni Bisbal). Carrer del
Vicari Pastor, 8. Telf. 63
08 65 i 63 07 68.

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

ES FAN CLASSES
DE REPAS de Llatí
(nivell, segon de BUP).
Inf. Telf. 634281 (telf.
d'horabaixa).

SE VENDE duplex.
Calle Bélgica, núm. 33:
130 m2. de superficie, 50
m2. terraza, jardín, bar-
bacoa, calefacción, aire
acondicionado. Telf. 63
21 45.

VENC MENJADOR
CLASSIC i també quarto
amb dos llitets, preu inte-
ressant. mf. telf. 633633.

VENC MOBYLETTE
en perfecte estat. Preu inte-
ressant. Inf. Telf. 630546.

ES EL MOMENTO
DE BAJAR LOS PRE-
CIOS, Eléctrica Electro
(G.Vidal Colom), 15% de
descuento al poner el 220v;
c/Metge Maiol, 15.
Telf/Fax 633264. Presu-
puesto sin compromiso
(antes video club center).

SE TRASPASA bar-
restaurante en Puerto de
Sóller, Telf. 63 17 28.

VENDO casa céntrica.
Necesita pequeña reforma.
Precio: 6.000.000. Telf.
63 33 57.

VENDO piso céntrico
totalmente reformado y
listo para habitar. Precio:
11.000.000. Telf. 633357.

VENC una bicicleta
Mountain-bike i una altra
de passeig de dona. Telf.
63 10 76.

JUVENIL MA S C UL

Hipotels S.
Servera 42 -
J. Mariana 72

Desena victòria consecuti-
va del J. Mariana Pizzeria
Domenico. Davant un dels pit-
jors equips del grup, poques
dificultats va trobar el Maria-
na. Els locals front a la supe-
rior classe del seu rival tan sols
hi posaren voluntat, cosa insu-
ficient davant un equip que
practica un bàsquet de molta
qualitat. A destacar una vega-
da més que els dotze jugadors
tengueren l'oportunitat de jugar.

Anotaren: Arbona 6, Cas-
tanyer6, Cobos 2, Ortiz6, Gela-
bert 12, Serrano 8, Sampol 2,
Serra 6, Marquez, Estaras 10,
Oliver 8, Rodenas 5.

Prope

A
mf. 	Fer

ini-
J.

J.
J.
A

J.
Juvenil
J. M ARI
MAN
Juvenil
J.

.LEVAN

partits

¡Oh:

LUCMAJOR

CADET FEMENI

J. Mariana 26 -
Binissalem 39

Una altra derrota. El que
pareixia que començava a
canviar no fou així i es varen
cometre les mateixes equi-
vocacions tornant perdre. A
destacar els 25 punts de na
C. Forteza.

CADET MASCULI

Juan De La
Cierva 55 -
J. Mariana 63

Excelent partit el dis-
putat entre el J. de La Cier-
va i el J. Mariana, a on esta-
va en joc el liderat. L'encon-
tre al minut 5 reflexava un
resultat d'empat a vuit. A
partir d'aquest moment un
parcial de O a 9 el rompé.
Al descans, 28 a 43.

En la segona part els
locals reaccionaren i a falta
de vuit minuts pel final es
posaren a set punts, però el
Mariana es centra en el joc
i acaba guanyant per 55 a
63.

A destacar la bona tasca
realitzada, tant en defensa
com en atac, d'en D. Cobos
i en J. Morell i els ànims del
públic de Sóller que es des-
plaçá.

CASA FUNDADA EN 1900
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)

Embutidos Aguiló S.L.
N.I.F. A.07002827
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BASQUET
Jota i T.C.

INFANTIL FEMEA

Jovent 68 -
J. Mariana 33

Davant un dels dos millors
equips del grup, es va fer una
gran primera part, però des-
prés poc a poc tot es va venir
baix, demostrant la sev a supe-
riritat l'equip local.

INFANTIL MASCULI "B"

Perles 51 -
J. Mañana 27

Os dos ante-
riors d aquest equip. Una pn
menipát molt bonA(19 - 17)
i a la segona un parcialecje 20
a O deixa el partit >dect;CO. Cal
destadarleedt1/4~ILlo

g 

-
uers Vietbria hz(f mfflorat

aquests darrers partits.

fl.\TIL	 ",i"

allorca 85 -
J. Mariana 6

Partit sense cap tipus de
història corn assenyala el resul-
tat. La major altura deis locals
permeté, unit a la seva millor
técnica individual, capturar tots
els rebots i fer facilscontratacs
acabats quasi sempre en ciste-
lla.

Jugaren i anotaren: Moren,
Pomar 1, Abdurahmanovic I,
Vidal, Sureda 4, Puertolas,
Matías, Orvay, Colom, Mayo!.   ROBA PER A INFANTS

LIQUIDACIÓ TOTAL PER CANVI
DE NEGOCI

TOTS ELS ARTICLES REBAIXATS
D'UN 30 A UN 50% 

Sa Llana, 65
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Es contracta un Policia
Local auxiliar per im mes

Redacció

Alfonso Girona s'incor-
porà el passat dia primer de
desembre al cos de la Policia
Local de Sóller com a auxi-
liar davant la necessitat de
cubrir places per manca de
personal.

Les dades
Tot i que segons la Direc-

ció General d'Interior de
la nostra Comunitat Autóno-
ma afirma que a Sóller la plan-
tilla de la Policia Local és
superiora l'establerta segons
la normativa, el fet és que al
llarg dels darrers mesos s'han

tengut problemes per tal de
cubrir els tres serveis diaris
per causes de diferent índo-
le.

Algunes moments, per
exemple, la guardia ha estat
realitzada per sols dos homes,
fet que limita a bastament les
seves possibilitats d'actua-
ció ja que un d'ells ha de
romandre necessàriament al
cos de guardia per atendre el
teléfon.

Això ha obligat a haver de
contractar un policia més per
aquest mes de desembre, fet
que solucionará parcialment
i temporalment la manca de
personal.

Comunica als seus
distingits clients i
amics, que el dia
24 a vespre i 25 a
migdia, tendrem
tancat per descans
del personal.

Així mateix, vos
convidam a que el vespre de N1T VELLA, passeu
uns moments inoblidables, fent bauxa
demanant força, salut, amor i doblers a l'any
vinent.

Durant tot el mes de desembre, obsequiam a
tots els nostres clients amb un  número, per un
sorteig d'una PANERA DE NADAL

MOLTS D'ANYS I BONES FESTESM

• .... 1;'7=-7-• •	 .
• - -

itsi I III I 12:1111.15111111111j7,1. 4141111,11Itli
11001111111 "4~4. á "

Ristorante Pizzeria 	

Comunica als
seus clients
que a partir

de dia 15 de
desembre hi

haurà un 15%
de descompte

en tots els articles.
Molts d'anys a tots

nins i nines

81u( 0 , 8 - Sóller

Tsléfono 63 31 62

FUSTES
VAQUER
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Seguretat Ciutadana

BIA.:

Avisos eclesials
Celebrarem aquest cap de setmana el tercer diumenge d'Ad-

vent, fet que ens fa viure a l'espera del Nadal que ja toca a la
porta. Per arribar preparats a la commemoració del naixement de
Jesucrist la Parròquia del Port disposarà avui horabaixa a les 19
h. d'una Celebració Penitencial que pròximament es repetirá a
les altres parròquies.

I demà dissabte es presenta a les 19'30 h. el llibre de Josep
A. Morell González La Catedral de Muntanya, la Parròquia
de Sant Bartomeu de Sóller. Estau tots convidats a un acte que
presentará reseriptor solleric Miguel Ferrà i al concert posterior
a càrrec de l'organista Víctor Bílger.

Fornalutx

P.P.

L'Ajuntament de Fornalutx
destina enguany 800.000 pesse-
tes al Pla de Millorament de
Façanes convocat per la Conse-
lleria de Cultura i Esports del
Govern Balear, que hi destinat
altres 2.400.000 pessetes.

Aquestes dues quantitats
sumades equivalen al quaranta per
cent del valor total dels devuit pro-
jectes de millora que han sol.lici-
tat ser inclosos al Pla del 1993.
L'altra seixanta per cent l'apor-
ten els particulars, fins a completar
els vuit milions de pessetes.

Devuit projectes
Els projectes i les quantitats

de les ajudes que el Consistori
acordà incloure són els devuit
següents:
Margarita Sastre Alberti,
carrer Major, número 5: 92.000
pessetes.
Jordi Arbona Vicens,
c/ Major, núm. 9: 76.180 pts.
Mil Concepció Llompart Clar,
el Joan Coll, 1: 161.000 ptes.

Fornalutx
és un deis
pobles de
Mallorca
que més

ha
invertit

en
millorar

les
façanes

de les
seves

cases.

W José Mayol Agrelli,
c/ Bellavista, 7: 160.540 ptes.
Cristòfol Rullan Puig,
c/ S. Bartomeu, 11: 73.600 ptes.
Rosa Massanet Colom,
c/ Sol, 5: 78.374 ptes.
Johan Mikael Odquist,
c/ Església, 1: 489.325 ptes.
Daniel John Hands,
c/ Lluna, 10: 191.498 ptes.
Jean Joseph Mayol,
c/ Palma, 4: 349.255 ptes.
Marcel Leon Burdin,
c/ Toros, 5: 199.962 ptes.
Catalina Barceló Alberti,
c/ Alba: 139.127 ptes.
Salvador Sastre Umbert,
c/Alba, 15: 58.190 ptes.
Benet Vicens Mayo!,
c/ Vicari Solivelles, 5: 19.573
ptes.

Margarita Mayol Colom,
c/ Font, 23: 95.040 ptes.
Margarita Gual Sastre,
c/ Bellavista, 8: 207.368 ptes.
Klaus Heinz Peter,
c/ Metge Mayol, 6: 332.164
ptes.
Bartomeu Mayol Mayo],
c/ Vicari Solivellas, 3: 95.749
pies.
Rosa Massanet Colom,
c/ Palma, 10: 96.968 ptes.

La casa del mestre
A més d'aquests projectes,

s'ha inclòs en el Pla d'enguany
la reforma de l'antiga casa del
mestre, de propietat municipal,
que será financiada al 50% entre
la Conselleria de Cu hura i I 'Ajun-
tament de Fornalutx.

En total s'hi invertiran vuit
milions de pessetes 

Devuit particulars
beneficiats pel
de Millorament
de Façanes




