
Torre Picada, Ses Puntes, Es Través, Cap Gros...

El PSM proposa que no s'urbanitzin
zones verges del Port

ment per tractar el tema de la suspensió del
planejament urbanístic  de tot el municipi. En el
transcurs de la reunió, el PSM proposa la pre-

Aquesta mateixa setmana s'ha reunit la servació urbanística maxima per amples zo-
Comissió d'Obres i Urbanisme de l 'Ajunta- nes del nostre terme municipal (Plana 4).

; r

Obres públiques

Les obres han avançat a un ritme lent, però s'espera que a finals d'any
es puguin inaugurar.
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Veu de

J.C.

Les obres d'ampliació de
Ia primera fase del Cemen-
tiri municipal, que preveu
Ia construcció de quaranta-un
nous nínxols al solar de la
part baixa del Cementer), al
costat mateix del torrent, es
troben ja en un estat bastant
avançat.

L'empresa contractista,
"Perpal i Manuella, S.A.",
sollicita ara la construcció de
les 16 sepultures laterals que
figuren en el projecte princi-
pal i que no foren tretes a
subhasta.

Addueix el contractista
que si no es construeixen
ara, aquestes tombes mai es
podran construir, perquè
s'han d'edificar 2,5 metres

per davall de les anteriors i
estan situades a una franja
de terreny de difícil accés, de
6 m. de fondària per 4 m.
d'amplària, adosada a un edi-
fici.

Contrapartides

Joan Marroig, en nom de
l'empresa, ha proposat en un
escrit dirigit a la Batlia la con-
cessió de la parcel.la que co
rrespon a aquestes 16 tom-
bes, per poder-les construir
per compte seu.

A canvi d'això, es com-
promet a fer gratuïtament els
acabats de la primera fase,
consistents en la cimentació,
tancament amb reixeta me-

col.locació de la cana-
lització eléctrica, ajardina-
ment, etc.; treballs que esta-

ven	 pressupostats 	 en
4.100.000 ptes.

Segons les noticies arri-
bades a la nostra redacció,
sembla que la construcció
d'aquestes noves tombes, a
més de millorar les qualitats
estètiques de la zona, per-
metria acabar el projecte ink
dal per un costat, i tancar to-
talment el recinte del Cemen-
tiri.

Ajuntament

Josep Frontera
torna renunciar

al càrrec de
regidor

Redacció

Segons les pi-Coles
manifestacions fetes
pel Secrete!) General
del Partit Popular, Jose
Antonio Berastain, Jo-
sep Frontera
ex-membre del C.D.S. i
actual motiu de nirvis
per la seva indecisió a
l'hora de fer-se càrrec
de l'escó que per Ilei
pertany i que ha deixat
Iliure Maria Antònia Co-
lom. Tornara a presen-
tar la renúncia a la re-
núncia de la renúncia
al càrrec de regidor.

Per tant i sempre i
quant aquestes noti-
cies siguin confirma-
das l'escó tornarà a
mans del C.D.S. en la
persona del tercer la
Ilista Miguel Nadal i Pa-
lou.

Així les coses, sembl
que l'Ajuntament acceptar
la proposta del contractista
subscriurà un conveni amb
per tal de fixar les contrapa
tides, que bàsicament cor
sistiran en retenir-ne la titola
tat municipal i limitar el pre.
maxim de venda de les nove
sepultures, que es situarà al
voltants dels dos milions d
pessetes.

Serveis Socials

La setmana anterior començà la segona fase de
les obres de construcció de l'Aula de la Tercera
Edat, ubicada a l'antic saló d'actes de les Escolà-
pies. Aquesta segona fase consisteix en els aca-
bats de l'edifici: pintura, electricitat, fusteria, sanita-
ris, alicatats, enrajolats, etc., i una petita part del
mobiliari.

Comencen les obres de la segona fase

L'aula de la Tercera Edat
de les Escolàpies comptarà
amb ascensor i calefacció

M. I.

Les obres compten amb
un pressupost de 13.059.407
ptes. Onze milions seran apor-
tats pel Govern Autònom a
través de la Conselleria de Sa-
nitat i Serveis Socials, i la resta
fins a 2.059.407 ptes. seran
aportades per l'Ajuntament.
Els acabats foren adjudicats
poc abans de Nadal a l'em-
presa de Ramon Rosell Mon-
toya, la mateixa que executa
la primera fase de les obres,
segons un projecte de l'arqui-
tecte Juan Jose Moran Ba-
fios.

Ascensor

L'Associació de la Tercera
Edat installarà, pel seu comp-
te, l'ascensor i la calefacció de
l'edifici, així com l'ampliació de
la caseta del ferns on s'ubicarà

Ia caldera de la calefacció i les
botelles de buta per alimentar
aquesta; millores aquestes
que no estaven contemplades
en el projecte inicial.

L'ascensor sera de la casa
OTIS, model 651-H, de 450
kgs. de capacitat, amb dues
parades i tres metres de reco-
rregut en alçada. El seu cost
es de 2.200.000 ptes. i s'espe-
ra que estigui instal.lat el mes
d'abril.

Calefacció

La calefacció sera ins-
tal.lada per l'empresa Juan
Mora Alberti, i comptarà amb
una caldera de gasoil de la ca-
sa ROCA, model GO-50/35T,
amb un depósit de 3.000 litres
i un total de 186 elements de
calefacció que alimentaran un
total de 18 radiadors. El seu
cost aproximat sera de
1.200.000 ptes.

Es construiran altres setze nínxols al Cementiri

Futbol

El Sóller intentarà oferir gols i
espectacle davant
Toni Oliver

El Sóller té, passat-demà
diumenge, un altre compromis
molt seriós per les seves aspi-
racions de salvar la categoria. El
visitant de Can Maiol es un se-
mi-ofegat Isleño que, a bon se-
gur, vendra a cremar les naus al
Municipal Solleric.

Malgrat la derrota, tan injus-
ta com increible, a Alaior, el
Sóller va mantenir l'excelent to
de joc, i si a la segona part nó

va donar la volta al partit, amb
1-0 al marcador, tan sols es pot
atribuir a l'atzar, tan capritxós a
vegades.

11.1usió entre els afeccionats
que recorden la lliçó futbolística
ofenda pels de la Vall, ara fa
quinze dies, davant el Lloseta
per 4-1.

Guanyar a l 'Isleño, suposa-
ria practicamente deixar fora
de combat un altre rival direc-
te. (Ample informació en planes

.8 i 9, 1. entrevista. al. jugador
BuSsi)

L'onze inicial, probablement serà el  mateix que va golejar fa dues
setmanes al Lloseta. (Foto Sampedro)

Aquest és l'estat actual de les obres del Cementiri. A la dreta es veu el
tros de solar on es construiran els nous ninzols.



Serveis

Ajuntament de Sdler 	 630200/0204
Oficina Municipal del Port 	 630101
Ajuntament de Fomalulz 	 631901
Ajuntarnent de Deià 	 639077
Jutjat de Seller 	 630348
Notaria 	 632611
Rectorta 	 63C602

Policia Municipal 	 630200
Policia Municipal-Urgencies 633721
Guardia Civil 	 630203
Bombers 	 6325CO

Unitat SanitAria 	 6M011
Creu Roja 	 630845
Metje de Guardia (Ayisos) 	 633721

Mercat 	 630231
Escodador 	 630561
Damentiri 	 631429
Residencia-Hospi:i 	 630777
Depuradora 	 630842
Careus 	 631191
'El Gas", s.a. 	 630128
Servei Funeral 	 6,30805
"El Gas" s.a. (aveias) 	 630198
'El Gas' s.a. (Urgencies) 	 631108
Locuton Moms( 	 630017
Odes de Port 	 633316/69

A.S.C.P. (Ca'n Dulce) 	 632421
OrculoSollerense 	 631206
LaUnión'SaBotigueta• 	 630163
Defensora Sollerense 	 631556

Ferrocard de Seder 	 630130
Cia TiarcosAzulee 	 630170
DeTramontana" 	 632061
Parade Taxis-Es Port 	 631384
Parade Taxis-Seiler 	 630571
Panda Taxis-Sa Torre 	 631379
Autocars Uompart 	 202125
Autocars Seiler 	 632821
Autoc,arsRepe 	 630567

TRENS

Palma-Sitiec08,00- 10,40 - 13,03 -
15,15 - 19.45
Sólier-Paima:06,45 - 09,15 - 11,50 -
14,10 - 18,30.

TRAMVIES

Sólier-Pott05,55 - 0555 -07,00 - 8,00 -
*09,00 - 10,00 - 11,00 -* 12,00 -
13,00 - 14,00 - 15,00 -
16,00 - 17,00 - 17,55 - 19,00 -20,00

(21,00 DiumengesiFestius).
Port-SMec06,20 - 07,30 - 08,25 -09,30
-10,30-11,30- 12,30-13,25-14,30
- 15,30 - 16,30 - 17,30- 18,30- 19,3°-
20,20- 21,10
(21,20 DiurnengesiFestrus).
AVIS: Elstramves marcats amb un
anllacen amb las ambades y sondes dels
tens.

AUTOCARS

Palma-Validemossa-Deik
Port de Sóller:07 ,30* - 10,03 - 12,08'

15,03-19,0319,00
Port de 	 -
Vaidemossa-Palms:
07,30-,3009,30' - 14,30 - 16,00* - 17,30.
Daii-Port de Sítifec08,15* - 10,45-
12,45  - 15,45- 19,45.
Deiti-VaP4emossa-Paima:08,00 -
10,00* - 15,00 - 16,30* - 18,00.

(1 Es suprimeix els diumengesifes-
bus.

Sólier-Fort de Follenrra:09,00.
Feriae Sólier-Fort de Pollenp:09,30.
Pott de Follenc8-Sóllei:16,00

BARQUES

Port de Sólier-Sa Gabbs:
10,03- 15,00
Sa Calobra -Por t de &tiler
12,03 - 16,45

FARMACIA DE
GUARDIA

A l'Ajuntament (Policia Municipal) vos
indicaran la famtecia a
la qual vos podeu dirigir.

Noces
Trias - Forteza

Diumenge passat s'uniren en matrimoni a
l'església Parroquial els joves Joan Trias Guillem i
Francisca Forteza Capó. Oficia la cerimonia Mos-
sèn Josep Morell i foren els padrins: Ramón i Llú-
cia Trias, germans del novii, i Antoni Forteza i Ro-
sa Capó, pares de la novia.

Després d'un dinar al restaurant Altamar la
jove parella partí de viatge de noces.

Desitjam a la nova parella una venturosa con-
vivència.

Nota de Sociedad

Comunicats

La Tercera Edat visita al Jesús
Medinaceli del Port de Sóller

J.S.

Dia dos de marc un nombrós grup de la Tercera Edat visitarem en romena
al Jesús de Medinaceli del Port de Sóller. Uns baixarem en tramvia, altres en
cotxe i altres a peu.

Resarem davant la imatge i ferem una ofrena, ja que les imatges són sig-
nes que poden ajudar a la conversió.

A les quatre celebrarem una solemne Eucaristia on tots participarem i que
fou presidida pel Mossen Rafel Horrach. Es Ilegiren les pregaries, on es de-
mana perquè hi hagi més vocació religiosa, per les autoritats civils, i religioses,
i parqué els grups de la Tercera Edat fomentin la pau la justicia i l'amor. El ce-
lebrant recalca en la homilia que sempre hem d'estar units a Jesús i que hem
de ser animadors dels joves en la nostra fe, parque ells vegin en nosaltres un
model. En acabar un directiu es dirigi a tots els presents que omplien tot el
temple per donar les gracies per la bona acollida de la Parròquia del Port.

Després de l'Eucaristia ferem una xocolatada exquisita a l'Hotel Generoso,
on ens atengueren molt be, tant el serveis de camarers com pel propietari Sr.
Nicolas. Que per molts d'anys peguem seguir fent aquesta bella visita, dins el
temps de Quarema.

Nota de
"Veu de Sailer"

VEU DE SOLLER comunica als lectors i clients de publicitat,
que ha quedat nomenada nova Delegada de Publicitat, na Maria
Marques Enseñat, de Cas Cirier. Per qualsevol consulta referent
a aquest tema, pregam que telefoni al 63.08.75, número perso-
nal de la Delegada, 6 a la Redacció, 63.34.56 (horabaixes). Apro-
fitam per agrair novament, l'important suport del nostres clients
de publicitat, que constitueixen un ajut  bàsic pel bon funciona-
ment econernic de la nostra publicació.

L'Agrupació local del PSM
ha rebut la següent carta

del Director Provincial del MEC
Distingits Senyors:
Vull agrair-vos la informació de les greus circumstàncies

en que es troba el C.P. Es Puig de Sóller, provocades per la
presència d'un abocador incontrolat. Al mateix temps us
comunic que m'he dirigit a 1'11.1m. Sr. Conseller de Sanitat i a
111.1m. Sr. Batle de Sóller perquè es prenguin les mesures
pertinents per suprimir aquest perill per la salut i la integritat
física dels alumnes del dit Centre.

Un saluda atentament,
Signat, Andreu Crespí.

deycci
FOTO-ESTUDI

Tot en fotografia i video
Lluna, 38-Tell. 6327 30
071008011ER (Mallorca) Signe de qualitat

-Avui

de març del 1990.
Divendres.

AVUI divendres dia 9, St
Facie i Sta. Francesca
viuda.
Dissabte, St. Melit6
Diumenge, St. Constanti

Costumari

St. Facie fou bisbe de
Barcelona. Es considerat
l'advocat de la paciencia a
causa de que els noms co-
mencen igual.

Era un savi escriptor i
deli es la frase "Cristià es el
meu nom i catòlic el meu
cognom .

Sta Francesca viuda es
patrona de les viudes i
d ' aquelles dones majors que
no tenen cap familiar ni vei-
nat que els pugui ajudar.

Conten que fa temps, un
dia com avui, es va produir el
miracle del "Pa i els Peixos", i
diven que per això es consi-
dera que els peixos es mul-
tipliquen moltíssim.

9 El Temps
Estació de sa Vinyassa

No hi ha maig sense
neu ni sense Mare

de Déu

Joan Puigserver

TEMPERATURES
	

PLUJA
Maxima 17'6 dia 7
	

0,6 litres dia 3
Minima 3,6 dia 7
	

5,3 litres dia 4

Dilluns passat, a primera hora del mati, els que ens aixe-
carem prest verem poder contemplar com a les parts més al-
tes del Puig Major, L'Ofre, L'Ofre i Sa Serra, per damunt una
altura de 900 a 1.000 metres havia nevat, encara que sols va
ser, com sa diu popularment, una patita enfarinada.

Els pronòstics ens havien anunciat pel cap de setmana
passat fred i nevades, el fred arribe puntualment i la neu un
poc més tard de lo previst i en menys quantitat de la que
havien anunciat.

Aixi, idó podem dir que es compliren les previsions fetes
pel centre meteorol6gic zonal de Palma, encara que no en la
intensitat anunciada.

Després d'aquesta petita invasió d'aire fred el temps
s'ha tornat estatilitzar força. Això fa que tenguem uns dies
assolellats, amb temperatures agradables durant el dia i nits
clares i fredes.

Segons les previsions sembla que seguirà el bon temps
amb manca de pluges; Temperatures altra vegada cap
amunt.

Veu de Sóller
C/ Lluna, 53, baixos. Tel. 63 3456. CIF. F0743 1 166
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przmiliva

Sorteig d'ahir dijous,
dia 8 de març

2	 10	 20
22 	 28 	 40
-Comp. 35

[AN usu.
Dijous, 8- març 	 09.179

Dimecres, 7 - març 	 84.419

Dimarts, 6- març 	 43.640

Dilluns, 5 - març 	 62.243
Divendres, 2 - marc

72.529	 (Serie 130)

PREU
SUBSCRIPCIONS

MALLORCA i resta de
l'Estat Espanyol:

4.000Pts.
Estranger: 6.500 Pts.

Servei de
benzinera

Dies faners
de 6 a 22 hores

Diumenges i festius:
TANCAT

Registre Civil

Naixaments

Marco Antonio, fill de Francisco Ruz i Sylvie
Valerie.

Matrimonis
Ginés Guerrero Pérez amb Noël Renée, casats

dia cinc.
Joan Trias Guillem amb Francisca Isabel Forteza

Capó, casats dia quatre.

Defuncions
Día 28 morí D. Cristino Aroca Garía als 77 anys.
Dia 28, va Morir Da. Francisca ArbonaTrias, als

88 anys.
Dia 28, D. Juana Ayala Ros, als 78 anys.

Confraria
"San José Artesano"

Els interessats en fer-se un vestit
(color lila i blanc) d'aquesta confraria, poden
trobar la roba a la fàbrica de Ca les Animes

(Tejidos Mayol).

Per més informació telefonau a:
63.16.26 / Antoni Fernàndez
63.30.63 / Margalida Rullan.

PUNTS DE
VENDA

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

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

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

Estanc Plaça Fleming

Veu de Sóller
TEL.6334 56
CONTESTADOR

AUTOMATIC
rATENCIO PERSONAL

DE 18 A 20 HORES



Cultura

1.841 lectors han passat per la
Biblioteca municipal l'any 1989

Es celebrà un curset per a monitors
Redacció

Amb el títol "Els educadors en el temps Ihure
i la prevenció", es va cel.lebrar aquest cap de
setmana passat un curset per a monitors as lo-
cals de l'Esplai de Seller. L'organització del ma-
teix va anar a càrrec del grup Esplai. L'imparti-
ren Gema Megias i Miguel Amengual, psicòlegs
del Servei de Prevenció de l'abús de les dro-
gues del Conseil Insular de Mallorca. Va tenir
una durada de 16 hores. Hi participaren quinze
monitors, set de l'escoltisme i vuit de l'esplai,
mancaren els de MIJAC que encara que estaven
expresament convidats no pogueren assistir.

Els temas tractats foren: ¡,qué significa edu-
car?, l'educació com a prevenció, actituds pre-
ventives de l'educador, importancia de la figura

de l'educador, l'educaaor com a model d'identi-
ficació per l'al.lot„ com abordar situacions pro-
blemàtiques que es plantegen amb els al.lots.

La tècnica emprada per a la presentació dels
temes fou mixta; entre teòrica i practica. S'anava
passant de la teoria a la practica afrontant situa-
cions ja viscudes pels monitors, cercant entre
tots els participants solucions a situacions molt
diverses, revivint-les.

Els principals problemes que viven els moni-
tors que participaren en el curset són: la insegu-
ritat com a educadors, manca de recursos per-
sonals davant situacions conflictives que plan-
tegen els . al.lots, la manca d'experiència, la
pressió dels pares, el cansament.„ Els principals
recursos amb que compten són: l'imaginació, la
flexibilitat, la sinceritat, la il.lusió i les ganes de
treballar per un Món millor. 

Comunicacions 

Bústies de Correus,
renovades

Ja s'han col.locades les dues
noves bústies que arribaren a les
oficines de Correus, fa uns quatre
mesos.

Una de elles, es va instal.lar fa
unes setmanes al mateix Hoc on hi
havia l'antiga, es a dir, a la Plaça
Constitució devora la font.

L'altra la instal.laren divendres
passat -amb un bon fred que feia-
dos homes de la brigada de l'Ajun-
tament, a la.cantonada del carrer
Almirante Albarzuza i el passeig de
la Platja.

Esplai

Excursions a peu

Molt de fred devers Son Torrella
P.P. 

El vent gelid que assotava les planes de
Son Torrella fou la principal dificultat amb la
qual es toparen els marxaires que participa-
ren a l'excursió de diumenge passat. Des-
prés de pujar fins al túnel amb l'autocar de
nia, emprengueren la marxa cap al Portel i de
Ia Costa, i d'aile enfilaren, ja mes arracer,
cap a Sa Cabana i Montnàber. Pujaren fins
a la Font Major on dinaren enrevoltats del
foc, i baixaren per l'Alzina Fumadora cap a
Fornalutx i Binibaci.

Orient 

Dilluns, dia 12, els membres del grup Es-
tol Vidalba es trobaran a Orient per iniciar la
pujada cap als Barrancons, l'Ofre i el Coll
des Jou. La sortida a les 7,45 des de la plaça
Constitució.

Cremada una
de les màquines
per fer el túnel

La nit del divendres
al dissabte de la set-
mana passada uns
desconeguts cremaren
una de les màquines
que havia començat a
netejar el solar on es fa-
re el túnel. Tiraren ben-
zina dins la cabina, i
després calaren foc,
produfnt desperfectes
per 	 valor 	 d'unes
400.000 pessetes.

El dia següent, la
guàrdia civil es dedicà a
controlar la sortida dels
cotxes de Sóller, i re-
gistra els que es dirigien
cap a Palma.

SOCIEDAD DEPORTIVA Y CULTURAL

Pl. Con•tItuel6n, 30 - Tell. 6312 06

SÓLLER (m.110,..)

Es convoca a tots els sods o l'Assemblea General Ordinària que es tara en el Local Social de l'Entitat dia 25 de
mar5, a les 11 hores en primera convocatória i a les 11,30 en segona, amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura de l'Acta anterior.
2.- Estat econemic de la Societat.
3.- Pressupost per a l'any 1990.
4.- Pregs i preguntes.
5.- Elecció del President i Junta Directive.
Seller, 6 de març del 1990
EL PRESIDENT, Amador Castanyer Noguera.

EXPRESSIO DE GRATITUD
La familia de Cristina Aroca García, que falleció el 28 de febrero de

1990, en Sóller, quiere expresar su agradecimiento por las
condolencias recibidas con motivo de su defunción.

9 de mare del 1990 / Veu de Seller 	 Veu local
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P.p.

Com ja informàrem en el
seu moment, el passat mes
de juliol quedà oberta al
públic la Biblioteca municipal
ubicada a l'antic edifici de les
Escolepies. Segons les dades
d'una petita memòria que ens
ha fet arribar la bibliotecària
Carme Llimis, el moviment
de lectors des del 24 de juliol
ha estat de 1.841 persones,
majoritàriament lectors en
edat escolar.

Al Ilarg del passat mes de
gener, el nombre de lectors
fou de 606.

A la Biblioteca ha funcio-
nat així mateix un servei de
préstec de Ilibres, essent 166
el número de persones que
compten amb el carnet de

Curs d'Educació Vial

Port

El moll
flotant,
pels vaixells
de passada

J.C.

En contra del que
s' havia anunciat, el
flamant Moll Flotant,
serà destinat en
principi als vaixells i
iots que estiguin de
pas i no pels resi-
dents.

L'Ajuntament ha
iniciat unes *ides
gestions i ha dema-
nat oficialment al en-
ginyer i Cap d'Obres
de Port, Joan Serra
que es procedeixi a
una revisió i poste-
rior rectificació del
tema.

Es preten que el
nou moll pugui ser
utilizat plenament
pels residents i em-
padronats. Es positiu
que l'Ajuntament ha-
gui ..9afat el bou per
les banyes en un te-
ma del que es poden
beneficiar un bon
nombre de ciuta-
dans.

préstec corresponent

Fons bibliogràfic

Després de les darreres
incorporacions, el nombre de
vo/ums de la Biblioteca as-
cendeix a 3.635, a més de
premsa i revistes d'edició pe-
riòdica. Juntament amb les
publicacions de la premsa pe-
riòdica adscrits a l'Associació
de Premsa Forana de Mal/or

-ca, s'hi poden trobar les revis-
tes especialitzades següents:
Anthropos, Caliu, D'A, Eco-
nomics, Información Cultural,
Insula, Leer en..., Lluc, Medi-
terranean Magazine, Olimpia,
Paris-Baleares, Palau Real,
Revista española de la Defen-
sa, Swiss Business, El Temps,
El Urogallo i Zeits chrift frir Ka-
talanistik.

Cada dissabte parcs
infantils de tràfec

La Policia Municipal de Sóller ja ha iniciat les classes i ac-
tivitats d'Educació Vial a totes les escoles d'EGB de Seller. .
Aquestes consistiran, bàsicament, en teoria circulatòria,
parcs infantils de tràfec i concurs de dibuix.

Els parcs infantils s'iniciaran demà dissabte al col.legi
Sant Vicenç de Paul i per als alumnes d'aquest centre i
després, durant la resta de dissabtes de març i abril es con-
tinuaran als altres centres escolars,  així com finals als camps
de futbol. Proves d'habilitat amb bicicleta i karts, en seran el
bessó.

RICARDO PEROPADRE 	 J. CARLOS SEDANO
Assessoria Comptable 	 Assesoria 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.



Només el PSOE donà suport a les propostes del PSM

* ¿Suprimir la urbanització "Alcázar"?
* ¿Crear una gran zona forestal a Sa Mola,
Son Llempaies i Es Través?

Com ja informàrem, el Govern Autònom va decre-
tar, fa uns mesos, la suspensió de Ilicències d'obra a fi
de donar temps als Ajuntaments per decidir quin tipus
de protecció volen atorgar al sól no urbà ni urbanitza-
ble. Ara, cada Ajuntament té un termini d'un mes per
notificar les seves decissions, que serviran de base al

Govern per a la redacció de les normes subsidiaries
corresponents. En el transcurs de la reunió es va ana-
litzar l'informe emès pels Serveis Tècnics municipals i
les propostes del Grup Municipal del PSM. Les princi-
pals propostes del grup nacionalista, ditcrepants amb
l'informe, foren les següents:

Darien' la !Mie d'hotels de la platja es construire un vial. La resta no sent
urbanitzable, perd 4No Programat?, ¿Agricola-ramadera?.

El PSM denúncia el tancament i
encimentat del Camí Vell de Ciutat

G.M.

Des de fa un temps, l'an-
tic canif pel qual els sollerics
anaven a Palma, es troba
encimentat i tancat amb un
pany de maleta a l'altura de
Ia Carretera Palma-Sóller.

Els 	 sollerics 	 histórica-
ment tenen dret de pas per

aquest camí, i as considerat
un patrimoni dais ciutadans.
Per això el PSM, assabentat
del fet, ho ha denunciat a
l'Ajuntament sol.licitant que
es Ilevi la cadena inmedia-
tament i que a la vegada
s'obri un expedient d'infrac-
dó urbanística a causa de
l'encimentat del canil de
muntanya.

Un grup de periodistes
turístics visita Sóller

Boys Scouts

Els pares dels escoltes van d'excursió
M.I.

Aquesta setmana passada pares dels Boys Scouts dels agru-
paments Jaume I i L'Encarnació de Palma i Capita Angelats de
Sóller, anaren d'Excursió fins a Tuent. Es reuniren al Mirador de Ses
Barques i des d'alla arribaren per 13álitx fins damunt les cases de la
fabrica d'electricitat de Sa Costera. Alguns d'ails s'animaren a baixar
fins aprop de la mar per favors tomar per amunt i arribar fins a Cala
Tuent. Després de tot un dia de convivència, els pares dais escoltes
tomaren a Sóller en autocar. Aquesta excursió els anima a continuar
aquestes trobades, i pel proper mes pensen pujar al Teix.

Confecció i instal.lació
de cortines i banes.

Especialització en decoració
de hotels i apartaments
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Urbanisme

J.C.

S151 no urbi]

Zona Forestal: Elevar la
superficie minima de les parcel.les
de 25.000 a 30.000 m2., a mas de
reduir l'ocupació maxima del 2%
al 1%, i limitar 'altura maxima dels
edificis a 7 m. La proposta fou ac-
ceptada per unanimitat.

• Zona Forestal Preserva-
da: Incrementar el grau de pro-
tecció d'acord amb els paràme-
tres següents:

• Superficie maxima: 150.000
m2. (abans, 100.000m2.).

• Edificabilitat maxima: 0.02
m3/m2. (abans, 0,05 m3/m2).

• Ocupació maxima: 0,5% del
solar (abans, 2%).

• Retranquejaments minims
als vainats: 50m. (abans,30 m.).

• Altura maxima dels edificis:
7 m. (ahans, 8m.).

La proposta fou rebutjada
amb els vots negatius d'UM, PP i
Independents, que optaren per
mantenir-ho tal com esta. PSOE i
PSM votaren a favor.

Al mateix temps, el PSM pro-
posa estendre la zona Forestal
Preservada d'acord amb les 'hies
següents:

• Des de la zona urbana de la
Costa de la Talaia, incloent l'urba-
nitzable programat núm. 7 (Alca-
zar), Ses Puntes, S'Illeta, Sa Coma
de sa Figuera, Ralitx de Daft i BA-
lig del Mig, inclosa tota la zona
costanera des de la Base Naval.

• Des de la urbanització Cos-
ta Brava de Muleta i a urbanitza-
GO Can Joy, en línia recta cap a
les cases de Muleta Gran, fins a la
línia de la urbanització dels Bens
d'Aval', incloent tota la costa des
del torrent de s'Argentera cap al
Cap Gros fins a Alconasser.

Costa den Flassada, Ses Argiles,
etc., que no poden ser autoritza-
des a causa de l'existència
d'aquest polígon.

En conseqüència, el PSM pro-
posa que tota la part baixa del po-
ligon, a la dreta del camí de Ses
Argiles, que són horts i taronge-
rars, fos qualificada com a zona
Agrícola-intensiva, i la part alta
com a Agricola-ramadera. El
PSOE s'adherí a la proposta.

• Sa Cimentera: El PSOE
fou també l'Unie que accepta la
proposta del PSM de desqualificar
el polígon No Programat núm. 2,
que abraça la muntanya compre-
sa entre Sa Torre, la part alta de la
urbanització Es Través i l'antiga
pedrera de la carretera del Port.
Els altres grups consideraren
oportú transformar aquest polígon
en simple zona Agrícola-ramade-
ra.

La proposta del PSM consisti
en la reconversió d'aquest polígon
en una vasta Zona Forestal, que
abraçada des de Sa Roca Rotja
fins a Son LJempaies pel Coll den
Borrassa, passada per darrera les
cases, aniria a parar a la zona ur-
bana de l'Hostal el Port i seguiria
l'actual limit urbà d'Es Través i Sa
Cimentera, fins a tancar Sa Mola.

Altres propostes

Com a propostes complemen-
taries, el PSM sollicité la protecció
dels jaciments arqueolbgics del
terme municipal, així com les ca-
ses que compten amb teules
pintades a les volades. També
proposa l'adopció de controls
sobre l'obertura de camins de
muntanya i l'habilitació d'un
abocador d'enderrocaments,
per tal d'evitar el deplorable es-
pectacle que ofereixen les voreres
dels camins i carreteres de la
nostra Vall.

J.C.

Del 27 al 4 de març passat,
es va celebrar el XIII congres de
Ia Federació Espanyola de Pe-
riodistes i Escriptors de Tuns-
me, organitzat per els seus
collegues de l'associació Ba-
lear. Cumplint amb el seu pro-

grama, el divendres dia 2, els
congresistes se traslladaren a
Sóller amb tren i al Port amb
tramvia a on sel hi va oferir un
aperitiu per part de l'entitat Ata-
laya Club i un dinar al restaurant
ES CANYIS ofert per la Camara
de Comerç, Industria i Navega-
ció de Mallorca, Eivissa i For-
mentera.

• Mantenir les dues zones
protegides del Pujol den Banya i
Ia vessant nord de la Serra d'Alfa-
bia, S'Arrom i El Teix, però unifi-
cant-les a l'altura de Sa Mosca, a
fi de protegir tota la zona del Coll
de Sóller des de Sa Mosca en
amunt

Nomes la darrera d'aquestes
proteccions fou acceptada per
unanimitat. Les altres dues comp-
taren arnb vot contrari del PP,
UM i independents, que volgueren
deixar les coses tal com estan.

sol urbanitzable no programat

• Ses Argiles: Contra l'in-
forme dels Servais Tècnics de
mantenir l'Urbanitzable No Pro-
gramat núm. 1, que afecta una
ampla zona compresa entre el
camp de Futbol, Ses Argiles, Can
Custurer i Sa Capelleta, el PSM
allega que, en aquests moments,
aquest polígon es innecessari i
que, en canvi, hi ha nombroses
sol.licituds de Ilicència d'obres per
rehabilitar cases antigues a la

Grup Excursionista Solleric

La primera excursió del 1.990
Passat dama, diumenge, dia 11 es farà la primera excursió del

1.990 organitzada pel grup local
L'itinerari es l'anunciat en l'anterior edició de la "Vau de Sóller".

Es sortira a les 8,30 h., pare, el punt de sortida no sera l'habituai
degut a les obres del carrer Isabel Il. Els autocars sortiran de la Pla-
ça d'Amariea, detall que convé coneguin els nombrosos inscrits a
dita excursió.

BAR
- TURISMO

C/. Born, n°8

J. SASTRE
Reparación y venta

de electrodomésticos.
Servicio oficial

FAGOR—ASPES
C/. de la Mar, 157, bajos

Tel. 63 06 73

VIDEO CLUB

ts041
C/. Cristóbal Colón, s/n

(Fronts Mercado)
SOLLER (MALLORCA) 

RICARDO PEROPADRE 	 J. CARLOS SEDANO
Asesoría Contable 	Asesoría 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 tramftación 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.



La municipalització
del servei de recollida
de ferns no és inviable

Agrupació Socialista de Sóller — PSOE

Davant la qualificació d'inviable que el
regidor popular Sr. Jaume dóna a la muni-
cipalització del servei de recollida del fems, i
de les seves manifestacions, unes falses i
altres inexactes, que podem sembrar con-
fusió entre els ciutadans, l'Agrupació Socia-
lista local vol fer les següents considera-
cions:

1. - És fals que la municipalització del Servei de Re-
collida dels fems sigui inviable perquè aquest servei
públic, des de sempre ha estat un servei Municipal, amb
gestió directa, i ho continuaré essent per voluntat de deu
dels desset Regidors del nostre Ajuntament.

2. - Les seves xifres econòmiques dels preus dels
camions són totalment equivocades, a la proposta del
PSOE el preu "estimat" de compra de tres nous camions,
sense definir model, era de 20.636.000 pts. no de quinze,
per altra parte, els camions que la comissió informativa
ha proposat comprar es inferior al 20 milions de pts., se-
gons la darrera oferta presentada.

Al mateix temps, la comissió informativa va conside-
rar oportú fer arreglar l'actual camió de recollida, amb un
pressupost de quasi 1.800.000 Ns., amb el qual, d'apro-
varse per la Comissió de Govern, el servei estarà dotat
de quatre camions i no dos com ara.

3. - Respecte del personal, es inexacta l'afirmació
"que no se sap cap a on partiré", hi ha un esquema-pro-
posta de plantilla que es de veuit persones, fitxes de
plantilla, contractades a temps complert, més tres per-
sones a caràcter temporal per reforçar la plantilla a l'es-
tiu. Si be s'ha de reconèixer que cal veure com funciona-
rà el nou sistema de recollida, a través dels contenedors,
i veure el sistema de rentabilitzar al méxim la plantilla,
respectant sempre els seus drets laborals, cosa que
abans no es feia.

4. - Infraestructura: No és ver que la construcció de
l'estació transferidora dels ferns pugi a 17 milions de pts.
El Sr. Jaume sense dubte es refereix a un antic projecte
que està a dins qualque negociat de l'Ajuntament, per-
què, d'acord amb els pressuposts elaborats darrera-
ment, el cost d'aquesta estació transferidora, no arribarà
al cinc milions de pis. Per altre part, les xifres provisio-
nals que esté manejant la Comisió informativa de l'Ajun-
tament per al compra d'un aparei per a netetjar els con-
tenidors, no arriben a les dues-cents mil pts.

5. - Respecte de l'abocador del ferns, la Comissió,
sense potestat d'execució, esta fent gestions amb els
velnats per proposar solucions als perjudicis que l'actual
abocador CONTROLAT.

Aquesta solució és però provisional, perquè  s'haurà
d'esperar que el govern Balear posi en marxa, definiti-
vament, les directrius aprovades pel Parlament Balear
sobre l'eliminació de residus sòlids urbans, que passa
per transportar, eliminar i reciclar els ferns a una planta
central que ben bé podria ser Son Reus.

6. - Apart les xifres anteriorment esmentades, el Sr.
Jaume Palmer, oblida que s'ha aconseguit subvencionar
la compra de contenidors en un 80% i que, està nego-
ciant, amb bones perspectives, una subvenció del 60%
del cost dels camions.

També oblida que a l'Ajuntament, hi ha un "paquet"
de 7,5 milions de pts. en concepte de rebuts impagats.

7. - Finalment hem reconèixer, que la posta en marxa
de les millores del servei Municipal de recollida dels
ferns, tal vegada sigui lent o no tengui la rapidesa desit-
jada pel molts, però això no és degut a la inviabilitat de la
Comissió Informativa, a l'estat actual de paràlisi de
l'Ajuntament, i, sobretot, a la manca de coliaboració per
parte seva, Sr. Jaume, perquè el que manca ara mateix
és obstaculizar el procés, tant, que aviat li hauran de dir
"Mestre posapegues".

Per aims), el Grup municipal socialista, juntament amb
el Grup Independent, va proposar al Batle el nomena-
ment de D. Antoni Val.caneras Coll, regidor de UM, com
a regidor delegat per a la gestió d'aquest servei, motivat
per la seva bona disponibilitat en la posta en marxa de
les millores.

Sempre hem dit que la nostra proposta era un docu-
ment millorable, una eina de treball o punt de partida i ai-
xi va esser acceptat per la majoria dels regidors, tenint
en compte els més de set anys en què la gestió política
d'aquest servei havia estat totalment abandonada, sen-
se fer-hi gens d'inversió ni tant sols en el seu manteni-
ment.

El nostre Grup, finalment, vol agrair l'activa col.labo-
ració dels regidors Miguel Puig Pastor, Antoni Val.cane-
res Coll i Placid Perez Pastor.

No el que agrada,
sinó el que aprofita

Llorenç Lladó Calafat

Voldria oferir-vos una
breu reflexió per a contribuir
a que visquem amb una ma-
jor profunditat i amb una
millor qualitat el que en deim
la Quaresma.

Vivim tots a la recerca
del maxim plaer; una recerca
que es manifesta en formes
molt variades: la peresa, el
sexe, la gula, el passotisme,
Ia mentida, el robo, el domini
sobre els altres, la comodi-
tat, l'absència de Déu, la
manca de vida espiritual...

Cercam el que ens agra-
da. Fins i tot sentencia la sa-
viesa popular: No és bo el
que es bo, sinó el que agra-
da". I ens oblidam de cerca
el que ens aprofita, el que fa
loé al nostre procés d'huma-
nització i de creixement com
a cristians, com a fills de
Déu i germans, dels altres(

construint una família, un
poble, sense tans de crulls i
decepcions, i amb més par-
ticipació i esperança.

La Quaresma es temps
de gràcia i de perdó, er po-
sar-nos a punt. A punt de
caminar cap a la vida nova
de la Pasqua: una nova hu-
manitat, una nova creació,
uns cels nous, una terra no-
va, i una mar neta, sense
ciment.

Tres ajudes tenim per el
camí: l'oració, viscuda com
ens diu Jesús; la I limosna,
feta com Jesús ens indica; el
desjuni, practicat com ens
mana el Senyor.

Qui ho pot entendre i viu-
re, que li aprofiti. Qui ho vul-
gui entendre i viure, que ho
demani. Al qui no li interessi,
que el Senyor ii faci arribar
tambélasevabondaU

Els Infants, receptius als drets humans.

Veu d'Església

Gloses desbaratades
Miguel Perelló

Fa estona que no dic res,
comenc a agafar proaga;
diuen que el senyor Solchaga
perilla deixar-mos secs.
A aquell queva net i net
poca por li fan es lladres.

No he vengut per criticar,
quecriticar no es lo meu;
molts feim de "Pere Mateu"
I qualque pic feim s'albardà:
quan es tracta de pagar
atots mos sol sebre greu.

Vos vaig prometre tornar,
jo sempre he estat cumplidor;
hem acabat sa tardor
i s'estiu començarà
a lo millor arribarà
Ia fi des nostres dolors.

Ara ja hem passat Nadal
irnos hem fet ses dents netes;
hem acabat ses pessetes
i ses ganes de sarau.
Es que vivim d'un jornal
molts de pics feim teresetes.

Trobau que heu deixem anar
i demanem a s'any nou
que no mos mogui renou
i mos ajudi a dur es feix
que no sigui igual que aqueix
que no mos plogui a redols.

Que "para seguir adelante"
estiguem dins bon camí;
poguem arribar a la fi
sense menester "trasplante":
o feim una Espanya "boyante"
o be mos ferem sentir.

No sé si II deman massa:
en acabar contarem!
Si s'estiu es repelenc
prendrem s'ombra enmig de plaça.
Mentres duguem pa a butxaca
es segur que menjarem.

El túnel, proponents des verds.
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Al demana a les autoritats
centrals i autonòmiques que
prenguin mesures perquè
formació sobre drets humans
sigui realment part del sistema
educatiu, s'exigeixi en els pro-
grames oficials i formi part de la
formació dels docents. Aixi ma-
teix, assenyala que es necessà-
ria l'elaboració de plans i desti-
nació de pressuposts perquè
en tots els centres educatius hi
hag materials didàctics i divul-
gatius disponibles sobre drets
humans.

La reforma del sistema edu-
catiu i dels continguts de l'en-
senyament es una oportunitat
irrenunciable per a aconse-
guir-ho.

"Són enfora de complir-se
les recomanacions realitzades
el 1968 per l'Assemblea Gene-
ral de les Nacions Unides, a
més de les fetes per d'altres fò-
rums internacionals -com el
Parlament Europeu o el Consell
d'Europa-, sobre l'ensenya-
ment progressiu d'aquesta ma-
tèria en els programes de les
escoles primàries ì secundà-
ries", ha assenyalat Al.

AI ha elaborat una guia di-

dactica actuals dels drets hu-
mans, així com del treball de les
institucions i de les organitza-
cions no governamentals per a
abolir-ne les violacions, és ac-
tuament molt poc present en
els centres educatius, i  pràcti-
cament d'una manera voluntà-
ria i artesanal. Al demana a les
autoritats educatives que inten-
sifiquin els seus esforços per-
què, de la reforma del sistema i
dels continguts educatius, se'n
derivin nous canals per tal que
l'estudi dels drets humans sigui
un fet habitual, i no excepcional,
en les aules.

Els Grups d'Al, en 45 locali-
tats espanyoles, realitzaran du-
rant els pròxims mesos dese-
nes de contactes amb institu-
cions, associacions juvenils i
centres educatius, amb la finali-
tat d'impulsar els objectius
d'aquesta campanya.

Al demana als joves i pro-
fessors interessats a rebre in-
formació sobre la xarxa
d'apel.lants i/o sobre la guia di-
dàctica que s'adrecin als grups
d'Al, carrer Sant Guillem 26,
Palma, o a l'apartat de correus
50.318 de Madrid.

El passat 17 de febrer a
Campanet, tenguérem la tercera
Trobada dels Verds de Mallorca.
En ella concretarem les futures
línies d'actuació de la Campan-
ya per la Desnuclearització, que
queda ampliada als parallamps
radioactius i altres tipus d'utilit-
zació de l 'energía nuclear. Tam-
bés es va -proposar estudiar la
possibilitat de posar un conten-
ciós a l'Estat, per incompliment
d'una de les condicions del refe-
rémdum OTAN.

La propera campanya que
anomenam Moratòria Ecològica,
la voldríem donar a conèixer
amb una acció—festiva de pro-
testa, pel que significara el Tú-
nel aper a la serra de Tramunta-
na i a Sdler en particular.

Com a darrer punt tractarem
de preparar el Congrés Consti-
tuyent dels Verds de Mallorca,
pel que es crearen unes comis-
sions per a preparar les ponèn-
cies base: una per fixar els fo-
naments filosòfics i politics del
projecte verd, i l'altra del tipus

d'organització que volem.
Agues dissabte dia 10 de

marc, tenim convocada la pro-
pera ASSEMBLEA LOCAL
DELS VERDS; A Can Dulce a
partir de la set i mifia del cap-
vespre, amb el següent ordre
del dia:

-Informació de la darrera
Trobada dels Verds a Campa-
net.

- Redactar l'escrit d'adhesió
a la campanya dels Amics de
l'Entorn, per evitar la construcció
del Port Esportiu.

- Proposta de participar a
una acció-protesta al Túnel.

- Com ens podem financiar?
-Altres temes.
- Ronda d'acudits.
Estau convidats a partici-

par-hi tant dones, com homes,
jovenetes i jovenets, especial-
ment tota persona sensibilitzada
no tant sols pel pacifisme i l'eco-
logia, sine especialment per una
major i millor qualitat de vida,
tant del medi ambient i consum,
com de les relacions humanes.

Drets humans, formació
permanent a l'escola

Amnistia Internacional

Dissabte, assemblea locals
dels Verds

Els Verds
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El Taller Ocupacional: Una petita empresa

Una vintena de minusválids i un equip de
mestres treballen cada dia com a artesans

El Taller Ocupacional "Estel Nou" és un centre
de feina pels minusvAlids sollerics i depen de l'as-
sociació ASAN I DESO.

Encara que no ho és té les condicions d'una pe-
tita empresa i a més, els treballadors estan asses-
sorats per un equip de monitors: Aina Ripoll, peda-
goga, M. Victória Morell i Tomas Arbona profes-
sors d'EGB, i Margarita Martínez, monitora.

L'activitat d'"Estel Nou" començà ara farà deu
anys al Casal d'Els Jardins, més tard estaren a Ses
Escolâpies i també a Ca'l Bisbe, local que es troba-

Maria Ignasia

va en molt males condicions. Des del curs
1.985-86, són a Ses Marjades, locals que han ocu-
pat progressivament: Primer l'Ajuntament cedi a
precari un dels blocs de Ses Marjades, l'any 88 po-
gueren emprar una planta més del segon bloc, i fa
unes setmanes han sol.licitat la planta baixa
d'aquest segon bloc. Si l'Ajuntament cedeix a
ASANIDESO aquesta darrera planta, l'Estel Nou
podrà disposar de tot l'edifici de l'antiga escola de
Ses Marjades i contribuirà a conservât- tot un centre
que feia anys que estava tancat.

La Comunitat Autònoma, INSERSO, l'Ajuntament, Sa Nostra, el CIM iels
socis d'ASANIDESO, financien el taller.

Els minusvitlids treballen i estan ben atesos. Malgrat això, hi ha families que no accepten dur-hi els seus fills.

En Tomas Arbona que es
el responsable del Taller Ocu-
pacional "Estel Nou", ens
explica moltes coses sobre la
feina d' aquests treballadors:

Pregunta.- En qué consi-
teix una jornada de feina
d'aquests minusvalids?

Resposta.- Mira, aquí els
minusvalids comencen a tre-
ballar a les nou del mati fins a
les cinc de l'horabaixa. Tenen
dues hores per dinar i descan-
sar.

P.- Quants treballadors
estan ocupats en el taller?

R.- Ara són vint.
P.- Per6 el centre és una

escola o no ho és?
R.- No, no es una escola.

Tots els minusvàlid tenen més
de 16 anys, i aquí pretenem
que ocupin el seu temps tre-
ballant en coses que els fan
sentir útils.

P.- Abans has dit que
també dedicaveu algun temps
als aspectes socials?

R.- Si. Encara que no sigui
prioritari, dedicam part del
temps a la socialització i cultu-
ra. Es necessari cuidar els ha-
bits de conducta (neteja per-
sonal, parlar correctament...)
perquè els minusvafids no si-
guin rebujats, d'entrada, per la
mateixa societat.

P.- Ide cultura?
R.- El nivell cultural es

molt limitat, i des d'enguany
feim uns programes adaptats
per EGB, relacionats en temes
generals d'educació: Educació
Vial, Elaboració de l'oli, i altres
temes de natura i agricultura,
relacionats amb el tallers.

Eis tellers

P.- Quina finalitat té un
Taller Ocupacional?

R.- La idea del centre es
fomentar habits de treball i de
comportament que facilitin la
integració social del minusvà-
lid. Per aconseguir, actuam en
dos camps: terapia ocupacio-
nal (reeducació a través del
treball), socialització i cultura-
lització.

R.- A més de la terapia en
si, i els aspectes socials i cul-
turals el centre disposa de
menjador, totalment gratuit,
com tot el demés, i del qual
s'en ocupa na Magdalena
Rullan.

El benefici

P.- Cobren per fer aques-
ta feina?

R.- Si, ells disposen d'un
sou per la feina constant al
taller, sense fer feines extres
cobren unes 750 pts cada
setmana, per?) a més cobren el
benefici trimestral.

P.- Que és aquest benefi-
ci?

R.- Es el que poden treure
de les ventes del material que
elaboren. Normalment cada
any feim una exposició a la
Creu Roja, i participam a la Fi-
ra d'Artesania, per Sa Fira.

P.- Fan algun altre tipus
de feina a més de la d'artesa-
nia?

R.- Si, per exemple, han
confeccionat capells i trompe-
tes per l'empresa Eurocarna-
vales. Fan servilletes encarre-

gades per la fabrica Mayol, i
durant un temps omplien cap-
ses petites de material que
s'havia de comptar (endolls,
tatxes...) per la ferreteria
Bernat.

P.- En teniu molts
d 'aquests encàrrecs?

R.- No. De fet un del
grans problemes que sens ve
plantejant es augmentar la
rentabilitat del taller: Es ne-
cessari trobar altres vies de
comercialització. També per
primera vegada enguany hem
anat a collir olives a tant el Ki-
lo,

P.- Es positiu pels minus-
vàlids, treballar per encarrec?

R.- Si, a més de ser un
guany, veuen que poden fer
feines que la societat els de-
mana. Per altra part, també re-
sulta profitós, económicament,
per aquestes empreses.

Educació Especial

P.- Teniu relació amb les
aules d'Educació Especial
d 'Es Puig?

R.- Si, precisament
aquest any sera el primer que
uns alumnes entraran aquí i
hauran fet l'ensenyança basi-
ca en educació especial. Du-
rant aquest any han vengut al
taller dos pics a la setmana i
en començar ja sabran treba-
llar en algun taller.

P.- Són ells mateixos que
trien la feina a fer?

R.- Si, però primer passen
per tots els tallers, i Ilavors po-
den saber quins els hi agrada
més i amb quins hi troven més
profit.

Projectes

P.- Quins projectes teniu?
R.- El més inmediat es

poder aconseguir que l'Ajun-
tament ens cedeixi la planta
baixa del segon edifici de Ses
Marjades. Necessitam més
espai i el podriem acondicionar
a les necessitats dels defi-

cients com hem fet amb le
altres sales.

P.- I a part d 'aixe)?
R.- Bé, hi ha dues cose:

La primera, que ja hem cc
mentat un poc i preocup
sempre, es obtenir més rentz
bilitat a la feina que fan els m
nusvalids, més mercat, mé
encàrrecs i altres vies de cc
mercialització. I l'altra es cree
un Centre Especial de Treball.

Centre Especial de Treball

P.- De gué es tracta exac
tament?

R.- Un Centre Especial d(
Treball consisteix en una peti
ta empresa que ha de dona
cabuda a set minusvalids, i E

més, s'ha d'autofinanciar.
P.- / que vos ha animat E

fer un centre agrícola?
R.- Sobre tot perquè hi ha

una série de minusvalids ca-
paços de fer una feina produc
tiva, amb un sou i assegurats.
Després, amb l'hivernacle,
hem comprovat que aquests
tipus de feines són molt apro-
piades per ells.

P.- Vols dir que no rebrà
ajudes de cap organisme?

R.- Si, de fet, els organis-
mes públics, contribueixen a
crear el centre i a financiar les
instal.lacions, me) després es
preten que es tregui suficient
per obtenir beneficis.

P.- / de qué sera el que
voleu muntar?

R.- Serà un centre de
modalitat agrícola. Es tractaria
de recuperar una petita finca i
treure un profit de la terra i
dels animals de granja.

P.- Ho teniu molt avançat
el projecte?

R.- No gaire, no. Necessi-
tam una extensió de terra,
amb aigua per regar, que po-
dria deixar-nos el Ajuntament o
arribar a un acord amb qualsol
propietari. Llavors, podrem
elaborar un projecte que la CA
i INSERSO hauran d'aprovar i
subvencionar.

P.- Quin tipus de feina
realitzen?

R.- Estan organitzats en
tallers. Treballen en diferentes
feines artesanes: els teixits
(fan macramé, estores, cosir,
estirar tapetes de randa), la
cerámica i feines d'agricultu-

ra
P.- Agricultura?
R.- Si. Construírem un pe-

tit un hivernacle (de 60 m2), en
el que hi feim practiques de
cultius (gladiols, i mongetes).

P.- Quins serveis dóna al
minusvalid el Taller?

CAN LAU
Carnicería - Charcutería

Volatería
C/. La Luna, n°4. Tfno. 63.01.29



Espectacular imatges d'escalada, a les parets de l'institut.

Molt de Tallers i Conferències per
als alumnes de B.U.P.

Alegria, sevillanes, moments de ball i esbarjo.

Les Ilicències d'obra foren les úniques decissions importants

Amenaces, insults i males formes
foren la tònica general del Ple

El passat ple ordinari corresponent al mes
de marc celebrat el dijous dia primer va tans-
córrer com ja ve essent habitual en un am-
bient de discusions. Des del primer punt de
l'ordre del dia, l'aprovació de les actes ante-
dors, sorgiren ja les discrepancies dels porta-
veus de l'oposició, que no dubtaren en refe-
rir-se a manipulació de documents públics. El
batle va aprofitar el moment com en altres

ocasions per donar la culpa d'alguns fets al
secretad de la corporació, que aquell dia no
es trobava present. L'oposició va aprofitar
l'ocasió per recordar que les relacions amb el
secretad es començaren a deteriorar quan
xocaren els interessos personals de cada ú.
El batle Repic va replicar acusant els regidors
del Grup Independent d'estar somesos al dic-
tat del secretad Pérez Ramos.

Gabriel Merci.

El primer punt de l'ordre
del dia del ple ordinari corres-
ponent al mes de març era el
de l'aprovació de les actes an-
teriors. En aquest punt, a pri-
mera vista de simple tràmit,
es va desencadenar una dura
conversa entre Amador Cas-
tanyer, del Grup Independent,
I el batle Antoni Arbona. Al pa-
reixer el Grup Independent va
trobar alguns errors al llegir
les actes, algunes que eren
simples equivocacions i altres
que eren errors greus. En
aquest moment el batle Arbo-
na va llançar unes acusacions
contra el secretari Manuel Pé-
rez.. "El secretan fa quatre me-
sos que no ve i ha deixat coi-
xa l'administració d'aquest
ajuntament. Els funcionaris
fan tot el que poden, però si,
per exemple, ens trobam co-
rrespondència entrada a
l'ajuntament el dia 9 de febrer
que fins el dia d'avui (1 de
febrer) no passa a secretaria
és qüestió del secretan Si fos
responsable vendia cada dia,
com abans, i no passarien fets
com aquest. Ara mateix li to-
caria ser aquí; jo no crec que
a aquestes hores hagi hagut
d'assistir a cap acte oficial
coma Conseller del CIM".

Igualment, dirigint-se al
Grup Independent, Arbona els
acusé de dir en el ple "allô que
el secretari us ordena".

Amador Castanyer, va
respondre al batle nombrant
els errors trobats a l'acta, atri-
buint-los a Arbona: "Vostè no
pot dir que en un ple s'hagi
aprovat per unanimitat un
passeig peatonal a la Platja
per 200 milions de pessetes
quan ni tan sols s'ha comen-
tat a un pie i, a més, a vostè
han dit que aquet projecte és
una merda"

Castanyer va advertir que
"si es continua redactant les
actes d'aquesta manera, ens
querellarem per falsificació de
documents".

Per la seva banda, el
PSOE, per boca d'Andreu Pi-
zà, va recriminar el batle que
"durant deu anys la seva rela-
ció amb el secretan Manuel

Pérez ha estat molt bona fins
que s'han mesclat els interes-
sos particulars. Ja está bé de
criticar el secretari' . Seguida-
ment el grup socialista també
va nomenar els errors que ha-
via trobat a l'acta, petits de-
talls sense gaire imPortáncia.

El batle va assegurar que
els errors es rectificarien.

Antoni Valicaneras renún-
cia a una comissió especial

Després es va donar
compte del nombrament
d'Antoni Vallcaneras, d'UM,
com a president de la Dele-
gació especial en matéria que
afecta a tot el relacionat amb
el Servei de Recollida Domici-
liària de Ferns després de
l'acord adoptat fa un mes
respecte a la millora del ser-
vei.

Vallcaneras va prendre la
paraula per anunciar la seva
renúncia a aquest càrrec
explicant que ho feia degut a
Ia Moció de Reprovació pre-
sentada pel PSOE feia uns
dies contra Arbona. Aquesta
havia estat presentada per,
entre d'altres motius, la dei-
xadesa en l'aspecte de la re-
collida de ferns. El PSOE es
va voler disculpar, ja que
aquest escrit es referia a l'es-
tat dels últims set anys, i no
als darrers intents per millorar
el servei, i va solicitar que es
repensés la seva decisió. El
PSM, que abans no havia en-

trat en la polémica referent als
errors de les actes, també va
demanar que reconsideres la
seva positura. No obstant
Vallcanerasva dimitir.

En aquest moment el
PSOE va acusar el batle "d'in-
tentar manipular el tema de la
municipalització de la recollida
de ferns per tal que no es du-
gui endavant  i Vallcaneras va
defensar el batle.

Depuradora

Seguidament es va donar
compte de la desestimació de
la sentència de la Sala del
Contenciós Administratiu del
Tribunal Superior de Justicia
de les Balears sobre el recurs
interposat per Andreu aver
sobre suspensió d'acord de
l'acord pres pel ple de l'ajun-
tament el mes d'octubre del
88 respecte a l'adquisició dels
terrenys per la ubicació de la
nova estació depuradora.

Obres

En l'apartat d'obres, set
dels vuit espedients presen-
tats foren aprovats. El PSOE i
el PSM es varen abstendre en
aquells expedients d'urbanit-
zacions que tenen deficièn-
cies d' infraestructures.

Cal dir que la regidora del
CDS, que havia presentat
dimissió del seu càrrec unes
hores abans, no va assistir al
ple.

Amador Castanyer protagonitzb les amenaces.

Plats preparats

LES GOURMETS
Pollastre a l'ast

Obert diumenges
Plaça Mercat. Teléfono 630309

ALPARGATERIA

CA'S SARRIER
Hijos de Miguel
Bernat Frontera

Carrer de Sa Lluna, 10
Teléfono 6309 68

SOLLER

4%70
Mola 23 te:3C43
SOUES

ROPA DE HOGAR
ROPA INTERIOR

TELAS Y CORTINAS

INSTALACIONES Y
REPARACIONES ELECTRICAS

GAMBIE AL 220 V.
r. 41	
Clectra I

Mazu Antonio Maura, 10
Telefono: 63 29 46
Telifono partiorlon
63 29 76y63 29 26
SOLLER (Mallorca)
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Setmana Cultural Sessió Plenaria  

Dilluns, dimarts i dimecres
de la setmana passada l'Insti-
tut de Batxillerat "Guillem Co-
lom Casasnovas" va celebrar
la setmana cultural. Els orga-
nitzadors volien mitjançant les
jomades culturels que es va-
ren dur a terme fer més lúdica
l'activitat docent i, sobretot,
aconseguir la participació de
l'alumnat.

Enguany es varen pro-
gramar tota una serie d'activi-
tats que es desglosaven ja en
tallers, ja en conferencies. La
majoria de tallers es repetien
cada dia, la qual cosa signifi-
cava el poder aprofundir en la
matèria en que es participava.

Els tallers que es varen ce-
lebrar varen esser: taller de
Màscares, d'Acrobàcia, Ball
Modern, Cuina, Sevillanes,

Auques, Ball Modern, Micros-
copia, Karate i de Video. D'al-
tra banda dimecres hi va ha-
ver, també, un taller d'Escala-
da que va ésser, sens dubte,
l'atracció central de tota
aquesta setmana cultural/90.

Pel que fa a les conferèn-
cies, dilluns en B.J.B. Celià va
fer una conferència sobre as-
tronomia, acompanyada de
projecció de diapositivas i
amb música de fons. Dimarts
hi varen haver dues conferèn-
cies alternatives, una sobre
Vol Iliue (Ala Delta) per part de
Guillermo De La Torre i l'altre
sobre Art Floral feta per na
Marguerite de "Floristeria So-
nia". L'última conferencia va
versar sobre el món de les
coves, Espeleologia.

Finalment, també s'ha de

constatar que hi hagué una
série de competicions espor-
tives, concretament d'Escacs,
Bàsquet i Fútbol.

Els guanyadors d'aques-
tes competicions varen ésser
Joan Vigo Aguilo d'Escacs,
alumnes de COU Futbol i
Bàsquet.

D'altra banda, també,
s'organitzà dins aquesta set-
mana un concurs de poesia
en motiu del "Centenari del
Naixement del poeta solleric
Guillem Colom i Ferre".
Aquest concurs estava adre-
çat a a lumnes de BUP, COU i
F.P. de les Illes. S'hi presenta-
ren més de vint poemes i el
guanyador va esser en Tomás
Paris Hidalgo, alumne de
COU de l'I.B. "Guillem Colom
Casasnovas" de Sóller.



La visita del Isleño supona un altre partit vital i a la
vegada decisiu pel &Slier. La misiá és clara i determi-
nant: vèncer i distanciar a un altre rival directe en qua-
tre punts, més gol-averatge, que serien en realitat
cinc, distancia prácticament insalvable per les poques
jomades que queden, i més tenguent en compte que
l'equip de Maó ha de rebre a casa encara a rivals tan
dificils com els Portmany, Alaior i Peguera, entre d'ai-

tres. El Sóller és un equip clarament transformat, i per
suposat, favorit clar pel partit de passat-demà. Tots
els mitjans informatius de Menorca coincideixen en
afirmar que el Sóller meresqué un molt millor resultat a
"Los Pinos". Magnifie el segon temps del equip que
capitanea Nadal. Tan sols la pésima sort, les barres i
el defensor Lluc, impediren un empat que haguès
reflexat molt millor el que passa sobre el terreny.

Retoma n'Edu. L'equip de la Vall tomarà a presentar la formació de gala

Guanyar i apuntillar a Hsieh°,
un objectiu al abast del Stoller

La presió sollerica a la segona part, fou asfixiant. Es pot veure una magnifica tribune del camp de"Los Pinos".
Si les previsions no fallen (ni l'Ajuntament tampoc), a Can Maiol hi haura la temporada que ye, una instal.lació

molt similar. (Foto Toni Oliver).

Una xerradeta

Bussi: "Mos salvarem
sense problemes"

Toni Oliver

Amb un sol partit, Joan
BauzA "Bussi", s'ha aficat al
públic de Seller a dins la but-
xaca. Encara en edat de juve-
nil, va debutar amb el Margari-
tense a Ill Divisió. Davant la
continua progresió en el seu
joc, l'Atlètic Balears va acon-
seguir els seus serveis, jugant
amb companyia de Xiu, dues
temporades a Il Divisió B. Per
raons de treball (fa de depen-
dent a una botiga de modes
per home a Via Roma), ha
vengut jugant últimament als
Soledad i Collierense).

-Com va ser Joan el teu
fitxatge pel Seller?

- En primer Hoc Toni, gra-
des per donar-me l'ocasió de
dirigir-me a aquesta marave-
llosa afició sollerica, a traves
de VEU DE SOLLER. Bé, va se
el meu germa Tia, ex-jugador
del Montuïri que me va dir que
el Seller necessitava davan-
ters. Vaig venir a un entrena-
ment, l'entrenador va donar de
seguida el seu vist i plau, i ja
vaig debutara Felanitx.

- Satisfet pel teu rendiment
fins ara?

- Si, pert he de millorar.
Sobretot en l'aspecte físic.
Tenguem en compte que en el
meu darrer club, el Collerense,
tan sols entrenaven dos dies
per setmana i rai. De tots mo-
dos, amb un mes amb el
Sóller, ja començ a estar millor.
Encara falta.

- Estas jugant en la demar-
cació idemea?

-Si, si. Sempre ho he fet
de mitja punta avançada, tant

per un costat com per l'altre.
Aqué me sent molt a gust.

- Parlem del Sóller i de les
possibilitats de salvarse...

- No tenc cap dubte de
que mos salvarem, i endemés
sense problemes. L'equip te
qualitat, força, agresivitat. No
hi haura cap problema. Amb
aquesta afició, que és lo millor
que m'he trobat en tots els
anys de la meva carrera, és
del tot impossible pensar en
un descens. També vull resal-
tar el magnífic ambient a nivell
de plantilla, factor igualment
molt important, i que fa que te
sentis a gust i que el teu ren-
diment sia òptim a la vegada.

-I si parlassim del partit
d'Alaior?

-Bono, increible. Si a la
primera part, dugueren l'inicia-
tiva, a la continuació, els ha
mos manjarem totalment. El
pal de Got, el xut de David, i
una jugada per va passar per
aft a molta gent, va ser el pe-
nal que a mi me ferem a dos
pans dins l'àrea. L'Arbitre la va
pitar a fora, pert puc assegu-
rar que va ser ben a dins. Va-
rem mantenir el nivell de joc
que és lo important. Millors re-
sultats ja vendrAn, i seguits.

- Per últim, Bussi,
ha de caure...

- Si, si, i a més clarament.
No sembla trobar-se precisa-
ment en un moment de joc
molt do19. Per la nostra part,
intentarem jugar al nivell del
segon temps contra el Lloseta,
per assegurar el resultat.

-Un marcador?
- Per exemple, Sóller, 3 - Is-

leño, O.
-Déu t'escolt, estimat...

RESULTATS I CLASSIFICACIO
Uosetense - Pot-many 	
Alayor - SOLLER 	
Isleito - Maganova-Juve 	
Radio C.M. - Cola D'Or 	
Poidense - P. Cristo 	

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

JO

Manocor - Cardessor 	
C. Paguera - Constancia
S. Ponso - Ferrerías 	
Arenal - Hospitalet 	
P.Sta.Eulalia - Felanitx

L 	 P	 GC

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

Postes

Manocor 	 26 17 6 3 58 21 40+14

Portmany 	 26 13 8 5 41 26 34 +8
Mayor 	 26 9	 15 2 42 13 33 +5
Colo D'Or 	 26 13 7 6 50 30 33 +7
Cade Paguera 	 26 11 7 8 55 27 29 +3
Radio C.M. 	 26 12 5 9 36 33 29 +1
Moganova-Arns 	 26 11 6 9 39 37 28 +2
Santo Ponta 	 26 7	 13 6 31 28 27 +1
P.Sta.Euialia 	 26 10 7 9 31 32 27 +1
Poblense 	 26 11 5 10 35 40 27 -1
Ferrerias 	 26 11 5 10 28 35 27 +3
Constancia 	 26 7	 11 8 25 26 25 +1
Cardessar 	 26 7	 9 10 22 32 23 -1
SOLLER 	 26 7	 8 11 29 37 12 -4
Hospitalet 	 26 6 	 10 10 31 42 22 -2
Arenal 	 26 6	 9 11 27 51 21 -5
Isleño 	 26 8 	 4 14 28 45 20 -8
Porto Cristo 	 26 7	 4 15 28 43 18 -6
Llosetense 	 26 5 	 8 13 34 53 18-10
Felanitx 	 26 5	 7 14 31 50 17 -9

Bens d'Aval!

Restaurant

Comunicam a
clients i amics

que obrim dissabte
dia 17 de Marc.

Reservas: Tel 63.23.81

CA'N TONI REIA
Calle Luna 27 - Teléfono 630424

¡OCHO ULTIMOS DIAS DE NUESTRAS REBAJAS!!
_***_

¡Tome nota, Señora!!
FINALIZAMOS LOS PRECIOS REBAJADOS,

EL SABADO DE LA PROXIMA SEMANA DIA 17
A LAS 13 HORAS

—***-
Aproveche estos pocos dias que quedan, para
hacer sus compras a precios muy convenientes

8	 Veu esportiva
	 Veu de Sóller / 9 de març del 1990

Futbol Divisió

Toni Oliver

Diumenge capvespre, a par-
tir de les quatre i mitja, Sóller i
Isleño es disputarán dos punts
d'or al Municipal de Can Maiol.
En primer Hoc, val a dir que el
Seller és el favorit, si bé, els
maonesos s'ho jugarán tot a una
carta. Sera a bon segur un partit
vibrant i del tot apassionant. El
Sóller te la gran possibilitat de
deixar pràcticament sentenciat
als menorquins.

Un triomf del Seller, situaria
al equip local, quatre punts més
gol-averatge per damunt els
blau-granes. Aquest és l'objec-
tiu clar i Ilampant dels soue-
rics.

El Saner, amb l'equip de gala

Edu, el gran ausent d'Alaior,
tornara. El vibrant migcampista
de Palmanyola, esta més con-
tent que un ginjol. L'han Iliberat
definitivament de fer el servei mi-
litar, per "peus plans" (ningú ho
diria), i es podrà concentrar al
cent per cent en aquesta recta
final. Aiximateix, Guillemet Coll
igualment estarà a disposició del
entrenador.

Sortossament, a Alaior no hi
va haver ni targes ni lesions (tan
sols molta mala llet), i d'aquesta
manera es podrá repetir la for-
mació que entusiasmé el dia del
Uoseta. Vim i ungles.

El increible 3-0 d'Alaior

No queda més remei que
creure-ho, perqué ens hi troba-
vern. Al.lucinació pura. El Sóller
resquillà durant 45 minuts un
empat del tot merescut, i en els
minuts de descompte, dos con-
tracops seguits clefs locals, dei-
xaren un resultat del más injust
que hem vist en molts d'anys.

Superioritat local
31 primer temps

Cal dir en primer Hoc, que
'Alaior ens va causar com a con-
unt, una magnifica impresió. Ju-
jades començades des de da-
rera, al primer toc, per les ales,
imb notable tècnica individual, i

una defensa impecable que jus-
tificà el seu "score" com a millor
del grup. El domini local de la
primera meitat, fructificà amb un
sol gol, de xiripa, fet des de uns
35 metres per Uuc, qui amb
l'ajuga del fort vent de tramon-
tana, va fer que la pilota s'aficés
corn una exhalació al angle (1-0).
Als darrers minuts va despertar
el &Slier i Bussi protagonitzà
dues jugades perilloses sense
incidència per l'oportuna inter-
venció del porter Moll.

Espectacular reacció
salience

En tan sols dir que el potent
Alaior no va "existir" a la segona
part, queda tot explicat. El Seller
va dominar, va superar i va atos-
sigar per complet als locals. El

gol del empat, es vêla venir.
Còrners seguits, treball a fons
per porter, defenses i mitjos del
replegat equip local. Canonada
de Pep Got al pal amb Moll ba-
tut. Xut de David tret per Uuc
sobre la ratlla, domini total. No hi
va haver manera. Ja amb un
Sóller súper llançat, els dos con-
tracops que sentenciaren el par-
t.

La premsa, d'acord:
resultat injust

Tant els mitjans de ra-
dio presents en el camp, com
Ia premsa escrita, coincideix a
l'hora de jutgar el partit. Ve-
gem:

"Diario de Mallorca", en crbni-
ca del seu corresponsal, diu:

-Resultado totalmente en-

garloso y sumamente generoso
para el cuadro de Alaior. El gua-
risme final, no refleja ni con
mucho lo sucedido ayer en Los
Pinos. El fabal es muchas veces
injusto.

"El Día 16", es refería en pa-
rescut termes al partit:

-A pesar del resultado, el
Alaior tuvo muchos problemas
para imponerse a un Sóller que
gozó de muchas ocasiones que
no supo resolver, i que encajó
dos goles (minutos 90 y 91),
cuando había hecho méritos pa-
ra empatar.

Radio Popular de Menorca,
s'expresá en la mateixa línea,
fent menció especial al xut de
Got al pal, a vint minuts del final,
i que hagués pogut canviar i
molt la sort del partit.

Per finalitzar, diguem que
mereix matricula d'honor l'Arbitre
Martin Franco, que va estar pe-
fecte a tot moment. Valga-li que
els resultats de la jornada, tots
ells molt favorables al &Slier,
animaren l'horabaixa i natural-
ment l'expedició. El &flier, tot i
haver perdut, va mantenir la bo-
na línea, la magnífica imatge,
mostrada ja en les jomades pre-
cedents.

Increible 3-0 a Alaior. El Sóller
realitzà un extraordinari segon temps,

però va tenir la sort d'esquena
en els moments decisius



Sa Glosa den Tomeuet
Una cosa és sa panera, i

s'altre sa "panadera"
Estic molt orgullós
de ser solleric
perqué a un poble ric
jugarem com es millors

Es resultat va ser del tot injust
aquest 3-0 que varen encaixar
pet-6 passarem molt de gust
de lo que tots varen dinar

A pesar de sa panera
que mos varen endossà
jo vos vull aconsellà
que en es Restaurant Rocamar
de peix, manjeu "Panadera"

Ara que, amb un catador de vins
com en Juan, vice-president
i amb un gran Gourmet
que es en Toni Oliver
es dinar sempre ha d'anar bé
llàstima! que per mor des vent

duguêssim tanta mala I let
a nes peculiar camp des Pins

Al.lots, no estigueu assustats
que jugau a un gran nivell
sempre hi posau sa pell
i això sol donar bons resultats

I lo que va demostrar sa gran unió
que hi ha a dins sa plantilla
és que ho fèreu de maravella
quant anavem amb s'avió

Que vos cridaren s' atenció
per posar una nota graciosa
que si no era molt hermosa
a tots mos donar valor

I diumenge que vé,
li hem de fer pagar un esclat
hem de posar tot "s'emperio"
per deixar-lo ben esfonsat.

tbol M Divisió

a Tercera, resum de la jornada

sloseta, Illenc i Arenal, sumen
los negatius mós

Port de Sóller, 6 - J. Sallista, 1

Els locals una màquina. Galindo, tres gols més

M.A. Feijáo

Port de Wier: Reynés, Adrover, Freixas,
Vidal, Arbona, Lozano (Vazquez), Serra, Cata-
IA (Femenias), Galindo, Manrique i Alba.

J. Sallista: Carbonell, Martin, \idles, Mar-
torell, Perelló, Gual, López, Hernandez, More-
no, Comas i Gual.

Arbitre: Sr. Gómez Alcantara. Be, encara
que de vegades va seguir el joc de
Amonestá. amb cartulina groga a n'en Freixas i
a n' en Vidal, per part dels locals.

Gols: Minut 2, 1-0, Manrique d'extraordi-
nari cop de cap. Minut 10, 2-0, Galindo des-

. ores de internar-se per la banda, marca de tir
creuat. Minut 21, 3-0, Lozano de fora de
)'àrea, de tir ras. Minut 26, 4-0, centre de Serra
a Manrique, que davant la sortida del porter,

tira per damunt, des de fora de )'àrea. Minut
42, 5-0, Galindo amb una molt hàbil jugada
després de sortejar al defensa i porter. Minut
59, 6-0, Galindo tanca la compte per part lo-
cal, anotant el seu tant número disset. Minut
76, 6-1, Comas en una "melee" marca de
prop.

Comentad: Excel.lent els trenta minuts
del primer temps per part local, en quan a bon
joc i encert de cara a la porteria. Després rela-
xament amb dos gols més, i tan sols a les da-
relies del partit els visitants varen poder es-
curçar distancies.

Partit còmode el del Port de Sóller, bons
camvis de joc, encert cara a porta, i damunt
tot ganes, només sobraren les amonesta-
cions.

Diumenge el Port de Sóller s'enfrontarà al
Ferriolense, en el seu camp.

ll Regional

LANaA EXPOSICION Y VENTA:
C/. Hermano Bianor, if 1

garaje

TALLER MECÁNICO Telé fono 63. 22.01
±[. COLOM

I

LLERTAYbrIgO:

LI I A

(Colegio SAGRADDOS CORAZONES)

A CARGO de
Juan Miguel SEBASTIAN LLADO,

cinturón negro 2° DAN
PARA OBTENER UN MAYOR
RENDIMIEN TO EN TI MISMO

DESARROLLA ESTA ACTIVIDAD
DEPORTIVA. EL KARATE NO SE

APRENDE, SE PRACTICA.
PARA LOS NISIOS, EL KARATE
ES EL COMPLEMENTO IDEAL

PARA TU CRECIMIENTO.

COLABORADOR NAUTICO SOLLER 

4.114/ SALON DE BELLEZA
Dietética y cosmética natural.

Perfumería a base de productos
naturales.

C/. San Juan, 16. Tel. 633875
071005011ER

canylioliver
COMPRAM LLANA USADA

A l'adquisició d'un matal 'as FLEX ó PIKOLIN, li descomptam
Ia seva liana usada.

Voct6no, I - rel. 631288 - SOUER

MO/

Embutidos Aguiló S.A.
CASA FUNDADA EN I 900 	 N .1. F. A. 07002827

TEL. (971)6301 68
(de 8 o 12 y de 2a 6 except() sábados y días festivos)

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

Muebles Marcús
Muebles estilo Provenzal y colonial.

Tresillos clásicos y modernos.
Muebles auxiliares.

C/. La Luna, n* 57. Stiller
Tfno. 63. 1 2.60

RELOJERÍA
SOLLERENSE

Joyeria-Optica-
Revisiones gratuitas
C/. La Luna, n°11 -Só/ler

Tel. 63.09.05

Transports
C. SASTRE

Gas-oil per calefacción
a domicili

Tel. 63 30 49 / 63 03 87
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classificació, el Cala d'Or
perd la segona plaça i es
relega al quart Hoc, en be-
nefici de Portmany i Alaior.

- Per la cúa tot igual,
ocupan els tres darrers
Ilocs Porto Cristo, Lloseta i
Felanitx.

Per la propera jornada
veiem com a partits més
interessants el que juga-
rAn:

- Portmany-Alaior: En la
segona plaça en joc.

- Porto Cristo-Manacor:
El líder s'ha de afiançar a la
classificació.

- Felanitx-Lloseta: 	 Es
jugan la cua.

- Ferreries-Arenal: Pro-
nostic favorable al equip de
casa.

-Hospitalet-Santa Eu-
aria: Pronostic favorable al
equip de casa.

• -Sáller-Illenc: Els locals
Han de "colocar" al Illenc en
zona de descens.

Juvenils

Campos, 4
C.F. Wier, 1

Joan Antoni

Alineació: Tolo, Celia,
Suau, Sacarés, Bernat, Ló-
pez, Carles, Bujosa, Jime-
nez, Carmelo, Aguilar (Bemat
II, Bisbal, Muñoz).

Gols: M. 75, 1-00 Suher. M.
25, 2-0 Barceló. M. 60, 3-0 Bar-
celó. M. 75, 4-0 de penalti
Mesquida. M. 86, 4-1 Jimenez.

Comentari: La primera part
dominaren els locals, duguent
quasi sempre la iniciativa en el
joc, marcant dos gols aquest
temps. Més nivellada fou la se-
gona part, amb alternatives en
les dues porteries per part dels
dos conjunts, sent en Jimenez
el que a quatre minuts del final
va escursar diferencies.

Sóller-Petra, diumenge
en el Camp d'En Maiol

Un encontre força interesant
per la igualtat dels dos revals.
Per una part el Sóller molt fort
darrerament en els partits de
casa i en un bon nivell de joc,
malgrat la darrera derrota. Per
l'altra costat el Petra un conjunt
que ocupa la cinquena posició
a la taula classificatária s'impo-
sà en el partit d'anada a n'el
Sóller per 4-0. L'encontre pro-
met ser molt interessant pels
aficionats incondicionals.

Joan Antoni

Alineació: 	 Alcover,
Pomar, March, Ensefiat,
Rodriguez, San Martin,
Molino, Eugeni, Fonta-
net, Castillo, Castafier
(Arbona).

Gols: Minut 4, 1-0 Po-
mar. Minut 16, 1-1 Alfaro.
Minut 18, 1-2 Pizà. Minut
42, 1-3 Alfaro. Minut 45,
1 -4 Alfaro. Minut 69, 1-5
de penalti Argue.

Comentan: Una con-
tundent derrota del Sóller a

Joan Antoni

Alineació: Gregori,
HernAndez, Josep An-
toni, Segui, X. Valls,
Moragues, Quico, Paris,
Josep Lluís, Valcane-
ras, Martinez (Ribas,
Lluís Valls).

Gols: Minut 18, 1-0
Valcaneras. Minut 22,
1-1 Jaume. Minut 46,
2-1 Valcaneras. Minut
49, 3-1 Valcaneras.

Comentad: Tercer

casa, davant un potent S.
Francesc.

Començaren bé els lo-
cals, dominant la situació.
La prova està en que
s'avançaren en el marca-
dor, sent l'autor del gol en
Pomar. Emperò es vingue-
ren abaix, després de que
els visitants, en dos mi-
nuts, capgirassin el mar-
cador.

A continuació i fins el
final del temps reglamenta-
ri el Sant Francesc fou
l'amo i senyor de l'encon-
tre.

triomf del Sollerense
durant aquesta Tempo-
rada.

La primera part va
ésser molt igualada. Els
visitants es mostraren
molt forts a l'hora de
disputar la pilota, em-
pert, els sollerics més
ben situats sobre el
camp i millors técnica-
ment s'impossaren en
el segon temps, en el
joc i marcador, acon-
seguint una victòria
força justa.

Toni Rullan

-11Ienc-Maganova
Lloseta-Portmany

)-2) i Arenal-Hospitalet
?-3), encontres que aca-
aren amb victõria pels
quips visitants, deixen als
e casa un poc més aprop
e Preferent.

En la mateixa situació
stAn Porto Cristo i

perdedors a Sa Pobla
!--0) i Santa Eularia (1-0),
!spectivament.

-Surten dels llocs de

CARTELERA ESPORTIVA

Dissabte, dia 10
Futbol:
1630 hores U.D. Sollerense-Campanet (Alevins)

Diumenge, dia 11
Futbol
10'30 hores C.F. Sóller-Petra (Juvenils)
1630 hores C.F. Sóller-C.D. isleño (III Div. Nacional)

perill Sóller i Hospitalet.
- Els equips guanya-

dors a casa ho feren tots,
sense encaixar cap gol, al-
guns inclús dominaren el
marcador amb claritat, com
varen ésser els Santa Pon-
ça-Ferreries 	 (3-0);
Alaior-Sóller (3-0); Mana-
cor-Cardessar (3-0); un
altre es decantar per la mi-
nima diferència, el Cala
Millor-Cala d'Or (1-0). Un
encontre acabà emb em-
pat, Paguera-Constància
(1-1).

- Pocas variacions a la

Infantils

C.F. Sóller, 1-Sant Francesc, 5

U.D. Sollerense, 3-P.D.N. Tesa, 1



Segones Jomades de l'Esport Base

Important participació sollerica
Vuit sollerics varen assistir a la celebració de

les "Segones Jornades de l'Esport Base" fetes
a Ciutat els passats divendres i dissabte, dies 23
i 24 de Febrer, que varen comptar amb un plan-
ter de immillorables tècnics, del que només es va
excusar l'absència d'en Victor Esparrago —el po-

lemic entrenador del València C.F.—, que f(
substituit pen Jaume Oliver, Seleccionador Juv
nil de la Federació Catalana de Futbol,
ex—coordinador de Futbol Base del Barceloi
C.F., que ens deleitar amb la ponència "TActi(
en el Futbol Base".

iota &Besfer

Juvenil Masculí
J. Mariana, 67-Syrius Patronat, 56

Important victòria que torna el optimisme a les files solleriques en
torn a disputar el "play-off" pel títol. Rodeles va ser la figura anotado-
ra del equip, amb 24 punts. Es convertiren cinc triples, i caiguèren
eliminats Jaume i el propi Rodeles.

•
Senior Femeni
J. Mariana, 58-Pink, 23

Clar domini de les locals, que sempre comendaren en el marca-
dor. El Pink es presenta amb set jugadores. En el minut 34 es que-
daren en quatre, i acabaren tan sols en dues jugadores en pista.
Pensam que el Mariana no va saber treure profit d'aquesta circums-
tancia, per aconseguir un marcador més ample.

* *	 *
Infantil Masculi
J. Mariana B, 28-J. Mariana A, 64

Partit "fraternal" entre els dos equips locals, amb victòria espera-
da dels "A". Entretingut partir a on es veren jugades interessants.

*	 • 	 •
Infantil Femeni
J. Mariana, 45-Sant Josep, 21

Còmode victòria local davant un Sant Josep que va justificar la
seva precaria situació a la taula. Sense problemes.

*	 •	 •

Juvenil Femeni
J. Mariana, 56-Brisas, 48

Motta igualtat fins el minut 35. Tan sols al final, aconseguiren les
locals, distanciar-se en el marcador. En definitiva, justa victòria.

• •	 •

Cadet Masculi
J. Mariana, 49-Andratx, 89

Malgrat el resultat, no ho va tenir fàcil l'Andratx. Els joves i entu-
siastes components locals, Iluitaren fins al final. Molt bona impresió
va causar l'equip andritxol.

• •	 •

Cadet Femeni
J. Mariana, 37-Santa Mónica, 73

Triomf sense problemes del Santa Mónica que va tenir a un rival
que a cap moment va trobar el seu Hoc a dins la pista.

•

Mini-Bisquet Masculi
J. Mariana, 42-CIDE, 20

Superioritat total dels sollerics, que si haguessin jugat més en
equip, s'haguès aconseguit encara una major diferencia. El bàsquet
és un esport col.lectiu, i això no convé oblidar-ho.

Futbol de Empresa

Veteranos Stoller, 2-EI Porvenir, 1

JACINTO DE SOSA: "Plaza ha sido uno de los principales obstáculos que
han producido el estancamiento del arbitraje".

P4a4Tra.24

C/. Palou, 22. Tel. 633842 01 ProcolorAde Miguel D. Bernat

PAPELES PINTADOS,
MOQUETAS, COLAS,

PINCELERIA, INSECTICIDAS,
ARTICULOS LIMPIEZA,

PRODUCTOS PARA PISCINAS,
ARTICULOS PARA ARTISTA,

PALOU, 22
TELEFONO 63 3842

SOLLER (Mallorca)

ernaBDROGUERIA

PARA FACHADAS,
INDUSTRIAS,

DECORACION Y MARINAS

Mes de març obert:
Divendres, dissabtes

i diumenges.
Passeig Platja d'En

Repig, núm. 38.
Teléfono 63.14.06 —

Port de Sóller   

PESCADOS
LA CONCHA

Horario:
De9a13h.-De17,30020h.

Sábados tarde abierto

C/. de la Mar, s/n 

SASNOVAS 

fRitlUttIFICOS
REFRIGERACION INDUSTRIAL, BOTELLEROS, VITRINAS,

ARMARIOS, CAFETERAS, COCINAS INDUSTRIALES,
CAMARAS FRIGORIFICAS, AIRE ACONDICIONADO,

SERVICIO TECNICO POST-VENTA
Coffer , de So Mar, 153- Tel. 630171 - 071005011ER   

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.

Ca'n
Bibi

FERRETERIA
Armería

Luna, 12
Tel. 63 04 47

SOL LER
(Mallorca)
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Basque? Esport Base  

Viajes Sóller: Buades, Raja,
Sema, Ufarte, Valls, Agustin,
Iriarte, Santi (Manrique), Héctor
(Joan Antoni), Girbenti Clue.

Arbitra Sr. Vicente López, regu-
lar.

Goles. Iriarte y Serna por parte
local y Vazquez por los visitantes.

Comentario: Primera parte muy
igualada.

Se adelantaron los visitantes en
el marcador, aunque hubo gran po-
der de reacción por parte de los Ve-
teranos y a mediados de la segun-
da parte Iriarte de cabeza, a pase
de Serna, y 10 minutos antes de fi-
nalizar el encuentro, Serna, des-

pués de recibir un buen servicio hi-
zo un regate en el área y cruzó el
balón al palo contrario, consiguien-
do el gol de la victoria.

Delirio en los Veteranos que
veían que después de ir perdiendo
se hacían con los dos puntos, en un
encuentro que fue muy duro, aun-
que en ningún momento hubiera
brotes de violencia.

Resumiendo, justa victoria de
los Veteranos, que de los ocho pun-
tos en los últimos encuentros, han
conseguido siete.

Para mañana se enfrentarán al
D. Maganova en el campo del mis-
mo.

Joan

Els assistents sollerics

Entre els asssistents solle-
rics es trobava Marcelii Got,
Llicenciat de E.F. de la I.N.E.F. i
Cap del Departament d'Esport
Escolar del Govern Balear, que
a més fou un dels conferen-
ciants, tocant el tema de la
"Psicopedagogia de la prepa-
ració del nin futbolista".

Els restants representants
locals en aquestes Jomades
del Futbol Base foren l'entre-
nador del Santa Ponça (Terce-
ra Divissió) Jaume Frontera,
l'ex-entrenador de l'Eivissa (2a.
Divisió B Nacional) Bartomeu
Darder, (l'entrenador del Sóller
Infantil), Miguel Bastard (l'en-
trenador del "Sollerense" aleví,
Andreu Pons, (I' ex-entrena-
dor del Sporting Sóller), Joan
Antoni Castafier, i els tècnics
en ciclisme Valenti Puig i
Joan Oliver.

L'acte d'inauguració fou
presidit per el Cap de la Co-
missió d'Esports del Conseil
Insular Andreu Riera, i la
cloenda pel President del Con-
seil Insular Joan Verger.

Les Jomades, continuació
de les de l'any passat

Les Jornades, organitzades
per l'equip de medicina espor-
tiva del CIM, venen a ser la
continuació de les de Futbol
Base fetes l'any passat en el
Teatre Principal.

La primera jornada

A la primera jornada hi par-
ticiparen en Joan Antoni Prat
(Director del Centre d'alt ren-
diment de Catalunya) parlant
damunt la "Preparació Física
del nin futbolista". En Marcel.lí
Got que va desglosar la "Psi-
copedagogia de la preparació
del nin futbolista. En Miguel

Bonnin (Seleccionador del Tro-
feu Benjamí) que ens va expli-
car la "Metodologia i criteris per
formar la Selecció de Benja-
mins". L'arbitre Bartomeu Riera
Morro, i el sempre polemic
ex-Arbitre i periodiste Jacint de
Sosa parlaren de "L'arbritatge
en el Futbol Base", conferencia
molt sucosa i a la que
l'ex-col.legiat menciona: "Soy
un poco la conciencia desde
fuera que conoce lo de dentro,
que trata de decir que es lo
que se está haciendo mal... El
arbitraje del fútbol base es
muy diferente al del fútbol a ni-
vel superior... Plaza ha sido
uno de los principales obstácu-
los que han producido el es-
tancamiento del arbitraje...".

Després del descans
reglamentan el tècnic pobler
del R.C.D. Mallorca Llorenç
Serra Ferrer va dissertar da-
munt la "Técnica en el Futbol
Base" ponencia molt interes-
sant tant per el seu contingut
com per la personalitat del po-
nent. En Juame Oliver (Selec-
cionador Juvenil de la Federa-
ció Catalana de Futbol, en
substitució d'en Victor Espà-
rrago, ens va deleitar amb la

"Táctica en el Futbol Base".
L'interesantíssima taula rodána
damunt els "Aspectes Fisi-
co-técnics del Futbol Base",
amb la que es tanca la jornada
va estar presidida per el Dr.
Carles Bestit (Cap dels Serveis
Medics del C.F. Barcelona).

La segona jornada

El dissabte fou el popular i
ben conegut pels nostres lec-
tors, metge esportiu Teo Ca-
banes el que va inaugurar l'ac-
te exposant els interessants
resultats de la "La revisió mè-
dica a 1.800 nins del Trofeu
Benjami de Mallorca". Segui-
dament el metge esportiu Bar-
tomeu Mari -també ben co-
negut pels sollerics- va com-
pletar la ponencia anterior amb
el seu estudi damunt la "En-
questa a 1.000 benjamins amb
planificació de futur". Caries
Bestit (Cap dels Serveis Me-
dics del C.F. Barcelona) va
dissertar damunt la "Preparació
fisiológica del futbolista en
eclat escolar", mencionant en-
tre altres coses "Los entrena-
mientos deben hacerse de una
forma muy dosificada y de

acuerdo con la capacidad
niño... La preparación de
realizarse de forma progres
y siempre con la sensación
que quedan por debajo de
que podrían hacer, y no sob
cargándolos... El niño es nif
y en consecuencia neces
jugar y divertirse...".

N'Ignasi Ramirez (Met
col.laborador del Servei
Medicina Esportiva del CIM)
tocar el tema de "La hidratai
i la seva importáncia en
práctica del futbol", parle
també de les begudes isot6
ques. Santiago Cremad
(ATS i President de l'Assoc
ció Balear d'Infermeria Traun -

tológica) va desenvolupar
teressant tema del "Tapit
preventiu en el nin futbolist
encara que després a la tat
rodona va quedar demostra
Ia seva NO conveniència.

Després del descans n',
bert Garcia Fojeda (Profess
de Biomecánica en el futb
versus patologia lesional".
segon dels darrers confere
ciants fou el bon amic, i cor
gut per bastants de solleri
per la seva relació amb les rt
visions escolars, Joan Gear
Rius, (Coordinador General
Servei de Medicina EsportiV
del CIM), desenvolupar
l'atractiu tema de "Les alter
cions de la postura en el crf
xement". El cicle de confer&
cies es tancaria amb en Frar
cesc Biosca (Professor de
INEF i metge de la U.E. Lleick
i en Francesc Herruzo (Metg
traumatòleg) amb el tema "P,
tologia Lesional en el Futb,
Base". Fent-se la cloenda am.
Ia taula rodona damunt ei
'Aspectes mèdics del futb(
base".

Interessants Jornades en I
que tots els assistents forer
obsequiats amb el ;fibre "Fut
bol Base" dels metges Ba
tomeu Mari, Teo Cabanes
Joan Gasull, presentat el rm
teix dia.



Clar domini austriac a la segona cursa de la temporada

L'austriac Traxl guanyador
de la segona prova

Joan

El passat diumenge, el
mati, es va disputar a s'Are-
nal la segona de les tres
curses de que consta el ca-
lendari "Un hivern a Mallor-
ca", amb la participació del
solleric Pere Bard's.

Seixanta-sis corredors
aficionats, bastants d'ells
estrangers (austriacs, ale-
manys, anglesos i noruecs),
a la Jinja de sortida.

—La prova es va decidir

aproximadament a meitat de
cursa, quan els austriacs
Mario Traxi (que després se-
ria el guanyador) i Dietmar
Hauer, escaparen del pilot,
anant en solitari fins en el fi

-nal de les quaranta voltes
(d'uns dos quilómetres cada
volta) de que constava el
circuit.

El binissalemer Angel
Gomila fou el primer mallor-
qui classificat, en el floc vuitè
de la general. Arribant en
Pere Barris dins el gran
grup

Nix La Residencia
Necessita dos ajudants de jardineria.

Telefonear al núm. 63.90.11 o anar-hi de 8 a 13 hores. (Demenar per en Tolo)

ANUNCIS CLASSIFICATS

PSOE
FESTA - SOPAR

L'AGRUPACIO SOCIALISTA DE SOLLER - PSOE CONVIDA
ALS SEUS AFILIATS, SIMPATIZANTS I AL POBLE EN

GENERAL, A LA FESTA QUE CELEBRARA EL PROPER
DISSABTE, DIA 10 DE MARC, A PARTIR DE LES 20,30

HORES, ALS LOCALS DE LA "DEFENSORA SOLLERENSE".

VOS HI ESPERAM!

MENJAR I BEURE PER A TOTS I L'ACTUACIO
D'UNA ORQUESTRA.

AMB LA PRESENCIA I INTERVENCIO DE JOSEP MOLL,
SECRETARI GENERAL-DE LA FEDERACIO SOCIALISTA

BALEAR.
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'idisme

—Un amable comunicant resident a la zona de "Ses
Argiles" es queixa term del funcionament del telèfons:
"Enlloc de seguir el ritme de progrés tecnològic, anam
cap enrera con els crancs. Hi ha dies que parlar amb
Ciutat és del tot impossible. Quan es duen tres o qua-
tre xifres marcades, s'interrump la cridada, i així hores
i hores. Amb els aparells de teclat, sovint marques un
número i te'n surt un altre. Un desastre!. Cobren tari-
fes europees i t'ofereixen serveis tercermundistes".
Amic nostre, això és el tribut als monopolis estatals...

* * *

—Una senyora que resideix al mateix Carrer Nou, ens
fa a saber, visiblement empipada: "L'obra del nostre
carrer, és un mai acabar. Pel que havien de fer, en
dues setmanes hi havia temps ben abastament per
enllestir-la. Hi ha dies que no fan feina, i d'altres que
manquen molts d'operaris. Sembla que se'n foten de
que els veTnats de la zona hagin de fer les mil peripè-
cies per anar a les seves liars. No sé per qué, pert!) les
previsions temporals sempre fallen quan es tracta
d'alguna obra municipal". Això es lamentablement tí-
pic, o millor, "Tipical Spanish". Més aviat tot el contrari,
hagués estat notícia...

* * *

—Una dona carregada de paciència ens telefona per
queixar-se de la circulació. "L'altre dia —ens digué—
vaig estar més d'un quart d'hora per travessar el ca-
rrer des de la pastisseria de Can Panxeta de plaça fins
a l'altre cantó. Quan no veien cotxes d'una banda, ve-
nien de l'altra. Vaig acabar marejada!. A la fi, vaig de-
cidir-me a passar així com vaig poder". Senyora, més
que un problema circulatori és una qüestió de manca
d'educació dels conductors. Hi ha de tot a la vinya del
senyor... Paciència!.

Molta palla i poc bessõ
Es Pagés

"Espectáculos Ayuntamiento
de Stoller"

Proximament i en el nou teatre situat a les mateixes Ca-
ses de la Via, es podrà tornar vuere el ja famós espectacle
amb les següents "VEDETTES":

MINORIA GOVERNANT: el seu artista estrella, Antoni Ar-
bona, interpretara el paper de Batle i endemés de mártir. Ai-
x(1) si, fa molt bé el paper de bon al.lotet.

GRUP MUNICIPAL INDEPENDENT I PSOE.: amb els
seus artistes de fama mundial Amador Castaher i tots els del
P.S.O.E., tret de na Maria Herrero perquè a la darrera actua-
ció, no hi era. Aquests interpretaran el paper de "jo no en sa-
bia res" i "el que hem de fer, es feina".

La crítica que ha aconseguit la darrera actuació del grup
ha estat del més afavorida, malgrat els espectadors que no
pagaven i que per tant es veren obligats a mirar pels panys
de les portes, demanin la dimissió de tots els artistes. Jo,
com a bon critic, pens que aquestes teresetes, haurien de
durar molts d'anys i aixi d'una punyetera vegada el ciutadà
es donaria compte de la qualitat que tenen els nostres "tea-
treros". VISCA SOLLER I ELS QUE LA GOVERNEN.

SEMBLA MENTIDA:

Que el Batle tornàs anar a la tertúlia dilluns passat. Els de
la tertúlia són qualque cosa més que importants.

Que EL GAS S.A., siguin els únics que no han retut cap
homenatge a en "Jose Maria des GAS".

Que el nostre Ajuntament no pensi en posar un "Paso de
zebra" al cap de cantó de Can Panxeta i Can Peñas.

Que en Tolo Ximet tengui temps per dur els seus infants
cada dia a fer una visita cultural. Escoles, bombers, tramvia,
etc. Això es un pare!.

Que segons qui, no tengui ni puta idea del que es "El cul-
to a la imagen".

Que els galls ja no cantin a les hores que toca. Fins i tot
això va malament.

Que la VEU DE SOLLER, bates el record de vendes la
setmana passada.

Que en Pep Frontera sigui capaç de demanar altra vega-
da el Hoc que li correspon a L'Ajuntament, però per ocupar-lo
per un altre partit. Poca ètica senyors.

Que aquesta setmana Es Pages estigui cansat i prou.

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: 63.10.96 63.28.33.

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. 63 14 03.

CENTRO DE ORIENTACION
SELENE. Ayuda psicológica.
Problemas sentimentales. Car-
tomancia (Tarot) presente y fu-
turo. Problemas de hechizos.
CLASES DE INGLES, con pro-
fesora nativa americana. Todos
los niveles. Enfoque de la con-
versación. Individuales y gru-
pos pequerios. Tfno. 63.11.13.

Tino. 6139.34.
S'OFEREIXEN DUES PLACES

MASAJE
TERAPEUTICO

Columna vertebral,
Circulación, Artrosis, etc.

AIDA JUNCO
Tel: 63.19.88.

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

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

SE ALQUILA despacho en Pla-
za Constitución. Tfno. 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.

SE OFRECE mujer de mediana

edad, formal, para hacer com-
pañía 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 Pizzeria
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.

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

INTERESA CONOCER MUJER
que pueda dar clases de repa-
so de contabilidad. Informes
Tfno. 63.10.39.

SE VENDEN OLIVOS para vol-
ver. a sembrar. Tfno. 63.19.13.

VENDO PROYECTOR, toma-
vistas y foco Super-8. VENDQ
TIENDA DE CAMPAÑA para
4/6 personas. Tel. 63 20 52.
Llamar de 8 a 10 noche.



Nou sistema de comunicació
d'avaries en Es Gas

Des de ja fa algun
temps, estam notant uns
canvis, sobretot d'imatge,
que se van succeint a
l'empresa sollerica El Gas,
SA, com per exemple:
l'abolició de la "ventanilla",
l'anagrama de l'empresa, el
vestuari dels empleats, etc.

El darrer d'aquests
canvis, posat en marxa la
setmana passada, consis-
teix en un modern sistema
de comunicació, que per-
met, names marcant el tele-
fon d'averies de la com-
panyia, posar a l'abonat
afectat en comunicació di-
recta amb el servei de re-
paracions a qualsevol hora
del dia.

Amb això, se retira el
sistema de contestadors
automatics que funciona-
ven fins ara, donant agilitat
i comoditat al servei, i eh-
minant certs problemes
que hi havia, sobretot a
l'hora d'esbrinar qualque
trucada d'algún usuari que
no deixava les dares co-
rrectes, tenia ganes de fer
grama o no sabia què dir.

Per altra banda, l'em-
presa prepara un curs de
formació per millorar i per-
feccionar el nivell tècnic i
professional dels seus tre-
balladors. Aquest curs es
preveu que dun  una o dues
setmanes, i sera impartit
per tècnics qualificats de
GESA i del Gabinet Tècnic
Provincial de Seguretat i
Higiene en el treball.

POSTRES
Marroig

PASTISSERIA

CARRER DE LA ROSA, 3
TELEFONO: 63 I 9 73 - SOLLER

De mica en mica el Consistori va adoptant
mesures dirigides a l'actualització i modernitza-
ció del servei de recollida domiciliària de fems,
d'acord amb la resolució adoptada per la sessió
plenària de mantenir municipalitzat aquest ser-
vei.

Si en una primera etapa es va nomenar un

nou responsable del servei, ara correspon el torn
a la compra de material circulant. La Comissió de
Béns i Serveis ha resolt la compra de dos ca-
mions petits de recollida, i un altre camió equipat
amb plataforma elevadora, que s'encarregarà de
Ia recollida d'electrodomèstics i d'altres materials
de gran volum i molt de pôs.

L'Ajuntament adquirirà un nou camió
per a la recollida del ferns

seran adquirits immediata-
ment, sinó probablement
després de l'estiu.

El Dodge
Redacció

Tot i que encara està pen-
dent de l'acord de la Comissió
de Govern, sembla que s'ad-
quirira pel procediment d'ur-
gencia un camió marca NIS-
SAN model L-80.09/1, de 94
CV, equipat amb un recolec-
tor compactador de ferns ti-
pus Mini-Master, model MR-8,
de vuit metres cúbics de ca-

pacitat, dotat d'un elevador
carregador polivalent de dues
velocitats, que servira tant per
buidar poals com per buidar
contenidors.

El preu d'aquest primer
camió sera de 7.764.557 ptes.,
i probablement sera subven-
cionat pel Consell Insular de
Mallorca amb una quantitat
aproximada al 60 ó 65% del
cost.

Es tracta d'un camió con-

semblant al que tenen a Deia,
però amb una distancia entre
eixos una mica superior. Per
tal de comprovar la seva efec-
tivitat i capacitat de maniobra,
el divendres de la setmana
anterior es desplaça a Sóller
un vehicle consemblant, que
efectuà el recorregut pels ca-
rrers més estrets de la pobla-
ció. El resultat sembla que fou
del tot satisfactori.

Els altres dos camions no

Una vegada rebut
aquest camió, seta enviat a
reparar el vehicle Dodge
que ara realitza la recollida del
ferns al Port. Aquest camió
sere acondicionat i reparat
convenientment, ja que els
tècnics esperen que encara
funcioni tres o quatre anys
més. El cost de la reparació
ascendirà aproximadament a
1.745.000 ptes.

Política

A sol.licitud del PSOE i Grup Independent

Redacció

El dia primer de març en-
tra a l'Ajuntament de Sóller
un escrit signat pels mem-
bres dels Grups Municipals
del PSOE i dels Indepen-
dents, mitjançant el qual
sol.licitaven la celebració
d'un Ple extraordinari per tal
de debatre una Mock) de
Reprovació contra el Batle
Antoni Arbona .

En el texte de la moció,

Homenatge

Darrera guardia
de Tomas Fuster

Redacció

El proper diumenge un dels
Policies Municipals més cone-
guts i més antics del cos poli-
cial, amb 27 anys de servei,
Tomas Fuster Garau, realitzarà
la seva darrera guardia per
passar a la situació de retirat

El proper dimecres els seus
companys de la Policia, li retran
un homenatge amb un sopar al
restaurant Campo-Sol, per tal
d'acomiadar-se d'ell de manera
oficiai i no oficiosa.

els autors fonamenten la se-
va sol.licitud en quatre punts:

• Haver-se valgut del
seu càrrec per aconseguir
il.legalment 	 l'ampliació 	 de
l'Hotel Mar-Bell.

• Haver presionat per-
què s'adjudins la construc-
ció del túnel a uns determi-
nats contractistes, sense te-
nir en compte les millores de
peatge que oferia l'opció
Cuart.

• La irregular compra
dels terrenys per a la ins-

Creu Roja

Donació de
sang a la Casa
de la Mar
del Port

Redacció

El proper dilluns dia
12, de les 17 h. fins a les
21 h. els voluntaris do-
nants de sang en po-
dran donar a la Casa de
Ia Mar, del Port. Es la
primera vegada que es
faran donacions a
aquest Hoc.

Dijous dia 15, de
18 a 21 h. també es
podran realitzar dona-
cions al local del Carrer
del Vent.

Cal recordar que fa
poc s'han unificat els
Bancs de Sang de la
Creu Roja i de la Segu-
retat Social, fet que
permetrà un millor fun-
cionament d'aquest ser-
vei sanitari.

tal.lació de la nova depurado-
ra.

• L'incompliment dels
acords que adopta el Ple de
la Corporació a iniciativa dels
grups de l'oposició.

• El mal estat general de
tots els Serveis Municipals:
clavegueram, neteja viària,
recollida del fems, etc.

Convocatòria

Així les coses, el Bathe
Arbona ha comentat a "Veu

de Sóller" que ja esta disp
sat per defensar-se de It
acusacions que se li imputE
i que, per tant, ha convoc
aquest Ple extraordinari p
proper dijous, dia 22 c
març.

La tramitació d'aques
moció ha causat certa e
pectativa entre la classe pc
tica de la nostra ciutat, ta
per ser poc habitual com p■
Ia incertesa del seu result
Mentre uns creuen en l'efic
cia d'accions politiques coi
aquesta, d'altres pensen
es tracta d'una pèrdua d
temps i d'energies que, e
definitiva, no condueix a re:
Tots, emperò, es demane
clue passarà després...

Dia 22 es celebrarà el Ple per
reprovar la gestió del Batle

Serveis

Naturalesa

Poca activitat a la Festa de l'Arbre.— La suspensió de la conferèn
cia que havia de pronunciar a la capella de les Escoldpies el professai
Lleonard Llorens, per motius de salut, i l'ajornament de la sembra cl€
moreres al carrer de Fortuny, per força major, deslluiren la celebracie
d'una diada dedicada a la naturalesa que havia organitzat la Comissic
de Turisme de l'Ajuntament, amb la col.laboració de la Conselleri
d 'Obres Públiques.

No obstant això, es pogué dur a bon terme la sembra d'arbres a
cada costat de la carretera d'entrada al col.legi Es Puig. En la foto ad-
junta es poden veure els clots que havien d'acollir els arbres, poc
abans de la sembra. Ahir mateix s'havia de procedir, igualment, a la
plantació de les moreres del carrer de Fortuny.
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Un Nou davallador: La Companyia del Ferrocarni està cons-
truint un davallador perquè els turistes que venen d'excursió no
hagin de anar a peu des de la carretera nova fins a l'estació.

Darrerament les agencies de viatges s'han queixat a causa de
les protestes rebudes per part dels turistes, (motivat principalment
per les obres al C/ Isabel II) que han de caminar un bon tros per
enllaçar el tren en l'autocar.

La companyia ens ha fet saber que aquesta saludó no es ben
bé definitiva. Segons ells es positiu que els estrangers entrin dins
Sóller perquè vegin el noble i comprin i per altra part saben dels
problemes circulatoris que sofreix el carrer Nou. Per això, estan ben
disposats a arribar a un acord amb l'Ajuntament perquè els auto-
cars entrin dins la vila a unes hores més adequades, de menys cir-
culació.

Serveis

„;
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