
Mes val une imatge que mil permutes.

P.P.

En el transcurs del Pie ordinari del mes de gener, el Consis-
tori de Fornalutx acorda, després d'un llarg debat i de nombro-
ses intervencions, no manifestar-se ni a favor ni en contra del
projecte que l'empresa Marina Port de &Iller pretén construir
a la badia del Port de Sóller. L'acord, que es prengué per una-
nimitat dels assistents, especifica que el projecte afecta exclus-
sivament el municipi de Sóller, ja que esta dins el seu terme i li-
toral i, en conseqüència, poca trascendència suposa per la vila
de Fomalubi.

Contra Vandellin

En canvi, el Consistori considerà oportú adherir-se a la re-
presentació de municipis de rama d'influència de la central de
Vandellós que Iluiten per la supressió d'aquella central nuclear
situada a terres tarragonines.

La proposta obtingué els vots de tots els assistents, si bé
matitza que no poden col.laborar econòmicament en el soste-
niment de la campanya a causa del redu'it pressupost anual
amb que compta Fornalutx.

Guarderia

En el capitol de comunicacions oficials, el Batle assabentà el
Consistori de que el Consell Insular acordà a finals de desembre
concedir 4 taules i 16 cadires de curtes dimensions per a la
Guarderia installada a l'edifici escolar de Sa Rutiana. El mate-
rial escolar procedeix del Llar de la Infància de Ciutat, que ha
estat recentment remodelat.

Festes oficials

En el mateix Ple es comunica que el Govern ha acceptat
com a festes oficials de la vila els dies 7 i 8 de setembre, diada
de la Nativitat de Nostra Senyora.

L'Ajuntament no s'adhereix a la campanya
contra el Port Esportiu

Pep Bernet, mangifict, mantingué la seva porta verge a Inca.
(Foto Sampedro).

Després de l'encoratjador empat a Inca,
el Saler rep l'aferradís Cardessar

Toni Oliver

Un Sóller amb reforçada moral, després del magnifie em-
pat d'Inca (0-00), rebrà aquest diumenge un entusiasta Car-
dessar, equip que esta situar un punt per davant el Sóller, i
que es caracteritza pel seu elevat esperit de Iluita, circums-
tancia que el converteix en un equip molt incòmode per a
qualsevol rival.

Al Nou Camp d'Inca, sang, suor i llàgrimes en un encontre
jugat en un infernal estat del terreny de joc. Els sollerics, con-
vertits en onze autèntics gladiadors, es deixaren la pell i dos
lesionats (Ciu i Suasi), per tal d'aconseguir tan importat punt
positiu. La disciplina i l'anticipació, foren dos factors decisius  i
que feren possible que es mantingués la imbatibilitat en tan
delicat compromis. (Més informació a planes esportives).

Els dimonis que ha construit en Liais López s'encalçaran tota la nit pet
mig dols toguerons.
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Hi ha una ordre cautelar de l'Ajuntament
per a paralitzar les obres

Les máquines tornen a perforar
en "Es Través"

Redocció

La polémica torna a estar servida. La urbanit-
zació apadrinada per March—Tous S.A., que
comprén l'edificació del 156 vivendes a la zona
de muntanya de "Es Través", segueix la seva
marxa. De bell nou, les maquines excavadores

han fet acte de presència a la zona, malgrat exis-
teix una ordre cautelar de l'Ajuntarnent de Sóller
d'aturar—les. A l'imatge podem veure com va de-
sapareixent la muntanya boci a boci. Sembla ser
que el Port de Sóller, amb el túnel ja com a pro-
pera realitat, sera en principi la zona escollida per
les urbanitzadores i promotors. La gent es dema-
na: qué pot succeir quan el túnel sigui cosa feta?.

:ornalutx

Futbol Festes 

Nombrosos foguerons animaran
Ia revetla de Sant Antoni

Placid Pérez

Encara que algunes de les
noticies que han arribat a
"Veu de Sóller" estan pen-
dens de confirmer, sembla
que seran molts els foguerons
que enguany s'encendran a la
nostra ciutat dia 16, vigilia de
Sant Antoni, molts d'ells or-
ganitzats per delectació d'un
petit nombre d'amics, veins o
familiars.

Pel que fa a Sóller, l'Ajun-
tament té previst com cada
any el patrocini d'un fogueró
davant les Cases de la Vila,
acompanyat de botifarrons,
sobrassada, oli, pa i vi per tots
els assistents, fins que n'hi
hagi.

Als voltants de les nou del
vespre, esta previst que com-
paregui un estol de dimonis i
dirnonions que intentaran inú-
tilment seduir Sant Antoni i
robar-Ii el parquet.

A més d'això, s'estan pre-
parant foguerons al Port, on hi

haura pa amb oh oferit per
l'Ajuntament i sardines per
l'Associació d'Hosteleria, Can

Rojo, La Villalonga, Can Vives,
La Filadora (Aires Sollerics),
amb dimoniada inclosa, Can

Papa (local del PP), i proba-
blement a La Frontera i La Ta-
verneta.

Fomalutx

L'Ajuntament de Fornalutx
també organitzarà, com cada
any, el tradicional fogueró
amb els mateixos condiments
que el de Sóller. S'encendrà
devers les 18,30 h.

Sembla que enguany s'ha
suprimit la "Mostra de Bestiar"
que solia celebrar-se per
aquestes dades, però és se-
gur que el diumenge, dia 21, a
sortida de missa, tindrà Hoc la
tradicional beneida de Sant
Antoni, on els animals que
sien menats a la Plaça major a
sortida de missa de les 10,
rebran els benefactors efec-
tes de l'aigua purificada.

Dejé

També Delà farà el seu
fogueró, patrocinat per l'Ajun-
tament. L'escenari serà la
plaça d'Es Puig i, com sem-
pre, hi haura torrada comuni-
taria.



Neixements

BARTOLOME,
fill de Juan Rosselló i Ana Orvay.
Nascut el 31 de desembre.

/ JOAN,
fill de Francisco Arbona i Catalina Maria Bauzà.
Nascut el 28 de desembre.

/ BERNARDO,
fill de Bernardo Pedro Vall i Maximiliana Plaza.
Nascut el 1 de gener.

Jutjat de Pau de &Mer
Es Comunica que aquest jutjat té obert de

dilluns a divendres de 9h. a 13h.
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Cercau deu noms de marques de motos. Se legeixen de
dreta a esquerra, d'esquerra a dreta, de dalt a baix, de baix
a dalt, i en diagonal, a l'indret i a l'enrevés.

Solucions al número anterior:
1:Serp.
2: Ferreret.
3: Granot. 4:
Calobra. 5:
Tortuga. 6:
Dragó. 7:
Calàpet.
Vertical: 8. Sargantana.

TRENCACLOSQUES

-Avui

de gener del 1989.
Divendres.

Sant Nazan

Demà, Sant Félix de Nola,
patró dels moixos.

Diumenge, Sant Hilan, dis-
be.

12

Costumari
Sant Nazari, confessor català
i monjo del Monestir de Sant
Miguel de Cuixa.
Es invocat a tot Catalunya
contra el foc i els incendis a
causa de que apaga un gran
incendi tirant damunt les fla-
mes el seu habit queda intac-
te. Aquest sant tenia el do de
saber conversar amb els
ocells, els entenia i aquests
animais el comprenien i

Els estudiants de Barcelo-
na el proclamaven patró dels
qui tenien nas anormal i dels
qui parlaven de cap de nas.
Els costums estranys que es
feien aquest dia venien a ser
un avanç del Carnestottes.

a •

Sorteig d'ahir dijous,
dia 1 1 de Gener

8	 9	 14
16	 23	 38
-Comp. 12

1,k,1 	 ei
Dijous,11- Gener 	 49.186
Dimecres,10- Gener 	 23.120
Dimarts,9- Gener 	 51.184
Dilluns, 8- Gener 	 62.792

Divendres, 5 - Gener
13.622 (serie 029)

PREU
SUBSCRIPCIONS

MALLORCA i resta de
l' Estat Espanyol:

4.000 Pts.
Estranger: 6.500 Pts.

Servei de
benzinera

Dies faners
de 6 a 22 hores

Diumenges I festius:
TANCAT

El Temps
Estació de sa Vinyassa

Aigua de gener,
tot l'any

va be

Joan Puigserver

TEMPERATURAS PLUJA
Màxima 15,0 ° : dia 7	 11 ,0 litres dia 7
Minima 	 dia6	 2,0 litres dia 9

0,5 litres dia 10

Des de que hem començat aquest any, el temps s'ha
normalitzat, ja no patim les temperatures tant altes que hem
tengut tita la tardor. Ara tenim un ambien propi de l'hivern,
amb els graus normals del gener.

En quant a pluges, també va molt bé perqué en lo que
duim d'aquest mes de gener ja ha fet mes aigua de la que
se considera normal per aquest temps que es un mes esta-
dísticament poc plujós.

Aquesta setmana han dominat encara que bastant flui-
xos, els vents de Tramuntana i Gregal, causants de la  deva-
liada de les temperatures i acompanyats de qualque pluja en
forma de brusca.

Així idò , ja podem fer foc i fum perqué el fred ha arribat i
com diu el refranyer popular.

Per Gener
dins sa cuina estic bé.

Radioaficionats

Assemblea de la U.R.E.

Joan

La Secció Territorial Local de la Unió de Radioaficionats
Espanyols, amb seu en els locals de la Creu Roja de Sóller,
ha convocat per demà dissabte, a les deu en primera con-
vocatória, i a les deu i mitja en segona, la primera convocató-
ria, i a les deu i mitja en segona, la seva Assemblea General
Ordinària amb el següent ordre del dia:

1 . - Lectura i aprovació de l'acta de la sesséió anterior.
2. - Memória activitats 1989.
3. - Estat de comptes.
4. - Activitats per a 1990.
5. - Precs i preguntes.

2	 Agenda
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PUNTS DE
VENDA

Saler Estanc de Plaça.
Can Godo.
Can Pere Lluc.
Can Calatayud.
Calabruix.
Can Miguel Llauner.
Botiga Sa Creu

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

Papelería Chachi.
Fornalutx: Can Corona.
Delà: Es Forn.
Palma: Quiosc del Born.

Estanc Plaça Fleming

ApItarnent de Sdler 	 630200/0204
Oficina Muntpal del Port 	 630101
Ajuntarnent de Fomeiub( 	 631901
Ajuntament de Delà 	 639077
Jutjat de Saler 	 630348
Notana 	 632611
Rectoria 	 630602

Police Municipal 	 830200
PoliciaMunicPal-Untfinces 633721
Ga Cai 	 €00203
Bombors 	 632500

Unitat Sanitina 	 633011
Creu Roe 	 630845
Metje de Guardia (Avisos) 	 633721

Mercat 	 630231
Escaxador 	 620561
Cementii 	 831429
Residencia-liaspici 	 630777
Depuradora 	 830842
Correus 	 631191

Gas*, sa 	 630128
Servei Funerai 	 630805

Gas* s.a (avalas) 	 630196
'El	 s.a (Urgencies) 	 631106
Locutcri Biniarat< 	 630017
Obres de Port 	 633316/69

A.S.C.P. (Ca'n Dulce) 	 632421
Ciraio Sollerense 	 631206
La Un& 	 Botiguete 	 630163
DetensoraSollerense 	 631556

Ferrocarl de Sóller 	 630130
Cial3arcos Azules 	 630170
CieTranontan• 	 832061
Parada Taxis-Es Port 	 631384
Parada Taxis-Sóler 	 633671
Parada Taxis-Sa Torre 	 631379
Autors L1 	 202135
Autocars Saler 	 622821
Autocars Ropic 	 E3 1667

TRENS

Palme-Sekc08,00- 10,40- 13,00 -
15,15 - 19,45
Stikv-Paint06,45 - 09,15 - 11,50 -
14,10 - 18,30

TRAMVIES

Sólar-Pat05,55 -05,55 - 07,00-8,00-
'09,00 - 10,00 - 11,00 - 12,00 -
13,00 - 14,00 - 15,C0 -
16,00 -17,00 - 17,55- 19,œ -20,C0 -
'20,45
(21 ,C0 Diumenges i Festus).
Axt-Silac06,20 - 07,30-0825-09,30
-10,30-11,30-12,33-'13,25-14,30
- 15,30 -16,30 -17,30-18,30 - 19,30 -
X1,20-21,10
121,20 Diunenges i Festius).
AVIS: Bstrarriviesmacatsant un
anlacen arnb las aubades y solides dols
trens.

AUTOCARS

Palma-Valdemossa-D
Po 1deSiller:07,30 • -10,00- 12,00'

15,00- 19,00
PortdeVilef-Deii-
Valkiemossa-Pakna:
07,20-09,20-09,30* - 14,30 -16,00*-17,30.
Ositi-PottdeSilletC6,15* - 10,45 -
12,45* - 15,45- 19,45.
Deiii-Vaildemosse-FWme:,08,00-
10,V - 15, - 16,3Cr -18,00,

(*) Es supnmerx els diumenges i
testrus

Sidler-PortdePolleinp:09C0
PortdeSbier-PortdePollença:09,33
PostdePollerp-Sóller 16 00

BARQUES

PortdeSókr-SaCalobta:
10,00- 15,00
SaCelobra-PoddeStifer
12,00 - 16,45

FARMACIA DE
GUARDIA

A l'Ajuntament (Policia Munal) vos
indicaran la farmacia a
la guai vos podeu

Veu de &iller
TEL. 633456
CONTESTADOR

AUTOMATIC
A TENCIO PERSONAL

DE I 8 A 20 HORES  

VOS FEIM SABER QUE
TENDREM TANCAT FINS

EL 15DEMARÇ   

RESTAURANT PER REFORMES
DEL LOCAL   Meta, 64. rel. 63.24.94

SOLLER - MALLORCA                        

_,CIrP4)dt
REBAIXES

MERCERIA
LLANES

I GÈNERES DE PUNT
CARRER BON ANY, 6
TAI. 633837. .01LER  

PELUQUERIA

Lucía
Unisex      

25% Descuento
en peinados,

permanentes, etc.
durante todo el
mes de Enero
C/. Victoria núm. 6   

J. SASTRE
Reparación y venta

de electrodomesticos.
Servicio oficial

FAGOR-ASPES
C/. de la Mar, 157, bajos

Tel. 63 06 73          

Veu de Sóller
C/1.1una, 53, baixos. Tel. 63 3456. CIF. E0743 1 166

DipósitLegat PM 573-1989
Ede Premsa LJiure, C.B.
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Director:Jaume Casasnovas
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La Brigada Municipal realitza
millores en "Es Puig"

Redacció

Des de fa aproxima-
dament tres setmanes, els
components de la Brigada
d'Obres municipal realitzen
treballs de millora i acondi-
cionament dels patis i ins-
tal.lacions annexes al
col.legi Es Puig.

Bàsicament, les obres
han consistit en la cons-
trucció d'un paretó de
dues filades de blocs pre-
fabricats, sobre els quais
es situarà la reixeta me-
tatlica que tanca el solar.
El paretó s'ha construit a la
banda de la carretera del
Puig Major i sobre el talús
del solar de l'edifici dels

bombers; més un altre al
costat del transformador
que subministra tensió al
col.legi, a fi de dificultar
I' accés dels infants.

Neteja del pati

A més d'això, la Briga-
da ha netejat el pati inferior
d'herbes i de brutor i ha
esbucat una de les case-
tes abandonades que hi
havia.

Altra dels porxos exis-
tents, en canvi, ha estat
reconstruit i transformat en
una sala gran que podrà
ser utilitzat com a magat-
zem. Les obres previsi-
blement hauran finalitzat
a vuimateix.

Disc !lança en el Torrent des Victiocia.

Ara, qualqú es dedica a tirar
les senyals de tràfec al torrent

Obres

Música

Amb música per a cant i piano

La construcció de l'esquarre ha envait part de zona verda.

Deficiències a un vial
de "Es Través"

Foguer45 de Sant Antoni
a Can Cremat

J.S.

Dimarts que ve, dia 16 de gener, és la vetlada de Sant
Antoni; diada tradicional d'encesa de foguerons arreu de to-
ta Mallorca. També-l'associació de la Tercera Edat vol cele-
brar enguany aquesta festa amb gaubança i alegria.

Per tant, ben prestet, a les quatre del capvespre s'en-
cendra un fogueró als jardins de Can Cremat, a fi d'aconse-
guir un bon caliu per poder torrar botifarrons i Ilangonisses.
La ximbomba i les tonades i gloses populars Volques
d'aquesta diada animaran la vetlada, i estam segurs que no
faltaran les "bones cantadores" de costum. Festa i ball per a
tothom que vulgui.

Tercera Edat

COCM
REBAIXES

Carrer de la Ume, 14

REBAIXES
ROBA PER A INFANTS
- 	 Telf. 611 121 	 -	 071005011ER

REBAIXES del 1 0 al 50 %
Edredons, Estores, Fundes Camilla,

Coixins, Cobertorn i Teles (metratge)

ca'n oliver
Carrer Lluna. 25 - Tel. 631 288-SOLLER

Dijous dia 18 a les 2 1 - hores
Presentació del Programa i del Tríptic sobre
PREVENCIO DE LES TOXICOMANIES A SOLLER

per al curs escolar 1 990-9 1
en els locals de la Creu Roja.

Acte organitzat per:

- L'Ajuntment de Sóller
- la Creu Roja Local i
- el grup d'Accio

amb la col.laboració del
- Servei d'Informació i Prevenció de

l'Abús de Drogues del C.I.M.

En acabar l'acte hi haurà un refresc peralsassistents

AJUNTAMENT DE SOLLER
(Comissió de Sanitat)

12 de gener del 1990 / Veu de Sóller
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Joventuts Musicals organitza el
primer concert d'aquest trimestre

M.I.

Joventuts musicals organit-
za per aquesta mateixa setma-
na un un nou concert de cant i
piano. Recordem que durant les
vacances de Nadal ja presenta-
ren un concert de les mateixes
característiques que interpreta-
ren els mallorquins Ignasi Furia i
Francesca Alomar.

En aquesta ocasió, encara
que es tracta també d'una so-
pra i d'un pianista, el concert
sera de música que anomenam
clàssica. Els intérprets seran
Silvia Tro de València i B.
Jaume de Palma. La cantant
ha estat guanyadora del premi
Joves Intérprets 1.989 dins la
modalitat de cant, concurs que
organitza l'Associació de JJMM

a nivell de l'Estat Espanyol i que
aquesta darrera sessió es ce-
lebra a Palma durant el mes
desembre.

Aquest concert sera demà
dissabte a la Capella de Ses
Escolapies a les set de l'hora-
baixa.

Pròximament, el mes de
febrer, també esta previst un
concert de Clarinet i Piano a
càrrec dais dos cosins Albert
Ferrer (clarinet) i Femando Fe-
rrer (piano). Aquests joves in-
térprets participaren també en
el concurs que abans esmen-
tam, i foren els guanyadors de
la modalitat de música de
cambra. Els dos concerts que
anunciam seran possibles gra-
cies a que estan patrocinats pel
Centre de Cultura de "Sa
Nostra" de Palma.

Redacció

Des de fa unes setmanes
s'ha posat de moda una mala
broma: tirar al torrent les sen-
yals de tràfec que sol utilitzar
l'Ajuntament a les nostres vies
púbiques.

El mes passat se'n llançaren
pont avall a la sortida del torrent
en el Mercat i la Brigrada ha-
gué de fer pesca fluvial. Aques-
ta setmana un altre disc de di-
recció prohibida es veu sota el
pont del carrer Victòria, pas-

Cena-homenaje a
Don Juan Oliver . Bauzà
OFRECIDA POR LA CIUDAD DE SOLLER

dia 20 de enero a las 21,30 h.
en el Restaurante ALTAMAR.

Reservas en: Estanc de Plaça, Cafeteria
París, Bar Mallorca y Restaurant Altamar, a

partir del lunes día 8 de enero.
Recogida de tiquets hasta el día 18

PRECIO: 3.000 pesetas.

sant-li l'aigua per damunt i aixa
si, respectant-els camions, es-
crupulosament, la senyal prohi-
bitiva.

També hem sabut que ja fa
temps un altre disc ana a parar
a un safareig vora el pont de
Can Rave. Si continua aquesta
situació, l'Ajuntament es pot
veure obligat a prendre mesu-
res, compra discs nous o des-
viar la circulació pals nostres
Hits deis torrents.

Més d'una veu popular diu
que aquesta qualcú ja n'ha fe-
tes massa.

Redacció

Tal y com podeu veure a la
foto, aquest és l'estat en qua ha
quedat el vial que condueix a la
urbanitzacia d'Es Través. Es
pot apreciar una siquia tapada
para sense asfaltar; aquesta sí-
quia és conseqüència de la
l'empalmant de la xarxa de cla-
vagueram d'un bloc de xalets
adosats que s'ha construit. De

totes maneres s'ha de significar
que a més d'aquest rasa, l'estat
en qua ha quedat el carrer és
ben Hastimós.

D'altra banda la voravia que
es veu, a la foto, du tan de rest
que fa suposar que en comptes
de servir per a voravia, és per a
habilitar-la com entrada de cot-
xes. Finalment, segons fonts de
l'Ajuntament, aquesta cons-
trucció ha envatt part de zona
verda.



Soler Rebassa exposa a Ciutat i Sheridan a Delà

Joan Soler Rebassa.- El
jove arquitecte solleric Joan
Soler Rebassa inauguré el
dimarts d'aquesta setmana la
seva primera exposició indivi-
dual de pintura a la Galeria
Ferran Cano de Ciutat. Segons
el catàleg que acompanya
l'exposició, l'obra de Soler és
una Iluita constant entre la for-
ça de la raó i de la lógica, per
un costat, i la imaginació, l'ar-
bitrarietat i el somni, per l'altre,
sempre dins el desenvolupa-
ment lógic de la seva estètica
personal.

Joan Soler inicia la seva
singladura com a pintor l'any
1978, quan aconsegui el pri-
mer premi de dibuix Aspace
convocat pel "Diario de Mallor-
ca". Des de Ilavors ençà, ha
participat en varies exposi-
cions i i ha aconseguit el pri-
mer premi del Certamen Juve-
nil d'Arts Plastiques (1981), i
de cartells dels Festivals de
Navarra (1986), el segon premi
del Certamen Nacional de Pin-
tura organitzat per la Caixa
Postal (1987), i una Medalla
d'Aquarel.la en el XLV Saló de
Tardor del "Circulo de Bellas
Artes" de Ciutat.

George Sheridan. — Nas-
cut el 24 d'oc:ubre a Boston
(1923), cursa els estudis a
l'escola de Belles Arts, on
exercí més tard de professor

durant dos anys. Després re-
sidi a Paris i actualment esta
instaltat a Deià des de fa 17
anys. Sheridan, pintor desta-
cat d'avantguarda quan arriba
a Espanya, es membre funda-
dor del grup pictòric Los Diez
del Teix.

Sheridan, posseidor d'un
Ilarg historial pictòric, tant en
qualitat com en quantitat, i en
plena maduresa plàstica, ens
mostra les seves darreres
creacions a "La Residencia" de
Deia (obert de 18 a 21 h.).
Amb música de fons de Paco
de Lucia, es pot admirar la
col.lecció de col.lages, pintu-
res i dibuixos. L'exposició, or-
ganitzada sota el Vtol de "Pi-
cassas Guitar" ofereix un

mostruari de variacions i for-
mes d'interpretació plastiques
a partir del mateix denomina-
dor comú: la guitarra.

Destaquen les obres realit-
zades amb collages, en les
que l'artista, prescindeix par-
cialment del tema i l'utilitza
com a pretext per realitzar
unes obres més alliberades,
més hermoses, niés sugge-
rents. En els col.lages ens po-
dem deleitar en petits detalls
que ens mostren la mestria i
sensibilitat de l'artista, tant en
el tractament del color com en
el de les textures i les pinzella-
des de gran espontaneitat i
frescor que fan de l'exposició
en conjunt una obra exquisita i
brillant.

Una de les obres damunttela que Soler exposa a Ciutat.

81 joves
sollerics
s'incorporaran
afilesel1991

P.P.

Un total de 81 joveE
en edat d'acomplir el ser
vei militar s'incorporaran a
files el proper any 1991,
d'acord amb les dades
provisionals de l'allista-
ment fet a l'Ajuntament
de Sóller durant el darrer
trimestre del 1989.

D'aquests mossos, 26
foren reputats útils pel
servei, altres 26 es consi-
deraren inicialment no ap-
tes, i altres 21 sol.licitaren
pròrroga per estudis. Els
vuit que resten estan
pendents de qualificació,
ja sia per no haver-se
presentat, per residir fora
de la nostra ciutat, o 136
per altres motius. Es de
destacar que cap dels 81
joves es declarà objecta
de conciència.

Els soldats s'incorpo-
raran als respectius quar-
ters a partir del gener del
1991, en successius
reemplaçaments que es
faran de dos en dos me-
sos.

Succeit Fornalutx  

Ibekjel 	
el rte de VIdAlf    

GAT 1 665
Teléfono 633350. Fax 63331 2

OFERTA ENERO 90
CANCUN
CARIBE MEXICANO

Estancia de 7 noches en régimen alojamiento
con avión y traslados

99.750Ptas

GRAN OFERTA A TENERIFE ENERO 1990
7 NOCHES

HD	 27.500
MP	 31.500
PC	 36.500

HD	 29.200
MP	 33.200
PC	 37.000

MP	 33.900

HD	 33.100
MP 	 36.400
PC	 40.500

HD	 30.300
MP	 35.600
PC	 39.500

HD	 32.600
MP	 37.600

HD	 34.500
MP	 39.500

H. GARDENIA PARK ***

TENERIFE VING AT ?

H. PANORAMICA GARDENS ***

SEGURO DEL SOL AT 5'

NOELIA AT 52)

TOSCA/MARINA AT "? 5'

PEZ AZUL

OFERTA EN VUELOS NACIONALES
DESDE ENERO HASTA ABRIL

PMI-MAD Lunes UNA -1805 
MAO-PMI Lunes UNA -1806 R.T. 1 0.900 o.w. 5.000

PMI-BCN Lunes SPP-703
PMI-BCN Viernes SPP-725

BCN-PMI Martes SPP-704 (Noche del lunes al martes)
BCN-PMI Domingo SPP-726 (Noche del sábado al domingol

R.T. 5.800 o.w. 3.000
PMI-ALC Lunes ENJ-990
ALC-PMI Lunes ENJ-99 1 R.T. 6.000 ow. 3.000

Increment espectacular de les
soLlicituds de preses d'aigua

P.P.

En el transcurs del Ple
ordinari que es celebra el
passat dia 2 de gener,
l'Ajuntament de Fomalubc
acorda concedir llicència a
nou particulars per connec-
tar la installació d'aigua po-
table dels seus domicilis a la
xarxa general. Després
d'aquesta remesa, s'eleven
a devuit el número de llicèn-
cies atorgades pel Consisto-
ri en tan sols dos mesos, xi-

fra que es pot qualificar
d'espectacular si es consi-
dera que al Ilarg dels tres
darrers anys (1986, 1987 i
1988) només es concediren
vintpermisos de connexió.

Cal considerar aquest
notable increment de la de-
manda com una conse-
qüència dels bons resultats
obtinguts en la perforació
del pou de Sa Rutiana pel
que fa al volum d'aigua que
es bombeja, especialment
després de les darreres plu- -
ges.

PEZ td
COMUNICA A SUS CLIENTES Y
AMIGOS QUE PERMANECERA
ABIERTO TODO EL INVIERNO.

LABORABLES A PARTIR DE LAS
2 1,30 HORAS.

IbMINGOS Y FESTIVOS A
PARTIR DE LAS 1 7 HORAS.

VIDEO CLIPS - POOL BILLAR - FUTBOLIN
TEL: 63 37 87

C/. Almirante Miranda, (principio calle Fútbol)
PORT DE SOLER

SERVICIO

Mil fi LANCIA

L garaje 

i[L, COLOM 
TALLER MECANICO

EXPOSICION Y VENTA:
C/. Hermano Bianer, n°1
TALLER Y SERVICIO:

Cl. Isabel II, n°124
Tfno. 63.22.01
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Art Milícies

Un calmit, talla la carretera
de Ciutat durant dues hores

M. Igninia

La setmana passada la co-
ral "Capella Oratoriana" de
St. Felip Neri de Palma, dirigida
per Gori Marcús, es traslladà a
Nova York per oferir concerts a
dues ciutats dels Estats Units.
El primer fou a Brooklyn (New
Yor-k) a la catedral de St. Ja-
mes, i el segon a Philadelphia.
Un tercer concert estava pro-
gramat a Washington, però per
motius que desconeixem no es
dugué a terme:
• Xavier Carbonell, composi-
tor i investigador musical ben
conegut pels sollerics, acorn-
panya a la coral durant la gira.
El programa que interpretaren
inckiia l'acompanyament de
clave, i ell fou el protagonista
d'aquest instrument.

La coral, composta per jo-
ves veus masculines, oferi una
primera part dedicada a música
polifónica del renaixement es-
panyol i una segona de música
barroca italiana. En concret de-
dicaren aquesta darrera part in-
tegrament al Salm 18 de Bene-
detto Marcello, obra de grans
dificuitat en la qual pogueren

Xavier Carbonell es un compositor
ben conegut dols soilerics.

demostrar el seu nivell interpre-
tatiu.

El públic americà assisti
massivament al concert de
Brooklyn, malgrat alla el dia que
es celebra aquest acte era fei-
ner i les festes de Nadal ja ha-
vien acabat. La música del grup
mallorquí entusiasma als pre-
sents que demanaren amb
mansballetes que el concert
continuas. Així es veren obligats
a interpretar dues obres que no
estaven en programa.

J.C.

Dimarts passat, la Guardia
Civil de Transit es vegé obli-
gada a tallar la circulació dels
camions i autocars per la "rec-
ta" de la carretera de Sóller a
Ciutat. El motiu de la prohibi-
ció de transitar per aquell in-
dret fou provocat per la pana
que va sofrir un camió traiter
de gran tonelatge quan ma-
niobrava per accedir a les ins-
tal.lacions d'una fabrica situa-
da als voltants de Can Pe-
nasso, a resultes de la qual el
vehicle quedà bloquejat al bell

mig de la carretera.
La policia de Transit es feu

càrrec ràpidament de la situa-
dó i sol.licita l'ajuda d'una de
les paleres que fa feina a les
obres del túnel per poder reti-
rar el camió de la via pública.
La Policia Municipal de Sóller,
per la seva banda, procedi a
desviar tot el transit pesat cap
a la carretera de Deia per tal
d'evitar embussaments, a la
vegada que es permetia la
Mure circulació de motos i tu-
rismes. La normalitat queda
restablerta dues hores des-
prés, sense més conseqüèn-
cies.

Xavier Carbone! l acompanya
la Capella Oratoriana
de Palma a Nova York



VEU DEL LECTOR

Carta oberta
al Sr. Director

General d'Esports
Sr. Director de Veu de

Sóller:
Apreciat amic:
D'acord amb el dret a

replica li preguem publi-
qui la segeent:

Sr. Borras, veritable-
ment va liegir la carta que
va sortir publicada al D.M.
del 24 de desembre, i
que pareix li va arribar a
través de la Federació Ba-
lear d'Atletisme?

Pel que es desprén
de les seves declaracions
ens sembla que no, ja
que de nou s'ha tornat
en filar per les bardisses.

Vostè, com de cos-
turn, ens fa una tirada de
mots increible, emperò no
contesta a cap de les
nostres acusacions, que
eren les següents:

1 . -Cap atleta federat,
resident a les Balears, es
obligat a passar CAP
control metge anual, do-
nant-se la Ilicència federa-
tiva després d'haver pa-
gat les 2.400'- ptes.
(ÚNIC REQUISIT IM-
PRESCINDIBLE).

2.-1 encara MES
GREU, CAP ESPORTIS-
TA en EDAT ESCOLAR
inscrit a l'Esport Escolar,
és obligat pel Govern Ba-
lear, ni per la Federació
Balear d'Atletisme a pas-
sar tampoc cap revissió.

3.—En el moment de la
inscripció a les maratons
disputades a la nostra Illa,
els organitzadors no han
demanat MAI als atletes
si pateixen cap malaltia o
prenen cap medicarnent,
per fer-los la correspo-
nent revisió amb l'objecte
de determinar si poden o
no participar a la prova.

Els reglaments poc
més o menys tots els co-
neixem bé, i ja que estem
en el tema vostés són els
primers en incumplir-los.
Entre altres coses, el punt
sisé de la normativa per a
la tramitació de llicències
—mencionada per vostè—
diu clarament: "Tots els
esportistes hauran de
presentar l'aptitud médi-
ca". Quina aptitud? A on

s'ha de presentar? Qui
és que l'ha de dema-
nat.?.

Passant al punt B de
la seva itlógica i incom-
prensible carta, voste
creu veritablement que la
majoria de pares estan
capacitats per fer una re-
visió medica i determinar
l'aptitud dels seus fills?.

Es possible que les
escoles facin revisions
mediques als seus alum-
nes, emperò de cap ma-
nera revisions que els fa-
cultin per fer esport esco-
lar. I a més no es obliga-
tori per participar a l'es-
port escolar haver passat
aquestes revisions, ja que
vostés no les exigeixen
en cap moment. El que
certifica l'escola es senzi-
llament que l'al.lot per-
tany al seu centre esco-
lar.

Quant al punt C, el
que ens menciona es la
Ilei, i suposem que es
compleix, o així hauria de
ser, emperò això són con-
tades excepcions que no
vénen al cas.

També en el mateix
punt menciona que "el
organizador podrá solici-
tar en el momento de la
inscripción la aptitud físi-
ca necesaria". / ara què
ens diu Sr. Borràs?. Això
ja ho sabíem. El que li
déim a la nostra carta era
que NO ES COMPLIA a
cap prova, ja que segons
es desprén de les seves
pròpies declaracions NO
és obligatori ("podrà").

Li recordem que una
assegurança no serveix
per prevenir segons qui-
nes coses i, pel be de
l'esport, li recomanem
que deixi de divagar tant i
s'enfronti d'una vegada
als problemes cara a ca-
ra, així com li pertoca pel
seu càrrec.

Atentament,
C.A. HERMES CIR-

CULOSOLLERENSE
El president en fun-

cions
Signat: Juan José

REYNES TRIAS.

&Slier desbaratada
De Llevant a Ponent

Sembla que li donan per dret,
"mercadillo" en es mercats,
tenin mig Sóller aturat.
No hauria estat més encertat,
posar-lo en es Castellet?

Per anar en es carrer de Palou
tot Sóller has de voltar.
Carrer de Serra has d'agafar,
no vos pareix que n'hi ha
prou?

Que me diven des Celled,

quina altra pardalada,
tot Sáller desbaratada
per cent metres de carrer.

No ho feis de picardia,
sa benzina no la pagan.
El que ha de fer en Toni Frau
per dur es pa a sa pastisseria.

Bons motius hauran tengut
per canviar sa circulació,
que pensant fer-ho millor
a quasi tots ens heu fotut!

Segueix la recollida de
botelles

El passat dijous dia 4 els
nins i monitors del MIJAC,
un grup de joves de Con-
firmació, la JOC i alguns
membres d'Acció Social fé-
rem una visita a la Fundació
"Deixalles".

L'objectiu d'aquesta vi-
sita era veure la feina que
alià hi fan, veure per a qui i
quin profit pot dur la feina
realitzada amb la campan-
ya de recollida de botelles
de xampany. (Vos recor-
darn que dissabte dia 13
passarem a recolfir les bo-
telles; les podeu treure al
portal a partir de les 15 h.
del capvespre).

"Deixalles" es una
Fundació promoguda i
creada per la Delegació
Diocesana d'Acció Social
de l'Esglesia i la Petite i
jana Empresa de Mallorca
(PIMEM).

Es tracta d'una funda-
ció sense afany de lucre. El
seu objectiu fonamental es
possibilitar la integració
laboral i social de les per-
sones amb problemes de
drogadicció, alcoholisme o
qualsevol altre entrebanc
que els impedeixi un de-
senvolupament normal dins
la societat. La funció es
possibilitar que cada per-
sona que passi pel centre
arribi a poder-se incorporar
a la societat amb possibili-
tats laborals.

Els resultats de la feina
feta fins ara han estat posi-
tius. Han passat per "Dei-
xalles" 82 persones, de les
quals n'hi ha 29 amb feina
fixa. Actualment són 25
persones las que treballan
a la fundació.

Per tirar endavant
aquesta tasca educati-
va-laboral hi ha tellers: un
taller d'adob i restauració
de mobles, un taller d'adob
d'electrodomèstics; un
taller de selecció i premsat
de roba per a un reciclatge
posterior, etc. Aquesta ia-
bor-teràpia per a persones
amb problemes de margi-
nació constitueix una ne-
cessitat vital de cara a una
vertadera reinserció social.
El suport dels grups d'Ac-
ció Social es important i
imprescindible per cumplir

aquesta funció fonamental
del treball de Deixalles.

Però aquesta reinserció
necesita la nostra ajuda,
Ia nostra solidaritat: el
moble que vols canviar, la
cuina, la rentadora o la ge-
lera que than quedat peti-
tes o antiquades, la roba
que ja no et poses, el pa-
per, les botelles, etc... tot
crea feina a Deixalles. Per
això des d'aquestes retxes
volem demanar la solidari-
tat de tots. Es imprescin-
dible la nostra ajuda: no ti-
rar res si ho podem dur a
Deixalles. Tots plegats po-
dem construir una societat
més solidària amb els ger-
mans.

Ens ha parescut oportú
oferir una llista dei mate-
rial que es recull i es pot
reutilitzer o reciclar:

- Mobles de tot tipus:
dormitori, menjador, cuina,
etc.

-Portes, persianes, fi-
nestres.

- Electrodomèstics que
funcionin o que la seva re-
paració sigui costosa.

-Botelles de xampany i
ems.

- Paper de tota classe
(blanc, ordenador, etc.)

-Matalassos de liana o
que estiguin nets.

-Roba de tota classe,
fins i tot vella.

- Quadres i petits objec-
tes de decoració.

-Sabates noves, espar-
denyes d'hivem, d'estiu,
d'home i nin.

- Llibres de tota classe.
Una vegada reciclats i

reparats els materials es
posen a la venda al mateix
local de la Fundació. O si-
gui, una ajuda també pot
esser anar a comprar
mobles, aparells electro-
domestics, portes anti-
ques... Si voleu donar o
comprar res vos podeu di-
rigir a Deixalles (Cam! Sa-
lard, núm. 63, Es Rafal Nou;
devora el Seminari Nou) o
be al grup de la JOC de
Sóller (Tlf. 632126, 631154)
o al grup d'Acció Social de
Ia parròquia (Tif. 633193,
633180).

J.O.C.-Sóller
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Segons el flamant Batle per
una setmana, Miguel Jaume,
ara resulta que la culpa de que
el servei de recollida de ferns no
funcioni es del PSOE i del PSM.
Hala! Ja ha arnollat la parida!

Miri, Sr. Jaume: Avui en dia
no hi cap cap taller mecànic de
Sóller que vulgui arreglar els
camions quan s'espenyen, per-
que estan quasi un any a co-
brar.

Els veinats de l'abocador de
La Figuera han posat un plet a
l'Ajuntament i reclamen més de
3 mihons d'indempnització per-
que s'han cremat bona part
dels seus olivars. Els sollerics fa
anys que respiram fums tòxics
procedents de la cremació del
ferns, i alguns ho han denunciat

a la premsa i als organismes
competents. Els treballadors de
la Brigada han convocat una
vaga a causa de les deficientís-
simes condicions de treball.

I tot això no es culpa nostra
ni del PSOE. Vostè, corn a
membre de l'equip municipal en
el poder, mai ha estat capaç de
solucionar aquests problemes.
Gràcies a la seva male gestió,
ha deixat que el servei es de-
grades, que la maquinària es
perdés, que els treballadors fe-
cin feina en males condicions i
que els subministradors per-
dessin la confiança amb l'Ajun-
tament. Vostè pensa que com
més degradat estigui el servei,
més arguments a favor seu,
perquè el seu únic interès ha

estat la privatització. Tal vegada
ho aconsegueixi, Sr. Jaume, pe-
it) els sollerics no ens merei-
xíem el preu que hem hagut de
pagar a causa de la seva inepti-
tud!.

El PSM fa més de dos anys
que l'adverteix de la necessitat
de modemitzar el servei de re-
collide i de dotar-lo del personal
suficient; i hem fet infinitat de
propostes en aquest sentit que
vostè i els seus companys de
govern mai han volgut escoltar.
Ara té es paquet, no sap com
se n'ha de sortir, i vol carregar
les culpes a l'oposició. No, Sr.
Jaume! Admeti d'una vegada
que es incapaç de treure el ca-
rro que té encallat, i se'n vagi a
ca-seva...

El món se'l tenen tot repar-
tit, cada un té un trocet. I si un
d'ells entra en el troç d'altre
sense permis, aquest el treure
defora.

La curiosa história de la hu-
manitat es aquesta:

Al principi el món era nature-
lesa. Tots deien al referir-se a la
terra: -"Ella no es de ningú. Ella
es un Déu. Nosaltres com aixó
'hem de cuidar.

El segon qúe s'atracà per
parlar a la gent va dir: "-Aquest
troç de terra es nostra, per?) el
d'allà envant no".

-I així fou com neixeren les
nacions.

I el tercer i definitiu visitant
vengué armat per a dir:
-"Aquest troç nomes es meu";
frase que la va fer entendre mit-
jançant la força. Mentres que
els altres sense saber que fer
imitaren las seves accions.

I així fou con nasqué la pro-
pietat privada.

No només són els humans
qui tenen l'instint territorial que
havia parlat abans que molts de
nosaltres marcam els limits dels
nostres territoris i estam alerta a
que ningú ens el ho prengui".

Aixi va acabar de xerrar la
cabra salvatge i seguidament el
ca demanà la paraula i comen-
çadient:

- "Me pareix que tots vosal-
tres vos pensau que els hu-
mans són tots iguals. Ide) no,
desgraciadament hi existeixen
dos tipus: un xerec i altre bo;
però el xerec pot esser, a la ve-
gada, de dues maneres dife-
rents: que es reconeix com a tal
o pel contrai que es pensa es-
serbe".

La serp després de la clara
explicació del ca va dir:

-"Però segurament tant un
be con un xerec em deuen tenir
mania".

I el ca ii va respondre:
- "No es que et tenguin ma-

nia. Ells com a qualsevol ésser
viu tenen per a la mort i al veu-
re't a tu amb la teva Ilengua
sempre defora, que a més es
verinosa, els assutes molt.

Pere) a vegades passa que
en els dos grups de gent xere-
ca, n'hi ha que tenen mania a
nosaltres; o també que intenten
aprofitar-se de nosaltres per
aconseguir un benefici propi.

Avui encara me'n record del
meu amic el moix roig. Ell fou
torturat tota la seva vida per la
mala gent que hi havia pels vol-
tants que fins i tot li tiraren trons
amb una escopeta de balins;
agressió que li cause una gran

ferida a el pols que el deixe
marcat.

Un altre amarg dia va com-
parèixer que quasi no podia
caminar perquè tenia ple de
cops l'esquena i les potes de
darrera. Mal que el oblige a ha-
ver de guardar repòs durant
bastants de dies per poder re-
cuperar-se.

I la seva mort arribe a l'apla-
gar una malaltia rara que en
pocs dies va acabar amb ell.

Seguiren discutint i discutint
tota la nit sobre l'home, la seva
societat i altres afers. Però en
quasi cap moment es preocu-
paren per arreglar les seves di-
ferencies.

Es com aquella comparança
que diu que hi havia dues per-
sones: una tenia una mica en
un ull i l'altre li volia treure sense
donar-se compte que en el seu
ull en tenia una el triple de
grossa.

També aquesta situació es
pareix el metre alcohdic que vol
fer deixar el beure al seu pa-
dent.

0 com el politic que vol
arreglar el seu pas i en canvi la
case seva es un desordre.

0 com el sol que vol slyer a
un peixet de les dents d'un peix
gros.

Pert) en canvi note res a
veure amb la frase comú que
diu: "cadescú a ca seva". No
perquè una ajuda no es sempre
beneficiosa. Sinó tot al contrai,
a vegades es perjudicial segons
l'estat de qui la dóna. I aquest
el que ha de fer es a com a la
continuació de la primera com-
parança famosa que diu:

"Que aquest hauria de treu-
re's la mica del seu ull i Ilavors
ajudar a l'altra. 0 al revés: que
l'altre com que la seva mica es
més petite, que se la tregui ell
mateix i després ajudes al seu
amic".

Si ningú del dos hagués ac-
tuat aixi es possible que qualcú
d'ells hagués acabat amb un ull
menys.

Aquella nit molts dels reu-
nits se sentirem impotents per
canviar l'actitud del humans i
com ocurreix en aquests casos
tengueren ganes de venjar-se
d'ells mitjançant la violència.

Però quan arribe la Ilum les
veus s'apagaren i el ca torne
lladrar, el moix a miular, l'elefant
torne a l'Africa i el colom en el
seu colomer va seguir cons-
truint.

Glosa

Té el carro encallat, Sr. Jaumel
Agrupació del PSM

"Sempre
sempre ells..." (1111)

Josep Pastor Escalas 



Els Reis Mags desembarcaren al moll gros demunt les cinc de l'horabaixa.

Els Reis són d'Orient
I Orient es troba molt aprop
de les vostres butaques, just
darrere ses muntanyes de
Sóller

Orient es un poble

I els Reis vénen d'Orient

S'Estrella acompanya els Reis.
I demà mati neixera a Sóller
s'estrella	 principal: 	 s'estrella
d'Orient.
Sorgirà entre tres puntes:
L'Ofre i es Cornadors i l'acorn-
panyarà un estel de Ilum botant
pes Ddrldf IC ae

Els Reis són tres: Melcion,
Gaspar i Baltasar.
Porten corones amb punta i
viatgen en camells amb geps.
Es geps des Cornadors,
camells de Melcion i Gaspar.
Se punta de l'Ofre, corona de
Baltasar.

Una 	 I legenda 	 sollerica
d'avui en dia diu...

Quan els Reis baixa ven
d'Orient pes Barranc de Binia-
raix, un page de Baltasar se
despistà i agafa es camí de
S'Arrom. S'Estrélla, perquè no
 ,	 „se perdés, „ encaiça, encaça i,

sense voler, li socorté es cul.
Es patge s'hagué d'amagar a
una cova, a canviar-se es
ropatges i, per descuit, deixà
alla un cofre d'or, ben dins sa
gruta. A partir d'aquell dia
Sóller té Sa Cova des Negret,
negret que guarda un treor i
que tot quan toca es d'or. I a
partir d'aquell dia totes ses
juguetes i obsequis del Reis
són guardats a aquesta cova, a
l'espera de/a nit de Reis.

Es parges, que ara entraran
a es teatre, vénen cl'allà, de Sa
Cova des Negret de Sa Corna,
on es guarden sorpreses.

VIAJES
CALLE BAUZA N. 9

TELEFONOS 63 33 1 2-63  33 50
071 00 SOLLER

SA

VIAJE A CANTABRIA Y ASTURIAS
15 MAR. PALMA-MADRID-BURGOS. - Presentación en el aeropuerto a las 0700 horas para salir en avión a las

0800 hacia Madrid. Tras una hora de vuelo llegada. Acomodación en el autocar y rápidamente saldre-
mos en dirección a Aranda de Duero. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde continuación del viaje
hacia Burgos. Llegada, cena y alojamiento en el hotel.

16 MAR. BURGOS-SANTANDER. - Desayuno y almuerzo en el hotel. Mañana completa para visitif la ciudad.
Por la tarde reanudaremos el viaje hacia Santander. Llegada y acomodación en el hotel. Cena y aloja-
miento.

17 MAR. SANTANDER. - Estancia en el hotel en régimen de pensión completa. Por la mañana realizaremos la vi-
sita a la ciudad. Por la tarde dispondrán de tempo libre para realizar las oportunas compras.

18 MAR. SANTANDER-PICOS DE EUROPA. - Desayuno, cena y alojamiento en el hotel. Salida por la mañana en
autocar hacia Torrelavega, Potes, Espinama y finalmente llegada a Fuente De. Tiempo libre para que los
Sres. clientes que lo deseen puedan subir facultativamente en Teleférico hasta la cima 1.800 mt) desde
donde se divisa una maravillosa panorámica. Posteriormente nos trasladaremos a Potes para el almuer-
zo en un restaurante. También podrán comprar el típico queso de Cabrales, y el orujo. A media tarde
regreso al hotel.

19 MAR. SANTANDER-SANTILLANA DEL MAR-RIBADESELLA-GIJON. - Desayuno y salida a primera hora de la
mañana en autocar hacia Santillana del Mar, considerado el pueblo mas bonito de Espana. Manna
completa y almuerzo en un restaurante. Por la tarde reanudaremos el viaje hacia San Vicente de la Bar-
quera, Ribadesella y finalmente llegada a Gijón como fin de etapa. Cena y alojamiento en el hotel.
20 MAR. GIJON-MONASTERIO DE COVADONGA-OVIEDO. - Desayuno, cena y alojamiento en el hotel.
Salida del hotel por la mañana en autocar hacia Cangas de Onis y Covadonga. Visita al Monasterio, Basi-
lica y Monumento a Don Pelayo. Los Sres. interesados podrán realizar la excursión facultativa y en taxi a
los Lagos de Enol. Almuerzo en un restaurante de Cangas de Onís. Por la tarde visita a la ciudad de
Oviedo.
21 MAR. GIJON-LEN. - Desayuno y almuerzo en el hotel. Mañana completamente libre para las com-
pras de recuerdo. Por la tarde reanudaremos el viaje en autocar hacia León. Llegada a media tarde y vi-
sita a la ciudad. Acomodación en el hotel. Cena y alojamiento.

22 MAR. LEON-VALLADOLID-MADRID-PALMA. - Desayuno y salida en autocar hacia Valladolid. Llegada y visita
a la ciudad. Almuerzo en un restaurante. A media tarde traslado a Madrid y fi nalmente al aeropuerto de
Barajas para salir en avión a las 2200 horas hacia Palma. Llegada a Palma y FIN DEL VIAJE.

PRECIO TOTAL POR PERSONA 49.900 PESETAS

ESTE PRECIO INCLUYE: BILLETE DE AVON DE PALMA-MADRID-PALMA.
ESTANCIA EN HOTELES EN REGIMEN DE PENSION COMPLETA.
AUTOCAR DURANTE TODO EL RECORRIDO DESCRITO EN EL ITINERARIO.
ALMUERZOS EN LOS RESTAURANTES DE ARANDA-POTES-SANTILLANA-CANGAS
DEONIS Y VALLADOLID.
SEGURO DE VIAJANTES y ACOMPAÑANTE DESDE PALMA.

NO INCLUYE: SERVICIO DE GUIAS LOCALES.
TICKETS DE ENTRADA A MUSEOS Y DEMÁS LUGARES DE PAGO.
VINO Y AGUA EN LAS COMIDAS.

A l'esglésle de Sant Bartomeu. Les Magestats oferiren or, encens i mirra al nin Jesús.
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Enguany, els infants pogueren parlar directament amb el Reis 

Els Reis Mags vingueren d'Orient per la mar

Del 5 de gener, com és
habitual, varen arribar els Reis.
L'arribada de Melcior, Gaspar i
Baltasar que venien a celebrar
Ia històrica visita dels tres Reis

Mags al portal de Betlem, es va
fer per mar; i així, cap a voltants
de les 16,45 hores, varen
desembarcar al moll gros del
Port. Un cop a terra sollerica,
ses Majestats d'Orient varen
saludar els infants que els
esperaven i varen repartir-los
caramels. Tot seguit es dirigiren
cap a l'església-parroquial del
Port per a adorar el Nin Jesús.

A la Parroquia de Sant
Ramon de Penyafort els va

Baltasar va ésser el segon
rei en adorar el Salvador, dient
aquesta oració:

"Jo us ador Jesús meu
i vull sempre adorar-vos.

Encens venc a oferir-vos
perquè sou vertader Déu.
Veure, me sap molt de greu,
vostra suprema grandesa
en tal extrem de pobresa
dins un estable allotjat,
oh! excés de caritat".

Per últim va parlar Melcior
qui va dir:

"Als vostres peus postrat
a adorar-vos m 'atrevesc

i mirra us oferesc.
Oh! verb etern anomenat,
el meu cor tenc traspassat
de pena al considerar,
que amb mirra m'han d'embal-
samar
vostre cor després de mort
aquells que tindran la sort
de dur-vos a sepultar

Acabades les adoracions,
tots els presents varen entonar
el càntic de "Veniu tots els
homes" (Venite adoremus).

Després de la visita al Port,
Ses Majestats d'Orient varen

pujar cap a Sóller i en prime!
Hoc varen anar a visitar la
comunitat de residents de la
residència Na. Sra. de la Victò-
ria, als qui varen entregar ur
petit obsequi.

Totes aquelles persones
que pogueren, varen recollir el
seu petit present a la Sala de
baix i aquells que per impedi-
ment fisic no varen poder bai-
xar, Ses Majestats varen anar a
les seves cambres a salu-
dar-los i a entregar-los, igual-
ment, el simbòlic regal.

A les 19,30 hores, la comiti-
va reial va sortir cap a Plaça.
Aquesta comitiva composta de
varies carroces va fer dues vol-
tes a Plaça i els Reis, mentres-
tant, saludaven i repartien
caramels als presents. Tot
seguit entraren a la Parroquia
de Sant Bartomeu on adoraren

l'Infant Jesús i tornaren a mani-
festar els sentiments ja expres-
sats al Port.

Conclosa l'adoració al
Redemptor i Salvador de la
Humanitat, els Reis es varen
traslladar des del temple parro-
quial, caminant a les Cases de
la Vila on per primera vegada es
va celebrar un acte diferent La
novetat d'aquest acte consis-
teix en què el Batle en funcions
va donar la benvinguda als Reis

Mags i aquets, per boca de Bal-
tasar, varen agrair l'ecollida del
poble de Sóller. Després
d'aquest petit cerimonial, tots
aquells nins i nines que varen
voler parlar a atracar-se als
repartidors d'il.lusions, varen
poder fer-ho a la clastra de
l'Ajuntament que es on va
celebrar això. Repartides les
juguetes per la majora de cases
solleriques, els Reis i els seus
sèquits varen deixar la nostra
vall cap a les 6,30 de la matina-
da amb les beaces dels camells
ben buides.

També enguany els infants de Sóller han tornat
reviure amb il.lusió la festivitat dels Reis. Per fer
més vistosa la celebració, dia 29 de desembre es
varen traslladar al cinema Alcázar els patges reials
de Ses Majestats, amb la finalitat de recollir les car-
tes que els nins i les nines de Sóller adrecen amb

i alegria a Melcior, Gaspar i Baltasar. El
mateix temps, els infants pogueren disfrutar, de
l'actuació dels pallassos "Hermanos Garcés", i
escoltar el conte "Els reis són d'Orient", original de
en Jaume Alberti.

Jaume Casasnovas 	 on tots podrem entrar.

rebre el rector qui els va acorn-
panyar fins a l'altar on as troba-
va el Nin Jesús. El primer en fer
l'adoració va ésser el Rei Gas-
par qui, agenollant-se clavant el
Nin, digué:

"Us adoramb humilitat
amo /senyor de/meu cor
a qui us oferesc or,
oh rei de I 'Eternitat!.
Es etner el vostre regnat
perquè sempre ha de durar,
Vós sou qui ha de triom far
d 'aquell infernal luzbel
obrir les pones de/cel,

Les autoritats locals donaren la benvinguda als Mags a Ias Cases de la Vila. Després, els infants pogueren
parlar amb ells.



RESULTATS I CLASSIFICACIO
Felanitx - Manocor 	
Code Paguera - Poblense 	
Santa PCHISO - Boche C.M.
Armai - !doña 	
P.Sta.Eulalia - Alayor 	

0-2
7-1

  0-0
1-1
2-2

1 	S

Hospitalet - Llosetense 	 1-1
Ferrerias - Portmany 	 0-1
Constando - Stiller 	 0-0
Cordessar - Maganova-Juve 	 3-1
Porto Cristo - Cala D'Or 	 0-0

E	 1, 	OF	 OC 	 Pattes

Manocor 	 18	 12 4 2 43 15 28 +12
Portmany 	 18 	 10 5 3 30 16 25 +7
Calo D'Or 	 18 9	 5 4 33 20 23 +5
Mayor 	 18 5	 12 1 24 8 22 +4
Code Poguera 	 18 8	 4 6 41 19 20 +2
Santa Pansa 	 18 5	 10 3 21 19 20 +2
P.Sta.Eulalia 	 18 7	 4 7 20 21 18
Ferrerías 	 18 7	 4 7 19 23 18
Bocks C.M. 	 18 7	 4 7 21 28 18
Constancia 	 18 5	 7 6 19 19 17 -1
Porto Cristo 	 18 7	 3 8 26 26 17 -1
Maganova-Aive 	 18 7	 3 8 27 29 17 , -1
Hospitalet 	 18 4	 9 5 23 27 17 -1
Arenal 	 18 6	 5 7 18 30 17 -1
Poblense 	 18 7	 2 9 23 33 16 -2
Isleño 	 18 6 	 4 8 23 33 16 -2
Carciessar 	 18 4	 6 8 14 24 14 -4
Sóller 	 18 4	 5 9 21 28 13 -5
Llosetense 	 18 4	 5 9 24 38 13 -5
Felanitx 	 18 3	 5 10 23 37 11 -9

Sa Glosa den Tomeuet
Quatre punts hem de fermar

Ses gràcies vull donar
	

I tots mos hem d esforçar
a jugadors i entrenador 	 perqué això suc.ciexi
ells han sabut felicitar
	

i que davant el Cardassar
a sa seva gran afició, 	 s'afició no sufreixi

El Saler cobrarà prestigi
	

I també vull felicitar
si aqui sabem fermar 	 ara que ancara som viu
es quatre punts en litigi
	

per sa seva onomàstica felicitar
que a Sóller hem de jugar 	 a s'amic TONI, redactor esportiu.

La Tercera, resum de la jornada

Important empat del Sóller a Inca

HAGA SU VIDEOTECA
Venta de películas

Películas suyas para siempre

ALMACENES COMPANY
Borne, 3 Tel. 63.18.33. Sóller

MADE ESTRUAA
SU COMMA CCAI
LAS TARJETAS'

ElSiOCARCI

VISA E

JAIME FONS UMBERT
AGENTE EXCLUSIVO

11111111111 MI= MS MME

1111111 I

C/. Poetísa Fca. Alcover 68 - 70
SOLLER — Tels: 630235 y 630078

Restaurant
SOL Y SOMBRA
TOTS EL DIVENDRES DISSABTES I DIUMENGES

AMB LES SEVES ESPECIALITATS:
SOPAS DE MATANCES
CABRIT DE MUNTANYA

PERDIU AMB COL
ESCALDUMS D' INDIOT

TELF: 63.14.20 - PORT DE SOLLER
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Veu esportiva

Futbol M Divisió

Antoni %J'ibn

Primera jornada de l'any 90, en la que
nomes dos equips pogueren guanya a
rasa Cardassar-Maganova (3-1) i Ca-
de-Poblense (7-1). Sorprenent reacció
de l'equip del Peguera que en dues jor-
nades a marcat una dotzena de gols i
s'ha colocai en cinquena posició de la
taule classificateria. Es registraren un to-
tal de sis empats i dues victbries pels
equips visitants. Igualaren resultats Are-
nal-Illenc; Sta. Eulária-Alaior; Porto Cris-

.Lo-Cala d'Or; Constancia-Sóller; Hospi-

Porter menys golejat: 1 er. Moll
(Alaior), 2on. Ferrer (Porimany). 	 .

Maxim golejador: 1 er. Femenies (Ma-
nacor) i Mut (Felan) amb 12 gois mar-
cats.

Equip que ha guanyat més partit:
Manacor (12).

Equip que ha empatat mes partits:
Alaior (12), Sta Ponça (10).

Equip que ha perdut més partits: Fe-
lanitx(10).

Equip mes golejador: Manacor (43),
Cade (41).

Equip més goiejat: Uosetense (38).

Per a la propera jornada veiem corn a
partit mes interessants els que jugaran:
Manacor-Peguera; Eulalie;
Uosetense-Ferreries; Maganova-Porto
Cristo SOLLER-CARDASSAR.

Arenal, 6 — Sóller,
Joan Antoni

Alineació: Bartomeu, Celià,
Joan-Antoni, Bemat, David,
Sacarés, López, Bujosa, Ji-
ménez, Carmelo, Domingo
(Suau, Comino, Vicens i Car-
ies).

Comentad: L'Espanya sen-
tencià l'encontre en els primers
vint minuts.

El Saler amb el tres a zero
reaccioné i amb un esforç de
tot l'equip, en Carmelo marcà
els dos gols, encurgant el mar-
cador, i ja a poc d'acabar el
primer temps l'Espanya marcà
el quart i definitiu gol.

En el segon temps els solle-
rics domifaren territorialment
creant dues bones oportunitats
per marcar, emperò no encerta-
ren els atacants en la culmina-
ció de la jugada final.

Aixi doncs res que objectar
a la victòria dels Ilucmajorers,
que en total sols quaranta-cinc
minuts es varen portar el gat a
l'aigüa.

Sóller-Binissalem

Diumenge primer encontre

Ceint, exemple de regularitat.

de la segona volta en el Camp
d'en Maiol. El Saler no té per-
l,qtatir problemes per guan-
y partit, els binissalemers
ocupen la segona de les darre-
res posicions de la taula classi-
ficateria. En l'encontre d'anada
guanyaren els binissalamers in-
justament, per dos a un, per
culpa d'un arbitratge nefast.

Ciclisme

A cops de peeal

Joan

-Pere Bardis el corre-
dor aficionat solleric ha fit-
xat de nou aquest any
(després de la seva expe-
riència a terres peninsu-
lars) amb el C.C. Calma-
ri-Olis Martorell.

-El C.C. Caimari
compte aquesta tempora-
da amb tres patrocinadors:
Olis Martorell, Restaurant
Sa Fonda i Alcúdia Pins.

-El nou Director Espor-
tiu Jaume Solivellas serà
el Director Tècnic de la
formació, comptant amb
els següents homes: An-
toni Pujol (actual Campió
de les Balears de Fons en
Carretera), Antoni Mulet, el
deianenc Francesa Ho-
rrach "Xesqui", Martí Mir,
Josep Balaguer i el solleric
Pere Barras.

-Les retirades dels
sollerics Felip Martin i
Andreu Bemat del món
competitiu pareix que
aquesta vegada són serio-
ses i DEFINIT1VES.

-El deianenc Fran-
cesc Horrach es va clas-
sificar el tercer en el Cam-
pionat de les Balears de
Ciclo-cross disputat el
diumenge, dia set, a Son
Espanyol. El fang, degut a
la pluja caiguda abans de
la sortida, va concedir el
caràcter d'un poc de du-
resa al circuit, que sinó
hagués estat bastant fàcil.

A destacar la retirada
del corredor solleric Pere
Borrás per rompuda d'un
pedal, així corn la bona
cursa del deianenc, que va
fer quasi tota la prova en
tercer Iloc, agafant al final
a n'en Jaume Adrover que
el va superara] sprint.

El brillant guanyador,,
des de els primers metres
de cursa, fou el binissale-
mer Angel Gomila.

Juvenils/Espanya, 4 - Sóller, 2

talet-Uoseta i Santa Ponça-Cala Millor.
Guanyaren a fora cosa els dos primers
classificats, Manacor j Porimany. El Ma-
nacor a Felanitx que esfonsa als felanit-
xers al darrer Hoc de la classificació. I
hem de destacar que en aquest partit el
"linier Sr. Vrvancos agrafi a un especta-
dor. El Portmany guanya al camp del
Ferreries.

Classikacions

Regularrtat: 1°.- 24 jugadors empatats
a 27 punts, entre dis i ha ei porter BER-
NAT del Sóller.

Alineació: Alcover, Enseriat, Pedrero,
Marc, Pomar, Castillo, Eugeni, Rodriguez,
Castatier, Fontanet, Molino (Arbona i San-
martin).

Arbitre: Mal arbitratge del Sr. Vivancos que
va ésser casolà. Perjudicà a l'equip visitant. Els
va siulà un penal en el primer minut que no l'era,
i concedi tres gols en clar fora de joc als locals.

Comentari: L'Arenal demostrà en tot mo-
ment que era millor que el Sóller. Els visitants
havien de perdre el partit emperò no per aquesta
diferència. El de negre fou el culpable de que els
sollerics duguessin aquesta panera.

Tots els gols,
en el primer temps

Joan Antan'

Infantils

Sollerense, 0—CideAtc., 5
Joan Antoni

Alineació: Jeroni, Pads, Quico Valls, Her-
nández, Lluís Valls, Josep-Antoni, Alfons,
Josep-Lluis, Quico, Padilla, Alcover.

Gois: Minut 14, 0-1, Miguel. Minut 37, 0-2,
Antoni. Minut 39, 0-3, Quico. Minut 70, 0-4, An-
toni. Minut 77, 0-5, Quico.

Comentad: Superioritat en el joc i en el
marcador del Cide Atc. que es mostré com un
equip tècnic amb molt de poder ofensiu, empe-
rò hem de dir que amb el zero a un, en Jo-
sep-Lluís tingué una bona oportunitat per empa-
tar l'encontre, tal vegada si s'hagués produ'it
l'empat el partit no hagués pres aquest camí.

AHORA, TAMBIEN
MUEBLES DE COCINA

Presupuestos sin compromiso
su cocina desde 6.000 pts. al mes sin entrada

ALMACENES COMPANY
Cocinas de ensueño

Distribuidor exclusivo muebles LORMA



&giant reaparació del sollaric Xavier Martin an el PoNespoollu "Principe
crEapanya".

Tercer Tomeig Perruqueria J. Socias

El "Tres Bandes" pareix que no
és el fort d'en Pere Magraner

Hi ha aloes especialitals quo encaixen més amb rest' del "voted" Pere Magraner "Cac"

Joan

Jorquera amb setze
punt i vuit partides jugades
(totes guanyades) ens está
demostrant que es troba en
el cent per cent de les se-
ves possibilitats, a pesar
d'entrenar poc, i que junt
amb en Bartomeu Pomar
són els clars favorits al
triomf final, sense oblidar al
company Antonio Socias.

Per aftra banda el "vete-
rá" Pere Magraner "Coc" pa-
reix que no es troba molt a
gust dins aquesta modali-
tat, ja que de nou partides
només ha aconseguit dotze
punts.

J. Quetglas, 2 - S. Forte-
za,

J.A. Jorquera, 2 - T.
Plomer,

B. Palou, 2 - J. Mascaró,o
P. Magraner, 2 - G. Sas-

tre, 0
S. Burgueño, 2 - M. F-e-

rrer, 0
J. Sampol, O - J. Jorque-

ra, 2
M. Ferrer, 0 - P. Magra-

ner, 2
P. Jaume, O - S. Burgue-

rio, 2
M. Gelabert, 2 - J. So-

cias, 0

I aquesta la classificació
actual:

7. Joan Socias, 11 punts
- 8 partides

8. Jordi Sampol, 11
punts - 9 partides

9. Bartomeu Enseriat, 10
puntos - 9 partides

9. Tomás Plomer, 10
puntos - 9 partides

9. Maties Casasnovas,
10 puntos - 9 partides

12. Pere Jaume, 8 punts
- 9 partides

13. Miguel Gelabert, 6
punts - 9 partides

13. Joan Quetglas, 6
punts - 9 partides

15. Guillem Ferrer, 4
punts - 8 partides

16. Martí Ferrer, 4 punts
- 9 partides

17. Sebastià Forteza, 2
Dins 	 el 	 billar 	 solleric 	 hi 1. 	 J.A. 	 Jorquera, 	 16 punts - 7 partides

ha jugadors amb bastanta punts - 8 partides 18. Juame Mascaro, 2
categoria,
entrenen,
competició

empero que no
i	 a 	 l'hora	 de 	 la

són 	 enrotllats

2. Bartomeu 	 Palou,
punts - 9 partides

3. Antoni 	 Socias,

16

15

punts - 9 partides
19. 	 Guillem 	 Sastre, 	 0

punts - 8 partides
per billaristes molt més flui-
xos.

Aquesta setmana, degut
a les festes, s'han disputa-
des només nou confronta-
dons, essent aquests els
resultats:

punts - 10 particles
4. Salvador Burguerio,

13 punts - 9 partides
5. Pere Magraner, 12

punts - 9 partides
6. Josep Aguiló, 12

punts - 10 particles

A favor dels zero punts
d'en Guillem Sastre hem de
dir que és la rimera vegada
que participa a un torneig, i
a pesar de les derrotes,
amb molta esportivitat.

Sollerense, 4 Xilvar, 1
Joan Antoni

Alineació: T. Ensefiat, Mayol, M. Ense-
fiat, Brague, Padilla, Ros, Puig, Rodriguez,
Valcaneras, Casas, Carbó (Rafe! Capõ i
Juilrez).

Gols: Minut 12, 1-0, Puig amb una passa-
da de Casas. Minut 26, 2-0, Puig novament

aprofita un bon servei d'en Padilla. Minut 28,
3-0, Rodriguez remata la treta d'un corner. Mi-
nut 42, 3-1, Reus culmina el Ilançament d'una
falta. Minut 51, 4-1, Carbó arnb molta habilitat
aixeca la pilota per damunt el porter.

Comentari: El domini fou altern amb oca-
sions a les dues porteries, culminant les juga-
des més vegades els locals, que es mostraren
arnb més poder resolutiu que els adversans.

Futbol alevi

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
' Lluna, 7— Teléfono 63 01 32
Sant Jaume, 7— Teléfono 63 12 86

FABRICA: Meta, 48 - Ca 'n Tabolet- Tel. 63 06 51

ca'n r oliver
Tenda de Decoració i Roba de Casa

Cortines, Flassades, Edredons,
Estores i Cobertons

Instal.lació de Barres i Cortines
a domicili -

ca'nF :diver Coffer Lluna, 23'
TeL 63 7 2 88

LLIBRERIA

atatratx
Sa Lluna, 5 - Teléf. 632641 - SOLLER

INSTALACIONES
Y REPARACIONES ELECTRICAS

CAMBIE AL 220V.

Plaza Antonio Maura, 10 Teléfono: 63 29 46
Teléfono particular: 63 29 76 y 63 29 26

SOLLER (Mallorca)
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Billar Atletisme  

Joan

Gran Fons Inca-Ciutat

L'atleta del Hermes-Circulo
Sollerense Mateu Dominguez
es va imposar clarament en el
Gran Fons "Inca—Ciutat" dispu-
tat el passat diumenge dia 31
de desembre. -

Hi varen prende part un to-
tal de noranta atletes.

En el pas per Conseil en
Mateu va partir en solitari,
aconseguint distanciar-se de
cada vegada més (especial-
ment a partir de Santa Maria)
dels seus més inmediats segui-
dors en Joan Merchant i el fin-
landés Juhami.

El temps fet per l'atleta de
l'Hermes—Circulo Sollerense fou
de 1-3037", entrant en segon
Om en Juhami amb 1-3327", i
arnb el mateix temps en Mer-
chant.

•Contiol de Pista

El dissabte, dia dels Reis, es
va fer en el Poliesportiu Rin-
ceps d'Espanya, de Ciutat, el
penúltim control federat de pis-
ta.

A la prova de quatre-cents
metres Mures en Xavier Martin,
que reapareix arnb aquesta
prova en el món competitiu, es
va classificar en tercer Hoc,
emprant 52"6.

Es va imposar n'Enric Rol-
dén del Karhu amb 50"2, seguit

d'en Manuel Blanco del Colon-
ya-Pollença amb 50"5.

Cross de Son Suredeta

El circuit de la Base "Gene-
ral Asensio" de Son Suredeta
fou l'escenari de la prova de
cross disputada el passat diu-
menge, dia set.

El recorregut bastant bo i
enfangat, va servir per donar la
victòria a n'Antoni Penya del
Colonya-Pollença mentres l'atle-

ta de l 'Hermes -Circulo Solleren-
se Mateu Dominguez es clas-
sificava en segon Hoc, i primer
senior masculi.

Dins la categoria de vete-
rans els nostres atletes varen
arrasar, imposant-se en Ramon
Martin, seguit d'en Roberto
Ciedon que es troba dins una
linia ascendent immillorable.

La participació d'en Fran-
cesc Arbona, en Pere J. Coil i
en Pau Arbona fou bastant
discreta.

Dominguez guanyador del Gran Fons "Inca—Ciutat"

Mateu Dominguez segon en el Cross de Son
Suredeta, i Roberto Cledon segon veterà
Xavier Martin tercer en els 400 metres 'lives

Planchistería
CRESPI

*TALLER DE CHAPA, PINTURA
Y MECANICA

*BANCADAS UNIVERSALES
*HORNOS DE PINTADO Y SECADO
*NEUMATICOS
*TRATAMIENTOS ANTICORROSIVOS
*SERVICIO DE GRUA PERMANENTE

CAMINO FONTANELLAS, n° 14
TELEFONO: 63. 7 6.80



REBAJAS

s Ob BAUZA, 6 - SOLLER

ANUNCIS CLASSIFICATS
PIEL CONFECCION

A MEDIDA

TOT-PELL
BAJOS EDEN PARK

07108
PUERTO DE SOLLER

COMPRAM MOBLES i
qualsevol altra cosa rústica
o antiga. Pagam al comptat.
Antiguitats Antoni de Sa
Coma (Jeroni Bisbal). Ca-
rrer del Vicari Pastor, 8. Te-
léfonos 63.08.65 i 63.07.68.

SE NECESITA CHOFER con
carnet de primera para
trabajos en Mercapalma.
Razón: Cooperativa Agríco-
la San Bartolomé. Tel.
63.02.94. Horas de oficina.

SE BUSCA, SENORA
MATRIMONIO para cuidar
anciano en el Puerto de
Sóller en régimen interno.
Tel. 23.00.33ó 45.89.83.

SE DONAN CLASSES DE
REPAS fins a cuart d'EGB.
2000 Pessetes mes. Teléfon
63.01.72. Telefonar a partir
de les 9 del vespre.

SE VENDE UN PISO de 2
habitaciones. Teléfono
63.30.38.

SE VENDE chaquetón de
marmota. Llamar lunes,
martes y viernes de 7 a 8
de la noche. Teléfono
63.34.56.

COMPRARIA pequeño pi-
so, estudio o altillo conver-
tible en vivienda. Pasar
ofertas por escrito al Apar-
tado 10090 de Palma.

VEN PIS SENSE ESTRE-
NAR. 120 m2. amb porter
automàtic, instal.lació d'an-
tena col.lectiva i radiodifu-
sió. Informes: Tel. 63.03.83.
(De 13 a 15 hores i de 19 a
22).

URGE LOCAL
CENTRICO
EN SOIL ER

SE ESTUDIARAN TODAS
LAS OFERTAS

RAZON: TEL. 63.30.02
NOCHES

SE VENDE una balanza
electrónica, una vitrina
mostrador y varias cáma-
ras. Teléfono 63.01.17, horas
despacho o al 63.26.92 de 21
a 23.

SE TRASPASA TIENDA en
el Puerto de Sóller. Total-
mente montada y con gé-
nero. Precio interesante.
Telf. 63.04.91.

SE PRECISAN CHICOS 0
CHICAS interesados en
aprender cocina interna-
cional. Llamar al Restauran-
te Suizo. Tel. 63.91.39 de
12h. a 3.30 mediodía. de
10h. a 24h. noche. Transpor-
te solucionado. DEIA.

SE TRASPASA TIENDA en
el Puerto de Sóller. Calle
Montis. Tel. 63.09.98. Llamar
de 8 a 10 de la noche.

SE VENDEN MUEBLES ha-
bitación de matrimonio.
Precio interesante. Tel.
63.13.48.

VENDO OPEL CORSA 1-3
GT. Matricula PM-AP, telé-
fono 63.31.66. Llamar de
2030 a22 horas.

VENDO PISO en la calle
Vicario Pastor, hace esqui-
na con Ires calles, situado a
pocos metros de la plaza.
Informes en oficinas Butano.
Teléfonos: 63.10.96 -
63.28.33.

SE COMPRAN MUEBLES
antiguos y toda clase de ob-
jetos. Carrer de la Rosa, 3.
Teléfonos: 63.28.73 y
63.10.67.

—Una amable comunicant, que treballa en un des-
patx a Plaça i viu a Sa Figuera, ens comenta referent a
un tema del que ja s'en va parlar en aquesta mateixa
secció: "Fa un grapat de mesos, un dels camions del
fems, en una maniobra, es va carregar el mirall-xivato
al començ del camí de Sa Figuera-Carretera Puig Ma-
jor. Aleshores, es va assegurar que ràpidament l'arre-
glarien, i a hores d'ara segueix talment, en un punt cir-
culatori molt delicat. Què esperen a arreglar-lo?. Bona
pregunta, estimada senyoreta...

—Una al.loteta, tan atractiva com intel.ligent, ens te-
lefona per felicitar-nos: "Enhorabona per l'últim núme-
ro. Feis més vosaltres per la normalització lingüística
que la gran majoria de polítics, que haurien de ser els
vertaders responsables d'aquesta tasca i a l'hora de la
veritat, ens pasen amb cançons. L'exemple és clar:
l'únic escrit no normalitzat, és una carta remesa per
Borrás Llabrés del Govern de Canyelles. Per ventura
és que té una secretària forastera". Mira, maca. Nosal-
tres respectam totes les opcions. Ara bé, en el tema
de la I lengua, ho tenim molt clan..

—Un lector deianenc que treballa a Saler, insisteix
en el tema de la carretera Deià-Sóller: "En ple 1990, és
incretle que una ruta turística de primer ordre, pre-
senti l'actual aspecte tercermundista. En tota segure-
tat es tracta del tram més descuidat, estret i antic de
tota la Mallorca no rural, i per ventura també rural. A mi
m'axoquen molt els anomenats "ecologistes". Fan mol-
ta renou, però caben a dins un autocar, i encara els
sobra l'oc. Aquesta gent que està paralitzant el projec-
te, viuen a l'edat de pedra. Mentre, els que residim a
Deià, ens hem de guanyar les sopes cada dia, amb el
risc d'una ruta virtualment intransitable i mai digna de
la década dels noranta". Talment ens ho han dit, ho
transcrivin.

Molta palla y poc besso

Es pagits

Veurem com acabarà tot aquest desastre. De mo-
ment no se si valdría més parlar de les coses que fun-
cionan o, de les que no van de cap de les maneres,
però val més les que nov van de cap manera, perquè
les altres, no serveixen perares.

N- 1. Dilluns avespre, els homes de la brigada del
ferns, varen haver de buidar la basura al mig del carrer.
Després la varen posar dins el farnós "vertedero" amb
pales. I que no és bell això!

N- 2. La depuradora nova no va ni envant ni enrera i
a la vella, si no hi gasten dos milions de pessetes ur-
gentment, prest s'aturarà i menjarem porqueria fins i
tot els que viuen a Bélitx.

N- 3. Hi ha un acord de ple d'aturar momentània
-ment, les obres de les vivendes del Través -això es

sagrat-. Per que no s'aturen?
N- 4. A les cases de la Vila, esté tot aturat -pape-

rum i altres herbes- tot va tira tira. Quan s'arreglarà?
Si voleu podem seguir, per-6 crec quen o val la pe-

na dir rés perquè ja veieu per exemple el tema del Mo-
nument als qui partiren, encara no sabem que ha cos-
tat ni ho sabrem mai, però allé el tenim i "MUTIS".

SEMBLA MENTIDA

-Que ningú vulgui regalar unes camisetes a les ni-
nes del J. Mariana i les duguin de publicitat de Palma.

- Que la tertúlia d'en Ximet i altres, ara que s'acosta
el fred, haurà de canviar de Hoc, hauran d'anar a cami-
nar per encalentir-se.

- Que la tertúlia sigui tan important, que per nadal,
tots els polítics, anaren a felicitar-los.

- Que de les 19 a les 20 hores, es munti aquest
desgavell circulatori.

- Que aquest mes de gener, s'hagin passat pel
"Forro" el plenari ordinari. Es diu que no hi havia temes
a parlar. Ja, ja, ja, ja.

- Que l'eski a la neu, sigui un esport tan fàcil i que
ja en sapi fer tothom.

cagnyli oliver
A
•

Si ha pensat en canviar els seus matalassos i somiers, ARA és el moment

FLEX
pujen de preu el 15 de Gener

Aprofiti els darrers dies!
Recordi que en 1 ' operació , li compram la seva llana usada

OFERTA d'aquesta quinzena:
Matalàs PIKOLIN de matrimoni: 18.000 ptes.

ca'nF Can-er Vict6ria, 1 - Tel. 631288 - SOLLER
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Peluquería MARGARITA
"UNISEX"

LOS MARTES, MIERCOLES Y JUEVES
DESCUENTO DE 25% A LAS PERSONAS DE 3a EDAD

Tell. 63.07.42 - C/. San Juan, 22

41.0

SU VIDEO EN

degó
FOTO-ESTIU D

!1 FUJI FILM _Aikt_

Transports
C. SASTRE

Gas-oil per calefacción
a domicili

Tel. 63 30 49 / 63 03 87

PESCADOS
LA CONCHA

Horario:
De9a 13 h.-De 17,30a 20 h.

Sábados tarde abierto

C/. de la Mar, s/n

FUJIX-8
VIDEO
SYSTEM

8



rAjuntament de Seller ni INSALUD han acomplit els seus compromisos
amb l'entitat.

La Creu Roja local travessa
una greu crisi econòmica

Nova calefacció
per al BUP

Ma. Antònia López

L'ampliació de l'Institut
de Batxillerat Guillem Co-
lom Casasnovas gaudeix
des del passat dilluns, 8
de gener, d'un nou &ste-
rna de calefacció. Fins ara
s'havia fet servir l'ús d'es-
tufes de gas butà, la qual
cosa suposava un cert pe-
rill en potencia; ara per
subsistituir—les, l'Ajunta-
ment ha instal.lat dues
plaques elèctriques a cada
aula.

Com ja s'havia apuntat
en edicions anterior, fe les
mancances més palpables
del nou edifici era la cale-
facció. Inicialment s'havia
previst instatlar una calde-
ra de gasoil, però davant
els problemes tècnics
potser de pressupost,
l'Ajuntament per sortir al
pas ha optat per la solJció
transitòria de plaques
elèctriques.

El Projecte del Port de Stoller
podrà ser aprovat el mes de marc

Redacció

El mes de marc s'aixe-
carà la moratória vigent des
de fa tres anys que tracta
sobre la construcció de
Ports Esportius a les tiles
Balears. Llavors el Govern
Balear aprovarà el Pla Di-
rector de Ports Esportius
amb el qual es prey eu in-
crementar fins a 33.000 els
punts d'amarrament, que
avui dia són poc més de
quinze mil.

Actualment són sis els
ports esportius que estan
pendents de ser construits:
El polemics de Cala 3aliota
i el Port de Sóller, el de Cala

Bona, Sant Telm, Colònia de
St. Pere i St. Antoni de
Portmany a Eivissa. La
construcció d'aquests ports
suposarà crear 32.500 Hods
per a embarcacions.

Jeroni Sainz preveu
que durant aquest trimes-
tre, després de quedar sus-
pesa la moratòria que l'opo-
sició imposà, podrà aprovar
el pla i donar Ilum verda a
aquests projectes que du-
rant aquests anys han ten-
gut aturats als promotors.

Per altra part, també
aquest primers mesos del
90, quedarà enllestida la Llei
de Costes, amb la qual es
fixaran les normes de cons-
truccions portuàries.

Ports esportius

Sell punt
MODES

REBAIXES
A PARTIR DE DISSABTE 13

PLAÇA CONSTITUC70 18

Les despulles de la barca possiblement siguin cremades en el foc
de Sant Antoni.

La barca "Juan y Piedad",
desfeta i trossejada

Plàcid Pérez

En el varador del Port de
Sóller ha estat desfeta
aquests darrers dies la barca
de pesca "Juan y Piedad",
propietat dels armadors An-
toni i Domingo Bemat Sans.
La barca, de poc més de 36
tones, havia estat construida
l'any 1950 i estava adscrita a
la flota pesquera del nostre
Port. La fusta procedent de la
barca havia de ser cremada
en el transcurs de la vetlada
de Sant Antoni, en el fogueró
de l'aparcament del Port, pe-

I'd noticies no confirmades
parlen de certs problemes de
darrera hora relacionats amb
els fums i males olors que es
podrien produir a causa de la
pintura i d'altres matèries
plastiques.

En substitució d'aquesta
barca, els propietaris han ar-
mat un nou vaixell que sera
batiat amb el nom de "Her-
manos Berne'. Es tractarà
de la primera barca de pesca
del Port fabricada totalment
en plàstic, que s'està cons-
truint actualment en els vara-
dors del port de Vinarós,
(Castelló de la Plana).

R.

"Alomar Perfums"
DURANT AQUESTA QUINZENA DE

GENER LI TENIM RESERVAT UN
ti... OBSEQUI I UN DESCOMPTE D'UN

10% PER LA COMPRA DE
COSMETICA I MAQUILLATGE

1 2
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Excursions a peu

Diumenge no
pogueren arribar
a Sa Serra

P.P.

No hi hagué sort a la
darrera excursió a peu or-
ganitzada pel grup solleric
que encapçala Jesús Mar-
tin.

El diumenge mat, els
35 participants a l'excursió
partiren en autocar cap al
Pia de Cúber, amb la in-
tenció d'arribar a Sa Se-
rra, per-6 el mal temps im-
perant, que amenaçava
pluja, els feu reflexionar i
decidiren donar per aca-
bada l'excursió a s'Arrom,
des d'on baixaren cap a
Sóller per un pràcticament
desconegut pas de caça-
dors.

XIX6.Aniversari

El proper dilluns, dia
15, el grup Estol Vidalba
ha organitzat una diada de
germanor a Lluc en com-
memoració del XIX& ani-
versari de la seva funda-
ció. Des de Lluc, els ex-
cursionistes pujaran a peu
fins al restaurant d'Escor-
ca, bé pel Torrent de Lluc,
o bé pel bosc de Son Ma-
cip.

En el restaurant es farà
un dinar en el que s'espe-
ren sorpreses musicals i
gastronòmiques.

M. Igninia

Ahir, dijous, els treballadors
de la recollida de ferns no inicia-
ren la vaga anunciada la setma-
na passada i que havia de durar
fins passat el cap de setmana.

El dimecres mati es reuniren
amb el batle, Antoni Athena, i
aquest assumi, inicialment, les
propostes reivindicatives:

—Acceptació del pre-avis de
vaga.

—Negociació dels serveis
minims.

—Compromis de l'Ajunta-
ment de traspassar el Servei a
partir de l'u de febrer en cas
que el ple acordi la privatització.

—Si el Servei es municipalitza
s'ha de crear una brigada espe-
cifica de ferns, separada de la
resta; aplicar els conceptes re-
tributius amb efectes retroac-
tius.

—En tot cas, l'Ajuntament es
compromet a iniciar la negocia-
ció del conveni per al personal
laboral i funcionariat; i iniciar
l'estudi de Hods de treball per a

determinar els conceptes sala-
rials.

Que hi hagi vaga avui, de-
pendra de si el plenari ha pres
ja qualque determinació per dur
endavant les negociacions. Els
treballadors estan en una situa-
ció laboral limit, i solticiten una
negociació curta i unes rapides
solucions. Els recollidors del
ferns han rebut l'assessorament
d'un representant d'UGT. Per
altra part s'han reunit amb re-
presentants de l'oposició els
quals volien informar-los de la
seva postura sobre la privatitza-
ció o municipalització, emperò
els treballadors han volgut dei-
xar ben clar que la seva reivin-
dicació no es política.

Si la negociació amb l'ajun-
tament no es clarifica aquesta
mateixa setmana i el conflicte
continua, han manifestat que
iniciaran la vaga o prendran al-
tres mesures més contundents,
com per exemple plantar-se en
la recollida de fems i fer la feina
especifica de la brigada d'obres
per la qual, damunt els papers,
estan contractats.

Redacció

En el transcurs d'aquesta
,etmana tengué Hoc en els lo-
als de l'Assemblea local de la
reu Roja una reunió dels direc-
lus d'aquesta entitat amb els
artits politics amb representa-
ió municipal.

L'objectiu de la reunió no
!ra d'altre que el donar a conéi-
:er la precária situació econel-
nica que travessa aquesta enti

-at La presidenta de
I Creu Roja, Maria Vazquez,
loná a conéixer algunes de les
ifres econòmiques del 1989,
ue són clarament desfavora-
lesa l'entitat.

Els dirigents locals de la
;reu Roja es lamentaren de no
aver rebut encara la subvenció
3I 1989 que l'Ajuntament con-

signa en el seu pressupost or-
dinari, que ascendeix a un total
de 1.050.000 ptes. També es
queixaren de que aquesta sub-
venció anual es troba estanca-
da des de fa vans anys, i resulta
avui en dia totalment insuficient.
igualment indicaren que INSA-
LUD no ha abonat encara bona
part dels trasllats a Ciutat dels
casos greus, que s'han realitzat
amb l'ambulacia de la Creu Ro-
ja i que corren a càrrec de la
Seguretat Social.

Altra dels temes que es po-
sa a discussió, per indicació del
president de la Comissió muni-
cipal de Sanitat, Miguel Gual,
fou el de l'atenció de les urgen-
cies medico-sanitàries. Gual va
fer una proposta concreta als
membres de la Creu Roja, que
es deixa sobre la taula per a
una próxima reunió.

Fems

El batle assumeix les
propostes dels treballadors




