
Paris, Madrid, Winger i Mallorca: quatre angles del quadrode vide
de JuN Ramis

Introductor de l' Art Abstracte a Espanya 

Juli Ramis ens ha deixat

Repoblacio L a 2 500 arbres a Colónia d'aviació
J.C.

Unes 3.500 plantes i arbres de diferents
espécies, Pins, Acàcies, Planta de Bar-
dissa "Seto" etc, s'han sembrat dies arrera
per tal de repoblar la zona.

Després de la polèmica anys arrera, per
haver-se vists obligats a tallar uns 6 pins, ara
i comptant amb la coliaboració d'ICONA i de
la Conselleria d'Agricultura, mitjançant un
escrit oficial ernes pel cap de l'Esquadró del
Puig Major als dos estaments, ha estat pos-
sible aquesta importantíssima repoblació a
aquesta zona que malgrat tot, la verdor de
les plantes, sempre ha estat molt present a
aquell indret.

La repoblació la varen realitzar personal
voluntari del Puig Major i prengueren part
soldats, suboficials, oficials, caps i fins i tot
personal civil.

,

S'han sembrat pins, acàcies, planta de bardissa....

Naturalesa

Segueix endavant la urbanització
Alckar de Sa Torre Picada

La qüestió més polèmica del Ple de
dimarts passat fou el de la

desqualificació o no del polígon
urbanitzable núm. 7, situat part damunt
de la urbanització "Costa de la Atalaya”,

a la vessant nord del Port, on la
inmmobiliéria"Alckar" projecta construir
una gran urbanització mitjançant la firma

d'un conveni amb l'Ajuntament.
El PSM, amb el suport del PSOE,

proposava protegir la zona i sollicitava
que se li atorgés el grau de "Zona

Forestal Protegida", considerant que era

la darrera oportunitat de poder deixar en
el seu estat natural aquella zona del
Port. El Batle afirmé haver rebut moltes
pressions per part dels urbanitzadors, i
el portaveu del PSM acusé al batle
d'haver sucumbit a aquestes pressions
del capital i de les urbanitzadores, i afegí
que els sollerics qualque dia li
recordaran aquesta covardia. No
obstant això, UM, PP i el Grup
Independent uniren els seus vots per
donar via lliure a la urbanització.
(Pags. centrals).

Els loves necessiten espais esportius pe desemvolupar
les seves activitats

El nostre poeta Guillem Colom li dedicava aquests
versos, escrits el 74:

Vostra pintura es certa, Juli Ramis:
Hums de nacre, de perla i de cristall
s'alienen en fantàstic devessafi,
i arreu es fi ltren corn en subtil tamís
a través d'ors i blaus de vostra vall.

eu de
„

611er
Divendres, 16 de max del 199075 Ptes. 	 Setmanari Independent d'Informació Comarcal

Miralies, amb la seva virgueria,
domi dos punts d'or al Rater.

(Foto Sampedro).

1-0. Patiment
joia en un

agonitzant triomf
a darrera hora

Toni Oliver

L'encontre era del anome-
nats decisius. La victòria era
indispensable per a tots dos.
Lisle() de Maó va tenir amb
les màximes intencions de no
sortir de buit. El partit, d'aferrar
i xepar. La forta i tensa Iluita
oberta, va ser la constant. Els
minuts anaven passant, el ze-
ro-zero es mantenia. Els con-
traris aguantaven estoicament.
El Sóller, a mesura que avan-
çava el rellotge incrementava
la presió. Un xut d'Amengual al
travasser, bones aturades de
l'inspirat porteret menorquí,
fins que a la fí, al minut 77 una
increíble jugada de Sebastià
Miralles, des del racó, finalitzà
amb un xut parabdic al fons
de les xarxes. S'acabava de
donar la gran passa. Ara, el
Sóller guanyant més o manco
el que resta a Can Maiol, ja en
tendrà abastament.

Per si les mosques, l'al.lo-
tada pensa diumenge puntuar
a Cala Millor. Tant de bo. (Més
amplia informació a planes 8 i
9, així com una entrevista al
president del Sóller, Miguel Co-
lom).

Pesca

Sóller,
segón
port en

captures
de

Mallorca
(Pág. centrals)

Ple

Nunes assist el PSM-EN

Inassistència dels grups municipals
a una reunió de l'Instout cle,4 r)IJP
Redacció

Hen rebut aquest comunicat
de part de l'Institut de Batxille-
rat Guillem Colom Casasnovas,
que pel seu interés el repro-
duïm íntegrarnent.

"Reunit el Conseil Escolar de
"Guillem Colom Casas-

novas" en sessió extraordinària
dia 14 de març de 1.990 i a la
qual es varen convidar tots els
grups municipals de l'Ajunta-
ment, per tal de tractar la ne-
cessitat d'incloure una partida
dels Pressupost de l'Ajunta-
ment destinada a l'execució de
la segona fase de l'ampliaciô
de l'Institut i, també, de la
construcció d'un Poliesportiu
M-4,.

Horn vol manifestar:
la nostra perplexitat davant

el desinterés dels nostres re-
presentants a l'Ajuntament per
aquests temes, atès que sols hi
va assistir el PSM-EN.

ducció abstracta, la dóna a
conèixer a Madrid. L'any
1.939 trasllada la seva resi-
dencia a Tánger on prota-
gonitza una etápa lírica i su-
realista, figurativa i horitzon-
tal i de tonalitats africanes. A
partir d'aquí puja a la cresta
de l'ona i la Galeria Leicester
de Londres l'inclou entre els
100 millors pintors ac-
tuals. Des de 1.971 la seva
estada amb la seva illa,
Sóller, i en el raconet de Bi-
niaraix, es fa més ferma.
Sala Pelaires i el Museu
de Sóller en fan, conjunta-
ment una exposició home-
natge. L'any 1.980 es la
magna exposició antológica
de Sa Llorja de Palma, i ara
Medalla d'Or de la nostra
Comunitat.

Alarma: un
paquet bomba

a Correus

El passat dia 9 de Març,
l'oficina de Correus, va rebre la
visita de la Guàrdia Civil, junta-
ment amb un tècnic artificier i un
cé especialment adiestrat per
aquestes tasques, amb la mis-
sió de trobar el paquet que, per
error de manca d'enteniment, es
va pensar que podia dur al seu
interior un artefacte explosiu.

El fet, fou que un senyor va
enviar a la Peninsula un paquet,
de la part d'un altre senyor. La
persona que l'havia de rebre,
desconegué el remitent i el re-
tomé, pert!) aixó sí; amb la psicb-
si dels paquets bombes va in-
formar a l'organisme pertinent
del fet i ja que es tractava d'un
militar, es cregué oportú assa-
bentar-se abans que hi pogues-
sin haver, mals majors. Sortos-
sament, es tractà d'una falsa
alarma

Redacció

Just als 80 anys i des-
prés de vides. pictòriques
tan profitoses com Paris,
Madrid, Tánger i Mallorca,
ens acaba de deixar Juli
Ramis, un al.lot que va voler
ser pintor a totes passades i
que aconseguí col.locar-se
entre anomenats de la pintu-
ra contemporània.

Nebot de Cristòfol Pizà,
dibuixos de Paul Klee el van
entusiasmar cap a la inves-
tigació pictórica. L'any 1.927
realitza el primer viatge a Pa-
rts i coneix Picasso i forma
part dels postcubistes: Cos-
510, Serna, Ginés Parra.
L'any 36, i després d'uns
anys d'amagar la seva pro-
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AVUI divendres dia 16,
St. Herbert i St. Hilari

Dissabte, St. Josep
d'Arimatea

Diumenge, St. Salva-
dor d'Horta i St. Feliu.

Costumari

St. Josep d'Arimatea es
l'advocat dels enterramorts.
Ell, segons conta la história
sagrada, fou el que va des-
clavar Jesús i l'enterra prop
de ca seva.

St. Salvador d'Horta va
ser pastoret des de que tenia
sis anys, i conten que sonava
tan bé el labial, que les ove-
lies ballaven. Es el patró dels
muts, perquè beneint una ni-
neta que no parlava, va fer
que, de cop, començks a
xerrar. També es el un dels
patrons dels cuiners.

St. Feliu era mestre i
preceptor de St. Eulàlia, i va
escriure la història d'aquesta
santa.

16 El Temps
Estació de sa Vinyassa

Segueix la
manca de

pluges

Joan Puigserver

PLUJA
2'5 litres dia 14

Esper que la setmana passada entenguessin que el titu-
lar estava equivocat i que allá on deia "no hi ha Maig sense
neu", tocava dir "no hi ha Març sense neu", però ja es sap
aquest demonió, que hi ha per dins les màquines a vegades
fa de les seves.

Bé parlem del temps, si és que hi ha qualque cosa que
dir, perquè darrerament es fa molt avorrit de parlar-ne. Si ai-
xó segueix així proposaré al cap de redacció d'aquest set-
manan que anul.li aquesta secció i l'empri per posar propa-
ganda, al manco en treurà profit.

La veritat és que Ilevat de la brusca de dimecres mati,
pel demés res de res; sol, núvols i temperatures primaverals.

Segons els pronòstic que es va fer dimecres, a quatre
dies vista, per aquest cap de setmana, existeix la possibilitat
de pluges, però aquestes previsions amb tanta d'anticipació
de deu vegades nou no es compleixen.

Tant de debò no la equivoquin, i ens arribi la pluja ben
aviat, que bona falta ens fa.

Próxima excursión, día 1 de Abril

La segunda excursión del presente afio, se anuncia para el do-
mingo 1 • de Abril, con el siguiente itinerario. Salida a las 830 hacia
Deià - Valldemossa (parada) - Palma - Son Armadans y sector del
Castillo de Bellver. A las 11, Misa en la Parroquia de Santa Teresita,
de Son Armadans, en sufragio de Doña Juana Bover, recientemente
fallecida.

A la 1, comida en el Restaurante Brasilia, del Arenal, con el si-
guiente menú: Arròs Brut - Pollo Asado con 3 guarniciones - Helado
crocanti con guinda, naranja y kiwy - Tarta Brasilia - Café - Selec-
ción de licores - Champany Freixenet y vinos tinto y blanco.

Alrededor de las 3 se visitará "Sa Fira del Ram", y a las 5, "Sa Fira
des Fang", ubicada en el recinto "Ses Tres Germanes".

El martes de la próxima semana, día 20, se iniciarán las inscrip-
ciones.

Registre Civil

Sóller

Naixements
Dia 1 1 , va néixer na MAGDALENA, filla de

Andreu Gayé i Magdalena Caldentey.

Matrimonis
Dia 9, divendres, es casaren ANTONI Bene-

gas Darder amb MARION Lentz.
Dia 10, dissabte, JOSEP Marqués Cardell

amb ESPERANÇA Bestard Morell.

Defuncions
Dia 8, va morir ANION' Llompart Campins

ais 82 anys.

Propera acció festiva en contra del túnel
.01If

Aquest dissabte passat,
dia 10 de maro, tenguérem
la segona assemblea local
dels Verds. Si bé es pot dir
que estam amb ple rodatge i
pendents de l'Assemblea
Constituent dels Verds de
Mallorca, que tendra Hoc els
dies 19 i 10 de maig a Saler,
a "Can Dulce".

Decidirem participar a
una propera acció de caire
festiu i com a signe de la
nostra protesta a la cons-
trucció del Túnel de Saler,
per totes les conseqüències
que ja pronosticaren grups
com el "Col.lectiu Anti-Tú-
nel", que desgràcia es va
fent realitat i això que encara
no ham començat a foradar,
recordam: especulació del
sol, augment espectacular
de les urbanitzacions, així
com els preus de les fin-
ques, de les cases i dels 110-
guers, sondetjos per a

dur-s'en aigua, etc., i darre-
rarnent terme aquesta acció
sera l'inici i la presentació de
Ia Campanya de Moratòria
Ecológica i a la vegada ani-
mar a tants de grups que
han fet i fan tot el possible
per impedir el proces de
degradació de la nostra illa.

Al llarg de l'Assemblea
constatarem la necessitat de
començar a treballar diver-
sos temes que ens toquen
de ben aprop, com l'aboca-
dor de fems del cami de Sa
Figuera (un focus intolerable
de contaminació, que per fer
coerència no hem de dur
talment a un altre poble), així
com altres abocadors es-
pargits per la vall, els cotxes
i la circulació, l'aigua, la
pressió urbanística, etc.
Sempre tenint present l'anar
creant i proposant unes al-
ternatives tant globals com
parcials, emperò més

d'acord amb l'ideari Verd.
En cerca manera, mirar
d'anar posant un fre a
aquest consumisme que
s'ha apoderat de la societat,
pel que apostam per un
decreixament i per una millor
distribució dels recursos. Per
això estam disposats a
fer-hi feina.

També parlarem de la
forma de responsabilit-
zar-nos de les despeses de
l'Assemblea. Quedaren en
fer unes aportacions segons
les possibilitats i les ganes
de cadascú.

Posarem data per a la
propera Assemblea, seria el
proper dissabte dia 24 de
març, no cal dir que es ober-
ta pel que si us interesa no
teniu més que atracar-vos
per Can Dulce a partir de les
set del vespre.

Salut i Pau.
Els Verds

Veu d'Esglesia

De fa molts d'anys, el día de
Sant Josep s'identifica com el
"Dia del Seminari". Però ara, no
és com are temps; han canviat
tantes coses! I el ritme que la
societat i la cultura imposen a
la vida dels cdstians fins i tot
han desplaçat la festa de Sant
Josep.

Convé que els creients ten-
guem prou clar que els despla-
çaments i els canvis malmenen
la nostra identitat. Però no te-
nen per gué esfondrar-la. I que

Dia del Seminari
enmig d'aquest món i en el
present moment històric tenim
aquestes necessitats:

1. El que som, el que deim,
el que feim, tot el nostre existir
com a Poble de Déu en camí,
ha de fer possible el sorgiment i
el manteniment de joves que
acollim la crida que Déu fa a
servir, d'una manera específica,
el seu Regne, que és vida, lli-
bertat i pau pera nosaltres.

2. El manteniment de les
vocacions al ministeri de preve-

res i a la vida religiosa o monas-
tica no el podem reduir a una
categoria económia, encara
que sia necessária atendrel-la.
Es la vida cristiana sencera (re-
sar, estimar i Iluitar per la justi-
cia i la pau, celebrar la vida i la
fe en els sagraments) expres-
sada a les families, als carrers a
les institucions, al treball, a la
diversió, la que pot donar so-
port al nostre futur. Perquè Déu
hi posará el que resta.

Llorenç Lladó Calafat           

Avisos Eclesials   

Dia del Seminari
El próxim diumenge, dia 18 es celebra a la

nostra Diòcesi el "Dia del Seminari", una jor-
nada dedicada a la pregaria, a la refiexió i a
l'ajuda de les vocacions al ministeri del sa-
cerdoci. Actualment, el grup de teòlegs del
Seminari Major el formen 27 joves. Cal comp-
tar també que hi ha una diaca a Santanyí i
que, entre noltros, hi tenim el diaca Joan Si-
monet.

Dilluns, Sant Josep
Enguany Sant Josep no és festa laboral a

Ia nostra Comunitat Autónoma. Aixf i tot,
l'Església celebra la Solemnidad de Sant Jo-
sep. Per aquest motiu, dilluns tindre, les se-
güents celebracions de l 'Eucaristia:

A l'Horta: aies 7.
Al Port: a les 7.
A l'església de l'Hospital, a les 6 del cap-

vrespre i a Sant Bartomeu, a les 8 del vespre.         

Els nins de l'escola pública "Es Fossaret" hem visttat la Veu de S6Ner 

Ja hem apres a fer noticies
Els nins de 3 d'E.G.B. de l'escola "Es Fosse-

ret", dimarts dia 6 de març, visitarem la redacció
de la Veu per a informarnos de com es fa un diari.

Aquest dies hem estudiat els medis de co-
municació i per això trobarem interessant visitar
la redacció perquè els qui fan els diaris ens ho
explicassin ben bé.

Ens digueren que la gent els conta notícies,
després ells ho comproven i s'informen més. Lla-
vors ho escriven amb l'ordinador, componen les
notícies damunt uns fulls i les envien a Palma per

imprimir.
Ens explicaren la manera de compondre les

notícies a la pagina, i que les més importants es
posen a la la. plana i a l'última. Ens parlaren de la
importancia de la publicitat perquè pugui sortir el
diari.

Ho hem trobat molt interessant i recomanam
atots els nins que la visitin amb els seus mestres.

Damans, Xisca, Janco, Toni, Viola, Mercedes,
Pastora, Héctor, José A.

Comunicats
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Una dona cau al torrent
del Carrer Montis

J.C.

Una dona major que ha-
via vengut a Sóller amb una
excursió organitzada per
l'I.N.S.E.R.S.O., caigué al to-
rrent situat al carrer Antoni
Montis. La senyora va haver
d'esser traslladada a una clí-
nica de ciutat amb ambulan-
cia perquè presentava varies
fractures.

Malgrat les nombroses
queixes que s'han rebut a
Ses Cases de la Villa, front al

mal estat de protecció
d'aquest torrent a un carrer
tant cèntric i sense cap tipus
de protecció, no s'ha pres
cap mesura per tal d'evitar
els nombrosos accidents que
alla succeixen, tan amb ve-
hicles, com amb persones.

El responsable de l'ex-
cursió, va manifestar a VEU
DE SOLLER, que duria enda-
vant una denúncia formal
contra el responsables
d'aquesta situació. Els veins
comerciants per la seva ban-
da, iambe faran el mateix.

Ciències

EI Museu convoca
l'Assemblea General

L'aigua n'assustà la mitat
P.P.

L'excursió organitzada
des d'Orient, en la que
participaren unes 60 per-
sones, es vegé recluida a
quasi la mitat quan, a la pu-
jada als Barrancons, es
posa a ploure.

Malgrat tot, la resta
dels participants cobraren
coratge i aconseguiren
l'objectiu d'arribar al Puig
de l'Ofre. A partir d'aquell
moment s'atura de ploure,
si bé el cel romangué co-
bert.

Des de baix del puig
pujaren cap a la Serra de
l'Ofre, on dinaren. D'aquí
seguiren cap a la pujada

del Coil del Jou, que dei-
xà bona part dels excur-
sionistes endarrerits a cau-
sa de la duresa de la puja-
da. La baixada es feu pel
bosc de Son Palou fins a
Orient.

En resum, fou una ex-
cursió I larga i dura que po-
sà a prova les cames dels
mancaires.

Al Puig Roig

Diumenge, dia 20, el
grup solleric té programa-
da una sortida al Puig
Roig, devora Lluc.

La sortida es farà des
de la plaça Constitució a
les 7,30 del mati, en cotxes
particulars.

Excursions a peu

La Biblioteca municipal incorpora
nous títols

P.P.

La Biblioteca pública mu-
nicipal de les Escolapies ha
vist incrementat el seu fons
bibliogràfic amb una serie de
volums, tant séries infantis
com per adults, procedents
del Centre Coordinador de
Biblioteques depenent del
Conseil Insular de Mallorca.
Els nous exemplars, que s'in-
corporaren el passat mes de
febrer, són els següents:

Secció adults

• Entre l'ocàs i l'aurora.
de Rafel Bordoy

il Cultura 	 popular
mallorquina 	il, 	d'Antoni
Galmés

• Les torres de sa Dra

gonera, de Josep Segura
Il Roda de folklore pa-

Os. de Damia Duran
II Cela en Mallorca, de

Ferra ter
• Trajes de la isla de

Mallorca. de Cristóbal Vilella
• Mecanismes de po-

der: escrits de sociolin-
güística, d Antoni Artigues

• Alternatives a Piaget,
de Linda Siegel

• El péndulo de Fou-
cault, d 'Umberto Eco

• Bonsai de interior, de
Paul Lesniewicz

▪ Manual de bonsai,
d'Anne Swinton

Psicologia y pedago-
gia, de Jean Piaget

• Estudios sobre psico-
logia del lenguaje infantil,
de Miguel Siguán

• Los dias felices, de
Samuel Beckett

I Historia Universal de
l'Art (1 i 2), dirigida per Mill-
cua.

Secció infantil

Pei que fa a libres infan-
tils, s'han rebut les col.lec-
cions següents:

ELes séries "roja" i "taron-
ja" de la col.lecció El barco
de vapor, de l'editorial S.M.

Las aventuras de
Héctor (5 volums), .de Pedro
Casals

liOscar, dónde esté
el...? (6 volums), de Dolores
Mayorca

0Manual de la bruixa,
de Malcolm Bird

ElLa col.lecció completa
de poesia (5 volums), segons
tria feta per Eulàlia Valen, de
l'editorial La Magrana.

Fornalutx
	 •

Hi ha trenta tres habitants més a la vila

AYUNTAMIENTO DE SOLLER

SERVICI MUNICIPAL DE RECOGIDA DE BASURAS
Para general conocimiento de los usuarios del Servicio Municipal de recogida de basuras,

se comunica la creación de una recogida de enseres domésticos desechables (cocinas, neveras,
estufas, etc. etc.) cuva presentación se realizará los martes de cada semana.

Para solicitar dicho servicio deberá avisarse previamente (con una antelación minima de
24 horas) al telef. 63.02.00 (Información) y en el horario comprendido entre las 10,00 y las
13,30 h. en días laborables.

Dicho servicio empezará a funcionar a partir del martes día 20 del actual.
AI objeto de una mayor efectividad del mismo. de momento y en via de prueba, se esta-

blecerán dos zonas operativas:
La primera comprendería el Puerto y Playa de Sóller y la barriada de La Huerta hasta la

linea comprendida por Carreró d'En Figa, Port d'En Barona, Carreró d'En Bou i Camí de
Ca'n Tomatiga hasta alcanzar el camino de Ses Argiles.

La segunda comprendería desde el limite anterior hasta el Caserio de Biniaraix, o sea el
núcleo de población.

De este modo las dos primeras semanas de cada mes se atenderían las peticiones de la zo-
na primera y las dos restantes las correspondientes a la zona segunda, anteriormente descritas.

Por todo ello se ruega se abstengan de depositar este tipo de materiales en las recogidas
ordinarias diarias, usando para ello este nuevo servicio.

Atendiendo a la zonificación señalada, se empezará por tanto el martes día 20 por la zona
segunda (Sóller) así como también el martes siguiente día 27, pasando a atender la zona pri-
mera el próximo día 3 de abril y también el martes siguiente día 10.

RICARDO PEROPADRE J, CARLOS SEDANO
Assessoria Comptable	 Assessoria Laboral

Comuniquen l'obertura de despatx en aquesta
Ciutat a partir del proper dilluns dia 5 de marC.

Declaracions, IVA, IRPF, RENTA, NOMINES, SEGU-
RETAT SOCIAL, etc., en tots els conceptes aplicables.

Comptabilitat informatizada (P.G.C), facturació,
a 1 x1 com gestió de tramitació tot tipus de documenta-
ció que correspongui a l'anteriorment esmentat amb
el recolzament administratiu i personal da tots els ni-
vells.

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

Maria Vázquez
formarà part
del Comitè
Autonòmic

Redacció

P.P.

D'acord amb el Padró mu-
nicipal d'Habitants de Foma-
lutx, que fou aprovat en el
transcurs del Ple ordinari del
mes de març, la vila compta

amb trenta tres habitants més
que l'any anterior.

Les dades d'habitants, re-
fendes al gener del 1990, con-
templen una població de dret
de 594 habitants, enfront dels
561 de la mateixa data de
l'any anterior. Les dades de

població reflexen, al mateix
temps, una igualtat manifesta
entre el número d'habitants de
sexe distint: 300 homes i 294
dones. El Padró d'Habitants
sera remès, com sempre, a la
Delegado Provincial d'Estadís-
tica.

Maria Vázquez Pulgarín,
presidenta de l'Assemblea
local, fou elegida per formar
part del Comitè Autonòmic
de la Creu Roja, en el trans-
curs d'una reunió celebrada
el passat dissabte.

Maria Vázquez formarà
part dels 14 membres que,
en nom de la Creu Roja, in-
tegraran aquest Comité, a
més d'altres persones de-
signades per la Comunitat
Autónoma, els Conseils Insu-
lars de Mallorca, Menorca i
Eivissa, i 'Ajuntament de
Ciutat. Les competencies
d'aquest Comité són les ref e-
rides a la gestió dels recur-
sos i la decissió score
aquells temes que afecten la
Creu Roja dins l'àmbit de ta
Comunitat Autònoma.

Comité local

Abans de dos mesos es
calcula que es constituiré ei
Comité Local de la Creu Ro-
ja, que estaré format per on-
ze membres de l'Assemblea
local, i altres dos en repre-
sentació de l'Ajuntament,
amb les mateixes competèn-
cies refendes a l'àmbit muni-
cipal.

Conferencia
per a la
Tercera Edat

L'Associació de la
Tercera Edat continua
fent i treballant, solcant
esplaí i protagonitzant
activitats:

Dia 22 de març hi
haura una conferència
sobre "Assessorament i
serveis de la Caixa". Julia
Carreño a les quatre del
capvespre en parlara.
Seguidament pellícula i
xocolata amb ensaima-
des, ofert per La Caixa.
Cada un haura de dur
tassa i cullereta.

Reciacció

L'Associació Museu Ba-
lear de Ciències Naturais de
Sóller ha convocat l'Assem-
blea General Ordinaria
d'aquest any en curs 1.990.

Com es habituai s'infor-
mara sobre l'estat de comp-

tes i les activitats que es du-
gueren a terme l'any passat.
Llavors es presentarà el pro-
grama de tasques que es rea-
litzaran aquest curs 1.990.

La reunió es farà demà
dissabte dia 17, a la tarda, a
les 1830 horas en el mateix
edifici del Camp d'En Pro-
hom.

POSTRES
Marroig

PASTISSERIA

CARRER DE LA ROSA, 3
TELEFONO: 63 19 73 - SOLLER 

BAR-RESTAURANTE

CA N'ANTENA
Cerrado Lunes

C. Arbona Colom, n.6
Tel. 633068 - FORNALUTX   

RELOJERÍA
SOLLERENSE

Joyeria-Optica-
Revisiones gratuitas
C/. La Luno, n° I 1 -Só/ler

Tel. 63.09.05

BAR
TURISMO

CI. Born, n°8



Innauguració de la
renovada

Guarderia de l'Horta
La Guarderia de l'Horta ha estat reformada per complet.

La planta baixa de l'edifici ara disposa de menjador i cuina, i
l'aula de classe dels petitons. Els nins matriculats a la guar-
deria i també els que assisteixen al Col.legi de Preescolar
podran quedara dinar a partir del proper dia 19.

El divendres passat a les nou del vespre feren la innau-
guració a la qual foren convidats els pares dels alumnes,
amistats i també autoritats. Tots ells pogueren apreciar les
millores que s'han fet al local: el mobiliari, paviment, pintura
electricitat i altres intal.lacions.

El CIM subvencionarà
el 50 % del Pla d'Acció
Social de l'Ajuntament

Protecció Civil

Material de transmissions
per a la Policia Municipal

M.I.

A proposta del sergent, Miguel Quetglas, a Comissió
de Govern acordà a finals de febrer solticitar una subvenció
de 1.500.000 ptes. a la Conselleria Adjunta a Presidència del
Govern Balear, per a l' ampliació de la dotació de material de
Protecció Civil de la Policia Municipal.

Aquesta subvenció seria utilitzada per a la compra d'un
emissor-receptor COM de 25 W de potència i 100 canals, un
altre de móvil, una antena colineal, una font d'alimentació es-
tabilitzada, cinc emissors-receptors portàtils amb bateria re-
carregable, funda i antena, i d' altre material.

Policia Local

La Comissió de Govern acordà també scilicitar una altra
subvenció de 500.000 ptes. per sufragar les despeses del
canvi de nom de "Policia Municipal" a "Policia Local", tals com
plaques, emblemes d'uniformes, refiectants i distintius de
vehicles, etc.

"Apunta't als drets  humans", una
campanya adreçada a joves ieducadors

Redocció

"Apunta't als drets hu-
mans'' as el lema d'una cam-
panya iniciada per la secció
Espanyola d'Amnistia Inter-
nacional dia 28 de febrer
d'enguany i adreçada als
sectors juvenils i educatius.

La campanya pretén de
formar grups permanents de
joves i associacions juvenils
que treballin en una xarxa
constituida per a apel.lar en
favor de d'altres joves de tot
el món que són víctimes de

violacions de drets humans.
Els membres d'aquesta xar-
xa rebran periòdicament in-
formació sobre casos indivi-
duals i recomenacions per-
qua les seves accions s'afe-
geixin a les empreses per
d'altres col.laboradors d'Al
en tot el món a favor de les
victimes. Així mateix, Al de-
mana que la reforma del sis-
tema educatiu possibiliti la
inclusió definitiva de l'educa-
ció sobre drets humans, aixi
corn contribuir a la solució
positiva dels casos en qua
es treballarà.

Nou jardinet a la Creu del Pont d'En Barona: L'entorn d€
Creu de Terme, situada al final del carrer de Sa Mar, fa unes E
manes fou arreglada per un veinat de la zona.

En concret s'ha aixecat un mur no gaire alt a la part de darrer
s'ha contruit una petita pastereta on s'hi ha sembrat un xiprr
plantes de jardí.
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200 persones a la	 Mori l'antic mestre
festa-sopar del PSOE 	 d'escola, D. Pedro Cerdà

Redacció

El dilluns de la set-
mana anterior es des-
plaçaren a la nostra ciu-
tat Mahan Feliu, Coor-
dinadora de l'àrea de
Sóller, i Pere Mascaró,
Economista d'Acció So-
cial, ambdós adscrits a
l'àrea d'acció social del
Consell Insular de
Mallorca, a fi d'analitzar
conjuntament amb el
president de la Comissió

Redacció

Tal corn s'havia anunciat,
l'Agrupació Socialista de Sóller,
va celebrar dissabte passat, la
festa-sopar que havia organitzat
i que ha estat motiu de polémi-
ca en alguns sectors de la nos-
tra ciutat.

La festa va començar al vol-
tant de les 21 hores i hi assisti-
ren prop de dues-centes perso-
nes que, menjaren, ballaren i
begueren fins que en tengueren
ganes.

Cal destacar la presencia a
l'acte, de Josep Moll i de Joan
March, Secretan i vicesecretari
genral de la Federació Socialis-
ta Balear, respectivament.

Abans del sopar, prengué la
paraula el portaveu del grup
municipal socialista, n'Antoni
Garau, tot dient que, contraria-
ment a lo que s'havia especulat
pel carrer, no existia cap motiu
especial que hagués obligat a
l 'ASS. a convidar al poble a
una festa, sinó que simplement
volien donar a conèixer a la
gent l'estat actual de la crisi
municipal, i en qualsevol cas,
perquè no només s'han de reu-
nir els partits politics amb el
poble quan hi ha eleccions.

Seguidament va fer un re-
pas als problemes més greus
que afecten actualment al con-
sistori solleric, posant especial
ènfasi en la compra irregular del
solar per a construir la depura-
dora i Vinfracció urbanística,
comesa pel Batle, a l'hotel Mar-
bell, ambdos temes, inclosos en
la moció de reprovació al batle

Arbona, presentada per el
PSOE sollerich, i que ha de ser
debatuda el proper dia 22.

Toni Garau acabà el seu
parlament, denunciant, una ve-
gada més l'incompliment sis-
tematic de molts d'acords de
Ple, a pedar de prendre's amb
una majoria de vots.

Finalment, parlà Josep Moll,
el qual, després de donar su-
port a les paraules del regidor
Garau, reafirmà la postura del
PSOE envers una política muni-
cipal activa per afavorir un en-
tom de convivència i de ben es-
tar.

La setmana passada mori
als 77 anys, a Barcelona, el que
fou mestre de l'escola del Port
de Sóller durant molts d'anys,
Pedro Cerdà Valenzuela. Fou el
mestre de molts sollerics del
port. La seva dona Esperanza
Martin Sintes, també desapare-
guda, fou la mestra de l'Alque-

ria del Comte. Pedro Cerdà
mês d'estar destinat al Port, I
mestre de l'Escola Anexa a
Normal de Palma. Alguns m,
tres sollerics, que ara ja ex
ceixen, també foren alumn
seus, de pràctiques de mag
ten. Per altra part, és
dels coneguts "CAlculo Cerc
que tants de nins i nines han
per aprendre a sumar divid
multiplicar.

de Serveis Socials, Mi-
guel Gual, el Pla d'Ac-
ció Social de l'Ajunta-
ment de Sóller, que ha
elaborat l'Assistent So-
cial, Onofre Bisbal. Al
final de la reunió, els tè-
nics del CIM es com-
prometeren a financiar la
mitat de quasi totes les
activitats que desenvo-
luparà enguany el nostre
Ajuntament, prèvia
aprovació del corres-
ponent Pla d'Acció So-
cial.

NJE,VA APERTURA
BISUTERIA
NINA

C/. ES TRAVES, S/N. - PTO. SOLLER

CAN DULCE
A.S.C.P.

BALL DE SALO
FESTA Fl DE CURS

DIUMENGE DIA 18 MARÇ
DE LES 17'00 H. A LES 21'00 H.
ENTRADA I CONSUMICIO

	
350 SOCIS

500 NO SOCIS
A BENEFICI DEL CENTRE



Si al Port Esportiu
Sr. Director:
Moltes són les veus que s'han alçat en contra del Port

Esportiu projectat per Marina—Port. Ja és ben hora de saber
que NO tots els sollerics estam en contra d'un projecte que
és pràctica realitat i ben aviat.

Si pensam amb els aspectes positius ens trobam que
n'hi hi ha un caramull. Tanmateix, s'empra realment el boot
de costa que quedarà inutilitzada?. Els millors trams (Gene-
rós i Platja den Repic) seguirán disponibles, mentre que la
possibilitat d'amarrar iots significara per Sóller i especialment
el seu Port, una sanejada font d'ingressos. Siguem realistes,
per favor.

R.C.P.
(Un solleric que hi veu clar)

La necessitat d'una piscina pública

La utilización de los muelles
R. Rullan

El sábado 17 de Febrero, el "Sóller" publicaba en primera plana la noticia de que el
Ministro de Defensa había contestado a la Solicitud del Ayuntamiento, denegando la
petición de uso, ahora y en un futuro próximo, del terreno ocupado por el Destaca-
mento Naval del puerto. Tan concluyente y categórica respuesta, más bien parecía
un despótico "ordeno y mando" de otros tiempos que no una digna y correcta forma
de contestación. Ahora, en "Veu de Sóller" del 2 de Marzo, nos enteramos por la
publicación del facsímil del Acuse de Recibo, de una mejor disposición del comuni-
cado por el que, el asunto pasa a estudio del Director General y, posteriormente se
tratará el tema de una entrevista con el Alcalde, en busca de un consenso. Esto está
mejor. Más en consonancia con los tiempos actuales.

Vaporesripidos Barcelone-S611er era proyecto de Don Jenbnimo Estades
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VEU DEL LECTOR

Reflexions a un grup
de sollerics

Glow

Resfrescada per fer
clients

Agafada de rebot

Varen fer una refrescada
per poder fer clients,
ja no estam en aquell temps
quan sa gent anava tapada.

En aquesta refrescada
diven que hi aná poca gent
i qualcun intel.ligent
es va pegar sa pan xada.

Parlant de sa refrescada
i mos refrescarem més
deixar-nos sense doblers,
pareix que en duien d' esquerada.

Aquest refresc no té consol
a Sóller si podíem governar
mos farien "empenyar"
ses voretes des Ilençol.

Ballar, beure i menjar,
d'això se'n diu quedar bé,
bromejar ho feis molt bé,!
però es peix no vol entrar .

Fan ball en temps de corema
és que només pensen amb ells,
tenen es seny com es porcells,
contents i amb sa panxa plena.

El futuro del puerto

Davant l'aparició, el dia 10
per els voltants de la Defenso-
ra, d'unes octavilles editades
per un "grup de Sollerics", en
les quais s'aixequen en "ben-
gadores gusticieros" del Sr.
Batle i les seves magnánimes
obres en be del poble de
Sóller, l'Agrupació Socialista
de Sóller—PSOE els hi vol pun-
tualitzar lo següent:

—L'A.S.S.—PSOE, no "Ilan-
ça acusacions" ni contra el
Batle ni contra cap partit,
simplement DENUNCIA uns
fets que en algun cas, estan
més que provats i en altres
esperam poder provarlos, i si
no es aixi, Ilavors ja criticaran,
i fins i tot, a lo millor s'atrevei-
xen a mostrar cara.

—El nostre "sistema de
desqualificacións", es el ma-
teix que estan emprant vos-
tes. Perque ido tantes potade-
tes?.

—Els Ilegitims represen-
tants dels sollerics, d'ençà de
les darreres eleccions, no son
només els regidors que vos-
tes defensen, sino els 17 que
componen el Consistori solle-
ric, i entre ells i per molt mal
d'empssar que ho tenguin,
tambe hi son els del PSOE.

—Senyors, si pensen que
asfaltar i enllumenar carrers i
avançar un poc de cultura i
educació, es tot quant ha po-

gut fer en 7 anys el govern
Repic per Sóller, enhorabona,
lo mes provable es que ten-
guin, tambe hi son els del
PSOE.

—"... i , sobretot, han de-
mostrat URBANISTICAMENT
voler protegir la nostra ciutat
de Sóller i el seu Port". Això es
LA CONYA. N'están segurs
d'això?. Una de dues, o tenen
interessos en alguna cons-
trucció, o necessiten urgent-
ment ingressar a l'ONCE, si
els hi volen, es clar.

—El respecte a la Quares-
ma, es una cosa ben Iliure,
per molt que vostes diguin
que es una de les mes "ge-
nuines costums solleriques", i
per tant, no necesitem que
uns conservadors disfressats
de moralistes, mos diguin
com l'hem de celebrar o si
podem fer una festa amb so-
pari ball inclosos.

—Finalment senyors, no
acusin als altres de demagò-
gics, que vostés i la minoria
municipal que defensen en
saben un rato llarg de tirar la
pedra i amagar la má o d'en-
trarla amb olivetes al poble, i
sobretot, no ens vulguin fer
creure que encara no han de-
cidit a qui han de votar a les
properes eleccions.

Agrupació Socialista
de Sóller

Sr.Director del Setmanari
"Veu de Sóller": vos demanaria
que insertássiu aquesta carta al
vostre Setmanari.

El tema que vull exposar és
el següent: Fa un caramull
d'anys els sollerics ens trobam
amb problemes quan a l'estiu
volem anar a nedar. Per un cos-
tat, les aigües del Port estan
brutes i arriscam de contreure
infeccions. D'un altre costat, no
tenim cap piscina pública, ja
que les existents pertanyen als
hotelers i les tenen pels seus
propis clients. A nosaltres ens
queden dues opcions: aprofitar
la nostra platja i ja veurem que
passa, o be prendre cotxe i fer
quilòmetres per tal de trobar un
Hoc decent on poder gaudir

d'aquest esport tan vinculat a
I ' estiu.

Aquesta segona opció no
deixa de presentar alguns pro-
blemes, ja que per sortir de
Sóller se necessita temps, i per
desgràcia no tots disposam
d'unes vacances a l'estiu. I es-
tic parlant dels adults, pelt no
podem oblidar que els infants
tenen unes Ilargues vacacions i
seria ben encertat que pogues-
sin anar a nedar sense cap risc.

Per tant, a través d'aques-
tres retxes suggeresc a l'Ajun-
tament que prengui mesures
adequades i propbs que es fa-
cin gestions amb qualque pis-
Gina privada perquè d'aquí a
uns mesos no ens vegem pri-
vats de practicar aquest escort.

Previo a la entrevista, consideramos intere-
sante y conveniente aportar ciertos argumentos
que puedan ayudar y reforzar la posición del
pueblo en este asunto.

Antes de 1860, puerto poco seguro

Antes de 1860, el puerto existente era con-
siderado poco seguro debido a la falta de pro-
tección contra los vientos N. y NW., que impe-
dían a las embarcaciones, en caso de tempes-
tad, mantenerse sobre sus anclas. Las dificul-
tades para las embarcaciones a causa del rom-
piente de S'Argentera y la gran cantidad de
cienos de aluvión depositados por los torrentes
de Sóller y Fomalutx, eran motivo para eludir el
puerto como refugio.

Después de mil incidentes, en el ario 1861,
se encargó al ingeniero Don Emilio Pou, un pro-
yecto de reforma del puerto que, en 1862, se
entregó a la Dirección General de Obras Públi-
cas. El proyecto incluía: Dragado, Construcción
de una nueva Riba y Prolongación del muelle
existente.

El puerto así acondicionado cumplió mera-
mente su función a lo largo de casi setenta
años. Durante tan largo período, los cuatro to-
rrentes continuaron depositando acarreo en el
fondo del abra, mientras las embarcaciones
iban creciendo tanto en número como mayor
calado.

En el año 1927, como consecuencia del in-
cremento turístico internacional que se dejaba
sentir en Mallorca, el Ferrocarril Estratégico de
Vapor de Palma a Sóller, parte de cuyo recorri-
do transcurre en túnel, hacía poco grato el viaje
a los usuarios y mayormente a los turistas. Por
esta causa, el Director de la Compañía, Don Je-
rónimo Estades, hombre realista, práctico y
con clara visión del futuro, inició por entonces
los trámites pertinentes para recabar de la Di-
rección General del Ministerio de Fomento, el
cambio de tracción del ferrocarril y consiguió
con sus buenos oficios, el apoyo necesario y la
posterior aprobación por el Ministerio del Pro-
yecto de Electrificación del tren.

Reforma del puerto

En 1928, asegurada ya la realización de la
mejora, Don Jerónimo dirigía otra Instancia, con-
juntamente con la entidad "Fomento del Turis-
mo", al Ministro de Fomento, interesándole para
que el Puerto de Sóller fuera transformado en
fondeadero de condiciones convenientes en

cuanto a abrigo, calado y atraque de buques de
gran porte al objeto de que, en su día, pudiera
prestar un excepcional servicio al turismo inter-
nacional.

Es fácil imaginar la cantidad de consultas,
correspondencia y viajes desplegados por Don
Jerónimo hasta conseguir el premio a su tena-
cidad y constancia alcanzado en Mayo de 1929
con la aprobación de las obras de Reforma del
Puerto y poco tiempo después la "Gaceta de
Madrid" publicaba la subasta de obra en 1a, 2a
y mitad de la 3a. fase.

Los calados

La estructura de la obra del puerto de Sóller
y el dragado de radio sobrado para la maniobra
de evolución y atraque, se habían dispuesto y
realizado en función de los 20 pies de calado y
de los 100 metros de eslora de los Clippers. La
obra de fábrica emergente permanece en la ac-
tualidad igual en cuanto a dimensiones: 110
metros de frente atracable por 45 de anchura
en el muelle principal; 133 metros de largo por
30 de ancho en el de Ribera y 100 de largo por

25 de ancho, más otros 40 de prolongación por
8 de ancho en el Dique Este. En conjunto son
unos 380 metros lineales de frente atracable.
Sin embargo, en lo referente a calados hay dife-
rencias notables respecto al año 1936. No en
vano han transcurrido más de 50 años sin que,
por parte de la dependencia civil como por la
ocupante militar, se haya procedido a un man-
tenimiento racional de los calados.

Al acarreo natural de los cuatro torrentes en
cincuenta años hay que añadir el considerable
volumen representado por la cantidad de bol-
sas de desperdicios domésticos, conveniente-
mente lastradas con una piedra y dejadas caer
al fondo, por las numerosas embarcaciones
obligadas a pairar en la rada por falta de sitio
para atracar. El servicio de recogida de basura
no es posible que pueda atender a su cometido
con eficacia. Mientras tanto en el gran laborato-
rio del fondo del puerto se elabora por fermen-
tación y putrefacción, gran cantidad de bacte-
has patógenas, cocos y bacilos que se distribu-
yen gratuitamente a los barlistas en la playa.

Un muelle civil y otro militar

Puesto que la anterior Estación de Aprovi-
sionamiento, que atendía a Destructores y Mi-
nadores, al igual que la Escuela de Armas
Submarinas, ya dejaron de cumplir su cometido
y, siendo la ocupación de superficie proporcio-
nalmente menor que antes, se pregunta: ¿No
tendría suficiente espacio el actual Destaca-
mento con el Dique del Este?. 0 sea, devolver o
traspasar el Ministerio de Defensa al de Obras
Públicas el muelle principal y el de ribera, reser-
vándose el de mayor calado para uso de las
unidades que actualmente recalan en el Desta-
camento. El traspaso de dependencia no crea
precedente puesto que en Cartagena, Cabeza
de Departamento Marítimo, Marina cedió a otro
Ministerio el puerto de Escombreras, construido
por el Consejo Ordenador de Construcciones
Navales Militares para su Base Naval. La Refine-
ría de Petróleos es la usuaria del puerto desde
hace cuarenta años y la flota siguió utilizando la
Dársena del Arsenal y el puerto comercial en
donde una flotilla de Destructores tipo Churruca
estaban y seguramente estarán aún, abarloa-
dos de popa ocupando tres buques menos de
40 metros del muelle comercial.

Esperemos que en la futura entrevista del
Mando militar y el Alcalde, analizados los argu-
mentos desapasionadamente, se consiga llegar
aun acertado entendimiento.
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Els pescadors fan jornades de feina de més dotze hores, segons
Ia temporada. Sols falta una barca, que prest será al port, per a
què tota la flota sigui nova del tot. Els molls no són suficients i
ballen estrets.

La flota pesquera és la més moderna de les II les

SóIler és el segon Port,
en captures, de Mallorca

En nivell de producció, el Port de Sóller està si-
tuat en el tercer lloc de les Illes Balears i segon de
Mallorca, després del Port de Palma i del de Mahe).

Es un sector que ocupa a moltes persones de
Sóller i del Port de Baler, tant les que hi treballen
directament com a pescadors o propietaris de
barques, com com les que s'en beneficien indirec-
tament amb la venta, transport o gestió del produc-
te.

Un total de vuit barques de
bou i 22 llauts de Ilista tercera
formen la flota del Port.

Les primeres treballen a la
plataforma continental, pescant
peix en general (molls, morralla,
sardina, genet...) i al ta/ut ("sa
fonera") capturant marisc com
Ia gamba i la xigala i calamars i
mòlleres.

Els Ilauts es dediquen a di-
ferents tipus de pesca, dins les
anomenades arts menors: El
tresmall per pescar la I lagosta
durant el mesos de març a
agost, la pesca de palangre de
fons durant l'hivern, i la captura
de la Ilampuga que es la pesca
"estrella" de les petites bar-
ques. Els pescadors de Ilaut
amb una bona campanya de
Ilampuga poden salvar la tem-
porada.

Des de sempre la captura
del peix ha ocupat moltes hores
de la jornada dels pescadors:
Moltes barques surten abans
de l'alba, als voltants de les
quatre del mati, i arriben a port
a les quatre del capvespre. Lla-
vors encara hi ha la feina d'en-
trar el peix, retejar la barca,
entrar els ormetjos... Un dia de
bon temps, són més de 16 ho-
res de feina.

Els temporals no aturen la
feina sino que la trasllada da-
munt el moll: cosir les xerxes,
preparar palangres, o treure la
barca per secar, pintar i arre-
glar.

Un pescador sempre ha
d'estar tot l'any pendent del
temps que fa a la mar. Les
tempestes, de fet, són les que
fixen el calendari de feina. Les
vacances no són possibles i els

dies de descans venen donats
per dies continuats de tempo-
ral, que a la vegada represen-
ten pèrdues econõrniques.

Sortir mar endins i haver de
tornar entrar ràpidament suc-
ceeix molt freqüentment; espe-
rar hores i hores damunt el moll
vetlant que s'aturi el vent i es
calmi la mar, es feina del pes-
cador, temps que no pot dis-
posar per fer aka cosa.

Millores de la flota

La flota pesquera de Sóller
ha sofrit una remodelació total.
Es cert que en el port de Palma
hi ha la flota més nombrosa, pe-
rò la de Sóller actualment es la
de més qualitat i la que compta
amb més condicions de segu-
retat.

Aquests darrers anys els
pescadors del Port han fet un
gran esforç per aconseguir la
modernització de la flota: d'aqui
un mes arribarà al port una no-
va barca de bou, i amb ella, tots
els vaixells de pesca seran
nous. Les barques de bou de
Sóller tenen un nivell tècnic molt
avançat:

*Radar.
*Sondes de color per re-

conéixer el fons.
*Un plotter, conectat al sis-

tema LORAN, (via satèlit) que
graba gràficament una traject6-
ria de la barca.

*Un computador que cal-
cula el rumb, senyala distàn-
cies, velocitat, temps en hores
de navegació per arribar a un
punt...

*Radio telèfon per po-
der-se comunicar entre elles
mateixes i amb els de terra.

Per la seva part, tots els
Ilauts de pesca tenen radio- te-
Mon i un aparell de sondes,
com les barques grosses.

Confraria de St. Pere

La confraria de pescadors o
pòsit, engloba a totes aquelles
persones que treballen en la
pesca. Actualment la Confraria
de St. Pere té 90 associats, que
venen a ser famílies dedicades
al sector, Com a consequencia
de les millores de la flota també
ha perfeccionat i augmentat els
seus serveis:

Disposa d'una máquina de
fabricar gel en escata que en
produeix dues tones diaries, i
Ilavors l'enmagatzema en un
depósit de gel isoterm. També
ha adquirit, en pocs anys, no-
ves cárneres de conservació i
un camió isoterm per transpor-
tar el peix a Palma. Ha millorat
el seu servei burocràtic a l'as-
sociat, informatitzant les dades
dels seus associats. Per tal co-
sa ha adquirit un ordinador i
treballa amb un programa de
gestió.

Peix al mercat

Les venedores de plaça
també han anat preocupant-se
pel tema de la modemització.
Ara ja, el transport del peix es fa
en furgonetes isotermes, i amb
Ia reforma que es fe al mercat,
el Hoc de venda també ha can-
viat positivament.

Si ara el peix es cobreix de
gel durant tot el temps que está
exposat per la venda la conser-
vació será òptima: Des de la
seva captura fins la seva venda
el peix està en molt bones con-
dicions higièniques perquè el
gel es l'element de conservació
més natural que existeix.

Les venedores de peix po-
den proveir-se del gel que fa-
brica la confraria, i així poden
disposar-ne perquè sempre n'hi
hagi sobre el taulell de la peixe-
teria del mercat.

Els molls

Els molls del port no són su-
ficients per per allotjar la flota
pesquera de Sóller. La Base
Naval, a la qual al confraria
d'está ben agrada, amb la ces-
sió de part dels seus molls
contribui a que la flota no desa-
pareixés. Aixi i tot els proble-
mes d'espai són preocupants.
La confraria al seu moment es
manifestà en contra del Port
Esportiu que es vol construir
enmig de la badia: l'aigua està
contaminada i si no es prenen
decissions valentes no s'arre-
glarà. Per altra part, els pesca-
dors del Port estan preocupats
perquè la mida que ha pres
l'ajuntament declarant de pro-
tecció máxima la zona costera
es precipitada. Es consideren
una de les parts més afectades
per l'assumpte, i contránament
l'ajuntament no els ha consultat
tal decissió. Al seu parer, s'ha
de gestionar la cessió d'ús dels
molls militars no útils a la marina
de guerra, i s'han de construir
instal.lcions per les embarca-
dons deportives. El que exposa
Ia confraria a Veu de Sóller, es
que els molls de la base, on es
dóna com a únic Iloc per
emplaçar un port deportiu, no
es suficient, els molls no bas-
ten, i per tant s'hauria d'estu-
diar abans, la possibilitat
d'ampliar les instal.lacions por-
tuàries, i el sistema de regene-
ració de les platges de Sóller.

Abans de PAsqua s'espera l'arribada d'una no-
va barca de bou que tendrà la particularitat de ser
de poliester. Amb aquesta, totes les barques gros-
ses seran noves i la flota pesquera del Port de
Baler serà la més moderna de les illes. Els seus
mitjans tècnics i de seguretat estan al dia, i si el
Port de Palma té la flota més nombrosa, el Port de
Baler té la més adequada als canvis que suposa
l'entrada de l'Estat Espanyol al Mercat Europeu.

Maria Igninia 	 Feina del pescador

Les barques de bou estan equipades amb uns avançats aparells
que han millorat la seguretat laboral dels pescadors. Els nous
sistemes també han contribuit a augmentar, racionalment, el

nombre de captures.



Es requalificaren urbanísticament
algunes zones del terme municipal

Redacció

El plenari estava convocat
per debatre les propostes
que l'Ajuntament de Sóller ha
de presentar a la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordena-
ció del Territori, relatives a la
suspensió del planejament
del 561 rústic que el Govern
Autònom decreta a finals de
l'any passat. Els Amics de
l'Entorn de Sóller abans del
ple, havien dirigit un escrit a
cada un dels grups politics on
explicava la seva preocupa-
ció sobre el tema urbanistic,
davant la imminent contruc-
ció del túnel.

Ses Argiles

El primer apartat a discutir
foren els urbanitzables "no
programats" i els "progra-
mats". A proposta del PSM i
el PSOE, el "no-programat" de
la zona de Ses Argiles fou
desqualificat i passa a ser
part agrícola-intensiva i part

agrícola-ramadera. Això signi-
fica que no importarà esperar
Ia planificació del polígon per
poder aixecar petites edifica-
dons o millorar les antigues
construccions existents.

El Port

Els grups d'U.M., G.I. i
P.P. no acceptaren la idea de
qualificar com a zona forestal
el puig de Sa Mola mes una
franja de terreny que passaria
per Son Llempaies i arribana
fins al Port, a l'altura de l'Hos-
tal, tal com proposaven el
PSOE i el PSM.

La zona que compren Ses
Puntes, Ses Cambres i el Pla
de sa Vinya sera considerada
com a "forestal protegida",
pen) no succeirà el mateix
amb la part alta de la mun-
tanya de la Torre Picada, on
Ia Inmobiliaria "Alcazar" podrà
construir un hotel de 400 pla-
ces més unes 150 vivendes.
També sera considerada "zo-
na protegida" la punta del
Cap Gros.

Normes d'edificació

Les normes que regulen
el volum d'edificació també
foren més o menys restringi-
des, segons la zona. La més
afectada es I -Agricola-rama-
dera", que són bàsicament
els olivars, on la superficie
minima de la parcel.la s'ha fi-
xat en 25.000 m2, (abans
eren 15.000 m2.), i l'edificabili-
tat i l'ocupació maxima que-
daran reduides a la mitat,
igual com succeeix amb el vo-
lum maxim edificable. No
obstant aim!), en les parcel.les
que tenguin entre 10.000 i
25.000 m2. es podran cons-
truirponcets de 40 m2. com a
maxim (fins ara es podien edi-
ficar nomes 25 m2.).

El PSM sol.ficità que es
protegissin els jaciment ar-
queològics i paleontològics
de tot el terme municipal, i
també les cases amb teules
pintades; i afegí que es con-
troll l'obertura de camins fo-
restals i que s'habiliti un abo-
cador d' enderrocaments.

El Port, aberta les urbanitzadores.

L'Ajuntament sollicita que l'IBASAN
construeixi la depuradora

M.1.

Francesc Salas, ens co-
munica que esta en conver-
sacions amb l'Institut Balear
de Sanejament (IBASAN), al
qual sol.licitarà que es faci
càrrec del projecte i cons-
trucció de la depuradora
d'aigües de Deia.

IBASAN es una entitat
pública que depen de la Co-
munitat Autónoma, la qual so-
luciona els problemes de de-
puració d'algues dels munici-
pis: S'encarrega de l'elabora-

ció del projecte, de la cons-
trucció, si es necessari adqui-
reix el solar mes apropiat per
situar-la negociant directa-
ment amb els propietaris i
també manten les instal.la-
cions.

Tant el projecte com la
construcció estan subvencio-
nats al 50% per la CA i per la
linia de Credit de la Comuni-
tat Europea, amb Equus. Així,
l'Ajuntament sols ha de pagar
un canon, que sempre sera
decreixent, durant deu anys
per amortitzar el cost de la
depuradora. A partir de lla-

vors, sols s'haurà d'encarre-
gar de pagar anualment el
manteniment.

El solar

L'Ajuntament de Deià té
previst oferir un solar a l'Insti-
tut de Sanejament. El Hoc
més apropiat es l'anomenat
"Els Ribassos" de la finca de
Son Canals, que esta situat a
la part més baixa d'Es Clot. Si
es així, el cost total de la de-
puradora no inclourà l'adqui-
sició del solar, i per tant sera
més econòmic.

Joan Arbona

Miguel Gual
Després d'acusar-los d'intrigar i desestabilitzar el Consistori

El PSM aconsella als socialistes
que es posin a treballar i deixin la
comandera

Placid Perez

Andreu Pons

REG, RADA

Embutidos Aguiló S.A.
NJ. F. A. 07002827

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

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

CASA FUNDADA EN 1900

INSTALACtONES Y
REPARACIONES ELECTRICAS

CAMBIE AL 220V.

Plaza- Antonio Mauro, 10
Telefono: 63 2946
Tolifone parliculon
6329 76 63 29 26
SOUBt (Morc)
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Política

J.C.

El PSM convocà divendres
passat una roda de premsa per
explicar la seva postura davant
Ia mode) de censura al batle.
Aquesta roda fou provocada,
després que el PSOE repartis
uns fulletons on culpava el PSM
del caos que existeix dins
l'ajuntament.

El PSM començà dient que
sempre havia manifestat que no
faria res per tomar al batle, i
que tampoc faria res per man-
tenir-lo en el poder. Placid Pé-
rez explica que el batle fou ele-
git pel poble per una majoria de
vots abrumadora, i que en unes
properes eleccions el poble
haura de jutjar la feina que hagi
fet.

AI PSOE

Seguidament acusà al
PSOE de promoure intrigues
politiques i intentar desestabilit-
zar l'Ajuntament des de fa sis
mesos, mentre el PSM proposa
ja a finals de setembre fer feina
entre tots, cada un dins un
camp de gestió concreta. Li
aconsella, referint-se a mem-
bres del G.I., "que no pacti amb
qualsevol grup ni a qualsevol
preu" i que no segueixi corn-
prometent-se "amb politics de
trajectória poc clara", en una
clara al.lusió al Secretan.

Recorda als socialistes que
un pacte amb el Grup municipal
Independent "no seria un pac-
te progressista", i que per ara
es millor deixar anar la coman-
dera.

Exposa que si el batle es
culpable del caos intern de
l'ajuntament ell n'és el respon-
sable i a ell Ii pertoca arre-
glar-lo."Seria massa faci/ -di-
gué-, que l'oposició ara li tre-
gués les castanyes del foc".

Al Grup Independent

Referint-se al Grup Inde-
pendent, Placid Pérez digué
que el problema de l'ajunta-
ment de Sóller l'ha provocat
l'anterior majoria municipal de la
qual ells formaven part, i que,
per tant, "són tan culpables ells
com la resta del grup d'Unió
Mallorquina".

Manifesta també que un
pacte amb els Independents
seria un pacte "contra-natura",
perquè segueixen essent "un
grup politic de dretes, gens
ecologista i regionalista només
per conveniência, que no té res
a veure amb l'esquerra pro-
gressista i nacionalista que re-
presenta el PSM". I conclogué:
"Seria pitjor el remei que la ma-

El portaveu del PSM volgué
aclarir a l'opinió pública que el
Grup Independent mai ha pro-
posat cap moció de censura al
PSM, i que no entenien per què
el PSOE tenia tant d'interès en
carregar les culpes únicament
al PSM.

Propostes de millora

El PSM afirma que mantén
Ia mateixa proposta que formu-
la ara fa mig any: "Treballar ca-
da un dels grups politics dins
una area de gestió distinta: hi

ha sis comissions i sis grups po-
litics i, per tant, és bo de repar-
tir". La solució que exposen
passaria per formar un Govern
de Concentracia, que no es
més que una fórmula de com-
promis transitória per sortir de
l'actual impasse municipal. "Pe-
re, aquesta solució -digué- su-
posa que cada un dels grups
politics ha de renunciar a part
de les seves aspiracions de
poder, i pareix que el PSOE no
està disposat a fer-ho".

Per altra part, apuntà que es
necessari instaurar una altra
forma de fer política, més en
contacte amb la gent i amb els
seus problemes, de portes cap
a fora, procurant esser honests
i responsables de les actua-
cions que s'emprenen, tant si
són errònies com si són correc-
tes.

Deixa ben clar que amb vo-
luntat i des de l'oposició es pot
fer feina, i posà per exemple la
tasca que desenvolupa el propi
PSM des de fa uns tres mesos
dins la comissió de Governació,
Sanitat i Serveis Socials. També
explicaren que ells procuren
practicar un altre tipus de políti-
ca, defensant les seves idees i
propostes i, sobretot, fent molta
feina i a conciencia, enlloc de
criticar l'actuació dels demés.

Des del primer moment el
portaveu del Partit Socialista de
Mallorca anunciaren que agues-
ta seria la primera i la darrera
ocasió que citarien la premsa
per temes purament politics, i
que tenen coses més impor-
tants a fer que perdre el temps
escrivint acusacions contra els
altres partits.

Ple

Deià

J. SASTRE
Reparación y venta

de electrodomésticos.
Servicio oficial

FAGOR—ASPES
C/. de la Mar, 157, bajos

Tel. 63 06 73

SALON DE BELLEZA
Dietética y cosmética natural.

Perfumería a base de productos
naturales.

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



Un espectacular gol de Sebastià Miralles, a les
darreries del partit, minut 77, va salvar la difícil pa-
pereta. L'equip menorqui, va ser molt mal d'esclo-
vellar, amb bona situació sobre el camp, i durs
marcatjes. Tampoc el Sóller va tenir un capvespre
molt inspirat. Tot plegat va fer que l'incertesa fos el
denominador comú en un partit que va fer patir de
bon de ver al afeccionat. El que compté és la final, i

els importantíssims punts quedaren a la Vall. Diu-
menge, un desplaçament espinós al camp del
ex—segona Cala Millor, equip que a ca—seva con-
serva una notable regularitat. Cal tenir present pe-
rò, que el Sóller te les seves possibilitats. no sol
donar cap facilitat l'onze solleric, i més davant
equips que saben jugar com és el cas del club hote-
ler de Llevant.

1 —0. Quan el fantasma del empat ja planejava a les rodelies de Can Maiol...

El Wier salva els mobles gràcies a un providencial
gol de Miralles a tretze minuts del acabament

L'afició, identificada amb l'equip. Una de les més positives notes del
partit fou le reacció del públic quan el gol no arribava, animaM i ajudant

Aixi ha de seguir. (Foto Sampedro)

L'Islefío va ser un os molt mal de roegar
davant un Sóller que no va està gaire fi.

A Cala Millor, una sortida gens fácil

Una xerrada

Miguel Colom, president del
C.F.Sóller:"L'any que ve,
potenciarem l'equip"
El fet de que el club està en bones mans i a
dins un eficient equip directiu, absolutament
ningú ho dubte. Parlarem avui, amb el presi-
dent Miguel Colom per repasar una sèrie de
temes de plena actualitat.

Miguel Colom assegura: "Les taquilles son fluixes.
Es inprescindible que l'aficionat ens ajudi".

Toni Oliver

—Corn van les taquilles,
president?

—Regular. Diumenge va-
rem despatxar tan sols 58
entrades d'home, i no ho en-
tenc, després del gran partit
contra el Uoseta, m'hen vaig
dur una desilusi6. En total es
varen fer unes noranta mil i
pico, de les quals ja n'hem
de separar quaranta mil pels
Arbitres. Hem de ser realis-
tes amb el que feim, i així es
dificil confeccionar un pres-
supost futur molt elevat.
Igualment que en capitol de
socis. No arriban als 200. Tal
volta som el club de Tercera
arnb un nombre més baix
d'associats. Valga-li que els
ingressos atípics foren posi-
tius (berbena, exposició,
publicitat, etc.), i això ens ha
permes cubrir més o manco
l'exercici.

—En quina situació agara-
reu el club, i corn esta ara?

—En pagaments pen-
dents de l'any passat a en-
trenador, banc i jugadors,
hem cobert un deficit supe-
rior as dos milions. Aquesta
temporada l'acabarem amb
unes cinc-centes mil de de-
ficit. I això porqué no hem
rebut pràcticament 	cap
subvenció ni ajuda.

—Amb la categoria camí
de salvar-se, quin sera el fu-
tur?

—Hi ha una serie d'objec-
tius: ampliar la directiva, som
poc i necessitam reforços, i
fer un equip més competitiu
per l'any que ve. No haurem
de cobrir el deficit de l'any
passat i això fará que po-
guem potenciar l'equip. Ja
hem començat a fer feina en
aquest sentit.

—Dia del Club i Jornada
Econòmica, quan?

—Fa uns anys, hi havíen
uns equips amb molt de
ganxo i avui, no. Segur que
el dia de Sa Fira, partit que
pot ser decisiu contra l'Hos-
pitalet, celebrarem el Dia del
Club. La Jornada Econòmica
sera o bé, davant el Peguera
o contra el Constancia.

—Res més, Miguel?
—Si. Que es imprescin-

dible que l'aficionat ens ajudi
a totes les cridades a dins
els capitol d'ingressos atí-
pics.

Als socis, que segueixin
col.laborant en sorteigos
etc., i finalment, destacar un
cop més, l'exemplar com-
portament dels jugadors
sollerics que estan demos-
trant, al igual que els seus
companys forans, que esti-
men al Sóller de bon de ve-
res. Això constitueix un im-
portant estimul. Tota unió a
dins el vestidor, es sol refle-
xar a dins el terreny de joc. I
sortossarnent tenim un
magnífic exemple en el
Sóller.

Bens d'Aval!

Restaurant

Comunicam a
clients i amics

que obrim dissabte
dia 1 7 de Marc.

Reservas: Tel 63.23.81
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Futbol Divisió

Toni Oliver

Mare de Déu, quina pena-
da!. Pensam que en el fons va
ser positiu pel Sóller. Va ser una
?specie d'avis de que en la rec-
:a final d'haurà s'haurà d'espit-
ar sense concesions. Ara ma-
!eix, el Sóller te a set rivals per
lavall a la taula. Es tracta de
Jeixar-ne quatre. En definitiva,

l'equip local depen d'ell
nateix. I Aim!) ja es important.

'MA inspiració

Ja des de un principi es va
:eure que el Sóller no tenia el
;eu millor capvespre. Manca
inspiració exhibida el dia del
loseta, la movilitat i també i
inibe les idees. L'Islerio per la
eva part, anava fent el seu par-
t, aferrant bé els marcatjes.
'entrenador Pío, va montar un
sterna d'anticipació i pressing
ie dificultà notablement la
eniobrabilitat local. Poques
!gales resenyades en la ph-
;era part. Tan sols una jugada
3 possible penal a l 'área del
Nler per sempenta de David a
uique i un intencionat cop de
ip de Bestard que frega el pal.

motiva segona part

En part per l'emoció del re-
i en part també porqué

want un Isleño amb 10 ho-
es, el Sóller va espavilar. Al
'nut 54 hi va haver un clar pe-
t! sobre David, quan el solleric
vfa guanyat la posició al por-
r Tito. Roig Miralles, en la seva
ia habitual de deficiencia cr6-
z estructural—mental, es va

el suec. Intensificava el
Iler el seu domini, i Xiu en el
lçament de dues faltes, a
a va fer travasser i a l'altre
liga a Tito a realitzar l'aturada
I horabaixa. Es clar que tant
el càntir a la font...

pest pic, Sant Sebas

Corna el minut 77 de joc,
Ml Sebastià Miralles carago-
I per la línia de fons en posi-
d'extrem dret, surt de dos

itraris, i sense angle fa un

xut parabòlic al segon pal. Un
gol que va valer dos punts d'or,
i endemés un moment clau
(1-0). Premuda final blau—grana
i pus incidències.

L'afició, amb l'equip

Es evident, que el seguidor
esta més que mai amb l'equip,
feia molt d'anys, que no es re-
gistrava una reacció tan positi-
va corn la que es va veure en
plena segona part. Amb el mar-
cador a zero, l'hajbitualment
fred i distant públic solleric, va
reaccionar admirablement i va
animar corn mai. Una unió ex-
traordinàriament positiva i es de

desitjar que no afluixi. Ningú
sap com els jugadors agraeixen
aquests moments, i el que sig-
nifica per ells.

Parlant del terna jugadors,
no es cap secret el magnífic
ambient que hi ha a la plantilla.
Id6 bé. Un detall que parla de la
integritat dels components, es
va registrar amb el jugador Al-
fons, actualment lesionat. El
home—lliure solleric, acaba de
renunciar a cinc mensualitats
per l'allargament de la lesió de
pubis que pateix des de No-
vembre. El montant d'aquesta
quantitat puja a cent mil pesse-
tes. Un gest que parla per si sol
de l'hombría, i professionalitat

del jugador. El triumvirat juga-
dors - directius - afició, assegu-
ra un futur pié d'esperença pel
fútbol solleric. Enhorabona, Al-
fons!

El Cala Millor - Sóller
pot ser un bon espectacle

No es desplaçament preci-
sament %oil el que ii espera al
Sóller aquest diumenge. El Cala
Millor, que ha jugat tres anys a
Segona Divisió B, va devallar
aquest any per motius econó-
mics, després de salvar espor-
tivament la categoria. Dels anys
passats, conserva a jugadors
del carisma dels Julio (porter),
Servera (defensa), Bauza i Ne-
bot (mig camp) i Salvuri i Barce-
ló (atac).

Si bé es cert que l'equip de
Llevant no realitza una gran
campanya, si que podem dir
que ha ant tot l'any a una zona
tranquila. Ara mateix te 29
punts i un positiu, amb un
gol—averatge favorable de dos
gols. A causa sol ser un rival
dur en defensa i ambiciós en
atac, un Salvuri com a líder.

El Miler també és mal de
batyre

Quan el Sóller monta la seva
"muralla" amb Bestard i Nadal
corn a pilars indiscutibles, ja es
pot preparar el rival a sofrir. Els
marcatjes son a foc i fum.
L'ajuda dels laterals i homes de
la mitja es constant, i en definit-
va el contrai ha de suar l'anima
per superar el front solleric. Ja
sabra que es bó el Cala Millor...

Els mateixos homes

Molt probablement, el Sóller
jugara amb els mateixos juga-
dors de diumenge passat. Tal
volta s'incorpori Brugos si esta
millor de la lesió d'acductors
que pateix actualment. Si be,
aquesta casta de molesties se
sols curar amb repòs sobre tot.
Ens confirmen des de la Fede-
ració, que el partit començarà a
les quatre en punt Anim i a
veure si a la Ilunyana Cala
Millor, ens troban molts de
sollerics.

CA'N TONI RtIA
Calle Luna 27 - Teléfono 630424

Comunicamos al público, y de un modo
especiál a nuestra clientela, que

MANANA SABADO DIA 17
(a la 1 de la tarde)

FINALIZA NUESTRA TEMPORADA DE REBAJAS
Agradecemos sinceramente al público la favorable

acogida dispensada a nuestra ya tradicional
GRAN BARATURA.



Sa glosa den Tomeuet
Tots junts...

Es públic va ser conscient
de lo que havia de rebre
I realment es va sebre
aplaudint de lo valent

Es partit no va ser
apte per cardiacs
pent' a força de bons atacs
aconseguirem lo que varem voler

Que eren dos grans punts
es que s'havien de disputar

i creis-me que si ho varem lograr
va ser perqué anarem tots junts

Gracies Miralles i Bemat
i a tot es notro conjunt
que si mos feim ben amunt
és per s' unió que sempre ha reinat

I diumenge a dins Badia
a totes s'ha de Iluitar
si volem fer molta via
per més escalons poder pujar

La Tercera, resum de la jornada

El Manacor apallisà al Porto Cristo a domicili

RESULTATS I CLASSIFICACIO

&Igor - Pia de Na Tesa 	
Marion:. - S'Horta 	
S. Eugenia - Esporias 	
Juv. Sallista - Santa Maria
Ferrioiense - P. DE SOLLER 

0-5 	 Valldemossa At. - Montaura ... 3-1
12-2	 Consell - Alcúdia 	 2-0
2-1 	 Sant Jordi - Campanet 	 2-0

 	 0-2 	 Puigpunyent - Barracar 	 3-2
3-2

JEEP 	 OF 	 QC 	 Pintos

Barrocar 	 24 	 16 5 3 61 34 37 +13
Conseil 	 24	 17 1 6 39 18 35 +11
PlodoNalosa 	 24 	 14 6 4 69 23 34 +10
SontJordi 	 24 	 15 3 6 43 3 33 	 +9
Mariense 	 24	 13 6 5 60 42 +6
PORT DE SOLLER 	 24	 15 1 8 44 26 31	 +9
Validemossa At. 	 24 	 13 4 7 41 26 30 +6
Montoura 	 24 	 11 7 6 51 34 29	 +7
Santa Maria 	 24 9	 8 7 41 32 26 	 +2
Puigpunyent 	 24 	 10 4 10 32 38 24
S. Eugenia 	 24 7	 9 8 27 33 23 	 -5
Ferrioiense 	 24 7	 5 12 32 40 19	 -5
Esporias 	 24 8	 2 14 39 52 18 	 -6
S'Horta 	 24 7	 4 13 40 58 18 	 -6
Urger 	 24 5	 2 17 22 57 12 -14
Camponet 	 24 2	 6 16 21 50 10 -12
Juv. Sallista 	 24 4	 2 18 23 56 10 -16
Alcúdiø 	 24 5	 1 18 15 49 9 -11

minutos. Además tenemos que
añadir que los de Sóller podían
haber apretado más, sujetar
bien a Obrador y casi con segu-
ridad se podían haber traido al-
gún punto.

Pues goles se siguen mar-
cando, y hablando de goles di-
remos que Galindo continúa

con su olfato de gol. ¡Y que du-
re!

Para el domingo los del
Puerto reciben al Valldemosa
Atco. y el encuentro dará co.:
mienzo a las 16,15 h., ya que
por la mañana lo harán los Ju-
veniles, frente al Ses Salines a
las 1030h.

RESULTATS I CLASSIFICACIO
Fslanitx - Llosetense 	 5-0
Porimany - Alayor 	  1-1
SOLLER - bleb° 	 1-0
Moganovantuve - Badía C.M 	 1-0
Cola D'Or - Pobiense 	 2-1

J

Porto Cristo - Manacor 	
Cardessar - Cade Paguera 
Constancia - Santa Ponsa
Ferrerías-Arenal 
Hospitalet- P.Sta.Eulalia

E	 P	 OF 	 QC

0-4
2-2
1-1
0-1
1-1

hates

Manocor 	 27	 18 6 3 62 21 42 +16
Cola D'Or 	 27	 14 7 6 52 31 35 +7
Portmany 	 27 	 13 9 5 42 27 35 +7
Alayor 	 27 9	 16 2 43 14 34 +6
Cade Poguera 	 27 	 11 8 8 57 29 30 +4
Moganova-Juve 	 27 	 12 6 9 40 37 30 +2
Bodía C.M. 	 27 	 12 5 10 36 34 29 +1
Santa Ponsa 	 27 7	 14 6 32 29 28 +2
P.Sta.Eukilia 	 27 	 10 8 9 32 33 28 +2
Poblense 	 27 	 11 5 11 36 42 27 -1
Ferrerías 	 27	 11 5 11 28 36 27 +1
Constancia 	 27 7	 12 8 26 27 26
SOLLER 	 27 8 	 8 11 30 37 24 -4
Carciessor 	 27 7	 10 10 24 34 24 -2
Hospitalet 	 27 6	 11 10 32 43 23 -3
Arenal 	 27 7	 9 11 28 51 23 -3
lash° 	 27 8	 4 15 28 46 20 -8
Felanitx 	 27 6	 7 14 36 50 19 -9
Porto Cristo 	 27 7	 4 16 28 47 18 -8
Uosetense 	 27 5	 8 14 34 58 18 -10

CARTELERA
ESPORTIVA

Dissabte

Futbol

15.30 h.: C.F. Sóller -
Murense (Alevins)

16,00 h.: Viajes Sóller
- Cade (Futbol Empresa)

(Infante Lois)
17.00 h.: U.D. Soule-

rense - Genova (Infantils)

Diumenge 18

10,30 h.: Port de
Sóller - Ses Salines (Ju-
venils)

10,30 hores: Port de
Sóller - Valldemossa Atlé-
tico. (lia Regional).

Muebles Marcús
Muebles estilo Provenzal y colonial.

Tresillos clásicos y modernos.
Muebles auxiliares.

C/. La LIMA, n' 57. Stiller
Tfno. 63.12.60

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

garaje

Jo CoLotd
TALLER MECÁNICO 	 Teléfono 63.22.0 I

TALLER Y SERVICIO:
C/. Isabel, ri 124

LI IA
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Futbol Divisió Ha. Regional  

C.D. Ferriolense, 3 - Port de Soller, 2

Obrador (3 gols), artifice del triunfo local

Toni Rufián

Segueix la marxa triunfai del Manacor cap a
Segona B. i es distancia amb un punt més, res-
pecte als seus immediats seguidors, desprès de
guanyar amb rotunditat al Porto Cristo (0-4). L'al-
tre equip que sumà els dos punts a fora va esser
l'Arenal, que sorprenament, puntuà a Ferreries
(0-1). Les victories a casa, normals, si bé hem de
destacar la golejada que enroscà el Felanitx al
loseta (5-0). Les dernès ho varen ésser per la
minima diferència: Sóller-Illenc (1-0); Magano-
va-Cala Millor (1-0) y Cala D'Or-Poblense (2-1).
Acabaren amb empat els partits Portmany-Alaior
(1-1); Cardessar-Cade (2-2); Constància-Santa
Ponça (1-1) i Hospitalet-Santa  Eulària (1-1).

I toma haver canvis a la classificació, altre ve-
gada es posa el segon el cala D'Or, que desban-
ca a Portmany i Alaior.

En el grup dels cuers, se este girant la truita,
el Uoseta ja es cuer amb menys 10, un Hoc més

amunt Porto Cristo amb menys 8, tercer per la
cua Felanitx amb menys 9 i cuart del darrers el
Illenc amb menys 8. De moment aquets quatre
equips darrers esmentats son fermes candidats a
perdre la categoria, mentres que Arenal, Hospita-
let i Sóller surten dels Rocs de perill.

Per a la propera jornada veiem com a partits
mes interessants els que jugarán:

ILLENC-PORTMANY.-- Una victòria visitant
deixeria practicament al Illenc a Preferent.

MANACOR-CALA D'OR.- Primer i segon
classificats, lleugera avantatje per els manaco-
rins.

ARENAL-CONSTANCIA.- Ambdos estan ne-
cesitats de punts, un em pat pareix lo més lògic.

HOSPITALET-FELANITX.- De pronostic incert,
de guanya els eivissencs donerien una passa de
gegant per a mantenir la categoria mentres que
els des Torrentó quedarian quasi desuciats.

CALA MILLOR-SOLLR.- De seguir manten
guent les darreres actuacions a fora casa el Sóller
a de puntuar a Cale Millor.

M.A.Feijóo

Ferriolense: Porcel, Juan,
Fernández, Sansó, Vidal, Zeno-
guera, Lladó, (Ballester), Alo-
mar, Moyd, Obrador y Ramis
(Martinez).

Port de Sóller: Reynés,
Adrover, Freixas (Femenias),
Rosselló, Jordi (Haüf), Alba, Se-
rra, Català, Galindo, Manrique y
Castaldo.

Arbitro: Sr. Parets Carias,
actuación regular, amonestó
con cartulina amarilla a Juan
por parte local y a Freixas y
Manrique por parte visitante.

Goles: Obrador, 3 y Serra y
Galindo por parte visitante.

Comentario: Enseguida
encarrilaron el encuentro los lo-
cales, pues a los 10 min. se en-
contraban con un (2-0) a su fa-
vor y con Obrador en plena ve-
na de aciertos cara al gol y
buen juego; pues el solo y sin
desmerecer a sus compañeros
complicó las cosas a los visitan-
tes, ayudado todo ello a que los
del Puerto no se encontraron a
Ia altura de otras tardes.

Y aunque se redujeron dis-
tancias en el marcador y finalizó
con un mínimo resultado. Se
marcó cuando quedaban pocos

Atlètic Camp Rodó, 2 - C.F. Sóller,
Futbol Infantil

Joan-Antoni

Alineació: Alcover, Pomar,
Ensefiat, March, Rodriguez,
Castillo, Eugeni, Sanmartin,
Fontanet, Castafier, Molino
(Arbona).

Gols: Minut 44, 1-0, Pere.
Minut 65, 2-0, Joan.

El relaxament i les ocasions
no convertides en gol fa que al
final perdis o guanyis un en-
contre.

Això fou el que va succeir a
n'els jugadors sollerics que
perdonaren massa, i per contra
els seus rivals resolgueren les
poques oportunitats de que
disposaren, si be hem de res-
senyar l'entrega i la iluita del
conjunt local, que el guanyar
aquest partit li suposava man-
tenir la categoria, sempre i quan
els altres encontres fossin favo-
rabies.

Els objectius de l'entrenador
i responsables del . C.F. Sóller
durant aquesta temporada era
mantenir-se a Primera.

A les primeries del Campio-
nat en Bestard va substituir en
el càrrec de tècnic a Xus Bru-
gos que, per problemes labo-
rals, no pogué continuar en el
treball que havia començat.

Hem de dir que els al.lots
d'en Bestard començaren bas-
tant fluixos, fins i tot anaren al-
gunes jornades en darrera po-
sició. Emperò la cosa canvià, i la
culpa d'aquest canvi la tingué
en Miguel Bestard que, amb
molta de paciencia, començà
per ensenyar als jugadors la si-
tuació i el desenvolupament
dins el camp, entre altres co-
ses. Aix() va fer que els nois
agafessin formes pròpies i bo-
nes maneres de jugar la pilota.
Els resultats no es feren esperar
fins en el punt de que es varen

Miguel BESTARD, l'artífex de la
notable campanya de l'equip

aconseguir cotes més altes de
les esperades, i l'equip va gau-
dir d'un tranquil desè Hoc a la
classificació, cosa que els va
permetre complir l'objectiu
abans assenyalat.

Plats preparats

LES GOURMETS
Pollastre a l'ast

Obert diumenges
Placa Mercat. Teléfono 630309

(Colegio SAGRADDOS CORAZONES)

A CARGO de
Juan Miguel SEBASTIAN LLADO,

cinturón negro T DAN
PARA OBTENER UN MAYOR
RENDIMIENTO EN TI MISMO

DESARROLLA ESTA ACTIVIDAD
DEPORTIVA. EL KARATE NO SE

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

PARA TU CRECIMIENTO.

COLABORADOR NAIITICO SOLLER

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.



L'infantil Mariana segueix embalat
Jornada desigual pels represen-

tants sollerics. En l'aspecte positiu,
tenim els triomfs del juvenil davant
l'animòs Coll den Rabassa, el cadet

femeni a Santanyí i sobre tot, la nova
victòria dels fantàstics infantils, liders
destacats a la taula. Vegem com ana-
ren els encontres:

Extraordiruiria la
campanya del
Infantil Mariana, licier
destacat, es el
màxim favorit pel
mol.

Mateu Dominguez (Hermes-Círculo
Sollerense) guanyador de la Ma.
Semi-Marató Diario de Mallorca

Joan

L'atleta de l'Hermes-Cir-
culo Sollerense MATEU
DOMINGUEZ es va imposar
brillantment el passat diu-
menge, dia quatre, a la ter-
cera edició de la Semi-Mara-
tó Diari de Mallorca, que va
comptar amb una inscripció
d'uns dos-cents corredors.

Ja des de el comença-
ment, a Santa Ponça, l'atleta
del Club solleric es va situar
dins els primers llocs, aga-
fant el comandament de la
prova despres del quilòme-
tre quatre.

A partir d'aquí el grup de
cap es va anar desfent, fins
que es va quedar en Mateu
acompanyat nomes d'en
Guillem Ferrer i en Ramón
Garcia, als que deixaria
despres del quilòmetre
quinze, a les rampes entre la
Costa d'en Blanes i Cala Ma-

MATEO DOMINGUEZ. de nota en
el mes aft del "podium".

jor, presentant-se en solitari
a l'arribada invertint un
temps de 1-1110" en els
21.097 metres de recorre-

gut, a pesar del fort vent en
contra.

Amb 1-1306 entraria en
Guillem Ferrer, i amb
1 - 1400" en Ramón Garcia.

El Hoc sise va estar ocu-
pat per un altre atleta de
l'Hermes -Circulo Sollerense
en Jaume Rojo, amb
1-15'38", i el vint - i-sisè per
n'Andreu 	 Ramis, 	 amb
1-2030".

L'infantil Llorenç Fuilana
segon a la "Cursa dels
Bombers"

El corredor infantil de
l 'Hermes-Circulo Sollerense
LLORENÇ FULLANA es va
classificar en segon Hoc a ia
Cursa del Bombers, dispu-
tada el passat diumenge,
dia onze, a Ciutat. L'atleta
del Club Solleric va entrar a
dos segons del primer clas-
sificat, en David Barrientos
de AD. Joan Capó.

Ciclisme FutbolAlevi  

Sollerense, 9
Campanet,

Joan-Antoni

lars. Per la seva part el
Campanet no passa de
mig camp.

Xilvar, 1
Sóller, 

Alineació: Caldentey,
Mayol, Ensehat, Juárez,
Padilla, Brague, Martínez,
Rodríguez, Casas, Valca-
neras i Carbó (Ros, Puig,
Gelabert i Capó).

Gols: Minut 8, 1-0,
Carbó. Minut 11, 2-0, Mar-
tínez. Minut 20, 3-0, Valca-
neras. Minut 23, 4-0, Car-
i:16. Minut 27, 5-0, Carbó.
Minut 36, 6-0, Martinez. Mi-
nut 42, 7-0, Martinez. Minut
50, 8-0, Carbó. Minut 59,
9-0, Carbó.

Comentan  Molta facin-
tat goletjadora demostra-
ren els pubils de n'Andreu,
que varen saber trobar ben
aviat el carni del gol. Du-
gueren el control del joc
quasi tot l'encontre, fent
jugades força espectacu-

Joan-Antoni

Alineació: Pere, Casti-
Ilo, Carles, Burgos, Coll,
Victor, Guillem, Sampol,
Gerard, Mara (Castillo, Bo-
ta, Juanjo, Toni, Perelló i
Lladó).

Gols: Minut 57, 1-0,
Bernat.

Comentad: Jugaren
migjanament be els solle-
rios que controlaren la si-
tuació amb la defensa i mit-
ja, emperò els va costar
molt arribar a la porteria
contrária. Per la seva part
els oponents en una de les
poques accions d'atac
marcaren el gol que els hi
donaria la victòria.

Ca ii
Bibi

FERRETERIA
Almería

Luria, 12
Tel. 63 04 47

SOLLER
(Mallorca)

hiDROGUERIA
P.m.Mta4

C/. Palou, 22.Tel. 633842 * Procolorde Miguel D. Bernat 

PAPELES PINTADOS,
MOQUETAS, COLAS,

PINCELERIA, INSECTICIDAS,
ART1CULOS LIMPIEZA,

PRODUCTOS PARA PISCINAS,
ARTICULOS PARA ARTISTA,

PALOU, 22
TELEFONO 633842

SOLLER (Mallorca)

Orna PARA FACHADAS,
INDUSTRIAS,

DECORACION Y MARINAS

ab-

QOliv0
c5-;telo6,

6leraiMcila,23:16 3

ROPA DE HOGAR
ROPA INTERIOR

TELAS Y CORTINAS
SOLLER

OSASNOVAS 

ItIOORIFICOS
REFRIGERACION INDUSTRIAL, BOTELLEROS, VITRINAS,

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

SERVICIO TECNICO POST—VENTA
Carrer de Sa Mar, 153- Telf. 630771-071003011ER

TALLER! EXPOSICIO:

CAMI CAS JURAT

1EL.63 31 16

VIDEO CLUB

tOSIAI
C/.CristóbalColón,s/n

(Frente Mercado)
SOLLER(MALLORCA) 

ALFREDO LORENTE
Taller de Reparaciones

Electrónicas
,Radio Cassettes — Televisión y Video

Instalación de Anténas

Junto Hotel EIGuía. Tel. 633919- SOLLER

lo
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Bàsquet
	

Atletisme

Juvenil masculi

J. Mariana, 49
Coli den Rabassa, 28

Uucmajor, 88
J. Mariana B, 44

Desastrosa primera part vi-
sitant, amb tan sols 3 paners
aconseguits. A la continuació
es va aconseguir que la derrota
fos mes decorosa.

J. Mariana A, 72
SantJosep,47

Quan s'oblida lo esencial del
bàsquet, es ha dir, passar,
tallar, bloquejar, rebotejar, es di-
fícil vencer. Això va ocerrer a la
primera part. A la continuació,
els locals jugaren con saben i

va millorar el seu nivell. S'acon-
seguiren cinc triples: Garcia,
Ródenas, Estarás, Perelló i
Sánchez.

Cadet Femení

Santanyi, 30
J. Mariana, 32

Treballada victòria davant
un equip de similars caracteris-
tiques. La Iluita i la tenacitat que
posaren les solleriaues, les va
fer mereixedores a la victoria.

Juvenil Femení

Perles,36—J.Mariana,29

Certament 	 resulta 	 difícil
guanyar amb set jugadores
disponibles. L'intensitat defen-
siva ha de baixar molt per a no
cometre faites. No fou suficient,
l'il.lusió que es va posar per a
vèncer.

Senior Femení

J.Mariana,45
Puigpunyent, 52

Prometedor començ local
a base de ràpids contraa-
tacs, pero va ser allô de

"arrancada de cavall...". Poc
a L'oc, les visitants se supe-
raven i a empataren just
abans del descans. A la con-
tinuació, les locals, no po-
gueren davant la defensa en
zona molt tancada del seu ri-
vai, que varen controlar el
partit i en atac resolguèren
amb facilitat. Malgrat la de-
rrota, les al.lotes de la Vall
conserven el primer !loc.

Juvand fomenta
Máraca, -Ortsba PM, Aplaz.

;amps, 45 - Perouncuia, 61
Panas M., 36-J. Mariana, 29
Brisas S., 55 - Santiveri H., 37
ODE, 54 - Bons Aires, 43
Jovent, - Polienca, Aplaz.
Jovent 	 19 18 	 1	 1208 560 37
Ortsba PM 	 17 17 	 0 1228 599 34
Perlas M. 	 20 14 	 6 	 886 844 34
Brisas S 	  20 12 	 8 1063 918 32
Bons Aires 	 20 I 1 	 9 1106 1044 31
J. Manana 	 20 11 	 9 	 1112 1080 3:
C1DE 	 19 11 	 8 	 877 883 30
Porciúncula 	 20 8 12 	 880 907 28
Sta. Mónica 	 19 6 13 	 819 991 25
Pollença 	 18 414 	 768 959 22
Santiveri H 	 19 316 	 681 992 22
Carnpos 	 20 I	 19 	 613 1445 21

.krirsnilMescullnoGrupo
Espanyol A, - At. Poliensa, Aplaz.
Son Servera, 67 - Sta. María, 78
1. Bahía, 82 - Syrius P. B., 86
J. Manana, 49 - Coil den Rebassa, 28
Sta. Marta 	 Il 7	 4 	 837 813 18
i. Baia 	 ii 6	 5 	 835 760 17
Espanyoi A 	 10 7	 3	 763 721 	 17
Son Servez 	 Il 6 	 5 	 796 774 17
J. Martana 	 II 6 	 5 	 572 608 17
At. Pollensa 	 10 6 	 4	 695 675 16
Synus P B. 	 II 4 	 7	 768 861 	 15
CoN rien Rebassa II 1 	 IO 	 580 674 12

Thorsten guanyador
de la darrera cursa
"Un hivern a
Mallorca"

Joan

El corredor alemany Fischer
Thorsten es va imposar amb faci-
litat al sprint, a la tercera i darrera
cursa del Calendari "Un hivern a
Mallorca", disputada el passat
diumenge. Cent quaranta-dos
corredors inscrits, entre ells cent
dotze d'estrangers, varen pren-
dre part en aquesta dura cursa,
que com les anteriors va destacar
per l'ait ritme imprés.

Després del corredor alemany
entrarien els austriacs Andreas
Lang i Norbert Kostel, juntament
amb tres corredors alemanys
més. A cinquanta-quatre segons
entraria el pilot, dins el que es
trobava el solleric PERE BO-
RRAS, que de nou va fer una bo-
na cursa, i que esperem que es
trobi en el moment ideal de forma
per a la disputa del "Cinturó".

Des de un 	 domini
local, si bé fins a la segona part
no es va desempellissar en el
marcador. Bon treball en defen-
sa i discrets en atac. A destacar
al rebotajador Morell que en el
decurs del partit va agafar el
rebot n' 200 el va dedicar a la
jugadora dorsal 7 del equip ju-
venil femení. I que no es nuaoo

a. això?

Infantil Masculí



MASAJE
TERAPEUTICO

Columna vertebral,
Circulación, Artrosis, etc.

AIDA JUNCO
Tel: 63.19.88.

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

COMPRARIA pequeño piso, es-
tudio o altillo convertible en vi-
vienda. Pasar ofertas por escrito
al Ap. 10090 de Palma.

VENDO PISO en la calle Vicario
Pastor, hace esquina con tres
calles, situado a pocos metros de
la plaza. Informes en oficinas Bu-
tano. Teléfonos: 63.10.96 y
63.28.33.

SE NECESITA chófer con carnet
la. clase y C-2.
Tfno.63.02.19.Ca'nSoler.

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

CENTRO DE ORIENTACION SE-
LENE. Ayuda psicológica. Pro-
blemas sentimentales. Carto-
mancia (Tarot) presente y futuro.
Problemas de hechizos. CLASES
DE INGIES, con profesora nativa
americana. Todos los niveles. En-
foque de la conversación. Indivi-
duales y grupos pequeños.
Tel. 63.11.13.

SE ALQUILA despacho en Plaza
Constitución. Tfno. 63.23.11.

S'OFEREIXEN DUES PLACES
d'ajudant de camarer i una plaça
de ajudant de cuiner. Se valorará

experiència. Restaurant Bens
d'Avall. Telèfon: 63.01.06. Hora-
baixes a partir de les 17 horas.

METGE JOVE amb bona presèn-
cia voldria amistat amb senyore-
ta (sense fills) amb propòsits
matrimonials. M'agrada la since-
ritat i l'afecte. 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 ,

SE NECESITA camarero. Cafete-
ríaSOLLER Tfno. 63.00.10.

CLASES de técnica vocal apli-
cables a todos los estilos de can-

to. Gran experiencia y estudio
sobre la técnica vocal. LyN
63.11.13

INTERESA CONOCER MUJER
que pueda dar clases de repaso
de contabilidad. Informes Tfno.
63.10.39.

SA TRASPASA TRAST al Mercat.
Tel. 630651 ó 630132, qualsevol
hora.

ALQUILO despachos. Tres de-
pendencias. Apto para cualquier
negocio. Plaza Constitució. Tfno.
46.48.20.

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

SE VENDEN OLIVOS para volver
a sembrar.
Tfno. 63.19.13.

De PARTICULAR a particular.
Compraría cuadro del pintor
VENTOSA. Tfno 20.48.05

SE COMPRAN Y RESTAURAN
muebles y toda clase de objetos
antiguos. Tino. 63.05.74 y
45.61.04.

VENDO lancha Glastron 144, con
motor Johnson 60Hp. Teléf.
63.39.67.

ANUNCIS CLASSIFICATS

Mes de maw obert:
Divendres, dissabtes

i diumenges.
Passeig Platja d'En

Repig, núm. 38.
Teléfono 63.14.06 —

Port de .5611er

BOBINATGES PEDRO
distribuidor de:

CAN LAU
Carnicería-Charcutería

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

Concert  ,p
de piano 

	0

a carrec de:

ANGEL GONZALEZ CASADO

Dia 31 de Marc a les 20 hores

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
Lluna, 7— Teléfono 630132

Sant Joume, 7— Teléfono 631286
FABRICA: Meta, 48- Co'n Tobalet- Tel. 630651

teIBOMBA ELIAS
Grupos de presión.

Bombas para piscinas.
Bombas para gasoil.

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

Saló d'Actes del Convent
(entrada per la carretera nova)

Transports
C. SASTRE

Gas-oil per calefacción
a domicili

Tel. 63 30 49 / 63 03 87

ALPARGATERIA
CA'S SARRIER
Hijos de Miguel
Bernat Frontera

Correr de So Juno, 10
Teléfono 63 0968

SOLLER
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Joan-Antoni

Alineació: Tolo, Cell&
Suau, Sacarés, Muñoz, Bernat,
López, Bujosa i Atienza, (Vi-
cenç), Carmelo i Comino.

Gols: Minut 38, 1-0, López
en posició d'extrem esquerra
fa una bona passada a n'en
Carmelo que de cap remata a
dins les xarxes.

Comentad: El Sóller va
guanyar per la minima, emperò
de manera justa.

El primer temps el domini
fou altern, sense arribar amb
claretat a les porteries respec-

F.M.

Viajes Sóller: Buades, Ra-
ja, Valls, Ufarte, Serna, Hec-
tor, Agustin, Girbent, López,
Gaby y Joan Antoni.

Arbitro: Sr. Dominguez, sin
complicaciones.

Goles: Mto. 20 (1-0) Marti-
nez por alto. Mto. 22 (1-1)
Agustin disputa un balón con
el portero, ganándole la ac-
ción, pasa sobre Joan Antoni
y este a puerta vacía marca el
empate. Mto. 55 (1-2) Girbent
en posición de extremo centra
y Serna tras regatear a dos
contrarios, marca de disparo
cruzado. ivtto. 60 (2-2) Mateo
entra por la derecha de Bua-
des y de fuerte chut con la
derecha marca. Mto. 65 (3-2)

fives, tant sols el Sóller dispo-
sá d'algunes oportunitats,
n'Atienza i en López les tin-
gueren.

En el segon temps tot can-
vià per els locals, amb un joc
de "pressing" al mig del camp i
fent un control perfecte del
joc, es varen fer jugades ofen-
sives de molta bellesa, i ja a
les darreries va arribar el premi
al bon joc solleric. En Carmelo
va culminar de cap un bon
servei d'en López.

Els petrers només tingue-
ren algunes accions de merit,
emperò no arribaren amb cla-
retat al portal solleric.

Soriano dispara por alto colo-
cado al ángulo. Mto. 70 (4-2)
Mateo nuevamente marca, es-
tableciendo el resultado defi-
nitivo.

Comentario: Los Vetera-
nos merecieron mejor suerte,
aparte de escasearles la mis-
ma no pudieron realizar nin-
gún cambio, por ser justos, y
se notó la falta de Iriarte; en
esto coinciden todos los ju-
gadores. Y hablando de mala
suerte diremos que en los úl-
timos cinco minutos del en-
cuentro, dos claras ocasiones
por parte de V. Sóller, a pies
de Serna y Ufarte que no se
realizaron por muy poco.

Para mañana los Vetera-
nos se enfrentarán al Cade,
en el Infante Lois, a las 16:00
horas.

—Un comerciant de la Val te problemes de cobrament amb l'Ajun-
tament: "I segon sembla, no som l'únic. He parlat en diferents com-
panys de professió i a tots els hi passa el mateix. Lo fotut del cas
es que quuan va a comprar a Ciutat, han de pagar "toca teja", i nol-
tros, penjats". Amic nostre, "Com més cosins, més endins". Ja ho
diuen...

* Ir

—Referent a les clases de Català, una al.lota que assisteix a les cla-
ses de Nivell Superior, es quexa ferm: "L'iniciativa es molt bona, pe-
re) es una vertadera llàstima que al nostre curs (Nivell Superior), tan
sols hi assisteixin tants pocs alumnes. Així com a altres nivells, la
participació es notable, especialment el que fa referència als de
parla castellana, no passa el mateix amb el nostre". Si, realment es
una llàstima...

—Un afeccionat al futbol, que diumenge assistí al partit Sóller-lsleño,
va estar a punt de presenciar una desgràcia: "I tant. L'escalonada
metálica que puja al marcador va pegar per ull. La gran sort va ser
en aquell moment ni hi pujes l'al.lot encarregat del marcador, o que
en els voltants no s'hi trobás gaire públic". Veritablement, el camp
de futbol necessita un bon repassó, i a fons...

* * *

—Ens crida un senyor que vol denunciar el següent: "Vaig trobar la
meva bústia plena de paperets de propaganda del PSOE. Que
no recorden aquests senyors l'afer Juan Guerra tan calent aquests
dies?. Si, lo que es més difícil es poder comprovar el que té que
veure una cosa amb l'altre...

*

—Un veinat del Carrer de Cetre, ens comunica: "Existeix una farola
maleida. En la que es troba davant Cas Palliser. Ja l'han tomada un
grapat de pics, els vehicles que volten a tota pastilla. Quina solució
s'adoptarà al futur?. No està gens malament la pregunteta...

—Un veinat del Carrer Fortuny, ens comenta: "Ara que ens han
sembrat uns preciosos arbres, la gent del meu ccarrer es demana:
Qui cuidarà de regar-los, sobre tot d'estiu? Si una pregunta es bo-
na, rate es millor...

Molta palla i poc bessó
Es Pagés

"Tu me has quitado el novio, yo te quitare el tuyo"

Podeu estar ben segurs de que quen Es Pages vos diu
qualque cosa, normalment no s'equivoca de res. Supôs
que tothom ha vist pels carrecs els papers que han repar-
tit els socialistes. Podeu estar ben segurs que no varen
deixar ni cotxe ni portal sense tirar-hi un paperot o més.
Total, aquesta història, com vos podeu imaginar, anava di-
rigida cap al pobre Toniet "REPIC" i els del P.S.M. i que dit
sia de pasada, aquesta setmana, han tingut per Sóller el
seu "DIOS", en Sebastià Serra. Les hauria d'haver vist, es-
taven tots firmes i "En primer tiempo de saludo".

El "follón" no acaba aquí i, els que presumptament són
favorables a la gestió d'U.M. i sense signar ni de qui eren,
han repartit les seves paperetes, defensant el seu punt de
vista politic.

Ara, demà, els altres també faran les seves i cada día
igual, perdrem el temps fent papers i sa feina que la facin
els pobres. Gràcies a Déu que els papers que defensaven
a la majoria deien que havíem fet qualque coseta en ques-
tió de cultura, perquè si no hagués estat així, estaríem ben
arreglats.

SEMBLA MENTIDA:

—Que la gent digui que el cá que entraren els Guàrdia
Civils a Correus, en floc de trobar bombes, hagués trobat
el "BOCATA" de qualque funcionad.

—Que la tertúlia estiguin preocupart perquè de cada
dia es més gran i la placa torna petita i plena de coixes
mal aparcats.

—Que els espavilats que fan retxes a un setmanari,
qualque vegada pugin acabar al jutgat. No fa molt que va
passar.

—Que na Llucia Oliver, no hagi perdut el vicsi de sortir a
fumar el temps que es fa el plenari. Fumar no es gens bó.

—Que tornar vell sigui tan fácil i, sobre tot, rapid.
—Que per la quaresma sigui més aconsellable menjar

pollastre perquè es més econòmic que el peix.
—Que mai arribarem a saber, lo que va passar amb el

Secretan i el Batle. Abans eren molt amics i ara no es po-
den ni veure.

—L'Esplèndid Semental pugui ésser el nou anagrama
del PSOE. Llevaran el "capullo" i li posaran a ell.

Futbol Juvenil

C.F. Sóller, 1 - Petra, 0

Fútbol de Empresa

Maganova, 4 - Viajes Wier, 2



En el Ple ordinari cele-
brat el passat dia cinc, el
Consistori de Fomalutx
acordà sol.licitar ajuda tèc-
nica al Conseil Insular de
Mallorca per a la redacció de
dos projectes, que poste-
riorment serien inclosos en
el Pla d'Obres i Serveis
d'enguany.

Es Raig

El primer projecte con-
sisteix en la "Reparación y
adecentamiento del Lavade-
ro Público"; és a dir, recom-
pondre les rentadores públi-
ques conegudes amb el
nom d'"Es Raig". Existeix al
respecte un antic projecte
elaborat per l'arquitecte del
CIM, Marti Vila, que hauria
de ser actualitzat.

Bàsicament el projecte
consistiria en la reparació
del seltil, les parets i el tres-
pol, que estan en mal estat
de conservació, i en la

col.locació de pedres a les
piques de rentar en substi-
tució de les plaques de for-
migó actuals.

Enllumenat

L'altre projecte consis-
teix en la "Iluminación del

acceso a Sa Rutlana". L'es-
tudi a realitzar pel CIM hauré
de preveure l'enllumenat
públic del carrer Joan Alberti
Arbona fins a l'aparcament
de les noves vivendes de
protecció oficial de Sa Rut-
lana, en base a la col.locació
d'un total de sis faroles.

Dos projectes pel Pla d'Obres
i Serveis d'enguany

P. P.

Col.locats els indicadors del
terme municipal

P.P.

En el transcurs de la
setmana passada, el perso-
nal d'obres de l'Ajuntament
de Fomalutx ha procedit a
Ia col.locació de sengles
plaques indicadores de ter-
me municipal a les vies
d'accés a la vila més impor-
tants.

En total s'han col.locat
quatre rètols de rajola cerà-
mica i suport metàl.lic, elabo-
rats a la casa Femenies de
Ciutat, amb la inscripció
"Terme municipal de Foma-
lutx".

A més s'han si-
tuat altres dues plaques a
l'entrada del poble, a cada
una de les dues carreteres
d'entrada, que incorporen

els dos premis atorgats a la
vila de Fornalutx l'any 1983:
Ia placa d'argent del Foment
de Turisme de Mallorca per
Ia defensa i manteniment de
Ia vila, i el segon premi de
pobles embellits d'Espanya
atorgat per la Secretaria Ge-
neral de Turisme.

El cost de tots els rètols
ha estat finançat a través de
Ia Fundació Arbona -Colom.

Seran numerats els edificis
diseminats del terme

P.P.

Les vivendes i edificis
que es troben diseminats
per tot el terme municipal de
Fomalutx seran deguda-
ment identificats i numerats,
d'acord amb la resolució

adoptada per la Corporació
en el darrer Ple ordinari, en
compliment de la normativa
vigent.

La identificació es durà a
terme mitjançant la col.loca-
ció de rajoletes ceràmiques
sobre les portes de les ca-
ses, consemblants a les ins-

tal.lades al casc urbà de la
població. En total s'han en-
comanat 200 rajoletes a Can
Duran de Ciutat que incor-
poraran, a més del número
de la casa, la Iletra N o la
Iletra S, segons es trobin al
nord o al sud de la linha divi-
sória definida pel torrent.

Fornalutx            

A                                                                           

PROXIMA APERTURA
Edifici "MARSELLA" (baixos)
ES TRAVES - PORT DE SOLLER

Ajuntament 

Expedient administratiu
pel secretan

G.M.

Dimarts d'aquesta mateixa
setmana la Comissió de Govern
de l'Ajuntament de Sóller acor-
dé obrir un expedient adminis-
tratiu al secretad, Manuel Pérez
Ramos. En la mateixa sessió es
nombrà jutge instructor del cas
al regidor d'Unió Mallorquina,

Mayol.

Serveis

Dimissió al Conseil

Manuel Pérez Ramos fou
elegit per Unió Mallorquina al
Consell Insular de Mallorca, i
ocupava una série de presidèn-
cies de comissions. La setmana
passada, però, després del
plenari d'aprovació dels pres-
suposts dimití de tots aquests
càrrecs i es disposé a actuar
com a simple diputat.

Una sobrecarrega, deixa
a les forques

Redacció

Aproximadamente a les 19,30 hores del passat dilluns,
els municipis de Sóller i Fornalutx quedaren immersos en
una gran foscor, que va provocar un gran desconcert, tant
als que passejaven pel carrer com als que estaven a ca seva
tranquil.lament.

La causa d'això, segons hem pogut saber, va esser una
sobrecàrrega de la línia eléctrica de GESA que uneix Bunyo-
la amb Sóller, i que en aquells moments, subministrava el
fluig elèctric als dos municipis, ja que, l'altra línia de gué dis-
posa Sóller, que és propietat del GAS SA, se troba fora de
servei amb motiu de l'inici de la segona fase de les obres
d' instal.lació d' una nova linia, que va paral.lela a aquesta

Es prepara la Illa Fira d'Artesania
Redacció

La Secretaria General de
l'Ajuntament de Sóller ha fet
pública aguets dies la propos-
ta de les bases de la Il Fira
d'Artesania de Sóller, a cele-
brar del 8 al 14 de maig de
1990.

A la proposta s'explica,
detalladament, qui hi pot par-
ticipar i com ho ha de fer, aixi
com els criteris que se segui-
ran a l'hora de designar els
espais que ocuparan els

mestres artesans locals, insu-
lars o peninsulars.

El comité organitzador de
Ia Fira, estarà format per
N'Antoni Arbona com a presi-
dent, N'Antònia Cabot com a
vice-president, i per En Josep
Ma. Munar i Na Maria Váz-
quez com a director gerent i
secretària, respectivament.

També s'adjunta a la pro-
posta, el model del full d'ins-
cripció que haurà de ser pre-
sentat pels participants abans
del dia 8 d'abril a les 13,00 ho-
res.

philippe	 vickan
COMUNICAN A SU CLIENTELA QUE SU ESTABLECI-
MIENTO PERMANECERA CERRADO DEL 18 AL 26 DE
MARZO INCLUSIVE, POR VACACIONES.
DISCULPEN LAS MOLESTIAS.

GRACIAS

Colle Es Troyes, s/n. - Puerto de Sóller
Teléfono: 63 28 39

RICARDO PEROPADRE J. CARLOS SEDANO
Asesoría Contable 	 Asesoría Laboral

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

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

Contabilidad Informatizada (P.G.C.), Facturación,
así como gestión de tramitación todo tipo de documen-
tación que corresponda a lo anteriormente menciona-
do con el apoyo administrativo y personal a todos los
niveles.

Interesados dirigirse a:
C/. San Bartolomé, 34 - Saller - Tel. 63.23.44.

LANAS9** CALCETINES
MEDIAS y LENCERIA

HEMOS REFORMADO
NUESTRA TIENDA PARA DARLES

MAS Y MEJOR SERVICIO
C/. Victoria 1 1 de Maig, 4- Teléfono 631529

07100 SOLLER

1 2 	 Veu local
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Cultura Popular

L'Associació
Sollerica
organitza un curs
de fabiol pages

M.I.

Durant els mesos
d'abril i maig tendra Hoc
a Can Dulce un curs de
fabiol pages. L'Associa-
ció Sollerica de Cultura
Popular a través de Aires
Sollerics esta organitzant
el curs que s'anirà de-
senrotllant dos pics per
setmana. La persona que
dirigira les classes sera
Tombs Salom Rossin-
yol, de Ciutat, músic que
fa Colla de Xeremiers
amb Miguel Tugores de
Sineu.

Tot el muntatge del
curs es concretarà més
envant segons el nombre
de participants que
s'apuntin.

Per ara, tots els inte-
ressants ja poden ins-
riure's a la secretaria de

Can Dulce.

Música el cap de set-
mana

Aquest dissabte i
diumenge, dues activi-
tats musicals s'han duit a
terme a la seu de
l'A.S.C.P..

Per part de Joventuts
Musicals es realitza un
7.urs de tècnica de piano
4ue imparti Suzanne
Bradbury, al qual assisti-
ren com a alumnes parti-
-jpants, els joves solle-
ics Aina Terrassa, Tere-

Armengol, i Montse-
rat Cuxart.

També la Coral Es
rafler de Palma va allot-
ar-se dos dies a Can
)ulce per fer assajos i
reball vocal en conjunt,
profitant així, el maxim
le temps.

cal' capo sa.
MATERIALES CONSTRUCCION Y TRANSPORTES
PARE CATANY. 1 • SOLLER • TL. 63 10 53 • FAX 63 16 76




