
Obres inacabades es tornen tapar
Redacció

Fa una setmana l'Ajuntament d'Escorca
comença unes obres per posar tuberies d'ai-
gües brutes a la zona de Sa Calobra situada
entre el restaurant Brisamar i el dep6sit.

Aquesta carretera és del Consell Insular i
pel que sembla, no s'havien sol.licitat els per-

missos d'obra corresponent. Per aquest motiu,
durant la setmana passada les obres s'atura-
ren i començarem dues vegades. Finalment el
dimecres, a mitjan demati, les obres es torna-
ven aturar, i a més una ordre obligava a tapar
la síquia on s'hi havien posat alguns dels
tubs.

Ara, les obres sense acabar estan tapades
de terra, i l'asfalt esta espenyat.

Posposat el curset d'Educació Vial

La Policia Municipal acusa
el Negociat de Personal de retardar

el conveni amb els politics
Fa aproximadament un mes que

el personal de l'Ajuntament i els poli-
tics de la casa discuteixen, per prime-
ra vegada, un conveni col.lectiu. Les
negociacions han avançat a bon rit-
me, i es detecta un desig d'arribar a
un acord en el mês breu espai de
temps possible. No obstant, una ve-
gada que s'ha arribat al tema de l'ho-

rani laboral i dels complements eco-
nòmics, les negociacions han quedat
embarrancades, i no s'arriba a un en-
teniment. El problema ha sorgit quan
els funcionaris més perjudicats, Poli-
cia Municipal i Brigada d'Obres, han
reivindicat la mateixa jornada laboral
que la resta de funcionaris adminis-
tratius, tal com determina la Hei.

Jaume Casasnovas

Segons manifestacions a
"Veu de Saler formulades pels
representants de la Policia
Municipal, la diferència horária
entre uns funcionaris i altres es
massa elevada i no està fona-
mentada en cap norma legal.
Afegeixen també que ells ve-
nen a bé a prolongar la seva
jornada fins a les 40 hores
setmanals, sempre que cobrin
les hores a uns preus raona-
bles i no a 300 ptes. com suc-
ceeix ara.

Negociat de Persona!

Segons els portaveus, els

responsables politics de l'Ajun-
tament semblen disposats a
arribar a un acord, perb sem-
pre que s'intenta avançar en
les negociacions es troben
amb l'oposició d'una funcioná-
ria que els dificulta. "En teona
—afirmaren—, aquesta persona
hauria de defensar la positura
dels treballadors i no de l'em-
presa, ja que ella també es
funcionária endemés, pertany
a la Junta de Personal com a
delegada dels companys ad-
ministratius".

Els policies volen deixar
constancia de la total ineficacia
i manca d'interès que demos-
tra el Negociat de Personal.
"Sense anar més Iluny —afegei-
xen— any 1978 es dictaren

unes lleis d'aplicació a tots els
funcionaris, i a l'Ajuntament de
Sóller encara no s'han aplicat
perquè, després de 12 anys,
encara es troben pendents
d'informe jundic".

Curset

De moment i com a mesura
de pressió, els membres de la
Policia Municipal han posposat
Ia posta en marxa del Curset
d'Educació Vial que havien
d'impartir a les escoles de la
comarca, i no descarten
l'adopció d'altres mesures per
tal d'aconseguir els seus ob-
jectius, que són els mateixos
que marca la Ilei.

Solle
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Escorca
Narcís Serra ofereix un consens

per a l'Os de la Base Naval
--62,z,,:fr, %

Madrid, 2 1-i: de enero de 1990

Sr. D. ANTONIO ARBONA COLOM
Alcalde del Ayuntamiento de
SOLI.ER (Baleares)

Muy Sr. mio:

He recibido su comunicación del pasado mes de diciembre con el acuerdo
de ese Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el 2.11.89 sobre el
Destacamento Naval del Puerto de Sóller.

Dicho acuerdo se refiere a la solicitud de uso, al menos, de los distintos
muelles ubicados en la zona que ocupa el citado Destacamento para amarre de yates
y embarcaciones de recreo y pesca debido a la saturación de la Bahia. He
considerado su solicitud y le comunico que paso el asunto al Director General de
Infraestructura para que lo estudie a la vista de las necesidades de este
Departamento a fin de que puedan, posteriormente, tratar el tema que plantea en
una entrevista con Vd., exponerle las conclusiones a que se llegue y tratar de
obtener un consenso.

Le saluda atentamente,

7./.‘--Z\e7L--17\
Fotocópia entregada a la Premsa pel batte el dimarts 27 d'aquesta setmana.
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Túnel

Dimiteix
Maria Antònia

Colom
Redacció

Tancada ja l'edició
d'aquesta setmana, arriba a
la nostra redacció una nova
notícia: Maria Antònia Co-
lom Pastor, fins ara Regidora
del CDS, ha presentat la seva
dimissió del seu càrrec. La
regidora va presentar la di-
missió per escrit ahir ma-
teix al registre general
d'entrada de les Cases de la
Vila.

Al mateix temps entrava a
l'Ajuntament la carta de re-
núncia de Josep Frontera,
advocat, que ocupa la sego-
na plaça de la candidatura
del CDS a les darreres elec-
dons municipals. Josep Fron-
tera es dona de baixa en el
seu partit i s'afilia al Partit Po-
pular fa pocs mesos.

Nou Regidor

Aixi les coses, la plaça
vacant de Regidor del CDS
sera ocupada pel número tres
de la 'lista, Mique! Nadal Pa-
lau, Llicenciat el Filologia i
professor de català a l'Institut
de BUP de Sóller. Seguirem
informant.

Comencen les obres
a la part de Sellier

P.P.

A finals de la setmana anterior començaren les obres d'acondiciona-
ment de l'accés al túnel de Sóller, a la banda nord. Les màquines excava-
dores han procedit, en primer terme, a fer l'oc per accedir al punt on es si-
tuarà la boca, des de la primera volta de la carretera després del Pont den
Valls, i han arrabassat les primeres oliveres i garrovers. Segons noticies
arribades a aquesta redacció, les obres s'aturaren gracies a racole) del pro-
pietari dels terrenys, que no esta disposat a deixar entrar les maquines
sense un acord escrit amb els concessionaris de les obres.

Senyalització

Prèviament a l'inici dels treballs, es col.locaren uns carte/is indicatius de
la realització de les obres, i algunes senyals de tràfec al.lusives. Aquests
cartells han estat instal.lats per dues vegades,  j també per dues vegades
han aparegut arrabassats el dia següent, sense que de moment es conegui
l'autor o autors de l'endernesa.

Les senyals al.lusives a les obres del time' a la banda de Sóller han estat
arrabassades en dues ocasions.



La setmana passada, a causa d'un error tècnic, publica-
rem a portada una fotografía que no corresponia al texte
escrit. Aquesta es la imatge que hauria d'haver il.lustrat
l'article.

"Accions contra les desavenències entre els regidors".

ComunIcats

La Creu Roja,
viva

Tot cos viu, consumeix les cellules que el formen, al temps
que es renoven, per a continuar perpetuant la seva vida, la
renovació d'estructures dona vida i el bon record del regust de
formes passades, dona caracter i riquise corn la veia mare a un
bon vi.

La Creu Roja, avui, esta revolucionant adaptant-se a les
necessitats de la societat on viu i ha de servir.

Al temps que lentament, procurant evitar un cost social,
s'està democratitzant, es reconverteix adoptant una estructura
adequada a la realitat actual.

Ara el voluntariat de Creu Roja, única salvia que dona vida i
garanteix la pervivència i assegura el creixement futur, s'ha
reestructurat adoptant un organigrama nou. Les Unitats de
Voluntaris de Socors i Emergencies (U.V.S.E.), es reparteixen
en:

La Secretaria d'Area Administrativa.
La Secció Naval de les U.V.S.S.
L'Area Sanitaria.
Transmisions.
Montanysme.
Ambulàncies.
Un segon bloc d'acció el forma l'Unitat de Voluntaris Socials

(U.V.S.), que es compromet a dur envant els programes que es
puguin proposar des de la mateixa institució, els ents locals,
autonòmics o la demanda de la societat per amillarar la qualitat
devida.

No cal dir que els nostres grups estan sempre oberts per a
la recepció de nous voluntaris que són imprescindibles, joves,
treballadors, mestresses de casa, jubilats, etc..., tothom por
trobar un Iloc i una labor on un es senti realitzat, mitjançant la
participació solidaria com a ciutadà en temes socials.

Dació de comptes. - Els aliments que de la ajuda dels Fons
Socials de la C.E.E. arribaren, el passat desembre, per esser
distribuits a Stiller foren: 415 quilos de formatgets, 1.200 qui-
los de cam cuinada, 1.700 litres d'oli, 1.100 quilos de galletes,
540 quilos de pastes alimenticies i 2.250 litres de Ilet.

Comissionat.

Campanya de recollida de deixalles

Agraïment social
i ecològic

Durant les festes de Nadal vos hem demanat la vostra
col.laboració; ha estat una cosa simple, sense fer molt
d'esforç, nomes guardar allô que solem tirar: les botelles de
xampany. Ens dirigim a tots vosaltres, tant en nom nostre
com de la "Fundaci6 Deixalles" (sobretot d'aquelles persones
que hi treballen), per donar-vos les gracies per la vostra
col.laboració. Cada botella ha estat com un gra d'arena, i gra
a gra hem arribat afer un gran munt.

Vos donam les gracies per dues raons: primerament la
raó social, amb aqueixa petite ajuda feim possible una labo-
terapia per a una reinserció social d'aquelles persones que
fan feina a la Fundació. Som conscientes i ens feim sali:Jans
amb aquelles persones que ho passen malament.

Una segona raó es l'ecològica. Hi ha hagut un grapat de
tones de vidre que es pot tomar utilitzar o reciclar, i no s'hau-
rà de treure motta materia prima per fer-ho. També el perill
per a les persones que recullen els ferns ha dismindt, i les
màquines per triturar-lo no es gasten tan aviat.

Tant per la raó social com per l'ecològica vos volem
donar les gracies i recordar-vos que la campanya no acaba
aqui. Si l'any passat recollirem una camionada de botelles
enguany ja han estat tres, i esperam que en futures ocasions
siguin més. La gent que per un o altre motiu no esn hagi
pogut ajudar, que es facin conscients de que això es un deu-
te que tenim tant amb la Societat com amb la Natura.

Per tot això, mottes de gracies.
Acció Social,
MIJAC,
Joves de Confirmació i JOC-Sóller.

-Avui
demarçde11990.
Divendres.

AVUI divendres dia 2,
St. Simplici

Dissabte, St. Medir i
St.Celdoni.

Diumenge, St. Eteri

Costumari

St. Simplici segons la
traició es un dels dos cata-
lans que han arribat a esser
papes. Segons els historia-
dors ho va ser en el segle V
després de Jesucrist, durant
25 anys, i presencié la desfe-
ta de l'imperi romã.- Es invo-
cat per curar els mals que ni
Ia medicina ni els metges hi
poden posar remei.

St. Medir per uns, era
pages de Barcelona, i per
alites, era pastisser de Grà-
cia.

St. Goldoni es I 'advocat
dels que tenen peresa. Es,
també el pat() dels manye-
fies, que eren els darrers que
havien entrat en un contraria,
de fet, el més ¡oves de I 'ofici.

2 El Temps
Estació de sa Vinyassa

Aquest cap de
setmana arriba

l'hivem

TEMPERATURAS
Maxima 23,4 el dia 27
Minima 2,6' el dia 25

Sense cap dubte les dues noticies que encapçalaven la
setmana meteorológica són el temps que ha fet i el que
fera.

En quant a la primera notícia, hem acabat el mes de
Febrer i Ilevat dels 4 litres que  caigueren dia primer, després
no ha caigut hi una gota. A més de patir unes temperatures
extremadament alles.

De totes maneres no hem assolit cap record de segle
perquè l'any 1951 durant els mesos de Febrer i Març no va
fer ni unagota.

En cuant a la segona notícia, es que segons les previ-
sions meteorólogiques quest cap de setmana patirem la
primera invasió d'aire fred, en conseqüència hi haura una
davallada important de temperatures.

Les pluges que es produeixin durant aquest cap de
setmana podrà ésser de neu a la muntanya.

Aixf idó estam a punt de patir la primera onada de fred
quan ja acaba l'hivern però ha ho diu l'adagi popular:

Quan el Febrer no febreja
el Merv marceja.

Serveis

NuntarnentdeSeler 	 6302C0/0204
Oicinalilurtiprd del Port 	 630101
A;uitarnentdeFornekt< 	 631901
*Ornent de Deal 	 6307
ItjaldeSdier 	 0318
Notas 	 632611
Redorai 	 ECICIE02

Pairie Municpei 	 630200
PoidaMunicipai-Urgarcies 63M1
GuilmfaCivi 	 E30203
Bombers 	 632500

Untel Salaria 	 623011
Ro¡a 	 E301345

Metjede Guarda(As) 	 Ee3721

Nierait 	 63Ce31
Escaut( 	 E30561
Conentii 	 631429
Residerria-Hospici 	 EG0777
Depuradora 	 E3C642
Camus 	 631191
lElGes', eaoia3
Servei Funerari 	 E30805

Csse s.a (merls) 	 633196
'ElGes' 	 (Urgencies) 	 631106
Lilai Biler* 	 63 017
CtresdePdt 	 633316169

(Ca'nflice) 	 E32421
ami° Solerense 	 631206
La Unian 'Sa Botigueta' 	 6331E3
Defensora Solarise 	 631556

Ferrocaml de Sdler 	 630130
Cialliamos Amies' 	 630170
Cie 7rarricrit' 	 6321:61
Parada Taxis-EsPat 	 631384
Parada Taies-Strier 	 630571
Parada Twas-Sa Tare 	 631379
Autocars Licepart 	 202125
Autccars Saler 	 622E21
AutocarsRepic 	 630567

TRENS

na-s:0- 10,40 - 13,C0 -
15,15 - 19,45
Seibr-Palmr06,45 - 0,15 - 11,50 -
14,10 -18,3a

TRAMVIES

Strier-Port05,55- c,55 -07,00 - 8,00
09,00 - 10,00 - 11,00 - . 1 2,C0 -

13,00 - 14,00 - 15,C0 -
16,00 - 17,00 - 17,55 - 19,00- 20,00 -
'20,45
(21,00 Diurrenges Feslais).
Pon-Salec06,20 - 07,30- 08,25-09,30
- 10,30 - 11,30 - 12,30- '1325 - 14,30
- 15,æ- 16,38- 17,30- 18,30 - 19,30 -
20,20 - 21,10
(21,20 Diumenges i Festius).
AVIS: Els tramvies rnarcats art un
arila;enant las ambadesy sulkies ciels
trens.

AUTOCARS

Pekno-Valbeinossa-Deiti-
PortdeSear07,30* - 10,00 - 12,00*

15,00-19,00
PondeSlifor-068-
Valldemossa-Palins
07,30 - 09,3T - 14,30 - 16,00* - 17,3a
Deii-Ponditailer013,15* - 10,45 -
12,45*-15,45-19,45.
Deiti-Valdsmossa-Painc,080 -
10,60* - 15,- 16,- 18,00.

(*) Es steirpeaceis ciumenges
Ills

Sider-PortdePokne: 09,C0
PondeSeder-PondePolença:
Ponde Polltines-Silisr 16,00

BARQUES

PondeSókr-SaCabbra:
10,- 15,00
Sa Calobs-Portde
12,- 16,45

FARMACIA DE
GUARDIA

A l'Ajuntament (Poltia Municipal) vos
indicaran la farmacia a
la quai vos podeu Mgr.

Dia, 5: PIE ORDINARI a L'Ajuntament de Fornalutx,  ales 21 h.
Dia 12, Excursió a L'OFRE. Se trobada es faré a Cals Reis

d'ORIENT, guiat per Gabriel Amengual.
"FASCINANT SIMETRIA". Exposició a la Caixa, durant tres set-

manas.

Actes de la setmana
Servei de
benzinera

Dies faners
de 6 a22 hores

Diumenges i festius:
TANCAT   
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PUNTS DE
VENDA

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

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

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

Estanc Plaça Fleming   
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a	 in

Sorteig d'ahir dijous,
dia 1 de març

7 	 17 	 33
39	 45 	 47

Comp. 13-

I IVI tortiCiesm
Dijous, 1 . marv 	 95.918

Dimecres, 28 - febrer 	 88.278

Dimarts, 27 - febrer 	 82.151

Dilluns, 26 - febrer 	 43.459
Divendres, 23 - febrer

37.097 (Serie 076)

PREU
SUBSCRIPCIONS

MALLORCA i resta de
l'Estat Espanyol:

4.000 Pts.
Estranger: 6.500 Pts.

Registre Civil

Sóller
Naixements

-ALBERTO, fill de Francisco Pablo Jaume i Antonia Her-
nendez. Va nèixer dia 21.
Matrimonis

-ANTONIO Granado González amb TERESA Aloy Acuña.
Dissabte dia 17.

-JUAN Enseriat Riutord amb CATALINA MARIA García
Semper. Dissabte dia 24.
Defuncions

- Dia 25, va morir D. JAIME Torrens Jofre als 64 anys.
-Dia 25, va morir Doña MARIA Mayol Alcover als 85 anys.
- Dia 26, va morir D. JUAN Rosselló Ignacio als 70 anys.

Fomalutx
Defuncions

-Día 25, va morir Doha ELIONOR Thams als 80 anys.

Deià
Naixements

- GUIEM, fill de PEP Salas i ANTONIA Suau. Va neixer dia
16.
Defuncions

-Dia 21, va morir Doña ANTONIA Solivellas Torres als 89
anys.

Veu de Sdler
TEL.633456
CONTESTADOR

AUTOMATIC
A TENCIO PERSONA L

DE I 8 A 20 HORES



Miguel Estelrich dirigeix una
audició pels alumnes de BUP

Gabriel Mercó

Els alumnes del primer
curs de l'Institut de Batxillerat
"Guillem Colom Casasnovas"
assistiren, el passat diven-
dres dematf, a una audició
musical organitzada per Jo-
ventuts Musicals i dirigida pel
conegut pianista i presenta-
dor del programa de música
clàssica de la televisió balear
Miguel Estelrich, en el marc
de l'Antiga Capella de les Es-

colepies.
El pianista mostra en pri-

mer Inc la maquinaria i les di-
ferents parts de l'instrument
de corda percutida que es el
piano.

Seguidament passa revis-
ta als músics més destaca-
bles i coneguts de la història
d'aquest art interpretant al-
gunes peces i mostrant a
l'auditori com es l'estructura
d'una peça musical.

Les obres pianistiques
que interpretà Miguel Este-

Inch foren la Invenció a Dues
Veus número 15 de J. S.
Bach, la famosa Para Elisa de
Beethoven, el tercer temps
de la Sonata número 12 de
Mozart coneguda com Marxa
Turca, i diferents obres de F.
Chopin compostes durant la
seva estada a Valldemossa,
com el Preludi número 15
més conegut per La Gota
d'Aigua o el Vals número 9 en
La b major, acompanyant les
peces amb anecdotes curio-
ses sobre els seus autors.

Dirigents de la Cooperativa
visiten dues tafones a Toledo

Placid Perez

Joan Vives, Francesc
Colom i Josep Oliver,
membres de la Junta Rec-
tora dé— la Cooperativa
Agricola "San Bartolomé",
visitaren el dimarts
d'aquesta setmana la ciu-
tat de Toledo, acompan-
yats de dos tècnics de la
Conselleria d'Agricultura
del Govern Balear.

A l'aeroport de Madrid
els esperava el director de
"Ayuda para el Aceite de
Oliva", qui els acompanya
fins a Toledo per tal de vi-
sitar dues de les tafones
que encara funcionen en
aquella ciutat i que em-
pren una tècnica industrial

ben distinta a la de Sóller.
Els sollerics, que prengue-
ren fotografies i diapositi-
ves de les indústries olie-
res, tornaren molt satisfets
de la visita, perquè pensen
que el sistema es perfec-
tament aplicable a la nos-
tra localitat, i proporciona-
ria la possibilitat de millorar
la qualitat del nostre oli
en darrer terme, d'obtenir
la corresponent denomi-
nació d'origen.

A més d'això, els res-
ponsables de la Coopera-
tiva creuen que la disposi-
ció per part de la Conselle-
ria d'Agricultura es molt
bona, i que la idea es fac-
tible sempre que hi hagi
socis disposats a partici-
par a l'empresa.

Música

No es possible
l'enllaç amb la
Via de Cintura

Redacció

En el Ple ordinari correspo-
nent al mes de mare que es ce-
lebrà anit, el Batle done compte
d'haver rebut un escrit de la
Conselleria d'Obres Públiques
en resposta a una petició formu-
lada des de l'Ajuntament de
Sóller. En la carta, l'Ajuntament
sol.licitava la realització de les
obres necessaries per connec-
tar la carretera Sóller-Palma
amb la Via de Cintura, a l'entra-
da de Palma.

A la resposta, la Conselleria
afirma que la connexió no es

:possible a causa de la poca dis-
tancia existent entre la carrete-
ra Palma-Sáller i la carretera
Palma-Valldemossa. Cas de
fer-se l'enllaç, es produiria una
superposició dels vials d'accés
des de cada una de les carrete-
res a la Via de Cintura.

Agricultura

D

A

a 11 o C
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«Balears: sentiment de poble»

Quan el poble veu que els problemes se
solucionen més aviat,
Quan reclama més autogovern,
Quan els ciutadans semen com a pròpies
la seva cultura i la seva terra,
Quan lluiten tots junts per millorar la
qualitat de vida, els serve's públics i
l'ajuda als més necessitais,

Comunitat

Quan el poble balear reconeix que les
coses es fan minor des d'aqut,
Quan comprova que les institucions de

nostra autonomia són més efectives,
Es perquè hi ha un autentic, un vertader
SENTIMENT DE POBLE

Autònoma

de les Tiles Balears

2 de mare del 1990 / Veu de Stiller
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S'incrementa un 6,9% el preu
de les parcel.les

Redacció

TEJIDOS
OLIVER

ROPA DE
HOGAR
ROPA

INTERIOR
TEJAS Y

CORTINAS

General Mola, 23
T. 630405

SOLLER

Asociación UNICEF-España
Solicite información:

Apartado de Correos 12.021
28080-MADRID

Els preus de les par-
cel.les per a l'explotació tu-
rística de les platges del
Port de Sóller experimenta-
ran enguany un increment
del 6,9%, d'acord amb la
decissió adoptada per la
Comissió de Govern.

Tenint en compte
aquest augment i accep-
tant que seran adjudicades
les mateixes parcel.les que
l'any anterior, l'Ajuntament
ingressarà enguany uns sis
milions i mig de pessetes
en concepte de Vaguer.

Segons el planell elabo-
rat pels serveis tècnics de
l'Ajuntament, enguany sor-
tiran a subhasta només 14
parcel.les, quatre menys
que la temporada anterior.
En aquests solars, els ad-
judicataris podran col.locar
un total de 685 hamaques i
126 para-sols, a més de
l'escola de vela. La resta
de parcel.les, 17 en total,
sera d'ús públic.

Novetats

Les novetats més des-
tacables en el plec de
condicions de la subhasta
d'enguany són les se-
güents:

• La renda es podrà
pagar en tres terminis dis-
tints distribulls al llarg de la
temporada turística.

• La subhasta es po-
drà adjudicar per tres anys
consecutius, 	 augmentant
anualment el preu en el
mateix percentatge que
s'incrementi 	 l'Index 	 de
Preus al Consum (IPC).

Associació de platgers

Donades les circuns-
ffincies, és d'esperar que
la subhasta s'adjudiqui
globalment a l'Asocia-
ción Civil de Playeros del
Puerto y Playa de
Sóller", constituida legal-
ment l'any 89, i que agrupa
la totalitat de persones que
viuen de l'explotació turfs-
tica de les platges.

Per aquesta associació,
el plec de condicions pre-
veu una puntuació especial

, de sortida a l'hora de la
subhasta.

En cas d'obtenir l'adju-
dicació, Associació es
compromet a fer-se càrrec
de la neteja i manteniment
de tota la zona de platges,
tant de les parcel.les d'ús
públic com de les privades
(jardins, instal.lacions, ac-
cessos, etc.).

Aprovat el plec de condicions per a l'explotació
de platges

Cau la volada
d'una casa

J.B.

El - diumenge passat
als voltants de les 8 del
matí, va caure la volada
d'una casa del carrer de
Castanyer de Sóller.

Els propietaris i els
veins, que s'aixecaren
amb sobressalt al veure
l'endemesa, avisaren a
la PM que va fer acte de
presencia inmediata-
ment per cumplir amb
les diligencies oportunes
i tancar l'accés al carrer,
que se trobava ple de
pedres i teules rompu-
des. -

Segons hem pogut
sabre, la volada no pre-
sentava, al menys exte-
riorment, signes de de-
teriorament per lo que la
seva caiguda, va ésser
del tot inesperada.

El succés només va
causar danys a una per-
siana de la mateixa casa
i a la linia elèctrica del
carrer, que al cedir per el
pes dels enderrocs cai-
guts va deixar per unes
hores alguns veins de
sector sense subminis-
tre. Cal destacar que al
mateix carrer hi ha una
altre casa, que segons
els veinats, te la volada i
el balcó en condicions
de caure qualsevol dia, i
que valdria la pena que
el seu propietari ho fes
mirar per evitar mals ma-
jors.
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Molta participació a la festa
de Carnaval de Can Cremat

J.S.

La festa de Carnaval del "Dijous Llarder", ce-
lebrada a Can Cremat fou un kit clamorós. Un
total de 165 persones acudiren en so de festa al
local social, on es divertiren de debò. Hi hagué
disfresses, ball, acudits, declamacions i cants, i
fou un horabaixa memorable degut al bon am-
bient que regnà durant tota la festa. Com a colo-
f6, s'oferí una exquisita i ben elaborada berena-
da organitzada pels directius de l'associació i
els seus col.laboradors, que hagueren de treba-
llar de valent per tenir content el personal

Acudí a la festa Josep Muñiz, Delegat de
"La Caixa" a Sóller, que dirigi unes afectuoses
paraules a tots els presents i afegí que era una

satisfacció per l'entitat que ell representa el po-
der oferir la berenada al col.lectiu de la Tercera
Edat. En darrer terme prometé que aquestes
atencions seguirien oferint-se a l'enclavant; ofer-
ta que fou molt ben acollida i agrdida pels assis-
tents.

Conferência

Pei dijous, dia 22 de març, a les quatre del
capvespre, tindré Hoc una conferência informati-
va sobre actes socials organitzada per "La Cai-
xa", a càrrec de la Sra. Carreño. A continuació,
es projectaré una pel.lícula sobre el mateix te-
ma, i una berenada de xocolata amb ensafrna-
des ofenda per la mateixa entitat. S'espera una
bona assistència de socis i col.laboradors.

P.P.

L'Ajuntament de Fornalutx
reté dimecres passat un petit
homenatge al súbdit estranger
Nils A. Ranow, amb motiu de
complir els cent anys. El sr. Ra-
now freqüenta habitualment la
vila de Fornalutx, on resideix al-
guns mesos a l'any des de fa
més de vint anys. A més d'això,
habiten també !largues tempo-
rades a Fomalutx dos dels seus
fills i els néts, que han comprat
sengles cases i freqüenten la vi-

la des de fa 26 anys.
El Batle Jordi Arbona feu

entrega al centenari d'una pla-
ca commemorativa de l'esde-
veniment, mentre regidors,
véfris i amics estrangers es
congregaven al domicili de
l'homenatjat, on es servi un re-
fresc. Un professor de la Uni-
versitat de Chalmers, de la ciu-
tat de Gotemburg (Suècia), es
desplaçà expressarnent fins a
Fornalutx per fer-li entrega
d'una banda blava, una gorra i
un diploma atorgat al súbdit
suec per aquella universitat.

Port

"Umpiamar",
una nova barca
per netejar
el Port

M

El Ministeri de Ma-
rina ha oferit a l'Ajun-
tament de Saler
l'embarcació "Lim-
piamar I" per a la Iluita
contra la contamina-
ció, per netejar els
ports i les zones ma-
rines costeres. Es un
vaixell dotat de medis
molts moderns per
desinfectar les ai-
gues. En concret pot
recollir sdids flotants,
pot absorbir hidrocar-
burs i altres liquids
que es dispersen dins
Ia mar, pot oxigenar
les aigües i netejar les
baranes o costats
dels molls.

Es tracta d'una
embarcació relativa-
ment petita (11 me-
tres d'eslora i 10 to-
nes de pes) que ara
es troba al Port de
Ciutat. 	 Si 	 l'Ajunta-
ment 	 sol.licita 	 els
seus serveis sols
s'haurà de fer càrrec
de pagar el transport
d'anada i tornada de
Palma a Saler i de la
grua per posar-la i
treure-la de la mar.

Torrents

EMDECO
reconstrueix
un nou marge
del torrent

L'empresa EMDECO S.A.
esté reconstruint un marge si-
tuat al costat de la Central Te-
lefònica de Sóller. Aquesta
obra esté subvencionada pel
Servei d'Obres Hidràuliques,
seguint la campanya d'acon-
dicionament dels torrents de
Sóller.

El marge es fa de pedra,
amb formig6 al darrera, com
quasi totes les parets parets
del torrent. Té una dimensió
de 17 metres de llarg i quatre i
mig d'alçada. Les obres dura-
ran encara tres o quatre set-
manes més.

Fornalutx

Homenatge a Nils A. Ranow,
que compli 100 anys

Tercera Edat

SE NECESITA SEÑORA PARA
TRABAJO EN LA COCINA.

(CON EXPERIENCIA)

CAFETERIA DRUGSTORE
TEL. 63.20.15 PORT DE SOLLER

RICARDO PEROPADRE 	 J. CARLOS SEDANO
Asesoría Contable 	 Asesozia Laboral

Comunican la apertura de despacho en esta Ciudad,
a partir del próximo lunes dia 5 de Marzo.

Declaraciones, IVA, IRPF, RENTA, NOMINAS, SEG.
SOCIAL, Etc. en todos los conceptos aplicables.

Contabilidad Informatizada (P.G.C.), Facturación, así
como gestión de tramitación todo tipo de documenta-
ción que corresponda a lo anteriormente mencionado
con el apoyo administrativo y personal a todos los nive-
les.

Interesados dirigirse a:
C/. San Bartolomé, 34 -Sóller - Tel. 63.23.44.
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Excursions a peu

P.P.

Cansats de fer el mateix re-
corregut, el guia de l'excursió
del grup Estol Vidalba, Josep
Morey, decidí allargar l'itinerari
habitual per pujar al Puig de
Galatzó. A conseqüència d'ai-
xò, els 52 excursionistes parti-
cipants tardaren quatre hores
per arribar a la caseta d'Icona, i
només la mitat tengué esma

abastament per pujar a dinar al
cim.

Des de Puigpunyent, els
excursionistes emprengueren el
camí per Son Forteza, la Font
de na Jana i La Campaneta.
A partir d'aquí el camí es feu
més feixuc i la pujada per la
Font de s'Errnita, el Coll d'Es-
tellencs i Les Fonts es feu
sentir a les cames. El sol acorn-
panyé tot el camí, i bancs de
boira espesa cobrien adesiara

les parts baixes de la muntan-
ya.

La Serra

La Serra d'Alhibia seré
l'objectiu a cobrir a l'excursió de
diumenge que ve. Es sortiré en
autocar de la plaça del Castellet
a les 7,30 del mati fins al túnel
de Son Torrella. Els interessats
en assistir-hi cal que reservin
plaça d'autocar.

Quatre hores per arribar a Galatzó

RICARDO PEROPADRE 	 J. CARLOS SEDANO
Assessoria Comptable 	 Assesoría Laboral

Comuniquen l'obertura de despatx en aquesta Ciu-
tat a partir del proper dilluns dia 5 de marc.

Declaracions, IVA, IRPF, RENTA, NOMINES, SE-
GURETAT SOCIAL, etc., en tots els conceptes aplica-
bles.

Comptabilitat informatitzada (P.G.C.), facturació,
així com gestió de tramitació tot tipus de documentació
que correspongui a l'anteriorment esmentat amb el re-
colzament administratiu i persona l a tots els nivells.

Interessats, dirigir-se a:
C/. Sont Bartomeu, 34 - Sóller - Tel.: 63.23.44.



Anar a escola
a l'Ajuntament
Sa Gadella de Tramuntana

Les societats modernes
amb el seu avanç, han compor-
tat tots uns beneficis de confort
i "modus vivendi", al ser huma,
innegables. Perd, per la Hei de
la moneda, en contraposició,
estam creant una quantitat de
ferns i degradació que de no
posar un remei, prest ens men-
jara.

Aquí no se li han posat els
pels de punta quan ha vist a
pellicules nord-americanes,

aquells femers inmensos de
quilòmetres i quilòmetres de
plastics i merda que tenen a
ciutats com Nova York per
exemple. 0 bé la problemàtica
que darrerament viven per
questions de ferns a Catalunya.
I això que tots aquests van ben
per davant de nosaltres.

Aquí no se li esgarrifa el cor,
cada mati, quan veu aquesta

vall afavorida de Déu (que si
fan el Túnel tal volta deixara de
esser-ho), i veu el fum de l'abo-
cador de ferns que s'escampa
per tot corn un silenciós Angel
de la Mort (llegiu escampador
de cancers).

Segur que si el senyor Ros-
selló-Pórcel (com ell vola esser
anomenat), eixecas el cap,
enlloc d'escriure alld de les
"cuixes de la Marquesa", segur
hagués escrrt la "diarrea", que

aquesta tendria per
no poder digerir
aquest bocí.

La sol.lució dels
ferns a Mallorca (i a
les illes), sols es
una, es a dir: un
tractament general,
total, i mancomunat
d'aquest problema.
Tot el damés son
vuit i nous....

Aquí no hi ha
més voila de fulla
que agafar el bou
per a les banyes,
que el Govern hi
prengui la part que li
pertoca, i que la
sol.lució sia per a tot
horn.

Mentre, perd,
hem de posar "par-
xes" i en tenim dos. I
cap dels dos son
ben cert, que altra
cosa, i qui no ho
cregui així s'equivo-
ca. Veiem-ho:

A. Parxe primer.
Privatitzaciô

Be, privatitzar la
recollida de ferns,
sense Hoc a dubtes
val uns doblers, i les
companyies que
presten aquests
serveis ben cert que
ho fan corn a nego-

ci. Per altra banda cap d'aques-
tes companyies té un sistema
eficaç d'elliminació del ferns.
Massa sovint veim als diaris
que ho tiren tot on poden. es a
dir que totes són un poc
gals.

Corn a avantatge s'endurien
els ferns fora de l'aval També
es cert que una vegada des-
muntat el servei de recollida es-

tariem per complet dins de les
seves mans. Val la pena?

B. Parxe aeg6n.
La municipalització

La paradoxa de tot això és
que el servei municipaltzat ja hi
esta, i sembla corn una mica ri-
dicul tomar a parlar d'ella.
També sembla com absurd que
el senyor Baffle hagi d'acatar la
decisió de la majoria (que mai
ha fet), de posar en marxa :la
municipalització, quan ell esta
ben en contra, i ell adarnés
amb aguets anys a l'Ajunta-
ment no ha fet res per millo-
rar-la, ans el contrait es el di-
recte responsable del seu en-
fonsament. Al ple de les "bas-
sures", varem sentir de tot i
mort. El regidor Castanet va dir
a tot-horn que ho volgué sentir
que el senyor Baffle Arbona ha-
via provat de concedir "per via
directe, que es il.legal, el ferns
a una companyia vint milions
més car, que el que va dema-
nar la mateixa companyia amb
una plica per el mateix servei, i
així i tot encara era la mes cara
de totes. Sospitós, no?

També sentirem idees tan
peregrines corn "la cooperati-
vització del servei". Corn si la
recent i esgarrifadora história
de les cooperatives a Mallorca
no ens ensenyés res.

De números val més no par-
lar-ne perquè tot-horn anava en
bragues, sembla mentida que
Bade i regidors juguin tan ale-
grement amb una doblers que
no son seus (o ho fan parque
no ho son). De l'opinió i tasca
del CDS no comentam res, ells
encara no han aclarit allá de
"somos galgos o somos poden-
cos", i així van per tot arreu de
l'Estat Espanyol.

Lo dramatic és que aquest
ple del Ferns sols es un botó de
mostra d'una situació que se
deteriora de dia a dia. Perquè,
que me'n direu de la depurado-
ra? Aquest és un aftra cas que
ja en ha enmerdat més de dos,
tan de dretes corn dels que se
diven esquerres (i no ho son).

Així les coses, nosaltres no
creim que aquest Batlle-consis-
tori sigui capaç d'arreglar res.

Com diven a Catalunya:
Vergonya cavaliers, vergonya.

De fems ve la història
Grup d'Opinió

aquell que corr molt pels Ju-
jats.

Per cert, ja que demana,
ii demani també si me vol
apuntar per aquella plaça
de "Miniemaya". Sí, la que
ell digué que volia crear. Sí,
dona, la que guanyaran tres
o quatre-centes mil pesse-
tes.

I ja que parla amb ell li
doni d'enhorabona pel mo-
nument. Sí, és clar, el rovell
ja arriba fins on estic jo. I
per aquí ja diven que es un
monument més kafquia que
jo. Bé, senyoreta: esper la
seva trucada. Sí, gracies!
Moltes gracies de tot!
	 I que no ho som

bons.

L'Ajuntament de Sóller
esta d'enhorabona perquè
aquest dies han rebut una
telefonada d'un senyor molt
important. La cosa fou així:

Rolling!!!
A. Ajuntament de Sóller

al seu servei. Digui!
FK. Escolti: els cridava

perquè voldria venir a estu-
diar amb vostès.

A. Miri, això es l'Ajun-
tament; no es cap escola...

FK. Si, sí. A vostès els
cridava, perquè voldria que
m'admetessin per venir a
estudiar i aprendre amb
vostès.

A. Perd, escolti: aquí és
l'Ajuntament; no som cap
escola. Perd digui ¿qui es
vostè?

FK. Miri, senyoreta, jo
som en KAR<A. Sí, sí, el
famós Kafka que escriu
aquelles coses tan rares i
absurdes, i resulta que me
pensava que jo era el millor
amb aquestes coses, perd,
veu, m'he assabentat de
que aquí, a l'Ajuntament de
Sóller, me superen d'un bon
tros, i per això voldria venir
afer un curset amb vostès.

A. ¿Un curset de qué?
FK. De què sera senyo-

reta? Un curset d'absurd de
desbarats...!

A. Perd ¿qué diu? Aquí
no en feim cap d'aquests
cursets.

FK. 13é!. Curset, potser
que no en fan cap, perd lo
que són desbarats, i
asurds..., Miri: aquí, al ce-
mentiri on estic enterrat,
han arribat comentaris del
darrer i avantdarrer "Reno".
Si, aquell del FEMS, clar! I
he trobat que amb aquests
temes de desbarats i altres,
vostès me'n podrien donar
amb una cullereta...

A. Miri: jo no en sé res
de tot això. Jo som sols una
empleada.

FK. I que no me podria
fer el favor de demanar-ho
al més important de tots?.
Sí, aquell que diu que la se-
va paraula És, i després no
cumpleix el gué ha dit. Si,
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Glosa

Com ja estàvem tots assabentats el nostre Ajun-
tament, i si cal di-ho amb molt bon criteri, en el
transcurs del Plenari del passat dia dos de Febrer,
va decidir, per ananimitat, donar el màxim grau de
protecció al nostre litoral, exceptuant els molls ac-
tualment comercials i els de la Base Naval.

Aquesta decisió, fou agafada per impedir que
es dugués endavant el projecte presentat per Mari-
na Port de Sóller S.A., amb la finalitat de fer el PORT
ESPORTIU.

Això no vol dir, ni molt menys, que l'Ajuntament
pugui impedir la seva construcció, però segons el
B.O.C.A.I.B. els ajuntaments podran escollir el seu
grau de protecció, i si de veritat ens escolten els Es-
taments Oficials, podria funcionar.

La notícia, en aquest cas, no es la decisió de
l'Ajuntament, sine la total ineficacia dels funcionaris
d'aquest Organisme, responsables de fer anar enda-
vant la gestió, o de la Màxima Autoritat Política de la
Ciutat, i responsable del funcionament de les Cases
de la Vila.

A la proposta presentada al Ple es deia que, al dia

següent d'haver agafat l'acord aquest es notificaria a
Ia Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Terri-
tori, perquè aquest fos inclòs dins l'expedient per a
l'elaboració del Pla Director de Ports Esportius. Aixó
hauria d'haver estat fet dia 3 de febrer, però dia 21 del
mateix més encara estava sense fer i a la fi s'envià
desprès de l'insistència de membres dels Amics de
l'Entorn.

Ens demanem que passa a las Cases de la Vila?
Que es aquest desgavell?

Podem estar ben segurs que no podem confiar de
cap manera amb la gestió municipal, administrativa, ni
política.

Uns politics passen el temps barallant-se, uns al-
tres no fan res i mentre tant ningú agilitza la tasca dels
funcionaris i els papers s'adormen. I en consecuència
Ia imatge dels empleats se'n ressent si aguets perden
ritme.

Pensin a més, senyors funcionaris, que sempre
que passa alguna cosa d'aquestes ningú vos dóna di-
rectament la culpa, emperò sempre la vos passen,
sense cap problema.

Fels el poliesportiul
A.C.E.F.

No tenc res contra s'esport;
si contra alguns regidors,
que qualcun esta orgullós
que en es poble anem tots torts.

Hem demanat tantes vegades
quan es farà es Poliesportiu;
en es carrer Nou no s'hi viu
entre trompes i bufetades.

Ets allots han de jugar
a un Hoc que no és es seu,
i vos sabria moit de greu
si els haguéssiu d'aguantar.

Es va marcar es Poliesportiu
icrec que heu perdut es papers;
no anirem a n'es progrés
si abandonau lo que teniu.

A veure si vos decidiu
d'una punyetera vegada
i mostrau un poc sa cara
I fets es Poliesportiu.

Si es Poliesportiu fos es Mar Bell
tot Mallorca s' hauria enterat
que fa anys que esta marcat
i ningú fa res per ell.

La nostra veu

Bon criteri total inefic.icia

VEU DEL
LECTOR

Es mentider:
una mentida
Senyor "Mentider",

ens sembla que l'únic
que ha perdut l'oremus i
per ventura el Kirie elei-
son és vostè.

"Quan pareixia que lo
del secretari se clarifica-
va...", ens surt un menti-
der, no de nom, sino de
nom i de fets, a veure si
ho embolica tot un poc
més, procurant aixó sí,
carregar totes les culpes
al PSOE, i a més en una
secció del setmanari
"Sóller" que ni tant sols a
signada. Però és igual,
també se vos veuen
massa ses plomes.

Que és això de dur
un secretad nou? Vostè
ho pregunta, idò per
ventura vostè té la res-
posta. Nosaltres NO.

Els únics secretaris
amb càrrecs importants
a dins el PSOE que no-
saltres coneixem, són
els nostres "secretaris
generals" i aguets ja te-
nen feina. Del que se'n
va, no tenim notícies de
que ni tant sols tengui el
carnet d'afiliat.

Ai, ai, ai. Aixó de fer
de mentider i no mostrar
la cara.

Tant sols en una co-
sa té raó senyor "menti-
der", i és que mentres-
tant en Toni Batle esta
quedant com un rei da-
vant el poble, i no deixa
de ser estrany això. Molt
estrany. Però qualsevol
dia se sabra tot i ilavors
ja en parlarem. Torres
més altes han caigut.

Agrupació Socialista
de Sóller- PSOE
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Manuel Marco Isem, de 49 anys de
edat, actual Cap de l'Esquadrò de Vi-
gilancia Aèria número 7 —Puig Ma-
jor—, va arribar a Saler per primera
vegada com a Capitaa Controlador
l'any 1.974, després de passar 9 anys
a l'E.V.A. 7. Dins el proper mes de

Març, rebrá l'accens a Tinent Coronel
i malgrat això, no s'alterará per res
aquest carrec com a cap del Puig Ma-
jor. Es considera un profund enamo-
rat de la vall de Saler, i admira la con-
jugació de mar i muntanya que tant di-
ficil es de trobar arreu del món.

El PSM de Sóller ha elaborat
un dossier en el qual denuncia
l'existència d'un abocador incon-
trolat de materials procedents de
desmuntaments i enderroca-
ments d'obres diverses a més de
restes organiques i inorganiques
a la zona de Es Puig de' n Canals.

Segons el dossier, que sera
enviat a diferents organismes ofi-
dais i entitats diverses, la il.legali-
tat de l'abocador és flagrant i els

materials que s'hi han tirat han fet
malbé la paret que limita el parc
de bombers, posen en perill la in-
tegritat dels alumnes de Es Puig
per la proximitat entre el col.legi i
l'abocador i, especialment, es
destaca que han destruit en part
un conjunt prehistòric la impor-
tancia del qual ha estat remarca-
da per importants arquedegs i
historiadors en diverses oca-
sions.

El comandant Marco, nou cap de l'E.V.A. 7

"M'han deixat el llistó molt alt"

Jaume Casasnovas Afecta al col.legi Es Puig, al parc de bombers i a un important
conjunt prehistòric

El PSM denuncia l'existència d'un
abocador incontrolat i solicita la seva
clausura i regeneració de la zona

Pregunta.— El nomena-
ment de cap de l'E.V.A.-7 ha-
via de ser un Tinent Coronel i
no un Comandant. Com veu
Ia confiança que han dipositat
amb vostè els seus superiors?

R.— Això no es fa sovint
en aquest cas, vull agrair la
confiança que han posat en
mi els que han pensat que
podria desenvolupar aquest
paper, malgrat no tenir el no-
menament de Tinent Coronel
que, si no hi ha res de nou,
m'arribarà el mes de Marg.

P.— Estaré molts d'anys
entre nosaltres com a respon-
sable de l'esquadró?

R.— Per desgràcia meva,
pens que solsament uns 6
4nys, perd la vida militar es ai-
xí i no podem canviar-lo.

P.— Pensa, Manuel Marco,
seguir la política d'obertura de
les instat lacions militars i de
l'estament en sí que duia
Joan Oliver?.

R.— La veritat es que el
llistó que m'ha deixat el meu
gran amic Oliver, es molt alt,
perd en linies generals vull
seguir la mateixa política que
duia Joan Oliver. Consider
que el poble s'ha de donar
compte de lo que fan els mili-
tars, que no són uns bitxos
rars, sinó que fan feina pel bé
de tots.

P.— Pensa contribuir
concretament amb les ajudes
que dóna habitualment l'es-
quadró a la Mostra Intemacio-
nal Folklórica?

R.— Per suposat que sí.
LEVA -7 continuarà recol-
zant aquesta tasca que heu
emprés amb la Mostra Inter-
nacional Folklórica, porqué es
un importantíssim repte vos-
tre i quan es així, també nos-
tre i meu en particular.

P.— Pensa, vosté, conti-
nuar la tasca de fer una bona
biblioteca al Puig Major?.

R.— Sí a més tenc sa sort
de que m'honra amb la seva
amistat personal el President
del Consell, Joan Verger, i per
això procuraré estirar tot
quant pugui perquè els sol-
dats tenguin una bona biblio-
teca i moltes coses més.

Relació amb Seller

P.— Què diría al poble de
Sóller?

R.— En primer Hoc diría, i
tu bé ho saps, que som un
enamorat del poble de Sóller.
Quan estava aquí destinat
vaig tenir la idéa de fer-me
una casa a Sóller, perd per
motius diversos, no va ser
possible. Jo sempre he dit als
meus amics de la península
que el Hoc més maco del món
es Sóller i que té un encant

especial que fa que tothom
s'enamori d'ella. Aquesta con-
jugació de mar i muntanya no
es troba en Hoc i per això, per
l'estima que tenc a aquest
poble i als seus habitants, el
meu despatx i la meva casa,
estaran sempre oberts per tot
quant jo o la meva família po-
guem servir.

P.— Pensa fixar la seva re-
sidencia aquí?

R.— De moment, no sera
possible degut als estudis
dels meus fills i a que la meva
mare i els meus sogres viven
a Consell i ens necessiten al
seu costat, perd de segur que
els tres mesos d'estiu, la me-
va família i jo, les passarem a
Saler.

Paria mallorqui

P.— Les persones que el
coneixem, admiram les seves
ganes de parlar el mallorquí,
malgrat les dificultats que té.
Que ens diu d'això?

R.— Per suposat, la meva
pronunciació es dolente, perd

G. Merci)

Segons el dossier pre-
sentat pel PSM als mitjans
de comunicació el passat
diumenge, fa uns quatre
anys que es va obrir una
carretera d'uns quatre
metres d'amplària, sense
licència d'obres ni solicitud
de permis a ICONA per
tallar els arbres que cai-
gueren al pas de l'excava-
dora al Puig den Canals,
zona qualificada pel PGOU
com a agrícola-ramadera,
aixi que no és permesa el
seu ús per activitats in-
dustrials o de serveis.

Per millorar el terra de
Ia carretera s'hi tiraren al-
gunes tones d'enderrocs
que han fet malbé les pa-
rets que limiten el pati del
col.legi Es Puig, fet que
l'associació de pares del
centre ja ha denunciat en
diverses ocasions.

Per altra banda, el
dossier explica com una
antiga pedrera al costat de

Ia carretera ha servit com
a abocador de terra i pe-
dres provinents de des-
muntaments de solars, fet
que ha afectat a la paret
que delimita el complexe
del parc de bombers fins
el punt que la paret de
blocs i la reixa han cedit.

El PSM creu també
que l'existència de l'abo-
cador tan aprop del centre
Es Puig és perillós pels
alumnes, ja que abans o
després de les hores lecti-
ves hi poden anar a jugar.

Una segona carretera
afecta el jaciment
arqueològic

Fa uns mesos, conti-
núa el dossier, es va obrir
una segona carretera i una
explanada per facilitar les
maniobres als camions
que hi tiren els materials
provinents dels desmun-
taments que es realitzen a
la urbanització Es Través,
del Port.

Aquesta segona carre-

tora ha afectat greument
el jaciment arqueològic del
Puig den Canals i ha en-
vait la zona veina, fet que
ha provocat le correspo-
nent denúncia entre els
veins als Jutjat d'Instrucció
corresponent.

El PSM, després de la
seva explicació, denuncia
els organismes i entitats
oficials de les greus con-
sequències que es deriven
de l'existència d'aquest
abocador i acusen els
grups que ara estan al po-
der d'haver tolerat aquest
atemptat contra la salut
pública, el patrimoni cultu-
ral i l'entorn natural.

Finalment, en el dos-
sier, el PSM sol.licita, entre
altres punts, la clausura
immediata de l'abocador,
la reparació dels despér-
fectes i la regeneració de
Ia zona, l'opertura dels ex-
pedients oportuns i la re-
qualificació d'aquests te-
rrenys segons el Pla Gene-
ral, sol.licitant que passin a
ser zona verda.

les meves ganes d'integrarme
amb el meu poble mallorquí,
són molt grosses. Jo vaig nei-
xer accidentalment a Madrid,
perquè el meu pare era militar
i canviava molt sovint de des-
ti. Record molt bé quan jo ve-
nía a Mallorca i parlava el cas-
tellà, la meva padrina sempre
deia: "aquest foraster! Tenc un
net que es foraster!" sempre
protestava por lo mateix. Amb
el mallorquí o català, no vull
entrar en polèmica, sempre
he estat un autodidacta, re-
cord quan li vaig demanar a
un mestre d'escola que me
fes una gramática de la nostra
llengua perquè jo la volia
aprendre.

P.— Com ha vist la seva
família aquest canvi de destí?

R.— La meva família l'ha
vist amb molt entusiasme
perquè la meva estima cap a
Sóller, la compartim tots i, en-
demés, podem afegir que el
canvi es molt positiu també
pel prestigi professional que
dóna el comandar aquest Es-
cuadró.                

VIDEO CLUB

tosIA1
C/. Cristóbal Colón, s/n

(Frente Meramdo)
SOLLER (MALLORCA)  

Muebles Marcús
Muebles estilo Provenzal y colonial.

Tresillos clásicos y modernos.
Muebles auxiliares.

C/. La Luna, n' 57. .Sóller
Tfno. 63.12.60 

MIME
Signe de qualitat  

ALFREDO LORENTE
Taller de Reparaciones

Electrónicas
Radio Cassettes — Televisión y Video

Instalación de Antenas

Junto Note! El Guía. Tel. 633919 - SOLLER                



Embutidos Aguiló S.A.
N. I. F. A. 07002827

TEL. (971) 6301 68
(de 8 a 12 y de 206 excepta sabados y chas festivos)

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

CASA FUNDADA EN 1900

Carrosses
Molts d 'angels i dimonis guanyaren el primer premi. Baixaven

de Fornalutx- El metges i malalts protagonitzaren escenes ben di-
vertides que mereixeren el segon premi.- Fou molt comentada la
carrossa critica del despatx d'un secretad, pie de papers i sense
personal. Altres carrosses detacaren com per exemple la de brui-
xes i bruixots, la d'escolanets, i com molts d'anys cotxes d' bpoca.

Comparses

Uns capells grossos i colo-
raines dansaven entre la gent i
sobre el negra Era el primer
premi, amb aires venecians que
estilitzaven una figura.- Una
colla d'estels, rosats i blaus,
passaren sense coa. El sol els
guiava a tots. Fou el segon
premi que omplia de simpatia la
rua. El premis individuals foren
per una figura de llana i per un
pallasso mal pentinat.

Accèsit i
Banda

"Los Beduinos", nombrosos i
ben vestits, arrabassaren un
accèssit pel seu tema de la mo-
reda.

La Banda de Música obria la
rua. Prop d'una vintena de mú-
sics animaren la caminada i fo-
ren uns dels protagonistes de la
festa perquè, després d'anys
de no tenir música al viu, els
sollerics pogueren dir "Tomam
tenir Banda".

J. SASTRE
Reparación y venta

de electrodomésticos.
Servicio oficial

FAGOR—ASPES
C/. de la Mar, 157, bajos

Tel. 63 06 73

CAN LAU
Carnicería-Charcutería

Volatería
C/. La Luna, n4. Tfno. 63.01.29

Transports
C. SASTRE

Gas-oil per calefacción
a domicIll

Tel. 63 30 49 / 63 03 87
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Rua 1.990: Més participació que mai

Una vintena de carrosses i moites tresses acoloriren la plaça
La Rua de l'any 1.990 fou un èxit de participació. Un total de
vint-i-tres carroses, grans i petites, i moltes disfresses individuals
ompliren tota la plaça. Entraren a la plaça passat l'horari previst en
principi, i després de les voltes de costum la rua d'enguany no es
perlIongà massa en el temps i acabà prest. La desfilada partí del
carrer de Sa Mar i quan arribà a plaça no bastà el circuit marcat, vol-
tant pel Bom, Avinguda Jeroni Estades i la plaça mateix: el cap es

mossegava la coa. Per això hagueren d'augmentar el trajecte i fer
passar la rua fins davant l'Estació del Ferrocarril de &Nier.
Les comparses no foren moites ni molt fluides. De les que no ten-
gueren premi, destacaren la que representava el Port Esportiu,
molt crítica i irònica, i f-Aren" que tenia un aspecte càlid. Di-
marts passat hi hagué el darrer Ball del Carnaval i la Corema ja ha
arribat.



A la fi, el Saler deleità als seus se-
guidors. Després d'uns grapat de mesos
d'abstinència, una torrentada de plaer
invadí el cos, l'ànima i el cor dels assis-
tents. Un Sóller fort de moral, de físic i de
bloc, arrotlIA al seu rival, especialment a
Ia segona part, molt inspirada. Recupe-
rats alguns titulars, i l'encertada incorpo-
ració d'un home tècnic, belluguedis, ra-
pid, i incansable en l'atac, Bussi, l'equip

ja ofereix una altre imatge ben diferent.
El loseta, benet a la primera meitat, va
desaparèixer a la continuació, davant
l'avalantxa sollerica. En les perspectives
actuals, no es gens esgavellat pensar
amb un empat al sempre dificil camp de
"Los Pinos". Pensem que l'Alaior, encara
que ben classificat, ha guanyat total un
partit més que el Saler. Les espases, en
totloalt.

BUS.% UN ESPECTACLE. Ve triomter pienament el 110U fibudge Joan
Bussi en el seu debut. Une explosive meada de geni, tecnica, velocttat

braga. La directive)a ha iniciat les gestions per renovar-la.
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Futbol Divisió

Festival del Sólier devant el Liosetenc. En rimetge podem veure el perfecte remet de Martin que suposi el momentani 2-0. El tet de que requip sie une autintica pinya en tots els sentit*, queda pertectement reflexat en l'Iman)e
captada per Josias Sampedro.

4-1 . Magnífica exhibició local. El Saler va ser un implacable bloc avassagador

Vèncer i convèncer. Aix45 ja és una altre història...!

Toni Oliver

Una certa igualtat, es va
deixar veure en els primers
compasos del partit. El lose-
ta, ben posat sobre el camp,
aguantava be. Una série de
córners sobre el portal de
Bemat, o forta pugna a la zo-
na ample.

Gracia Carrasco, que en
començava a fer de les seves
i un Saler que poc a poc,
s'anava refent.

Bestani falla;
Miralles marca

A mitjana primera part,
s'obrí el marcador. Corria el
minut 23, quan Bussi fuix per

... carnes dels defensors, i es
travat clarament.

Penal llançat per Bastard,
atura en principi el porter Ca-
no, però un esplèndid Mira-
Iles, mon oportú, va creuar al
angle contrail de la porteria
(1-0).

El camí al triomf, ja estava
obert.

Segon temps de pellicule

Ho va brodar l'equip solle-
ric a la continuació. En el mi-
nut 57, jugada de Xiu per la
dreta, centre maternAticamen-
te al segon pal, i Miralles,
després d'un control perfecte,
afusellà a Cano (2-0). Tan sols
cinc minuts després, un cór-
ner, es tret per Xiu, i Martin al
primer pal, remetà al mateix
escaire (3-0). El Sóller era poc
manco que irresistible cada
jugadaduia el segell de gol.

EscursA distàncies el Llo-
setenc, en un xut Ilunya de
Campins que agafà despre-
vengut a Bemat (3-1). Pero
Iluny de relaxar-se, el Sóller
tom& a la chrrega...

Bussi, gol a "Io Maradona"

Va ser l'apotebsis. Minut
76, Bussi, agafà una pilota en
contracop, superà en diago-
nal a un defensor, i en un bra-
veig d'intuició i rapidessa,
s'adelantà a l'acció d'un altre
defensor i del porter, girant-se
i fent un gol de bandera (4-1).
Un golAs de traca i mocador.

Conclusions

Moites i positives. Es clar
que no sempre es podrà man-
tenir aquest nivell, pero el que
es clar, es que de tac i toma,
el Sóller s'ha convertit en un
equip altament competitiu.
Compostes la majoria de pe-

ces, i amb uns reforços del tot
positius, a partir d'ara, es el
Sóller el que ha d'imposar la
seva personalitat, el seu estil,
el seu ritme.

L'unica nota negativa, la
taca del dematí, l'absurda, in-
qualificable actuació del Arbi-
tre García Carrasco. Ni puta
idea. Desastrós en el mes
ample sentit. Més valdria que
penjes els trastos. Arbitrant,
es un inútil total. Feia anys
que no presenciavem un de-

sastre parescut. La gent, ab-
solutament indignada, i no li
mancava motiu...

A Alaior, amb mottes
esperances

Val a dir de bon principi,
que al Sóller li espera un
compromis de "pare i senyor
meu". Es evident que l'equip
menorquí, te aquest any una
súper plantilla. Ha guanyat
pocs partits, pero tan sols

n'ha perdut dos (Isleño i Ma-
ganova). N'ha empatats
molts, iciò parqué no pensar
amb nou empat?. Sobre el
paper, el favorit es l'anfrtrió de
"Los Pinos", encara que el que
s'ha de mirar bàsicament es
el moment de joc en que un i
altre equip afronten el partit.

Amb aquestes perspecti-
ves, sembla evident que els
sollerics estan en millor forma,
tot al contrari que un Alaior
que en els darrers dos partits
ha fet un sol punt. Dues bai-
xes per acumulació de targe-
tes: Edu i Cot, Mctimes" del
absurd arbitratje de Carrasco.
Got reapareixerà, i l'equip
més lógil inicial, serà el format
per Bernat. Tovar i Brugos als
laterals. Nadal i Bastard al
centre. A la medular Got, Mar-
tin, Xiu i David. En punta,
Bussi i Miralles. L'arbitratje sc-
ie a cArreg del veterà Martin
Franco. Hi haurà informació a
partir de les quatre i mitja, per
RAdio Balear (F.M. 101.3).

"Veu de &Nier"
al camp del Alaior

Donat que el partit es pre-
senta pie d'alicients, amb un
Sóller que sembla capaç de
tot, VEU DE SOLLER serà
present a "Los Pinos". Efecti-
vament, dos Tonis, el que
subscriu i el glosador, pasa-
rAn el dia per terres menor-
quines per poder informar de
viva veu i de viva ploma, del
que passi en el històric te-
rreny dv l'equip de la illa ger-
mana.

A Alaior no es pot descartar un empat.
Amb la recuperació dels titulars,
i l'encert en ei fitxatge de Bussi,
els de la Vall poden ser irresistibles

KARATE SOLLER
A CARGO de Juan Miguel SEBASTIAN LLADO,

cinturón negro 2° DAN
PARA OBTENER UN MAYOR RENDIMIENTO EN TI

MISMO DESARROLLA ESTA ACTIVIDAD
DEPORTIVA. EL KARATE NO SE APRENDRE, SE
PRACTICA. PARA LOS NIÑOS, EL KARATE ES EL

COMPLEMENTO IDEAL PARA TU CRECIMIENTO.
COLABORADOR NAUTICA SOLLER
(Colegio SAGRADOS CORAZONES)

Dr. JUAN ANTONIO DARDER COLOM
—Medicina General—

Nuevo consultorio sito en
calle Avenida de ASTURIAS n° 1 1

Teléfono. 63. 1 O. 1 0
Medicina General. Electrocardiograma. Análisis de orina.

Horario de consulta:
Lunes a viernes de 1 9 h. a 20 h.



Sa glosa den Tomeuet
A Menorca, bon brou

Vaja una granera!
que es collegi va envià
i gràcies a sa panera
que el Sóller, propine

I en Garcia Carrasco
' que al Lloseta ajude
vos dic que va ser un "asco"
ni per sa reserva, dubt si servirà

Però el Baler tengué agalles
i varem bé goletjà
amb uns Edu, Bussi i Miralles
que es seu sant, els inspire

I si no hi ha res de nou
anirem amb il.lusió a Menorca
i sa cosa no va torta
podriem dur un bon brou

La tercera, resum de la jornada

Alaior, va perdre el segon partit de la temporada

M.A. Foi 'óo

Aprovechando la jornada
de descanso, haremos un poco
de estadística sobre los juga-
dores y equipo del que cada
semana tratamos de informar-
les, el Port de Sóller.

Comenzaremos por los go-
les que son al fin y al cabo la
gran atracción del fútbol. El
Port de ll Regional tiene en su
casillero 36, siendo los realiza-
dores de los mismos: Atienza
2, Galindo 14, Castaldo 7, Vaz-
quez 2, Catalá 4, Lozano 1,
Serra 3, Javier 1, y Alba 1. Por
Ia otra parte diremos que se
han encajado 22 tantos, 14 de
ellos Pujol, lo que no resta que
sea el portero menos goleado
de su categoría; y los 7 restan-
tes Bemat.

En cuanto al equipo dire-
mos que de los 22 encuentros
disputados, se han ganado 14,
empatados 1 y perdidos 7. Por
lo que tiene 29 puntos y 9 posi-
tivos. Por lo que debemos de
catalogar como de excelente lo

que llevan de temporada, a pe-
sar del cambio de entrenador,
en este caso no fue por causa
de resultados, no se ha notado.

Tan solo un pero, se juega

mejor fuera de casa, cosa que
deseamos quede eliminado a
partir de este domingo que se
recibe al J. Sallista a las 10,30
h., en campo propio.

Tras el paréntesis, el Sallista
visita el domingo al Port

Formació tftular del C.F. Port de Stoller, que este aft° cuenta con
notables posibilidades para el ascenso de categoria.

Futbol Juvenil

RESULTATS I CLASSIFICACIO

Felanitx - Palimony 	
SOLLER - Llosetense 	
Maganova-Aive - Alayor
Cola D'Or - Isleho 	
Porto Cristo - Badía C.M. 	

3-0
4-1

  1-0
3-0
0-2

1

	

Cardessar - Poblense 	

	

Constancia - Manacor 	
Ferrerias -C. Paguera

	Hospitalet- S. Ponsa 	

	

P.Sta.Eulalia - Arena! 	

P	 41F 	 GC

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

Postos
Marlow 	 25 	 16 6 3 55 21 38 +14
Cola D'Or 	 25 	 13 7 5 50 29 33 +7
Porisnony 	 25 	 12 8 5 39 26 32 +6
Mayor 	 25 8 	 15 2 39 13 31 +5
Code Pagstera 	 25 	 11 6 8 54 26 28 +4
Badía C.M. 	 25	 11 5 9 35 33 27 +1
Ferrerías 	 25	 11 5 9 28 32 27 +3
Maganovo-Arve 	 25 	 10 6 9 36 35 26
Santa Ponsa 	 25 6	 13 6 28 28 25 +1
P.Sta.Eulalia 	 25 9 	 7 9 30 32 25 +1
Pobiense 	 25 	 10 5 1 0 33 40 25 -1
Constancia 	 25 7	 10 8 24 25 24
Cordessor 	 25 7	 9 9 22 29 23 -1
SOLLER 	 25 7	 8 10 29 34 22 -4
Arend 	 25 6	 9 10 27 49 21 -3
Hospitolet 	 25 5 	10 10 29 42 20 -4
!aloha 	 25 8	 4 13 26 42 20 -6
Porto Cristo 	 25 7	 4 14 28 41 18 -6
Liosetense 	 25 5	 8 12 34 51 18 -8
Físlonitx 	 25 5 	 7 13 31 49 17 -9

LANcbt EXPOSICION Y VENTA:
C/. Hermano Bianor, ri 1

	garaje	
TALLER Y SERVICIO:

122. COLON:d
TALLER MECANICO	 Teléfono 63.22.01

C/. Isabel, n' 124

IA

BOBINATGES PEDRO
distribuidor de:

TALLER I EXPOSICIO:
CAMI CAS JURAT

TEL.6331 16
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II Regional

Toni Rullán

Jornada de signe casolà,
on nornès es registrà una vic-
tòria forastera, tres empats i
sis guanyadors a casa.

El Felanitx, no tira la tova-
llola, i humilia al que era el se-
gón de la lliga, el Portmany
(3-0). El Sóller que enrosca un
4-1 al Lloseta, se està afian-
çant i deixa als llosetins amb
un peu a Preferent. També go-
leja el Cala D'Or al Illenc (3-0) i
es posa el segon a la classifi-
cació. El Ferreries estopetjà al
Cade (3-1). Hospitalet i Maga-
nova guanyaren per la minima
diferència a Santa Ponça i
Alaior, respectivament.

Empataren Cardes-
sar-Poblense (1-1), Santa Eu-
ldria-Arenal (2-2) i Constan-
cia-Manacor (0-0). L'unica vic-
tòria a domicili es dona a l'en-
contre Porto Cristo-Cala Millor
(0-2), que deixa als de Porto
Cristo amb sis negatius.

El Manacor continúa
de líder

Segueix de líder el Mana-
cor, malgrat que en els da-
rrers dos partits ha sumat UN
PUNT, i ja es comença a
cuestionar la continuitat del
seu entrenador Pedro Gonza-
lez. I van primers destacats!

Les derrotes de Portmany
i Alaior han donat la segona

plaça a un més que sorpre-
nent Cala D' Or.

Per la cúa el Felanitx en
solitari, a un punt Lloseta i
Porto Cristo, a tres Illenc i
Hospitalet.

La propera jornada es
presenta força interessant, on
hi ha equips que Iluiten per
salvar la categoria, que tenen
encontres molt compromesos,
com poden ésser els Llose-
tense-Portmany: Partit que
han de intentar guanyar els
dos equips, malgrat sigui por
motius molts diferents, els de
casa per mantenir esperançes
de conservar la categoria, els
visitants per no perdre les po-
sicions de el cap d'amunt.

Illenc -Maganova: Un
Maganova en zona tranquila
visita un Diem que no pot
perdre mes punts a casa se-
va. Es possible un empat.

Arenal -Hospitalet: Un
punt separa els dos equips.
Tot dos sumaren punts la da-
rrera jornada. El Arenal empa-
ta a Santa Eulària, L'Hospita-
let guanyà a casa. Encontre
de resultat incert.

Santa Eulària -Felanitx: A
les dues darreres jornadas el
Santa Eulària a sumat un
punt. El Felanitx, una de calç i
l'altre de arena. Diumenge
passat goleja el Portmany.
Lleugera avantatje per els de
Eivissa.

Poblense -Porto Cristo:
De color local.

Altres confrontacions amb
equips amb aspiracions de
estar als Moos de la tranquilitat
i de pronóstic per els tres sig-
nes poden ésser els Ca-
de-Constancia; Cala Millor-Ca-
la D'Or i ALAIOR - SOLLER.

Un magnífic triomf per a la tranquilitat

C.F. Sóller 3 - Cala Millor
Joan-Antoni

Alineació: Tolo, Celia, Mayol, Sacarés, Bernat, Comino, López,
Bujosa, Jiménez, Aguilar (Suau, Alemany, Ros, T. Bemat i Bisbal).

Gols: Minut 25, 1-0, passada de Celia amb remat final a porta
buida d'en Comino. Minut 43, 2-0, Aguilar de penalti comés da-
munt en Carmelo. Minut 55. 3-0, Jimenez controla dir,s l'àrea i de
remat enlairat marca.

Comentari: Amb aquesta victòria el Sóller es sitúa a la part
mitjana de la taula classificatõria. 8 Soller dugué el control de
l'encontre exercint una pressió constant dels homes del centro
de camp damunt els seus rivals. Aixó dona els seus fruits. Es va-
ren recuperar moltes pilotes dins camp contrari i es montaren
uns contraatacs perfectes oferint molt de peril per els voltants de
la portería visitant, finalitzant per tres cops les jugades. En la pri-
mera en Comino posava per davant a n'els seus, i més tard fou
en Carmelo el que era objecte de penal, transformat per n'Agui-
lar. Amb el dos a zero s'arriba als descans. Just començar el se-
gon temps en Jimenez després de controlar la pilota molt bé dins
l'àrea conectà un bon tir i deixà el marcador amb el tres a zero
definitiu. En resum bon encontre el jugat per els sollerics, que un
cop més demostraren la seva qualitat técnica.

Campos-Seiner perel properdiumenge

El Campos és un conjunt molt regular. Està ubicat en sisena
posició, i en el partit jugar a Sóller s'en dugué els dos punts,
guanyant de un a dos. Per tant els sollerics el tindran molt difícil
per aconseguir alguna cosa positiva, emperò recordem que els
jugadors d'en Got guadeixen d'un bon moment de joc i es pot
esperar qualsevol cosa d'ells.

Port de Sóller, 2 -
Montufri, 1

M.A. Feij6o

Port de &Alec Coll, Coca,
Pizá, Vazquez, Bort, Pardo,
Barceló (Moragues), Daza
(Rullán), Raja, Torrens (Ruiz) y
Ferrer.

Montuiri: Batle, Serra, Di-
das, Socias, Roig, Jerónimo,
Jaume, Sastre, Moll, Verger y
Cerdá.

Arbitro: Sr. Diaz Nieto, regu-
lar, amonestó a Daza por pro-
testarle.

Goles: Torrens y Ferrer por
parte del Port y Verger acortó
distancias.

Comentario: El encuentro
fue tomado con seriedad por
parte local, desde los inicios del
mismo pues el rival no era fácil.

El resultado corto no hace
justicia a la diferencia de equi-
pos, ya que creemos que los
locales son superiores a los visi-
tantes. El Montuiri tan solo, fina-
lizando el encuentro, consiguie-
ron acortar distancias; tal vez
los del Port con el 2-0 se relaja-
ron y dieron paso a ello.

Ahora los juveniles tendrán
dos jornadas de descanso.

CAI .ISASNOVAS 
FRICORIFICOS

REFRIGERACION INDUSTRIAL, BOTELLEROS, VITRINAS,
ARMARIOS, CAFETERAS, COCINAS INDUSTRIALES,

CAMARAS FRIGORIFICAS, AIRE ACONDICIONADO,
SERVICIO TECNICO POST-VENTA

Coffer , de Sa Mar, 153- Tell. 6301 71 -07100 SOLLER

REPORTAJES,
FOTO	 FOTOS ESTUDIO,44 El RikŠ L MATERIAL PARA

AFICIONADOS, etc.

Romaguera, 23-8
Tel. 63.29.47 - SOLLER

FINITA TERRASA
CURANDERA Y MASAJISTA

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

CIÁTICAS, CELULITIS

Calle Isabel, 87— Teléfono 63.36.16 — SOLLER

Grupos de presión.
Bombas para piscinas.
Bombas para gasoil.

C/ Victoria, núm. 50-A. Telf. 63.23.71
SOLLER



Tercer Tomeig Perruqueria Joan Socias

Jorquera Campió

Clar triomf d'en Jorquera, amb sis
punts d'avantatge damunt el seu

mes inmediat seguidor.

Joan

A l'hora de redactar-se
aquestes línies, -el passat
diumenge vespre-, practica-
ment estava ja finalitzada la
tercera edició del "Tomeig a
Tres Bandes Perruqueria
Joan Socias" mancant na-
mes a disputar-se una parti-
da, la confrontació entre en
els billaristes Guillem Sastre i
en Martí Ferrer, que, lògica-
ment havia de donar com a
clar guanyador a n'el segon.

En Jorquera cumplint tots
els pronòstics ha estat el clar
guanyador absolut, amb sis
punts d'avantatge damunt el
seu més immediat seguidor,
en Salvador Burgueño.

Classificacions

La classificació provisio-
nal, ja que manquen fer les
partides de desempat per els
Boas tercer i quart (P. Magra-
ner i B. Palau), que el setè i
vuitè (J. Socias i T. Plomer),
per el nové i desè (P. Jaume i
M. Casasnovas), i per el tret-
zè i catorzè (M. Gelabert i M.
Ferrer), es la següent:

1.Jorquera 	 34 punts.
2. Burguerio 	 29 punts.
3. Magraner 	 29 punts.
4. B. Palau 	 26 punts.
5.A. Socias 	 25 punts.
6.J. Aguiló 	 21 punts.
7.J. Socias 	 20 punts.
8. T. Plomer 	 20 punts.
9. P. Jaume 	 19 punts.

10.Casasnovas 	  19 punts.

11.Ensehat 	 18 punts.
12.J. Sampol 	 17 punts.
13.M. Gelabert 	 16 punts.
14.M. Ferrer 	 16 punts.
15.S. Forteza 	 13 punts.
16.J. Quetglas 	 13 punts.
17.G. Ferrer 	  6 punts.
18.J. Mascara 	  5 punts.
19. G. Sastre 	  0 punts.

Lliurament de Trofeus

El Illurament de trofeus,
en els que aquesta setmana
s'hi ha afegit el de Ferreteria
Can Bibi, es faré el vinent di-
jous, dia vuit de marc, a les
21 hores, en el transcurs d'un
sopar de clausura, en el Mi-
rador de ses Barques. per
inscripcions vos podeu dirigir
a l'organitzador Joan Socias

Restaurante Suizo
DEIA

con sus especialidades
de la Suiza Italiana

Suiza Francesa
Suiza Alemana

Prueben nuestros nuevos FONDUES
(8 variacions)

Disfruten tombien de nuestra nueva
Bodega "IA TICINESA" en la terraza del primer piso.

Especialidades: Paletilla o piernas
de cabrito y pastas frescos.

RESERVAS: 639139
Cane Arch. Luis Salvador - DOA

cl. Palou, 22. Tel. 63 38 42 * Procolor"deMiguel D. Bernat

PAPELES PINTADOS,
MOQUETAS, COLAS,

PINCELERIA, INSECTICIDAS,
ARTICULOS LIMPIEZA,

PRODUCTOS PARA PISCINAS,
ARTICULOS PARA ARTISTA,

PALOU, 22
TELEFONO 633842

SOLLER (Mallorca)

BrnoBDROGUERIA

PARA FACHADAS,
INDUSTRIAS,

DECORACION Y MARINAS

Liquidación Total
Estufas

Butano Eléctricas
Lámparas a mitad de Precio

Televideo (Televisión + Video) 	 85.000 ptas.
Video Sanyo VHS 	 59.900 ptas.
Televisión Mitsubishi 21" Stereo—Dual—NICAM,
Teletexto, Super VHS. Garantía 1 ario 	 99.990 ptas.
Video Funay MD. 8 programas 	 53.000 ptas.

1 Lavadora Automática
1 Frigorífico 2 Puertas
1 Cocina 3 fuegos, Horno y Grill
1 Estufa de Butano infrarrojos 117.000 ptas.
Máquina escribir eléctrica Olivetti 	 31.500
Cafetera Italiana 3 tazas 	  899
Compact Disc 	  1.495
Cassetes 	  425

ALMACENES COMPANY
Borne, 3 (Wier) — Tel. 63.18.33

Como siempre, más Barato

Bàsquet Billar  

Jota

Era un partit important. El
Mariana va mantenir el "tipo"
fins ben avançat el partit, pen')
al final es va perdre un partit
molt important cara als "play
off".

Son Servera: Barrios (4),
Hernández (8), Brunet (9), Ben-
nAsser (10), Ferriol (27), Fullana.

J. Mariana: Jaume (6), Os-
car (21), Alfred (14), Fuster (1),
Morell (2), Rodelas (4), Oliver
(7), Serra, Castelló i González.

Els locals convertiren 10 tirs
Mures de 16 intents. El Mariana,
5 de 12. Bon promig en triples
dels sollerics: 8 de 14. Eliminat:
Morell al minut 35.

Resultats de la Jornada:

Senior Femení J. Mariana, 47

- Calvià, 46.
Juvenil Femeni CIDE, 48 - J.
Mariana, 44.
Infantil Femeni Jovent, 32 - J.
Mariana, 31.
Cadet Masculi Santa Mariana,
62 - J. Mariana, 36.
Infantil Masculi Llucmajor, 40
- J. Mariana A, 59.
Campos, 43 - J. Mariana B., 58.
Mini-Ekisquet Masculí: Sant
Agustí, 31 - J. Mariana, 32.

Juvenil Makulino Glwa 8
Syrius 8., - Espanyol A, Aplaz.
Golden Rebassa, 79 - Sta. Maria, 80
At Palma, 66- I. Bahia, 52
J. Maiana, 55 - Son Seivera, 58
At. Polensa 	  9 6 3 623 583 15
Son Sawa 	  9 6 3 671 635 15
I.Bahia 	  9 5 4 692 616 14
St3. Maria 	  9 5 4 667 674 14
Espanyol A 	  8 5 3 613 599 13
J.Mamma 	  9 4 5 456 524 13
Sytius P. 8. 	  8 3 5 546 628 11
CalcienR. 	  9 1 8 510 559 10

Joan

El passat dissabte, el mati,
es va disputar dins un circuit in-
terurbà, amb sortida de s'Are-
nal, la primera prova del Tercer
Trofeu un Hivem a Mallorca,
amb la participació del solleric
Pere Borres.

Vuitanta-dos corredores a
Ia sortida, amb participació de
luxe, ja que a més dels corre-
dors mallorquins hi varen pren-
de part la Selecció Espanyola
de Pista, i la de Ruta, a més d'
una trentena de corredors es-
trangers, alemanys, austriacs,
holandesas y finlandesos.

En el. quilòmetre catorze de
cursa es va produir una caiguda
dins la que hi varen estar invo-
lucrats mes de dues dotzenes
de corredors, essent n'Andreu
Sans (rompuda de clavícula) i
en Gabriel Melis (rompuda de
colze) els que varen resultar
més perjudicats.

A la darrera de les dues vol-

L'Ajuntament
recolza al Club
Ciclista Solleric

tes al circuit es va produir l'es-
capada bona del dia a càrrec
dels alemanys Schumacher i
Rothermund, el finlandés Kigta-
nen, i els espanyols Galdeano,
David Garcia i Kiko Karcía, im-
posant-se al sprint n'Schuma-
cher, amb una mitjana de més
de quaranta-sis quilómetres i
mig a l'hora.

Dins el segon grup, com-
post per trenta-cinc homes, hi
entrarien en Gomila, n'Habra-
ham, en Riera, en J.C. Tomás,
en Balaguer, en Cirer, en Pere
Pou, en Femenies, en Joan
Caldentey, en Monserrat i en
Ribas.

Dins el tercer grup entrarien
un total de deu mallorquins
més, entre ells el solleric Pere
Borras.

L'Ajuntament recolza
al Club Ciclista "Defensora,
Sollerense"

L'Ajuntament de Sóller a
través de la seva Presidenta de
Cultura i Esports, Antônia Ca-
bot, va manifestar aquesta
passada setmana el seu total

recolzament a la postura de
Club Ciclista solleric devant
"cacicades" de la Federack
Territorial Balear de Ciclisme
oferint incondicionalment el set
suport per a possibles future:
negociacions amb el Máxirr
Organisme Ciclista de les nos
tres Illes.

Comença la temporada ciclista

Son Servera, 58-J. Mariana, 55

Una perillosa travelada

Triomf estranger i greu caiguda de dues dotzenes de corredors, es el
balanç d'aquesta cursa de inici de temporada.

FutbolAlevin 	 Per Joan Antoni

C.F. Sólier,0- Conseil, 2

Alineació: Pere, Juanjo, Castillo, Coll, Victor, Burgos,
X. Ensefiat, Bemat, Sampol, Gerard, Querol (Bota, Pere-
116 i Caries).

Gols: Minut 23, 0-1, Caries. Minut 52, 0-2, Joan-Josep.
Comentan: Els de primer any tornaren perdre a casa en-

front d'uns rivals que foren molts perillosos al llarg dels sei-
xanta minuts. Els nins de n'Albert tingueren bones ocasions
en els principis del partit,  emperò un cop més no les finalitza-
ren. Són de destacar les dues a càrrec d'en Xesc Enseriat i
d'en Sampol.

Montaura, 5 - Sollerense, 3

Alineació: Caldentey, Mayol, T. Ensefiat, Padilla, Mi-
qui, Casas, Brage, Valicanerak Rodriguez, Martinez i
Carbó (Rafel Capó, Ros, Andreu, Juárez i Pere).

Gols: Minut 5, 0-1, Carbó. Minut 8, 1-1, Santi. Mit-tut 1 1 ,
2-1, Oliver. Minut 15, 2-2, Carbó. Minut 35, 3-2, Oliver. Minut
40, 3-3, Martinez, Minut 4.8, 4-2, Santi. Minut 58, 5-2, Rodri-
guez.

Comentan: El Sollerense perdé davant un rival molt difícil,
el Montaura, un equip que es va imposar al segon temps de
manera justa. Els de segon any s'avançaren en el marcador,
empatant per dos cops, ampere) en el final no pogueren
aguantar el ritme de l'equip de casa.

RELOJERÍA
SOLLERENSE

Joyerfa-Optica-
Revisiones gratuitas
C/. La Luna, n° I 1 -Só/ler

Tel. 63.09.05

ESTIRADORS
Carnicería -
Charcutería

-C/.. P-astor n. 44
Telf. 633945

INSTALAOONESY
REPARACIONES ELECTRICAS

CAMBIE AL 220V.
,- 	

tlectra I
Plaza Antonio Mauro, 10

1446fono: 63 29 46
Tellifono parhaion
63 29 76y63 29 26
SOLLER(MIøca)
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Santa Ponça 1 - C.F. Sóller 2
Joan-Antoni

Alineació: Alcover, Po-
mar, Ensetiat March, Ro-
driguez, Eugeni,
Sanmartin, Fontenot, Cas-
tañer, Molino, (Gregori,
Hernández, Josep-Antoni
Quico).

Gals: Minut 22, 0-1,
Castaher. Minut 47, 0-22,
Castañar. Minut 72, 1-2,
Josep.

Comentad: El Sailer
assoli els dos punts dins
el terreny del Santa Ponça
de manera justa i elabora-
da, practicant el mateix
dispositiu tic* que va

emprar en el darrer partit
contra la Salle. En els pri-
mers 40 minuts els selle-
rica controlaren la situació
dins el seu propi camp,
amb una pressió constam
damunt el seus adversaris,
aprofitant els atacs desor-
denats deis de Ponent,
perquè en Castafier en el
contraatac marqués el
primer gol, i de la mateixa
manera fes el segon just
començar la segona part

A poc d'acabar el partit
foren els locals els que
escurçaren diferencies,
amb un gol bastard discu-
tit per falta prévia comesa
damunt n'Alcover.

Important participacó
sollerica a les "Segones
Jomades de l'Esport Base"

Joan

Vuit sollerics varen estar
presents a les "Segones Jor-
nades de l'Esport Base" fetes

a la Ciutat el passat divendres
i dissabte, que varen comptar
amb un planter de immillora-
bles técnics, i de les que per
manca de temps i espai par-
larem a la vinent edició.

Molta palla i poc bessó
Es Pagès

Total Ineficácia

Ciutadans d'aquest país nostre, que es Sóller, del que
sempre s'ha dit que es únic dins el Món, ja que el Bon Jesu-
set quan el va fer va rompre el Motile (tanta sort!). Sóller no-
més n'hi ha una, i ja n'hi ha prou! perquè creieu—me que si el
bon Jesús la pogués enviar a fer P..., sense fer mal als que
no en tenen la culpa, ja l'hauria fet fa temps, de ben segur.

Ara be, el Bon Jesuset no este gaire preocupat, perquè
Ia feina d'enviar—nos a porgar fum no la tindrà que fer ell,
aquest es un Hoc que este perfectament cobert, repartit en-
tre els que ens governen —que Déú n'hi dó— i els que ens
administren —que tampoc queden malament ala loto"—.

De moment els acords agafats per el Flenaii són el ma-
teix que si "se le machacan", perquè no es fa res del que es
diu. La culpa no tinc ni idea del qui es, emperò el que el pa-
ga en el final es sempre el sufrit ciutadà. El paga amli
doblers, i el paga amb tristor al veure que la nostra estimada
Ciutat s'en va a prendre...

Quina pena! Es veritat que quan Déu va crear Sóller era
una Ciutat molt maca i molt garrida, empero ara entre cons-
truccions (per tot arreu), el caos administratiu i el merder po-
litic, feim pena per tot aqui a on anem.

P.D.: Senyors meus: La culpa de la pena que fern no la
tenim els de la premsa. Nosaltres simplement escrivim el que
passa, i punt.

SEMBLA MENTIDA:

—Que per sortir del "PARKING" quan plou aviat haurem de
menester una ZODIAC.

—Que els membres de la tertúlia siguin com el "soldado
español", que mai tenen fred, i que "cuando llueve no se mo-
jan".

—Que el C.F. Sóller fos capaç de marcar quatre gols.
—Que l'Ajuntament de Fornalutx es pensi que ja no re-

cordem la feta del Port Esportiu. Van ben errats de comptes!.
—Que en el carrer d'Ampúries els problemes circulatoris

arribin tant sovint.
—Que alguna carrosa de la RUA tingués tanta mala Het.
—Que sapiguem de qui era el camió del Secretan el dia

de la Rua, però no sapiguem de qui era el cotxe oficial.
—Que el Bale nostro rigués quan va passar la Carrossa

del Secretari.

CARTELLERA ESPORTIVA
Dissabte, 3

Fútbol
15,30 h.: U.D. Sollerense — P.D.N. Tesa (Infantiles)
17,00 h.: C.F. Sóller — San Francesc (Infantiles)
17.00 h.: Veterans Sóller — Porvenir (Fútbol d'Empresa).

Diumenge, 4
10.30 h.: Port de Sóller — J. Sallista (11a. Regional)

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

SE VENDEN MUEBLES habita-
ción de matrimonio. Precio in-
teresante. Teléfono 63.13.48.

VENDO PISO en la calle Vica-
rio Pastor, hace esquina con
tres calles, situado a pocos
metros de la plaza.
Informes en oficinas Butano.
Teléfonos: 63.10.9663.28.33.

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

SE VENDE LANCHA diez me-
tros eslora, dos motores, muy
buen estado. Lista 5a. Infor-
mes: Tel. 631403.

DISEÑADORA gráfica busca
urgentemente apartamento o
estudio pequeño en Sóller o
Puerto, para alquilar a largo
plazo. Tfno. 63.09.99 ó63.30.45.

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

S'OFEREIXEN DUES PLACES

MASAJE
TERAPEUTICO

Columna vertebral,
Circulación, Artrosis, etc.

AIDA JUNCO
Tel: 63.19.88.

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

d'ajudant de camarer i una
plaça de ajudant de cuiner. Se
valorará experiencia. Restau-
rant Bens d'Avall. Telèfon:
63.01.06. Horabaixes a partir
de les 17 horas.

CLASES DE INGLES, con pro-
fesora nativa americana. Todos
los niveles. Enfoque de la con-
versación. Individuales y gru-
pospequeños. Tfno. 63.11.13.

SE ALQUILA despacho en Pla-
za Constitución. Teléfono
63.23.11.

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

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

METGE JOVE amb bona pre-
sencia voldria amistat amb
senyoreta (sense fills) amb
propòsits matrimonials.
M'agrada la sinceritat i l'afec-

te. Sóc fadrí i tinc 33 anys.
Contestaré totes les cartes.
Apartat de Correus 20.105 de
Palma. C.P. 07015.

CASA EN VENDA a l'Horta de
Sóller. Telèfon 63 26 41 (de 10 a
13 hores).

SE OFRECE mujer de mediana
edad, formal, para hacer com-
pailla a señora mayor. Tfno.
63.28.34.

ALQUILO despachos. Tres
dependencias. Apto para
cualquier negocio. Plaza Cons-
titució. Tfno, 46.48.20.

CAMAREROS Y AYUDANTES.
Interesados pasar por Pizzería
del Porto. Paseo Es Través, Pto.
Sóller.
Tel. 632888.

SA TRASPASA TRAST al Mer-
cat. Tel. 630651 ó 630132, qual-
sevol hora.

SE COMPRAN y se restaurar
muebles antiguos. Tfnos.
456904-630574.

VENC FURGONETA Citroen
Diane 6 400 mixta. Lletra W.
Tfn. 630739. Preu a convenir.

VENDO OLIVAR 1.650 m2.
cerca de Sóller. Tel. 63.11.27.
Llamar de 8 a 9 noche.

VOS ANUNCIAM LA
NOSTRA REOBERTURA

Mes de marc, obert:
Divendres, dissabtes i diumenges.
Passeig Platja d'En Repig, N ° .38
Tfno. 63.14.06 - Port de &Slier

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
Lluna, 7- Teléfono 63 01 32

Sant Joume, 7- Teléfono 63 12 86
FABRICA: Meta, 48 - Co 'n Tobalet- Tel. 63 06 51

BAR
TURISMO

CI. Born, n°8
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Futbol infantil

Fútbol de Empresa
Viajes Stoller, 5 — Eléctrica Mayor, 3

F.M.

Viajes Staler: Buades, Raja, Iriarte, Valls, Feijoó, Girbent, Ufar-
te , Agustin, Clue, Santi (Manrique) y Hector,.

Eléctrica Mayor Mateo, Terrasa (Gost), Socias, Pons, Mayol,
Conmpany, Colom, Cladera, Socias (Perelló) Serra y Mir (Sóller).

Arbitro: Sr. López Alarcón, francamente mal.
Goles: Girbent (3), Iriarte (1) y Manrique (1), por parte visitante

Socias, Cladera y Mir.
Comentario: Como el sábado anterior los Veteranos se alzaron

con el triunfo, aunque no jugasen a la altura del encuentro anterior,
en esta ocasión materializaron más tantos e incluso dieron la vuelta
al marcador, cuando era 2-3.

Para mañana los Veteranos reciben al Porvenir a las 17,00 h. y
lo harán en el Infante Lois, por estar ocupado el Camp d'en Maiol.

MI Treim en primer Hoc la telefonada d'un lector que se'ns
havia traspaperat. Es tracta d'un vel del Port, que diu no es-
tar d'acord amb la majoria de manifestacions expressades a
l'enquesta realitzada per un altre Setmanari. Segons aquest
comunicant, a l'enquesta "es manifesten opinions que no
són ver i que fan molt de mal al Port". "No és licit acusar dos
regidors de tot quant passa al Port, perquè dos regidors tot-
sols no fan poble; es tot el poble el que ha de fer feina. Es
tracta de donar idees i ajudar als dos regidors, enlloc de ti-
rar-los terra damunt. Seria ben interessant que tothom
s'apuntas a qualque feina, enlloc de limitar-se a criticar-ho
tot: per a mi, els dos regidors han fet moltes coses pel Port
de Sóller, i els estic molt agrair

Comentant unes altres afirmacions de l'enquesta, el
nostre lector diu: "Si tothom que troba un paper en terra
l'apleges, les coses anirien millor. Precisament algun dels qui
critiquen la brutícia dels carrers del Port resulta que treuen el
ferns a mitjan capvespre, a ple estiu".

Ben probablement aquest amable comunicant té tota la
raó, peró és molt fàcil veure la palla dins l'ull d'altri...

—o0o-

Una senyora del Carrer de Santa Teresa, ens telefona
denunciant: "Fa més de tres mesos que hi ha un cotxe, color
blanc, SEAT 600, matrícula P.M. 153.638, aparcat al mateix
punt, i per més "inri", en direcció contrària. Què pensa fer la
Policia Municipal?". Bona pregunta madame, bona pregun-
ta...

-o0o-

Una biniaraixenca ens fa arribar una queixa relaciona-
da amb la polèmica obra de l'Alqueria del Comte: "Fa uns
dies que me vaig trobar amb un tap monumental degut a
que uns camions descarregaven sense que s'hi hagués po-
sat cap senyal. Me diuen que no es el primer pic que aim!)
passa. El dia que m'hi vaig trobar,  vàrem haver d'esperar
més de mitja hora, i ja vos podeu imaginar la música de vent
que hi havia per aquells indrets. Així mateix, segons he Ilegit,
l'obra es pressumptament il.legal. No ho entenc". El proble-
ma es, precisament, saber qui ho pot entendre...

-o0o—

Que a la nostra ciutat hi ha un bon grapat de carrers
deixats de la me de Déu, en clar contrast amb un parell de
privilegiats on la Ilum brilla per la seva presencia. Precisa-
ment un veinat del Carrer de Sant Antoni, ens comenta: "No
hi ha un punyeter Ilum en tot el Carreró dels Fideus. Valga-li
que els Ilums del interior de les cases ajuden a poder tra-
vessar la gent, i més ara que amb l'interrupció del Carrer
Nou, el transit s'ha intensificat notablement". Realment no
estaria gens malament pegar un repassó a una sèrie de zo-
nes i carrers molt descuidats...



S'allarga, artificialment, el mollt petit
Com podeu veure a la foto, el moll fio- barques. Sols manca ens ensamblar el pont

tant está quasi preparat per amarrar les i instal.lar la líniadecorrent.

Enguany, l'Ajuntament invertirà un milió

Adjudicades les subvencions
per a la millora de façanes
de l'any 89

Redacció

La Comissió de Govern acordà la setmana anterior l'adjudicació de
les subvencions per a les obres de millora de les façanes de cases
particulars. Aquestes subvencions es concedeixen amb la collabora-
ció económica de la Consellena d'Educació i Cultura, mitjançant un
conveni subscnt amb l'Ajuntament i d'acord amb les normes establer-
tes en el "Ra de Minora de Façanes"de la propia Conselleria.

Els beneficiaris de les subvencions són els següents:
• Antoni Oliver Castarier: 600.000 ptes. per una casa a la ba-

rriada de Can Vives.
• Maria Nigorra Sorel!: 250,000 ptes. per una façana del carrer

de la Mar, núm.161.
• Gabriel Alcover Oliver: 450.000 ptes. per la cantonada dels

canters Quadradoi Tamany.
• Catalina Ordinas Coll: 185.186 ptes. per l'acondicionament de

la seva casa del carrerReal
• Antònia Colom Suau: 537.000 ptes. per a la millora de la faça-

nade l'estanc de la plaça Constitució
Les quantitats que es ressenyen corresponen a la totalitat del

pressupost de les obres. Aquestes quantitats es pagaran per terceres
partsentre l'Ajuntament, la Conselleria de Cuttura i els particulars.

Enguany, un milles

Per a la subvenció d'aquest Pla, l'Ajuntament de Sóller  habilità en
el pressupost de l'any 1989 una partida de 700.000 ptes., que són les
que ara s'han adjudicat.

Per enguany, en canvi, la Comissjó municipal de Cultura ha propo-
sat l'augment d'aquesta quantitat fins a un milió de pessetes, i s'es-
perava que el Pte que es celebrà ahir ratificàs la proposta sense pro-
biemes.

Sembrada a la Festa de l'Arbre
M.K.

Els propers 3,5 i 6 de
març es durà a terme,
com ja ve essent costum
els tres darrers anys, la
Festa de l'Arbre. Tots els
actes a celebrar durant
aquests dies han estat or-
ganitzants per la comissió
de Turisme de l'Ajunta-
ment de Sóller.

Dissabte havien de
començar el programa
amb una conferència a
càrrec d'En Lleonard Llo-
renç, titular de botánica de
Ia Universitat de les Illes.
Aquest acte no es podrá
realitzar a causa d'una in-
disposició del professor.

Dilluns, dia 5, a les 15
hores es fará una sem-
brada d'arbres al Col.legi
Es Puig. A la pujada que
dóna accés al Col.legi s'hi
sembraran moreres al
carrer de Fortuny.

Segons paraules de la
presidenta de la Comissió
de Turisme de l'Ajunta-
ment, Na Maria Antònia

Colom del CDS, la volun-
tat de la Comissió hagués
estat poder fer más ex-
tensiva la sembrada i que
sols les circumstàncies
econòmiques de les Ca-
ses de la Vila no ho han
permes. Segueix dient,
que el que es farà en-
guany, gairebé, no costará
res a les arques munici-
pals perquè tot s'ha pogut
dur endavant gràcies als
ajuts de la Conselleria
d'Obres Públiques i de la .

Direcció General del
Medi Ambient.

Finalment recorda que
s'han convidat les dife-
rents escoles d'EGB i diu
que la resposta ha estat
positiva, la qual cosa pot
contribuir que de cada any
Ia festa vagi a més, ja sia
sembrant arbres nous ja
cuidant els sembrats.

La voluntat de la Co-
missió és que hi hagi par-
ticipació del poble, per
tant s'aprofita aquestes
planes per convidar a to-
thorn interessat en els di-
versos actes prevists.

Naturalesa

1 2
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Imminent creació de
l'"Associació de Comerciants
del Carrer de la Lluna"

El poeta Guillem
Colom,
homenatjat
per la Capella
Mallorquina

G.M.

El passat dimarts, la
Capella Mallorquina que di-
rigeix Bemat Julià oferi un
concert a la capella de Sant
Antoniet de Palma, en ho-
menatge al poeta solleric
Guillem Colom i Ferri*,
amb motiu de complir-se
enguany el centenari del
seu neixement.

A la primera part del
concert, el conjunt coral in-
terpretà peces de poetes
mallorquins: Costa i Llobe-
ra, Maria Antònia Salvà, Mi-
guel Forteza, etc., musica-
des per compositors també
mallorquins: Ribelles, Ma-
theu, Querol...

La segona part consisti
en Iletres del poeta Guillem
Colom i música d'autors tan
coneguts com el mateix Ju-
HA, Torrandell, Palau i
Millet.

A l'acte hi assistiren els
familiars más pròxims del
poeta, i coneguts i admira-
dors de la seva obra i de la
Capella Mallorquina.

El mateix Joan Moll,
famés pianista, coneixedor
de l'obra i la persona de Co-
lom, comentava a "Veu de
Sóller" la gran afició del
poeta per la música, i con-
tava l'anècdota de que "als
30 anys, el poeta, amb la
gran vitalitat que tenia, Vol-
gué aprendre a tocar el
piano i jo li vaig donar clas-
ses".

Colom era també un
seguidor infatigable de la
Capella.

Es conserven poesies
d'ocasió dedicades a
¡ouest conjunt: "AI desè
iniversari dels concerts al
rouent de Pareis" (1973), i
'A la Cape/la Mallorquina"
ri el desè aniversari de la
;eva fundació (1976).

Urbanisme Cultura

Juli Ramis,
medalla d'or
de la
Comunitat
Autònoma

Aquests dies s'està cele-
brant el Dia de les Illes Balears.
Tot un seguit d'actes culturals i
cerimonials componen el pro-
grama que la Comunitat Autó-
noma dedica a aquesta festivi-
tat civil.

Diumenge que ve, dia 4, el
darrer dia dels programa d'ac-
tes, es Iliurarà la medalla d'or de
Ia Comunitat Autónoma de les
Illes Balears, al pintor Juli Ramis
Palou, resident a Biniaraix.

Redocció

Dijous passat, es celebrà
una important convocatória a
Ia qual assisti una nombrosa
concurrència, amb l'objectiu
de crear a dins els marc legal,
"l'Associació de Comerciants
del Carrer de La Uuna". La
resposta dels presents, fou
unànimarnent favorable al pro-
jecte, que es considera vital
per l'obtenció de una sèrie de
millores imprescindibles.

Tema circulatori

Un dels temes "estrella"
tractats, com no, fou el del
canvi circulatori, posant en
evidència que la reforma ha
perjudicat a grup molt signifi-
catiu d'establiments. Es pena

repasar amb lupa, l'informe
tècnic elaborat per la Comisió
municipal. Existeixen molts
d'arguments que parlen
d'unes clares diferències de
criteri.

Creació de comisions

Es crearen dues comi-
sions. Per un cap, la que es
cuidarà de revisar minucio-
sament l'informe tècnic de
l'actual situació. Per altre cos-
tat, la que recollirà dades per
a la redacció dels estatuts per
a la formació de la "Associació
de Comerciants". En definiti-
va, que més que mai, l'unió fa
la força. Es tracta de millorar
l'entorn, de invertir en el carrer
que més impostos ingresa a
les arques municipals.

Seguirem informant.   

Ca'n
Bibi

FERRETERIA
Armería

Luna, 12
Tel. 63 04 47

SOLLER
(Mallorca) 

Restaurante
Monumento

Hostal • Bar

Direccidn: Juan Oliver .T. 630118* SOLLER

OS COMUNICAMOS NUESTRA PROXIMA REAPERTURA
A PARTIR DE DOMINGO. DIA 4 DE MARZO     

LA COIMISSIO DE TURISME
DE L'AJUNTAMENT

INFORMA
Amb motiu de la Festa de l'arbre que du-

rant els darrers anys es celebra, es dura a
terme la Conferència: "Les institucions Bota-
niques i la conservació de la Natura". La con-
ferència sera explicada per D. Lleonard Llo-
rens Garcia, Professor titular de Botànica de
la Universitat de les Illes Balears. Dit acte se-
ra dia 3 de març a les 19,00 hrs. a les Esco-
lapies.

can capo s.a.
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