
Maquinetes que colapsen l'Alqueria des Conte i carrerdaSe Uuna molts de dies. (FotoT.0.)

Continus probianes de circulació per unes
obres amb expedient de suspensió

Els Amics de l'Entom interessats
en que l'Ajuntament declari Grau

de Protecció I el nostre litoral
Aquesta setmana els Amics de l'Entom de Sóller han
o hauran conversat amb tots els grups politics muni-
cipals per tal d'interessar-los en fer un Ple Urgent i
unAnimament declarar Grau de Protecció I a la costa
sollerica i badia, excepte el tros ocupat pels actuals
molls comercials i pels molls de l'Estació Naval.

Redacció

Aquest interés sorgeix
del moment que proxima-
ment es desenvoluparé el Ra
Director de Ports Esportius
de les Illes Balears, amb el
qual es classificarà en tres
graus de protecció tota la
costa mallorquina. El grau de
protecció I, segons aquesta
Ilei ja aprovada pel Parlament
Balear, s'aplicaré als ele-
ments paisatjístics singulars i
implica la prohibició de fer
Pons i dársenes esportives.
Això no lleva poder fer, amb
justificació i estudis, vara-
dors, embarcadors i fonde-.. 	.
jadors. Els graus 	 ja no
són 	 ati proteccionistes
permeten la instal.lació de
ports esportius i grans molls.

Els ajuntaments poden
dicidir

L'esmentat Pla Director,
aprovat el 30 de març del
1989, deixa una porta oberta
als ajuntaments per a que
siguin ells mateixos els qui
classifiquin les seves costes,

puix al final de l'article 3.2., el
de la zonificació, diu textual-
ment: "En cualquier caso,
podrán siempre los Ayun-
tamientos aumentar el
Grado de Protección de
sus costes".

A l'hora d'ara els Amics
de l'Entorn de Sóller ja s'han
entrevistat amb el Partit Po-
pular, el Grup Independent i
el PSM; i abans de la sortida
d'aquesta edició, possible-
mente ho hauran fet amb
UM, CDS i PSOE, perquè ja
s'havia concertat entrevista.

Seguirem informant d'una
passa que els Amics de
l'Entorn ens han qualificat de
decisiva.

Dossier Estació Naval

Per altre costat, els
Amics de l'Entorn també pre-
tenen que es formi una Co-
missió Municipal entre tots
els partits per a, d'una forma
definitiva, iniciar un dossier
per a la utilització dels molls
de l'Estació Naval i, una ve-
gada enllestit, presentar-lo,
amb converses directes, al
Ministeri de Defensa.

Maria Vázquez
confirmada en

el càrrec de
Presidenta

Joan

Des de la dimissió de
n'Antoni Grau, el passat
mes de juliol, com a ma-
xim mandatari de l'As-
semblea Local de la Creu
Roja, ha vingut ocupant
interinament el seu Hoc la
Vice-Presidenta Primera
d'aquesta benefice Enti-
tat Maria Vazquez.

Segons ens manifes-
tava na Maria Planas,
Presidenta de l'Assem-
blea Balear, el vinent di-
mecres es desplaçarà a
la nostra Ciutat per con-
firmar oficialment en el
càrrec de Presidenta Lo-
cal a na Maria Vazquez.

L'acte esta previst a
les onze del mati, en el
local del Carrer del Vent.

Comencen audicions de música
clássica per a escolars

Mateu Vidal a la flauta travessera, components
del Trio Classic, a més d'explicar les obres que
interpretaren, mostraren els instruments que
utilitzen.

Aquesta es una de les tres audicions que
JJMM de Sóller ofereix als escolars.

El mes que ara començam i el mes que ve,
els col.legis interessats podran gaudir d'aques-
tes activitats extraescolars, patrocinades per
"Sa Nostra".

Ramaderia

Primes per a
Ia cria de

cabres i ovelles

P.P.

Des del passat dia 25
d'aquest mes es troba obert
el periode de sol.licituds
d'ajuts per a la cria de bestiar
ovi i cabrú, que ha habilitat el
FEOGA, organisme depenent
de la Comunitat Económica
Europea. Les peticions po-
dran sollicitar-se fins el dia 15
de febrer a través de la Con-
selleria d'Agricultura, Pesca i
Alimentació.

Per tal d'evitar el despla-
çament a Ciutat, la Cooperati-
va Agricola "San Bartolomé
va aconseguir que un tècnic
de la Conselleria es desplaças
a Sóller periòdicament, a fi de
facilitar a canalització
d'aquestes i d'altres sol.lici-
tuds. En conseqüència, Mi-
guel Angel Ramis, Perit
Agricola de la Conselleria
d'Agricultura atendre les de-
mandes d'ajuts per bestiar els
divendres, dies 2 i 9, i el di-
jous, dia 15 de febrer, de 1() a
13 h., als locals de la Coope-
rativa, tant si són socis com si
no ho són.

M. Igninia

Alumnes de BUP i Col.legi Públic "Es
puig, de Primer de Batxiller i de segona etapa
d'Educació General Bàsica assistiren a l'audi-
dó que el Trio Classic oferi, per explicar l'època
del classicisme musical.

En la foto, els concertistes Miguel Angel
Aguiló al violoncel, Rafel Adrover al clarinet i
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Divendres, 2 de febrer del 1990

Obres i circulació
	

Creu Roja

Redacció

Segueix la problemàtica d'una obra, a l'Alqueria
del Comte. Segons els serveis tècnics de l'Ajunta-
ment compta amb un expedient de suspensió
d'obres per una decisió del ple, davant una pres-
sumpta irregularitat amb la vinculació del permis  i la
realitat.

Aquesta obra ha continuat les seves activitats
com si res hagués passat i, conseqüentament, amb
Ia continuació de les obres que segons versió oficial
están paralitzades.

A diari es vénen produint problemes circulatoris
per aquella zona, i devers dijous passat, amb el
consentiment de la Policia Municipal, tingueren
quasi toto el dia el carrer tancat, produint aixi unes
importants molèsties als ciutadans que han de cir-
cular per la zona, ja que no solsament repercuteix

amb al camitancat sine), amb els dels voltants.
Desprès de tot un dia de treball i les conse-

qüents molesties, dilluns d'aquesta setmana la Po-
licia Municipal autoritza una altra vegada a tancar
un carrer per poder fer feina a una obra que si no es
il.legal, al manco està en curs un expedient de para-
lització. Aquest fet no es comprès per part dels
veins i les persones afectades, perquè l'esmentat
dilluns es va instal.lar una maquina al mig del carrer
i, fins i tot, es dificultà la circulació per damunt la vo-
ravia i endemés comptava amb l'autorització de la
Policia Municipal.

Les queixes vénen seguides una rera l'altra mo-
tivades per les molèsties que ocasiona la circulació
de les maquines de gran tonelatge i fins i tot, mol-
tes vegades per descarregar els camions, ni tan
sols es tanquen els carrers i el  ciutadà es veu obli-
gat a fer marxa enrera o esperar que acabin la tas-
ca el temps que sigui necessari.

Futbol

EDU stmbontza l'esperit generõs. L'entrega constant. L'entusiasme
illimitat (Foto Sampedro).

El Mag. ¡ova de Pere Gost, un
inquietant visitant pel Stoller

Toni Oliver

El S.O.S. que Ilança el president solleric Miguel Colom, referent a acon-
seguir urgents reforços, pot tenir els seus fruits si els jugadors que ahir
vespre, dijous, jugaren el partit d'entrenament, convencen al entrenador lo-
cal. Ens referim a Barba, un davanter rompedor i a Bauçá, un mitja punta de
notable qualitat técnica. A Cala d'Or, el 3-0 fou terriblement  injust, i propiciat
per una serie d'adversitats (inclosos gois cantats tenets). El Sóller, hagues
pogut donar la sorpresa, amb un poc més de sort.

Per passat demà, un partit d'afferrar i xepar per devers Can Maio]. Un
recuperat Maganova, que de la ma de Pere Gost ha experimentat una es-

pectacular volada, sera una dura prova de foc per un Sóller al que única-
ment ii val el triomf, i que veurà retomar a les seves vues a homes de l'enti-
tat de Pep Got i Miguel Amengual. La cita, a les tres i mitja, amb arbitratge
de Bouza Vazquez.



- CONFERENCIA sobre els o.v.n.i.s.: "Existen los ovni?". A
Ia Sala d'Actes de La Caixa, avui a les 19,30 hs.

-BALL DE DISFRESSES, demà dissabte a Fomalutx, a
partir de les 22 hs. a l'aparcament subterrani. Entrada Iliure.

-CURS DE BALL de Saló a Can Dulce. Cada dimarts a
partir de les 21 hs.

- CURS DE BALL de Saló, cada dijous a la Sala d'Actes
de l'Ajuntament de Deià.

Sóller
Naixements

- JUAN JOSE, fill de Nicolas DIAZ i Mz. del Carmen Ramón (21.1).
-PERE, fill de Miguel BOVER i Josepa BUJOSA (20- 1).
- LLUC, fill de Esteva VALLS i Catarina Ma. OUVER (27-1).
- TERESA, tilla de Joan -Pare VALLES i Marglida GARAU (26-1).

Defuncions
- JOAN Estarás Pericas (18. 1 .90)90 anys.
- MAGDALENA Estades Castanyer (18. 1.90) 101 anys.
- JOAN Muntaner Bordoy (21.1.90) 74 anys.
-JAUME Estarellas Castro (23.1.90)71 anys.
- ISABEL Díaz Guillen (31.1.90)80 anys.

Fomalutx
Deluncions

- MARGAUDA Ripoll Puig (29. 1 .90)93 anys.
-FRANCISCA Rainés Alberti (27. 1.90)83 anys.
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HORIZONTALS 1. Negacb. En castellà, batte. Article nominal. -
2. Expressat verbalment. Annera. Seient del monarca. - 3. Besada.
Fa el mateix gest que un altre. Municipialicantí. - 4. Article. Agencia
de noticies. Cólera. Xidres romanes. - 5. Fang. No hi manca res.
Camilo José... Premi Nobel. - 6. Eine agrícola. Caminaré de cap alla..
- 7. Vocals. - 8. Intent no aconseguit. Predicador protestant funda-
dor de l'Exercit de Salvació, ajuda als pobres per a Nadal. - 9. La
musa de Dalí. Composició poètica. Embarcacions. - 10. Carla amb
el número u. Ens dona Ilurn i calor. Pais Europeu. Part del braç. - 11.
Café. Carrer de Sóller. Dolor. - 12. Ho es Menorca. Septima part de
la setmana. Cinema. 13. Antiga moneda romana. Deixar, afluixar.
Punt del dau.

VERTICALS 1. Inventor de la dinamita. Hi fiquen ocells. - 2.
Organ de l'oida. (Pau...) Music català. - 3: Carta de més valor a
l'escambri. Un ocell. Matricula de Liban. - 4. Símbol químic de l'alu-
mini. Organització terrorista. Alcoholics anònims. - 5. Illa davant el
port de Marsella. Període de temps. Tibia. - 6. Cos celest amb coa
Ilarga. Capital de provincia peninsular. - 7. Adverbi de Hoc. Sigles del
grup Republica d'Irlanda Lliure. - 8. Una classe de roca volcànica.
Editor novel.liste i ex-senador de Tarragona, que mon fa poc. - 9.
Veu militar. Prefix "nou". Nota musical. - 10. A tu, Aquí. Ondulació de
Ia superficie del mar. Simbol quimic del crom. -  11. El rayés, termi-
nació verbal. Erecta, rigida. Nota musical. - 12. Explorador italià, va
esser el primer que vola arnb dirigible sobre el Pol Bord. Relativa a
les persona. 13. Part espiritual de la persona. (Juan...) Escriptor,
fundador de Quaderns a l'Exili.

Solucions al setmanari anterior Dólar - Marc - Franc - Lliure -
Lira -Flori - Corona - Escut - Dracma -Sol- Yen -Cheli-Pesseta.

Al dit: A pescar truites per Sant Valentí si no de vespre, de mati.

Actes de la setmana

Registre civil

Missa infantil
Diumenge vespre, la missa de les 20,00 hores, a Sant

Bartomeu, anirà expressament dirigida als més infants. És el
que solem fer cada primer diumenge de més.

Ajuda a Romania
Per al vinculació que el prevere romanes, Alexandre Suc-

ciu Mircea, té amb el nostre presbiteri i EsIgésia de Mallroca,
el Bisbe Teodor Ubeda ha disposat realitzar una col.lecta per
l'Església Católica de ritus oriental de Romania. Així ho rea-
litzàrem el passat diumenge a les Esglésies i podeu també
contribuir hi ingressant a:

-"Sa Nostra", Caja de Baleares, N. compte: 1.531.113-61.
- Banco 	 Hispano 	 Americano. 	 N 	 compte:

0029-10-272.508.

Trencaclosques

—Avui

de febrer del 1990.
Divendres.

AVUI dia 2 de febrer: La
Candelera
DEMA dissabte dia 3 de
febrer: St. Blai
Passat-DEMA■ diumenge
dia 4. St. Vidal Zenón i
Folícula.

Costumari

A molts indrets existeix
Ia creença que el dia d'avui
el temps que durará rhivem.
Es ben popular la dita:

"Si la Candelera plora,
el fred és fora,
si la Candelera riu,
Iluny es restiu"
A Palma, Ciutat de

Mallorca, celebraven la festa
patronal els confiters i el
candelers, i regalaven con-
fits i candelas de colors als
seus parroquians.

St. Blai es l'advocat dels
contaires ja que cura el mal
de coll. Els mallorquins
l'invoquen parque no hi hagi
fam ni pobresa, amb aques-
ta dita: "Un PareNostre a St.
Francesc i a St. Blai, porqué
no mos falti pa mai".

2 El Temps
Estació de sa Vinyassa

Seguiran dominant
els vents
de ponent

TEMPERATURAS
	

PLUJA
Maxima 18,8° dia 27
	

19,0 litres dia 28
Minima 7,0*dia 26
	

0,2 litres dia 29
0,2 litres dia 31

Aval, día de la candelera:
Sua candelera
lluny és l'estiu
i si ',fora
l'hiverés fora,
pero tant si plora com si riu,
Iluny és l'estiu

Després de les calmes de gener han passat a dominar
els vents d'oest i sud-oest, cdlits i atemperats i que diJmen-
ge vespre donaren una séria de ruixats de moderada intensi-
tat deixant uns 19 litres per m2.

Dimecres vespre el pas d'un nou sistema frontal fins al
dijous mati havia deixat 6 litres i seguia ploguent.

Segons les previsions seguiran dominant els vents de
ponent amb el pas de qualque front i amb possibilitats de
qualque pluja.

Les temperatures es mentendran càlides durant el dia i
un poc baixes ala nit.

Ja estarn dins el febrer, aquest es un mes que no convé
fiarse'n gaire d'ell perquè es el més dolent i mantider, així ho
diu e refranyer popular:

Es febrer, 	 Febrerelcurt,
Nou cares té.	 pitjor que un turc

Serveis

Ajuntament de Sólier 	 E33200/0204
OficilaMunicPaldelPort 	 630101
Ajuntament de Fomalubt 	 631901
Ajuntamentde Dei 	 639077
Jutjat de Sóler 	 633348
Notaia 	 632611
Rectoría 	 E30602

PoliciaMuni*al 	 630200
PoliciaMunicPal-Urgències 633721
GuardiaCivi 	 MG
Bombas 	 632500

Unitat Sanitaia 	 633011
CreuRoja 	 6045
Meije deGuadia(Avisos) 	 633721

Memat 	 633231
Escorzador 	 630i61
Cementii 	 631429
Residencia-Hospici 	 630777
Depuradora 	 633842
Carrais 	 631191
TIGas", s.a 	 633128
Save Funerari 	 620œ6
"El Gas' s.a (avalas) 	 630198
TI Gas' s.a.((kgéncies) 	 631108
LocutaiBiniaraix 	 633017
Obres de Port 	 633316/69

A.S.C.P. (Ca'n ()Lice) 	 632421
Circula Scilerense 	 631206
La Unién "Sa Patiguete 	 630163
DefensoraScierense 	 631556

Ferrocarril de Sie( 	 630130
Cial3arcos Azules' 	 630170
DeTranontale 	 6321:61
Parada Tarás-Es Pal 	 631384
Parada TaNds-Sáller 	 63171
Parada Twis-Sa Torre 	 631379
Autocars Uarpat 	 2o2125
Autocars Sóller 	 632821
Autocars Repic 	 633567

TRENS

Paina-Sdar:08,00 - 10,40- 13,00 -
15,15 - 19,45
SIIIIst-P4s1136,45 -C9,15 - 11,-
14,10- 18,30.

TRAMVIES

Stilbr-Port05,55 - 05,55 - 07,00 -8,00 -
*09,00 - 10,00 - 11,00 - '12,00 -
13,03 - 1 14,00 - 15,00 -
16,00 - 17,00 - 17,55 - 19,00 - 20,00 -
'20,45
(21,03 Diumenges Fastius).
Pol-MW:06,20 -07,30-0825-09,30
-10,33-11,33-12,33-'13,3-14,30
-15,30-16,30-17,30-18,33-19,3°-
20,20-21,10
(21,20 Diumenges iFestrus).
AVIS: Et !larmoies marcats ant un*
arillaçanamb tas arbadesy satides dais
Irene.

AUTOCARS

Paina-Valldsmosse-Dsii-
PortdeSOler07,30*-10,00-12,00'

15,00-19,00

Valldemosse-Paknx
07,33-09,33'-14,30-16,V-17,30.

-PondeSike08,15*- 10,45 -
12,45' - 15,45 - 19,45.
Deiii-Valldemossa-Paktit,08,C0-
10,00*- 15,- 16,30' - 18,oa

(')Essuplmeor ersdiumengesifes-
titis

Scifer-PendePolletp:09,C0
PondeSóller-PondePollwrs:09,30
PendePolleno-Sóler 16,00

BARQUES

PondeSetlet-SsCalobta:
10,03-15,00.
Sa Celobta -Port de &der
12,- 16,45.

FARMACIA DE
GUARDIA

A l'Ajuntament (Policia Municipal) vos
indicaran la farmàcia a
la quai vos podeu dirige

Servei de
benzinera

Dies faners
de 6 a 22 hores

Diumenges i festius:
TANCAT

Horaris de les celebracions de
l'Eucaristia dominical i dies de festa

Horan d'hivem

DISSABTE DIUMENGE

18'30
19'00
19'œ

19'00
19'00
19'00
1930
20'00

9,00
7'30

10'30
17,00

18,30(c)
1033
ogoo
10'00

12'CO(c)
10'00

12,00
10'03
19'00

19'00
18,00

20,00
I9,00

Sent Bartomeu
ConventSag•atsCas
SantFelip
Monesbrderavar
L'Hospital
L'Horta
Deia
Fomalutx
Pcxl
Biniaratt

PREU
SUBSCRIPCIONS

MALLORCA i resta de
l'Estat Espanyol:

4.000 Pts.
Estranger: 6.500 Pts.
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Sorteig d'ahir dijous,
dia 1 de febrer

16	 21	 25
26	 37 	 49
—Comp. 24—

I IIsgz
Di*, 1 - iriser 	 67.194

Dimeans, 31- gener 	 86.242

Dimarts, 30 -gener 	 69.745

Dilluns,29-gener 	 96.883
Divendres, 26 - gener

65.483 (Serie 023)

Veu de Soller
TEL.6334 56
CONTESTADOR

AUTOMATIC
ATENCIO PERSONAL

DE 18A 20 HORES



Será re-asfaltada la carretera
de desviació fins al Port

Placid Pérez

El Conseil de Govern de
Ia Comunitat Autônoma
acorda el passat dia 28 de
desembre aprovar l'exetu-
ció del projecte de renovació
del paviment de la carretera
C -711 de Palma al Port de
Miler, entre el km. 29,900 i
el km. 33,750, que correspo-
nen al tram comprès entre la
desviació del Convent i el
Port.

Obres i cost

Posats en contacte amb
l'enginyer de conservació de
carreteres de la Conselleria
d'Obres Públiques, ens ha
informat que les obres ve-
nen determinades per l'en-
velliment del trespol de la
carretera i pels desnivells
prodúlts per l'obertura de
canalitzacions a diverses
parts del seu traçat. Les
obres, per tant, consistiran
en la regularització de la ca-
pa asfartica actualment exis-
tent i en la col.locació d'una
nova capa de rodament, i
inclourà també l'asfattat de
les voreres. La novetat con-

sistira en la col.locació d'un
tipus de conglomerat més
porás que evita les Ilenega-
des i els esquitxos dels cot-
xes, perquè permet que l'ai-
gua circuli per davall l'asfalt.

El projecte està total-
ment redactat i preveu un
cost total d'uns 34 mirions
de ptes. i un termini d'exe-
cució aproximat d'un mes, si
bé les obres sembla que es-
tan encara en fase de con-
tractació per via de subhas-
ta.

Engolidors

A més d'això, La Capora-
lia de Carreteres, té previst
millorar pel seu compte el
drenatge d'aigües pluvials
tot al llarg de la carretera, ja
que en temps de pluja és
frequent la formació de
gorgs que dificulten la circu-
lació. En conseqüência, i
prèviament a la iniciació de
les obres de pavimentació,
procediran a col.locar engo-
lidorsde drenatge.

Aquestes obres comen-
çaran a mitjan mes de febrer
i la regularització del trespol
s'iniciarà a principis de pri-
mavera.

Experiències d'Experiències en el Col.legi Es Puig

Un grup de mestres de la
comarca estudia l'entorn

Un grup de joves estudiants a Son Moragues

Redacció

Catalina Bemat, Fran-
cisca Sunyer i Catalina
Colom han vist publicada la
seva experiència a la revista
INTERCEP del Ministeri
d'Educació. El seu treball és
resum de les experiències
de Socials i Naturals ini-
ciades cursos anteriors amb
Ia també mestra Barbara
Suau i que s'ha continuat
enguany.

La practica intenta
apropar l'alumne a l'entom
solleric i illenc a base de
sortides setmanals per a es-
tudiar les muntanyes, els

torrents, l'art de fer oli, la
fabrica de teixits, el tren de
Sóller, les cases antigues...
per esmentar només els
darrers treballs.

Aquesta dinàmica s'ha
fet amb infants de tercer i
quart nivell d'EGB i és un
intent, com diuen elles, "de
tirar a baix les parets de
l'escola i sortir a observar la
vida". "No creem més pro-
blemes als infants i estu-
diem els que ja existeixen".

Els objectius, dins una
dinàmica de globalització,
pretenen educar: la respon-
sabilitat, l'expressió, la so-
cialització, l'esperit científic i
Ia creativitat.

Comunicacions

Música

CT:501A .4
4Chili51Qt

SÓLLER
Els instruments de la
Banda ja són a l'Escola

Ml.

Fa més d'un any (pel mes de novembre del 1.988)  alguns instru-
ments de la Banda de Música es dugueren a arreglar a Palma, i fa més
de nou mesos que ja estaven Ilests, a punt per anar a pagar Ia factura
portar-los a Sóller. L'Escola de Música de Seller s'ha responsabilitzal
d'aquests instruments i, després de pagar ia factura de 65.800'- ptes
els ha duit a Can Dulce. Ara podran servir pels alumnes que a partir de
curs vinent vulguin estudiar un instrument de vent i no en tenguin car
en propietat. Sera una manera de que els infants coneguin l'instrumeri
i estiguin segurs de que l'estudiaran a l'hora de comprar-ne un.

En total són nou instruments els que s'arreglaren: Un saxo tenor
un saxo alt, tres clarinets, un onoven, un fiiscorn, un bombard i un sa
xo bariton.

ATENCIO
Es gratificara amb MIL DUROS,

a qui ens doni informació del
bar "BOMBIN" del Port de Sóller

Informació: en el mateix establiment
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Una palera destrossa el paviment del camí de Biniaraix Agricultura 

Antònia López 
Cal modificar el sistema de recollida     

La política agrícola del Mercat Comú
no atregué l'atenció dels pagesos

Redacció

P.P.

Fernandez Lobato quedà
sorprès de la gran rendabilitat
de les trullades solleriques,
molt superior a la resta d'explo-
tacions olieres de la peninsula.
També Ii cridà l'atenció la pecu-
liarietat de les explotacions de
la nostra Vall, la disposició dels
marges i la vellesa venerable
de les oliveres. Al final de la vi-
sita, el sr. Fernandez manifestà
Ia seva opinió favorable a la
necessitat de conservar els oli-
vars, que podrien exhibir-se
com un atractiu turístic més de
Ia nostra illa.

Envasat d'oli

Tot seguit, Fernandez Lo-
bato llançà la idea d'intentar
millorar la qualitat del nostre oh,
envasar-lo a la pròpia Coopera-
tiva Agricola local i dotar-lo de
"denominació d'ongen", per la
qual cosa oferí la col.laboració
del Mercat Comú, la .Conselle-
ria, i el propi Ministeri.

D'acord amb la seva opinió,
els safareigs existents a la
Cooperativa serien adequats i
suficients per dur endavant el

projecte, i tan sols seria neces-
sària l'adquisició d'una petita
màquina envasadora d'oli.

Recolecció

Els canvis més radicals
s'haurien de produir en el sis-
tema de recollida de l'oliva, que
passaria a realitzar-se directa-
ment de l'arbre, sense esperar
que cargués a terra. El sistema
seria semblant al que utilitzen
per a la recollida de l'ametlla,
amb un determinat tipus de
vibrador manual per espolsar
les branques de l'olivera, que ja
es troba comercialitzat al mer-
cat.

Aquesta diva collida de
l'arbre seria premsada separa-
dament de la que cau a terra,
per la qual cosa seria de millor
qualitat i, per tant, podria ser
comercialitzada a un preu dues
o tres vegades superior a l'ac-
tual.

La idea no ha estat mal
acollida per la Junta rectora de
la Cooperativa, que sembla
disposada a delegar una co-
missió per tal de visitar algunes
tafones de la Peninsula, abans
d'intentar donar forma a la ini-
ciativa.

El passat dilluns dia 29 a les
9 del mati una palera de Pollen-
ça que havia anat a fer carrete-
ra pel camí que va als olivars
dels Marroigs va baixar pel camí
de Biniaraix on l'esperava un
camió per carregar-la. A l'hora
de pujar la gran palera dins els
gros camió que l'havia de
transportar fora de Sóller, va fer
un clot que va espenyar tot l'as-
fait: Ho podeu veure grafica-
ment a la foto.

La policia municipal es va
personar al Hoc dels fets, i la
circulació va haver d'esser
tallada durant una bona estona.

Des del Carter de l'Arnargura fins
a la plaça són mottissims els
forats a l'asfalt

L'oli solleric podria obtenir
denominació d'origen

Aquesta mateixa setmana visità la nostra ciutat Vicen-
te Fernandez Lobato, director de "Ayuda para el Aceite
de Oliva", organisme directament depenent del Ministeri
d'Agricultura, acompanyat de dos tècnics de la Conselle-
ria del Govern Autònom. La visita tenia com a objectiu re-
visar les tres tafones que encara estan en funcionament,
inspeccionar alguns olivars i analitzar els rendiments de
les trullades.

Minima assistência de
públic enregistrà la conferèn-
cia patrocinada per la delega-
ció del Ministeri d'Agricultura
el passat dimarts. A més, el
conferenciant inicialment
anunciat, Bartomeu Simonet,
deixa pas a un altre enginyer
agrònom de l'Administració
Perifèrica de l'Estat, Jaume
Grimalt.

A petició de la concurrèn-
cia, Jaume Grimait disertà
sobre la política agrícola que
aplica la Comunitat Económica
Europea, limitant-se al camp
de la producció oleícola. A
més de referir-se als ajuts que
la CEE aporta al conreu
d'aquest producte, Grimait in-
sist( en la necessitat de millo-
rar-ne la qualitat si es vol que
els nostres ohs siguin competi-
tius.



La xarxa de clavagueram  î aigua
potable costarà més de 90 milions

P.P.

El darrer dia de gener
acabava el termini de pre-
sentació de projectes per
ser inclosos en el "Pla Pluria-
nual d'Infraestructures Hi-
dràuliques" que ha convocat
el Consell Insular de Mallor-
ca. Per aquest motu, l'Ajun-
tarnent de Fomalutx es
reuní en sessió Extraordinà-
ria el dia abans i decidí
incloure en aquest Pla
l'avantprojecte de millora de
Ia xanca da/gua potable i del
clavagueram, d'acord amb
un projecte de l'enginyer
Marti Vila que ara s'ha ac-
tualitzat.

En el transcurs de la de-
liberació, fou acceptada la
proposta del regidor Salva-
dor Sastre, del CDS, que
suggerí incloure en el projec-
te de clavagueram el tram
del carrer Arbona Colom fins
a l'Alqueria. També s'acordà
afegir-hi algunes millores,
com puguin ser les conne-
xions a la xarxa de clavague-
ram de les baixades de les
canals.

Tot plegat, l'avantprojec-
te actualitzat té un cost de

89.455.485 pessetes que,
amb els afegits esmentats,
superarà ben segur els 90
mitions. L'execució del pro-
jecte serà finançat pel Con-
sell amb el 85 per cent del
cost i l'Ajuntament hi posara
l'altre 15 percent.

Millora de Façanes

En el mateix Ple, el Con-
sistori fornalub<enc acorda
adherir-se al Pla de Millora
de Façanes que ha convo-
cat la Conselleria d'Educació
i Cultura per l'any 1990.

El pressupost que For-
nalutx dedicarà enguany a
aquest Pla serà. de 785.000
ptes.; quantitat sensible-
ment superior a la del 1989,
que nomes compta amb una
aportació municipal de mig
milió.

A través d'aquest Pla, la .
Conselleria de Cultura pre-
tén aconseguir el millora-
ment progressiu de les fa-
canes de les cases particu-
lars de tots els municipis. El
procediment consisteix en la
firma d'un conveni de colla-
boració económica entre els
Ajuntaments, els particulars i
la prepia Conselleria.

Fornalutx

Excursions a peu

La meravellosa panoràmica
del Pal de Formentor

La ¡ove i simpittica valenciana Maria Jean, estera a l'entrent dei Institui Social dols Marina
per un minim de dos anys.

Ma. Jesús Cira, nova directora
local de l'I.S. de la Marina

Antonia

Alqueria del Conde, 68
Sóller - Tel. 63 22 22

INSTALACiONES
REPARACIONES ELECTRICAS

CAMBIE AL 220V. 	 I

tlectra I
Plaza Amonio Maure, 10

Tei6fono: 63 29 46
Teléfone parliculan
63 29 76 63 29 26
SOLLER(M)

EL RESTAURANT
CA'N JACQUES

Jardinen'a
Conde

Plantas
Macetas
Jardineras
Maceteros
Semillas

C/. SAN PEDRO, 9 - TEL: 63.37.98
APROVECHA PARA INFORMARLES

QUE PERMANECERA CERRADO
A PARTIR DE LUNES 5 DE

FEBRERO HASTA 1 5 DE MARZO

J. SASTRE
Reparación y venta

de electrodomésticos.
Servicio oficial

FAGOR—ASPES
C/. de la Mar, 157, bajos

Tel. 63 06 73

Depilación-Pedicura
Manicura-Masajes

Limpieza de cutis
Tel. 63 28 91

C/. San Bartolomé, n6

Ca'n
Bibi

FERRETERIA
Armería

Luna, 12
Tel. 63 04 47

SOLLER
(Mallorca)

JOTUL
Signe de qualitat
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P.P.

L'Estol Vidalba organitza el
passat dilluns una nova excur-
sió a peu, que aquesta vegada
tenia com a fita el Pal de For-
mentor. La dotzena d'excur-
sionistes sollerics es trobaren
amb la resta de participants a la
bifurcació de la carretera que
va al far de Formentor. D'allà
anaren a les cases de la vella
possessió de Formentor, bell
edifici típic d'arquitectura de
muntanya amb claustre, restau-
rat de fresc. Per un camí no
gens fàcil emprengueren la pu-
jada en ziga-zaga per dins una
xemeneia de pedra que els
mena fins a l'esplanada del cim.
La bella panoràmica que es

presència des de l'altura feu
oblidar el cansament de la pu-
jada: Alcúdia, Formentor,
Pollença,

En arribar novament a les
cases continuaren la passejada
en cotxe fins al far de Formen-
tor, en un trajecte de 12 kms.
plans de miradors des d'on la
vista s'escampa fins a destriar
Ia illa de Menorca.

Puig de sa Rateta

Passat dama, diumenge,
Jesús Martin guiara el grup
solleric fins al cim del Puig de la
Rateta.

La sortida sera a les 7,45 del
mati des de la plaça Constitució
en cotxes particulars fins a Cú-
ber.

J.C.

Des del passat dia 16 de

Succeit

Explota un
televisor en
el Carrer
de Sa Mar

Dijous passat, es va
declarar un incendi en
una vivenda particular, al
Carrer de Sa Mar, n` 32.
La Policia Municipal es
desplaça al Hoc, desallot-
jant a la gent i procedint
a l'intervenció amb extin-
tors.

Fou requerida la pre-
sència dels bombers del
Parc de Saler, i es va
comptar amb la presèn-
cia "in situ" del batle i el
regidor responsable de
Protecció Civil, que ha-
guèren d'abandonar la
Sala Magna del ajunta-
ment i la sessió plenària
continua sota la presi-
dència del tinent de bat-
le, Miguel Jaume. Els
mals foren més be es-
cassos, i tot sembla indi-
car que l'explosió fun te-
levisor fou la causa del
incendi.

gener l'Institut Social de la Ma-
rina del Port de Sóller te una
nova directora; es tracta de
Na Maria Jesús Cira López,
valenciana de 23 anys, que ha
vengut a cobrir la plaça vacant
que els últims sis masos havia
estat coberta de forma interi-
na per Na Maria Antònia Co-
lom Pastor.

Segons Ia nova directora
local de l'I.S. Marina, que té la
plaça en propietat guanyada
per concurs d'oposicions, ro-

J.C.

Com ja haviern informat el
passat divendres al nostre
setmanari, s'estaven comen-
gant els preparatius per retre
un molt merescut homenatge
a l'Hermano Rafel d'es Con-
vent i també aprofitar per fer
un reconeixement a la comuni-
tat dels Sagrats Cors amb la
celebració del centenari de la
seva fundació.

L'Homenatge organitzar
per VEU DE SOL LER, A.P.A.
del convent i antics alumnes,
tindrà l'oc el dia 17 de febrer,
amb la celebració d'una missa
a les 1900 hores, després de
Ia missa, hi hauràiJn concert a
càrrec de la Coral Sollerica Pro

mandrà entre els sollerics un
minim de dos anys.

L'Institut Social de la Mari-
na, adscrit al Ministeri de Tre-
ball, s'encarrega de tramitar
tota la burocracia administrati-
va que afecta al món de la
mar.

D'altra banda, a la Casa
del Mar del Port també hi ha
un servei d'atenció medic al
públic.

L'horari normal d'atenció al
públic es de 9 a3.

Música Chorus i després a les
21'30, un sopar al Restaurant
Altamar que sera l'acte en que
podrem passar unes hores
amb l'Hermano Rafel i deixar-li
un testimoni de l'afecta que
tenim els sollerics cap a ell.

Els tickets per assistir al
sopar, es podran retirar al preu
de 3.000 ptes., a partir del
proper dia 6 de Febrer fins al
dia 16 del mateix a les 12 ho-
res del mig dia als seguents
Ilocs:

Sóller: Cafeteria Paris, Caja
de Ahorros, Banco de Vizcaya,
Banco de Crédito Balear, Es
Pont, Estanc de Plaça, Can So-
ler, Can Ximet.

Port de Sóller: Banc de
Vizcaya, Caja de Ahorros, Bar
Mallorca, Bar Roma.

Assemblea Port
Esportiu

4.000 firmes
i 40 entitats
recolzen
futures
accions
politiques

Redacció

Diumenge passat, i
per tercera vegada, es
reuniren un nombrós
grup de sollerics a Can
Dulce per tal de conti-
nuar accions en contra
del Port Esportiu.

S'informà que els
mesos de febrer i
març poden ser deci-
sius per quant la trami-
tació legal de l'expe-
dient pot haver fet to-
tes les passes prèvies
a l'exposició pública; i
també s'haurà desen-
volupat el Pla Director
de Ports Esportius de
les llles Balears, ha
aprovat pel Parlament.

Les accions de la
coordinadora dels
Amics de l'Entorn de
Saler apunten a aca-
bar d'arreplagar i aug-
mentar les 4.000 fir-
mes, arribant a totes
les zones de la comar-
ca: i a la vegada recollir
Ia resta d'adhesions de
les entitats comarcals
que es vulguin sumar a
les ja quaranta que
s'han manifestat en
contra.

La coordinadora
també informà que la
seva pretensió imme-
diata és reunir-se amb
els partits sollerics per
tal de coordinar pròxi-
mes accions.

La pròxima edició
d'un canai l i la partici-
pació a Sa rua seran
accions a realitzar a
curt termini.

Segueixen els preparatius per
a l'homenatge a l'Hermano



Els conseils parroquials contra
el Port Esportiu

Els Consells Parroquials de Pastoral de
Sóller, l'Horta i Es Port, manifesten el seu re-
buig al projecte de Port Esportiu presentat per
"Marina Port de Sóller, S.A.", i s'oposen a tot
are intent de construcció de l'esmentat pro-
jecte dins qualsevol indret del litoral solleric.

Com a cristians volem manifestar la nostra
convicció que el respecte a la Creació es avui
mes necessari que mai, i que per això, ens cal

ésser sensibles i actius en la defensa del nos-
tre patrimoni ecològic i paisatgístic, tenint,
sempre, en compte les necessitats de les
classes socials i les persones més desfavori-
des.

Sóller, gener de 1990.
Uorenç Lladó Calafat, pyre.

Rafel Horrach i Liabrés, pyre.
Joan Simonet Vidal, diaca.

Els esdeveniments po-
sen d'actualitat les perso-
nes.

El canvi socio—polí-
tic—cultural—religiós produit a
Romania ha tret a les prime-
res pàgines dels mitjans de
comunicació unes persones
ignorades, com quasi bé to-
tes, en condicions "normals":

—La parella de dansaires
que decidiren romandre a
Mallorca, després d'assabo-
rir la dolçor d'una Mostra
Folklòrica sollerica i interna-
clona];

—Com molts d'anys

Compartir
abans, s'havia establert i
vinculat estretament i de
forma afectiva a la nostra
Església el sacerdot roma-
nes de ritus oriental, Ale-
xandre Succiu Mircea.

El coneixement i l'amor
al seu país d'aquest prevere
ha estat el vinde d'unió en-
tre l'Església de Mallorca i
l'Església catòlica de ritus
oriental de Romania.

El Bisbe Teodor, aprofi-
tant dit coneixement i amor
a aquell poble ha Ilançat la
noble i cristiana iniciativa de
compartir, amb els cristians

de Romania, la fraternitat.
Realitzar aquests gests

es tan antic com el mateix
cristianisme, perquè h escau
essencialment.

El compartir es un camí
amb dos sentits: hi anam
portant ajuda i retornam ca-
rregats de bons exemples
de cristians que han sem-
brat caritat, esperança,
amor de Déu, llavor del
Regne, enmig de tribula-
cions. El donar, a vegades,
pot humilier. El compartir
sempre enalteix.

Liorenç Lied() Calafat

Veu d'Església

"Sóller"
Valle altanero y hermoso
que el Mediterráneo baña,
metido entre montañas
pobladas de un gran verdor;
Pueblo que como señor,
en noble cuna albergado,
muestratodo su explendor

con honor de soberano;
Orgulloso tu blasón
del sol que alumbra y calienta
tu hechizas por nobleza
a quien tiene corazón.

Mique! Perelló
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"Mesclar ous amb cargols”

Grup Municipal Independent Proposta d'Antoni
Cuart Ripoll com a
candidat al premi
ciment d'enguany

Els Amics de l'Entom de Sóller, com a col.lectiu
popular format per habitants de la comarca de Sóller in-
teressats per la protecció i defensa del nostre patrimoni
natural i cultural, i, com a entitat que ha canalitzat la
campanya en contra del port esportiu projectat per Ma-
rina Port de Siffler, S.A. al bell mig de la nostra badia,
proposam a Antoni Cuart Ripoll (promotor del Túnel i
del Port Esportiu) com a candidat al "Premi Ciment" en
la seva edició d'enguany.

Per aixa avui vespre, un parell de membres d'aquest
col.lectiu hem vengut en representació dels restants a
sopar amb tots vosaltres i a exposar j defensar la nostra
proposta davant del "Grup Balear d'Omitologia i Defen-
sa de la Naturalesa" i dels altres convidats a aquest ac-
te. Les nostres reflexions i els nostres arguments a l'ho-
ra de proposar a Antoni Cuart Ripoll com a candidat al
"Premi Ciment" san els següents:

—Perquè d'ença que ha duit a la practica les seves
intencions de perforar el Túnel de Sólier, sempre em-
mascarat amb un mal entés "progrés" i "benestar" per a
tot el poble, la pressió urbanística i les propostes de
desastres ambientals san cada vegada més insoporta-
bles a la nostra comarca.

—Per les seves intencions de construir un Port Es-
portiu a la zona de Es Través, ben enmig del Port de
Saler, empitjorant així la situació de la badia i fent irre-
cuperable la línia de costa natural del nostre port (reco-
neguda per la seva forma de copinya).

—Tots sabem que per dur enclavant els seus projec-
tes ha trobat entre els sollerics una sèrie de col.labora-
dors, més amics dels comptes corrents que de la pra-
pia terra. Tots ells mai no han respectat ni els senti-
ments ni la voluntat de la majoria dels habitants del
terme de Sóller.

—En definitiva, per atemptar contra el patrimoni am-
biental i cultural que els sollerics hem rebut dels nostres
avantpassats i als que no estam disposts a renunciar.

Per tot aixa vos demanam el "Premi Ciment" per a
Antoni Cuart, perquè n'és del tot mereixedor.

Moltes gracies.
Amics de l'Entom de &Mer

Davant el seu simpàtic
escrit a les pagines de la
"VEU DE SOLLER" del
19-01-90, Srs. de l'agrupació
local, o el que sigui del CDS,
no ens queda altre remei que
donar-vos complida resposta.

Es demanen, vostés, refe-
rint-se al Sr. Castarler, porta-
veu del Grup Municipal Inde-
pendent, a que la seva
ira-simpatia-desesper envers
el CDS local, i es demanen,
vostés mateixos, a veure si
aixa es degut a que volia
anar de cap de 'lista de UM i
no hi va anar.

Mirin Srs. del CDS, es veu
que el seu informant, entre
altres coses, du les sabates
girades de peu, i el que no-
saltres pensam, és que vos-
tés Srs. del CDS, no saben
justificar el ridícul que feren al
darrer Ple Municipal, i no sa-
ben com justificar davant el
poble de Saler els seus can-
vis constants d'opinió, ni les
famoses "abstencions" tant a
les comissions informatives
com als plens municipais, de
Ia seva única regidora Sra.
Colom Pastor, i és clar, els
sap greu que el nostre porta-
veu els fini "de la manta" de
tant en tant, i que dugui al
descobert les seves man-
cançes i limitacions.

A partir d'aixa, i el que
vostés, Srs. del CDS, diuen
sobre que el Sr. Castafier vo-
lia anar de cap de 'lista per a
UM, els hem de notificar que
de la història no em sabem ni
una quarta part, porque
quant el Comité Local de UM
va rebutjar per tres vegades
com a cap de llista a D. An-
toni Arbona Colom, i la darre-
ra vegada, davant el Secreta-
d General de UM, D. Guillem
Vidal, el qual va pendre bona
nota de la decisió del Comité
Local de Saler, es va dema-

nar al Sr. Castafier que en-
capsalàs la candidatura de
UM, a la qual cosa el Sr. Cas-
tañer va declinar, i ell mateix
va proposar, i va esser ac-
ceptada, la candidatura de
Na Bel Alcover, que en On-
cipi, va acceptar, però que
després per les pressions
d'un Sr. que tothom coneix,
va haver de renunciar, i ale-
shores es va fer una candida-
tura de concens, la qual, tant
pel que fa a la seva composi-
ció, com al seu programa,
com a la seva campanya
electoral, va ser elaborada i
planificada pel Sr. Castarier
amb l'ajud dels qui ara estan
al Grup Municipal Indepen-
dent, i el resultat, vostés ja el
coneixen: UM=8, CDS=1.
Concretament, Srs. del CDS
Local a vostés, no els va vo-
tar ni els seus familiars.

Pera aixf i tot i malgrat tot,
i perquè la ceguera que pa-
reix que pateixen alguns de
vostés, Srs. del CDS Local,
els hem de manifestar que si
algú es va manifestar a favor
de vostés i si algú va propo-
sar el Batle de Sóller, D. An-
toni Arbona Colom, el que
s'arribas a un pacte de go-
vem a l'Ajuntament de Saler,
endemés de amb el Partit
Popular, amb el CDS, fou el
Sr. Castarier, a la qual cosa el
Sr. Batle s'hi oposa rotunda-
ment, per tal cosa esperam
que tenguin clar que de
ira-desesper res de res, qual-
que cosa de simpatia pot es-
ser que sí. Després el seu
gracias escrit intentan justifi-
car el seu canvi d'opinió en
un tema tan seriós com és la
privatització dels ferns, i ho
fan sense cap tipus d'argu-
ment, no presenten cap me-
na d'estudi fet pel seu partit,
tampoc es presenten vostés
a les reunions de feine que

feren diversos regidors de
l'oposició, amb l'ànim de tro-
bar la millor solució per als
sollerics, i l'únic que sels
ocurreix és dir que son parti-
daris de la privatització, per-
gué així s'eliminarà l'aboca-
dor de la Figuera i que sem-
pre som a temps de tornarlo
afer municipal.

iNO!, Srs. del CDS local,
justament tot al contrari, i
amb aixa no fan altra cosa
que demostrar que ni tan sols
s'han mirat l'estudi que va
presentar el PSOE, ja que es-
ta prou clar al seu estudi que
una de les principals millores
és precisament l'eminació de
l'abocador de la Figuera. 1 és
que vostés Srs. del CDS no
s'informen de res i per si en-
cara fos poc tot aixa, diuen
que sempre hi som a temps a
tornar a canviar d'opinió. ¿I
després de tot l'esmentat els
i sap greu que els diguin que
vostés fan com el CAMALEO,
que canvia de color quan
convé?.

Pera és clar, aquests da-
rrers mesos les coses han
canviat prou, ¿no és veritat
Sra. Colom Pastor'?. Què no
se'n recorda quan va entrar
de regidora a l'Ajuntament de
Saler, el primer que va fer va
esser oferir-se, mitjançant un
escrit al Sr. Batle, perquè
donàs la dedicació exclusiva i
així vosté hauria cobrat un
bon sou durant els quatre
anys a l'Ajuntament, pera és
clar, aleshores no va ser pos-
sible i ara, darrerament, el Sr.
Batle la feta Presidenta de la
Comissió de Turisme i així ja
surt a les fotos i ja es posa en
primera línia, i vosté tan con-
tenta. I també ha aconseguit
últimament un lloc de feina a
la Casa del Mar, ocupant el
càrrec que ostentava D. Gui-
Ilem Mayol (UM), el qual va

deixar per haver cumplit
l'edat reglamentaria. Pera el
que no sabem nosaltres i
creim que ningú de Saler, és
Ia classe d'oposicions que ha
hagut de passar vosté per
accedir a aquest Hoc de feina,
i tampoc sabem la puntuació
que ha obtingut, encara que
mos sospitam que deu ser
per l'estil de la què treu a les
comissions i als plens, es a
dir, ABSTENCIO. ¿Què Ii sona
Ia paraula Sra. Colom Pas-
tor?.

I finalment, Srs. i Sres. del
CDS local de Saler no creuen
vostés més convenient, per a
vostés mateixos, que en l'oc
d'intentar crear culpes per al
Grup Municipal Independent i
al seu portaveu Sr. Castafier,
els seria més profitas intentar
donar remei al "MERDER" que
tenen dins el seu propi Par-
tit?, tot ple de Iluites internes,
travetes, insults, expedients,
dimissions de parlamentaris,
batles, regidors, militants,...

Per a acabar, nosaltres si
que volem deixar ben clar
que no hem obert cap mena
de polémica amb vostés, Srs.
i Sres. del CDS local, solsa-
ment hem donat resposta al
seu escrit aparegut a la "Veu
de Saler", del 19-01-90.

De totes formes els volem
dir, Srs. i Sres. del CDS local
que no tothom del seu partit
pensa igual que vostés, al re-
ferent al que fa el GMI, per-
gué ja hem rebut propostes
de dirigents del seu Partit per
a les properes eleccions lo-
cals i Autonòmiques.

Què no és guapo aixa!.

Gloses a un amic
De nom Miguel Oliver,
de farmácia ex—practicant
i encara que no sigui un sant
quelque miracle sap fer.

És un home molt actiu
i a tothom fa bona cara.
Té la paga assegurada
i de llimosna no hi viu.

Li diuen "es practicant",
altres li diuen "es bruixot",
de fets es un bon al.lot
i té la bondat d'un infant.

Diuen que té un olivaret
pujant al Coll de Sóller.
Hi té una bodega sadolla
que a qui hi puja Ii fuig el fred.

N'hi ha molts que han intentat
per beure anar-hi darrera,
ells han agafat la "borratxera"
i ell, com si res, aquesta ha passat.

Hi ha coses que li van molt bé,
jugar a escacs molt li agrada,
com fer una bona dalla
encara que sigui al mig del carrer.

ACEF
Diu que el tramvia té un mur,
Ia platja pedres i brutor,
porque no mira a casa seva
que porventura ho té millor.

En Cuart hauria de sebre
que el que diu no té consol
perquè aquestes pedres són netes
I a l'estiu s'hi pren el sol.

No sé com aquest senyor
que té carrera acabada,
la platja ens ha difamada
i Mallorca s'ha "enterada"
que tenim pedres i brutor.

Crec que va equivocat
si el poble per a ell no compta
perquè gent n'hi ha motta
que el du entravessat.

L'empresa "Marina Port de Sóller"
deu estar ben amagada
al poble no s'ha declarada,
els deu sobrar la vergonya.

Per alabar en Toni Cuart
Ii farem fer un monument
que no sigui tan Iluent
com el que férem a l'emigrant.



Altres projectes d'Acció Social
Amb Miguel Gual segui-

rem pedant dels projectes
que pensa dur endavant
dins la seva comissió, en
l'àrea de Serveis Socials.

Com a mesura directa-
ment relacionada amb el
Servei d'Ajut a Domicili, a
més de l'esmentat conveni
amb Fomalutx, intentarà
obtenir, a través de l'INEM,
la realització a Sóller d'un
curset de Treballadores Fa-
miliars, a fi de aconseguir
una major qualificació de les
persones que presten
aquest servei.

Endemés este treballant
en la creació d'una Area
Municipal d'Acció Social,
que defineixi els Ambits
d'actuació, les competen-
cies, i la forma de financiació
dels Serveis Socials. Això
servirà per clarificar les
competencies i responsabili-
tats de tots els estaments
implicats en aquesta tasca:
politics, tècnics, voluntariat,
etc.

Dins d'aquest mateix
àmbit, i des del mes de no-
vembre en que fou elegit
president de la comissió, ha
mantingut contactes amb
Josep Mora, president de la
Tercera Edat, amb el grup
d'Ajuda i Marginació de la
parrõquia, amb la Creu Roja,
i d'altres entitats, per tenir
notícia directa de la proble-
màtica relacionada amb els
temes de la seva compe-
tencia.

L'amo'n Pep de Sa Botigueta es peça clau en la prestació
d'aquest servel
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Serveis Socials

Miguel Gual: "En aquests moments atenem gratuitament 42 families"
"Enguany esperam obtenir mês de 7.000.000 de pessetes de
l'INSERSO pel programa d'Ajut a Domicili

J. C.

Pregunta. — Què és lAjut a
Domicili?

Resposta.— Aquest server
té corn a objectiu la prestació
d'una série d'ajuts gratUits a
determinades persones en el
seu domicili, quan no poden
fer les feines per elles matei-
xes.

P.— Qui s'en pot beneficiar
d'aquest Servei?

R.— Bàsicament el pro-
grama va dirigit a persones
d'edat avançada, malalts crò-
nics, disminUils físics, psíquics
i sensorials, families que pas-
sen per una situació temporal
de crisi o emergencia (mala] -
ties, absències, etc.) o families
que no poden atendre com cal
un malalt, una persona major o
un disminut

P.— Quin tipus d'ajuts es
presten?

R.— Els ajuts són molt di-
versos. Des d'ajudar a l'higiene
corporal i de la casa, controlar
Ia medicació, comprar ali-
ments, acompanyar els malalts
en sortides fora casa, cuidar
els infants en cas d'absència
dels pares, tenir esment dels
disminults. Sempre es un ser-
vei que es fa per hores, i du-
rant el dia.

Organització dei Servei

P.— Com está organitzat el
Servei?

R.— Políticament, el res-
ponsable som jo mateix, com a
president de la Comissió de
Sanitat i Serveis Socials. Tèc-
nicament el Servei depen di-
rectament de l'Assistent Social
de l'Ajuntament, Onofre Bisbal.

P.— Quina és la feina de
l'Assistent?

R.— N'Onofre es el qui rep i
estudia les demandes d'ajut i
coordina la prestació del Ser-
vei. Una vegada determinada
Ia necessitat d'ajut, estableix la
forma i la periodicitat de pres-
tació.

P.— Posa un exemple, per
veure—ho clar.

R.— Bé, si a un matrimoni
d'avançada edat, que pot viure
a caseva, per() les seves fun-
cions normals són limitades, no
nul.les i no tenen recursos
econòmics ni ningú que els
cuidi, Ilavors l'assistent sedal

MIGUEL GUAL PONS

Miguel Gual té 25
anys, va néixer dia 28 de
novembre. El seu signe
zodiacal es Sagitari. Es
casat i pare d'una nina.
Treballa des de l'any 1.985
a l'empresa Font d'Es Teix
on es encarregat de man-
teniment. Ha cursat els es-
tudis de segon grau de
Formació Professional en
l'especialitat de mecánica.
Ha estat el president del
grup de joves "S'Escala"
de Biniaraix, i membre vo-
cal de l'Associació de vei-
nets de Biniaraix. També
ha estat membre del GEM
(Grup excursionista de
Mallorca).

Pertany aJ Grup Muni-
cipal del PSM, i es el res-
ponsable de l'àrea de Ser-
veis Socials des del pas-
sat mes de novembre.

Financiació

P.— Com es financia
aquest Servei?

R.— Ja hem dit al principi
que es tractava d'un Servei
gratuit pels beneficiaris, bé,
exactament aquests han de
pagar unes 150 pts. cada mes,
per tramitar papers. El pro-
grama es financia íntegrament
a través d'INSERSO: Cada any
l'Assistent Social redacta un
pla amb les previsions dels
ajuts a prestar a Sóller i Forna-
lutx, incloent el pressupost ne-
cessari. L'Ajuntament nomes
ha de financiar l'Assistent So-

cial i el material d'oficina.
P.— Has dit Fomalutx?
R.— Si, Fornalutx també es

beneficia d'aquest programa a
través de l'Assistent Social.
Precisament en aquest mo-
ment estam estudiant la pos-
sibilitat de firmar un conveni
amb l'Ajuntament d'aquella vi-
la, perquè contribueixi econò-
micament a pagar l'Assistent

Social proporcionalment als
seus habitants.

P.— Qui paga, idõ, les tre-
balladores?

R.— Ja he dit que les pa-
gave INSERSO a través d'un
conveni. Abans aquest conve-
ni es firmava amb l'Associació
de la Tercera Edat, però a par-
tir d'enguany el subscriure di-
rectament l'Ajuntament de
Sóller.

El conveni

P.— En quê consisteix
aquest conveni?

R.— Estableix la forma de
prestació, les responsabilitats,
i moltes d'altres coses relacio-
nades amb el servei. Però,
sobretot, fixa les quantitats
que INSERSO abonare per
l'Ajut a Domicili.

P.— Quina quantitat supo-
sará enguany aquest conveni?

R.— Pel 1.990 hem acon-
seguit una important millora
econòmica respecte a l'any an-
terior. Si el 1.989 INSERSO
epode 4.621.000 pts., enguany
es preveu una aportació supe-
rior als 7.000.000 pts. adjudi-
cats en dos terminis.

P.— A quantes families
arnbani l'ajut a domicili?

R.— També en aquest cas
hem obtingut un important
avanç quantitatiu. Si l'any 89
es beneficiaren d'aquest pro-
grama 27 families, ara mateix
ja són 42 els casos directa-
ment atesos.

P.— / quines altres millores
heu obtingut enguany?

R.— Es molt important que
el 	 conveni 	 l'hagi 	 subscrit

l'Ajuntament, perquè així pot
gestionar directament els re-
cursos a traves de l'Assistent
Social. Aim!) vol dir que INSER-
SO donarà la totalitat dels di-
ners a l'Ajuntament, i l'Assis-
tent Social podre disposar
d'ells en el mateix moment en
que hi hagi una necessitat,
sense haver de sol.licitar el di-
ner cas per cas a Palma.

En el primer Ple Ex-
traordinari d'enguany, el
consistori aprovà per
unanimitat la renovació
del conveni amb l'Institut
Nacional de Serveis So-
dais (INSERSO) per al
manteniment del Servei
d'Ajut a Domicili que fun-
ciona a Sóller  des de fa
alguns anys. Per tal de
conéixer en què consis-
teix aquest Servei, entre-
vistam aquesta setmana
al regidor Miguel Gual,
president de la Comissió
de Sanitat i Serveis So-
cials del nostre Ajunta-
ment i delegat del Centre
Sanitari. Miguel Gual és el nou responsable de l'Are de Serves Socials de l'Ajuntament 

pot decidir, per exemple, en-
viar-lis una treballadora que ne-
tegi la casa o que faci el dinar,
o estudiar quina pot ser la so-
lució (anar a l'Hospital o la Bo-

•nanova).
P.— Qui són aquestes tre-

balladores?
R.— En total són unes dot-

ze dones, cada una de les
quals atén les families que
l'Assistent Social li adjudica.

El voluntariat

P.— Com pot sebre l'Assis-
tent Social quines persones o
families necessiten ajut?

R. — Aquí es allé on entra
en joc el voluntariat.

P.— Voluntanát? J què és
am-o?

R.— El voluntariat es qual-
sevol grup o persona; tu ma-
teix, per exemple, que vulgui
col.laborar amb el programa
d'Ajut a Domicili. Es una gent
que coneix els problemes
d'aprop i este disposada a
ajudar. Mira! En aquest pro-
grama es essencial la col.labo-
ració de l'Associació de la Ter-
cera Edat, d'Acció Social de la
parròquia i de la Creu Roja.
Sense ells, la prestació
d'aquest Servei no seria pos-

sible en aquests moments.
P. — Que fan?
R.— Posen en coneixement

de l'Assistent quines són les
families necessitades i quin ti-
pus d'ajut necessiten, també
observen i controlen la correc-
ta prestació del servei, detec-
ten les possibles deficiencies,
etc.

P. — Esa dir, que per poder
obtenir un ajut d'aquests s'han
de posar en contacte amb
qualcU del voluntanat

R. — Si. 0 bé amb en Nofre,
a la Unitat Sanitária, els dilluns,
dimarts i dimecres, d'onze a
una del mat.



El batle encara no ha mostrat lea escriptures definitives
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L'antiga depuradora necessita tine wren reparaci6

El bate acusat de trafic d'influències

Antoni Arbona compra en nom seu i sense autorització
del ple uns terrenys per a la depuradora

La passada setmana, el diari EL DIA 16 de Pal-
ma, va acusar el batle de Sóller Antoni Arbona de la
compra confusa d'uns terrenys per ubicar-hi la no-
va depuradora desobeint les directrius del ple mu-
nicipal celebrat el dia 29 de novembre del 1.988.

En aquest ple s'otorgA al batle poders per
comprar la finca de Son Puça d'Abaix, d'una super-
fície de poc més de 4.500 metres quadrats per un
total de 7 milions i mig de pessetes.

Dos mesos abans, però, segons uns contractes

de compra-venda als quals VEU DE SOLLER ha
tengut accés, l'Ajuntament de Sóller comprava per
7'5 milions de pessetes tan sols 3.500 metres,
mentre que els restants 1.000 metres eren com-
prats per Antoni Arbona per 5 milions de pessetes.

G. Mercó

Fa ja més de cinc anys
que el Fie de l'Ajuntament va
aprovar el projecte de cons-
trucció d'una nova depurado-
ra en eis mateixos terrenys on
està l'actual, amb un projecte
inicial d'uns 200 milions de
pessetes que es pagarien a
parts iguals entre l'Ajuntament
de &Slier i el Govern Autònom.

El projecte de depuradora
se tregué a subhasta i la Co-
missió de Béns i Serveis apro-
và concedir les obres a l'em-
presa Degremont Aquesta es
comprometia a realitzar les
obres amb un total de 12 me-
sos per 2168 milions de pes-
setes més 167 milions anuals
més per despeses de mante-
niment.

No obstant aim!) la Comuni-
tat Autònoma va adjudicar les
obres a una altra empresa;
l'empresa Dragados y Cons-
trucciones per un total de
1924 milions de pessetes
més 199 milions anuals pel
manteniment.

Canvi d'ubicació de la nova
depuradora

Pel febrer de l'any 1.988,
tècnics de l'empresa Draga-
dos y Construcciones presen-
ten uns informes tècnics a
l'Ajuntament en els quals
s'aconsella el canvi d'ubicació
de la nova depuradora per di-
verses raons, especialment
per trobar la superfície massa
limitada i perquè amb les
obres s'hauria de paralitzar la
depuradora existent, fet que
obligaria que les aigües brutes
anassin directament pel to-
rrent a la mar amb els conse-
qüents perills d'infeccions,
contaminacions de pous i de
Ia badia en una época de
possible afta ocupació hotele-
ra. Per aquesta série de raons
la Comissió de Govern de
l'Ajuntament considera oportú
el canvi d'ubicació i aprova la

proposta d'adquisició d'una
parcela a Son Puça sense es-
pecificar encara la seva ex-
tensió, el seu preu o la seva si-
tuació exacta.

Paralel.lament es produei-
xen dos moviments populars:
un favorable al canvi d'ubica-
ció i l'altre contrari. Els veins
favorables a realitzar el canvi
es basen en el fet de l'exis-
tència del nucli urbà de l'Horta
a pocs metres d'aquest Hoc.
Recullen unes 300 firmes que
els donen suport i construei-
xen una carrossa alusiva al
tema que desfila per la Rua
d'aquell any.

Per altra banda els vins
contraris al canvi d'ubicació
fonamenten la seva acció en
l'existència d'una I lei que con-
templa que, en cas d'existir
una zona reservada a polígon
de serveis, aquest tipus de
construccions no es poden
ubicar en terrenys rústics, sinó
en el polígon. En el seu mo-
ment (febrer del 1.988) aquests
vins recolliren 430 signatures
que foren entregades al batle
Antoni Attune. No obstant ell
manté la decisió que va
prendre la Comissió de Go-
vem davant la petició de Dra-
gados y Construcciones, es-
pecialment després que el
Govern Balear decretés, el
passat mes de setembre, el
projecte de "Saneamiento In-
tegral del Puerto de Seiner"
d' interés social.

Compra dels terrenys

Segons uns documents de
compra-venda privada, als
quals ha tengut accés VEU
DE SOLLER, els 4.500 metres
quadrats de Son Puça d'Abaix
foren venuts pels seus propie-
taris, el matrimoni Coll-Pastor,
el dia 29 de setembre del
1.988, dos mesos abans que el
Pie de l'Ajuntament autoritzAs
el batle Antoni Arbona a
comprar-los.

En aquest contracte es
pot llegir que la superfície que

compra Antoni Arbona, corn
"alcalde presidente del Ayun-
tamiento de Sóller, debida-
mente facultado para el acto",
és tan sols de 3.500 metres

• PSOE

Antoni Garau, del PSOE,
afirma que el tema no és
nou, sinó que ja fou tractat
en una roda de premsa que
oferiren fa tres mesos.

"Darrerament —segueix
Antoni Garau— les algues
residuals es verteixen direc-
tament en el torrent sense
depurar perquè la depura-
dora vella està espatllada,
fet que afecta als veins de
l'Horta, als aqüífers de tota
la zona i a l'entom de la
nostra badia, i conse-
qüentment a la indústria ho-
telera".

quadrats per la quantitat de
7'5 milions de pessetes a pa-
gar en tres cops, i no de 4.500
metres com decidí el ple dos
mesos més tard.

• Partit Popular
Ant6nia Cabot, del PP,

no ha volgut opinar sobre el
tema perquè a firma desco-
neixer-lo.

• PSM
Plàcid Perez, del PSM,

creu que "en les negocia-
cions per la compra dels
terrenys hi foren presents
altres persones que no figu-
ren en l'acta de com-
pra-venda però que són
igualment responsables".
Igualment recorda els més
de 20 milions que, segons el
PSM s'ha incrementat el
preu final de construcció de

Els 1.000 metres que res-
ten, segons aquests docu-
ments, els va comprar Antoni
Arbona, el mateix dia, als ma-
teixos propietaris Coll-Pastor

Ia depuradora amb el canvi
d'ubicació. Perez planteja al
final de les seves declara-
cions una pregunta encara
sense contesta: "què pretén
el batle amb tot això?".

• Grup Independent
Amador Castanyer, del

Grup Independent, recorda
que temes com aquest fo-
ren el que obligaren a cinc
membres d'UM a retirar la
confiança al batte i formar
un nou grup en el consistori.
Aixi diu que "aquest tema
no ens ve gens de nou; ho
véiern venir i ho denuncià-
rem ja fa temps".

per la quantitat de cinc milions
de pessetes; dos a pagar el
dia 29 de setembre del 1.988 i
tres a pagar abans del 29 de
novembre del mateix any.

Les gestions no les feu el
bade

Segons unes declaracions
realitzades pel batte Antoni
Arbona el passat divendres,
les negociacions de cara a la
compra de Son Puça d'Abaix
no foren duites a terme per ell,
sinó pel Tinent d'Obres i Ur-
banisme d'aquell moment que
era Gabriel Darder. Darder
declarava també que tengué
notícia de rexistència
d'aquest terreny en venda per
mediació d'una persona que
estava dins el comité politic
del seu partit, i que va presen-
tar tota la informació que tenia
al respecte a la Comissió de
Govern, la qual decidí la
compra del terreny, d'una su-
perfície aproximada de 4.500
metres quadrats per un total
de 75 milions de pessetes.

Arbona: 4.500 metres per
7'5 trillions

El batle Antoni Arbona as-
segurava en aquesta mateixa
entrevista que l'Ajuntarnent
havia comprat un total de qua-
ranta-cinc àrees i noranta-cinc
centikees (4.595 metres
quadrats) per un total de 7 mi-
lions i mig de pessetes. Per
provar-ho mostrà un docu-
ment de secretaria, amb data
del 4 d'octubre del 1.988 que
feia constar que l'Ajuntament,
pel procediment d'urgència i
per ubicar-hi la nova depura-
dora del projecte de "Sanea-
miento Integral del Puerto de
Sóller", comprava una parcela
anomenada Son Puça
d'Abaix, d'una superfície
aproximada de 4.595 metres
quadrats, sense especificar el
preu pagat. No obstant no va
mostrar les escriptures de
compra.

Les reaccions dels partits del consistori



Increible, però cert. El Sóller va perdre
per un clar 3-0 en un partit que va domi-
nar en les dues terceres parts. No ens
cansarem de repetir que la clau en futbol
és l'aprofitament d'ocasions. I en aquest
sentit, el S tiller va nedar a les totes. No es
poden despreciar ni tudar tantes opcions.

El Cala d'Or, més tècnic i a la vegada
pràctic, va guanyar perqué va ser més viu
davant la porta rival. Cert es que li dona-
ren un primer gol fet en un escandalos
orsai del seu autor, Gon, als dos minuts
de joc, però també es cert que va saber
primer aguantar, i després apuntillar.

3-0. El Sóller no aprofità cap de les ocasions, i el Cala d'Or
va sentenciar al contraatac

Un marcador molt mentider.„
Amb 1 -0 (gol d'orsai), el Sóller va fer un pal, va perdre tres grans
ocasions, i De la Camara no pita un penal a Camicer

Wales vs tenir en Ms setts peus el gol del empata Cats d'Or en el minut 70. A continueci6, amb un Stiller
•vançat, arribaren eis dos darters gals locals. (J. Somatic)

!midge del gol de Martin 011 ei partit d'anada, I que significh e10-2. Tent de bto, que Can Maid es repetis
el mated rosultat. (Foto J. Sampectro).

Els de Pere Gost, han realitzat una espectacular recuperació
a la taula

Guanyant al Maganova, el Stoller
pot pujar un grapat d'escalons
Les reaparicions de Xiu i Got, constitueixen la nota més
destacada d'un Stoller al que sols li val la victeria

Toni Oliver

Quan el Sóller visità el terreny del Maganova i es
va imposar per 0-2, amb els magnifies gols del
"cunyats" Bestard i Martin, ningún podía pensar que
l'equip de Pere Gost pogués treure el reveixi
d'aquesta manera. I és que ramie Pere es un brui-
xot, un treballador incansable, un obrer del futbol. El
Maganova, ho te molt bé per salvar-se. Endemés, es
tracta d'un equip amb una moral molt forta i amb
uns reforços que han encaixat perfectament a dins
Ia mentalitat d'equip den Goat: Huita i entrega a ni-
yells molt elevats, no exents de técnica individual. El
Sóller veurà reaparèixer a Xiu i Got, homes básica,
encara que dificilment hauran culminat una série de
gestions per incorporar a algún nou %mtge. Es molt
dificil en aquestes altures.

La compaginació de la jornada de demà, ofereix,
sempre que el Sóller es faci amb els dos punts, una
dinámica realment interessant: Per un costat, l'Hos-
pitalet juga a Sa Pobla. El Porto Cristo a Uoseta. El
Cardassar a Alaior. El Isleño, reb al Constància. El
Paguera a s'Arenal i el Santa Ponça al Felanitx. Jor-
nada calenteta. De véncer el Sóller, efectivament
pujaria una série de Hoes. Per tant, els ulls a Can
Maiol, i les orelles al transistor.

Riado i deu més

És evident que el Maganova te el seu crack;
Juan Luis Riado, que endemés és l'home gol. Ma-
gistral el marcatje en el partit d'anada que li va fer

Miguel Bestard, perd alerta, que si l'ex—mallorquinis-
ta troba els forats que, per exemple es varen deixar
davant el Porto Cristo, de bon segur que els aprofi-
taré. Perillós igualment el nord—africà Alharna, molt
belluguedís i ràpid. Gonzalo, és un centrocampista
de motta qualitat, que requerirá igualment, d'una
estreta

Els fit:mtge., no culminen

Ha intentat la directiva local, fer-se arnb una sé-
rie de reforços per al davantera. Perd en aquestes
dates, és realment dificuttós agafar gent. Si son ju-
gadors de Preferent, uns perqué estan en equips
que Huiten per la Iligueta d'ascens. Altres, que es
barallen per no davallar. No es gens fácil arrebassar
peces. S'ha intentat amb Marín i De Lucas (Alaró),
Paco i Uisto (L'Unió), Mestres i Jurado (R. Victeria), i
res de res. Els clubs no afluixen, i no volen perdre
els seus puntals.

Tomen Got i Amengual

S'haurà de jugar de moment, arnb el que i ha.
Valga-li que podran reaparèixer Pep Got i Xiu, i la
mitja podrá gaudir de más vitalitat i canalització. El
gran problema es a davant a on el sempre volunta-
rios Miralles no culmina i Martin no actua en la seva
demarcació més idônea. La defensa, fitxa, amb Coll,
Nadal Bestard i Tovar. A la medular, Got, Brugos,
Edu i Xiu. En punta, Miralles i Martín, encara que
aquest úttim, podria actuar com a enllaç, de mitja
punta.

En definitiva, no val badar, i davant les dues sor-
tides seguides a Portmany i Felanitx, és del tot im-
prescindible doblegar al Maganova.

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
Lluno, 7- Teléfono 630132

Sant Joume, 7- Teléfono 63 1286
FABRICA: !Hera, 48 - Ca 'n Tabalet - Tel. 63 0651

SERVICIO

METH LANCIA

P - —garaje 

. CouNA
TALLER MECÁNICO
EXPOSICION Y YENTA:

C/. Hermano Bianor, 1
TALLER Y SERVICIO:

C/. Isabel II, n° 124
Tfno. 63.22.01

PEDRO COLOM CEBRIAN
Agente

Seguros Banco Vitalicio
Bauzá, 6, 1°

07100 SOLLER
(Mallorca)

Tell. 63.34.78

ALFREDO LORENTE
Taller de Reparaciones

Electrónicas
Radio Cassettes - Televisión y Video

Instalación de Antenas

Junto Hotel EIGuía. Tel. 633919 - SOL LER
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Futbol III Divisió

Toni Oliver

Un rosari d'ocasions

Uuny de caure en la des-
moralització, el Seller reaccionà
amb rAbia i especialment a la
primera part, va tenir, després
de matiner gol local, clarament
ilegal, clares opcions. Al minut
12, Bestard de cap, al 18, Edu
xutà al travasser amb Semina-
rio batut. Al 23, Martin bombejà
molt be sobre la sortida del
porter i el defensa Mesquida,
sobre la !hie tregué increíble.
Al 28, i en plena presió del

Camicer es carregat
espectabularrnent a dins l'érea
davant l'indiferencia i la barra
del veterà i ja de volta de mol-
tes coses, De la Cámara.

Mentres els locals, no feren
pràcticament cap ocasió pels
dominis de Pep Bemat. Total,
que el 1-0, tan injust com del
tot increíble.

Bastard, Edu i Miralles, a
punt de empatar

A la segona part, en els
primers vint minuts, els visi-
tants gaudiren de tres noves
ocasions. Un xutés de Miguel
Bestard que sorti fregant l'es-
caire local, amb Seminario
vençut. El propi Bestard, a la
treta d'una falta, obligé al viu i
espabilat porteret local, a una
aturada per baix, sobre la línia.

I per últim, Miralles, amb el
porter del Cale d'Or enterra, i
tota la porteria per ell, justa-
ment ii xutà a les mans, en una

ocasió clamorosa. Era clar, que
en tantes ocasions perdudes,
el Seller havia cremat tots els
seus cartuxos, i en els últims
vint minuts, coincidint am la
sortida de Seminario I al te-
rreny de joc, els locals senten-
ciaren en dos gols del propi
Seminario i de Outon, en sen-
gles contraatacs quail definiti-
vament, el Seller s'ho jugà tot a
una carte.

En definitive, un aceptable i
a estones bon partit ciel Seller,
pero que va anar cois en and
qu es l'esência del futbol: el
gol. Per finalitzar, es de justicia
reconèixer i agrair el magnific
detall de l'empresa d'autocars
de Can Repic, que va posar
gratuitarnent un dels seus ve-
hicles a disposició del club lo-
cal pel citat desplaçament.

AMB EL FRED DE
GENER DEVORA UNA

JO TUL
ESTA BE



Sa Glosa den Tomeuet
Prova de foc

De cada dia més s'atraca
sa regional preferent
i si el Saler no ataca
arribarà s'enfonsament

De gol, ocasions en sabem crear
per-6 poc profit mos donen
ja que sempre perdonen
es xuts que solen disparar

I a n'aquestes altures
això s' ha d'haver acabat
en de sortir a s'atac
encara que les pasem ben dures

El Saler ha de fer bon joc
sobre tot davant el Maganova
i si no, veureu sa prova
que serà autènticament de foc.

Port de Saler, 1 — Pla de Na Tesa, 2

Se rompió la racha
M. A. Feipío

Port de Stiller: Reynés, Adroyer, Cabot
(Vázquez), Vidal, Javi, Català, Alba, Lozano (Se-
rra), Galindo, Castaldo i Manrique.

P.D.N. Tesa: Riusech, Pocovi, Adrover, Gu-
tiérrez, Miralles (Fernández), Picó, Sagrado, Ji-
ménez, Ramón, Francisco y Ferriol.

Arbitro: Sr. Osma, mal, no supo cortar el
juego duro y no señaló un claro penalty a favor
de cada conjur o Amonestó con amarilla a Ca-
bot por parte locai y a Miralles y Jiménez.

Goles: Galindo de penalty, Adrover de pe-
nalty y Ferriol de bru cruzado.

Comentario: El conjunto local lució brazale-
tes negros y guardaron un minuto de silencio por
el fallecimiento del abuelo de Aguilar.

Tras las dos salidas, con sendas victorias,
todos esperábamos que los locales cosechasen
un nuevo triunfo; pero nada más lejos de la reali-
dad. Desde el principio los visitantes se asenta-
ron muy bien sobre el terreno de juego y Ios pri-
meros 45 m. no dejaron a los del Puerto dar una
a derechas. Les ganaron en anticipación y colo-
cación . Incluso mandaron un balón al larguero.

En la reanudación el encuentro fue más nive-
lado, pero los del Plà tenían las ideas más claras
y crearon las ocasiones más propicias, por ello
debemos considerar el resultado como justo, en
esta ocasión ganó el mejor; aunque pensamos
que los locales son capaces de hacer mucho
más, pues lo han demostrado en otras ocasio-
nes. Así que a pensar en el próximo encuentro
que será frente al Búger y a tratar de traer los
puntos perdidos.

La tercera, resum de la jornada

El Manacor, irresistible

La Unie), 3
Sollerense,

Joan Antoni

Alineació: Gregori, Se-
gui, Valls, Hernández,
Uuis, Josep-Antoni, Al-
fons, Josep-Uuís, Ribas,
Quico, Moragues (Zapata i
Alcover).

Comentari: Regular pri-
mer temps del "Sollerense".
Ja de tot d'una La Unió
s'avançà en el marcador,
amb un gol que produí el
desconcert de l'equip visi-
tant, que es vingueren a baix.
Res els hi va sortir bé en
aquest primer temps. Abans
del descans l'equip local
augmentà diferêncies.

El segon temps fou to-
talment distint per part del
conjunt solleric. Dominaren i
dugueren la iniciativa en el
joc, disposant de bones
oportunitats per escurçar el
marcador. Entre elles hem de
destacar les que tingueren
n'Alfons i en Ribas, que no
culminaren per mala sort.

Ja a les darreries del par-
tit l'Unió marcava el seu ter-
cer gol.

VIDEO

C/. Cristóbal Colón, s/n (Frente Mercado)
SOLLER (MALLORCA)

r-%cl; U

01°1

C/. Palou, 22. Tel. 63 38 42 * Procolorsde Miguel D. Bernat

PAPELES PINTADOS,
MOQUETAS, COLAS,

PINC.ELERIA, INSECTICIDAS,
ARTICULOS LIMPIEZA,

PROUUCTOS PARA PISCINAS,
ART1CULOSPARA ARTISTA,

PALOU,22
TELEFONO 633842

SOLLER (Monorail

menafi DROGUERIA
Aszater4

PARA FACHADAS,
INDUSTRIAS,

DECORACION Y MARINAS

BOBINATGES PEDRO
BOBINATGE I REPARACIO DE MOTORS

ELECTRICS I MÀQUINES DE FEINA
C/. Victoria, núm. 50-A. Tell. 63. 23.71

SOLLER

Transports
C. SASTRE

Bas-oil per calefacción
a domicili

Tel 63 30 49 / 63 03 87

ESTIRADORS
Carnicería-
Charcutería

-Ci.Pastorn.44
Telf. 63 39 45

DROGUERIA

Cil PERE BERNAT
20% en pinturas
MALLORQUIMICA

Cotre, 8- Tel. 63 20 84
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Regional

Toni Rullan

Quatre victbries a casa,
tres empats i tres guanyadors
a fora, balanç d'una jornada
en que es marcaren pocs
gols, deu pels equips de casa
i vuit pels visitants, nou equips
es quedaren sense marcar.

Acabaren en empat: Cons-

tancia-Alaior; Santa Pon-
ça-Cada i Penya Deporti-
va-Poblense. Guanyaren a fo-
ra el Portmany a Porto Cristo;
el Cala Millor a Hospitalet i el
Manacor a s'Arenal. Victòries
locals als encontres Ferre-
ries-Illenc (de penal); Fela-
nitx-Maganova (els locals va-
ren haver de remuntar un re-
sultat en contra); Cardas-

sar-Lloseta i Cala d'Or-Sóller
on els visitants meresqueren
millor resultat.

Pocas variacions a la clas-
sificació, pràcticament tot se-
gueix igual. Data molt signifi-
cativa, els set primers classifi-
cats puntuaren, mentres que
del sis darrers només sumar el
Felanitx.

Es líder el Manacor, seguit
del Portmany. Tanca la classi-
ficació el Felanitx.

Manacor es l'equip que ha
guanyat més panas (15) i el
que ha marcat més gols (50).
Alaior el que ha n'ha empatat
més (13) i el que n'ha perdut
menys (només 1).

El cuer Felanitx és el mes
golejat, amb 46 gols encai-
xats.

No hi ha variacions a la
classificació de golejadors que
esta així: 1 ° Diego (Cade) 18
gols; 2° Mut (Felanitx) i Feme-
nies (Manacor) 12 gols; 3 ° No-
fre (Manacor) i'Tornas (Cade),
11 gois. Caps d'ells logra
marcar a la darrera jornada.

Per a la propera jornada
veiem com a partits més inte-
ressants els que jugaran:
Portmany-Cala d'Or; Llose-
tense-Porto Cristo;
Illenc-Constancia; Poblen-
se-Hospitalet i SOLLER-MA-
GANOVA.

Juvenils

El Sóller-Murenc
es va suspendre

Joan Antoni

La Federació Balear de
Futbol comunicà, amb temps,
a n'el Club Futbol Saler la
suspensió del partit que s'ha-
via de jugar en el Camp d'en
Maiol, el passat diumenge,
entre el Sóller i el Murenc.

L'ajornament fou degut a
que l'equip muré tenia la part
grossa de jugadors males,
amb grip i lesionats, per tant
l'encontre queda posposat per
una nova data que ja con-
vendran els dos dubs i l'orga-
nisme federatiu.

Dimenge, Felanitx-Sóller,
en el Camp del Torrentá

Força difícil té el compro-
mis el nostre equip en aquest
proper encontre. El Felanitx es
un equip bastant compensat,
ocupa la quarta posició, i en el
partit que va jugar a Saler,
dins la primera volta, s'empor-
tà un punt (1	 Suposem
que el descans	 ;;Iaurà vin-
gut bé en els nois d'en Got i
duran un resultat positiu
d'aquesta confrontació.

Infantils

R. La Victòria, 1
C.F. Stiller, 2

Joan Antoni

Alineació: Alcover, Pomar,
Pedrero, Ensefiat, March, Cash-
110, Eugeni, Sanmartin, Fontanet,
Castarier i Molino (Arbona i Ro-
driguez).

Gois: Minut 15, 0-1, Fontanet.
Minut 58, 0-2, Molino. Minut 60,
1 -2, Duver.

Comentari: El Sóller assai un
nou triomf a camp contrari. Enfront
tenia un equip força bó que ocupa
Ia cinquena posició de la classifica-
dó.

L'equip solleric dominà sempre
l'encontre duent el control del joc i
disposant de bones oportunitats
per guanyar el partit amb més dite-
r6ncia. Hem de mencionar un inci-
d-.mt que es produí un cop els

marcaren el seu gol; un espec-
tador botà dins el camp amb la in-
terició d'agredir a l'àrbitre. La cosa
nu va progressar degut a que els
msponsables dels dos equips in-
tervengueren a temps. Esperem
que fets com aquests no es tanin
a produir.

En resum, victória justa i me-
rescuda dels nois d'en Bestard que
estan demostrant un bon acopla-
ment en aquesta segona volta.

RESULTATS I CLASSIFICACIO

Felanitx - Maganovo-J 	
Cala D'Or - SOLLER 	
Porto C.risto - Portmany 	
Cardessar - Uosetense 	
Constancia - Aloyor 	

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

	

Ferrerias - iS10110 	
Hospitalet- Radia C.M.
P.Sto.Eulolio - Poblense

	

Arenal - Monaco,. 	
S. Ponta - Code Power',

E 	 11 	ir	 OC

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

 	 0-0

Motos

Monck«. 	 21 15 4 2 50 16 34 +14
Porlmany 	 21 12 5 4 35 19 29 +7
Mayor 	 21 7	 13 1 32 9 27 +5
Oslo D'Or 	 21 11 5 5 40 24 27 +5
Cade Paguera 	 21 9	 5 7 46 20 23 +3
P.Sta.Eulalia 	 21 9 	 5 7 26 24 23 +3
Bada C.A1 	 21 9	 4 8 29 30 22
Maganovo-Juve 	 21 9	 3 9 33 33 21 -1
Santa Ponsa 	 21 5 	 11 5 22 24 21 +1
Ferreria* 	 21 8 	 5 8 20 26 21 +1
Poblense 	 21 8	 4 9 28 36 20 -2
Constando 	 21 59 7 21 23 19 -1
Petto Cristo 	 21 7	 4 10 27 29 18 -2
Cordeaux 	 21 66 9 19 27 18 -2
Weil° 	 21 7	 4 10 25 37 18 -4
Armai 	 21 66 9 20 41 18 -2
Hospitalet 	 21 4	 9 8 24 34 17 -3
SOU.ER 	 21 5 	 6 10 22 31 16 -6
Uosetense 	 21 4	 7 10 26 42 15 -7
Felanitx 	 21 4 	 5 12 26 46 13 -9

PREMS LOCOS, LOCOS...
1 LAVADORA AUTOMATICA 1VIDEO MANDO DISTANCM
1 FFIGORIFICO 2 PUERTAS

	 1 TELEVISOR COLOR
1 CA 3 Ft'''GOS
	 1CINTA VIDEO

4i1 .0008-ls 	 ...Y MIRE 20 PELICULAS GRATIS
¡H 89.900 !H

SECADORA ROPA 	 46.000 Pts
LAVADORA SECADORA 	 58.000 Pt.
LAVADORA AUTOMATICA 	 38.500 Pt.
LAVADORA 400-800 RPM 	 50.000 Pts

ANTENA PARABOLICAAMSTRAD
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
MME ETECT.
SU COMMA CO! 	VISALAS TAAJETAS

11.111.111111 E



Interessantjornada esportiva entre el C.D.C. "Manacorense" IØIC.C.
"Defensora Sollerense".

Mateu Dominguez i Eloisa Martinez (Hermes -
Circulo Sollerense) Campions de Mallorca de Cross

Joan

Els atletes seniors de l 'Hermes - Circulo Solle-
rense Mateu Dominguez i Eloise Martinez es
varen proclamar brillantment Campions de
Mallorca de Cros el passat diumenge a Felanitx.

La prova de seniors i promeses fou la más
disputada, una de les millors que hem vist
aquests darrers anys. La Iluita es va centrar, des
de els primers moments, entre el felanitxer Anton'
Peña (Colonya Pollença) i l'alleta de l'Hermes-Cir-
culo Sollerense Matsu Dominguez, que després
de desfer--se dels seus rivals es varen disputar el
Campionat Illenc al sprint, imposant-se, per cen-
timetres, la joventut del felanitxer damunt l'expe-
riència i la veterania d'en Dominguez.

Per categories n'Antoni Pena és el nou Cam-
pió disn Promeses Masculines, seguit d'en Fran-
cesc Carmona i en Ouis Carmona, del Fidipedes.

Dins Seniors Masculins, com hem dit abans, el
Campió fou en Mateu Dominguez, seguit d'en
Manuel Munoz del Fidipides, en Joan-Pau Marti-
nez del Bodegues Oliver, n'Antoni Riera del Fidi-
pides i en Damia Coll del mateix Club. El solleric
Pere-J. Coil es va classificar en el Hoc
vint-i-una.

Dins el categoria Senior Femenina el triomf i el
Campionat de Mallorca foren aconseguits per
n 'Eloise Martinez (Hermes-Circulo Sollerense),
seguida de na Consuelo Schafenberg (Jasa) i
n'Andrea Terrades (Colonya Pollenca). En elgrup
de Veterans de més de 40 anys es de destacar el
tercer Hoc d'en Ramon Martin (Hermes-Circulo
Sollerense), antecedit pen Emili de la Camara (Fi-
dipedes Sollerense), antecedit pen Emit' de la
Camara (Fidipides) en primera posició i en Jesús
Rodriguez (Olimpo) en segona.

A destacar les retirades d'en Llobet i d'en
Cristbfol Castanyer per lesions.

Atletisme

Billar

Tercer Tomeig Perruqueria J. Socias

Pere Jaume s'imposa a Bartomeu Palou

Bàsquet

Juvenil Masai

Gesa, 53 - Joy. Mariana, 51
Jota

GESA: Moreno (26), Cabrer (8), Andreu (5), Cifre 84),
Pons, Martorell (8), Nicolau (2), Reina, Requena.

J. &VARIAN*. Jaume (6), Morell (2), Rodelas (16), Oli-
ver (21), González (6), Serra, Castelló.

De onze intents de tirs Mures, el GESA va convertir-ne
sis. Magnifie el Mariana, amb nou d'onze.

En el capitol de faites, setze assenyalades als locals, per
catorze als sollerics.

Resultats de la fornada

CadetMasculi:J. Mariana, 62 - Uucmajor, 46.
InfantiIMascuk J. Mariana "A", 92 - Santanyí, 23
J. Mariana "B", 75 - Made NaTesa, 15
Mini-BlisquetMasculi:J. Mariana, 24 - Sant Josep, 44.
SeniorFemeni Jovent "B", 41 - J. Mariana, 86.
Juvenil Femerg Santiveri, 52 - J. Mariana, 48.

Petanca

Diumenge un apassionat
Sóller - Unió de Sóller

E.7aributtmos Aguiló S..A.,•	 •,

CASA r...NOADA EN 1 00 	 N. I. F. A. mo2827
TEL.(971)63 01 68

(de 8 a *1 2y de 2 a 6 excepto sábadosy dies festivos)
AVDA. ASTURIAS, 4A - APARTADO 2 - SOLLER (MALLORCA

PELUQUERIA
LUCIA

UNISEX
25% Z)escuento en peinados, permanentes, etc.

C/. Victoria núm. 6

Finita Terrasa
CURANDERA Y MASAJISTA

CURAS DE REUMA, DOLORES DE CABEZA,
DOLORES MUSCULARES, LUMBAGO,

CIÁTICAS, CELULITIS
Callelsabe IL 87- Tel. 6136.16 - SOLLER

Calle Ma-ibel, 27-A - Tel. 28.88.40 - SONSERRt

Restaurante Suizo
DEIA

con sus especialidades
de la Suiza Italiana

Suiza Francesa
Suiza Alemana

Prueben nuestros nuevos FONDUES
(8 variacions)

Disfruten también de nuestra nueva
Bodega -LA TIC1NESA" en lo terraza del primer piso.

Especialidades: Poletilla o piernas
de cabrito y pastas frescos.

RESERVAS: 63 9 I 39
Calla Arch. Luis Salvador - DEIA

* MOBLE MALLORQUI
ANTIC

* FUSTERIA

<A'N PPOV
FUSTERitk

TALLER I EXPOSICIO:
CAM! CAS JURAT

TEL. 63 31 16
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CiclismeFútbol Juvenil 

Port de Stiller, 1
C.D. Xiivar, 2!

M.A. Feijócs

Poll de Seller Coll, Ferrer
(Canovas), Pizá, Vazquez, Nont
(Moragues), Pardo, López, Galin-
do, Raja, Torres y Barceló (Her-
naiz, Daza).

Xilvar Colom, Moya, Ballester,
Coll, Ramis, Trias, Jerez, Ballester,
Ferrer, Morro (Juan) y Campins.

Arbitro: Sr. Ripon Buades, que
estuvo bien.

Goles' Torres por parte local y
Jerez y B.-tester por parte visitan-
te.

Comentarlo: Comenzaron
bien los locales, pues incluso se
adelantaron en el marcador pero a
medida qUe iban transcurriendo
los minutos se fue apoderando de
ellos el conformisn-o, sin que hu-
biese reacción a1gua, así como la
garra y acierto de otros encuen-
tros. Sumándose a ello una se-
gunda parte muy floja por parte de
los de casa.

El don lingo se desplazaran a
Algaida y Se enfrentaran al equipo
de dicha localidad.

Alevins

Sa Vileta, 2
Sollerense, 2

Joan-Antoni

Alineam Caldemey, Miqui, T.
Enseflat, Juarez, Padilla, Uuis,
Ros, Brage Javi, Valcaneras i Car-
PP.

Gols Minut 6, 1-0, Sanchez. Mi-
nut 12, 2-0, Castailer. Minut 37, 2-1,
Valcaneras. Minut 45, 2-2, Valcaneras.

Contents& Corn ja vé sent habi-
tual a les sortides a fora casa els sa lle-
rics comencen els partits molt freds, i
quan se n'anoden tenen ei marcador
en contra. Aquest cop Lambe reaccio-
naren els nens de n'andreu, que .

després deis dos gols encaixats feren
molt bon joc, tinguent ocasions per
guyanar l'encontre, perd no hi va ha-
ver l'encert suficient (levant la porteria
contrana. Tan sols \dalcaneras marca
amb dues excel. lents jugades.

C.F. Salle Alcúdia, 3

Joan-Antoni

Afineackt Pere, Juanjo, Casti-
llo, Burgos, Coll, Victor, Ensefiat,
Bernat, Sam, Gerard i Mara
(Cades, Perelló i Bota).

Comeniart El resuttat final no
reflecti el pc que realitzaren els dos
equips. El Sóller va jugar no per guan-
yar, ni per perdre, eriperò si per em-
patar el partit.

Hem de destacar a n'aquests nins
del Sóller que de cada encontre que
van jugant eis veiem amb millor col.lo-
Geoid dir6 el terreny, i jugen molt
millor la piluta que abans.

Joan

-Indubtablement la sorpresa i
els comentaris de la setrnana han
estat el triomf d'en Pere Jaume
(nove classificat) damLylt en Bar-
tomeu Palou, un delt... cfars aspi-
rants al triorni final, quo Tomes es
trobava a dos punts imbatut
Jorquera.

-Es comenta que ei tion amic
Jordi Sampol ha 'digerit el tac
arnb molt esportivitat, ,-,xacies al
saler que li va regalar en Jaume
Mascara.

- El que si esta ben demostrat
al Ilarg de tot aquest Torneig a
Tres Bandes es que la joventut
está arrasant als veterans.

-Ens ha arribat a les orelles
que l'amic Antoni Socias esta in-
tentant avançar la data de la dis-
puta de les seves partides, ja que
l'ha fitxat una Entitat bancaria del
Port de Maó. La nostra enhora-
bona!

- Este previst que aquesta ter-
cera edició del Tomeig a Tres
Bandes Perruqueria Joan Socias
acabi a finals d'aquest mes de
febrer.

TROBADA I NTE R SOCIAI
El passat diumenge, prol
d'una trentena de cicloturk
tes manacorins, es vare
desplaçar a la nostra aut
per celebrar, com cada an'
Ia seva jornada de germanc
amb els sollerics.

Després de l'excursi
conjunta pels marevelloso
paratges del Barranc, LAOfr
i Cúber es varen reunir a ui
conegut restaurant solleric
on varen donar compte d'u'
bon dinar típic mallorqu
(Joan).

Les primeres posicions, d(
moment, permaneixen maltera
bles, i aquestes són les darrere:
partides disputades aquesta set
mana:

P. Magraner, 2 - P. Jaume,
S. Burguerio, 2 - B. Enseriat,
J. Aguiló, 0-S. Forteza, 2
P. Jaume, 2 - B. Palou,
B. Enseriat, 1 - P. Magraner, 1
T. Plomer, 0-J. Sarnpol, 2
P. Magraner, 2 - A. Socias, 0
J. Quetglas, 2- J. Sampol,
M. Ferrer, 2 - J. Quetglas,
J. Sarnpol, 0-J. Aguiló, 2
S. Forteza, 2 - M. Gelabert,

Sóller i Unió, se enfrontaran
per segona vegada en aquesta
Higa. A la primera volta el Sóller
guanya a les Pistes del Unió per
el resultat de 3-6.

Ambdos equips estan atra-
vessant un bon moment de joe,
Ia darrera jornada va esser posi-
tiva pets dos equips. El Sóller
gunyaa at Port d'Andratx (1-8) i
el Unió de Sóller al San Francis-
co (6-3).

A la taula elassificatória el
Sóller està en tercer Hoc amb 18
punts mentres que el Unió es el
quart amb 16 punts. El Sóller a
guanyat 9 encontres i n'ha per-
dut 3. El Unió n'ha guanyat 8 i
n'han perdut 4.

Una victoria del Sóller, li su-
posaria haver donat una gran
passa per aconseguir la classi-
ficació per disputar el Play-Off
final pel titol. Mentres que si fos
el Unió el guanyador, complica-
da la cosa al seu maxim rival, i
serien els unionistes els que
podria optar a una plaça de
Play-Off.

Altres resultats de la jornada
varen esser:

Segona B:
Bar Cabana, 4 Belles Pis-

tes, 5
Sóller 8 - Cabana, 1
Femenines Primera
Unió de Sóller, 4 - Ponta

Verda, 5,

CARTELERA ESPORTIVA
Sábado

Fútbol:
15.00 h.: U.D: Sollerense - Constancia (Alevines)
16.30 h.: C.F. Sóller - Son Roca (Infantiles)
18,00 h. Sherwin Williams - Es Corn (Fútbol Empresa).

Domingo, 4
15,30 h.: C.F. Sóller - C.D. Maganova - Juve (Ill Div. Nac).

Nota: Hi haurà informació radiofonica en directe, del par
tit Sóller - Maganova, en les emisores de "Radio Balear" (F.M
101,4), i a Rádio Nacional (F.M. 90,1).

-J



CALLE BAUZA, N°9
TELEFONOS 63 33 1 2-63 33 50

071 00 SOLLER 

FIN DE SEMANA EN ANDORRA
ITINERARIO DEL VINE:
02 MAR PALMA-BARCELONA -ANDORRA. — Presentación en el aeropuerto de Palma a las 0500 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 mañana 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. Ma totalmente libre para las compras, o
bien también podrán realizar alguna excursión facultativa en Jeep por este maravilloso Valle.

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

24.500 PTS
1.800 PTS

PRECIO TOTAL POR PERSONA 	
Suplemento habitación individual 	
ESTE PRECIO INCLUYE: Billete de avión de Palma-Barcelona-Palma.

Autocar durantetodo 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 PRESENTACIoN DEL CERTIFICADO DE RESIDENTE.

ca•nr-A--A oliver
resv

Tenda de Decoració i Roba de
CasaCortines, Flassades,

Edredons, Estores i Cobertons
Instal.lació de Barres i Cortines

a domicili

cain 	 °liver Carrer Lluna, 23

Tel. 63 1288
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Viatge imaginad a Mier
W. H. Clio°

Amics, no m'ho podria creure. No sabia on em trobava.
Jo que feia anys havia decidit eixir de Sóller perquè la mono-
tonia omplia el meu cos i això en corrompia, ara, quan ja
proper a la senilitat mental, que no vol dir física, havia decidit
retomar als meus orígens més primaris no sabia on em tro-
bava.

Era possible que aquell paradís natural tan bell que jo
havia conegut durant tota la meva infantesa i part de la ma-
im adolescência hagués pogut canviar tant i en tan poc
temps?. Considerava i consider que vint-i-cinc anys són
pocs i que tot i que la gent senti desitjos de construir i mal-
metre la natura, alb era massa!!.

Vaig entrar a la Vall pel túnel que es va inaugurar l'any
92, era la primera vegada que hi passava. Semblava un món
de ne6, Ilumets grocs i anuncis publicitaris intermitents que
esmortafen el formigó. La sortida era impressionant, no se
semblava gens al que jo recordava. No hi havia ni un trist
garrofer, ni una olivera ni un trist pinet; això sí, hi havia CI-
MENT, CIMENT!!!

Vaig anar cap a Plaça perquè tenia ganes de menjar un
variat i beure qualque cosa. Quina desil.lusió, plaça ja no era
plaça. Quedava algun arbre, però, gairebé, tots ells havien
estat tallats per tal de tenir més Hoc per aparcar. El brollador
havia desaparegut i al seu Hoc s'hi havia col.locat un estri-
dent supositori de formigó gris que combinava aigua i Ilumi-
nositat. L'Ajuntament, tot descolorit, mirava aterrat el que
pasava.

Vaig demanar a veure on podia agafar el tramvia. Em va-
ren mirar corn si fos una cosa estranya. Un senyor, ja major,
em va contar que el tramvia havia deixat de funcionar l'any
94. Inicialment volien que fos subterrani, corn un metro, per
tal de no destorbar, però com que la finalitat principal havia
desaparegut (anar al Port) aleshores es va desarticular.

Del Port m'estim més no dir-vos-ne noves. M'ho reserv
per una propera carta. Un anticip: d'aigua salada i plat* en
quedava ben poca, per?) de ciment n'hi havia molt.

Mantras tant uns envio aquesta foto del que varem co-
naixer, parqué recordeu el bell que era Sóller i parque us
irnagineu el que ara no és.

EI mán dsIsOVNlS, pot quedar al descobert, aqueste Latvia ala Caixa".

Interessant conferencia sobre
OVNIS, avui a "La Caixa"

Redacció

Per avui capvespre, a la sala d'actes de "La Caixa", esta previs-
ta una interessant conferencia—col.loqui sobre el sempre polemic i
apassionant món dials Ovnis.

Els conferenciants, en aquesta ocasió, saran dos homes molt
introdLifts a l'ambient ufoltigic. Ens referim a Toni Tau i Paolo Zerba-
te, que disertaran d'aspectes, uns coneguts i altres inèdits. L'ex-
pectació es aixf plenament garantida.

L'acte, s'iniciarà a les 19,30. Informarem ais nostres lectors, en
la propera edició.

Molta palla i poc bessó

Es pawls

Si cercassim a un diccionari la paraula Sóller, i molt a
pesar meu, diría:

Merder, gran merder, tothom fa el que li dóna la gana.
Exem.: Tot el fill de veí que té cotxe o moto, aparca on li
dóna la gana; exemple: carrer de la Rosa a partir de les
18 hores, no poden passar ni a peu, motos per tot. El que
té un cotxe, el fot allá on vol; exemple: Davant Sa  laver-
neta des Futbol, davant el Bar Molino, davant Can Rave,
a L'Horta ja és una anarquia total: fins i tot recolzen les
motos a les senyals de prohibit aturar, qualque dia hi po-
dem veure coixes en segona i tercera fila etc.

Per parlar de merders, no podem deixar de parlar de
l'obra que estan fent a l'Alqueria del Comte. Si les infor-
macions oficials no fallen, el plenari va decidir de donar
ordre d'aturar-les per la seva pressumpta il.legalitat. En el
dia d'avui (dimarts) i al negociat d'obres. Mott bé icld: els
responsables de l'obra van a l'Ajuntament i demanen
permis a la Policia Municipal per tancar els carrers i fer
feina i el seu responsable, autoritza el tancament creient
que l'obra és legal. I que no és maco això, això es diu
aquíi alla, bona coordinació i fer riure a tothom.

Això és en poques paraules

Sembla mentida:

—Que la coordinació de l'Ajuntament sigui totalment
nul.la.

—Que les ordres que dóna l'Ajuntament, no les corn-
plesqui ningú.

—Que el Bate digués que si Alfonso Guerra tengués
un dit de vergonya ja hauria dimitit.

—Que en Joan Puigserver, fotés de grapes collint oliva
per Sa Mostra. Sa Mostra acabara amb ell.

—Que la Creu Roja tengui seguit, seguit, problemes
per trobar conductors.

—Que l'Ajuntament de Fornalutx, es creguin que &Slier
oblidara la feta del Port Esportiu.

—Que aquesta setmana no diguem res de la tertúlia
de les 8 del vespre.

—Que la premsa no tengui ordre del dia dels plenaris.

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

SE VENDE UN PISO de 2 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 automatic,
instal.lació d'antena col.lectiva
i radiodifusió. Informes: Tel.
63.03.83. (De 13 a 15 hores i de
19 a 22).

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

SE VENDE una balanza elec-
trónica, una vitrina mostrador
y varias cámaras. Teléfono
63.01.17, horas despacho o al
63.26.92 de21 a23.

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.
Matrícula PM-AP, telefono
63.31.66. Llamar de 2030 a 22
horas.

VENDO PISO en la calle Vica-
rio Pastor, hace esquina con
tes canes, 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. Tino. 63.09.99 á 63.30.45.

ES VEN SEAT-127, per peces
de recanvi, pràcticament no-
ves. Telf. 63.08.79, de 13h. a
16h.

HOTEL ES MOLI precisa ayu-
dante de recepción. Nociones
de alemán, ingles y mecano-
grafía. Tino. 63.90.00.

VENDO FORD ESCORT 1100.
Matrícula PM-3012—V. T.
633707 C/ Isabel II, ri* 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. Tinos. 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 experiencia. Restau-
rant Bens d'Avall. Tel.
63.01.06. Horabaixes a partir
dales 17h.

CLASES DE INGI FS, con pro-
fesora nativa americana. To-
dos los niveles. Enfoque de la
conversación. Individuales y
grupos pequeños. Tfno.
63.11.13.

SE ALQUILA despacho en
Plaza Constitución. Tfno.
63.23.11.

SE NECESITA chófer con car-
net la. clase y C-2. Mo.
63.02.19. Can Soler.

SE OFRECE mujer de media-
na edad, formal, para hacer
compañía a señora mayor. De
las 20 h. hasta las 9 h. de la
mailana. Tino. 63.28.34. Horas
oficina.

VENDO Ford Fiesta 1300
CHIA. Matrícula PM—T.
250.000 ptas. Tino. 63.30.63 y
63.01.95.

VENC Ford Fiesta PM 7066 Y,
Tel. 63.10.18, de 2030 a 2230
horas.   

URGE LOCAL
CENTRICO
EN SOLLER

SE ESTUDIARAN TODAS
LAS OFERTAS

RAZON: TEL. 63.30.02
NOCHES 

MASAJE
TERAPEUTICO

Columna vertebral,
Circulación, Artrosis, etc.

AIDA JUNCO
Tel: 63.19.88.

Laborables de 14a by
de 19 a 22 horas.  



Proposat pels Amics de l'Entom

Antoni Cuart, canditat a
Premi Ciment del GOB

Redacció

Demà dissabte, i en un acte a la
Granja d'Esporles, el col.lectiu
Amics de l'Entom de Seller, que Ilui-
ta contra la construcció del Port Es-
portiu, proposarà l'elecció d'Antoni
Cuart com a Premi Ciment. Aquest
premi, es la vessant negativa, el
concedeix cada any el GOB a una
persona illenca que hagi destacar
en la seva labor antiecolegica.

La candidatura presentada pel
grup solleric respon, segons se'ns
informa, a que Antoni Cuart es el
promotor del projecte "Marina Port
de Saler S.A." que preten ocupar
part del litoral de badia i platja, con-
vertint-ho en mots esportius.

L'acte es farà durant la nit i per
votació popular dels assistents. En
ell també s'elegirà el Premi Alzina,
vessant positiva.

Succeit Segones Jomades de l'Esport Base
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La pbça des Castellet s'ompli de color alegria, amb intentai pou.

Dia de la Pau, gener de 1.990
Col.legi St. Vicenç de Paül (Sóller)

Arnics:
Ens reunim aquí avui per dir-nos eis uns ais affres que volem la pau i que rebutjam amb

totes les forces qualsevol manifestació de violencia.
Pen!) la pau no es produeix per efectes de magie, ni per generació  espontània.
La pau es contrueix, la pau es treballa, la pau s'aconsegueix arnb l'esforç de tots.
Si aquests arbres que tenim aquí presents, s'anomenassin Respecte, Tolerancia,

Comprenait!), Ajuda, Dialeg, Treball molt especialment JUSTICIA, els sollerics recolli-
ríem, a mes de taronges, I limones i olives, un preciós fruit, madur i d'un sabor meravellós;
aquest fruit du el nom de PAU!

Perd la paraula PAU té la inicial de la paraula PERSONA, perquè a la pau no la pro-
dueixen els arbres, sine les persones, els homes de bona voluntat.

La paraula PAU té també la primera I letra de la paraula AMOR, perqué nomes per
l'amer els homes renunciarem als egoismes que generen la violència.

I finalment aquesta paraula finalitza amb la I letra "u" de UNITAT, ja que nomes per la
unie farem la pau i per Ia pau arribarem a la unitat.

AMICS: Ja far molts anys que un Home anomenat Jesús va llançar una crida a tots els
homes del món a fer pau, a viure amb pau, a desterrar la violencia. Després han estat
molts ares els qui l'han prornoguda, defensada, realitzada.

Nosaltres, ara i aquí, ens ajuntam atots eus dient VISCA LA PAU!

Inmillorable planter
tècnic en aquest
esdeveniment esportiu

Nins de Sóller celebraren
el Dia de la Pau

ren: des del més petits de tres anys, fins
al de vuit d'EGB. Pintaren cartells que
penjaren als voltants de la plaça, i al ca-

Dimarts passat dia 30, els nins de les rrer del Born, dibuixaren en terra amb
3scoles celebraren el Dia de la Pau. L'Es- gruixos de colors, amollaren dos coloms
3ola de la Caritat va fer la diada al carrer. 	 (fets amb "porexpan", i llançats amb heli) i

Tots els nins de l'escola hi participa- 	 Ilegiren aquest comunicat.

Es troben els doblers dins la
vagina d'una d'elles

Tresgitanesroben
alessetcasses

J.C.

Després d'haverse comes un robatori
a una de les cases de la coneguda ba-
rriada de les "Set Cases", la Porcia Muni-
cipal es requerida a tal efecte. Els agents
foren informats que moments abans,
s'havia vist per aquells paratges a tres
dones de raça gitana i que probablement,
havien pogut ésser les responsables del
robatori.

Comença la persecució i al moment
de la seva localització foren condufdes al
quarter de la Policia Municipal.

Un cop a les dependencies, foren
convidades a retre declaració, negant ro-
tundament elles, l'autoria del robatori de
unes 40.000 pts. d'una vivenda particular.

Davant la problemàtica que suposa el
registre de les femines per personal mas-
culí, fou requerida una de les dones que
realitzen la neteja de l'Ajuntament i un
cop li fou explicat com havia de fer per
registrar-les, ella mateixa procedí a fer-ho i
en demés com una bona Policía, perquè
ella, va trobar a l'interior de la vagina
d'una de les dones, la quantitat total de
pessetes que havía estat robada mo-
ments abans de la detenció.

Joan

Baix de l'organització del
Conseil Insular de Mallorca
els vinents dies 23 i 24 de
febrer estan previstes en el
Centre de Cultura de Sa
Nostra, les Segones Jorna-
des de l'Esport Base, dedi-
cades al Fútbol.

Entre els tècnics i prote-
sors convidats es troben en
Caries Bestit, Cap dels Ser-
veis Mèdics del C.F. Barcelo-
na, en Francesc Biosca,
Professor de la I.N.E.F. i Met-
ge de la U.E. Lleida; en Mi-
guel Bonnin, Seleccionador
del Trofeo Benjamin, en Teo
Cabanes, Metge del Servei
de Medicina Esportiva del
C.I.M., en Santiago Crema-
des, A.T.S. i President de
l'Associació Balear d'Inferme-
ria Traumatológica,en Victor
Esparrago, Entrenador del
Valencia C.F., n'Alberto

Garcia Fojeda, Professor de
Biomecanica de la I.N.E.F.
Lleida, en Joan Gasull,
Coordinador General del Ser-
vei de Medicina Esportiva del
C.I.M., el solleric Marceilii
Got, Llicenciat de E.F. de la
I.N.E.F., en Francesc Herru-
zo, metge traumatòleg, en
Bartomeu Mari, Metge del
Servei de Medicina Esportiva
del C.I.M., en Joan-Antoni
Prat, Director del Centre d'Alt
Rendiment de Catalunya,
n'Ignasi Ramirez, metge
col.laborador del Servei de
Medicina Esportiva del C.I.M.,
en Bartomeu Riera Morro,
Arbitre, en Llorenç Serra
Ferrer, entrenador del Real
Mallorca i en Jacint De So-
sa, ex-arbitre i periodista.

Vist el planter d'esplèn-
dids professionals que de-
senvoluparan l'exit rotund. A
vinents edicions ampliarem
informació damunt aquest
esdeveniment esportiu.

Els
"tironeros"
també arriben
a Sóller

Divendres passat i al
voltant de les 1700 ho-
res es produi un "tirón"
al Port de Sóller.

Un grup de gent es-
trangers anaven paset-
jant pel Port i un vehicle
marca Ford Fiesta i de
color cel, sense conèi-
xer-se el número de les
plaques de matricula,
s'apropa a la voravia i
un jove tragué les mans
del cotxe i les estirà
arrabassant la bossa de
les mans d'una senyora
viandant.

El vehicle desapare-
gué i tot i que la Policia
Municipal i la Guardia
civil varen intentar la se-
va localització, tot va
ésser un esforç

Festival
a benefici de
Ia Creu Roja

Pel vinent divendres, dia
nou, a les nou i mitja del
vespre, s'està preparant un
interessant Festival Musical
en el Teatre Alcazar, a bene-
fici de la Creu Roja.

Hi prendran part els po-
pulars cantants Bonet de
San Pedro i Jaume Sureda,
els poetes Rats i Misuko, i
les artistes locals Loui Salva i
Núria Castells, entre altres.

Actualment els organit-
zadors estan fent gestions
amb els ROCKERS Deia-
nencs "PA AMB OLI BAND"
que cas d'arribar a un acord
serien els encarregats del fi-
nal de festa.

Aquest acte esta inclós
dins una serie d'activitats
que es duran a terme amb
l'intenció de recaptar fons
per a la Benèfica Entitat.

Incendi
al terme
municipal
d'Escorca

El passat dissabte i
quan eren les 19,30, es
va donar la noticia de
l'incendi que havia pres
entre el quarter dels ca-
rabiners d'Escorca en
direcció al torrent de Pa-
reis.

Segons les fonts
consultades, els mals no
foren molt quantiosos
motivat per la manca de
vegetació espesa que
enrevolta aquells parat-
ges.

A les tasques d'ex-
tinció hi prengueren part
Ia Guardia Civil de Selva
i els membres del parc
de bombers d'Inca, do-
nant-se per acabades
les tasques al voltant de
les 01 ,00 hores del matí.

Ball de Saló,
també
a Deià

Aquesta setmana comen-
çarà un curs de Ball de Saló a
Deià. Es tracta del mateix
curset que es realitza a Can
Dulce, i són els mateixos pro-
fessors: Roberti Paula Mayol.

El curs durara dos mesos i
es farà setmanalment, cada
dijous, a la sala d'Actes de
l'Ajuntament de Deia

El curs que comença la
setmana passada a Can Dul-
ce fou un exit en nombre de
participants, que ompliren de
gom a gom la sala. Mes de 25
persones s'interessaren en
aprendre aquestes danses,
que ara seran tan útils a l'hora
d'anar als balls de disfresses.

Gran incidència
de l'epidèmia
de grip

Redacció

Des de fa una mesada,
Ia nostra ciutat este patint
una epidèmia de grip con-
semblant a la que afecta la
resta de l'illa. En aquesta
ocasió, la grip no sol ocasio-
nar febres altes, sine més bé
dolors generalitzats a tot el
cos. D'acord amb les fonts
sanitàries consultades per
"Veu de Sóller, el virus de la
grip en aquesta ocasió es
benigne. No obstant això, en
persones d'edat avançada o
amb problemes respiratoris,
la malaltia es pot agreujar
sensiblement. Tot plegat, la
incidencia d'aquesta epide-
mia sobre la població s'ha
deixar notar especialment
en l'absentisme laboral.

Robatori
al bar
"Bon Vi"
A la matinada del dilluns,

siguen les 450, els veins del
Bar Bon vi, donaren avis a la
Policia Municipal que l'alarma
d'aquell establiment, s'havia
disparat.

Els agents es personaren
al l'oc del succeit i comprova-
ren que la porta havia estat
oberta i que qualcú havia en-
trat al seu interior.

La quantitat total del roba-
tori, es desconeix a l'hora de
realitzar la redacció d'aquesta
crónica, però pareix que no
fou molt quantiosa.

Intervengueren membres
de la Policia Municipal i de la
Guardia Civil que es feren cà-
rrec de la realització de l'ates-
tat.

	 g
can capo s a.
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