
Animats foguerons
i torrades en nit

bruixa de ximbomba
M.K.

Dimarts passat, revetla de Sant Antoni Abat, diversos focs es
varen encendre a Sóller i a] Port. La festivitat de Sant Antoni
podria tenir, com sembla, relació amb les festes paganes ro-
manes que es feien per tal d'obtenir la protecció del bestiar i
celebrar l'èxit de la collita. A Mallorca, Sant Antoni es el patró
dels forners i es, també, venerat pels treginers; per això era
habitual commemorar aquesta  onomàstica amb focs iamb be-
neides. Quant a les beneides hem de significar que a Sóller ja
no se'n fan, a Deià les varen realitzar dimecres i s'obsequiava
amb un present a tots els qui duien qualque animal a beneir.

De totes maneres, s'ha de dir que enguany a la Val] s'ha
cremat bastanta llenya. El capvespre als patis dels col.legis
Sant Vicenç de Paül i Es Puig els alumnes varen encetar la fes-
ta torrant sobrassada i butifarrons al caliu.

El vespre la bulla es va fer general a diversos indrets on
s'havia parat un foc. Enguany la vetlada va ester molt animada
especialment a's foguerons de Les Escolepies, organitzat pels
alumnes de F.P., del Mercat i de Can Papa. Als focs de Plaçai
de l'aparcament del Port es va repartir menjar per a torrar. Les
sardines ofertes per la Confraria de Pescadors varen atreure un
nombrós públic.

Altres punts on encengueren un toc tren a ba I orre, ba
!adore, Camp de Futbol... Fornalutx i Deià també feren foc  i
f um.

Desconcertant accident de cotxe en el cami d4 	 krgiles
Jaume Ca sasnovas 

Quan eren les 01'00 hores del
dia 14 del present mes de gener,
es va produir un accident al camí

de Ses Argiles i concretament
front a Sa Finca de C' an Bascós.

El vehicle Renault 5 blanc,
matrícula PM 0649, ocupat per

dues persones, J.P.L. conductor
del mateix i de 42 anys i el seu

fi ll G.P.R. de 11 anys, resultaren
il.lesos, el cotxe circulava pel

cam] i sense saber per què, es
va empotrar contra la reixa de la

finca anant a parar a baix del
marge de contenció.

La Policia Municipal es va fer
càrrec de l'atestat i del

desplaçament dels ocuapants
del vehicle a casa seva perquè

no va ésser necessari la visita del
metge. Entre Ilimoners i, afortunadament il  lesos.  

o er     
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Sant Antoni Serveis socials  

INSERSO invertirà més de 8 milions

Es mantendrà el programa d'ajut
a domicili a Sóller i Fornalutx

Foc, him i banyes al calegi Sant Vicenç de Paiil.

M.I.

L'Ajuntament firmara amb INSER-
SO la renovació del conveni que per-
metre el manteniment del programa
d'ajut a domicili a través de les treba
lladores familiars. Així es desprèn de
l'acord que es prengué en el transcurs
del Ple extraordinari celebrat el dijous
de la setmana anterior.

Conveni directe

Miguel Gual, president de la Co-
missió de Sanitat i Serveis Socials, de-
fense davant el Consistori la necessi-
tat de firmar aquest conveni que, per
primera vegada, el subscriurà direc-
tament l'Ajuntament i no l'Associació
de la Tercera Eclat. Aquest canvi de ti-
tolaritat permetrà a l'Ajuntament l'ad-
ministració directa de les quantitats
que INSERSO destina a la prestació
d'aquest servei a Sóller i Fornalutx a
través de l'Assistent Social.

Organització

L'assistencia social a domicil! està

organitzada a través de l'Assistent
Social, Onofre Bisbal, que canalitza
els ajuts i supervisa i controla el servei.
Al mateix temps, disposa d'un grup
de treballadores familiars que són les
que presten directament el servidi a
domicili, cf acord amb les necessitats
detectades.

L'organigrama del servici es com-
plementa amb la inestimable col.labo-
ració del voluntariat, sobretot els
membres de l'Associació de la Terce-
ra Edat, el grup parroquial d'Acció So-
cial, i tots quants particulars hi vulguin
participar, Aquest voluntariat s'enca-
rrega de detectar les families que te-
nen necessitat de rebre qualque tipus
d'ajut domiciliari, i posen el cas en co-
neixement de l'Assistent Social.

Vuit milions

INSERSO s'encarregarà de cobrir
la totalitat del cost d'aquest servei,
que superara enguany els 8 milions de
pts. Els Ajuntament de Sóller i Forna-
lutx tan sols han de cobrir les despe-
ses de manteniment de l'Assistent
Social. A hores d'ara, aquest ajut arri-
ba a 21 families de la comarca.

Malestar a la companyia del Ferrocarril Succat

UGT sol.licita la dimissió
del Comité sindical

P.P.

En el transcurs d'una agitada
assemblea celebrada el dilluns
passat en els locals de la Defen-
sora, els delegats sindicals
d'UGT de l'empresa "Ferrocarril
de Sóller, S.A." intentaren, sense
aconseguir-ho, que el Comité
sindical, compost per tres mem-
bres de CCOO i dos d'UGT pre-
sentes la dimissió i es dones pas
a unes noves eleccionssindicals.

Nouconveni

L'enfrontament sindical té
com a punt de referencia la de-
núncia formulada per UGT da-
vent Ia Inspecció del Treball so-
bre unes supostes deficiencies
en els medis de treball del col.lec-
tiu de Vies Obres, i en la manca
de seguretat en la realització de

determinats treballs a l'interior
dels túnels. A criteri dels delegats
d'UGT, el president del Comité
-que es de CC00-, s'inhibí de la
qüestió i no donà suport a la de-
núncia; positura que ha estat
considerada per UGT com un
suport ccncedit per CCOO a la
direcció de l'empresa. "En agues-
ta situació, es impossible l'inici
del diàleg amb l'empresa per a la
firma del conveni que s'ha de
començar a negociar", ens digue
un dels de,fegats d'UGT.

Denúncia desestimada

La direcció de l'empresa ha
declinat qualsevol manifestació
sobre el tema, i s'ha limitat a indi-
car que la inspecció realitzada
per la Delegació de Treball
aquest dilluns passat ha deses-
timat la denúncia formulada per
UGT per manca de fonament.

Futbol Ciclisme

Si guanya al P. Cristo, el Stoller
pot donar una gran passa

Toni Oliver 

Enguany,
res a Sóller

En ciclisme, els co-
neguts problemes Club
Defensora-Federació,
han arribat a uns limits
lamentables.

El club solleric, da-
vent la persecució siste-
màtica que es objecte,
ha decidit no organitzar
cap prova en el decurs
del present any. (Amplia
informació esportiva en
planes 8, 9 i 10).

Un espectacular i a la vegada decisiu gol de n'Edu a poc del acaba-
ment, va significar un valuós triomf del Sóller sobre el ben organitzat Car-
dessar. Diumenge començà la segona volta amb un esperat Sóller-P. Cris-
to, una altra confrontació decisiva. Hi ha bones noticies de darrera hora res-
pecte a la positiva recuperació de Xiu, que podria reaparèixer davant els del
Port de Manacor, equip amb ofici i fort en defensa, que a bon segur, posarà
les coses ben difícils als de Jesel. Per cert, que Déu ens agafi confesats
amb l'àrbitre que ens envien: Santandreu Murar, Alias "en finolis", que
l'any passat en un arbitratge molt polemic, va "perseguir" fins a expulsar Mi-
ralles, aquí a Can Maio!. Dos punts d'elevada vdua, que podrien situar el
Sóller amb 17 a la taula. lmpressionant la golejada dels juvenils, que
apallissaren el E3inissalem per 10-01 Igualment, jornada plenament positi-
va del Port de Sôner que tombé l'Espories per 0-1.      

El jove i magnific TOVAR, va estar a punt d'inaugurar el marcador amb aquest cop de cap. Finalment, el
porter Nadal li va entrar la pilota. (Foto J. Sampedro).    



-Avui

de gener del 1990.
Divendres.

Sent Canut, Rei.

Demà, Sant Sebastià,
mártir, patró de Palma.

Diumenge, Sant Agnes
Sant Eulogi.

Costumari

Horn creu que Sant
Canut és l'encarregat de
la pluja i que té el seu
càrrec les grans aixe-
cats que obren els dipò-
sits d'aigua. Canut, en
vell Català, equival a
aixeta. Es creu també
que el dia d'avui, el sant,
per tal de celebrar la
seva festa, no fa ploure,
perd que si per descuit
o pel que sigui s'obre
alguna aixeta i piou, per
Poe que sia, el sant
s'irrita i desencadena la
pluja per tres mesos
seguits.

19 El Temps
Estació de sa Vinyassa

Entre Sant Antoni i
Sant Sebastià,

és quan 'nés fred fa

‘‘.

TEMPERATURAS

Maxima 13,6 ° dia 12
Minima 0,8 dia 17

PLUJA

4,5 litres dia 11
14,6 litres dia 12
1,8 ° litres dia 17

Després de quasi dues setmanes de temps inestable
i pluges intermitents, ens ha arribat el bon temps.

Aquesta setmana hem tengut una collada de temps
estable, en sol durant el dia i molt de fred a la nit. Això es
degut a les típiques "Calmes del gener. Aquestes son
les causans que les temperatures minimes devallasin
bastant fins al punt que la nit del dimarts al dimecres el
termòmetre marcas els 0,8 graus de mínmims a Sa Vin-
yasa, provocant la primera gelada d'enguany més acen-
tuada a la part de l'Horta.

Així-i tot, semble que aquest anticicló no és molt
potent i bastant móbil. Si es retira cap a l'Atlàntic tal volta
prest ens arribi cualque invasió d'aire fred, que sol ser
normal a finals de gener.
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Cercau deu noms de marques de maquines fotográfiques. Se
Ilegeixen de dreta a esquerra, d'esq uerra a dreta, de dalt a baix, de
baix a d'ail i en diagonal, a l'indret i a l'enreves. Amb les restants
Iletres se podrà Ilegir un dit referent a aq uesta época de l'any.

$olucions al trecla-closques dei passat número: BMW,
Montesa, Vespa, Vespino, Ossa, Kawasaky, Yamaha, Buttaco,
Honda.

Focs de Sant Sebastià

Demà dissabte, els foguerons a St. Sebastià, acabaran
de cremar els que s'encengueren per St. Antoni. En diferen-
tes barriades i llocs, repetiran festa i a Biniaraix l'encendran
per primer cop, l'horabaixa a partir de les 20 hs. a la plaça.
També cremarà un foc a Deia, a la plaça del Porxo.

TRENCACLOSQUES

Serveis

Ajuntament de Sdler 	 630200/0204
Oficina Municipal del Port 	 630101
Ajuntament de Fornalulx 	 631901
Ajuntarnent de Delà 	 639077
Jutjat de Sáller 	 630348
Notaria 	 632611
Rectoria 	 630602

Policia Municipal 	 aa
Police Municipal-Urgénoes 633721
Guardia Civil 	 630203
Bombers 	 632500

Unrtat Sanitaria 	 633011
Creu Roja 	 6,30845
Merle de Guardia (Avisos) 	 633721

Mercat 	 630231
Escaxador 	 630561
C,ementin 	 631429
Residencia-liospici 	 6.30777
Depuradora 	 630842
Corrais 	 631191
"ElGas", sa. 	 630128
Servei Funeran 	 630805

Gas' s.a. (averias) 	 630198
"EI Gass.a(Urgències) 	 631108
Locutori Biniaraix 	 630017
Obres de Port 	 633316/69

A.S.C.P. (Can 	 iœ) 	 632421
Ciculo Sollerense 	 631206
La Unión 'Sa Bobgueta' 	 630163
Defensora Sollerense 	 631556

Ferrocarrd de Seller 	 630130
Cialiarcos Azules' 	 630170
Cia 1Tramontana* 	 632061
Parada Taxis-Es Port 	 631384
Parada Taxis-Sóller 	 630571
Parada Taxis-Sa Tone 	 631379
Autocars Uompart 	 202125
Autocars Sdler 	 632821
Autocars Repic 	 630567

TRENS

Painvi-Sbiler08,00 - 10,40 - 13,00 -
15,15 - 19,45
Sillar-FWma:06,45 -09,15 - 11,50 -
14,10 - 18,30

TRAMVIES

Sólier-Port05,55 - 05,55 - 07,C0- 8,00-
09,00 - 10,00- 11,00-'12,0°-

13,00-'14,00- 15,00 -
16,00 - 17,00 - 17,55 - 19,00-20,00 -
*20,45
(21,00 Diumenges i Festius).
Po 1-Sder.69,20 -07,33 -08,25 -09,30
- 10,30 - 11,33 - 12,30 - '13,25 - 14,30
- 15,33-16,33-17,33-18,33-19,33-
20,20-  21,10
(21,20 Dumenges Festius).
AVIS: Els trames marcats amb •
anllacen amb las ambades y sorbdesdels
trens.

AUTOCARS

Palma-Valideinosse-Deia-
Port de Sóller:07 ,30* - 10,00 - 12,00*

15,05-19,0519,00
Port de Sellier-DM -
Validemossa -Pakna:
07,33-05,33-09,30* - 14,33 - 16,05'- 17,33
Deiti-Port de Sdfer08,15* - 10,45 -
12,45* - 15,45 - 19,45
Deii-Vaildamossa-Palina: 05,05-
10,0510,00* - 15,00 - 16,33* - 18,00

(*) Es supnmecK eis diumengesi tes-
bus

Solier-Pon de Pollence:09 00
Ponde Saler-Ponde Pollenca:09 30
Ponde Pollenca-Sollec 16,00

BARQUES

Ponde Saler-Sa Calobra:
10,05-15,0515,00
Sa Ca/cobra-Ponde Saler:
12,05 - 16,45

PARMACIA DE
GUARDIA

A l'Ajuntament (Policia Municipal) vos
indicaran la tarmacia a
Ia guai vos podeu

El Temps
Uorenç Lladó Calafat

El temps es la vida. I,
pels creients, com la
natura, com la mar, com
l'espai, es un do que
Déu fa als homes: per-
que visquem. Quan
s'acaba el temps, s'aca-
ba la vida en aquest
món.

Havent just comen-
çat un any nou, seria bó
evocar el valor moral i les
possibilitats de realitza-
ciò que el temps ens
ofereix a tots.

No seria correcte
reduir l'eficàcia del
temps a les realitzacions
materials: les hores de
treball, els minuts que
anam damunt rodes, les
nits de dormir per refer
les forçes...

Si l'homo es la mesu-
ra de totes les coses, el
temps li ha de donar tota
casta d'adobs, de pluja i
d'emprivada per afavorir
Ia salud física, racional i
espiritual.

Essent, però, la tem-
poralitat un constitutiu
del nostre ésser i del

nostre obrar, caldrà una
bona administració
d'aquest do que en
deim el temps.

I tenir temps per ali-
mentar bá el nostre cos,
per exercitar deguda-
ment tots els elements
que l'integren: caminar,
practicar algún esport,
fer gimnàstica.

Trobar temps per
Ilegir diaris, tebeos, ron-
delles, per() també llibres
i revistes d'aprofundi-
ment, la nostra raó, que
caracteritza la nostra
persona, ens ho agrairà.

Tenir temps per tro-
bar-mos ams els altres,
per escoltar-los, per
respondre generosa-
ment a les seves
demandes per fer crei-
xer l'amistat, la solidari-
tati la festa.

I cercar temps per
trobar-mos amb Déu,
per escoltar-lo i pregarli.
Ell, que ens dóna el
temps, també fa arribar
els adobs i la pluja pro fi -
tosa per a la nostra vida.

Horaris de les celebracions de
l'Eucaristia dominical

Horan d'hivem

DISSABTE DIUMENGE

19'00 830 10'00
1930 1800
2000

18 30
1900 900
19'00 1900
1900 1900
19'00 1900
1830 900 1200 2000

17'00

Convent Sagrats Cors
Port de Saler
Biniaraix
L'Hospital
Delà
Fornalutx
L'Horta
Sant Felip
Sant Bartomeu
Menestir de l'Olivar

ronja o llimona?

Veu de Soler
TEL. 63 34 56
CONTESTADOR

AUTOMATIC
A TENCIO PERSONAL

DE 18A2OHORES

La fruita fotografiada aquí es un citric molt curiós: El seu color
es mig color de carabassa, peró a mes, la linia de separació del
color xapa el fruit ben per la mitat, segueix la linia que feria un
meridià, xapant una esfera. - Aquesta taronja, o llimona ha estat
recollida a I ' hort de S'Aljup.

Veu d'Església     
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primitiva
Sorteig d'ahir dijous,

dia 18 de Gener

	6	 22	 30

	

32 	 45	 47
-Comp. 43-

A\I Oonl 	 --e.
Dijous,18-Gener 	 15.240
Dimecres, 17- Gener 	 30.384
Dimarts,16- Gener 	 56.099
Dilluns,15- Gener 	 20.209

Divendres,12- Gener
66.486 (serie 149)

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

PUNTS DE
VENDA

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

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

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

Estanc Plaça Fleming

Veu de Sóller
C/Lluna, 53, baixos. Tel. 63 3456. CIF. 607431 166
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La reforma ha estat possible gracies a la subvenció concedida al col.legi.

Important millora en el pati del Convent
G.M.

El pati de baix del Convent està en
obres. Prest acabaran les millores que
serviran per arreglar la qualitat i el nivell

del trispol de la pista: Les obres consistei-
xen en l'aixecament de l'aglomerat asfàltic
del paviment. En la fotografia es veuen els
daus de formigó (de dos per dos i deu
centimetres de gruixa) que cubriran el te-
rra, els quals es fan per evitar els cruis

que provocaria la dilatació del material a
causa del fred i de la calor. Els quadres,
una vegada acabades les obres, queda-
ran molt poc marcats. També s'ha aixecat
Ia voravia del costat de l'església per re-
fer-lade pedra, puix abans era de bales.

Turisme Ensenyament  

Dissabte fou un mal dia pels axidents.

Tercera Edat

A manca d'un local en
millors condicions, les sales
del primer pis de l'antiga es-
cola de Les Escolapies se-
ran la seu, un any més, dels
cursos de Català per Adults
que patrocina l'Ajuntament
de Saler en col.laboració
amb Obra Cultural Balear.

Horari i professors

Acabat el termini de
preinscripció, s'han matricu-
lat un total de 43 alumnes de
distints nivells. Una vegada
feta la selecció, s'ha acordat
impartir tres cursos distints:
iniciació per no catalanopar-
lants, mitja i superior. Els ho-
raris seran els següents:

*No	 catalanoparlants:
dimarts i dijous de 20 a 22 h.

*Mitja: dimarts i dijous
de 20 a22 h.

*Superior: dilluns i di-
mecres de 20 a 22 h.

Els cursos seran impar-
tits per dos professors dis-
tints: Rosa Adrover, de Bi-
niaraix, pel curs mitjà, i Gui-
hem Puig, de Fornalutx, pels
dos cursos restants.

Finançació

La matricula esta encara
oberta a les oficines d'Infor-
mació de les Cases de la Vi-
la, de 9,30 a 13,30 h. i de 16
a 18 h., al preu de 1.000
ptes. el curs, que seran in-
vertides en material didàctic
i conferencies.

Els cursos de Català pei
Adults estan pendents de la
firma definitiva del conveni
amb Obra Cultural Balear, i
seran finançades íntegra
ment per l'Ajuntament d(
Sóller, amb un cost d(
285.000 pessetes cada cur
set.

Han començat els Cursos de
Català per Adults

M.I.

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

Coixins, Cobertons i Teles (metratge)

ca'n} oliver
Carrer Lluna, 25 — Tel 831288—SOLLER

Animat fogueró a Ca'n Cremat
J.S.

Tal i com s'havia anun-
ciat, a les 4 del capvespre
es va encendre el fogueró
a Can Cremat per tal de
tenir un bon caliu per a
poder fer una bona torra-
da. Més de 150 persones
varen participar a la simpà-
tica festa, on cadascú, i al
seu aire, es va preparar la
seva berenada a base de
llonganissa, botifarrons i
pa amb oli i formatge,
acompanyats d'un bon vi-
net i, també, de refrescs.

Va ésser un capvespre
ben animat per a les per-
sones majors, que s'ho va-
ren passar del més bé.
Aquest dia de festa, to-
thorn estava dispensat de
règim de colesterol i d'al-
tres herbes, i així els assis-
tents varen assaborir i fer
honor als botifarrons i llon-
ganisses que Tomeu Frau,
d'Embotits Aguiló—Ca'n
Lau, va repartir gratulla-
ment.

Atès que en Tomeu
Frau, per motius laborals,
no ya poder ésser-hi pre-
sent, els assistents li varen

fer un calorós aplaudiment
i li varen dedicar un "molts
d'anys" que segurament
va poder sentir-lo des de la
seva matança.

Tota l'Associació de la
Tercera Edat de Sóller i, en
especial, la directiva vol
agrair la generositat d'en
Tomeu Frau.

D' altra banda, diu-
menge dia 28 del corrent,
a les 12 hores, se celebra-
ra una missa a la Parròquia
de Sant Bartomeu en su-
fragi dsls associats morts
aquest any passat del
1.989.    

canfi,oliver

BOSSES
DE PLASTIC

ALUMINI
INDUSTRIAL

Carrer Victaria, 1
Tel. 63.12.88

SOLLER  

PEDRO COLOM CEBRIAN
Agente

Seguros Banco Vitalicio
Bauzer, 6, 1°

07100 SOLLER
(Mallorca)

Tell. 63.34.78    
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Obres

Un Ford Festa s'empotrà
dins el camió del fems

J.C.

Dissabte passat dia 14, evi-
dentment un dia no molt afortu-
nat pels accidents, un Ford
Festa matricula PM 6470-0
aprop de les 200 hores de la
matinada i conduit per E.V.M.,
s'empotra frontalment amb el
camió de.recollida de ferns just

a l'enfront de Sa Taverneta del
Futbol.

Afortunadament no es pro-
duiren fendes greus i tot acabà
amb un simple atestat, que dit
sigui de passada, encara el dia
d'avui —dimecres— es podia
apreciar a l'asfalt una important
frenada per part del vehicle
Ford Festa, que deixava una
clara evidencia de la situació.

Les dutxes, que es col.lo-
caran a la banda més acosta-
da a la carretera, estaran dis-
tribUides a distancies desi-
guals al llarg de la badia. En
principi, es preveu que sien
col.locades a quatre punts dis-
tints, una a la banda del Port i
tres a la zona de la Platja den
Repic.

Els llocs elegits per a la se-
va ubicació són els següents:
davant el restaurant Altamar,
al costat del Bar Mónaco, a la
placeta de l'antic quiosc "La
Playa", i al costat del torrent
dels Norais.

Projecte tècnic

Una vegada decidida la
seva construcció per la Co-
missió de Govern, la iniciativa
ha estat remesa als serveis

'tècnics municipals per a la re-
dacció del corresponent pro-
jecte tècnic i el càlcul del
pressupost adient.

Es projecta construir dutxes
públiques a les platges

Redocció 	 Quatre punts

A finals del passat mes de
desembre, la Comissió de Go-
vern, a instància de la Comis-
sió de Turisme, acordà la
construcció de dutxes d'Os
públic a les zones de platja del
Port de Saler.



El PSM sol.licità que s'aclarís si s'han
falsificat les "Normes de Personal"

El baile nomena Interventor
habilitat Sebastià Vicens
J.C.

Després del decret que
signe Antoni Arbona, en el
qual destitufa la Interventora
habilitada de l'Ajuntament
de Sóller, dijous passat s'in-
forme al Ple que la persona
que ostentarà el càrrec a
partir d'ara sera Sebastià
VicenÇ.

Els regidors de l'oposició
demanaren explicacions al
batle i acusaren la forma que
havia utilitzat, donat que la
persona que desenvolupava
aquesta tasca havia de dimi-
tir tres dies després.

Plàcid Pérez, del PSM,
fou molt incident en el tema,
i explicà les irregularitats
que havia descobert des-
prés de consultar les "Nor-
mes de Personal" i els
acords de la Comissió de
Govern: "Quan el secretari
fou elegit conseller del CIM,
aquesta Comissió acordà
per unanimitat delegar Cata-
lina Ensenyat com a Inter-
ventora habilitada de forma
indefinida. A la vegada l'ac-
ta aclaria que aquesta de-
cissió no podia ser canviada
a no ser que hi hagués un
altre acord al respecte. I de
Ilavors ençà no hi havia ha-
gut cap novetat".

Per altra banda, el regi-
dor del PSM explica que en
les còpies de les "Normes de

Personal" -"que no estan
signades pel Batle"-, s'as-
senyala que la Interventora
habilitada cessarà el
31/12/89, i se demanà com
era possible aquesta con-
tradicció.

Després de sentir les
acusacions del regidor del
PSM, Antoni Arbona expli-
ce que ell havia firmat unes
normes de personal en les
quals no s'indicava la data
de cessament d'aquest fun-
cionari, i mostre a tots els
membres del Consistori les
còpies que ara circulen
perquè notassin una possi-
ble frase afegida. Contestà
que no sabia on es trobava
el full original que havia fir-
mat.

Plàcid Perez sollicità
que es crees una Comissió
integrada per membres de
cada grup municipal, per
aclarir els fets, i el Batle afegí
que es fes també un informe
juridic amb un dictamen.

A causa de la gravetat
que suposa la pressumpta
falsificació uns documents,
i els perjudicis que poden
patir els funcionaris o perso-
nes que ara estan en entre-
dit, la Comissió es forme en
el mateix instant, quedant in-
tegrada per Antoni Arbona,
Jaume Colom, M. Antônia
Colom, Miguel Puig, Ant6nia
Cabot i el mateix Plàcid Pé-
rez.

Succeit

Tirotejat el cotxe de Lluis Mira

La jove soprà Silvia Tro, demostrà un gran domini de la veu
Maria Ignésia 

El concert que dissabte passat ens °fen
Ia sopre Silvia Tro, acompanyada al piano per
Bartomeu Jaume, el públic quede sorprés del
nivell musical que demostraren els dos inter-
prets. La sopre Silvia Tro, de sols 20 anys
d'edat, interpretà les obres amb una gran se-
guretat, i demostrant un gran domini de la
veu i una técnica vocal ben adquirida.

El programa fou molt variat, des d'obres
d'autors barrocs (Vivaldi, Haendel...), lieders
romàntics de Schumann i Schubert i obres
del nostre segle i del XIX. El púbhc quede
sorprès escoltant les obres de Falla i Grana-
dos de linies melòdiques i ritmes que podia
reconeixer. El duo destacà per la seva unió i
compenetració, que demostre la maduresa
dels joves interprets, Silvia i Bartomeu.

Música

ESTIRADORS
Carnicería -

'Charcutería
-C/, P-astorn. 44

Telf. 633945

SEGUNDA SEMANA en las GRANDES REBAJAS

de CA'N TOM REIA
CalleLuna,n°27—Telf. 630424

GRAN VARIEDAD DE ARTICULOS CON DESCUENTOS DEL 10 AL 70%
• • •

HNI UN SOLO ARTICULO SIN REBAJAR!!
CRISTALERIA - VAJILLAS - CUBERTERIAS - BATERIAS COCINA - VIDRIO - CRISTAL - PORCELA-
NAS - PLASTICOS - ART/CULOS DECORACION - MATERIAL PARA BARES - RESTAURANTES - HO-
TELES - GENERO DE BARRO MALLORQUIN - ESTERAS - MACETAS - TINAJAS - etc.
OFERTA ESPECIAL DE VERDULEROS COCINA - CINCO MODELOS DIFERENTES.

NOTA: SERVIMOS A DOMICILIO

MMELA
Gran liquidación en bolsos,
zapatos y chaquetas de piel

BOBINATGES PEDRO
BOBINATGE I REPARACIO DE MOTORS

ELECTRICS I MÀQUINES DE FEINA
C/. Victoria, núm. 50-A. Telf. 63.23.71
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Fems Ajuntament  

El PSOE, PSM i el G.I. aproven la municipalització

La recollida continuarà com un servei
que dóna l'Ajuntament als sollerics
M.I.

En el Ple del passat dijous,
el batle de SóIler presente al
consistori la seva proposta de
privatitzar el servei de recollida
del ferns. El PSOE, a la vegada,
Ilegi una esmena en la qua!
proposava que el servei conti-
nues municipalitzat.

Jaume Colom, expose ex-
tensament la idea del seu grup,
basada en que la bona gestió
d'una empresa municipal ten-
dra un cost més ventajós pels
sollerics, en canvi una empresa
privada sempre obté uns bene-
ficis econòmics. Acuse al batle
d'haver perdut els papers en la
gestió i li digue que ha de fer
possible que l'ajuntament con-
tinui donant aquest servei al
poble.

UM ha deteriorat el servei

Segons el PSOE, el cost per
mantenir el servei sere elevat a
causa de que U.M. fa anys que
ha deixat d'invertir en aquest
camp. Recordà, que si la pro-
posta que presentava el PSOE
s'aprovava, el batle té en les
seves mans el poder de gestió.

Complirodimitir

El PSM vote a favor de la
proposta del PSOE i enumerà
Ia gran quantitat de propostes
que havia fet el PSM per millo-
rar el servei i per no arribar al
punt limit en que es troben els
fematers. Demanà al batle que
corn a representant del poble,
assumis i complis alb que
aprova la majoria, I recordà a A.
Arbona l'obligació ètica i moral
de dimitir si no era capaç de
dur endavant el que s'aproves.

El Grup Independent també
vote a favor de la municipalitza-
ció argumentant que seria cos-
tosa en un principi, però a la
Ilarga, si la gestió era correcta,
un servei municipal sempre era
més econòmic que no un privet.

La representant del CDS,
fou molt clara amb una frase:
"Votarem a favor de la privatit-
zació, perquè el servei, avui,
necessita una operació i no vi-

' tamines".
El batle, esperà el darrer

moment per fer la votació, i amb
Ia darrera campanada de mitja-
nit s'aprovà la municipalització
de la recollida del ferns, amb els
vots a favor del PSOE, G.I. i
PSM.

Redacció

Segons informaren els diaris
ciutadans "El Dia" i "Ultima Hora",
als voltants de les deu i mitja del
mati del passat dissabte, uns
agents de la Policia Municipal de
Ciutat localitzaren un Ford Gra-
nada aparcat a les Avingudes
que presentava un impacte de
bala, suposadament de pistola,
a la porta de la dreta del darrera.
El vehicle, que es trobava apar-
cat davant el Quarter d'Engin-

yers, tenia també destrossat el
vidre d' una finestra del darrera.

Iniciada la investigació per
part dels membres del Cos Na-
cional de Policia, resultà que el
cotxe pertanyia a l'esposa del
solleric Lluis Mira Nadal. La pro-
pietària, que fou localitzada poc
després, afirme que desconeixia
completament alb que havia
succei/ al seu cotxe.

Lluis Mira fou president del
C.F. Sóller una mica més de
dues temporades, entre els
anys 1983 i1986.

El batle, per contra, mostrà
els calculs i ofertes fetes per
les empreses candidates a
prestar aquest servei, a la ve-
gada que acusava al PSOE de
dur al ple un esborrany i no una

proposta seriosa. J. Colom,
puntualitzà que les empreses
havien fet un càlculs molt ajus-
tats, en previsió de que l'em-
presa es seleccionaria a través
de subasta.



VEU DEL LECTOR

"Amb ei professer Oliver, !emblava que les matemiliques boulon tomet
*ouilles".

A un bon professor i
militar atípic

"De Re Perfuga"
Agrupació Local del CDS-Sóller

Davant el gran interès
que demostra el Sr. Ama-
dor Castanyer per les opi-
nions i vots del CDS, ens
veiem obligats a clarificar
tota una série d'interro-
gants.

La seva ira-simpa-
tia-desesper'? envers el
CDS ja es va fer patent a la
taule rodona pre-electoral
dels caps de !lista a la De-
fensora. Les mossegades
varen ésser sonades. No
entenem per que, sr. Cas-
tanyer?. Tal volta ès per-
què vostè volia anar de
cap de 'lista del seu partit i
no li varen posar; però això
no es culpa del CDS.

Desprès d'haver
aguantat, la nostra regido-
ra, insolències i imperti-
nencies per part del grup
majoritari del qual vostè
formava part, ara, primer
amb la foto del BUP i tot
seguit amb el fems, ja hi
tornam a ésser. No ens
pensàvem ésser tan impor-

tants, no!!!.
Respecte al ferns i el

canvi de vot del CDS, vol-
dríem deixar ben clar que
no es una decisió pròpia
de la nostra regidora, na
Maria Antònia Colom Pas-
tor, sinò que es acord de
l'agrupació local del CDS.
Aquest canvi té moites
explicacions, però sols n'hi
apuntarem una. La solució
de la privatització era molt
eficient perquè eliminava el
ferns acumulat a Sa Figue-
ra i a niés es podia posar
en práctica molt ràpida-
ment i no era una decisió
irreversible, perquè amb el
temps es podria contem-
plar la municipalització.
Creiem que era el millor per
al poble i econòmicament
ja es veure.

De fet hem de significar
que el canvi de postura no
just va ésser del CDS, per-
què li recordem que tant el
PSM com el Grup Inde-
pendent també canviaren. I

corn que nosaltres ho res-
pectem (el canvi) li prega-
riem que també ens res-
pectés. A més, als Plens es
van a cercar solucions i no
a insultar els altres. El CDS
pot ésser un CAMALEO
però nosaltres no sabem
gué és Vostè i si ho sabem
ho callem.

Parlant de canvis, no-
saltres li voldríem recordar
que Vostè representa, ac-
tualment, una opció (Grup
Independent) que ho ha
estat elegida democràti-
cament i directa pel poble,
atès que va esser elegit
dins UM. A més ara vostè
s'eregeix en redemptor de
Ia situació municipal, crea-
da per vostè amb la ruptu-
ra de la majoria municipal.
Creiem que quan hi ha
honradesa política, si no
s'este d'acord amb el seu
grup o partit, el més ètic es
dimitir, com han fet altres.

D'altra banda ni impor-
ta que es diguin indepen-

dents perquè tothom sap
de qui i de gué depenen.
Per tant independents per
que?.

Finalment, en qüestió
de govern municipal con
diuem els refranys "val mes
el conegut, que el que es
pugui conèixer", sobretot si
en el que s'ha de conèixer
hi participa vostè. Si vostè
vol esser Batle de Saler,
presenti's corn a cap de
'lista i si l'elegeixen nosal-
tres respectarem la volun-
tat del poble. Però ara, en
la situació actuel, el CDS li
voldria deixar ben clar que
amb el vot del CDS no es
tomare el Batle actual.

Per acabar volem dei-
xar ben clar que no ens in-
teressa obrir cap mena de
polèmica. El motiu de la
present sols es una aclara-
ció a les al.lusions, fetes ja
fa un temps per Vostè als
setmanaris locals i que per
educació en aquells mo-
ments no verem contestar.

1 9 de gener del 1 990 / Veu de Stiller
	

Dret a veu 	 5

Sr. Director del Setmanari
"Veu de Sellier. Li agrairia publi-
ces aquestes línies ai setmanari
que dirigeix.

La veritat es que darrera-
ment tothom ho deia: D. Joan
Oliver, el "nostre" professor, el
militar atípic, l'home que en
qualsevol moment estava dis-
post a fer-nos un favor, sen va
de Sóller degut a un ascens
més, merescut evidentment,
dins la seva carrera militar.

Com a professor, ho vaig te-
nir fent el batxillerat a les aules
del Convent. Era un temps en
que anàvem a examinar-nos a
Ciutat, per Mure; on ens juge-
vem tot el curs en un sol exa-
men, sense haver-hi avalua-
cions, ni parcials, ni recupera-
cions. Nomes la bona voluntat
del professors i les nostres ga-
nes d'estudiar era el bagatge
que ens duia cap el mes de
juny. Record, en aquests mo-
ments, la preocupació que
mostrava el Professor Oliver,
avisant-nos amb antelació, si per
causes alienes a la seva voluntat
(una guàrdia, uns dies de neu al
Puig Major,...) no podia impartir
Ia classe. I es que realment, la
seva docencia sempre ha estat
per vocació, no professional,
perquè li ha agradat aquesta
transmissió de coneixements, el
comunicar el Ilenguatge tan es-
pecífic de les Matemàtiques al
més joves.

Supds que el meu cas, en

No va èsser
un camió
de ferns

Senyor Director del Setma-
nah "Veu de Saler"

Li agrairia publices aquestes
!hies dins l'apartat Dret a Veu
del seu Setmanari. Moltes gra-
cies.

En el Setmanari número 34 i
dins l'apartat Veu Telefònica, hi
ha un escrit dient que al Canil
de sa Figuera un camió de ferns
va esclafar un mirall-xivato al
començament del camí.

M'agradaria aclarir aquest
punt dient que no va esser un
carnió de ferns. Si aquesta co-
municant davalla del cotxe ho
comprovarà.

Va ésser quelque caçador o
escopeter, que emprenyat de
no haver mort cap tord o altre
ocell, li va donar per "mater" a
trons els esmentats miralls ja
que al ferro que hi ha darrera el

; vidre es veu la marca dels per-
digons i dins l'excletxa es po-
den trobar els perdigons escla-
fats.

S.S. Vanrell

que l'estudi de les Matemàti-
ques s'ha convertit en la nieva
feina, no tan sols des del punt
de vista de la docencia, sinó
també de la investigació, hi ha
una bona part de "culpa" del
Professor Oliver. I per diversos
motius: la seva exposició clara
dels temes, el seu raonament
tan lògic que li donava als pro-
blemes mós difícils i, sobretot,
seva dimensió humana que te-
nia un pes molt específic dins la
relació amb els alumnes.

Ara, que en aquests mo-
ments est c en un paper invers
del que tenia a les classes del
Professor Oliver, me donc
compte de la dificultat que en-
tranya motiver l'alumne. En el
cas concret de les Matemàti-
ques, ensenyar-li a aprendre a
raonar d'une manera lògica, a
partir d'uns conceptes o defini-
cions establertes, es una de les
finalitats que tenim gairebé tots
els professors d'aquesta asigna-
tura. I aquest objectiu, tan sim-
ple denunciat, i degut, sobretot,
que depèn de diversos condi-
cionarnents, no es, ni molt man-
co, fàcil d assolir. Perd la vehtat,
amb el Professor Oliver de cop i
volta semblava que les Materne-
tiques havien tomat senzilles,
perd això sí, conservant aquesta
màgia que a vegades sembla
que duen a dintre.

I parlant de la seva persona,
el seu tracte hume, crec que
tots noltros hem tengut motta
sort de poder-lo tenir durant
aquests anys com un solleric
mes. No cal enumerar, una ve-
gada més, la col.laboració, que
des del seu càrrec, ha propiciat
entre la Base del Puig Major i les
diferents i lstitucions solleriques.
Ho sabem tots els qui habitam
aquesta petite comarca.

Res mes, Professor Oliver, ja
sap que aquí es casa seva.

Atentament,
Bartomeu Coll i Vicens

Al Ponet de Mallorca
dins quatre muntanyes afloat,
hi ha un doble que es diu Seller
que es bastant anomenat

Sa gent un poc reservada
tothom ;:ira del seu cap,
per això es poble se troba
deixat un poc de sa me.

Tarongers i llimoneres,
es sa truite principal,
melicotons i pereres,

El passat 28 de de-
sembre, el Batle firme un
decret mitjançant el qual
destituí la Intervendora
habilitada de l'Ajuntament
i la va substituir per un al-
tre funcionan, també habi-
litat.

La Comissió de Govern
de dia 31 de juliol del
1987, en ocasió de la pre-
sa de possessió del Secre-
tari, Manuel Pérez Ramos,
com a Conseller del CIM,
acorde per unanimitat que
"mientras no se cubra la
plaza o se acuerde otra
cosa al respecto, las fun-
ciones de Interventor que-
dan asignadas permanen-
temente al Jefe de Sec-
ción de Organización, con
efectos del dia primero de
agosto de 1987...".

Es a dir, que la Comis-
sió de Govern acorde de-

i mil classes més n'hi ha.

Ses muntanyes Oliveres
qualcuna que té mil anys
pins i quelque figuera,
i també molt d'alzinar.

Un tren que per dins muntanyes
va a Palma poc a poc
un tranvia fa el servei
de Saler fins el Port.

Es Poble molt gran no ho es,

legar de forma permanent
el càrrec d'Interventor en
la persona que ha exercit
el càrrec fins fa poc, men-
tres no se cobrís la plaça
per un funcionan  de carre-
ra, o mentres no s'acordes
altra cosa al respecte. Vo-
lem subretxar això: "o
mentres no s'acorclas
altra cosa al respecte",
perquè té una importància
capital en aquest tema.

Que nosaltres sapi-
guem, ni la plaça s'ha co-
bert, ni s'ha adoptat altre
acord després d'aquell. I si
no s'ha pres altre acord,
vol dir que el càrrec havia
de seguir permanentment;
es a dir, indefinidament, en
poder de la mateixa Inter-
ventora.

Fins aquí no hi hauria
res a dir. Però ara resulta
que, segons les "Normes

perd este prop de la mar
i té una bona platja
per s'estiu poder nedar.

Tres torrents passen es doble
camí de cap a a la mar,
tres carreteres s'enfilen,
cap, a Lluc, Palma, Deià.

Això es, es doble de Sóller
per al que el vulgui visitar
si duen es pa butxaca
aigua bona trobaran

de Personal" per l'any
1989, la Interventora havia
de cessar dia 31 de de-
sembre —es a dir, tres dies
després del decret del
Batle—. El Batle, per la se-
va banda, afirma que no
ha firmat mai aquestes
"Normes". Si no es així, qui
les ha firmades? Qui men-
teix aquí: les "Normes de
Personal" o el Batle?

Resulta que hi ha
d'haver una fotocòpia
d'aquestes "Normes" fir-
mada pel Batle, però
aquesta fotocòpia no
compareix en tot l'Ajunta-
ment. Qui té interès en
ocultar informació? Han
estat manipulades les
"Normes de Personal" o,
més ben dit, s'han falsifi-
cat les "Normes de Perso-
nal" introduent-hi aquest
afegitó de que la Interven-

Gloses damunt "Sa Veu"
que diuen sa veritat;
jo mai m'haguerapensat
que mos posessiu aquesta creu.

Davora sa "Creu des Caiguts"
hi caben mottes teuletes
per posar aquestes gentetes
que dins Sóller són ben rebuts.

Carrer Palau no té consol;
diuen que han de fer voltera.
Fan volta per la Romaguera
tota sa part des Futbol.

tora acabava a finals
d'any? I, en aquest cas,
qui té possibilitats d'accés
a aquestes "Normes" per
poder fer la modificació?
Qui té interès en manipu-
lar-les? On són les "Nor-
mes" firmades pel Batle?
També duen aquest afegi-
tó?

Realment no ho sa-
bem. La única cosa que
sabem es que tot això ens
sembla totalment irregular
i que s'ha d'aclarir d'una
vegada per totes. Per tant,
el Grup Municipal del PSM
va proposar la constitució
d'una Comissió investiga-
dora per aclarir tots
aquests embulls i irregula-
ritats. La proposta fou ac-
ceptada per unanimitat
però, de moment, aquesta
Comissió encara no s'ha
reunit.

Tenim ple d'aigua i fang
si. aparcament de la Gran Via;
si vos encallau quelque dia
no fos faceu mala sang.

S'aJtre dia pujava
en cotxe pes Carrer Nou
i devallava tant de brou
que vaig pensar qui navegava.

De sa plaça, que me'n direu?
Quan fa una barrumbada
tota sa gent aturada

japassareu, si podeu!

Quan es decidirà a actuar, Sr. Batle?
Agrupació local del PSM-EN

Sóller
Miguel Perelló

Aigua i circulació
A.C.E.F.



La idea es continuar rembeilimentcomençat clavant el Convent.

Vadetat d'arbres beixard al Port.

Agraiment
Després de dos anys d'haver iniciat el projecte

de sembra d'arbres a la carretera de desviació
cap al Port, crec que es el moment d'agrair, amb
retard però sincerament, l'ajuda de totes aquelles
persones que han fet possible mantenir viva la
idea del projecte, i començar-lo.

Vull resaltar que aquest projecte només es pot
realitzar mitjançant l'ajuda del poble de Sóller, mai
a través d'una o dues persones; i que el seu co-
mençament l'ha realitzat tot el poble.

Es un bon exemple de col.laboració, el suport i
confiança que m'han oferit moral, económica o
materialment, i que agraesc públicament, l'Ajun-
tament de Sóller, Antoni Arbona, Lluís Garcia Ruiz,
Antoni Vallcaneras, Guillem Mayol, Amador Casta-

her, l'Associació d'Hosteleria i Restauració de
Sóller, Joan Alcover, Jaume Ensenyat, Marie Mo-
rell, Antoni Bisbal, Josep Uuís Gradaille, Lino Gar-
cia, Miguel j Uorenç Capó, Miguel Soler, Pedro Ló-
pez, Pau Català, Pere Ribot, Pere Estades, Rafael
Perelló, Club Petanca des Futbol, Bar Central, Bar
Turisme, Bar Don Juan, Bar Can Rave, i d'altres
persones que no tengueren l'oportunitat d'arribar
a aportar el seu esforç, pert) que comptava per
endavant amb el seu suport.

A partir d'ara sere necessari el suport de molts
d'altres per dur-lo a terme, però la meva confiança
està dipositada en el treball per aconseguir de-
senvolupar totalment aquest projecte pel nostre
poble.

devi
FOTO-ESTUDIE

Tot en fotografia i video
Lluna, 38—Telf. 6327 30
07100 SOLIER (Mallorca)

C/. Bauzi, 15

Tel. 63 04 69
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Agricultura

Domingo Morell, recentment proposat pel Premi
Nacional de Joves Agricultors explicà a Veu de
Sóller una part de l'ambiciós projecte presentat per
ell a l'Ajuntament de Sóller fa un temps i que té
"tots els permisos necessaris i la reiteració del su-

port de l'Ajuntament de Só/ler"  encara que només
s'ha duit a terme en una minima part. La part que
vos mostram a continuació significa la base per a
aconseguir "tenir una Ciutat model" en el seu as-
pecte estètic, i fa referència al projecte de plantació

d'arbres en la carretera del Port. En el futur, des
prés d'iniciada aquesta primera part, es rehabilita
rien camins de muntanya, es planejaria un circui
cultural-turístic pel casc urbà de Sóller i visites E
finques rústiques solleriques.

Gabriel Mercè Domingo More fl torna envestir al projecte de
sembrar arbres a la Carretera del PortAquest projecte, elaborat

per Domingo Morel l consisteix
principalment en la creació d'un
passeig amb arbres d'ornament
que siguin típics de la comarca
de Se)Iler, com poden ser l'olive-
ra, la palmera, el taronger o el
ciprés.

El projecte es desenvolupa
en una série de fases segons la
situació i forma del trajecte, que
afecten a la carretera de des-
viació i i4 carretera del Port.

En un primer moment, a
l'entrada de Sóller per la carre-
tera del Coll, vora l'Església del
Convent, el projecte preveu la
sembrada d'oliveres, l'arbre
més típic de la nostra Vall, al:
gunes de les quals ja es sem-
braren fa uns dos anys. Segui-
dament preveu l'existència de
petits grups de palmeres i ta-
rongers bords, a partir de la zo-
na del Convent dels Sagrats
Cors, del casal de Can Cera i
del Museu de Ciències, resal-
tent la magnificencia d'aques-
tes importants i belles obres ar-
quitectôniques. Aquests grups
d'arbres anirien, segons el pro-
jecte, alternats amb algunes lí-
nies de cipresos que marquen,
com es veu en el plànol, la
perspectiva de la carretera amb
Ia ciutat al fons.

Segons Domingo Morel l es
crearia d'aquesta manera un

passeig i una arribada a Sóller
molt més ben definida.

Ja al desviament del Monu-
ment es preveu la sembrada de
plataners i la millora de les pas-
teres, més senzilles i bones de
mantendre netes i arreglades.

La zona des d'aquest punt

fins a l'entrada al Port, ens
explica Domingo Morel! "es un
Hoc molt transitat però sense
cap ombra, totalment espaiat, i
a l'estiu no resulta ser un bon
passeig". Per aquesta zona es
previst instalar-hi un parral, ja
que la síquia de serveis que h'

ha davall no permet sembrar-hi
arbres, on s'hi posarien enre-
daderes i parres.

Domingo Morell ens explicà
que: "Crec que ara es el mo-
ment de tornar a començar
perquè el Poble de Sóller es
mereix aquesta millora en el seu
aspecte estètic, ja que es una
de les ciutats més característi-
ques de Mallorca i li esperen
molts d'anys de "pressió" i

l'hem de canalitzar pel millor
sistema possible"

Agrannent

Després de dos anys de
l'inici del Projecte de plantació
d'arbres a la Carretera del Port,
en Domingo Morel l creu que es
el moment, en retard, emperò
amb sinceritat, d'agrair a les
persones que han fet possible

mantenir l'idea viva del project(
i iniciar-la.

Vol resaltar que aquest pro
jecte sols es pot realitzar a tra
vés del Poble de Sóller, mai a
través d'una o d'unes persones.
Ja al seu mateix inici va ésser
realització del poble. Partint
d'aquest exemple l'autor vol
agrair publicament el suport i
confiança que li oferiren moral-
ment, econòmicament i mate-
rialment: Ajuntament de Sóller,
Antoni Arbona, Lluís Gar-
cia-Ruiz, Antoni Valcaneras,
Guillem Mayol, Amador Casta-
her, Associació Hotelera de
Sóller, Juan Alcover, Jaume Es-
nehat, Mariano Morell, Anton
Bisbal, Josep-Lluís Gradaille, Li-
no Garcia, Miguel Capó, Llorenç
Capó, Miguel Soler, Pere López,
Pau Català, Pere Ribot, Pere
Estades, Rafel Perelló, Club Pe-
tanca del Futbol, Bar Central,
Bar Turisme, Bar Don Juan, Bar
Can Rava, i d'altres persones
que no tingueren l'oportuninat
d'arribar a aportar el seu esforç,
emperò que si oferiren el seu
suport.

A partir d'ara sere necessari
l'ajuda de molts per dur-ho a
terme. La confiança d'en Do-
mingo Morell està posada en el
treball per a aconseguir desen-
volupar totalment aquest pro-
jecte per a Sóller.

mobles mora
DECORACION-CORTINAS-CORTINAJES
COLCHAS-EDREDONES MEDIDAS ESPECIALES
FABRICA I EXPOSICIO: Carrer de Sa Mar, 4, 5 i 6
Bauzó, 14 — Telèfon 63.02.75 — 07100 SOLLER (Mallorca)

DROGUERIA
CAN PERE BERNAT
20% en pinturas
MALLORQUIMICA

Cetre, 8- Tel. 63 20 84



Baix de l'organització de l' Asso-
ciació de Pares del Col.legi de Sant
Vicenç de Paül, els metges esportius
Teo Cabanes i Bartomeu Mari feren,
el passat divendres, una xerrada-con-
ferència sobre la importància del re-

coneixement mèdic anual, preàmbul
de les revisions voluntàries que es fa-
ran als alumnes d'aquest Centre, els
dissabtes del vinent mes de febrer,
seguint amb l'experiència pilot de
l'any passat.

Teo Cabanes incidi especialment en la necessitat de revisions dins l'esport escolar.

Revisió mèdica als alumnes del Col.legi Sant Vicenç de Paül 

Teo Cabanes i Bartomeu Mari: "L'alçada
dels nostres escolars és superior a la
mitjana de la Comunitat Europea"

Joan

Els especialistes en medici-
na esportiva Teo Cabanes i Bar-
tomeu Marí aconsellaren als
reunits que, en principi, era su-
ficient fer un reconeixement
complet anual (per aquests
al.lots bastava el més senzill),
sempre que no es trobés cap
tipus de patologia que indiqui
que és necessari un major se-
guiment i control.

El reconeixement

En aquest reconeixement es
revisarà principalment:

—La potència pulmonar
—La pressió arterial
—L'estatura relacionada amb

el pes—edat
—Extremitats
—Boca (dents, geniva, tarin-

ge...)
—Columna, cervicals i cade-

res
—Genolls, turmells i peus
—Estat general de salut

Bartomeu Mari dona gran importancia al manteniment d'una bona
dietètica.

Joan Oliver, un solleric per a sempre

"Jo sempre he intentat ajudar al
máxim al soldat"

Esperam que s'acosti el dia 20 de
gener, data en que el poble de Sellier
retrà un homenatge a l'entranyable
amic de Sellier i dels Sollerics, Joan Oli-
ver, més conegut per tots com "Es Ca-
pité Oliver". Properament seré ascendit
el dia 29 de gener a Coronel i, per
aquest motiu, es veurà obligat ell i la

seva família a deixar Sóller al manco de
moment. No amb poca tristesa i molt
emocionat, quan VEU DE SOLLER anà
al Puig Major per entrevistar-lo, ens di-
gue: "Saler i els Sollerics per mi, han
significat molt dins la meva vida i
aquest record, no el podré, ni jo, ni la
meva família, esborrar del meu cor".

Jaume Cosasnovas

Pregunta. Després de
més de 25 anys a Sóller, com
veu en Joan Oliver, la seva
partida?

Resposta. Des del primer
dia que vaig arribar a Sóller,
em vaig sentir enamorat d'ell,
perquè ja era un poble per
demunt els altres. Moites ve-
gades he tengut ocasió d'anar
destinat a altres bandes, per?)
mai m'he volgut moure de
Sóller i com es lògic, la meva
partida, malgrat no sigui un
adeu per sempre perquè jo
som a més d'algaidi un solle-
ric més, la veig amb moltíssi-
ma tristor i he de contemplar
amb impotència com la meva
professió, m'exigeix deixar allô
que tant estim.

P. ()Lié ha estat lo que ha
impulsat a Joan Oliver a apro-
par tant la Base del Puig Ma-
jor, al poble de Sóller?

R. La base fonamental de
la meva intenció d'apropa-
ment del Militar al Poble, jo la
tenc molt clara: és molt nece-
sari que el ciutadà s'apropi al
militar i també viceversa, les
reixes d'aquí fora no han de
ser cap obstacle d'apropa-
ment. Per aquest motiu és
perquè hem aconseguit que
aquestes relacions, a nivell de
poble, han sigut molt positi-
ves; per exemple les possibili-
tats que hem donat als qui ju-
gaven a futbol per fer-ho les
mes vegades possibles, l'aju-
da que hem procurat donar a
la Mostra Internacional Folklò-
rica, simplement perquè érem
conscients de la seva impor-
tância a rel del món i com no,
també el Puig Major, ha rebut
l'ajud de tots els sollerics i les
seves entitats.

"Lo més important:
ajudar al soldat"

P. Què és lo més impor-
tant per Joan Oliver com a
Cap de I ' esquadró?

R. Lo més important per
mi sempre ha estat el soldat,
el meu subordinat. Jo sempre
he intentat d'ajudar al màxim:
per exemple als que estudia-
ven, a donar-los el máxim de

facifitats per continuar amb la
seva tasca, si tenien exAmen
donar-los permis, etc. També,
i gràcies al C.I.M., hem acon-
seguit que s'inclogués la nos-
tra biblioteca dins la xarxa de
les seves.

P. Creu que seria millor
llevar les armes del quarter mi-
litar?

R. Malgrat seria lo més
formós que es podria fer, de
moment és una utopia; molt a
pesar meu no és possible i,
creu-me, que el primer qui de-
sitja la pau és el propi militar.
En el món estan passant moi-
tes coses que personalment
m'umplen de goig, per exem-
ple les obertures dels paltos
de l'Est, és una maravella que
pot conduit definitivament al
món a la pau.

P. Pensa que qualque dia
desapareixerà el Puig Major
com zona Militar?

R. Jo sempre he dit que si.
Si els militars no tenguéssim
el Puig Major, Aviació Civil
l'hauria de crear perquè hem
de tenir en compte que la
tecnologia del Puig Major ser-
veix de pont als civils. De fet,
més del 95 per cent de control
d'aquí és civil.

P. La millor anécdota?
R. La vinguda de molts

dels soldats que he tengut a
mostrar-me la nota que han
tret ai final de la seva carrera.
Diguem que de qualque ma-
nera nosaltres li hem ajudat a

conseguir-ho. La gent que
m'ha dit moites vegades que
Ii he fet estimar les matemàti-
ques i per això ho han fet. Els
adeus que sempre m'han fet
els meus soldats el seu darrer
dia a canvi de res.

P. Li crearé un buit a la
seva vida el deixar la docència
i concretament, l'ensenya-
ment de les matemàtiques?

R. Es evident que les ma-
temàtiques sempre han estat
el meu "hobby" i a molts de
vosaltres vos he conegut així
vulguis que no, ho trobaré a
faltar.

P. Que pensa del sopar
homenatge de demà dissab-
te?

R. Estic realment molt
emocionat de veure lo que els
organitzadors han fet per mi.
He preparat unes paraules
d'acomiadament i supôs que
per l'emoció, no podria dir res
que no fós escrit abans, però
vull guardar-les pel dia del so-
par dia 20. De totes maneres
moites gràcies al poble de
Sóller que jo el duc tan en-
tranyablement dins el meu
cor; gràcies per la mà que
m'ha donat i les alegries. Es
un sentiment que mai el podré
expressar al liarg de la meva
vida. De totes maneres, jo
provaré de venir cada vegada
que pugui a voure-vos perquè
sou una part molt important a
la meva vida i la de la meva
família.

"Trobaré a faltar l'ensenyarnent de les matemàtiques".

Sellier es un sentiment que mai podré expressar al l'erg de la rneva
vida.
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Medicina esportiva Homenatge  

kids grassos, vitamines i mine-
rals.

Les caries

Un altre dels problemes que
més detecten dins els grups
escolars són les cáries que, a
més del procès de desintegra-
ció estructural dels teixits durs
de la dent, poden produir le-
sions sistèrniques tant en el cor
com en els ronyons, quan els
microbis s'escampen per la
sang, sense oblidar que qual

-sevol lesió muscular es curarà
molt més lentament.

Importância de les revisions

La importància d'aquestes
revisions radica en la prevenció
de malalties, i en la detecció
d'aquestes a temps, per evitar
mals majors, a més de fixar es-
pecialment l'atenció en l'esport
més convenient per a cada
al.lot, ja que un esport inade-
quat li pot crear problemes,
mentres que un control mèdic
adequat pot possibilitar a tots el
poder fer esport.

L'experiència del curs anterior

Recordem que a l'experièn-
cia de l'any anterior hi participa-
ren un total de 161 alumnes,
vuitanta al.lots i vuitanta-una ni-
nes, de cinc a catorze anys,
trobant-se un 70% de patolo-
gies dins els nins i un 6419 %
dins les nines.

El creixement superior al de
la C.E.E.

Com a curiositat interessant
detectaren que el creixement
dels nostres escolars, espe-
cialment els més joves, estava
per damunt la mitjana de la
Comunitat Econômica Europea,
(als sis anys amb més de cinc
centimetres), disminuint aques-
ta diferència poc a poc, fins als
tretze anys, en que ja estaven
pràcticament igualats.

Les révisions es faran fora
de l'horari escolar i en petits
grups, de vint a trenta alumnes,
com a méxim.

Valoració de les dades

Un cop valorades totes les
dades obtingudes, des del punt
de vista personalitzat de cada
atleta, es faran arribar als pares
els resultats fent-ne, a mês, un
resum per al Centre i un per a
cada entrenador de les dife-
rents modalitats esportives,
explicant-los correctament tots
els detalls i conclusions a gué
s'han arribat, indicant la forma
més correcta i ràpida de corre-
gir els error s detectats.

La dietética

Es mencionà que moites
vegades la dietética és respon-
sable d'importants deficiències,
i que un seguiment dietètic de
l'escolar permet detectar ràpi-
dament les carències o exces-
sos de protéines, carbohidrats,



Tota la càrrega emotiva que pot proporcionar
un partit de futbol, es va donar en el transcurs del
Sóller—Cardessar. Fins que el minut 92, en que
l'irregular Arbitre Navarro Clemente va pitar el final,
res hi havia decidit. La gran trascendència dels
punts en joc, va fer que ambd6s entrenador Josel i
BauzA, agafAssin molts moltes precaucions. Un
Cardessar molt ben posat sobre el terreny de joc,
semblava inexpugnable. Tan sols l'inspiració d'edu

al minut 74, en una jugada personal finalitzada amb
un xutAs a l'escaire d'un sorprés Nadal, va rompre
el que semblava inamovible empat inicial. Jornada
redona pel Sóller que endemés de fer—se amb dos
punts vitals, va veure com tots els rivals directes,
perderen els seus partits. Quinze punts a la fi de la
primera volta. S'en necessiten 18 6 19 en la segona
fase que comença diumenge, per salvar el barco.
Ja veurem.

1 —0. El gol decisiu, en mig d'una gran emoció, arribà a 1 6 minuts del final

Un sensacional gol de n'Edu, decideix un
partit no apte per a cardíacs
El Cardessar, roquer i Iluitador, va ser molt mal d'esclovellar per un Sóller
que notà les absències dels lesionats

No va tenir el seu dia el magnific Guillermo Martin davant la forta
defensa del Cardessar. Estam convençuts que diumenge enfront
el Porto Cristo, Martin tomará a ser un deis homes decisius. (Foto:

J. Sampedro).

El Porto Cristo pot donar encara més feina
que el Cardessar

Serà un altra "passar pena"?
La segona volta comença amb un altre
partit molt compromés pel Sóller

Toni Oliver

Talment com l'any passat, el Sóller ha arribat a la fí de la
primera volta amb 15-5. Serà necessari realitzar una segona
part de calendari força decidida. L'Eivissa sembla de cada
jornada més esfonsat, i juntament amb l'At. Balears, proba-
blement davallin a Tercera, per lo que seran quatre els
equips que peagaran a Preferent. Vius i ungles. Comença la
segona volta tamné a Can Maiol amb un altre compromis de-
licat pel Sóller. Un Port Cristo ben espavilat, serà un rival a
tenir en compte. Si el Sóller aconsegueix vèncer, podré al-
cançar a un grapat de rivals que en la jornada de diumenge
juguen a fora cosa. Amb 17 punts, les parspectives cara al
futur, serien prou esperançadores. Pere) que ningú pensi que
Porto Cristo será un caramel.let. Tot el contrari.

Tomare Xiu?

La gran incógnita en l'alineació sollerica resideix amb el
possible retorn de Amengual, si al  llarg dels entrenaments
de la setmana, es mostra recuperat. Pel demés, no es pro-
dueix cap baixa, incloses targetes. Per part visitant, hem de
destacar la magnífica impresió que ens causé ja en el partit
de la primera volta. El Porto-Cristo és un conjunt agressiu i al
temps no exent de técnica. A destacar a les seves files a ju-
gadors tan coneguts i cotitzats, com el tot-terreny Riutort
(ex-Escolar), els peninsulars Bautí i el goletjador Martin.
Igualment, tenen un davanter que sempre ha donat molt de
mal de ventre a la defensa del Sóller, tant quant actuava en
el Escolar, com l'any passat en el Cala d'Or (va fer el gol del
empat a Can Maiol en el partit de Fires 2-2), ens referim a
Vecina, un extrem que é un autèntic dimonió i molt víu da-
vant porta. En definitiva, hauren de veure un Sóller bastant
més inspirat sobre tot en atac, que el que poguerem veure
davant el Cardessar. Son dos punts del tot necessaris per a
no aturar la ratxa del equip que dirigeix Jesel.

Suasi: "Rápidamente me volveré a poner a tope"
Just abans de començar el Sóller - Cárdessar,

varem tenir ocasió de fer una xerradeta amb
Juan-Antonio Suasi, recentment enguixat per la le-
sió soferta Nou Camp d'Inca: "Me gustaria que
reflejaras que fue una lesión absolutamente fortuita.
Me torci el pie en un movimiento forzado debido al
pésimo estado del campo". Referent al temps que
tardarà en reanudar els entrenaments, Suasi, ens
diu: "Sobre el 10 de febrero, me quitarán la escayola.

Después, llegará el período de recuperación, y rápi-
damente volveré a ponerme a tope. A esto, tenlo
por seguro". Finalmente, Suaxi assegura: "Estoy muy
contento de haber venido a este club. Me están tra-
tando muy bien y me encuentro muy integrado. Es
algo maravilloso". Tan sol cal desitjar una rápida re-
cuperació a un Suasi que ens enlluernà a tots en els
últims partits, especialment - contra el Ferreries.
Anim, Juan Antonio!
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Fútbol III Divisió

Talment estava anunciat i
previst, Sóller i Cardessar Iliura-
ren un encontre sense conce-
sions. Ambdúes esquadres,
conscients de l'importéricia
dels punts en joc, posaren tota
la cam a la rostidora. Tremenda
la brega baix el desconcertant
arbitratge de Navarro. Els llo-
rencins, molt ben posats sobre
el terreny, no sols defensaren,
sino que atacaren de bon de
vé. Just a la primera part, tre-
guèren set córners, per tan sols
tres els locals. Un equip el
Sóller, que posé l'habitual espe-
rit de Iluita, però ii mancà la ba-
tuta sàvia de Xiu organitzant.
L'equip Jesel, perfecte en de-
fensa, no trobà l'inspiració crea-
tiva en cap moment, i per això,
els davanters, no rebien pilotes
precises. De res va servir sortir
amb tres puntes, davant la su-
perioritat i anticipació dels
groc-i-negres.

Després de 35 minuts de
superioritat visitant, el Sóller va
despertar i ja en els últims mi-
nuts, hi va haver tres jugades a
resenyar. Un remat de Brugos,
en molt bona posició, de cap, a
les mans de Nadal. Una jugada
molt clara a continuació (minut
44), amb un més que possible
doble penal sobre Miralles en
primer terme, i sobre Carnicer
acte seguit en la mateixa juga-
da, davant l'indiferència de Na-
varro Clemente.

Mogut segon temps

Mogut i emocionat. No so-
brà gens de qualitat técnica,
però pel demés, a carretades.
Bona opció de Miralles al minut

tres, que el defensor Roig, molt
oportú, treu de devall de barres.
Réplic Ilorencina, i Rigo remata
al pal un servei de Carrie). Estira
i arronsa, un zero-zero que
semblava de cada moment més
clar, fins que s'arriba al màgic
minut 29...

Prodigiós Edu

Minut 74, Edu agafa una pi-
Iota per la dreta, corr en hori-

zontal sobre la línia de l'àrea,
supera a tres contraris, i amb
l'esquerra, l'hi enverga paperina
just a l'escaire d'un impotent
Nadal. Senzillament al.lucinant.

Presió visitant

-L'últim quart d'hora arribé a
un nivell d'emoció gairabé as fi-
xiant. La presió visitant clonà
ocasió a demostrar que la de-
fensa sollerica és una línia molt

sólida.
Finalment, es pogué con-

servar el botí dels dos valuosos
punts, que era el que realment
interesava al aquip del Sóller,
que poc a poc va muntant po-
sicions a la tabla.

Protestat arbitratje de Na-
varro Clemente, amb sis targes,
tres per equip, i satisfacció en-
tre els aficionats, que veuen
com l'equip es va recuperant, i
sumant punts.

Ni podia arribar en millor
moment, ni podia ser més
oportú. A la perfecte imatge
captada pe Jesús
Sampedro, es pot apreciar
el impecable remat d'Edu a
poc del acabament, i que
significa dos punts
d'incalculable valor. Les
mambelletes feren fum per
devers Can Maiol.

Antonia Seguí
Depilación—Pedicura
Manicura—Masajes

Limpieza de cutis
Tel. 6328 91

C/. San Bartolomé, n6

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: 63.16.80



Sa Glosa d'en Tomeuet
Dos punts de mel...

Dos punts que son de mel
es que el Sóller va aconseguir
però va haver de treure sa fel
perqué es punts quedAssin aquí

Va costar moltes de suors
amb s'àrbitre que s'envià
que sempre va autoritzar
joc dur i altres brutors

P.D.
Es molt trist es demanar
sobretot quan un s ha equivocat

I a né's jugadors despistà
a segons qui treia targeta
i s'en feia be sa punyeta
si a algú podrien lesionar

I diumenge ni i ha "Espiritu-Tie •
a ne'l Porto Cristo hem de guanyar
i no li tenguem gens de por
que TOTS JUNTS l' hem d'escabetxar

que no reconeixi el seu pecat
i que sa penitência hagi de pidolar

Esporles, O - Port de Sólle r, 1
Se rompió la mala racha

M.A. Feijcío

ESPORLES Català, Alvarez, Ramis, Cer-
nuda, Marques, Mateu, Fuster, Alemany, Mar-
gant, Cirer i Carbonell.

PORT DE SOLLER: Pujol, Cabot, Javi, Vi-
dal, Guery, Aguilar, Galindo, Català, Manrique,
Alba i Hauf. . (Vázquez y Castaldo).

Arbitra Sr. Manuel Contreras, muy bien.
Got Mto. 20 (0-1) Català bate a su tocayo

- de un fuerte chut a media altura.
Comentado: Encuentro entretenido en el

que los del Puerto supieron defenderse y con-

traatacar en los momentos difíciles y precisos,
en donde contaron con varias oportunidades
para ampliar el marcador de las botas de Alba
y Castaldo. Adernés en el primer minuto de
partido fue anulado un gol a Alba por falta al
portero. (Según apreciación del Colegiado).

En los últimos minutos el Esporles acorraló
al Port, pero se supieron defender para que su
puerta no fuese batida. Buen debut de Cabot y
un gran partido de todo el equipo que rayó a
gran altura. En donde hay muchas bajas.

Para el Domingo que viene empieza la se-
gunda vuelta con la salida a S'Horta en donde
se espera sacar algún punto.

RESULTATS I CLASSI' ICACIO 
Manocor - C. Paguera 	
Pobtense - S. Ponsa 	
Basile C.M. -Arenal 	
Isleho - P.S.Eulalia 	
Mayor -Hospitalet 	

1-0
2-0
6-0
1-3
5-1

Llosetense-Forreirias 	
Portmany-Constancia
SOLLER-Carclossar 
Maganova-J.-P.Cristo
Cola D'Or -Felanitx 

E	 P	 OF 	 SC

0-0
3-1
1-0
2-1
3-1

Notes

Manacor 	 19	 13 	 4 2 44 15 30+12

Palimony 	 19	 11 	 5 3 33 17 27 +7
Cola D'Or 	 19 	 10	 5 4 36 21 25 +5
Aloyor 	 19 	 6	 12 1 29 9 24 +4
Code Paguera 	 19 	 8	 4 7 41 20 20 +2
P.Sto.Eulalia 	 19 	 8 	 4 7 23 22 20 +2
Santo Ponia 	 19	 5	 10 4 21 21 20 +2
Bodo C.M. 	 19	 8	 4 7 27 28 20
Maganova-Juve 	 19	 8 	 3 8 29 30 19 -1
Ferronas 	 19	 7	 5 7 19 23 19 +1
Pobiens• 	 19	 8 	 2 9 25 33 18 -2
Porto Cristo 	 19	 7 	 3 9 27 28 17 -1
Constancia 	 19 	 5	 7 7 20 22 17 -1
Hospitalet 	 19 	 4	 9 6 24 32 17 -1
Arend 	 19	 6	 5 8 18 36 17 -1
Isleho 	 19 	 6	 4 9 24 36 16 -4
SOLLER 	 19	 5	 5 9 22 28 15 -5
Confessor 	 19	 4	 6 9 14 25 14 -4
Llosetense 	 19	 4	 6 9 24 38 14 -6
Folonitx 	 19	 3	 5 11 24 40 11 -9

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 LOMA

HAGA SU VIDEOTECA
Venta de películas

Películas suyas para siempre

ALMACENES COMPANY
Borne, 3 Tel. 63.18.33. Saner

MIME EFECILJAR
SU COIAPRA CDR
LAS TARJETAS

VOS FEIM SABER QUE
TENDREM TANCAT FINS

EL Ì5DEMARÇ

PER REFORMES
DEL LOCAL

RESTAURANT

Meta, 64. Tel. 63.24.94
SOLLER - MALLORCA
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Veu esportiva

Futbol!!! Divisió II Regional       

La Tercera, resum de la jornada

S'Estrenyen les posicions
Toni Rullan

Hem arribat al "ecuador" de
la lliga amb el Manacor lider i el
Felanitx cuer. Ambdós equips
conten amb moltes posibilitats
(totes diriem) de acabar-hi al fi-
nal del Campionat.

Jornada de signe casolá on
només el Santa Eulària guanyà

fora i acabé amb empat el partit
Uoseta-Ferreries. Els demés,
victexies pels equips que juga-
ven a casa seva.

Destacant les golejades que
es donaren als encontres Badia
de Cala Millor-Arenal (6-0) i
Alaior-Hos. pitalet (5-1).

Per la minima guanyà el Ma-
nacor al recuperat Peguera, així
com el Maganova al Porto Cris-

to. El Constància no aixecà el
cap, per& a Portmany per 3-1,
el mateix resultat al partit Cala
d'Or-Felantx, els felanitxers amb
11 punts son els més lluitador es
desfé d'un Santa Ponça massa
devaluat per les baixes.

El Sóller, en linea ascendent,
guanyà i ha deixat a darrera a
un perillós i voluntariós Cardes-
sar.

Capitol a part es el dels ár-
bitres, han volgut despedir la
primera volta, amb correctes ac-
tuacions, sempre hi ha excep-
cions, sino que ho digui el Sr.
Navarro Clement, dolentissim.
Estigueren molt 136: Coll Homar
i Gual Artigues; Bé Bouza, Dols
Mir, Perez Barriga, Arbona Co-
mellas i Caballero Alvárez, Re-
gular Florit Febrer i Jimenez
Gracia.

Es manté líder el Manacor,
seguit a tres punts pel Port-
many. Per la cua la cosa està
molt igualada. Llevant el Felanitx
que està despenjat, i ha un grup
de VUIT equips superats tant
sols per TRES punts de diferèn-
cia, son: Porto Cristo, Constàn-
cia, Hospitalet, Arenal, Illenc,
Sóller, Cardessar i Lloseta.

Es preveu una segona volta
de la lliga, del tot força interes-
sant. Cada partit serà una au-
téntica final per els equips
abans esmentats.

Futbol Base

Juvenils
C.F. Sóller, 10 - Binissalem,

Alineació: Bartomeu, Ce-
lia, Joan-Antoni, Bemat I,
Comino, Sacares, López, Bu-
jos, Jimenez, Carlo, David
(Domingo, Jaume, Suau,
Atienza i Bemat II).

Gols: Minut 3, 1-0, Carmelo
d'un tret de falta. Minut 14,
2-0, Carmelo aixeca la pilota
en vaselina. Minut 29, 3-0,
Carmelo de passada d'en Ji-
ménez. Minut 32, 4-0, Jimenez
en una acció individual. Minut
52. 5-0, Jimenez de pon tir
creuat. Minut 54, 6-0, López
engalla un bon tret en l'esque-
rra. Minut 60, 7-0, López rema-
ta una bona jugada. Minut 68,
8-0, Jimenez marca a porta
buida. Minut 86, 9-0, Bernat I
resol una bona combinació.
Minut 87, 10-0, n'Atienza tanca
un matí goletjador del Sóller,
d'encertat tir.

Comentart El resultat parla
per ell mateix. El Sóller va ésser
superior del principi al final de
l'encontre. Demostré la seva
bona condició resolutiva a l'ho-
ra de culminar les jugades.

Ja de tot-d'una els joves
que entrena en Josep Got fe-
ren meravelles amb un joc viu i
molt fluit, aconseguint un gol
darrera l'altre, fins a deu, fent
disfrutar d'aquesta manera al

públic assistent que es va re-
crear amb l'espectacle que rea-
litzaren els joves jugadors.

El Sailer visita a l'Andratx

Després d'aquesta sucu-
lenta victória els sollerics ani-
ram amb l'énim d'aconseguir
els dos punts.

Sóller, 1 - Independent, 1
Alineació: Alcover, Po-

mar, Enseriat, March, Pedre-
ro, Castillo, Arbona, Sanmar-
tin, Fontanet, Castafier, Mo-
lino (Rodriguez, Gregori i
Eugeni).

Gols: Minut 54, 0-1, davant
Ia passivitat de la defensa local
Caries avança el marcador. Mi-
nut 73, 1-1, excel.lent jugada,
per la dreta, d'en Sanmartín
que fa una bona passada a
n'en Fontanet que, molt oportú,
nivella el marcador.

Comentari En el primer
temps hi va haver molta de Ilui-
ta per part dels dos equips,
amb marcades molt fortes per
part d'unes i altres. No acon-
seguiren fer cap gol en aquest
primer temps.

A la segona part hi va haver
més bon joc i més alternatives
de gols pels dos costats. A
destacar el darrer quart d'hora,
a on els nois d'en Bestard rea-
litzaren molt bones ofensives,

per Joan Antoni

fallant 	 algunes 	 oportunitats
molt clares.

Murenc, 4 - Sollerense,
Alineació: Caldentey,

Juarez, Mayo!, Miqui, Padi-
lla, Casas, Brague, Carbó,
Albert, Valcaneras, Martinez
(Rafel Capó).

Comentad: Es perderen
moltes possibilitats d'assolir el
primer Hoc.

El Murenc, primer classifi-
cat, en els primer cinc minuts
marcà els quatre gols. Després
els sollerics es centraren i es si-
tuaren millor damunt el terreny.
Jugant amb més ordre tingue-
ren alguna ocasió per escurçar
aquest marcador.

&Mier, 2 - Campanet, 1
Alineació: Pere, Bota,

Castillo, Burgos, Coll, Juan-
jo, Mara, Bemat, Sampol,
Gerard, Ensehat (Victor).

Gols Minut 10, 1-0, bona
jugada de Mara amb bon remat
final. Minut 15, 2-0, Ensehat de
tir creuat. Minut 25, 2-1, el
Campanet escurça distàncies.

Comentad El Sóller s'es-
trend conquerint la primera vic-
tòria aquesta temporada. Els
nins de n'Albert guanyaren de
manera justa i merescuda, rea-
litzant un clar domini sobre els
seus adversaris al llarg de tot el
partit.    

VIDEO CLUB

60'1
C/. Cristóbal Colón, s/n

(Fronts Mercado)
SOLLER (MALLORCA)   

Peluquería

MARGARITA
"UNISEX"        

Transports
C. SASTRE

Gas-oil per calefacción
a domicili

Tel. 633049 / 630387  

LOS MARTES, MIERCOLES Y JUEVES
DESCUENTO DEL 25%

A LAS PERSONAS DE 3a EDAD

Telf. 63.07.42 - C/. San Juan, 22    



El "Defensora" no organitzarà
cap cursa ciclista durant el 90

Joan Antoni

Davant l'anunci de la suspensió
del "Cinquè Ciclo-Cross Son Ange-
lats", -previst per dia set de gener-,
"Veu de Sallee" ha cregut oportú po-
sar-se en contacte amb els organitza-
dors perquè ens contin quines han es-
tat les raons per prendre aquesta im-
portant decisió.

Segons ens informe el Secretari
del C.C. "Defensora Sollerense"
aquesta lamentable decisió s'ha tin-
guda que agafar degut a la contradic
tòria, incomprensible e incongruent
postura de la Federació Territorial Balear de Ciclisme.

Segons el Tècnic Nacional solleric la data prevista per a
la disputa de la cursa de ciclo-cross era el dia vint-i-quatre
de desembre, emperò dagut a que a n'el Regidor de l'Ajun-
tament de Ciutat Sr. MADICO no li va passar per alla... que
la Cursa de l'Indiot, que patrocinava l'Ajuntament de Ciutat,
es disputas en dissabte dia vint-i-tres, ja que no es podria
Iluir aixi corn pertocava, va presionar a la Federació perquè
donas el diumenge, data en que estava previst es disputes
el ciclo-cross solleric...

Després d'aquesta primera trepitjada, va venir la segona,
i per aqui si que ja no hi verem passar!

La Federació, corn cada any, ens va sol.licitar el Calenda-
ri Anual de Curses, emperò al final de la seva carta ens men-
cionava que es reservava, entre altres, les dades del 10 al 13
de Maig per a la disputa de la Volta Cidsta a Eivissa, quan
fa vint-i-tres anys que el segon diumenge de maig el nostre
Club organitza anualment el Campionat de les Balears de
Muntanya per Juvenils, prova clàssica disputada des de la
seva primera edició a la nostra Vail, per el que aquesta data
pertoca des de sempre al Club solleric.

Al no arribar amigablement a cap acord la Junta Directiva
del Club Ciclista reunida en sessió extraordinaria, el dia
vint-i-tres de desembre, va acordar per unanimitat:

"No organitzar cap cursa ciclista durant la vinent
temporada de 1990".

Lamentable decisió que ens verem veure obligats a aga-
far, i que només rectificàrem en el cas de que siguin respec-
tades les dates de celebració de totes les classiques solleri-
ques. Per aixó davant el "mutis" del maxim Organisme Illenc
ens hem vist obligats a suspendre ja el Ciclo-Cross de Son
Angelats.

Esperem que els maxims dirigents del Ciclisme Balear
canviin la seva postura, facin justicia, i donin Ilum verda a les
justes aspiracions d'aquests companys que tant d'anys fa
que Iluiten per aquest esport i que veritablement estimen el
ciclisme.

Iolanda Martinez,
primera sollerica

ciassificaaa

CARTELERA ESPORTIVA
Sábado, 20

Fatbol
15.00 h. U.D. Sollerense-Llosetense (Alevines)
16.30 h. U.D. Sollerense-San Francisco Atco. (Infantiles)
18.00 h. Viajes Sóller-Hotel Helios (Fútbol Empresa)

Domingo, 21
Fútbol
15.30 h. C.F. Sóller-Porto Cristo (III División Nacional)

Billar

Tercer Tomeig Perruqueria J. Socias Jorquera la revelació 

PELUQUERIA

Lucía
Unisex

25% Descuento
en peinados,

permanentes, etc.
durante todo el
mes de Enero

C/. Victoria núm. 6

COCM,
REBAIXES

Carrer de la Lluna, 14

TALLER I EXPOSICIO:

CAMI CAS JURAT

TEL. 633116
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Figuera i Guillent segones en
el Control de Pista

Les atletes del C.A. Her-
mes-Circulo Sollerense Rosa Fi-
guera i Antimia Guillent es
classificaren en segon Hoc a les
proves de seixanta m. tanques i
triple femeni, respectivament,
disputades el passat dissabte dia
13 en el Poliesportiu Princeps
d'Espanya. El més destacat de la
jornada foren els records de les
Balears Absoluts batuts per l'atle-
ta del Pollença Antoni Pero.
(3.000 m.) amb 8'18"2 i el de
n'Eleonor González del Karhu-C.
Calvià anple femenOarnb 947.

Així corn el de tres-mil metres
marxa batut per n'Amadora Ra-
mos, del Joan Capó, amb una
marca de 14270, amb la que es
situa dins les millors del "ranking"
nacional de tots els temps.

A la prova de seixanta-metres
tanques es va imposar n'Eleonor
González amb 108, seguida de
na Rosa Figuera amb 11"3.

En el triple femení n'Eleonor
Gonzalez s'impose de nou amb
9'47 (record de Balears), seguida
per na Antònia Guillent amb
879.

Wanda Martinez sisena en
el Cross Escolar

L'atleta sollerica de l'Her-
mes-Circulo Sollerense blanda

Joan

Indubtablement en Jorquera ha
estat la revelació d'aquesta terce-
ra edició del Torneig a Tres Ban-
des "Perruqueria J. Socias", ja que
a pesar del seu poc entrenament,
fins ara va imbatut, amb un total
de vint-i-dos punts i onze particles
jugades. Sens dubte que si se-
gueix dins el billar es convertirà
ràpidament en un dels millors billa-
ristes locals.

El segueix ja a quatre punts,
encara que amb una partida
menys jugada, en Bartomeu Palau,
que corn cleiem a edicions ante-
dons es un dels homes a tenir en
compte a l'hora de les classifica-
cions finals.

El tercer Hoc, arnb disset punts
i onze particles jugades, este ocu-
pat per n'Antoni Socias.

El segueix en Salvador Bur-
gueño arnb quinze punts i deu
partides jugades.

Martinez es classificà en sisè Hoc
en el Cross Escolar de la Pon-
ciúncula, disputat també el pas-
sat dissabte dia tretze.

Aquesta prova escolar era el
darrer control de cross, abans de
les finals comarcals, insulars i te-
rritorials.

A la cursa infantil femenina hi
varen prendre part un total de
quaranta atletes, dels que na lo-
landa era l'única participant
sollerica.

La cursa es va disputar da-
munt una distància de
dos-mil-cinc-cents metres, dins
un circuit un poc enfangat, es-
sent molt ràpida des de el mateix
començament. El triomf fou per
na Sebastiana Liabrés (Can
Buils), i na Joana Alorda (Fidipi-
des). Na blanda Martinez va
entrar en sisè Hoc, a uns deu me-
tres de la cinquena classificadc..

A destacar també el quart Hoc
de l'atleta de l'Hermes-Circulo
Sollerense Named el Meruani,
dins la prova de cadets mascu-
lins, a la que s'imposse en Fran-
cesc Carrillo, seguit d'en David
Barrientos, (tots dos de la A.D.
Joan C), i en Jesús Martinez (Fi-
dipides).

Segona Mille Urbana de
Son Canals

Disputada el passat diumen-
ge, dia catorze, a la barriada Ciu-
tadana de Son Canals (prop del
Bar Güell), amb motiu del co-
mençament de les Festes de

El cinquè Hoc, com a la setma-
na anterior, segueix ocupat per Pe-
re Magraner, amb catorze punts i
deu particles jugades, seguit no-
més a un punt pen Joan Socias,
que ja s'està atracant pedllosa-
ment, i que ja ha aconseguit supe-
rar a n'en Josep Aguiló, que de
moment ens queda el vuitè, amb
dotze punts i onze particles juga-
des, ja que també li ha passat per
damunt en Maties Casasnovas,
que aquesta setmana ha avançat
dos llocs, trobant-se ara amb dot-
ze punts i deu particles jugades.

En el nove Hoc es troba en Jor-
di Sarnpol amb onze punts i onze
particles, seguit pen Bartomeu En-
señat, en Pere Jaume i en Tomes
Romer, arnb deu punts i deu par-
tides cada un.

El Hoc tretze segueix ocupat
ben Miguel Gelabert amb vuit
punts i deu particles fetes. El se-
gueix en Joan Quetglas amb sis
punts i nou particles.

En Guillem Ferrer segueix en el

Sant Sebastià.
L'atleta solleric Francesc Ar-

bona va participar a la prova es-
pecial per convidats, reservada a
les quinze millors marques de les
Mears.

Degut a la coincidencia amb
la disputa de la cursa de Porreres
names varen prendre la sortida
set participants.

La prova no fou molt ràpida,
convertint-se amb una clara mar-
cada entre el sub-campió d'Euro-
pa de Pista Coberta Mateu
lias (intern a la Residència Blu-
me), n'Alex Studer, n'Antoni Pe-
ha, que el dia anterior va batre el
record absolut de les Balears de
3.000 metress, i en Johnny
Oriagly, fins a la darrera volta.

El solleric, de l'Hermes-Circu-
lo Sollerense, Frances Arbona
es classificà en el Hoc setè amb
un temps de 435".

Mateu Dominguez guanyador
de le Cursa de Porreres

L'atleta de l 'Hermes-Circulo
Sollerense Mateu Dominguez es
va imposer clarament, per tercera
vegada consecutiva, a la "Terce-
ra Cursa Escola Nova", dispu-
tada el passat diumenge dia 14 a
Porreres, seguit d'en Francesc
Gomariz del Pollença i n'Antoni
Riera del Fidipides.

Dins la categoria femenina
s'impose na Felisa López, del Fi-
dipides, seguida de na Joa-
na-Maria Quintana, de l'Her-
mes-Circulo Sollerense.

quinzè Hoc arnb quatre punts i nou
particles, seguit amb els mateixos
punts empero arnb una partida
més pen Martí Ferrer.

El Hoc dissetè de moment el te
en exclusiva en Sebastià Forteza
amb dos punts i nou particles ju-
gades. També amb dos punts es
troba en Jaume Mascara, empena
arnb deu confrontacions fetes.

I tancant la classificació en
Guillem Sastre amb nou partides i
cap punt en el seu favor.

El Tomeig de moment es un
dels més regulars disputats fins
ara, disputat amb motta esportivi-
tat.

Per cert es diu que en Jordi
Sampol va comentant que si no
aconsegueix imposar-se a n'en
Josep Aguiló a la vinent partida es
menjarà el tac. Bon profit! Emperb
alerta a les indigestions!.

La sorpresa d'aquesta setma-
na ha estat la confrontació entre
en Josep Aguiló i en Miguel Gela-
bert, ja que quan en Pep estava

Juvenil Masculí
Plà de Na Tesa, 28
Joy. Mariana, 54

Jota

Phi de Na Tesa: Massot
(2), Guerola (4), Bastard (6),
Sanchez (2), Jaume (4), Car-
dona, Llobera (8), Sastre (2).
17 faltes, sense eliminats. Re-
cord: no convertiren cap ni un
dels 12 tirs des de la linea de
personal.

Joy. Mariana: Jaume (2), Os-
car (14), Oliver (25), Alfredo
(2), Morell (4), Colom, Fuster
(5), Castelló, Serra, Rodelas
(2), Gonzalez.
10 faltes. Sense eliminats. 2
tirs convertits de 17 intentats.

Altres resultats

Senior Femeni: C1DE,
37-J. Mariana, 48.

Juvenil Femeni: J. Maria-
na, 51-Orisba, 59.

Cadet Femeni: J. Maria-
na, 60-Santanyí, 35.

Infantil Femení: J. Maria-
na, 67-Llucmajor, 21,

Cadet Masculi: Andratx,
117-J. Mariana, 33.

Infantil Masculi: J. Maria-
na "A", 38-Syrius, 44.

J. Mariana "B", 44-Pollen-
ea, 30.

Mini Beisquet Masculi:
CIDE, 17-J. Mariana, 28.

guanyant per 8 a 3 a n'en Miguel
aquest va aconseguir fer una ta-
cada de set, repetint la jugada a la
segona part, amb una tacada de
sis.

Les darreres particles dispute-
des han estat les següents:

J.A. Jorquera, 2-Tomes Plomer
S. Forteza, 0-M. Casasnovas, 2
B. Palou, 2-J. Mascará,
P. Magraner, 2-G. Sastre, 0
S. Burgueño, 2-M. Ferrer, 0
G. Ferrer, 0-P. Jaume, 2
J. Socias, 0-A. Socias, 2
J. Aguiló, 0-M. Gelabert, 2
J. Sampol, 0-JA. Jorquera, 2
J. Quetglas, 0-M. Casasnovas, 2
B. Enseñat, 2-G. Ferrer, 0
G. Sastre, 0-B. Palou, 2
M. Ferrer, 0-P. Magraner, 2
P. Jaume, 0-S. Burgueño, 2
J. Mascaró, 0-J. Quetglas, 2
M. Gelabert, 2-J. Socias, 0

El Tomeig este previst que
acabi el vinent dia vint-i-vuit de
febrer.

Atietisme

Gran activitat dins l'Hermes-Circulo Sollerense
Ciclisme Basque?

MON ANIMAL
TODO PARA SUSANIMALES DE COMPANIA
PERROS, GATOS, AVES, PECES, TORTUGAS, HAMSTERS

PELUQUERIA CANINA
VISITENOS EN CALLE VIVES s/n.
(FRENTE PZA. MERCADO)

INSTALACIONES
Y REPARACIONES ELECTRICAS

CAMBIE AL 220 V.

Elelirqo 
Plaza Antonio Maura, 10 Teléfono: 63 29 46

Teléfono particular: 63 29 76 y63 29 26
SOLLER (Mallorca)



ANUNCIS CLASSIFICATS
SE NECESITA CHOFER con
carnet de primera para tra-
bajos en Mercapalma. Ra-
zón: Cooperativa Agricola
San Bartolomé. Tel. 63.02.94.
Horas de oficina.

SE BUSCA, SEÑORA 0
MATRIMONIO para cuidar
anciano en el Puerto de
Sóller en régimen interno.
Tel. 23.00.33 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, mar-
tes y viernes de 7 a 8 de la
noche. Teléfono 63.34.56.

COMPRARIA pequeño piso,
estudio o altillo convertible
en vivienda. Pasar ofertas
por escrito al Apartado
1 0090 de Palma.

VEN PIS SENSE ESTRENAR.
120 m2. amb porter automà-
tic, instal.lació d'antena
col.lectiva i radiodifusió. In-
formes: Tel. 63.03.83. (De 13
a 15horeside 19a22).

PIEL CONFECCION
A MEDIDA

TOT-PELL
BAJOS EDEN PARK

07108
PUERTO DE SOLLER

SE TRASPASA TIENDA en el
Puerto de Sóller. Totalmente
montada y con género. Pre-
cio interesante. Telf.
63.04.91.

SE PRECISAN CHICOS 0
CHICAS interesados en
aprender cocina internacio-
nal. Llamar al Restaurante
Suizo. Tel. 63.91.39 de 12h. a
3.30 mediodía. De 10h. a 24h.
noche. Transporte solucio-
nado. DEIA.

SE TRASPASA TIENDA en el
Puerto de Sóller. Calle Mon-
tis. Tel. 63 09.98. Llamar de 8
a 10 de la noche.

SE VENDEN MUEBLES habi-
tación de matrimonio. Precio
interesante. Teléfono
63.13.48.

VENDO OPEL CORSA 1-3
GT. Matricula PM-AP, telé-
fono 63.31.66. Llamar de
2030 a 22 horas.

URGE LOCAL
CENTRICO
EN SOLLER

SE ESTUDIARAN TODAS
LAS OFERTAS

RAZON : TEL. 63.30.02
NOCHES

SE COMPRAN MUEBLES an-
tiguos y toda clase de obje-
tos. Carrer de la Rosa, 3. Te-
léfonos: 63.28,73 y 63.10.67.

ES VEN SEAT-127, per pe-
ces de recanvi, practica-
ment noves. Telf. 63.08.79,
de 13h. a 16h.

DISEÑADORA gráfica busca
urgentemente apartamento
o estudio pequeño en Sóller
o Puerto, para alquilar a lar-
go plazo. Tfno. 63.09.99
63.30.45.

HOTEL ES MOLT precisa
ayudante de recepción. No-
ciones de alemán, inglés y
mecanografía. Tfno. 63.90.00.

VENDO FORD ESCORT
1100. Matricula PM-3012-V.
T. 633707 C/ Isabel II, n ° 52-D.

SE VENDE LANCHA diez
metros eslora dos motores
muy buen estado. Lista 5a.
Informes tfno. 63.14.03.

CALLE BAUZA N. 9
TELEFONOS 63 33 1 2-63  33 50

071 00 SOLLER 

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.

1 6 MAR. BURGOS-SANTANDER. - Desayuno y almuerzo en el hotel. Mañana completa para visitar 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 facuttativamente 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 podran comprar el típico queso de Cabrales, y el orujo. A media tarde
regreso al hotel.

1 9 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 más bonito de España. Mañana
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 alojam lento en el hotel.
20 MAR. GIJON-MONASTERIO DE COVADONGA-OVIEDO. - Desayuno, cena y alojamiento en el hotel.
Salida del hotel por la mariana en autocar hacia Cangas de Onis y Covadonga. Visita al Monasterio, Basf-
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 finalmente al aeropuerto de
Barajas para salir en avión a las 2200 horas hacia Palma. Llegada a Palmay FIN DEL VIAJE.

PRECIO TOTAL POR PERSONA 49.900 PESETAS

ESTE PRECIO INCLUYE: BILLETE DE AVION 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
DE ONIS 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.
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Yoga

El mes de febrer començarà
el VI curs de yoga

Redocció per l'Associació 	 Espanyola
de Yoga" i també per l'As-
sociació Belga", i abans de

Josep Garcia iniciarà un Sóller, ha exercit a Barcelona
curs de yoga el mes de fe- ia Palma.
brer. 	 Aquesta 	 sera 	 el 	 sisè Les classes d'aquest VI
any en que aquest professor curs, començaran el mes de
impartira un curs a la nostra febrer 	 i	 seran 	 dimarts 	 i	 di-
ciutat. Josep Garcia que es jous, 	 al gimnàs Sport Club
dedica a aquesta activitat fa del carrer de la Síquia d'En
mes de dotze anys, es titulat Pacó.
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- Una de Correus. Un conegut ciutadà resident al Carrer Roma-
guera, locutor oficial entre altres moites ocupacions, no sud del seu
astorament: "Laite dia, m'avisaren de Correus que tenia una carta
certificada. Era el 21 de desembre. Quina va ser la meva sorpresa,
quan a l'interior hi havia una convocatòria, pero dia 6 de desem-
bre, d'una reunió a Muro. Però el bo del cas, es que els meus
amics murers, havien enviat la carta amb prou temps, concreta-
ment el 21 de novembre. Qui me pot explicar aquest misteri?".
Amic de l'anima, a peu haguessin fet molta més via... Com no sels
va ocórrer?.

- Una d'aparcaments. Un solleric que viu a l'Avinguda de Jeroni
Estades, no acaba de comprendre certes questions circulatòries:
"Com pot permetre la Policia Municipal que aparquin cotxes en el
carril central de la Plaça des Mercat?. És una aberració, un tap mo-
numental i sobretot una incongruència com unes cases, Ara ma-
teix, després de la ja famosa reforma circulatòria, aquella via (Cris-
tòfor Colon i Plaça Mercat), ha vist incrementat notablement el
transit de vehicles, i els embossos són "pa de cada dia". No ho
comprenc...". Ai, mestre, que n'hi ha de coses que no es compre-
nen en aquest estimat racó de la natura!.

-Una de motos. Va ser un tema del qual un altre comunicant ja
ens en va parlar no fa massa. En aquest cas, un solleric que viu a
Ciutat i que ha passat unes setmanes de vacances a la Vall, ens
comenta: "La circulació a Plaça, després i tot de la reforma, es un
caos. En especial les motos, que aparquen alla on els dóna la reial
gana. Són com a nius d'abelles renoueres, davant la indiferència
del qui haurien de posar ordre. Això no crec que passi a cap altre
municipi de l'illa". Sóller "is different"...

- Una de parets tercermundistes: La del camp de futbol. Un re-
sident en aquella zona, ho té clar: "Varem municipalitzar el Camp
den Maiol, i les millores han estat minses. Tans sols la Ilum, pèsi-
marnent concebuda i pitjor instal.lada, i res mes d'importància. Des
de defora, esta. llastimós, amb unes parets velles, lletges i descui-
dades, La porta d'entrada (sense batejar), de pena, i ja no panem
de l'interior. Valga-li que el club ha caigut en bones mans i en certa
manera es van cobrint deficiències". Realment, si altres institucions
locals, tenguessin els dirigents que actualment té el futbol, un altre
gall cantaria...

Molta palla i poc bessó
Es Pages

Ja hem arribat. A l'Ajuntament de Fornalutx no
els preocupa gens ni mica si fan el Port Esportiu a
Sóller. Realment és una postura molt cómoda per
part seva i, també, una manera molt peculiar de ren-
tar-se'n les mans i, així, només estar "banyadets" a
l'hora de rapinyar qualque coseta per al poble, evi-
dentment.

Els ciutadans de Fornalutx, ens mereixen tots
els respectes del món, però els seus polítics -els
que han recolzat aquesta mesura- valgui'm Déu!.

Per cert, el mateix promotor de l'obra del Port
Esportiu és el mateix que ha de fer les obres de les
vivendes de protecció oficial a Fornalutx, o no?. Pot
ésser tengui qualque cosa a veure aquesta decisió
de mantenir-se al marge del recolzament a la cam-
panya contra aquest Port Esportiu?.

Recordau l'amo en Jordi "Batle" que els fornalut-
xencs també van a nedar al Port de Sóller i que el
vostre Port de Fornalutx té tancat l'accés per man-
ca de carretera. 0 pot ésser que la vivor del polític
del P.P. i el seu "séquito" pretenguin obrir un camí
per anar a nadar al Port de Fornalutx amb cotxe,
perquè anar al de Sóller, amb el Port Esportiu, serà
impossible i que el camí sigui un obsequi per "favo-
res prestados".

Sembla mentida:

- Que la tertúlia d'en Ximet i d'altres hagi sofert
un lapsus a causa de la malaltia momentània del
seu coordinador, En Bartomeu. Que et milloris!.

-La tristor de la Plaça a partir de les 8 del ves-
pre.

- Que Veu de Sóller publicàs que el Batle va
anar a esquiar a un l'oc i fos a un altre.

- Que N'Amador CastarIer ja no recordi que som
al N° 35.

- Que les motos ja no facin tanta renou.
- Que a Sóller s'hagi descobert un "Esplèndid

Semental".

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

VENDO PISO en la calle Vi-
cario Pastor, hace esquina
con tres calles, situado a po-
cos metros de la plaza. In-
formes er. oficinas Butano.
Teléfonos: 	 63.10.96
63.28.33.

VENDO PISO en calle Vica-
rio Pastor hace esquina con
tres calles, situado a pocos
metros de la plaza. Informes
oficina Butano. Tfnos.
63.10.96 y 63.28.33.



Per compte d'Obres Hidràuliques

Des de fa aproximada-
ment dos mesos, l'empresa
sollerica EMDECO esta realit-
zant unes importants obres
en el Torrent Major, a costa
del pressupost del Servei
d'Obres Hidràuliques. Les
obres consisteixen en la re-
construcció d'un I lençol de
paret d'uns 40 metres de llar-
gana per cinc d'altaria, a la
banda esquerra del Torrent
Major en direcció a la mar,
una mica abans d'arribar a la
Placeta den Repic.

Per a la reconstrucció del
marge ha estat necessari fer
uns fonaments de formigó
d'uns vuitanta centimetres
d'alçària i gairebé un metre
de gruixa, ja que en aquell
indret el terreny es argilós i
molt empinat i ha de suportar
el 'Des d'un volum considera-
ble de terra.

Es dóna la circunstancia
que aquest marge feia més

de deu anys que havia caigut
I amenaçava greument un
enllevissament de terres que
hauria arrossegat irremeia-
blement la siquia de la font
de s'011a.

Un gorg

A més d'això, 	 s'ha

omplert de pedres un gorg de
grans dimensions que hi ha-
via al peu del mur i està pre-
vista també la posterior en-
cimentació del Hit del torrent
al llarg del marge. Encara que
les obres avancen a bon rit-
me, es calcula que es per-
llongaran, com a minim, un
altre mes.

EMDECO reconstrueix un marge
en el Torrent Major

P.P.

Després de més de deu anys d'haver caigut es repara aquest
marge.

Comunicacions

Es cerca un nou emplaçament per a la boca nord

Les obres del túnel a la banda de Sóller
començaran per ara

Fa dues setmanes saltava la notícia a
tots els periòdics de Mallorca: les obres del
túnel de Sóller es retardaran a causa de les
dificultats sorgides a l'hora d'elegir-ne el
traçat definitiu. En la nostra edició anterior

oferíem unes declaracions del concessionari
Antoni Cuart, qui afirmava que l'obertura del
túnel començaria dins el mes de gener. Ara,
"Veu de Sale( està en condicions d'afegir
noves dades sobre el tema.

Els valents que participaren a l'excursió del mati fan un recés.

Aniversari de l'Estol Vidalba a Escorca
P.P.

El dinar en commemora-
ció del XIX& Aniversari del
grup excursionista Estol Vi-
dalba reuni mes de 60 perso-
nes al restaurant d'Escorca.
La trobada tengué Hoc el
passat dilluns. Alguns dels
assistents havien participat a
l'excursió que es celebrà el
demati, per?) molts d'altres
sollerics, habituals membres
del grup, acudiren en cotxe
únicament al dinar. Després
del menjar, les ensafmades
d'Antoni Frau i les gloses i

poesies de Pere Orpi i molts
d'altres participants col.labo-
raren en que la gaubança es
perlIonges una bona estona.

Fins a Son Colorni

El mati, els excursionistes
que havien de pujar a peu
des de Lluc pel pla d'Albarca
I Son Colom, hagueren de
tornar arrere en arribar a Son
Colorni, perquè el Torrent
de Lluc venia ple d'aigua i
feia impossible de continuar
Ia caminada. Així, ide), pujaren
pel bosc de la Mare de Mu.
Part dels excursionistes, que

ja preveien aquesta contin-
gencia, es conformaren de
fer la volta a La Moleta de
Menut i pujaren a dinar en
cotxe.

Puig Caragoler

Passat demà, diumenge,
el grup solleric es disposa a
envestir la pujada al Puig Ca-
ragoler i al Puig Ciuró des
de Femenia. Els que hi vul-
guin participar s'hauran de
trobar a les 7,30 del mati a la
plaça Constitució, des d'on
iniciaran l'excursió en vehi-
cles particulars.

Excursions a peu

88TARID
laTt

REBAJAS
Jerónimo Estades, 4
Teléfono 63 37 61

15% Deportivas
20% Ropa Deportiva

07100 SOLLER (Mallorca)

CONFECCIONES

CANALS
Descuentos desde 25%

hasta 60%

GRANDES OFERTAS
C/. Lluna, n° 3 1 - Mier

J. SASTRE
Reparación y venta

de electrodomésticos.
Servicio oficial

FAGOR—ASPES
C/. de la Mar, 157, bajos

Tel. 63 06 73

JOWL
Signe de qualitat

1 2
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Obres Els treballadors desconeixen els detalls de les gestions  

La comissió de Béns i Serveis emprèn
el millorament de la recollida del ferns

P.P.

Els entrebancs a l'execució
semblen fonamentats en l'in-
forme que realitzà l'empresa
"Ferrocarril de Sóller, S.A." en
base al projecte presentat per
l'empresa concessionària del
túnel. El ferrocarril, com a em-
presa concessionària d'una
explotació de propietat estatal,

aquest informe en de-
fensa d'aquesta propietat i el
remeté en el seu moment al Mi-
nisteri de Transports. En base a
aquest informe, el Ministeri ha
realitzat els estudis pertinents a
través dels seus propis serveis
tècnics, i ha detectat certes
mancances en el projecte del
túnel. Les conclusions del Mi-
nisteri de Transports han estat
enviades a la Conselleria
l'Obres Públiques del Govern

Balear, qui s'ha vist obligada a
introduir reformes en el projecte
de l'empresa que lidera Antoni
Cuan'.

El traçat i la boca

Tot plegat, les dificultats
són de dos tipus:

• El traçat del nou túnel
corre paral.lel al del ferrocarril i a
una distància aproximada de 60
metres. Aquesta circunstancia, i
el fet que el terreny de la banda
d'Alfabia 	 presenti 	 cavernes,
bosses d'aigua i zones d'argila
determina que la construcció
del nou túnel pugui afectar
greument l'estructura de l'ac-
tualment existent.

• El Hoc elegit per emplacar
Ia boca a la banda de Sóller es
troba massa aprop de la via del
ferrocarril i, a més, precisa de la
construcció d'un ramal d'accés

a l'altura del Pont den Valls. Per
poder construir aquesta carre-
tera d'accés s'hauria d'eliminar
temporalment bona part del ta-
lús de la via, mentre es cons-
trueix un nou marge de conten-
ció. Aixó faria que durant tres
mesos, com a minim, la via fé-
rrea quedas pràcticament pen-
jada i sense marge de suport.

Encariment

Així, id!), actualment s'està
treballant en l'habilitació d'un
nou traçat pel túnel i d'un nou
emplaçament per a la boca de
Ia banda de Sóller. En conse-
qüència, tot fa pensar que es
podria haver d'allargar la longi-
tud del túnel, amb el logic enca-
riment de les obres i, sobretot,
amb la inevitable demora en
l'inici dels treballs a la banda de
Sóller.

Redacció

A l'hora de tancar l'edició
els treballadors de la brigada
de recollida domiciliária del
fems, ens han manifestat la
seva preocupació per la poca
informació que reben de
l'Ajuntament sobre les ges-
tions que fa el batle per millo-
rar el servei. El Consistori, es
decidi per la municipalització
del servei de recollida i acordà
donar solucions sense perdre
el temps. En primer Hoc, s'ha-
via de convocar una reunió de
Ia comissió de Bens i Serveis,
encarregada de començar les
gestions, i els femeters s'ha-
vien d'entrevistar amb el batle
per ser informats directament
del tema.

La reunió que havien de

mantenir dimecres els treba-
Iladors amb el batle s'ha ajor-
nat varies vegades i ara estan
molt preocupats perquè tenen
Ia impressió de que no es fa
res i el batle retrassa el tema.
A causa de la situació limit en
que es troben, han tornat a
manifestar que prendran me-
sures de pressió severes que
no es quedaran en una simple
amenaça

Primeres decissions

Per altra banda, els regi-
dors de la Comissió de Bens i
Serveis han iniciat les gestions
per tractar el tema, en una se-
he de reunions que es perllon-
garan els dies vinents. Dilluns
decidiren una sèrie de punts,
sobre els quals ningú ha in-
format encara als treballadors:

• Nomenar a Bartomeu
Palou, actual responsable de
Ia Brigada d'Obres, com a as-
sessor de la Comissió a l'hora
de concretar el projecte de
millora del servei.

• Crear el càrrec de Res-
ponsable del servei de recolli-
da domiciliaria del ferns, inde-
pendent de la resta de la Bu-
gada municipal d'Obres.

• Crear una comissió en-
carregada del funcionament
de la recollida de ferns.

- • Encarregar als Serveis
Tècnics municipals la redacció
d'un projecte d'estació trans-
feridora de residus sòlids.
Aquesta estació es situaria ini-
cialment en el solar de l'actual
abocador de La Figuera, previ
el necessari buidat de part
dels residus allà dipositats ac-
tualment.




