
Revaloritzades les pensions
de la Seguretat Social

Lae punkin* minimes de jubleci6 oscl.len entre les 44.8551Ies
33.115 ptes. mensuals.

66.980 ptes.-mes si te
cónivae, _i a les 56.925 si_ _ 
no en té.

En cas d'invalidesa
permanent absoluta per
majors de 65 anys,
pensió ha quedat esta-
blerta en 44.655 ptes. si el
beneficiari té cónjuge a
càrrec, i en 37.950 ptes.
cada mes si o enté.

La pensió per orfane-
sa ascendeix a 11.210
ptes.-mes per benefician,
i a 36.180 ptes. si l'orfane-
sa es absoluta.

Els subsidis minims
per invalidesa provisio-
nal i !large malaltia que-
den establerts en 32.900
ptes. cada mes si el bene-
ficiari té cónjuge al seu
càrrec i en 28.155 ptes. si
no té cónjuge.

Pensions del S.O.V.I.

El mateix Conseil de
Ministres acorde també la
fixació de les pensions
minimes dels beneficiaris
del S.O.V.I. per l'any 1990,
que queden establertes
en les quantitats men-
suals següents:

• Vellesa o Invalidesa,
27.130 ptes.

• VidUilat d'un bene-
ficiari major de 65 anys,
23.185 ptes.

• Vidu'llat d'un menor
de 65 anys, 19.970 ptes.

En el darrer Conseil de
Ministres celebrat la set-
mane anterior, l'executiu
nacional aprove la revalo-
rització de les quantitats
mínimes que atorga l'Insti-
tut Nacional de la Segure-
tat Social en concepte de
jubilació, invalidesa,
tat, orfanesa i d'altres
pensions corresponents a
l'any 1990.

Jubilació i viduitat

D'acord amb aquesta
revalorització, la jubilació
minima d'un pensionista
major de 65 anys sere de
44.655 ptes. cada mes si
té el cónjuge a càrrec seu,
i de 37.950 ptes. si no té
cánjuge.

Si es menor de 65
anys, rebre 39.070 ptes.
en el primer cas i 33.115
en el segon.

Les pensions minimes
de viduitat seran de
34.575 ptes. cada mes si
el beneficial es major de
65 anys, i de 24.970 ptes.
si no arriba als 65 anys.

Invalidesa i orfanesa

Pels grans invidids
permanents, la revalorit-
zació minima arriba a les

Redacció

El 'Newsom'', quasi 50 anys entre els science.

Perillosa passa enrera d'un
decepcionant Stoller (0-0)

Toni Oliver

Va patinar el Sóller. El resultat no pot sorprendre ningú
pel vist al terreny de joc. Tot el contrail, si havia de sortir un
guanyador, era clarament el Porto Cristo, que sense demos-
trar res de l'altre mán, va disposar de les millors i més clares
ocasions de gol, inclosos tres remats als pals sollerics.

Mal viatge per a intentar recuperar algún positiu. Un Cala
d'Or magnificarnent classificat, és favorit per al proper partit
de diumenge. La directiva local, ha decidit donar la baixa al
jugador Carnicer pel seu baix rendiment, i al temps, s'estan
cercant reforços. Hi ha una conciéncia clara que s'ha de fer
tot el que es pugui, per salvar la categoria. Encara s'hi esta a
temps. Queda gairabé mitja lliga per davant. No queda altre
remei que buidar-se a cada partit. Començant per demà a la
canxa del Cala d 'Or.

A Cale d'Or, Oscar Camicerjugari l'últim partit amb la samarreta
dei Mier. Club ¡Jugador, han arribat a un acord per rescindir el

contracte. (Foto Sampedro).
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Fornalutx

L'Ajuntament sois
podrá incrementar

el :361 urbil
en dues zones

M.I.

Núm. 36 	 75 Ptes.

Economia

30 entitats solleriques en
contra del Port Esportiu

Els Amics de l'Entom de Sóller ja tenen en ma les primeres
trenta adhesions d'entitats comarcals que rebutgen el Port Espor-
tiu d'en Cuart. Entre elles ca] destacar l'Ajuntament de Deiri, el
Ferrocarril de Seller i agencies de viatges, com la de Necker-
man. També nombrossos claustres de professors, entitats socials i
culturals s'hi sumen; i tot s'afegeix a les firmes dels sollerics parti-
culars. Diumenge vespre hi ha assemblea dels Amics de l'Entorn i
els nostres lectors poden ampliar informació a la pagina onze, on
s'hi trobe un detallat comunicat del col.lectiu.

Redocci6

Amb motiu de la celebració del centenari de la
fundació de l'ordre dels Sagrats Cors de Jesús i
Maria aprofitant per fer un reconeixença a aquesta
ordre que du establerta a Sóller 70 anys, un grup de
gent diversa i entre les que figura VEU DE SOLLER,
han posat en marxa retre un homenatge a THer-
mano Rafel". l'Hermano", ha estat una persona es-
timada per tots els sollerics, tant pels que estudia-
ren al Convent com solsament per aquelles perso-

Futbol

L'Ajuntament de For-
nalutx proposà a la Co-
missió del Patrimoni His-
!brio Artistic incrementar
el sa urbà del seu terme
municipal.

Aquest mes de gener,
aquesta Comissió be&
Ia major part de la pro-
posta, i de les cinc zones
presentades sols es per-
metrà augmentar el sõl
urbà en dues: La zona
aprop del cementiri, i als
voltant d'un camí molt
aprop del centre de For-
nalutx.

Jaume Martorell, Di-
rector General de Cultura,
expose que la causa de la
denegació era la següent:
"...la idea municipal podía
convertir el casco urbano
de Fornalutx en intensivo,
mientras que en la actua-
lidad se mantiene como
extensivo".

Filla de Jeroni Estades

Va morir Magdalena
Estades als 101 anys

Redacció

El passat dia 18 de gener va morir a la Casa de Familia Mare de
Deu de la Vick:Tie, Magdalena Estades Castanyer a l'edat de 101
anys. Sens dubte era la persona més vella de tota la nostra comarca.

Magdalena Estades va néixer el dia 6 de desembre de l'any 1888,
i era filla de I'Illustre Jeroni Estades, promotor de la construcció del
Ferrocarril de &filler i diputat pel partit maurista a Madrid a principis
d'aquest segle.

Magdalena Estades era una persona molt estimada per tots els
qui la coneixien, fet que queda prou demostrat quan, en motiu del
seu 100 aniversari, el poble de Sóller li va retre un homenatge.

Descansi en Pau.

Celebració del Centenari de la congregado dels SS.CC.

ts prepara un homenatge
al "Hermano" Rafe!

nes que el varen conèixer per simple casualitat.
Rafe Orell Martorell, neix a Pollença el 25 d'abril

de l'any 1917 -actualment té 73 anys-. Arriba a
Sóller el mes de gener de 1942, quan solsarnent te-
nia 25 anys, després d'haver passat 7 anys a Roma,
un cop haver acabat el seu noviciat, que havia co-
mençat a Sant Honorat l'any 1933. Va ingressar per
pernera vegada a Uuc l'any 1928 com a Blavet i
—comenta ell— "Jo era es passador de bacines ofi-
cial, tota la vida he fet el mateix".

A la propera edició de VEU DE SOLLER, oferi-
rem una entrevista amb "I'Hermano".
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Noces d'argent
El passat dissabte dia 20 de gener, la pareils formada

per Margalida Rufian Morell i Domingo Bernat Sans celebra-
ren, en companyia dels seus familiars i amies, els seus 25
anys de feliç matrimoni, assistint a la Celebració Eucarfstica
que es va celebrar a l'Església de Sant Ramon de Penyafort.
Després es dirigiren al Restaurant Sol i Sombra, on els servi-
ren un esquisit sopar. El grup musical Coktail va amenitzar la
festa amb les seves melodies.

Enhorabona!

El nin Benet Francesc Oliver Noguera, fou batejat a
l'església de L'Horta dia 20 del mes de gener. L'acompanya-
ran, tots golosos, els seus pares Benet i Margalida i el seu
germé Marc, i demás familia. Entre confits i confits celebra-
ren la dolça satisfac,ció d'un nou infant.

Horaris de les celebracions de
l'Eucaristia dominical

Horari d'hivem

DISSABTE DIUMENGE

19'00 830 10'00
19'30 1800
2000

1 8 30
1900 900
19'00 1900
19'00 1900
19'O0 1900
1830 900 1200 2000

17'00

Convent Sagrats Cors
Port de SNI&
Biniaraix
L'Hospital
Deià
Fomalutx
L'Horta
Sent Felip
Sant Bartomeu
Menestir de I ' Olivar

Sut .1( 'I , i1
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Sáller
Deduncions

- MARIANA INOCENCIA Serra Pastor. Va morir dia 13 de
gener de 1990 als 89 anys.

- JOSEFA Ripoll Socias. Va morir dia 14 de gener de 1990
als 85 anys.

Naixements

- LAURA, filla de Francisco Ludeña i Catalina Rotger.
Nascuda dia 11 de gener de 1990.

Matrimonis

-CATAUNA Borrás Bernat i CRISTOBAL Puig Vicens Casats
dia 13de gener de 1990.

-Avui
de gener Pe11990.
Divendres.

Avui: dia 26 Sant Poli-
carp i Santa Paula.

Demà dissabte dia 27,
Sta. Emeri.

Diumenge, dia 28, Sant
Carlemany.

Costumari

La festa de St. Poli-
carp és deguda a que la
tradició conta que
aquest sant va aparéi-
xer damunt la muralla
de Sta. Madrona a Mon-
juic i va aconseguir que
les tropes de la ciutat
de Barcelona obtin-
guessin una victòria.

Sta. Paula vídua era
Ia patrona de les fadri-
nes del barri del Pedró.
També ho era de les
mocadores, que eren
les dones que duru-
guen la matança del
porc.

26 El Temps
Estació de sa Vinyassa

Record de Fred
d'aquest hivem 0,6

graus baix zero

TEMPERATURAS
	

PLUJA
Maxima 18,2 ° dia 24
	

0,5 litres dia 18
Minima -0,6° dia 22
	

0,5 litres dia 19

El passat cap de setmana, i part d'aquesta, hem seguit
gaudint del temps que es normal amb una situació anticiclò-
nica en el mes de gener, i que es prou coneguda com les
típiques "Calmes del gener".

Aix?) ha fet que seguissim disfruntat d'un temps realment
bo, assoleiat i amb temperatures agradables durant el dia i
pel contrari, durant la nit al termòmetre ha davallat molt fins
al punt que la matinada del dilluns es va registrar la minima
més baixe d'aquest hivem en 0,6 graus sota zero.

Sembla que l'anticicló comença a retirarse i a l'hora de
fer aquest crònica (dimecres vespre) els pronòstics apunten
cap a una possible situació de ponent. Si això es consolida
hi haurà porques possibilitats de pluja, perque per ploure de
debò en aquestes dades ha de ser amb una forta tramunta-
nada.

Ja ho diu el refranyer popular:
Per ploure de bona gana,
ha de ploure de tramuntana.
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y
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Cercau dotze mo-
nedes de diferents
paisos. Se llegei-
xen de dreta a es-
querra, d'esquerra
a dreta, de d'alt a
baix, de baix a d'alt
i en diagonal, a
l'indret i a l'enre-
Niés. Amb les res-
tants Iletres es
podrà Ilegir un dit
d'aquesta epoca
de l'any.

Solucions al trencaclosques de/ passat número: Minolta -
Canon - Fujica - Nikon - Pentax - Konica - Yashica - Kodak -
Olimpus - Polaroid. Al dit Pel gener tanca la cisterna, l'aigua
del cel es dolenta.
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Ntritiment de Nor 	 630200/0204
Noire MunicOel del Pat 	 630101
Nuntarnent de Fanai* 	 611901
Ajtritiment de Dei 	 639077
Juljet de Sókr 	 630348
Noise 	 632611
%cime 	 630502

Poiziekrictel 	 620200
PaltiekriiieWrgencies 623721
Guirtie GA 	 630203
Bonters 	 622500

Unir" Ssiike 	 C33011
Cieu Ri* 	 €30845
Meljede Guircie (A ax) 633721

Ment 	 633231
Esomaidor 	 633561
Cerner* 	 631429
Reeidexie+bvici 	 620777
Derain 	 630642
Canus 	 €31191

Ges', 630128
Senei Fume 	 E30811

Ges' sa. (seres) 	 630198
TIGE' sa. (1kgerxies) 	 0103
Umtali &irait 	 eacov
Obrescle Port 	 633316433

AS.CP.(Ca'nOtte) 	 0421
CictioSalerenee 	 6312C6

Urtin 'Se Boliguela' 	 630163
Delenen Solerenee 	 631556

%marri de Seller 	 €3313o
Cle Terme Mies' 	 631170
Cie 'l'ancrera' 	 632C61
Ptrede TaGeks Port 	 enom
Parade Taie-Sder 	 630571
Prude Trefe-Se Torre 	 631379
AulccersUorrpeit 	 202125
Aulocers Rie 	 f32821
Mixers Repic 	 630567

Adeekton08,00-10,40-100-
15,15-19,45
ailloPaim045-09,15-11,50-
14,10-18,33.

TRIUMVIRS

klbrArt05,55 - 05,55 -07,C0 - 8,00 -
1:43,00 - 10,C0 - 11,00 - . 12,00 -lac° -14,00- 15,00 -
16,00 - 1 7,C0 - 17,55 - 19,00 - 20,00 -
'20,45
(21,00 Blum:mai Faim).
Pahafir:C6,20- 07,33 -08,25 -09,30
- 10,30 - 11 - 12,30 1325 - 14,30
- 15,30 - 16,33 - 17,30 - 18,3o - 19,30 -
2020 - 21,10
(21 20 Disnenges i Relus).
AMI Be tanvies (mals ant
erleçan art antedes y sortides dols
tens.

AUTOCARS

f07,33*- 1O,- 12,00'

15,C0 - 19,00
Patdskikakiii-
Kddawarm-Pakr
07,30 - 09,30' - 14,l- 1- 17,30.
DeikPondoStike06,15'- 10,45 -
12,45' - 1545 - 19,45.
Deli-VallamosapPairat 08,03 -
1O,- 15,00 - 16,30' - 18,011

(*) Es storineá ciumengesi les-
bus.

SLiferPortdePalenprt73,00.
PortdeSidst-PortdsPoirom09,30.
PondePokapt-Sedkr:16,00.

•AROUNS

PondeSciar-SoCabbra.
10,- 15,.
SipCslant-Pond•Sedlor
12,Œl- 16,45

PARSIACIA
GUARDIA

A l'Ajuntament (Policia Municipal) vos
incicaran la tarnicia a
la quel vos podeu
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Sorteig d'ahir dijous,
dia 25 de Gener

9	 11	 12
23 	 36 	 44
-Comp. 27-

Ir ki o.n.c.e.
Dijous, 25- Gener 	 01.092
Dimecres, 24- Gener 	 12.185
Dimarts, 23 - Gener 	 06.322
Dilluns, 22- Gener 	 76.895

Divendres, 19 - Gener
01.082 (Serie 182)

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

Nota de Redacció
Demanem excuses per l'error cornés en l'edició de l'entrevista

a D. Joan Oliver. A la resposta a la pregunta "Pensa que qualque
dia desapareixerà el Puig Major com a zona militar'?" hauria de dir:
"Jo sempre he dit que si els militars no tenguéssim el Puig Major,
Aviació Civil l'hauria de crear perquè hem de tenir en compte que
Ia tecnologia del Puig Major serveix de pont als civils".

Nota de interés
Radio "La Luna". L'espai "Mallorca 6000" que s'emet els

dissabtes passa a emetre els divendres de 22 h. endavant.

TRENCACLOSQUES

PUNTS DE
VENDA

Saler: 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 &Iller
TEL.6334 56
CONTESTADOR

AUTOMATIC
ATENCIO PERSONAL

DE I 8 A 20 HORES



Dins el programa de Prevenció de Toxicomanies

Es presentà el tríptic informatiu
sobre la campanya anti-drogues

L'Ajuntament de Sóller ha editat aquest mes de gener un  tríptic informa-
tiu en el qual s'explica en què consisteix la Campanya sobre la Prevenció
de les Toxicomanies, quines són les entitats que prenen part en aquesta
tasca, i a qui va dirigit. En total s'han imprès 5.000 exemplars a cinc colors
distints, que seran repartits a travers de les escoles i altres mitjans, a la
població de Sóller.

M. Igniuko

Dus passat es presenta el fulletó en un acte
organitzat per totes les entitats que fan possible
el procjrama. Els representants de les entitats
col.laboradores que informaren sobre el treball de
prevenció foren: L'Assistent Social de l'Ajunta-
ment, Onolve Bisbal, Paquet Gual, President de
Ia Comissió de Sanitat i Serveis Socials de l'Ajun-
tarnent, Ueda Vázquez presidenta de la Creu
Roja Local, Tonie Arbone d'Acció Social de la
Pandquia i els dos responsables del Servei d'In-
fonneció j Prevenció de l'Abús de les Drogues del
OM.

Bs ponents explicaren la ha general del
prona que té una durada de quatre anys i que

l'any 1.988 ant de la creació del Grup de
Prevenció de les Toxicomanies a Sdier, i tombé
concretaren l'estragagia a seguir aquest mateix
any. Que& der que el problema de l'abús de les
drogues es pot prevenir actuant conjuntament pa-
res, personal sanitari i educadors.

Born &cade

L'acte fou molt peactic i en la mateixa presen-
tació s'intime del calendari de reunions que man-
tindran els pares amb els assistents socials, i es
dotale/an les Nistes dels pares inscrits. Els mem-
bres de la tata insistiren en que la difussió del
programa és necessária pub< s'ha de concienciar
a tota la població, i per aquest motiu l'edició dei
fulletó fou ben rebuda entre eis assistents a l'acte,
que super& el nombre de 50 persones.

Nombroses persanes maladroit a le presentaci6
del trip& NOM per l'A/tintement

CAMPANYA 
PREVENCIÓ

DE LES 
TkicomAN6 A

SÓLLER

AJUNTAMENT DE SOLLER

Fornalutx

Els veins organitzen un ball de disfresses
P.P.

Un nodrit grup de fomalutacencs amb moite
merxe ha organitzat pel dilluns de ratte setmana,
dia 3 de febrer, un ball de disfresses que tendre
per escenari eis soterranis de l'aparcament
públic, al costat de l'Ajuntament.

L'objectiu de la revetla, a mes de passar-s'ho
be, consisteix en recaptar fons suficients per po-

der muntar grups de comparses i disfresses indi-
viduels amb els quais pensen participar a la Rua
de Sóller.

Els organitzadors han sol.licitat l'ajuda i parti-
cipació de tot el poble en aquesta festa, tant
grans com petits, arnb disfressa o sense. De
moment, els propietaris del restaurant Ca n'An-
tune ja s'hal oferit a proporcionar la música ne-
cessaria, amb la participació d'un home-orques-
tra o una altra actuació consemblant.

Jornada de treball, vacacions i plusos, aspectes més destacables

Els treballadors de la Brigada presentaren
la seva plataforma reivindicativa

Com hem anat informant oportuna-
ment, el malestar entre els treballadors
de la Brigada municipal d'Obres que
realitza nombroses activitats per comp-
te de l'Ajuntament, des de la recollida
del ferns, fins a la neteja de carrers i
places, instaliació i conservació de

l'enllumenat públic, manteniment de la
depuradora, atenció de la xarxa d'aigua
potable, sepultura de cadàvers, etc., és
de cada vegada major a causa dels bai-
xos salaris, de les dificils condicions de
treball i de la manca del material neces-
sari per desenvolupar la seva tasca.

[GIBOMBA ELIAS
C/. Victoria, núm. 50-A. Telf. 63.23.71

SOLLER

DROGUERIA
CAN PERE BERNAT
20% en pinturas
MALLORQUIMICA

Cetre, 8- Tel. 63 2084

ASSEMBLEA
"Amics de l'Entorn de Sóller"

Diumenge, 28 de gener, 19 h.
Can Dulce, Gran Via núm. 15

Es convoca tots els,
interessats

—Informació de la campanya.
—Pròximes accions populars:
—Suggeriments.

cartioliver

BOSSES
DE PLASTIC

ALUMINI
INDUSTRIAL

Carrer Victòria, 1
Tel. 63.12.88

SOIL ER

CALLE BAUZA, N°9
TELEFONOS 63 33 12-63 3350

07100 SOLLER 

FIN DE SEMANA EN ANDORRA
ITINERARIO DEL VLVE:
02 MAR PALMA -BARCELONA -ANDORRA. — Presentación en el aeropuerto de Palma a las 05'00 horas para salir

en avión con destino a Barcelona. Salida a las 0600 horas. Tras
treinta minutos de vuelo llegada y acomodación en el autocar. Salida
hacia Andorra. Llegada a media mariana al Principado. Acomodación
en el hotel, cena y alojamiento. Día totalmente libre para realizar
compras.

03 MAR ANDORRA. — Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Día totalmente libre para las compras, o
bien también podran realizar alguna excursión facultativa en Jeep por este maravilloso Valle.

04 ANDORRA -BARCELONA -PALMA. — Desayuno en el hotel. Mañana completamente libre para realizar las Ut-
mas compras. Por la tarde a primera hora saldremos en autocar hacia
Barcelona. Llegada a la Ciudad Condal y traslado al aeropuerto para salir en
avión a las 21'00 horas hacia Palma. Llegada a Palma y FIN DEL VIAJE.

PMI() TOTAL POR PERSONA 	 24.500 PIS
Suplementohabitación individual 	 1.800 PTS
ESTE PRECIO INCLUYE: Billete de avión de Palma-Barcelona-Palma.

Autocar durante todo el recorrido descrito en el itinerario.
Hotel 3 estrellas en media pensión.
Acompañante desde Palma y Seguro Mondial Assistance.

IMPORTANTE. — PARA ESTE VIAJE ES IMPORTANTE EL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD EN VI-
GOR. ES INDISPENSABLE LA PRESENTA CloN DEL CERTIFICADO DE RESIDENTE.
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Sorvois Socials
	

Brigada municipal

Redacció

Corn a conseqüència
d'aquest malestar, els treba-
lladors que realitzen la recollida
domiciliària del ferns convoca-
ren una vaga dues setmanes
enrera, que fou posteriorment
desconvocada clavant les
promeses de negociació d'un
acord entre els representants
dels treballadors i els represen-
tants municipals.

Plataforma

Des d'aquell moment, els
treballadors s'han reunit pend-
dicament amb els seus repre-
sentants sindicals a fi de re-
dactar una proposta concreta
que serveixi corn a base de les
negociacions amb l'Ajunta-
ment.

Aquesta plataforma reivin-
dicativa ha estat presentada al
Batle a principis d'aquesta

setmana, i s'espera que prest
es constitueixi la taule de ne-
gociació per discutir el tema.

Reivindicacions

A més de l'aprovadó de la
taule salarial, que es discutira
apart, la plataforma presenta-
da es posa forte en una série
d'aspectes que creim interes-
sant reproduire

• Jornada laboral: 37 h.
30 m. setmanals, comptant 20
minuts de descans diaris. Es
podrà obligar a completar la
jornada fins a les 40 hores
setmanals, perd cobrant la di-
ferencia d'hores amb un 75%
d ' increment.

• Descans setmanal:
dos dies complets.

• Vacances: 30 dies na-
turels, que es podran dividir en
dos pariades de 15 dies. Si no
es poden disfrutar entre juny i
setembre, s'afegiran 5 dies
més de vacances.

• Plus de noctumItat: les
hores treballades entre les 10
del vespre i les 6 del mati es
cobraran amb un suplement
del 25%.

• Plus de penoshat (tre-
ball a la intempérie, dors de-
sagradables, horaris no habi-
tuais, etc.): 15% d'increment
sobre el salari base pels obrers
que treballen en aquestes
condicions.

• Plus de perillosttat
(contacte amb cadàvers, risc
d'accident, etc.): 20% d'incre-
ment sobre el salari base.

• Plus de toxicitat (riscs
biològics, perills de contami-
nació, etc.): 25% d'increment.

• Vestuart l'Ajuntament
haura de proporcionar la roba
de feina d'hivem i d'estiu, que
sera d'utilització obligada, a
mes de guants, equip reflec-
tant noctum, botes d'algue,
etc. També heure de propor-
cloner un local destinat a ves-
tuari i taquilles per la roba. .



S'anu1.16 la pujada al
Puig Caragoler

P.P.

Per malaltia del guia de
l'excursió, el diumenge pas-
sat s'hagué d 'anut lar la pu-
jada al Puig Caragoler.
Aquest contratemps no fou
obstacle suficient per a que
els 14 excursionistes que
s'havien donat cita a prime-
res hores del mati renuncias-
sin a la passejada muntan-
yenca setmanal. Aixi es que,
de la rnA de Joan Torrens,
pujaren en el Garnie) de linia
fins al pia de Son Torrella,
des d'on travessaren fins al
Portell de la Costa i, des-
prés de passar pel Penyal
Xapat, baixaren per Forna-
lutx i Binibassi.

Sopera Son Penyaflor

Com ja va essent tradi-
cional, cada grapat d'anys es
reuneixen a una finca de
muntanya els excursionistes
integrants del grup Estol Vi-
dalba, per recordar les eixi-
des quinzenals i gaudir d'un

dia de germanor i de sopar
en comunitat clavant un plat
tipic de la cuina mallorquina.
En aquesta ocasió foren més
de 50 les persones que es
reuniren a Son Penyaflor, a
les faldes del Castell d'Alaró,
on compartiren un suculent
sopar de fava parada obse-
qui dels propietaris de la
possessió. Al final, les diapo-
sitives de les excursions rea-
litzades ajudaren a passar la
resta de la vetlada.

El Pal de Formentor

Per dilluns, dia 29, Estol
Vidalba organitza una nova
excursió al Pal de Forman-
tor. La pujada es faré des de
les Cases Velles de For-
mentor i la baixada per Cala
Figuera i la platja de For-
mentor. Sembla que la puja-
da pot ser interessant per la
meravellosa panoràmica de
l'entorn. Els interessats s'han
de trobar a les 7 del mati a la
plaça Constitució per iniciar
Ia primera part del recorregut
en cotxes particulars.

Es missatgecarrega as sacs l'amo. Uni s'alti, /a fan olil

La Policia
Municipal
descobreix el
cadáver d'un home

El dilluns d'aquesta setma-
na, devers les quatre del cap-
vespre, una persona resident
en el carrer de Sant Pere posé
en coneixement de la Policia
Municipal les seves sospites
sobre la possible desaparició
d'un veí del mateix carrer, per-
gué feia més de dos dies que
no el veien i la porta de la casa
romania tancada. El desapare-
gut vivia totso/ i no tenia altres
familiars que uns nebots a Porto
Colom, que foren immediata-
ment avisats.

Temps després trobaren es-
tés al Rit el cadáver del
seu ocupant. Immediatament
sol.licitaren la presencia del
metge facultatiu, que no pogué
fer més que certificar-ne la de-
funció per mort natural, d'un
atac.

El difunt era Joan Munta-
ner Bordoy, "En Joan Pitxur,
de 74 anys d'edat.

Can Dulce ha
editat el
Pronòstic
Solleric 1.990

Aquest mes de gener
de ha tomat sortir al carrer
el Pronòstic Solleric
d'aquest any 1.990.

En el llibret s'hi po-
den trobar informacions
mon interessants i cu-
rioses que succeeixen
durant l'any, a més del
calendari.

L'autor es firma Mes-
tre Xim Xarró, i ha estat
realitzat per Bartomeu
Rosselló i per Joan Cas-
tanyer llicenciat en história,
amb la col.laboració de
Joan Puigserver.

L'Associació Solleri-
ca de Cultura Popular ha
patrocinat per segona ve-
gada l'edick5 i ha regalat
un exemplar a tots els
seus socis. Es troba a la
venda a l'Estanc de Plaça i
també a la llibreria Cala-
bruix.

Conferència
sobre
agricultura
i Mercat Comú

El Ministeri d'Agricultura,
Pesca i Alimentació ha orga-
nitzat una série de confe-
rències dirigides als page-
sos, mitjançant les quals in-
tenta explicar els criteris po-
lítics que aplica Comunitat
Económica Europea en ma-
tèria d 'ag ricultura.

També la delegació a Ba-
lears ha oferit als Ajunta-
ments de les Illes la celebra-
ció d'unes xerrades sobre
aquest tema que, a Sóller es
faran amb el el suport de la
Cooperativa Agricola
dia 30 de gener es des
gara a Sóller el tècnic Bai-
tomeu Simonet, qui disser-
tara sobre el tema "Política
Agricola a la C.E.E.". Sera a
Ia sala de "La Caixa" a les
2030 hs.

Un camió
arrabassa els
fils d'electricitat
d'una vivenda

Un camió pro-
pietat de Trans-
ports Muntaner,
arrabassà el passat
dimarts els fils
d'electricitat d'una
vivenda del carrer
Pere Catany nume-
ro 6 i propietat de
M.L.M.

No hi ha hagut
mals més greus i el
causant i la perju-
dicada s'han posat
d'acort i les despe-
ses correran a cà-
rrec de l'assegu-
rança.

IV curs de
Ball de Saló a
Can Dulce

El proper dia 30 de ge-
ner comença a Can Dulce
un curs de Ball de Saló per
aprendre a dansar valsos,
pasdobles, tangos, "cha
cha cha" i qui sap si
I 'alambada...

Es la quarta vegada
que l'associació organitza
un curset de ball modern.
Ja a Can Cremat s'en du-
gueren a terme dos, i l'any
passat es torna a repetir
amb molt d'èxit.

En aquesta ocasió se-
ran els professors Robert i
Paula Mayol que conduiran
les classes. Tendra una du-
rada de dos mesos, i l'ho-
rad sera els dimarts a les 9
del vespre.

Conferência
d'apicultura per
a la Tercera
Edat

Dijous dia 1 de fe-
brer, si no hi ha nove-
tats hi haurà una inte-
ressantíssima conferèn-
cia d'apicultura, sobre
el món de les abelles,
que ens oferirà el P.
Barceló del Convent,
que de fa poc ença ja
es troba entre els jubi-
lats.

Ja fa molt de ternpS
que volíem de les expli-
cacions sobre aquests
animalets i el seu món,
però les seves obliga-
cions l'obligaven a re-
trassar aquesta confe-
rència.

Aquesta es farà a
les 4 del capvespre al
local de l'Associació a
Can Cremat.

MARMOLES BlINISSALEM S.A.
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Excursions a peu Durant tres diumenges i baix del Teix  

Es cullen trullades a benefici de La Mostra
Redacció

Diumenge passat, dia 21
d'aquest mes, un grup de
persones de l'organització
de la "Mostra Internacional
Folklòrica" i aris simpatitzans
sollerics, anaren a fer una
collida d'oliva a un olivar si-
tuat a baix d'es Teix, i que
és propietat d'en Janó de
s'Ermita.

Cal destacar que l'oliq
que s'obtindrà de l'oliva
collida serà destinat, en pri-
mer Hoc, a la venda als parti-
culars i la resta sera estorjat
per a la X edició de la "Mos-
tra".

Aquesta collida d'oliva és
una de les diverses activitats
que esta realitzant i l'esmen-
tada organització per a re-
captar fons per tal de poder
realitzar, enguany, la desena
edició de la "Mostra", i s'es-
peran que diumenge vinent i
també el següent es torni
anar-hi.

Des d'aquestes pagines,
els membres de l'organitza-

ció volen donar les gracies al
propietari de l'olivar (en "Ja-
no de s'Ermita) per la seva
gentilesa a l'hora d'oferir

l'oliva i volen convidar totes
les persones interessades
en participar-hi, poden con-
tactar amb n'Esperança

Jaume ("Gent Menuda") o
diumenge mati a les 8,30 h.,
ésser a Plaça disposats a fer
moltes trullades.



I com ho feim?
Després de més de mig any de sortir al carrer

cada divendres, ens ve de gust explicar a tots els
nostres lectors com feim possible aquesta edició
des de Sóller mateix.

El treball setmanal

L'equip de Veu de Só/ler el formam un grup de
persones que treballen en diversos camps. En pri-
mer Hoc, els que escriuen les noticies o reportatges,
treballen en equip o individualment durant qualsevol
dia de la setmana. Aquests col.laboradors, que
formen l'equip de redac-
ció, es reuneixen un cop
a la setmana per planifi-
car l'edició següent i per
repartir el treball. Per altra
banda, el dilluns a partir
de les vuit, i el dimarts i
dimecres, a partir de les
sis de l'horabaixa, la re-
dacció del setmanari
s'omple de col.labora-
dors: els que porten els
escrits per ser publicats,
els que es dediquen a
corregir articles i com-
pondre les pagines del
setmanari, els que s'ocu-
pen de la publicitat i de la
secretaria. Durant agues-
tes hores, persones quali-
ficades es dediquen a
estructurar i donar forma
a les pagines i a corregir
gramaticament i ortogrà-
fica els articles dels
col.laboradors, inclús els
del propi cap de redacció.

L'opinió dels lectors

Si heu seguit la nostra
publicació, haureu cons-
tatat que dedicam una
plana a opinió. Es l'espai que reservam a la gent
que vulgui opinar Iliurement sobre un tema. A dife-
rència dels escrits dels propis col.laboradors,
aquests articles són subjectius i expressen la idea
del firmant. Els habituals d'aquesta secció, i així ho
explicam a les persones que comencen a utilitzar la
plana, saben que els escrits han de tenir un maxim
de Mies, i també estan assebentats que els seus
escrits es corregeixen. El volum d'escrits d'opinió
que ens arriben cada setmana fa que hi hagi un
ordre de prioritats: cartes al director, actualitat del

tema, prioritat als firmants que fa temps que no
escriuen...

La diferència entre un article d'opinió que abans
hem definit, i el treball d'un col.laborador és ben cla-
ra: aquest escriu limitant-se a redactar els fets suc-
ceits, i aixi, després d'informar-se, el lector pot criti-
car positiva o negativament el fet.

Treball rigorós

La feina la feim d'una manera altruista, d'igual
manera que actua molta gent que treballa per altres

entitats de Sóller, i procu-
ram ser molt humils i ho-
nests amb tot i tots.
Sempre procuram que
l'edició sigui digna i amb
un elevat nivell informatiu.
Els col.laboradors que
començaren i continuen o
els que s'han afegit a la
nostra tasca, han com-
pits que han de treballar
objectivament, i que indi-
vidualment cada un pot
millorar amb l'ajuda dels
altres companys. Encara
que sempre anam a la re-
cerca de la font d'infor-
mació directa, feim errors
que rectificam si encara
hi som a temps.

Impressió final

Les pagines, i no ho
voldríem, finalment s'im-
primeixen a Palma; algu-
nes vegades un de no-
saltres va a veure els ori-
ginals de les pagines im-
preses per detectar de-
fectes d'impremta. Cada
setmana surten al carrer
entre 1.400 I 1.600

exemplars. La xifra de subscriptors que confien en
nosaltres, sobrepassa el centenar i creix modera-
dament perd amb constancia. No tenim cap capital
que mantengui Veu de Sóller, i els anunciants ens
ajuden a financiar el cost elevat de l'edició, i per ai-
xò procuram que tenguin de nosaltres un bon ser-
vei.

Sols ens queda afegir que estau convidats a ve-
nir a veure'ns i, si ho desitjau, a collaborar amb no-
saltres ja sigui donant o transmetent informació,
perquè no!

Ve'u'de
SNIP
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Moments decissius 	 La nostra Veu
Grup d'opinió

Al Ilarg de la seva histò-
ria i evolució, els pobles
s'han d'enfrontar a situa-
cions compromeses (de-
fiaments històrics) i, de la
manera de resoldrel's, mol-
tes vegades dependrà tot
el seu futur posterior i la
seva supervivència o de-
saparició com a tais.

A Sóller i al Ilarg de la
nostra història més recent,
els nostres pares han ha-
gut d'afrontar algunes
d'aquestes situacions; a
vegades ho han fet bé, a
vegades malament, i
aquestes decissions ens
han condicionat fins ara.

Una d'aquestes situa-
cions fou la creació del
Tren de Sóller i les fàbri-
ques de teixits que perme-
teren el desenvolupament
de tot el poble i que aquest
fos considerat un o el més
avançat de tota l'illa. Per
tant, una situació més que
ben resolta.

No tan clara fou la con-
ducta dels sollerics, sobre-
tot dels hotelers, després
del boom turístic dels anys
1950-1960 amb un desen-
volupament totalment de-
sorganitzat, i que ha hipo-
tecat, encara ara, la imatge
de tot el port i el seu de-
senvolupament posterior.
Per tant, una situació mal
resalta que encara pagam.

Ara, amb el túnel, als
sollerics se'ns presenta
una altra d'aquestes situa-
dons, i per ventura la més
grossa de totes. Nosaltres
creim que ara ens jugam el
poble sencer. I així com
comencen a presentar-se
les coses, o molt ens equi-
vocam o- creim •qua co-

mençam malament. I per
què deim això?. Idò
veiem-ho:

A.— Els sollerics no
acabam de comprendre
encara que estam davant
un desafiament històric de
Ia màxima magnitud pel
nostre poble.

B.—Mai no se parla de
totes les tasques i feines
acompanyants que duu
una obra tan grossa. 0 sia:
un debat sobre el túnel, les
seves repercusions, de-
senvolupament seriós del
PGOU, i possible rectifica-
ció, control dels especula-
dors i del possible desga-
veil de l'Ajuntament, etc.

C.— Ja han començat
obres que mai no s'havien
d'haver fet perque hipote-
cam el futur, i tenim un sac
de projectes que mai no
s'havien d'haver pensat de
tan descabdellats com
són.

Davant tot això, el Grup
d'Opinió proposa una dis-
cussió sobre aquests te-
mes, i demana a la Corpo-
ració municipal i al senyor
batle que comencin a fer
camí. I, sobretot, que
s'abstenguin de permetre
obres i projectes que pu-
guin hipotecar el futur de
Sóller.

També volem introduir
un concepte que fins ara
ha brillat per la seva ab-
séncia: fer les coses ben
fetes.

Recordau, sinó, la his-
tória dels tres parquets i el
Hop, la casa de palla, la de
fusta i la de pedra ben feta.
I si així ho feim, així ho
tendrem d'aquí a cent
anys.Amèn!

Entre ditx0sa! Pate I Creado' hostre que
ho és de gloriós e vostre nom per tota la te-
rra! La majestad que teniu en tot l'univers, els
infants més petits ja la canten. Heu fet del
firmament i de la terra l'obra incomparable de
los vostres mans. Quan mir el cel, la mar, les
muntanyes, la immensitat, la profunditat, la
solidesa, l'harmonia... em dic: "¿Què és l'ho-
me i la dona, perquè us ne record u?" Alç la
vista cap al Puig Major: Qui m'ajudarà a pu-
jar—hi?

Si, ja hi som, ja hi hem pujat! Ens trobam
al millor mirador de Mallorca. Per primera ve-
gada els meus ulls contemplen allò mai vist:
"Ia nostra terra mallorquina", "el Regne enmig
del mar", la nostra estimada "roqueta". Els
meus Ilavis no troben ni tenen paraules per
poder—ho expressar. Del fons del meu cor,
un suspir, una emoció immensa que plora i
crida: Oh! Que n'és de gloriosa i bella l'obra
de les vostres mans!

Mallorca, maqueta del món, paradis te-
rrenal, perdona els teus pobladors de la se-
gona meitat del segle XX, que per egoismes
humans, perquè ens estiman més tenir les
mans plenes de doblers, et venem a estran-
gers i acaramullant edificacions, també, ma-
tam la teva bellesa harmónica... i els nostres
ulls i el nostre cor, cecs i endurit, s'agenollen
idolatrant el déu dolar, "progrés", consum.

Pobra Mallorca! l'Illa que ens va donar
résser, mare sempre jove i fértil, nosaltres,
els teus fills, necessitam sentir la veu profèti-
ca del Pare Creador: "He vist l'angoixa del
meu poble mallorquí; he vist com el meus fills
espenyen, embruten, venen allò més seu per
una grapada de milions...".

La cara de Mallorca ha perdut la fesomia.

Ja no és la jove verge ni la mare terra fèrtil i
fidel; és una nova "Babel": la noble pedra s'ha
mal convertit en boscos de torres de ferro i
ciment; el blanc de la calç viva en el gris es-
mortal/ del ciment o de qualsevol color cri-
daner; l'aigua transparent del "mare nos-
trum", "la nostra estimada mediterrània", s'es-
tà convertint en "mar morta" per la brutícia i la
contaminació, perquè els "nous pobladors"
els deixam construir noves Babeis a les si-
lencioses, tranquil.les i verges cales i plates...
Mallorca ja no sera mai el que era!.

Gracies a Déu que el Poble, aixi, amb ma-
júscula, s'està despertant, es va unit i es po-
sa a Iluitar per defensar la terra que ens ha
donat la vida: abans Sa Dragonera, després i
ARA Cala Mondragò, Port de Sóller...

Fa unes setmanes que amb gran emoció
m'arribava la grata "bona nova" de la caiguda
de la "murada de Berlin": Quan sdra que cau-
rà per a tots els mallorquins la del Puig Major
i per als sollerics la del Destacament Naval?
Pere), també, obrim els ulls i "prenguem Ilum
de na Pintora" ¿no és hora ja que caiguin o
manem de fer desaparèixer tantes "Babels"
que fan "mal d'ulls" i espenyen l'harmonia de
la nostra Mallorca?

No és hora que tots: propietaris, arquitec-
tes, mestres d'obres i Ajuntaments tengués-
sim les idees clares i aprenguéssim del nos-
tres avantpassats, on l'edificació mallorquina,
noble, senzilla i sólida, estava tan en conne-
xió amb l'entorn natural que no trencava
l'harmonia sinó que la complementava? Quin
goig veure i admirar "raconets" dels nostres
pobles tant del Pla com de la Serra! o porxets
enmig d'oliveres!...

I, si els que volen construir estan inflUits
pel poc o mal gust —o edifiquen al seu capri-
ci— perquè just els interessa la part practica
o cómoda o deixar—se emportar per la moda,
no ha arribat l'hora que els Ajuntaments, mi-
rant pel Poble, posin regit i, amb justícia, és a
dir, sense fer parts i quarts, vetlin i controlin
allò que han dat permis per reconstruir,
ampliar o fer de nou?

Crec que seria ben interessant que els
nostres diaris i setmanaris tenguessin una
secció fixa: "el que era i no és" i l'objectiu in-
discret deixas constancia de tantes "taques"
que per tot arreu trobam. I, si encara no bas-
tas, organitzar un concurs de vídeo perquè,
tothom que vulgui, pugui admirar amb pena
com estam "destruint en Hoc d'edificar" i

després un tribunarttoputtenthparcial - clue
jutgi i dicti el veredicte.

Baixant del Puig Major "rebaixat" he con-
templat les runes de la "casa de neu" i els
seus viaranys. Després, un poc mês avail,
"com una casa d'abelles" de ferro i ciment
armat feta pels homes que sobresurt entre
els boscos que més valdria no hagués nas-
cut; i al fons la nostra Vail i Port que si els
nostres padrins treguessin el cap ja no els
reconeixerien i amb raó, ens demanarien
comptes dient: Qué heu fet de la nostra Ciu-
tat i del Port?.

Ja uns "signes" de solidaritat arreu del
món, a Mallorca i a Sóller s'han donat. Sense
por i amb fermesa anem construint el futur.
No l'embrutem ni l'espenyen més. Recons-
truïm tot el possible, a les bones o a les ma-
les: Des dels camins de ferradura, passant
per les típiques possesions, porxets del nos-
tres olivars, cases, carrers i places i que no
es posi una palada més de ciment gris, o
que no s'escampi un metre més d'asfalt ne-
gre, o aixeque cap columna de ferro sense
saber el que es fa. Tots en sortirem guanya-
dors. Perquè així els nostres ulls es podran
recrear admirant la bellesa i l'harmonia entre
la natura i l'obra creadora de les nostres
mans.

Tots ens sentirem orgullosos de ser de la
Terra i el Poble que ens configura i quan els
visitants, de fora poble o de fora Mallorca,
admirin i alabin el bon fer. Després, la frase
imperativa del Poeta "Siau qui sou" no sera
més profecia sinó realitat. I els nostres néts i
futures generacions, també, se sentiran or-
gullosos d'haver tengut uns padrins i uns pa-
res que estimaven la "mare terra".

Entree! celil'illa
iffinbeispeus
alPuigfilajor

Un solleric de tants
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Allá delta Ses Bolles sembri romani I amistats

"Don Joan", més alt que el
Puig Major

Joan Soler

M.I.

La millora del servei ja té una solució política

Què significa la Municipalització del
Servei de Recollida del Ferns?

Ja fa mesos que es parla de la situació deplo-
rable en que es troben els treballadors de la recolli-
da del ferns i de les possibles solucions que neces-
sita el servei. Els politics, regidors de l'ajuntament,
fa més d'un any que parlen de la possible privatit-
zació, es a dir, cedir el servei a una empresa parti-
cular, i la primavera passada, aquesta solució era
quasi un fet, però les gestions no arribaren a bon
port. Ara, quan els treballadors han manifestat que
no poden aguantar més amb les condicions de la
seva situació laboral i sanitària, els regidors han re-
solt el primer punt del problema: El servei ha de

continuar municipal o s'ha de privatitzar?
El servei, per voluntat de la majoria que forma

l'oposició a l'ajuntament, continuarà essent munici-
pal. El batle i el president de la Comissió de Bens i
Serveis, Miguel Jaume, tenen la responsabilitat de
complir aquest acord, el qual implica realitzar les
millores que es necessiten per tenir un servei de
recollida en condicions i oferir uns llocs de treball
dignes als femeters.

La proposta la formule Jaume Colom del PSOE,
la presentà a tots els regidors i deixe una porta
oberta per millorar-la entre tots.

La recollida de ferns, des
de sempre, ha estat un ser-
vei que les Cases de la Vila
ha donat als sollerics. En
aquests moment l'ajunta-
ment s'ha compromés a
mantenir-ho aixi, de forma
municipal, però reformant
l'estructura de la gestió, or-
ganitzant els treballadors,
invertint en la compra de
material, i solucionant el
problema de l'eliminació. En
concret es tracta de millorar
la recollida domiciliária del
ferns.

L'esmena presentada
pel PSOE explicava vàries
possibilitats en cada apartat
en que es dividia l'estudi,
però es decantava per una
de les solucions escrites,
aquestes, en concret, són
les que seguidament deta-
Ham:

Gestió del servei

La recollida del ferns es-
taria gestionada pel propi
ajuntament. Per millorar el
funcionament actual, s'hau-
rien de crear:

• Un Conseil Funcio-
nal, que actuaria auterio-
marnent. Aquesta entitat,
estaria formada per dos re-
gidors, dos funcionaris (un
d'ells representant dels Sin-
dicats), i el responsable del
servei de recollida. Seria de
fet l'Oman de govern directe
del servei.

• La figura del respon-
sable seria una persona de-
dicada a la gestió del servei:
proposaria idees per aug-
mentar la qualitat del servei,
fana cumplir els acords del
conseil del qual en seria el
representant 	 administratiu,
dirigiria i inspeccionaria el
servei, ordenaria els paga-
ments contemplats en els
pressuposts... De fet seria la

persona que directament es
relacionaria amb els treba-
Iladors i els organs de go-
vem de l'Ajuntament.

El persona!

El personal dedicat a la
recollida de ferns hauria de
ser:

• El responsable del
servei.

• Tres x6fers i quatre
operaris fibcos de plantilla.

• Dos operaris i un
ajudant que treballarien a
l'hora de cobrir baixes i va-
cances i serien el reforç du-
rant l'estiu.

S'haurien d'adequar les
seves condicions de treball,
assegurant la seva protecció
sanitària i higiénica. Sels ha
de provek d'uniformes, dis-
tintius visuals, vestuaris,
dutxes...

Material

El material que s'hauria
d'adquirir és de dos tipus:
vehicles i contenidors.

VUn camió amb eleva-

dor de contenidors amb una
capacitat aproximada de
1 1 .000 Kgs.

A/Un camió més petit,
d'una capacitat aproximada
de 6.000 Kgs.

VUna furgoneta per la
recollida de material inorgà-
nic, i per a ús del persona].

VUn centenar de con-
tenidors de dues capacitats
distintes, segons siguin per
l'interior o l'exterior del nucli
de població.

L'adquisició dels vehi-
cles és urgent, i s'hauria de
procedir inmediatament a la
seva compra.

Els contenidors haurien
d'estar situats estratégica-
ment, i els locals comercials
i indústries haurien de dis-
posar dels seus propis bi-
dons segons el volum de
ferns que produeixen. La ne-
teja d'aquests recipients es
podria resoldre de dues ma-
neres:

—Subcontractar aquesta
feina a una empresa priva-
da.

—Realitzar-la els mateixos
operaris del ferns, en con-

cret l'ajudant o el personal
contractat corn a eventual.

Eliminació del feins

El PSOE, proposa que
l'eliminació del ferns tengui
la següent solució, fins al
moment en que la Comuni-
tat Autònoma es faci càrrec
d'aquest problema que
afecta a tots els municipis
de les Balears:

Encarregar 	 el	 servei
d'eliminació a una empresa
privada la qual transportaria
el ferns a un altre abocador
fora del terme municipal de
Sóller.

Altres qüestions

• Revisar del Padró de
Contribuents, a fi de poder
cobrar els deutes impagats,
i de donar d'alta a tots els
beneficiaris del servei.

• Realitzar una Cam-
panya d'Informació per tal
que el ciutadà conegui la
normativa sobre el deptisit
del ferns i es conciendi de la
necessitat de complir-la.

Es urgent l'aqdquisló de nous camions de ferns. El de la foto, en bon estat, perteneix a Delà i s'empra a

Carrer de Sa Lluna, 24
Teléfono 63.32.73 — SOLLER

Finita Terrasa
CURANDERA Y MASAJISTA

CURAS DE REUMA, DOLORES
DE CABEZA, DOLORES

MUSCULARES, LUMBAGO,
CIÁTICAS, CELULITIS

Calle Isabelll, 87
Tel. 63 36 16
SOLLER

Cane Maribel, 27-A
Tel. 2 8 8840

SONSERRA

6	 Reportatges 	 Veu de Sóller/ 26 de gener del 1990

Sanejament
	

Homenatje

Don Joan, així és corn
sempre hem dit al Capita Oliver,
els qui hem tengut la gran sort
de conèixer-lo i conviure amb
ell. I dels qui hem tengut aquei-
xa sort no crec que hi hagi nin-
gú que no l'admiri i estimi since-
rament.

I és que Don Joan és
d'aquestes persones que sén
troben poques, d'aquelles que
es fan estimar, d'una gran altu-
ra humana, tan alta al menys
con aquest Puig Major, des
d'on sempre ha estat, en molts
d'aspectes, al nostre servei.

Ja quan aquells estius de la
meva adolescència anàvem a
classes de repàs, el record com
un dels pocs professors de Ma-
temàtiques, que al llarg dels
meus estudis m'han fet veure
dita assignatura sense por i ab-
surdes angoixes. Tot era com a
més

Però ha estat, després, fa
poc, quan he pogut veure el
gran valor de la seva persona,
complint, aixi com ho han fet
tants de joves de Saler, el ser-
vei militar al Puig Major.

Realment, Don Joan, és i se-
rà sempre un militar atipic, molt
enfora sempre del "mando y or-
deno", els seus desitjos eran
ordres i les seves ordres eran
com a desitjos, tal era el res-
pecte i estimació que tots li pro-
fessàvem dins l'esquadró.

Però, aquest respecte i es-
timació venia recolzat per molts
d'anys de feina responsable,
d'una labor feta amb eficácia
pròpia d'una persona capaç

com ell mateix.
Don Joan deixa al Puig Ma-

jor, un esquadro modèlic, amb
unes instal.lacions modernes,
fruit d'una constant renovació
per ell inspirada, sempre pen-
sant en el benestar del seus
subordinats. Però sobretot en el
benestar del seus soldats, una
de les seves principals preocu-
pacions i als qui estima com a
fills. Mai ens va faltar de res, es-
tât-Ides noves i netes, bibliote-
ca, instal.lacions esportives i
d'esplai, bon menjar i bons
conseils.

I un tracte humà i amable
per part de tot el personal mili-
tar cap als soldats, perquè aixi
ho volia ell. Així nombrosos
permisos per compensar
l'alarnent físic, pero, sobretot,
per raons d'estudis, i d'això si
que en puc donar bona fe.

Jo he vist a Don Joan des
de dirigir complicades manio-
bres aèdes a la sala de radars,
alla dalt a "ses bolles", fins a
sembrar, amb ses seves pro-
pies mans, romanis, dins l'es-
quadro. I això, tal corn mats
d'altres detalls, com pugui és-
ser el de començar cada dia
tots junts cantant..., denoten en
ell una persona, a més d'intel.li-
gent, sensible i d'un cor gran.

Ara vagi a on vagi, ja enfora
d'aquestes muntanyes, que ell
tant ha estimat, amb neu a l'hi-
vem i dolça flaire de camamil.la
a l'estiu, ben segur que arribarà
molt amunt. Aixi Ii desig, perqué
persones bones com ell ens
troben poques.

PELUQUERIA

Luda
Unisex

25% Descuento
en peinados,

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



ver: L'Institut de BUP Guillem
Colom, el Museu de Ciències
Naturals, la Mostra Internacio-
nal Folklórica, l'Associació de
la Tercera Edat, el Grup de
Muntanyers (entre els quals hi
havia el conegut Benigne Pa-
/6s), i també una colla d'amis-
tats d'Algaida. Quasi totes

aquestes entitats hi eren pre-
sents, però així i tot volgueren
deixar escrita la seva adhesió
a l'homenatge. A continuació,
unes entitats agrairen amb un
obsequi tot el suport que han
rebut directa o indirectament
del capita: La Creu Roja Lo-
cal, el Club de Futbol Sóller,

26 de gener del 1990/ Veu de Sóller
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Homenatge

Niés de 300 persones assistiren al sopar de
comiat del Capità Oliver
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Discurs de Joan Oliver
Permeteu-me que siguin justament uns versos de Costa i

Llobera, poeta de les altures i de la mar, que em serveixin per
encapçalar les meves paraules de comiat:

"Fratemitat de I *lima
millor que la sang uneix les vides,
és harmonia ingènita
més forta en voluntat,
com res la imposa."
Els anys, tants anys, quasi una vida entre vosaltres, m'ha

amarat per sempre de la vostra amistat com l'aroma subtil
d'aquesta flor blanca dels vostres tarongers que, vulguis no
vulguis, penetra i ompl tot I 'esperit de la vall.

Com puc agrair aquesta estada entre vosaltres? Com puc
agrair els serveis de tants fills de Sóller, que any rera any he
tengut daft del Puig? Com puc agrair els favors i les bones pa-
raules i les ajudes i la comprensió i l'amistat d'un poble? Com
puc agrair les meves caminades fins al cor més profund
d'aquestes muntanyes i el ressò de l'argua de les vostres to-
rrenteres i les veus dels vostres allots i dels meus que tombé
són sollerics?

Fratemitat de l'ànima és el que uneix els homes malgrat
totes les divergències politiques, religioses ihumanes.

Fraternitat de l'ànima capaç de superar obstacles i oblidar
recels i males cares, que a voltes surten pels nostres camins.

Que no es pot oblidar allô que s'estima. Com podré,
doncs, oblidar aquest Puig, aquesta val( aquesta mar, aquest
poble?.

Permeteu-me que avui aid amunt la copa en un agraiment
profund per a tots: Els qui he tengut més a prop i els més
ftunyans, les autoritats, els companys de treball, els qui han
estat els meus soldats, els nombrosos alumnes que han
passat per les meves mans i els sollerics, tots, que duré
sempre dins el meu cor; i també aquells que ben involuntO-
riament, potser, he ofès; que l'home de tant en tant pot fer les
coses desagradables, malgrat els seus bons profits.

Que no vos dic adéu, sinó per sempre, perquè aquesta
amistat nostra és forta en voluntat, molt forta, ja que sols l'ha
imposada la comprensió i l'estima.

-o0o-

Vull afegir un record especial per a aquest grup de mun-
tanyencs que ens acompanyen i aprofitar per agrafr-los,
també profundament la seva tasca que ens ha permés conéi-
xer tots els indrets meravellosos de la nostra muntanya i po-
der fer realitat la illusió de retomar la Nostra Patrona al sostre
de Mallorca.

Una abraçada molt forta a aquest altre grup d'amics en-
tranyables d'Algaida que han volgut estar avui entom meu
en un dia de tanta joia.

Gràcies
Joan Oliver
Sóller, dia 20 de gener de 1990

Antoni Arbona Ii entregti un
obsequi en nom de tot el pot:4e
de Miler Una xampanyera de

plata.

M. I.

Dissabte passat el Res-
taurant Altamar s'ompli de
gom a gom amb motiu de
l'homenatge que el poble de
Sóller oferi a Joan Oliver.
Mes de tres-centes persones
hi eren presents per mostrar
Ia seva admiració, gratitut o
amistat cap a aquest militar i
professor.

Una vegada acabat el so-
par, presentà l'acte Amador
Estare/las, el qual dona la pa-
raula al batle de Sóller. Antoni
Arbona parla de l'home que
ha escrit un 'libre, ha sembrat
un arbre i ha tengut un infant i
concreta aquesta dita popu-
lar, en abstracte, al Capita
Oliver. Després, en nom de
l'Ajuntament, com a represen-
tant de tot el poble de Sóller
entrega un obsequi, que con-
sistia en una xampanyera
d'argent.

Entitats i amics

Amador Estarellas llegi les
cartes adreçades a Joan Oli-

La frase grabada en la placa era:
"L'obligació de partir no implica la
impossibilitat de tomar" Veu de
&iller, 1990.

"L'obligació de
partir no implica
Ia impossibilitat
de tome'.
Veu de Saler,
20 de gener de
1.990.

i també Veu de Sóller .

Les seves paraules

Joan Oliver es dirigi molt
emocionat als presents. Llegí
unes paraules adreçades a
tots els sollerics, que foren
llargament aplaudides pels
assistents. Per la seva impor-
tancia i el seu contingut les
transcrivim íntegrament en
aquesta mateixa plana.

No he fet es servid en es Puig Major,
aleshores comandat pes Capità. Oliver,
però crec que ha estat el millor
i no sabem com sera esquivé

Vos dire l'amo en Joan,
això sona a més poble
i voldria que de tan en quan
venguessiu, perquè sou de raça noble.

Lo que vos heu fet pes futbol
i per sa Mostra Folklórica
estau segur que tothom duria del

si partissiu de sa nostra Majórica

Heu ajudat an es soldat
aixi com vos heu sabut,
també de Sóller heu fet ciutat
poble noble, savi i hag ut.

Vaig defensar es mallorqui
quan vaig fer es servei a s'Estat.
Català, o lo que li volgueu dir
i per aixó vaig ser arrestat.

Ojalà.! jo vos hagués tengut

a vos com a meu capità,
perquè sou s' homo mes agut
que en el món he pogut trobar.

Es militars teniu tactiques
per a sa nació defensar,
però es qui ensenya matemàtiques
sempre ha sabut multiplicar.

I ara, pes Capità. Oliver,
vos deman que vos aixequeu
i ben fort aplaudigueu
per un home que a Sóller volgué bé.

Dedicat a s'homo mes agut
Toni Tomeuet



Pitjor, absolutament impossible. Lo del "passar
pena" que insinuavem la setmana passada, es va
quedar curt. Un Sóller sense idees, sense coliocació,
sense profunditat, va fer el més absolut dels ridiculs.
Tan sols les barres per tres cops i Bernat en tres
ocasions més, impediren una amplia victòria dels visi-
tants. Un detall del tot alarmant: el Sóller no va crear

de jugada, ni UNA sola ocasió de gol al llarg dels no-
ranta minuts més insipids, incolors i inhodors, que un
recorda en molt de temps. Així serà molt dificil salvar
Ia categoria. Sembla a ser que la directiva, conscient
dels problemes existents, ha posat fil a l'agulla, i exis-
teix la possibilitat de contractar a dos nous jugadors.
Naturalment, que ara s'hi està a temps.

0-0. L'equip solleric, encara va tenir molt més del que es va merèixer

Clamorosa exhibició d'impotència en el pitjor
partit del Sóller en els darrers temps
Les barres i Bemat, evitaren la golejada del P. Cristo

• WHorta: Padilla, Torrandell, Garda, Nevado, Muñoz, Adrover
(Roig), Roig (Carrasco), Vaca, Pons, Aznar y Buenaventura.

Port de Sider: Reynés, Adrover, Javi, Vidal, Cabot, Ramón
.{1((equez), Galindo, Català (Aguilar), Manrique, Castaldo y Alba.

Arbitro: Si'. Dalmau Fomes, regular, amonestó con amarilla a
Roig, Buenaventura, Vaca, Buenaventura y Padilla por parte lo-
çal y a Ramón, Vidal y Adrover por los visitantes. .

Goias: Min. 60 (0-1) Galindo de tiro cruzado ¡taw dentr8'
del area grande. Min. 82 (0-2) Galindo aprovecha un barullo
dentro del área.

Comentario: Buen partido realizado por el Port en S'Horta
jugando de forma ordenada todas sus lineas, notándose que
cada dia asimilan mejor las indicaciones y sistemas de juego de
Socias, - la prueba de ello es que las ,dos salidas últimas han
puntuado lo que ha servido para mantenerse en la parte atta de
la tabla a dos puntos del líder.

El Port en todo momento llevó la iniciativa del partido mar-
cando a los jugadores locales sin que se pudiesen mover en el
terreno de juego y al mismo tiempo tanto Alba corno Castaldo
llevaban peligro a la portería local a los cuales les apoyaban los
medios, por lo que hubo una coordinación en todas sus lineas.

Para el domingo, viene el Pia de Na Tessa y dicho encuentro
se jugará en el Port a las 13.30 h.

S'Horta, 0-Port de &Slier, 2-Galindo, nuevamente decisivo
M.A. Feijoó

Futbol Regional

REBAIXES
ROBA PER A INFANTS

— 	 Telf.61 1 1 21 	 — 	 0710050111R 

REG,TRAOA 

Embutidos Aguiló S.A.
CASA FUNDADA EN 1900 	 N. I. F. A. 07002827

TEL. (971)6301 68
(de 8 a 12 y de 2 a 6 excepto sábados y dias festivos)

AVDA. ASTURIAS, 4 A — APARTADO 2 —SOLLER (MALLORCA)

plaata4

CI. Palau, 22. Tel. 633842 * PrOCOlOrs

de Miguel D. Bernat

PAPELES PINTADOS,
MOQUETAS, COLAS,

PINCELERIA, INSECTICIDAS,
ARTICULOS LIMPIEZA,

PRODUCTOS PARA PISCINAS,
ARTICULOS PARA ARTISTA,

PALOU, 22
TELEFONO 633842

SOLLER (Mallorca)

PARA FACHADAS,
INDUSTRIAS,

DeCORACON Y MARINASema
flDROGUERIA

Ca'n
Bibi

1-E'RRETERIA
Ai in

Luna, 12
Tel. 63 04 47

SOLLER
(Mallorca)

Antonia Seguí
Depilación-Pedicura
Manicura-Masajes

Limpieza de cutis
Tel. 6328 91

C/. San Bartolomé, n° 6

PEDRO COLOM CEBRIAN
Agente

Seguros Banco Vitalicio
Bcruzó, 6, 1°

07100 SOLLER
(Mallorca)

Tell. 63.34.78
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Futbol — III Divisió

Voluntat, tota. Encert, minim. Sera necessari millorarl'imatge a Cala
d'Or, si noes vol tomar amb les mans buides. (Foto Sampedro).

El Cala d'Or es presenta com a favorit,
i més a casa seva

Si no puntuam a fora...
estam cuits!
Malgrat tot, el Sóller intentarà arribar
al sisè partit d' imbatibilitat

Toni Oliver

No es pot dir que el Sóller gaudeixi diumenge d'una bona
ocasió per redreçar la situació. Tot el contrari. El quart classi-
ficat Cala d'Or, ens espera al peculiar terreny de joc de que
disposa. Un equip el de Uevant, que está duguent a terme
una molt bona campanya. Es clar, amb un pressupost de
més de setze milions, ja es pot confeccionar una bona plan-
tilla. Es gairabé el doble de pressupost del que té el Sóller, i
els resultats queden reflexats clarament a la taula.

Una afire baixa: Got

Si no vols tassa, ala id& tassa i mitja. A les nombroses
baixes existents, s'han d'afegir la de Pep Got que vegé la
quarta groga. En el capitol de recuperacions, de moment
cap ni una. Segueixen lesionats, Jorquera, Alfons, Suasi i
Nova. Unicament Xiu per ventura es trobaré en condicions, i
encara no és segur. Amb aquest panorama, i el moment de
joc, no cal ser massa optimistes, encara que no dubtam que
els al.lots es buidarán sobre el camp a la cerca de la sorpre-
sa. Allà hi serem per contar-vos el que passi.

CARTELERA se PORTIVA
Sábado, 27

Fútbol:
16,30h. C.F. Sóller-Alcúdia(Alevine)
18,00 h. Viajes Sóller-Atco. Inca (Fútbol de Empresa)

Domingo, 28
10,30h. C. Sóller-Murense (Juveniles)
10,30 h. Port de Sóller-Xilvar (Juveniles)
15,30 h. Port de Sóller-Pla de Na Tessa (II Regional)

Toni Oliver

Lo d'escriure la crónica
d'aquesta setmana, es podria
resumir en quatre lmies, perquè
amics, el que va passar sobre el
rectangle de Can Maiol, no vol
ni la pena parlar-ne. Feia estona
ferm, que no precensiavem un
&Slier tan disbaratat, imponent i
incapaç, com el de diumenge.
En atac, no es va crear gens ni
mica de perill. Valga-li que en
defensa poc més o manca es
va cumplir, i que també el rival
semblava sortit de les "Herma-
nitas de la Caridad" por lo molt
que perdonaren.

Decoratjador

Tant per la trascendència
del partit com pel simple res-
pecte a la gent, creim que l'af
cionat mereixia una mica més
de consideració. El partit que
oferi el Sóller, fou senzillament
vomitiu. Impresentable. Lo be
del cas, es que el rival, no mos-
t& res del altre món. Aixf i tot,
no guanyaren per "cap de fa-
ves", perquè ocasió com agues-

ta, dificilment sels presentara.
Tres xuts a les barres, i tres
ocasions molt dares, com qui
volguès dir "ja el ferem". En de-
finitiva, i malgrat el Porto Cristo
es mostrà amb un plantejament
més coherent, també es 'liken.

Pesimisme en l'afició

Vuit dies abans, el gol de

n'Edu va tapar moltes deficien
cies, per() Ilavors també va fer
pena l'equip, però en l'escali-
vada de diumenge passat, l'afi-
cionat veu la Preferent de cada
dia més aprop, a no ser que la
cosa doni una volta de 180
graus.

Tots espavilen i a les quatre
places, Ilevat del Felanitx, de
cada dia tenen un aspirant més

Lo millor del capvespre i amb
diferència, fou l'homenatje al
“Capitx1 Oliver" en els
pro4eg6mens del partit. Joan Oliver
va rebre abd, el reconeixement de
l'afició solledca. Lo que va venir a
continuació, va fer dormira les
ovelles... (Foto Sampedro).

ferme: el C.F. Sóller, altre volta
enrocat en els sis negatius.

Solucions, ja

Sembla a ser que una de les
prioritats de la directiva és la de
equilibrar la part económica.
Molt bd. Pere) aiximateix s'ha de
pensar que es tal volta preferi-
ble acabar amb una mica de
dèficit, i salvar la categoria. Això
si que és primordial. Queda mit-
ja lliga.

Ara s'hi està a temps. Se-
gons les darreres noticies, hi a
la decisió de cercar dos o tres
reforços. Realment, no queda
més remei. A grans mals, grans
remeis.

PANADERIA y PASTELERIA

li FRAU
r Sa 

Lluna, 7— Teléfono 63 01 32
nt Jaume, 7— Teléfono 63 12 86

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

ALFREDO LORENTE
Taller de Reparaciones

Electrónicas
Radio Cassettes — Televisión y Video

Instalación de Antenas

Junto Hotel El Guía. Tel. 633919- SOLLER



Sa Glosa den Tomeuet
Confiem en l'Esperit Sant

1/4
Hem sumat un nou negatiu
qui sera es qui l'esborrarà?
si no feim es cap ben viu
nmés mos queda es davallar

S'economia sanejada
i cobrar per adelantat
s'afició ben trepi jada
i es fútbol prou humiliat

Jo vull ésser realista
¡ja no hi veig possibilitat
sumau es punts a la vista

I vereu que dig ben sa veritat

Esperem que l'Esperit Sant
mos fad es gran miracle
i al Cala d'Or anem guanyant
si no volem una debacle

P.D.
Jo sabria rectificar
si m' hagués equivocat
i si Déu me volgués escoltar
no voldria al Sóller davallat

La Tercera, resum de la jornada

Manacor (per alt) i Felanit (per baix),
aumenten diferències

ren algunes ocasions a les dues porte-
ries, si bé el Sóller, apart dels gols, en
lingua una de molt clam, a peus d'en
Molino, en el tret d'una falta directa. La
pilota s'estevelle en el pal.

Hem de destacar a tot el conjunt
solleec que es mostre corn un equip molt
resolutiu en la finalització de la jugada.

Sdlerense, 4-SontFrancesc, 1

Alineació: Jeroni, Casellas, Segui,
Veils, Domingo, Paris, Ribas,
Uuis, Josep-Luis Eugeni.

Gois Minut 18, 1-0, Ribas. Minut 55,
1-1, Xisco. Minut 64, 2-1, Padilla. Minut
70, 3-1, Eugeni de penal, Minut 78, 4-1,

Domingo.
Comentad Una victdria mod elabo-

rada i justa per el treball ciels ¡oyes juga-
dors de n'Aroza.

En el primer temps les alternatives en
el joc es repartiren sense que el perill a
les porteries es ves culminat. La segona
part fou distinta. El Sollerense s'arixofiki
del desconcert dels seus adversaris (le-
vant la porteria local, i en el contraatac
varen resoldre el partit marcant
d'autèntica bellesa. Hem de destacar a
tot l'equip, emperò en especial a n'en
Segui, que octant el marcador 1-1 sahra
un gol quan la pilota ja entrava. A n'en
Valls i sobretot a n'Eugeni que va ésser
el motor de l'equip.

La Regidora de Cultura i Esports, surt
al pas dels rumors

Antonia Cabot: "La nova tribuna
del Camp den Maiol, va endavant"

Molts son els rumors i versions gratuites
que en aquestes últimes setmanes han circu-
lat pels ambients esportius de la nostra Vall.
Per tal d'aclarir tota aquesta rumorologia, res
millor que posar—nos en contacte amb la mà-
xima responsable municipal en la matèria, la
gentil i sempre ben disposade Antònia Cabot.

Toni-Oliver

- Qui hi a de veritat en tot
aquest tema?

-Mira Toni. Vaig sortir a fer
una volteta el dia dels focs de
Sant Antoni, i de veritat que
vaig quedar sorpresa en dos
sentits: per la quantitat de
gent sensibilitzada en agues-.
ta temàtica, i a la vegada
dorpresa perquè sembla que
s'havia estés un rumor de que
ja estava caducat el projecte
de la nova tribuna a nivell de
Conseil Insular.

- I com està la cosa ara
mateix?

-Aquest tema va enda-
vant en tots els sentits. L'úni-
ca diferència és que de la do-
tació inicial a la primera fase
de 25 milions, el propi Conseil
la retallada a 17.

-Més en concret, quina
part va a carreg de l'ajunta-
ment?

-Exactament set mihons.
Pero respetesc, tot segueix el
seu curs. Respecte a la dife-
rència apuntada, lo més pro-
bable és que s'acumuli a dins
la segona fase. Abe) depen-
drà única i exdusivament del
Conseil.

-Un altre 'ma, també ca-
lent, abans finalitzar. An-
tònia: que ei.. pot dir del te-
ma de la subvenció al C.F.
Sóller?

- També m'agradaria acla-

"A dins la primers fase,
l'ajuntament ha de invertir set

muions"

rir-ho. Les entregues al club
per part de l'ajuntament a
dins l'any 89, foren les se-
güents: el mes de febrer, per
ajuda a desplaçaments, es va
entregar un total de 450.000
pessetes. Dos mesos des-
prés per alevins i Club Soule-
rense, cent vint-i-cinc mil. Ara
mateix, a l'última reunió de
comisió, el 28 de desembre,
es va aprovar una tercera
subvenció, igualment per
desplaçaments de 250.000
ptes. que s'ergregarán quan
Ia tresoreria ho permeti. Crec
que tal vegada sia d'aqui un
mes aproximadament.

-Antònia, salut i forçes.
-Grades, Toni.

JAIME FONS UMBERT
AGENTE EXCLUSIVO

NM IMO

Cril. 1

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

VIDEO CLUB

043   

Peluquería

MARGARITA
"UNISEX" C/. Cristóbal Colón, s/n

(Front* Mercado)
SOLLER (LAALLORCA)          

Transports
C. SASTRE

Gas-oil per calefacción
a domicili

Tel. 63 30 49 / 63 03 87   

LOS MARTES, MIERCOLES Y JUEVES
DESCUENTO DEL 25%

A LAS PERSONAS DE 3a EDAD

Telf. 63.07.42 - C/. San Juan, 22      
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Veu esportiva 	 9
Futbol Ill Divisió

Toni Rullan

Primera jornada de la segona volta de la Higa
on s'han marcat vint-i-nou gols, vint els equips que
jugaven a casa i nou els visitants.

Tres encontres acabaren amb empat -Sóller -
Porto Cristo, Uosetense - Constancia i Poblense -
Arenal. Dues victories pels equips visitants -Port-
many - Cardessar i Badia - Santa Eulària.

Els Ar-BRITOS, tengueren una actuació res-
cant el regular; tres jugadors no acabaren el partit
per doble amonestació: Miguel Angel (Santa Ada-
ria); Colomar (Arenal) i Corró (Llosetense).

Sorprenent victoria del Cardessar a Portmany,

Jorn-Amoni

Ramón LJull, 0-C.F. Sóller, 2

Alineaciá /WOW, Pomar, Ense-
fiat, March, Pedrero, San Martin, Cas-
tillo, Fontanet, Aibona, Castafier i Mo-
run° (Rodriguez i Gregori).

Gois: Minut 25, 0-1, San Martin, Mi-
nut 35, 0-2, Castafier.

Comentart Aquest triomf del Sóller
va ésser molt interessant per la impor-
tenda dels dos punts. D'Aqui..,,a mane-
ra es surt dels llocs compromesos de la
classificació.

El domini fou atem, ja que es produi-

Juvenils

Andratx, 3
C.F. Sóller, 2

Immerescuda
derrota

Joan-Antoni

Alineació: Bartomeu,
Celik Joan-Antoni,
Bernet, López, Sacarés,
Domingo, Bujosa, David,
Carmelo, Jiménez (Car-
ies, Suau, Atienza, Co-
mino i Jaume).

Comentari El &Slier
meresqué no tan sols
l'empat, sine, la =Oda per
els mèrits que demostra-
ren els jugadors sollerics al
Ilarg de tot l'encontre, do-
minaren i disposaren de
bones ocasions per resol-
dre en el seu favor. Els tres
pals foren una de les cau-
ses de que no s'empor-
téssin els dos positius. La
sort estigué de part dels
andribcols que jugant a la
contra marcaren dos gols,
i el tercer l'aconseguiren
de penal.

En Carmelo va ésser
una vegada més el golet-
jador del seu equip, rr
cant els dos tants, que rer
desgracia no bastaren per
assofir un resultat positiu.

Stoller - Murenc,
diumenge en el Camp
d'en Maio!

Important encontre el
que jugaran els sollerics i
els murers, dos equips
que van molt igualats a la
taula.

L'entrenador del Sóller,
Josep Got, ens comentava
la necessitat que té l'equip
d'aconseguir els dos
punts. Guanyant diumen-
ge no sols els hi passaren
a davant sinó que els
guanyaran al golaveratge
directe de cara a la classi-
ficació final. Esperem que
sigui aixi.

que allunyen als eivisencs del intratable Manacor,
mentres que els de Sant Uorenc es descarreguen
de dos negatius. El Maganova, que està confir-
mant la seva recuperaicó guanyà amb claritat al
Cala d'Or, igual que Alaior, Manacor Peguera que
es desferen del Ferreries, Santa Ponça i Felanitx.

La golejada de la jornada es donar en el Camp
del Peguerea i a costa de un Felanitx ja desauciat.
(5-0). Siguen el maxim golejador del partit i per lo
tant de la jornada en Diego que marcà QUATRE
gols, i es posa en primer Hoc del millors golejadors
de tercera. Per a la propera jornada veiem com a
partits mes interesants els que jugaran: Felanitx -
Maganova, Cardessar - Uosetense; Constancia -
Alaior i Cala d'Or - SOLLER.

Fútbol Infantil

PRECIOS LOCOS, LOCOS...
1 LAVADORA AUTOMATICA 1 VIDEO MANDO DISTANCIA
1FRIGORIFICO 2 PUERTAS

	
1 TELEVISOR COLOR

1 COCINA 3 FUEGOS
	

1 CINTA VIDEO
¡Ii 111.000 Pts !!! 	 . .Y MIRE 20 PELICULAS GRATIS

Hi 89.900 !!!

SECADORA ROPA 	
 
46.000 Pt*

LAVADORA SECADORA 	
 
58.000 Pts

LAVADORA AUTOMATICA 	
 
38.500 Pts

LAVADORA 400-800 RPM 	
 
50.000 Ns

ANTENA PARABOLICA AMSTRAD
62.000+ 12% IVA

LAMPARAS 50% DESCUENTO
GRAN OFERTA EN MUEBLES COCINA

MADERAS NORTE Y ROBLE

ALMACENES COMPANY
COMO SIEMPRE MAS BARATO

Borne, 3 Tel. 63.18.33. Sóller
KM ESTRUM

su CMPlia COW 	VIII■MS A	
E

LAS SARJETAS



Juvenil Masculí

J. Mariana, 65
A.C. Santanyi, 41

iota

Joy. Mariana: Jaume (14), Alfred (9), Rodelas (7), Morell,
aver (13), Oscar (7), Fuster (6), Aguiló (3), González (4), Se-
rra (2), Colom.

Convertits 9 tirs Mures de 25.
A.C. Santanyi: Rigo 1 (2), Adrover, Bonet, Pons (2), CA-

naves (6), Garcia (15), Vidal (10), Rigo II, Mestre (2), Escalas
(3).

Convertits 9 tirs de 27 II lures.

Històrica panera del Infantil "A"

Cadet Masculi: Bunyola, 56-J. Mariana, 40
Infantil Masculi: Pla de Na Tesa, 12-J. Mariana "A", 115
Syrius, 72-J. Mariana "B", 44
Mini Bàsquet Masculi: Syrius, 33-J. Mariana, 38
Senior Femení: J. Mariana, 61-Binissalem, 40
Cadet Femeni: Montuiri, 57-J. Mariana, 19
Infantil Femeni: Montuiri, 45-J. Mariana, 31

FutbolJuvenil

U.D. Colònia, 4-Port de Sóller,

Mateu Dominguez (Hermes—Circulo Sollerense), primer illenc classiflcat

El C.C. Defensora
va estar present
a la Marxa

Diada Ciclista
de Sant
Sebastià

Joan

De nou Ciutat va
vibrar amb motiu de la
Marxa Cicloturista de
Sant Sebastià, que
com en els anys ante-
riors es va convertir
amb un dels actes
més importants
d'aquestes  festes,
superant àmpliament
la xifra de deu-mil
participants.

El Club Ciclista
"Defensora Solle-
rense" va estar pre-
sent en aquest acte
festiu i reivindicatiu,
en el que per unes ho-
res la bicicleta fou la
autèntica Reina dels
carrers de Ciutat,
demostrant així real-
ment la seva utilitat
com a mitja de trans-
port urbà.

Ambient al limit,
bon temps amb un
esplèndid Sol, bicicle-
tes de tots els estils,
indumentàries de tot
tipus, persones de to-
tes les edats, i perfec-
ta organització, que
va controlar perfec-
tament tot el recorre-
gut, a pesar dels
CAPS QUADRATS
DE TORN, que, amb
els seus cotxes, no
podien metre que
Ia Bici l'autèntica
protagoni:-..ia d'aques-
ta matinal

Una legada arri-
bats els participants
al Palau Municipal
d'Esports es varen fer
diverses activitats,
entre les 'Lie destacà
la demstració de
Trialsin, a càrrec del
company català Ot Pi,
actual Campió del
Món.

MA2E114,
Gran liquidación en bolsos,
zapatos y chaquetas de piel

1
ca'nJ

(Divisió Bars i Restaurants)

Disposam de:

—Mantels i servilletes de celulosa i crepé.
—Draps cotó i derivats.
—Paper higiènic i cuina.
—Detergent Vaixelles (4 Its.).
—I un ampli surtit en articles neteja.

Dipòsit i venda: Victòria, 1
Tel. 63.12.88— Servei inmediat

J. SASTRE
Reparación y venta

de electrodomésticos.
Servicio oficial

FAGOR-ASPES
CI. de la Mar, 157, bajos

Tel. 63 06 73

SERVICIO

11111 fil LANCIA
	, garaje 	

COLOM
TALLER MECANICO
EXPOSICION Y VENTA:

C/. Hermano Bianor, ri 1
TALLER Y SERVICIO:

C/. Isabel II, rf 124
Tfno. 63.22.01
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Atletisme 	Ciclisme

M.A. Feijócs

Coldnia: Andreu, Vicens,, Pas-
cual, Amengual, Salas, Sevilla, Gar-
cia (Vazquez), Massanet (Garcia II),
Barceló (Mora), Giménez (Vara).

Port de Sóller: Coll, Coca, Piza,
Vazquez, Bort, Pardo, López (Mo-
ralvez), Daza (Bestard), Ferrer (Cá-
novas), Torrens (Barceló).

Arbitro: Sr. Duarte Ramirez, peor
imposible, caserisimo y Io peor es
que a los locales les permitió toda
clase de dureza. Amonestó con
amarilla a Mora por parte local y a
Pardo y Bort por el lado visitante,
además de expulsarles a su Dele-
gado, por decirle que retiraría a su

F.M.

Viafes Sóller: Buades, Raja (Vi-
daña), Valls, Llfarte, Frontera, Hector,
Serna, Agustin (Feijoó), Fabian, Clúa
Girbent.

Hotel Helios: Agustin, Sastre,
Fuentes, Pons, Vallés, Luchesse,
Juan (Dominguez), Zamora, Moya,
Marin (Sanchez) y Chaparro.

Arbitro: Sr. Vallespir, mal para los
dos conjuntos, en especial para los
locales pues no pitó un claro penalty
sobre Clúa y el tercer tanto fue pre-
cedido de falta.

Goles: Girbent en extraordinaria

equipe si continuaban con tanta du-
reza.

Goles: Barceló 2, Massanet y
Giménez.

Comentario: Nada pudieron ha-
cer los visitantes ante tanta dureza,
con consentimiento del árbitro, si no
el tratar de finalizar el encuentro lo
más enteros posibles.

Santa Maria, 2—Port de Sóller, 2

Encuentro aplazado en su die,
por inclemencias del tiempo y que
se disputó en pasado jueves 18.
Importante punto el conseguido en
el terreno del segundo clasificado.

Para el domingo viene el Xilvar a
Ias 10.30h.

acción marcó para los de casa y
Sastre, Luchesse y Moya para los vi-
sitantes.

Comentario: Los locales jugaron
bien, menos en los tres errores que
propiciaron los goles. Teniendo en
cuenta que el primero fue directo de
comer, el segunto el autor entró libre
de marca y el tercero el delantero
empujó al defense, lo que hizo que
marcase este Ultimo. Al final comen-
tario general de los visitantes, nin-
guno se explica como es posible
que jugando así, se encuentren los
del Valle tan mal clasificados.

Mañana los Veteranos reciben en
casa la visita del Atco. Inca.

Joan

El corredor de l'Her-
mes-Circulo Sollerense Ma-
teu Dominguez es va treure
l'espina classificant-se com a
primer illenc en el "Cinque Cross
de Calvià", disputat el passat
diumenge dia 21, en el camp de
rugby de Son Ferrer, imposant-se
clarament a ratleta d'en Manolo
Blanco, el felanitxer Antoni Pe-
fia dotze de la general, mentres
en Mateu ocupava el lloc sete,
davant homes de la categoria
den Jordi Bello i en Benet Noga-
les.

La prova que va contar ant
una nombrosa participació, inclús
peninsular. (a ia categoria de se-
niors i promeses va superar el
cent vint inscrits) va tenir com a
clar guanyador a l'atleta del Club_
Larios de Madrid, Juan Crespo,
que va agafar el comandament
des de els primers moments, se-
guit de l'angles Pauk Kliment i els
corredors del Dyc Valerian°
Asensio i Francisco SAnchez
Vargas (finalista olímpic de Mos-
cú). El Hoc cinquè va estar ocu-
pat pen Jesús González (S.
Pablo Rodper), seguit d'en Juan
Viudes (Nike), i en Mateu Do-
minguez en el Hoc setè. En
aquesta cursa també hi varen

V Cross de Calvià

Mateu Dominguez es va treure l'espina, i en
Cledon es classificà Com a tercer veterà

prendre part els sollerics Pau
Arbona i Pere J. Coll.

A la correguda de juniors i ve-
terans, damunt sis quilexnetres,
es va imposar en Xavier Caballe-
ro (Nike), seguit de n'Oriol Nin
(F.C. Barcelona),_ en Bartomeu

Ginard (Fidípides), en Daniel Viko
(Nike), i en Joan-Carles Arreza
(Costa Calvià). El solleric Cristò-
fol Castañer es va classificar en
el Hoc setze, mentres en Robert
Cledon aconseguia el tercer dloc
dins els veterans.

Billar

Tercer Tomeig Perruqueria Joan Socias

Emocionant pugna Jorquera Palou
Joan
	

Les darreres confrontacions disputades
han estat les següents:

En Jorquera segueix ocupant la primera
plaça d'aquest Torneig a tres bandes, seguit

	
M. Casasnovas, 0-Tomàs Plomer, 2

ados punts pen Bartomeu Palou. 	 F. Ferrer, 0-A. Socias, 2
En el Hoc tercer en Burguerio ha aconse- 	 Jorquera, 2-J. Aguiló,

guit agafar a _n'Antoni Socias, estant tots dos
	

B. Palou, 2-M. Ferrer, 0
igualats amb disset punts i onze particles ju- 	 J. Sampol, 0-M. Casasnovas, 2
gades. 	 J. Quetglas, 0-J. Plomer, 2

Un altra de les novetats a destacar 	 M. Ferrer, 2-J. Mascará,
aquesta setmana es que en Maties Casas- 	 A. Socias, 0-S. Burguefio, 2
novas ha aconseguit superar a l'organitza- 	 M. Gelabert, 2-G. Ferrer, 0
dor Joan Socias, de moment per un punt, 	 G. Sastre, 0-J. Quetglas, 2
ocupant en Maties el Hoc sisè i en Joan el se- 	 G. Ferrer, 2-G. Sastre, 0
te. 	 Burguefio, 2-Gelabert,

Futbolde Empresas

Viajes Stoller, 1—Hotel Helios, 3

AMB EL FRED DE
GENER DEVORA UNA

JO TUL
S'HI ESTA BE



Diumenge, assemblea

Ja són 30 entitats contra el
Port Esportiu

Aquest diumenge, 28 de
gener, a les del capvespre a
Can Dulce estam convocats
tots els habitants de Sóller inte-
ressats en la campanya en con-
tra del Port Esportiu a l'assern-
blea que ha organitzat el cc-
tu "Amies de l'Entom de Sóller".
La intenció es informar sobre
l'estat actual de la qüestió i les
passes que s'hauran d'anar fent
per aturar aquest projecte
monstruós. Es farà un resum del
que ha ocorregut fins ara i es
programaran les pròximes ac-
cions populars, amb les sugge-
rencies que vulguin fer els assis-
tents.

De moment 26 entitats soue-
ruques ¡a s'han adherit a la cam-
panya. També ho han fet les
agencies de viatges Kreut-
zer-Reisen, Cyrasa Internacio-
nal, Mallorcabús i Neckermann
und Reisen, demostrant que el
futur econòmic d'aquesta terra
no pot permetre més desastres
urbanistes. Volem recordar a
les entitats que encara no s'ha-
gin adherit que ens poden fer
arribar el seu full d'ahesi6 a
qualsevol membre del col.lectiu
o a la "Llibreria Calabruix".

De l'exposició-concurs de
cartells ha resultat elegit l'elabo-
rat per Josep Morell. Moites
grades a tots els que heu fet
qualque cartell i també als que
heu vengut a votar. Els artistes
podeu passar a recollir els origi-
nals a Can Dulce.

Esta previst, començar la re-
collida de firmes per les cases.
Totes les signatures que arre-
pleguem a Sóller o a fora en
contra d'aquest projecte de Port

Esportiu seran presentades
amb les alegadons que s'entre-
garan a la Conselleria d'Obres
Públiques.

Els "Amies de l'Entorn de
&Mer tenim previst solficitar
una entrevista amb tots els par-
tits politics en representació a
l'Ajuntament de Sóller, de les
que us informarem ben aviat.

Estau tots convidats a l'as-
semblea de diumenge horabal-
xa a Can Dulce. Pensau a venir,
que es pel futur del nostre
poble.

La relació d'entitats que fins
ara han fet arribar l'adhesió es,
per ordre d'arribada:

Associació Museu Balear de
Ciències Balears, Claustre de
Professors de Es Puig, Comuni-
tat del Santuari de Uuc, Ajun-
tament de Delà, Penya Barcelo-
nista, Escola Pública Es Fossa-
ret, Associació Sollerica de Cul-
tura Popular, Grup Aires So u le-
ries, Autocars Repic, Unió Local
de CC.00., Club Ciclista De-
fensora Sollerense, Biblioteca i
Foment de Cultura Popular, So-
cietat Defensora Sollerense, As-
sociació Cultural Estol de Tra-
muntana, Grup Nova Terra, Fe-
rrocarril de Sóller, Grup Novetat,
CA. Hermes-Círculo Sollerense,
Agrupació de Taxistes, Asso-
ciació de Caçadors, Joventut
Mariana, Setmanari Veu de
Sóller, Col.legi Públic Es Port,
aaustre de Professors del
CoLlegi Sant Vicenç de Paül,
Claustre de Professors del
Col.legi Públic Es Porxo de Delà
I Escalade Música de Sóller.

Arnica de l'Entom de Seller

ANUNCIS CLASSIFICATS

SE NECESITA CHOFER con
carnet de primera para traba-
jos en Mercapalma. Razón:
Cooperativa Agricola San Bar-
tolomé. Tel. 63.02.94. Horas de
oficina.

SE DONAN CLASSES DE RE-
PAS fins a cuart d'EGB. 2000
Pessetes mes. Teléfon
63.0172. Telefonar a partir de
les 9 del vespre.

URGE LOCAL
CENTRICO
EN SOLLER

SE ESTUDIARAN TODAS
LAS OFERTAS

RAZON:TEL.63.30.02
NOCHES

noche, Teléfono 63.34.56.

MASAJE
TERAPEUTICO

Columna vertebral,
Circulación, Artrosis, etc.

AIDA JUNCO
Tel: 63.19.88.

Laborables de 14a 16 y
de 19 a 22 horas.

16h

CA LLE BAUZA N. 9
TELEFONOS 63 33 12 - 63 33 50

07100 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.

16 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 tiempo libre para realizar las oportunas compras.

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

19 MAR. SANTANDER-SANTILLANA DEL MAR-RIBADESELLA-GIJON. - Desayuno y salida a primera hora de la
mañana en autocar hacia Santillana del Mar, considerado el pueblo más bonito de España. Mariana
completa y almuerzo en un restaurante. Por la tarde reanudaremos el viaje hacia San Vicente de la Bar-
quera. Ribadesella y finalmente llegada a Gijón como fin de etapa. Cena y alojamiento en el hotel.
20 MAR. GIJON-MONASTERIO DE COVADONGA-OVIEDO. - Desayuno, cena y alojamiento en el hotel.
Salida del hotel por la mañana en autocar hacia Cangas de Onis y Covadonga. Visita al Monasterio. Basi-
lica y Monumento a Don Pelayo. Los Sres. interesados podrán realizar la excursión facultativa y en taxi a
los Lagos de Enol. Almuerzo en un restaurante de Cangas de Onís. Por la tarde visita a la ciudad de
Oviedo.
21 MAR. GIJON-LEN. - Desayuno y almuerzo en el hotel. Mariana 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 Palma y 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 DEMAS LUGARES DE PAGO.
VINO Y AGUA EN LAS COMIDAS.
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-Una televident, visiblement empipada ens fa saber: "Quan tot
Palma veu perfectament el Canal 33, aquí a Sóller, ens hem de
quedar amb un pain de nassos. El normal seria que alguna au-
toritat local, s'interessés pel tema a través de Voltor S.A., a veu-
re quan es podrà gaudir d'una visió adequada, Iluny de la gran
"nevada" que es pot contemplar actualment. Som molts els
sollerics que desitjam veure en condicions el segon canal cata-
lé". Realment ja és ben hora de no patir més discriminacions...

* * *

-Un habituai lector que viu al Carrer de Sant Jaume, adverteix:
"Hi ha un cartell al comeng de la carretera de Palma, a pocs
metres de Can Repic, que deu ésser més estentís que la ma-
teixa Juanita Reina. Dit rètol, del Govern Balear, anuncia la
millora del pis (asfalt fred), a la ruta que ens uneix a Ciutat. Que
jo sàpiga, aquesta obra es va acabar deu fer uns sis anys. Que
esperen a llevar-lo, que en faci de petits?. Miri por on, per ven-
tura sí...

-Ja no és la primera trucada que rebem en aquest sentit.
Aquest cop ens arriba d'un jove industrial: "No sé per quins mo-
tius, però la majoria de motoristes es descuiden de fer les sen-
yes quen van amb les seves motos. Pot ser un problema greu.
Per exemple tu vas amb el cotxe a darrera, i la moto de clavant
se li ocorre aturar-se o girar, sense cap avis previ. Es clar que la
possibilitat de colisió, és evident. Que serveixi aquesta denun-
cia per a mentalitzar que els propis motoristes serien els més
afectats en cas de topada". Si és així, fotuts...

-Un amic de la casa, resident al Port, treu fum pels queixals
quan parla de les últimes urbanitzacions: "Es incréible. Ens es-
tan destrossant les muntanyes davant la indiferència general.
Es tracta d'una auténtica monstruositat el que estan fent amb
els blocs de les 156 vivendes de "Es Través". Si feis una volta
pels desmuntaments que ja s'han fet al respecte, fé feredat.
Caldrà demanar serioses responsabilitats a qui ha pogut auto-
ritzar aquesta masacre ja irrecuperable. Es evident que als
nostres polítics, els interessa molt poc el nostre maravellós en-
torn, i la veritat és que un no arriba a entendre els motius, i més
encara quan analitzes els membres de la comissió correspo-
nent. Aquest pic, han mostrat el vertader Ilautó...". I tant, esti-
mat lector, i tant...

Molta palla i poc bessó
Es pagès

Perquè es pugui arribar a comprendre el tema del
Port Esportiu i l'Ajuntament de Fornalutx, hem arribat a la
conclusió d'investigar al màxim les raons que han pogut
induir aquests grup de representants del poble veí a no
manifestar-se ni a favor ni en contra del Port Esportiu.

Malgrat les investigacions siguin dels més estrictes
quant a aclarir la situació, hem arribat a pensar i a dema-
nar-nos per què no es volem banyar. Si és perquè el Port
Esportiu, segons ells, afecta sols a Sóller. Els sollerics, de
totes maneres, no sols ens hem de "MOJAR AMB LA
MERDA" que els Fornalutxencs tiren al Torrent, sinó que
endemés hem d'aguantar la que ens infecta les nostres
fonts. I tot això sols pel fet de tenir una mangana d'in-
fraestructu res "ALCANTARILLADO"?.

Per cert, les investigacions estan a punt d'aclarir la
recent construcció d'un "xalet" amb un pou negre ben
apropet de la font que dóna aigua al poble. Quan ho sa-
piguem cert, ja direm de qui és; segur que els de Sóller
riurem, però els Fomalutxencs no tant.

SEMBLA MENTIDA:

- Que l'Ajuntament de Fornalutx se'n toqui el nas del
Port Esportiu.

-Que la tertúlia d'en Tolo Ximent i d'altres, fossin vists
divendres passat sopant a un conegut restaurant del
Port.

- Que els de la tertúlia tenguim la fama de gastar poc i
vagin a sopar fora.

- Que quan es fa una festa popular al mig de Plaça, la
Policia Municipal hagi de llevar els "trastos" del mig. Si
qualvú vol fer festa, aneu a la P.M. i, potser, ells us la
muntaran. Vergonya, i no és culpa seva.

- Que els tords volin baixos.
- Que el CCDS -ciclistes- no vulguin organitzar cap

carrera per a enguany. Anim atlotets, si anau plegats fa-
reu forge!.

- Que el Batle estés tan content la nit dels Focs de
Sant Antoni.

- Que la Policia Municipal ja no celebri el dia de la seva
patrona.

- Que a Sóller no hi hagi un carrer amb denominació
francesa i l'Ajuntament no en sàpiga noves. Rue Chez
Lluetí.

- Que la imatge de na blanda Martínez hagi tingut
darrerament un canvi tan radical.

SE VENDE UN PISO de 2 habi-
taciones. Teléfono 63.30.38.

COMPRARIA pequeño piso,
estudio o altillo convertible en
vivienda. Pasar ofertas por
escrito al Apartado 10090 de
Palma.

VEN PIS SENSE ESTRENAR.
120 m2. amb porter automàtic,
instal.lació d'antena col.lectiva
i radiodifusió. Informes: Tel.
63.03.83. (De 13 a 15 hores i de
19a22).

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

SE TRASPASA TIENDA en el
Puerto de Sóller. Totalmente
montada y con género. Precio
interesante. Telf. 63.04,91.

SE VENDE una balanza elec-
trónica, una vitrina mostrador
y varias cámaras. Teléfono
63.01.17, horas despacho o al
63.26.92 de 21 a23.

SE VENDE chaquetón de
marmota. Llamar lunes, mar-
tes y viernes de 7 a 8 de la

SE PRECISAN CHICOS 0
CHICAS interesados en
aprender cocina internacio-
nal. Llamar al Restaurante Sui-
zo. Tel. 63.91.39 de 12h. a 3.30
mediodía. De 10h. a 24h. no-
che. Transporte solucionado.
DEIA.

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

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

SE COMPRAN MUEBLES anti-
guos y toda clase de objetos.
Carrer de la Rosa, 3. Teléfo-
nos: 63.28.73 y 63.10.67.

DISEÑADORA gráfica busca
urgentemente apartamento o
estudio pequeño en Sóller o
Puerto, para alquilar a largo
plazo. Tfno. 63.09,99ó 63.30,45.

ES VEN SEAT-127, per peces
de recanvi, pràcticament no-
ves. Telf. 63.08.79, de 13h. a

HOTEL ES MOLI precisa ayu-
dante de recepción. Nociones
de alemán, inglés y mecano-
grafía. 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. In-
formes tfno. 63.14.03.

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

CENTRO DE ORIENTACION
SELENE. Ayuda psicológica.
Problemas sentimentales. Car-
tomancia (Tarot) presente y
futuro. Problemas de hechizos.
Tfno. 63.39.34.

S'OFEREIXEN DUES PLACES
d'ajudant de camarer i una
plaça de ajudant de cuiner. Se
valorará experiència. Restau-
rant Bens d'Avall. Tel.
63.01.06. Horabaixaes a partir
deles 17h.



La vella depuradora haurli de seguirfuncionant com a minim dos anys més

Reparar la vella depuradora
costará dos !Tamil

Redacció

Cada vegada semblen
més Ilunyanes les perspecti-
ves de que la nova depurado-
ra d'aigües residuals estigui
construida abans de l'estiu
de11991.

En qualsevol cas, és
d'una evidència indubitable
que les obres de construcció
no hauran començat abans
de l'estiu d'aquest any que
emcomençat.

En conseqüència, és ine-
vitable que la vella depurado-
ra haurà de funcionar, com a
minim, dos anys més.

Reparacions urgents

El que ara succeeix, però,
és que la vella depuradora
necessita d'unes reparacions
urgents abans de començar
l'estiu.

Un informe subscrit per
l'Ajudant d'obra de l'Ajunta-
ment precisa que, per seguir
funcionant, resulta impres-
cindible substituir els 350 di-
fussors d'aire i l'electromotor
de corrent continua a 440 v. i
1.065 r.p.m. que acciona el
sistema d'aireació. Tant els
difussors com el motor són
els mateixos que s'instal.laren
en el moment d'entrar en ser-

vici, ara fa 20 anys, i es tro-
ben molt deteriorats.

Dos milions

Efectuades les consultes
pertinents a la casa installa-
dora 'Degremont", el cost de
les peces a canviar ascendeix
a poc més de dos milions de
pessetes. Davant la urgència
del cas, la Comissió de Go-
vern del passat dimarts acor-
dà l'adquisició de les peces i
Ia maquinéria. Una vegada
que les peces precedents de
fábrica arribin a Sóller s'inicia-
rà la seva substitució, proba-
blement abans de l'estiu.

Biel Porcel començA el treball de les teresetes amb el Grup Nussa
de Sóller.

Espècie protegida

Un agró reial tirat al fens
Redacció

Ja fa un grapat d'anys
que a la nostra vall, vèiem un
agró de color gris cendre
que anava d'un lloc a l'altre
amb bategs d'ala suaus i
qualque planeig. Es tracta
d'un agró reial (Ardea cine-
rea) que dilluns passat un
company el trobà a l'aboca-
dor de fems de Sa Figuera
brat, tirat perquè qualcú
havia pegat un tro i, és clar,
com que no sabia el que ha-
via de fer amb ell, el tirà!. Idd
bé, aquest animal, com mol-
tíssims d'altres —per desgrà-
cia—, està en perill d'extinció
i, en conseqüència, protegit
per la Ilei.

Se sol castigar amb mul-
tes o retirada d'armes pel fet
de cometre aquests tipus
d'actes. Més fàcil seria, pel
poc mal i les poques molès-
ties que ocasionen, que dei-

xéssim volar, caminar, ne-
dar, enflairar,... totes les es-
pècies —animals, vege-
tals...—, que il.lustren —de
qualque manera— el nostre
paissatge. I, tal vegada,
pensar que formen part de
Ia nostra vida, així com no-
saltres de la seva.

1 2
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Sanejament Teresetes 

Biniaraix,
afavorit pel Pla
d'Infraestructura
Hidràulica

Redacció

Com ja comença a ser
habitual, l'aprovació de la
concessió de Ilicències
d'obra major per part dels
Plens ordinaris es deixa
com a darrer punt del dia,
i mai no hi ha temps
d'acordar res sobre el te-
ma. Així, ic16, es fa neces-
sària la convocatòria d'un
Ple extraordinari a mitjan
mes. Aquest és el cas del
que es celebrà ahir a la
nit, on s'aprovaren quatre
Ilicències d'obra i altres
quatre d'obertura d'esta-
bliments, entre d'ells, el
de SULIAR, S.A., que fa
més de cinc anys que ja
funciona.

L'acord més important
del Ple d'ahir fou l'aprova-
ció d'incloure en el Pla
Plurianual d'Inversions per
a obres d'Infraestructura
Hidràulica, que convoca el
CIM, l'execució de dos
projectes tècnics impor-
tants que s'aprovaren
l'any passat i que no
s'han pogut executar per
manca de pressupost:

G.M.

Biel Porcel, solleric dedicat
des de fa molts anys a l'espec-
tacle de les teresetes, està ten-
guent una trajectória molt inte-
ressant com a intèrpret dels
seus personatges.

Començà aquí a Sóller, ja fa
més de deu anys, quan es for-
mà el grup "El Pollastre Atrevit"
que després s'anomené "Tere-
setes Nussa", actuant a les es-
coles i a molts de pobles de

Mallorca. Després seguí treba-
llant amb les teresetes, a Ciutat
i a Barcelona i creà el grup Elk*
xifiat

Un dels espectacles més
destacables de Biel Porcel ha
estat "L'Isidre i la Lluna", i actué
a també a la televisió, en diver-
sos programes.

Ara, aquest mes de gener
actúa amb molt d'èxit a Barce-
lona, a la Fundació Joan Miró,
presentant un espectacle ba-
sat en la rondalla mallorquina
"En Pere Beneit". •

La Companyia del Biel Porcel
actua a la Fundació
Joan Miró de Barcelona

• El projecte d'In-
fraestructures 	 Sanitàries
en el llogaret de Biniaraix,
que inclou la installació
de la xarxa de clavague-
ram i aigua potable en
aquella barriada.

• El projecte de Xar-
xa de distribució i depCsit
regulador d'aigua del
nucli urbà de Sóller, que
suposa la renovació i
ampliació de tota la xarxa
de canonades que sub-
ministren aigua potable a
totes les barriades de
Sóller i del Port, i l'amplia-
ció del depósit regulador
del camí del Cementen.

ES FAN JERSEIS
DE LLANA A
MA, AMIDA

I PER
ENCÀRREC.

TEL. 63.18.25

M. Ignasia

La setmana passada ja in-
formarem dels primers concerts
que ha organitzat Joventuts
Musicals. El mes de febrer hi
haurà un concert de clarinet i
piano i el mes de març seré un
altre de piano sol.

Audicions a les escoles

Tres audicions musicals ha
oferit l'associació a les escoles
de Sóller. Es tracta d'unes acti-
vitats patrocinades per La Cai-
xa d'Estalvis "Sa Nostra", i
que estan enfocades als alum-
nes de segona etapa o primer
curs d'ensenyances mitges.

Són tres concerts didàctics

dedicats a una época determi-
nada de la história de la música.
El primer d'ells serà ja aquesta
mateixa setmana, a càrrec del
Trio Classic (violoncel, clarinet
i flauta) que interpretarà obres
del classicisme. El segon es
realitzarà durant el mes de fe-
brer; será de piano, a càrrec de
Miguel Estelrich, i estarà de-
dicat a obres del romanticisme.
El darrer, de piano a quatre
mans, estaré interpretat pels jo-
ves pianistes Francesc J.
Bianco i Albert Diaz que
explicaran que és l'impressio-
nisme musical, amb obres de
I' época.

Pels estudiants de piano

També dins el programa

d'aquest trimestre esté previst
dur a terme tres classes ma-
gistrals, que donará la famosa
pianista Suzanne Bradbury,
afincada a Deià.

Aquesta activitat serà desti-
nada a estudiants de piano, els
quals podran participar de dues
maneres: com a alumnes direc-
tes de la pianista, corregint una
obra concreta del seu programa
d'estudi, o com a estudiants
oients, els quals podran escol-
tar els diferents consells que la
professora donará als seus
companys.

Aquest acte serà a porta
tancada, ja que es tracta d'una
activitat d'estudi per potenciar i
animar als nornbrosos estu-
diants de piano que hi ha a
Sóller.

Música

Un trimestre més d'activitats

JJMM organitza audicions pels escolars
I pels estudiants de piano de Sóller 

capo s.a.
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