
La Font des Mul de la Cimentera,
que subministra l'aigua potable a to-
ta la barriada del Port, ha sofert un
important descens en el seu nivell
d'aigua habitual, en el transcurs de

les tres darreres setmanes. Els
símptomes es començaren a notar
dies enrera, quan els motors d'ex-
tracció de la font deixaren de xuclar
aigua.

Urbanisme

Li PSOE denurwid
Ia falsedat dels

plànols del Mar Bell

El grup municipal del PSOE denundà.,
en el transcurs del darrer Ple del Consisto-
ri, la falsedat dels plànols del solar del Mar

Bell, que serviren de base per a la con-
cessió de la Ilicència d'obres d'ampliació

de l' hotel l'any 1987. A més, sol.licità la
declaració de "Iesivitat" per a l'acte de

concessió de la llicència.

(PAg. 3).

Telefònica podrà instal.lar
set cabines a "Sa Torre"

Redacció

Aquesta mateixa setmana la Co-
missió de Govern ha donat Ilum verda
a la instal.lació d'un Locutori de Tem-
porada a la plaça de la Torre, en el
Port.

Es tracta d'una construcció tempo-
ral d'uns sis metres de llargària per
quatre d'amplària, fet d'alumini, vidre i
plastic de colors, que admet fins a set
cabines telefòniques en el seu interior.

Aquest Locutori, des del qual es po-
dran establir comunicacions locals,
nacionals i internacionals indistinta-
ment, serà instal.lat al costat de l'esca-
la de baixada al Bar Mônaco, devora
el paretó que limita la plaça.

La sol.licitud va ser formulada per
Ia Telefónica a principis de gener de
l'any 89, però la concessió de la Ilicèn-
cia d'obres s'ha vist retardada fins ara
a causa de les obres de construcció
de l'estació impulsora d'aigües resi-
duals de la Torre.
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La Font des Mul s'ha eixugat!

Les fonts públiques i els grifons de les cases podrien deixar de rajar si
continua la sequera: el Port en seria el primer perjudicat.

Ensenyament

Els alumnes
de EP. i

B.U.P. anaren
ahir a la vaga

La practica totali-
tat dels alumnes dels
Instituts de BUP i FP
de Sóller se sumaren
a la vaga que, a nivell
nacional, estava con-
vocada per ahir, di-
jous, com a mesura de
pressió en favor d'una
reforma progressista
de l'ensenyament.

Els estudiants ba-
saren la seva protesta
en una sèrie de punts,
dels que reproduim
els més importants:

• Ensenyament
gratuit dels O als 18
anys, incloent el Batxi-
ller i la Formació Pro-
fessional, a més del
transport i el menja-
dor.

• Ensenyament
de qualitat, fonamen-
tat en la dotació de
material 	 suficient
(tallers, 	 biblioteques,
laboratoris, 	gimnàs,
etc.) i en un maxim de
25 alumnes per aula.

• Drets democrà-
tics per als estudiants:
dret a vaga, no a leS
expulsions, dret a l'Os
de la Ilengua, etc.

• Lliure accés
dels fills d'obrers a la
Universitat, sense
numerus clausus ni
prova de selectivitat.

• Més diner per a
reducació, i man-
co per armes i ban-
quers.

Redacció

immediatament, els ser-
veis de la Brigada d'obres
posaren en funcionament
el segon motor de la font
de l'escorxador, per tal de
subministrar aigua a
l 'aquifer la la font des Mul
mitjançant la canonada
auxiliar que circula pel
marge lateral del Torrent
Major. Gracies a aquesta
solució es pogué assegu-
rar el subministrament ai-
gua potable a la població
del Port, i el servei pràcti-
cament no es ressentí.

Aigües roges

No es la primera ve-
gada que la font des Mul
dóna símptomes d'esgo-
tament. No obstant aim!),
la situació es més greu a

mesura que avança el
temps, perquè cada ve-
gada li costa més de re-
cuperar-se. En aquesta
ocasió la recuperació ha
estat minima, i el motor de
l'escorxador funciona de
forma permanent dia i nit i
es corre el perill d'eixugar
també la font de les Fon-
tanelles. Tant es així, que
a mitjan setmana les ai-
gües que s'extreien eren
de color roig a causa de
les arenes microscòpi-
ques que contenen.
Aquesta presència d'are-
nes no suposen cap perill
per a la salut, però indica
que el grau d'extracció
d'aigua comença a afectar
greument l'aqüífer.

Limitar el consum

L'eixugament d'aques-
ta font en epoca tan pri-

merenca, la persistent se-
quera que castiga la nos-
tra vall i l'imminent inici de
Ia temporada turística,
comença a preocupar les
autoritats polítiques locals
fins al punt que la Batlia
ha ernes un ban en el qual
es sol.licita a la població
que limiti el consum d'ai-
gua potable a les necessi-
tats més urgents, i que no
s'utilitzi aigua de la xarxa
pública per regar ni per
netejar cotxes ni per altres
afers que son innecessa-
ris.

En medis polítics s'es-
peculava també sobre la
conveniència o no de
permetre certs projectes
de conducció d'algues
potables cap a Ciutat a
través del futur túnel, i de
les conseqüències que
se'n podrien derivar en
cas de realitzar-se.

El subministrament d'aigua potable en perill

ComunicacionsFutbol

Sóller Poblense es
juguen dos importants

punts a Can Maiol
L'històric Poblense juga diumenge a Can Maiol

(17 h.), en un molt interessant partit davant un
Sóller que. de sortir guanyador, se situaria amb 26
punts, i donaria a la vegada una bona passa cap a
Ia salvació definitiva. La directiva local assignat
aquest encontre com a Jornada Econòmica.

A les files solleriques, aquesta més que pro-
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 bable alineació titular: Bernat, Tovar i Brugos als
laterals, amb Bestard i Nadal al centre. Got, Mar-

1 tin, Edu i Xiu al mig del camp, amb Buss i i Miralles
  com a puntes. Ha estat designat per dirigir el

compromis, el senyor Florit Febrer de la Delegació
de Menorca. (Més informació en planes 8 i 9, aixi
com una entrevista a Bernat).

•

Tots l'emoció que proporciona el fútbol, sell' presenta Can Maiol en
l'apassionant Séller - Poblense. (Foto Sampedro)



El Temps
Estació de sa Vinyassa

Dimarts passat a les
22,20 entra la

primavera

TEMPERATURAS
Maxima 21,8 ° el dia 21
Minima 4,8 ° el dia 19

En aquest aficionata metereOlegja self ha secat
sa ploma

Registre Civil

Stoller
Naixaments S

- ESTEVA, fill de Tomas Vidal i Wisa F. ROIG. (12-3).
-MARGALIDA, filla de Miguel Bernat HENALES i

Ma. Magdalena ENSENAT (14-3).

Matrimonis
- Felip M. ALOY ALCOVER amb

Anna M. Victoria FALK (14-3).

Defuncions
- Maria CASTANYER OLIVER, morí el 1 7-3, als 94 anys.
-Monserrat OLIVER MORELL, morí el 20-3, als 94 anys.

Actes de la setmana

EXPOSICIO de Kilims i Artesania, al Centre Cultural
de La Caixa. De dia 22 al 31 de marg. Estarà aberta al
públic, de 1030 hs. dins a les 13hs., i de 17 a20 hs..

FINAL de Parcs d'Habilitat de Sailer. Dins el pro-
graina d'Educació Vial 1.990. Dissabte dia 24, a les
930 del mati, al Col.legi Públic "Es Puig".

TROBADA d'Instrumentistes Infantils a Sailer. Con-
cert a les 12 del migdia, a Can Dulce, demà dissabte.

DESFILADA de models, Pro-viatge d'Estudis del
Tercer de BUP. Dia 24 a les nou i mitja del vespre, a
l'Hotel Esplèndit.

-Avui
de març de11990.
Divendres.

Avui divendres dia 23
de març, Sant Josep Oriol

Demà dia 24, Sant
Daniel

Passat derna. diumen-
ge, Mare de Deu de Marc

Costumari

St. Josep Oriol, volia ser
missioner, i per axd partí cap
a Roma. La Mare de Deu, en
una paració, Ii aconsella que
no seguís aquest carril. Toma
amb vaixell, des de Marsella,

durant el trajecte es posa
una tempesta terrible. El
capita ordenà que tirassin a
Ia mar el carregament, perd
Ilavors, St. Josep O. conjura
els núvols i la mar i de segui-
da sort el sol i tot queda en
calma.

Es et protector dels afec-
tats per malalties gangreno-
ses, i per mal ales cames.

Segons un gravat, un
dels seus miracles fou con-
vertir talls de rave en mone-
des.
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poinitiva

Sorteig d'ahir dijous,
dia 22 de març

1 	38
11 39 43
-Comp. 46-

oulme.
,22-març 	 79.935

mecres,21-març 77.933
marts,20-març 	 17.596
Ihms,19-març 	 49.389

Divemires,16- mar;
27.122 (Serie 103)

Servei de
benzinera

Dies faners
de 6 a 22 hores

Diumenges i festius:
TANCAT

PREU
UBSCRIPCIONS
MALLORCA i resta de

l'Estat Espanyol:
4.000 Pts.

Estranger: 6.500 Pts.
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Oftina Pviunictal del Pat awl
Ajuntament de Fornalua 	 631901
Ajuntament de Deia 	 639077
Jutjat de killer 	 630348
Notaria 	 632611
Rectaia 	 633602

Policia Municipal 	 6302C0
Pol akglocies 633721
GuardiaCivi 	 630203
Bombers 	 MO

Unitat Sanithria 	 632011
Creu Roja 	 630845
Metje deGua(As) 	 633721

Vercat 	 630231
Escaxada 	 630561
Cementiri 	 631429
ReadenciaHospia 	 630777
Depuradora 	 KIC842
Creus 	 631191
'El Gas•, s.a 	 630128
Servei Funeral 	 630805
'El Gas' s.a (ayetias) 	 630198
'El Gas' s.a (úgancies) 	 631106
LeonB x 	 17
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Parada Taxis-Sala 	 630571
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TRENS

Paina-Stier06,C0 - 10,40- 13, 06 -
15,15 19,45
Seilar-Paime6,45 -0O 3 15-11,5°-
14,10-18,30.

TRAMVIES

Sókr-Port05,55- 05,55-07,00-8,00-
06,06- 10,00- 11,00 -12,00-

13,00- * 14,00 - 15,00 -
16,00 - 17,00- 17,55 - 19,00 -20,00-
'20,45
(21,00 Diumenges Fesaus).
Port-Sedlic06,20 - 07,30-08,25-09,30
-10,20-11,-12,-13,28-14,
- 15,30- 16,30- 1730 - 18,30 - 19,30 -
20,20- 21,10
(21,20 Diumenges Festius).
AVIS: Bs tramvies nocats ant un
Akan amb las arnbadesy satides dais
tens.

AUTOCARS

Pakm-Validomosso-Deii-
PortdeSMer07 ,33* - 10,06 - 12,00*

15,00 - 19,00
PostdoSókr-Deiti-
Vaidentossa-Patmc
07,30 - 09,30' - 14,30 - 16,00*
Deith-FbrtdeMillec06,15* - 10,45 -
12,45' - 15,45- 19,45.
Deii-Vaildamossa-Pahnt,08,CO-
10,00* - 15,06- 16,- 18,00.

(*)Es supiimea eisdiumengesites-
tius.

Sólier-PoadePolença:09,00.
PoadeSdier-PoadePolonFeCG,30
PottdePollença-Siktr:16,03

BARQUES

PoadeSMor-SaCalobra:
10,06- 15,06 .15,00
So Cabby-Ponds &slier
12,06-16,45 .

FARMACIA DE
GUARDIA

A l'Ajuntarnent (Policia Municipal) vos
indicaran la %mace a

qual yospodeu dingtr. 

¡Llámanos!!

Información. Coordinadora
Nacional de la
Lucha Antidroga.
Central Mayor de Gracia, 92
Tel. (93) 217 97 38
08012 Barcelona

Si quieres dejar la DROGA
Ia Red Terapéutica

de Drogodependebcias
con Centros Medicos y Psicológicos
en todas las provincias españolas,

está para ayudarte. 

Veu de Soller
TEL. 6334 56
CONTESTADOR

AUTOMATIC
ATENCIO PERSONA L

DE 18 A 20 HORES
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PUNTS DE
VENDA

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

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

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

Estanc Plaça Fleming

GIt

Comandar
A.C.E.F.

A Sóller no comandau
lo que feis es plorera
faria més una granera
voltros cada mes cobrau.

Volen fer un altre forat
de Sóller a Sa Costera
podrem prendre lloriguera
si un dia fan un combat.

Hi ha un Partit Popular
que està darrera sa roca
el compar a una lloca
que cerca niu per covar.

Comanda i no comanda
vol esser i no esser res
en aquest poble heu pres
com un cotxe per "desguassar.

VEU D'ESGLESIA

Una bona setmana
Pot esser una bona setmana per tots aquells que, amb bona

voluntad, es disposin a renovar la seva vida i la seva Fe cristiana.
No es el nostre, per desgracia un poble que es movilitzi gaire, a

l'hora de sentir conferenciants. I si encara, les xerrades o comuni-
cacions es dirigeixen al tons del cor i de la vida de fe de cada un,
semple n'hi ha que responen fidelment, amb fidelitat a sí mateixos,
a les seves arrels mós fondes, a les arrels que els fan sentir Poble
de Déu, Església.

Aquesta es l'oferta de les parròquies als cristians de la Vall de
Sóller i gent de bona voluntat: una setmana de renovació parroquial,
que ens dirigirà Mn. Frederic Al.lara, capella diocesà de Tortosa.

És una oferta actual que vol respondre a necessitats i inquietuts
de sempre. Aquelles questions sobre el que som, feim, creim, vivim,
patim i esperan troben resposta en la Fe de Jesucrist. Amb la pre-
garia, amb un programa al dial 107,8 FM de les 12 a les 13 Hs., amb
unes xerrades els vrespre, a les 21 ,30 hores, amb un temps intensiu
de presa de conciencia del nostre esser fills de Déu i germans en
Jesucrist, amb la nostra participació personal j comunitaria, reno-
vam, feim millors les nostres parròquies.

Llorenç Lladó Calafat

El Poeta Canta

(A la Congregación Religiosa)
Dedicado a mi prima y ahijada
Maria Morey de Martinez
en San Pedro de Macoris.
República Dominicana

Hermanas de La Caridad,
dignísimas Santas Aois.
Es vuestra Congregación
emblema de La Verdad.

Monja, enfermera y conductora
al servicio de la Humanidad.
Caudal de benefactora
con firmeza y lealtad.

Y de morir algún día:
cuan felices y dichosas,
igual divinas mariposas
volarán hacia arriba.

Al penetrar en las nubes
Ellas, lucirán más bellas,
y alumbraran su camino
el fulgor de las estrellas.

Vuestra vocación cumplida
obtenido vuestro anhelo,
os habeis ganado el cielo
símbolo de vuestra ideología.

Al llegar al infinito,
Imperio de Paz y Maravillas,
se ven girar los planetas:
en donde rezan de rodillas
los románticos poetas.

Urso de Ligia



Motta gent s'apuntà a la darrera excursió al Puig Roig.

Amb els vots del G.I., PSM i CDS

La Comissió Provincial d'Urbanisme
revisarà la Ilicència d'obra del Mar Bell
El darrer dia del termini donat pel
Conseil Insular de Mallorca a
l'Ajuntament de Sóller per revisar
la llicència d'obres atorgada el 29
d'octubre del 1987 per a l'amplia-
ció de l'hotel Mar Bell, el Consis-
tori no volgué pronunciar-se so-
bre el tema. La decissió es pren-
gué en el transcurs d'un Ple Ex-
traordinari que es celebrà dilluns

d'aquesta setmana, en base a un
ofici del Conseil Insular de Mallor-
ca en el qual es sol.licitava agues-
ta revisió. El Batle Antoni Arbona
és un dels accionistes de l'hotel i,
com a part afectada, no pogué
presidir el Ple. Arbona ocupà un
seient entre el públic, i el Ple fou
presidit pel primer Tinent-batle,
Miguel Jaume.

Jaume Casasnovas

Una vegada Ilegits els
informes tècnics i jurídics, el
PSOE denuncià "la falsedat
dels plànols que en el seu
dia presenti la societat Mar
Bell, S.A.", segons els quals
el solar tenia més metres
dels reals. En un plafó situat
en el centre de la sala de
sessions, Andreu Pizá su-
perposà tres plànols de la
mateixa escala i data distin-
ta, dos d'ells confeccionats
pel mateix arquitecte, sr.
Carulla, en cada un dels
quals el solar de l'hotel Mar
Bell tenia una superfície dis-
tinta. En base a aquestes
dades i donat que existei-
xen escriptures públiques i
privades sobre la propietat
de part dels terrenys, reco-
negudes com a Aides pel
propi Ajuntament a l'hora de
concedir llicencies d'obra,
els socialistes afirmaren que
el solar de l'hotel Mar Bell té
una superfície menor que la
presentada i, en conse-
qüència, s'havia produ'it
"una greu infracció urbanís-
tica del Pla General d'Orde-
nació Urbana" per un excés

de volum a l'hora d'ampliar
l'hotel, tal com inicialment
reconeix també el CIM. Per
acabar, el PSOE sol.licità la
declaració de lesivitat en la
concessió de la Ilicència i la
remissió de ['expedient a la
Comissió Provincial d'Urba-
nisme.

Incidents

En el transcurs de la se-
va exposició, el PSOE fou
increpat des del públic pel
Batle i d'altres socis del Mar
Bell, al mateix temps que
donava instruccions verbals
I escrites a alguns membres
del seu grup. Aquest com-
portament fou criticat pel
portaveu del PSOE, Antoni
Garau, i donà floc a que el
president, Miguel Jaume,
fes una crida a l'ordre,

Escriptura privada

El grup d'UM presentà,
en defensa del Batle, una
escriptura privada segons la
qual l'any 1986 la societat
Mar Bell, S.A. comprà a Fe-
lisa Magraner uns terrenys
pertanyents a la urbanitza-
ció de Muleta que són con-

tigus a l'hotel. Segons An-
toni Vallcaneras, portaveu
d'UM en aquesta ocasió,
aquesta escriptura prova
que el solar té els metres
suficients, i sol.licità la con-
firmacióde la Ilicència.

Lesivitat, no

La resta de grups muni-
cipals, PSM, CDS i Inde-
pendents, coincidiren en les
diferències de superfície
mostrades en uns i altres
plànols. Afirmaren també
que els informes tècnics
són poc clars i molt ambi-
gus, i els informes jurídics
no aclareixen absolutament
res i es limiten a tirar pilotes
defora.

Davant aquestes man-
cances tècniques i juridi-
ques, els tres grups es ne-
garen a votar la lesivitat de
la concessió de la Dicer-Ida,
"perquè això vol dir que au-
tomàticament l'Ajuntament
s'ha de posar un Conten-
ciós-Administratiu a sí ma-
teix", i votaren a favor de
trametre l'expedient a la
Comissió Provincial d'Urba-
nisme perquè efectuï els
tràmits que cregui oportuns.

AYUNTAMIENTO DE SOLLER
SERVICIO 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 de-
sechables (cocinas, neveras, estufas, etc. etc.) cuya prestación se realizará los mar-
tes de cada semana.

Para solicitar dicho servicio deberá avisarse previamente (con una antelación

minima de 24 horas) al teléf. 63.02.00 (Información) y en el horario comprendido

entre las 1 0,00 y las 1 3,30 h. en días laborables.
Dicho servicio empezó a funcionar el pasado día 20 del actual.

Para dicha recogida se han establecido, en vía de prueba, dos zonas operati-

vas:
La primera comprende el Puerto y Playa de Sóller y la barriada de la Huerta,

hasta la línea comprendida por Carreró d'En Figa, Pont d'En Borona, Carreró d'En

Bou y Camí de Ca'n Tomatiga hasta alcanzar el Comí de Ses Argiles.

La segunda comprende desde el límite anteriormente descrito hasta el Caserío

de Biniaraix, o sea el núcleo de la población.
De este modo las dos primeras semanas de cada mes se atenderán las peticio-

nes de la zona primera y las dos restantes las correspondientes a la zona segun-

da. Los días de esta recogida especial serán los martes.
Por todo ello se ruega se abstengan de depositar este tipo de materiales en las

recogidas diarias, usando para ello este nuevo servicio.

23 de març de 1990 / Veu de Stiller
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Urbanisme

AYUNTAMIENTO DE SOLLER 	 BALEARES
ANUNCIO

EXPLOTACION TEMPORAL PARCELAS PLAYAS SOLLER
Se pone en conocimiento de las personas interesadas, que desde el dia 23 de marzo hasta el día

16 de abril de 1990, ambos inclusive, estará abierto el plazo de presentación de plicas para poder op-
tar al concurso para la adjudicación de la explotación de parcelas de playas de Sóller, las cuales po-
drán ser presentadas en el Negociado de Información del Ayuntamiento, en días hábiles, de 9,30 a
13,30 horas. La apertura de plicas se llevará a cabo el día 17 de abril, a las 13 horas.
Sóller a 19 de marzo de 1990. 	 EL ALCALDE, (Fdo: Antonio Arbona Colom).

P.P.

Quaranta-set excursionistes,
entre els quals es comptabilit-
zaven alguns infants, es con-
centraren el passat diumenge a
Ia plaça Constitució per em-
prendre el viatge en cotxes par-
ticulars que els portarien fins a
la possessió de Mossa. Allà
començà l'excursiô a peu, amb
una mica de pujada fins al Coll
dels Ases, i continuà amb lieu-
geres pujades i baixades fins a
Cosconar. Les cases de Cos-
conar que, segons diuen, no-
més tenen una teula, estaven
obertes i les pogueren visitar.
Més tard baixaren cal a Albar-
ca i dinaren a la Font dels
Oms. En haver dinat i després
de la tertúlia de costum, em-
prengueren el cam( de tornada
cap a Lluc. Ni una incidència a
ressenyar. Bon temps i bon
humor.

Pastoribc

El grup Estol Vidalba prepa-
ra la prOxima sortida a la Mola
de Pastoritx. Serà dilluns, dia
26, amb sortida de la plaça
Constitució a les vuit del mati
en cotxes particulars. El guia
serà Pep Estelrich.

Excursions a peu

Un diumenge al Puig Roig

Marges, arbres i faroles:

Quan s'acabaren les obres
de remodelació de la zona
posterior de l'Hotel Eden,
el propietari arregla la vo-
ravia, l'asfalt del carrer i
col.loca fanals i arregla l'as-
fait del carrer.

També, tal com es de-
mostra a la imatge, es
construí un marge escalo-
nat per millorar l'estètica
de la zona.

Port

CADOSTIlt
NOVETATS amb articles

PRIMAVERA—ESTIU
Isabel II, 4
Teléf. 63.35.55
	 SOLLER



Acabà el Cicle d'Audicions per a
estudiants

M.I.

Dimarts passat acabaren
les Audicions Musicals que
organitzava Joventuts Musi-
cals, delegació de Sóller.

Ha estat un Cicle Històric
a través del qual alumnes de
Primer de BUP i vuitè d'EGB
de La Caritat i Es Puig han
pogut escoltar tres concerts
de molt diferent epoca musi-
cal: classicisme, romanticis-
me i impressionisme.

La darrera sessió fou de-
dicada als autors G. Fauré,
M. Ravel i C. Debussi, dels
quals s'interpretaren obres
per a piano a quatre mans.

Demà es farà a Sóller la I
Trobada d'Instrumentistes In-
fantils, que organitza JJMM
juntament amb la Universitat.

Per a dia 31 d'aquest
mes, el pianista Angel Gon-
zalez Casado, actuarà a la
Sala d'Actes del Convent, a
les vuit del vespre.Els concertistes donaren bones explicacions als ¡oyes estudiants.

Música

Els socis de la "Secció
Filatèlica de Sóller" foren
convocats la setmana an-
terior al local social del Cír-
culo Sollerense, per tal de
recollir les series dels se-
gells emesos a Espanya la
darrera mitat de l'any 1989.
Les series repartides foren
les següents:

• Papa y juventud
• Copa del mundo de

Atletismo
• Centenarios: Char-

lie Chaplin
• Básica del Rey
• Centenario del últi-

mo sello clásico
• Juegos olímpicos

92.11Iserie
• 1 Centenario funda-

ción escuelas Ave María

• V Centenario del
Descubrimiento

• America. UPAE.
Pueblos precolombinos

• Navidad 89
• Ciudades y monu-

mentos españoles Path-
monio de la Humanidad

• Patrimonio artístico
nacional

La majoria de les series
està composta per un sol
segell. Tot plegat, es repar-
tiren 22 segells, més una
serie en fulla de bloc i una
altra tipus carnet, per un
valor total de 1.179 ptes.

La "Secció Filatèlica de
Sóller" compta amb una
antiguitat de més de 30
anys, i està composada
per uns 70 sods. El res-
ponsable del seu funcio-
nament es, en aquest mo-
ment, Jaume Mora Pas-
cual.

Es repartiren els darrers segells
del any 89

P.P.

MERCATS MUNICIPALS
SA MILLOR GARANTIA

PER UNA BONA COMPRA

MERCAT DE SOLLER
EL VOSTRE MERCAT

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
Huna, 7— Teléfono 63 01 32

Sant Jaume, 7— Teléfono 63 12 86
FABRICA, Meta, 48 - Co 'n Tabalet - Tel. 63 06 51

Tots els companys de treball volgueren ester presents a l'homenatge.

GRAN DESFILADA
Pro—viatge d'Estudis

3er. de BUP
A l'Hotel Esplèndid

demà dissabte dia 24 de març
a les 21,30 hs.

Entrada: SOO pts.

PIZZERIA
PORTO DOS

Paseo de la Playa, s/n.
PUERTO DE SOLLER

Com unica a sus clientes y amigos,
que dicho establecimiento,

se encuentra de nuevo
abierto al público

CASA
CASELLAS

Lista de bodas
Cristal, porcelana, acero

inoxidable y menaje
C/. La Luna, 19

Tel. 63.01.46 (Sóller)

BAR-RESTAURANTE

CA N'ANTUNA
Cerrado Lunes

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

Els familiars, amics, com-
panys de treball de la Polida
Municipal, i la quasi totalitat
dels regidors de l'Ajuntament
es reuniren el passat dimarts,
dia 14, en el sopar d'homenat-
ge a Tombs Fuster Garau,
que s'havia jubilat el diumenge
anterior, després de 27 anys de
servici.

Unes 70 persones s'agrupa-
ren a la taula que el Restaurant
Campo Sol acondiciona pel so-
par d'acomiadament. A les
postres, els companys de la Po-
licia Municipal li feren entrega
d'una placa, la família de la se-
va filla una altra i l'agrupació lo-

cal del PSOE una tercera. Se-
guidament fou Ilegida una glosa
que havia compost expressa-
ment el caporal i company Mi-
guel Perelló. L'homenatjat, vi-
siblement emocionat, conteste
amb unes paraules en les que
agraí les atencions rebudes.

A més de la seva tasca com
a Policia, Tomas Fuster ha estat
informador esportiu d'un diari
de Ciutat durant molts d'anys,
essent conegut pel seudeinim
de "TOFUGA".

Per tal motiu, el proper diu-
menge el C.F. Só/ler li retrà un
homenatge en el transcurs del
qual tant el club com "Veu de
Sóller" ii faran entrega de sen-
gles plaques commemoratives,
en consideració a la seva tasca
informativa.

Filatèlia

RICARDO PEROPADRE J. CARLOS
Assessoria Comptable 	 Assessoria Laboral

Comuniquen l'abertura de despatx en aquesta
Ciutat.

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

Comptabilitat informatizada (P.G.C.), facturació,
així com gestió de tramitació tot tipus de documen-
tació que correspongui a l'anteriorment esmentat
amb el recolzament administratiu i personal de tots
els nivells.

Interessats, dirigir-se a:
C/. Sant Bartomeu, 34—Sailer—Tel. 63.23.44

SALON DE BELLEZA
Dietética y cosmética natural.

Perfumería a base de productos
naturales.

C/. San Juan, 16. Tel. 633875
07100 SOLLER

Tercera Edat

De vacances a
Salou amb
l'INSERSO

J.S.

El passat diven-
dres, dia 16, tornaren
de Salou (Tarragona)
les 32 persones de la
Tercera Edat que
s'havien traslladat a
terres catalanes per un
període de vacacions
de 15 dies.

El grup de viatgers
ha pogut aprofitar, així,
les facilitats que pro-
porciona l'Institut de
Sen/eis Socials (IN-
SERSO) a les perso-
nes majors.

Malgrat alguns
membres del grup han
sofert certes dolêncies
pròpies de l'edat, tots
ells han tornat del
viatge contents i satis-
fets. El bon temps,
l'excel.lent menjar i els
serveis i atencions que
els han dispensat per
tot arreu han contribtA
positivament a que els
dies passassin volant, i
pis han deixat amb
ganes de tornar-hi, que
per qualque cosa els
diuen "los eternos via-
jeros".

Berenada

El proper dijous,
dia 29, l'amo'n Pep
Mora, president de
l'Associació de la Ter-
cera Edat, celebra la
seva onomàstica, amb
motiu de la qual, com
cada any, convidarà a
una berenada a tots
els socis, amb ensáf-
mada i cava a l'hora de
brindar.

Des d'aquestes lí-
nies, "Veu de Sóller"
s'uneix a l'alegria de la
festa i desitja molts
d'anys al President, i
salut i prosperitat per a
tothom.

Homenatge

Sopar d'acomiadament a
Tomàs Fuster

Succeït

Robatori
al bar
"El Tren"

J.C.

En el decurs de la nit
del dilluns al dimarts, la
Cafeteria "El Tren", rebé la
visita dels "cacos", Mal-
grat tot, la quantitat
substreta, no fou molt
substanciosa I , 'entrada
a l'interior la feren utilit-
zant un desengrampona-
dor que, segons pareix,
abans havien robat a un
taller mecànic.

Es feren càrrec de les
diligències, la Policia Mu-
nicipal i la Guárdia Civil,
que estan fet les oportu-
nes averiguacions per tal
d'aclarir  I 'autor del fet.



Per sa jubilació
d'En Tomas

Miguel Perelló

Bon vespre atots plegats
i que es sopar vos aprofiti,
diuen que és un mal vici,
emperò, atots mos ha agradat,
si es menjar es vespre és pecat,
esta en tela de judici.

Avui mos hem reunit
en gran solidaritat,
per demostrar a n' En Tomas
quequi és home, té arnica,
te pots sentir envenit
parque queda demostrat.

Tots plegats aquí ens trobam
per dir-te: Tomas, fe bonda!
pensa que ara et té en conte
es viure bé i descansat,
de sa feina en fugiras
com es verí d'una ESCORPERA•

Regidors, Municipals,
familiars i amics,
no et creguis que oblidarem
el que t'hem hagut de sofrir,
aguantar i consentir
d'en9aque te coneixem.

Seixanta-cinc anys tu tens
i bastant ben emprats
mitja vida t'has passat
en servir s'Ajuntament,
i en sa jubilació tu tens
sa medalla des soldat.

Per aim!) tots reunits
entre roeg i roeg,
qualque glopet de vinet
per posar-nos a to,
te desitjam de bon cor
una vellesa feliç.

Que juntement amb sa dona
que te va tocar en sort,
trobau salut i conort
a s'etapa que vos queda,
i dins sa barca mateixa
per arribar a un bon port.

1 4 de Marc de11.990

A Tomis Fuster Garau

VEU DEL LECTOR
Manca d'interés i vaga

COLOMERS.- Després de molt de temps de fer-hi feina, a pesar
d'aquest espectacular andamiatge, l'únic que s'ha aconseguit fer
amb la façana exterior de lo que ha de ser el Centre per a la 3a
Edat, es un mur de pedra amb uns petits forats, que no se sap
molt be si han de ser colomers, o si són troneres, com les dels cas-
tells mitjavals, perquè els vellets juguin a soldats, i tot, fent amb el
més pur estil mallorquí. J. A.

Requiem per la ciutat més formosa del men]
Per desgràcia, i una vegada més, no ens

podem fiar de lo que ens prometen. Recor-
dam molt bé algunes de les persones que
no volien túnel; deien bàsicament que el seu
argument era molt clar: Sóller canviarà,
s'omplirà de construcció, els especuladors,
com a corbs pendents de la seva presa, bo-
taran damunt de la nostra ciutat i en dos
dies la convertiran en un paisatge ple de ci-
ment i, això sí, diners cap a les seves butxa-
ques.

Molts dels nostres ciutadans, i princi-
palment el seu màxim responsable, mai
s'amagaren de dir que un cop sabessim que
farien el túnel, es farien passes per preser-
var al màxim la nostra ciutat i el seu Port.

Com sempre, i una vegada més mentida;
encara no ha començat es forat i amb un
any ja s'han autoritzat dues macro urbanit-
zacions i donat Ilum verda a una altra.

Tot això, i sense equivocar-nos de molt,
farà com a minim la construcció de més de
400 vivendes al Port. Just alçar els ulls, ja
veurem tot ple de ciment. Es molt trist que
per culpa de una part dels nostres ciuta-

dans, d'aquí a poc temps i, quan anem a
passejar per aquí on abans eren muntanyes
i verd, en Hoc d'escoltar el cant dels ocells,
ens haurem de posar un "WALKMAN" i sol-
sament podrem escoltar qualque "RE-
QUIEM" de Mozart, Fauré etc. Si no hi po-
sam remei, la nostra vall morirà, la seva
mort és un fet i és una mort anunciada.

Els que heu tengut la culpa de tot això,
de l'assesinat de la ciutat més hermosa de
quantes n'hian, tendreu la culpa de tot i, de
ben segur que qualque dia el temps jutjarà
els vostres fills o nets, igualment com els
nostres, hauran de sofrir lo que voltres heu
fet.

Els nostres familiars tendran una aven-
tatge damunt els vostres, que quedará escrit
qui foren els culpables i ells, duran dins la
sang, la culpabilitat eterna i no el goig d'ha-
ver Iluitat en contra de la mort cruel,
d'aquest Sóller singular, però, quan sigui
mort ja res podrem fer.

Descansa en pau i recorda que encara hi
han persones conseqüents i malgrat tot t'es-
timen i seguiran Iluitant per tu i mai contra tu.

La nostra veu

23 de marc del 1990 / Veu de Sóller
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S'enhorabona te volem donar
tots es que estimam s'esport
i si t'ha de servir de conhort
des d' aquí volem demanar:

A sa directiva que avui sap comandar
no es per fer-te cap favor
i si per fer una "treta d'honor"
Tomas, que molts d'anys al futbol puguis anar.

Toni Tomeuet

A &Slier tenim un municipal
m'han dit que shade jubilar
I com que no ha fet gens de mal
crec que tots el podem felicitar.

S'esport sem pre li ha agradat
i ell n'està ben orgullós
es tracta d' En Tomas "furiós"
un home justament retirat.

Històries solleriques
Sa Gadella de Tramuntana

Amb l'arribada de l'Ajuntament Repic, tothom a Sóller se
queixa, pert) creim que lo que haurien de fer es pagar (enca-
ra més?), pel divertiment i distracció que ens donen. Si no
seguiu llegint:

1.-Una doneta vella (DV) davallava pel carrer Nou i arri-
bent ales obres que fan, va dir:

DV.-Al.lotet, que feis amb tant de rebumbori?.
Obrer (0).-Arreglam el carrer i les voreres.
DV.-Ah! Mott be. I fareu unes bones voreres de dos me-

tres?
0.-No senyora, les voreres seguiran com estaven,

pot-ser mes petites encara.
DV.-Pero les posereu a pis de l'asfalt, no?
0.-No, estaran un poc més altes.
DV.-Però elk' sere un trevalador, i les donetes com jo

caurem.
0.-Idó reina, així vos rompreu un braç, i els metges faran

feina, i els cotxes se rompran ses rodes i els  mecànics faran
feina, i l'economia del pais anirà endavant.

DV.-"Cagon la mare que te p....".

* * *

2.-Una extrangera velleta (EV), ella, devallava de l'auto-
car que ara les deixa avara el Convent, i tot veient l'Obra Ar-
tística que hi ha de va dir:

EV.-I això què és?.
Guia (G). -Aim!) es un monument.
EV.-Es clar que han posat un ferro rovellat perquè  això

deu ésser un poble pobret.
G.-No senyora, aquest monument ha costat devers deu

milions de pessetes.
EV.-"Merde alors"... Aix() sí que es un poble ric. Fan mo-

numents al "bon cagar", de ferro rovellat, i les paguen a preu
d'or....

*

3.-Una doneta vella (DV), xerrava amb una dona jove
(DJ), de la fete de ses fresses i deia:

DV.-Que?. Veres sa Rua, guapa.
DJ.-Es clar, i ben animada.
DV.-L'any que ve, hauran d'aixemplar la Plaça, o organit-

zar millor el cotarro. Per cert filla, hi havia una carrossa d'un
despatx i un cotxe negre que no vaig entendre.

DJ.-Si, dona, el despatx es el del Secreted, que mai hi
es. I el cotxe de darrera..,

DV.-I qui el conduia en aquest cotxe?
DJ.-No ho vaig poder voure bé, però me va pereixer que

el conductor era l' Excel. lentíssim.
DV.-Putes i pebres! En aquest poble tota la Vet ha tornat

agre.
* * *

4.-Una padrineta (P), anava a Ciutat, perquè ii havien
sortit morenes, i havien d'operar-la. Quan arribaven a Alfebia
va dir:

P.-I aquí, què fan ara?
Taxista (T). -Això són les obres del Túnel.
P.-I quin Túnel es això, fill meu?.
T.-Aquest que mol volen fer per no passer pel Coll.
P.-"Vatua el mon", jo me pensava que feien clots per

sembrar faves.

Els alumnes de l'Institut de
BUP "Guillem Colom Casasno-
vas", voldrfem mostrar la nos-
tra perplexitat davant la manca
d'interès mostrat pels partits
politics, exceptuant el
PSM-Esquerra Nacionalista,
pels problemes que afecten a
Institut de batxillerat.

També a través d'aquesta
nota volem explicar els motius
que ens han duit a secundar la
vaga convocada a nivell de tot
l'estat per tal de demanar
unes millores al sistema edu-
catiu.
Demandes més importants:

-Ensenyança gratuita de 0
a 18 anys.

-El 7% del presupost de
l'estat es dediqui a l'ensenya-
ment.

-Supressió de la selectivi-
tat i dels numeras clausus.

- Supressió de les subven-
dons procedents del tons
públic a l'ensenyança privada.

-Instalacions i materials
adequats.

- La possibilitat d'aprendre
amb la Ilengua d'origen.

Alumnes de l'Institut "Gui-
llem Colom Casasnovas"



La I Trobada d'Instrumentistes Infantils es farà demà a Sóller

L'Escola de Música, una realitat que
sollicita ser municioal

El mes de novembre els professors de l'Escola de
Música de Sóller presentaren un projecte a tots els

grups politics de l'ajuntament i al batle de Sóller.
La idea era aprofitar l'estructura de l'escola ja en

funcionament, i convertir-la en municipal.
D'aquesta manera l'ajuntament podia sol.licitar que

formAs part de la "Xarxa d'Escoles Elementals de
Música", que subvenciona la Comunitat Autónoma,

i que gaudeixen de I 'assessorament del
Conservatori Professional de les II/es Balears.
Per altra part, demà es reuniran a Sóller nins de tot
Mallorca per donar un concert. Tots ells són
estudiants d' algun instrument, a escoles de música
que segueixen el mateix mètode. A aquesta
Primera Trobada d' Instrumentistes  I nfantils, també
hi participaran infants de Sóller.

AYUNTAMIENTO DE SOLLER
(BALEARES)
ALCALDIA

BAN   
Antoni Arbona Colom, Baile de l'Ajuntament de Sóller, en ús de les atribucions conferides per la Legislació Vigent,

dicta següe' nt Ban i elfo públic per a tothom:
Que dodos, les condicions atmosfériques referides a la manca de plujes abundants, el manantial de La Cimentera,

subministrodor principal d'aigua a dita barriada, ha sofert uno important baixada del nivell del referit element, no es-
sent suficient l'aigua aportada des dels depásits de Sóller per a l'aprovisionament de l'esmentada barriada.

Per tot això, i en benefici de la contininuitat del servei, els establiments industrials, comercials i particulars s'abs-
tendran de Pús de l'aigua de la xarxa municipal per a regatge, rentats de cotxes i iots, i altres que no siguin els estric-
tament necessaris.

Qualsevol contravenció de l'ús assenyalat serà sancionat severament.
1 així es dicta i mana que es foci saber, en favor del benestar dels ciutadans i per evitar prendre altres mides més

restrictives.
Ho dicta i signa, a Sóller el dia vint de marc de 1990. 	 EL BAILE,

AYUNTAMIENTO DE SOLLER
(BALEARES)
ALCALDIA

BANDO          
Antonio Arbona Colom, Alcalde del Ayuntamiento de Sóller, en uso de las atribuciones conferidas por la legisla-

ción vigente, dicta el siguiente Bando y lo hace público para todos los habitantes del Puerto:
Que dadas las condiciones atmosféricas referidas a la escasez de lluvias abundantes, el manantial La Cimentera,

suministrador principal de agua a dicha barriada ha sufrido un importante baja del nivel del referido elemento, no
siendo suficiente el agua aportada desde los depósitos de Sóller para el abastecimiento de la citada barriada.

Por ello y en beneficio de la continuación del servicio, los establecimientos industriales, comerciales y particulares
se abstendrán del uso del agua de la red municipal para riegos, lavados de coches y yates, y otros que no sean los
estrictamente necesarios.

Cualquier contravención del uso señalado será sancionado severamente.
Y así se dicta y ordena se haga saber, en favor del bienestar de los ciudadanos y en evitación de tomar medidas

más restrictivas.
Lo dicta y firma, en Sóller el día veinte de marzo de 1.990. 	 EL ALCALDE,
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G. M.

Des de fa un any i mig,
quasi un centenar d'infants
han estudiat o estudien músi-
ca Can Dulce, a l'escola que
començà a funcionar el mes
de febrer de l'any passat. En
aquest Casal Cultural, l'escola
disposa de les aules per fer
les classes de música i també
de la Sala d'Actes.

Ara hi assisteixen quasi 50
alumnes, d'entre els quals hi
ha un grup d'adults. Montse-
rrat Cuxart, Joan Torrents,
Maria Pérez, Joana Deià, i Te-
resa Miguel ensenyen la lectu-
ra musical, cant coral i diver-
sos instruments: piano, guita-
rra, i flauta. Cada curs, se-
gons els instruments que de-
sitgen aprendre els alumnes
matriculats, l'escola cerca i
disposa del professorat ne-
cessari.

Escola Municipal

El trimestre passat els pro-
fessors elaboraren el projecte
de l'escola on anotaven, a
més del programa pedagogic,
el funcionament, l'organització
i un possible sistema de fi-
nanciació.

També incidia una còpia
dels B.O.C.A.I.B. que informa-
ven dels tràmits que exigeix la
Comunitat Autônoma, per
incloure una Escola de Música
dins la Xarxa de les Illes Ba-
lears, i dels avantatges que
això suposa.

El "dossier" fou entregat a
l'Ajuntament de Sóller, el mes
de novembre, i s'esperen
unes gestions per part del
bate de Miler Antoni Arbona i
per part de la presidenta de la
Comissió de Cultura, Antònia
Cabot.

Font de joves músics

L'Escola de Música treba-
lla amb una idea molt clara:
crear una infraestructura bà-
sica per a Sóller, i per tant di-
vulgar i fer créixer l 'interés per
aquest ad. Formen músics
per augmentar el nivell cultu-
ral i en concret musical de

i per crear una sada
base que en un futur pròxim
servirà per formar o nutrir
grups musicals de tota classe:
coral, grups de música cléssi-
ca, moderna o populars, ban-
da de música etc.

Comen0 a funcionar amb

un objectiu clar del que havia
de ser i tenir una Escola de
Música per Sóller donar facili-
tats perquè tothom pugui ad-
quirir aquest idioma tan antic
que es la música.

Didàctica moderna

Les classes de música es
desenvolupen de molt dife-
rent manera que una classe
de solfeig tradicional. El me-

tode utilitzat es l'anomenat
lreneu Segarra, nom de l'in-
troductor del Mètode Kodaly a
Catalunya i Balears:

• S'apren a entonar mit-
jançant gestos amb les mans
o guiant-se amb un "armari de
notes" i així s'ajuden a dife-
renciar l'altura de cada sò.

▪ Es Ilegeix el compàs
pronunciant unes sil.labes
que recorden les fen-mules
rítmiques escrites.

• Les lliçons de solfeig
són cançons que els estu-
diants poden cantar o tocar
amb algun instrument.

• S'inventen petites me-
lodies basant-se en l'esquema
senzill que tenen les cançons
infantils o populars.

• S'Utilitzen instruments
de percussió, per vivificar els
diferents ritmes que estudien.

• Des del primer mo-
ment, s'analitzen períodes i

frases de fragments de músi-
ca.

• En el primer nivell ja es
canta a dues veus per escol-
tar armonies.

Graus i assignatures

El mètode preveu formar
músics integres, no sols ins-
trumentistes o interprets. Per
una part els alumnes reben
classes de lectura i d'instru-

ment, i fan altres activitat;
com són el Cant Coral, i audi
cions comentades. Per l'altrE
part, freqüentment fan con
certs i demostren davant ei
públic la feina avançada du-
rant un curs o trimestre, i així
els estudiants s'acostumen a
expressar-se musicalment
davant la gent.

Cada any, els nins van
superant un grau d'aquest
mètode i ara el curs més
avançat es el de segon.

Estudis oficials

El mètode tradicional utilit-
zat per tots els Conservatoris
el que actualment s'aplica a
diverses Escoles de Música
tenen un objectiu comú: for-
mar professionals de la músi-
ca. El que els diferencia es el
sistema pedagògic.

Els estudis que fan els in-
fants, amb el mètode I. Sega-
rra, es fan oficials quan
l'alumne s'examina a través
del Conservatori.

Si l'Escola de Sóller for-
màs part de la Xarxa d'Esco-
les Elementals de Música, a
l'hora de passar els cursos
oficials, els alumnes no hau-
rien de traslladar-se a Palma
per examinar-se, sino que, tal
com fan a molts de pobles,
els professors del Conserva-
tories desplaçarien a Sóller.

Trobada d'Instrumentistes

Demà es farà a Sóller la /
Trobada d'Instrumentistes In-
fantils. Participaran, a més de
Ia de Sóller, l'Escola de Músi-
ca de Capdepera i la de Pal-
ma. Es farà un concert a les
12 hs. del migdia, a Can Dul-
ce on interpretaran obres per
a violí, piano, flauta, i guitarra.
Cantaran les Corals Infantils
de l'escola de Palma i de
Sóller.

Corals Infant's

Pel mes de maig, s'està
organitzant la XIII Trobada de
Corals Infantils de Mallorca.
En aquests moments, ja, els
nins de la coral aprenen el re-
pertori de cançons que s'in-
terpretaran. La novetat
d'aquesta edició es que totes
les corals cantaran una canta-
ta del compositor Antoni Ro-
driguez, amb Iletra de Gabriel
Janer Manila.
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MIQUEL NADAL

Miguel Nadal Palou,
de 28 anys, llicenciat en
Filologia per l'UlB i pro-
fessor Agregat de batxi-
Herat des de l'any 87, si
bé abans ja va exercir
dos anys com a professor
interí, es el nou regidor
del CDS des de dia 19 de
marc.

Miguel Nadal es, tam-
be, president de l'agru-
pació local del CDS i, a
més, ha estat compro-
missari al darrer Congres
Nacional del CDS cele-
brat el passat mes de
febrer a Torremolinos, Mà-
laga. És membre del Co-
mite Federal de les Jo-
ventuts Progressistes de
Balears ï, segons les se-
ves pròpies paraules, se
sent plenament identificat
amb la ideologia del grup
centrista.

Si no s'aproven mesures urbanistiques restrictives, veig dificil que pemietin conserver l'entom

Miguel Nadal, nou regidor del CDS 

"Stoller no hauria de perdre aquesta fesomia tan peculiar"
Dilluns, dia 19, va prendre possessió

de càrrec de regidor en Miguel Nadal Pa-
lou, qui passa a substituir la vancat dei-
xada per Na Maria Antònia Colom i Pas-
tor arrel de la seva dimissió.

El Ple, reunit en sessió extraordinària
d'urgència mitja hora abans del ple de la
revisió de la Ilicència d'obres del Mar

Jaume Casasnovas

Pregunta: Com veus la teva
incorporació a I Ajuntament?

Resposta: De moment, em
resulta dificil emetre qualsevol
tipus de judici, l'únic que tenc
clar es que hi entr amb voluntat
de fer feina per al poble.

P: Continuaras amb la pre-
sidència de la Comissió Infor-
mativa de Turisme?

R: Si no hi ha cap inconve-
nient per part dels altres grups
municipals, en un principi l'as-
sumiré

P: Qua penses del que hau-
ria d'ésser Sóller després de
l'obertura del túnel?

R: Crec que hauria de se-
guir essent Sóller, per ho veig
dificil si no s'aproven mesuras
urbanistiques restrictives que
permetin conservar l'entom i
que, sobretot, facin que Sóller
no perdi aquesta fesomia tan
peculiar.

P: Com has vist des de l'ex-
tenor aquesta manca d'enteni-
ment politic entre els diversos
grups municipals?

Bell, va començar amb la lectura de
l'escrit de dimissió de la fins aleshores
regidor del CDS i amb la renúncia, tam-
bé, de Josep Frontera. Acte seguir es va
produir l'entrada del nou regidor del
CDS, Miguel Nadal va acatar la Constitu-
ció, i a continuació va fer un parlament
del qual en treiem algunes cites.

finitivament, que Na Maria An-
tònia Colom ha dimitit per MO-
TIUS ESTRICTAMENT PERSO-
NALS i no per raons de canvis
d'estrategia política com s'ha
publicat i com s'intenta vendre.
Tant ella com jo militam dins el
mateix partit i, per tant, pesam
igual.

P: Participaries dins una
mode, de censura al Batle?

R: El CDS ja ha manifestat,
en diverses ocasions, que l'únic
que li interessa es que l'Ajun-
tament funcioni i, per tant, que
Ia institució sigui governable.

: Qua hi ha de veritat en la
crisi del CDS?

: D'entrada, jo vull deixar
ben clar que a Sóller no hem
tengut cap tipus de problema.
Es cert, com molt be ha divul-
gat la premsa, que a Palma hi
hagut veritables problemes.
Molta de gent es va afiliar al
CDS, en un moment Algid, pen-
sant poder arribar a ocupar es-
feres de poder i en veure que
l'oportunitat no arribava, han
optat per abandonar el partit.
Amb disciplina, tota crisi es su-
perable...

Extracte del parlament d'entrada de
Miguel Nadal:

"El CDS, a Sóller, no ha patit cap divisió
interna i si hagués estat així, ben segur que
jo m'hagués arrenglerat al costat de Na
Maria Antònia Colom. D'aquí, per tant,
quedi clar que la línia del partit, trets de
canvis substancials seré, segurament, la
mateixa".

"El CDS es va trobar amb un sol regi-
dor, la tasca a dur endavant era difícil, si es
té en compte que l'antiga majoria municipal
ens va obviar i en va fer no res totes les
vegades que va poder". "El nostre lema era
Per un Ajuntament del Poble, aleshores ens
vàrem proposar far una oposició construc-
tiva i cooperadora, però aim!) sí oposició".

"Se'ns varen oferir paces des de canals
diversos, però vàrem decidir que l'únic
viable era contribuir a FER GOVERNABLE
l'Ajuntament sense integrar-nos ni a la mi-
noria governant ni a cap altra".

"Quant a la suspensió de planejament
urbanístic voldríem deixar ben clara la nos-
tra postura: 1) El CDS creu que el sól es un
bé escàs, per tant se l'ha de mimar i con-
servar. No es pot anar a degradar una zona
verge com encara es el voltat de la Torre
Picada. 2) Córrer línies urbanistiques ha de
suposar una revisió-modificació del PGOU i
el CDS creu que s'ha d'esser restrictiu i no
fer màniga ampla. 3) El Parlament va infor-

mar favorablement al Túnel, però exigint
que es cuidés d'evitar els efectes negatius
d'aquest túnel i, ara, podem dir que ja ens
hi topam de nassos. 4) Segons la Conselle-
ria de Turisme de la CAIB, ara ve menys
gent perquè hem perdut l'exotisme i si en \
comptes de conservar el poc verd que ens
queda, ens dedicam a encimentar i a fer
casetes, aleshores ja no vendrà ningú. 5)
Just deixar 100 metres Mures devora Sa
Torre Picada es una bajanada perquè d'en-
fora es veurà tot junt. A més tot això ja do-
narà peu a intentar convèncer-nos que com
que ja està espanyat, aleshores si ho es-
panyéssim una mica més fent un Port Es-
portiu a "Ses Puntes, l'impacte no se'n res-
sentiria gens".

"Deixam clar la rotunda negativa del
CDS a la urbanització de l'Alcazar. No es
que volguem creixement zero, pert) empas-
tissem el que esté empastissat i deixem
verjo el poc verd que hi ha al Port".

"Finalment, el CDS pensa posar en
pràctica una política de possibilitisme insti-
tucional, o sia fer governable l'Ajuntament
donant suport actiu o passiu a l'opció que
governi". "L'única sortida vàlida es constituir
un govern de progrés amb participació de
totes les forces polítiques i amb la seva
presència a la comissió de govern". "Sóller
es mereix que se la governi amb dignitat.
La nostra voluntat hi es, perquè per a no-
saltres el poble es el primer de tot".

R: Jutjar a casa d'altra
sempre es dificil; crec que tots
ens hem d'aplicar una cura
d'humilitat i hem d'anar a servir
el poble, que en definitiva es
qui ens va elegir i es mereix que
s'aconsegueixin coses positi-
ves.

P: Es pregunta obligada.
Qua va succeir amb En Pep
Frontera?

R: En Pep Frontera fa uns
mesos es va donar de baixa del
CDS i, segons l'opinió popular,
va ingressar al PP. Després ens
va firmar la seva renúncia al cà-
rrec per si un cas Na Maria An-
tònia Colom dimita mai. Una
vegada presentada la dimissió
de Na Maria Antònia, tembé va-
rem passar l'esmentada renún-
cia de Pep al registre de l'Ajun-
tarnent per procedir a la substi-
tució, pert després ens hem
trobat amb les successives re-
núncies, que finalment s'han
resolt en benefici del CDS que
era qui havia aconseguit escó.

P: / amb Na Maria Anteinia
Colom?

R: Be, jo voldria aprofitar
aquestes planes per aclarir, de-

Parlament

NUEVA APERTURA
BISUTERIA
NINA

C/. ES TRAVES, S/N. - PTO. SOL LER



Va sucumbir el Sóller a Cala Millor. I ho va fer
davant un rival al qui segons les ressenyes, li sort i
el millor partit de l'any. Aixi i tot, el Saler va donar
Ia cara a tot moment, va crear bones opcions de
gol i es va veure perjudicat pel col.legiat Caballero
quan en el minut 35, Miralles va ser agafat pel
braç y tomat a dins l'àrea local. Un penal catedra-

ignorat per un referée al que nosaltres consi-
deravem valent i que a l'hora de la veritat va ser
un "compixapiles" amb totes les de la !lei. Molt poc

després, a un minut del descans, va arribar un gol
en un moment psciolegic vital, fet pel descans, va
arribar un gol en un moment psicològic vital, fet
pel local Barceló. A la continuació, els locals, juga-
ren a veurer—les venir, amb la comoditat del mar-
cador a favor. Diumenge, un bon espectacle a Can
Malot. L'històric Poblense, de Joan Cladera, no
serà cap Loci de pa banyat. El Saler necessita els
punts per a no tomar a caure en posicions molt
compromeses.

Una nova trevalada del Saler, complicaria altre cop la situació

Una xerrada amb...

Pep BERNAT: "Tenim
robligació de guanyar"

El carisma de Pep Bernat entre l'afició és
eloquent. En tres anys a la Vall, no sols s'ha
guanyat l'apreci com a esportiste, sino que
com a persona s'el estima d'allò més. Pep ens
explica els motius a la derrota a Cala Millor

Bernat fou consklerat l'any passat, el "rnillor jugador
de la Tercera Balear

Toni Oliver

—Amb un poc de sort, haguessim fet un resultat mort di-
ferent. A la primera part, varem tenir dues ocasions boníssi-
mes. En canvi ells mos marcarem quan semblava que te-
niem el partit més controlat, a un minut del descans.

—I el penal a Miralles...?
—Claríssim. El va veure tot el camp. Precisarnent me va

estrenyar que un coliegiat de la valentia de Caballero, no el
pitás. Per ventura estava tapat...

— I al penal a Miralles...?
—Claríssim. El va veure tot el camp. Precisament me va

estrenyar que un col.legiat de la valentia de Caballero, no el
pitás. Per ventura estava tapat...

—laia segona part...?
—La veritat es que després d'encaixar el segon vol, va-

rem tirar la tavallola. També s'ha de dir que ells guardaren
molt bé la seva zona.

—Pep, mos haurem de espavilar, encara...
—Guanyat a dins ca—nostra sera la clau. Sembla que el

Felanitx esperoneja, i que l'Isle() encara no ha dit la darrera
paraula. Sempre ha sofrit, i al final s'ha salvat. L'equip me-
norquí te l'avantatje de l'experiència en aquestes situacions.
Porto Cristo, i sobre tot Lloseta, ho tenen fracament difícil.

—Pep, tres anys per aquí, la gent t'aprecia ferm...
—I jo a ella. La gent de Sóller me motiva i me responsabi-

litza especialment. Ara be, tenc 33 anys, me trob bé fisica-
ment, això és cert, pare) de cada dia pens més amb la fami-
lia, la dona i els petits. Entre la feina i el futbol, duc massa
poca vida familiar. Som poc a ca—meva, i ja as hora de pen-
sar un poc més amb els meus. Ja veurem.

Pot ser perillós el Poblense?
—Evidentment que si. Sera un rival molt incòmode i afe-

rradís, propis del estil de Cladera. Tenim l'obligació de guan-
yar. Que l'aficionat es mentalitzi de que no sera gens  fácil la
victòria. Ah!, i una cosa: agrair en nom de tots els meus
companys, els crits d'ànim que notarem en el darer partit.
Aixg, es absolutament vital en els cinc partits que ens resten
al nostre camp.

Es convoca a tots els socis a l'Assemblea General Or-
dinària que es farà en el Local Social de l'Entitat dia 25 de
marc, a les 1 1 hores en primera convocatòria i a les 1 1,30
en segona, amb el següent ordre del dia:

1 .—Lectura de l'Acta anterior.
2.—EstateconCimic de la Societat.

3.—Pressupost per a l'any 1 990. 
4.—Pregs i preguntes.
5.—Elecció del PresidentiJunta Directiva.

Sóller, 6de marc del 1990.
EL PRESIDENT, Amador Castanyer Noguera.

Q 2á1& C,97
A
o o

SOCIEDAD DEPORTIVA Y CULTURAL

Pl. Constitución. 30 - Telf. 43312 08

SOLLER (Mallorca)
Mes de març obert:

Divendres, dissabtes
i diumenges.

Passeig Platja d'En
Repig, núm. 38.

Teléfono 63.14.06 -
Port de Sóller
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Futbol III Divisió

No hi ha excusa possible: el Poblense
ha d'ésser vengut al Camp den Maiol

Toni Oliver

El Sóller, duia el partit mag-
nificament a Cala Millor. Dues
optimes ocasions de Miralles i
Edu, a punt estaren de posar
per davant als sollerics. Els
afeccionats locals no paraven i
asseguraven que el Sóller era, a
Ia primera part, un dels millors
equips que havien passat pel
seu camp. Sembla clar que el
Sóller podia puntuar, en un te-
rreny on pocs equips hi han
mullat...

Les dues grans jugades dus

Es evident que tot partit te
els seus moments claus, les se-
ves jugades decisives per a la
marxa del marcador. Idó be, les
dues, tinguaren dissortadament
Ia sort adversa pals colors solle-
rics. La primera, senzillament
escandalosa. Corria e minut 33,
quan Miralles s'interna amb de-
cisió, i molt aprop al punt de
penal fou agafat pel brag i tomat
en terra. Jugada que va veure
tot el camp, i per suposat Caba-
llero. Parqué no va pitar? Segu-
rament es una incógnita difícil
de desxifrar.

La segona jugada decisiva,
a un sol minut del descans,
quan l'extrern Barceló marca el
1-0. Va ser en una ràpida juga-
da de contraatac, quan el Sóller
seguia creant perill.

El Cala Millor, a veurer—les
venir

Amb un gol a favor, i arnb un
equip que tanca molt bé els es-
pais, el Cala Millor ja havia fet lo
importat: obrir la barraca contra-
ria abans del descans. Això li va
permetre jugar a lo pràctic, sen-
se arriscar, tot al contrari del
Sóller que va haver d'obrir li-
nees, deixant lógicament forats,
un d'ells aprofitats per G. Riera
al rematar de cap al segon pal.
El partit semblava decidit. Dues
magnifiques aturades de Pep
Bemat. Una clara opció de Bus-
si i una treta de falta a l'interior
de l' area, desaprofitada pel

Sóller, i així s'arribà al final. El
Cala Millor havia completat una
de les millors actuacions de la
present Iliga i el Sóller va causar
aiximateix una positiva impresió.
Tan sols va mancar fer el golet
(ocasion n'hi va haver), i també
els va mancar un home que se-
renas al mig del camp.

Cal recordar que Xiu va xu-
par banquet fins al minut 70,
quan ja estava decidit el partit.
Va ser la sorpresa del capves-
pre.

Joan Cladera: "Ara mateix
firmaria l'empat"

Queden deu jornades a foc

fum. El Poblense també podria
estar implicat, ja que ha de re-
bre a ca—seva a un grapat
d'equips del grup d'alt. Cladera
ens explica parqua el seu equip
a fora no aprofita les oportuni-
tats:

—Tenc un equip molt jove, i
l'inexperiència quan jugues a fo-
ra, es nota ferm. El gall jove a
dins ca—seva canta fort, pare) ja
no és igual quan surt del seu
redol.

—Esta salvat el Poblense?
—Pots pensar, Toniet. Fitxet:

hem de rebre als Portmany,
Alaior, Cala Millor, Peguera, etc.
Per arribar as 34 punts salva-
dors, mos n'he falten set. He fet

números, i ho veig fotut. Hem
de mirar de puntuar a cada par-
tit...

— I també a Sóller, no es aie?
—Es la nostra obligació. Sera

molt dificil, parqua el &Nier bre-
ga molt, no dona cap pilota per
perduda, i ara mateix arnb la
gent recuperada as un conjunt
molt respectable. El partit sera
anivellat i molt disputat.

—Firmaries l'empat, Joan?
—Ara mateix. On tens es pa-

pers...?

Homenatge a Tomás Fuster

Ens els prolegòmens del
Sóller—Poblense que s'iniciarà a

El carismittic Cladera torna a Can
Maid: "He fet númerosi ho veig

fotut. El Poblense encara no está
salvar

les cinc, es procedirà a un ho-
menatge al company de tas-
ques informatives Tomas Fuster
"Tofuga", retirar de l'activitat la-
boral aquests dies. El club, li
otorgara l'emblema de plata, i
aiximateix el director de VEU DE
SOLLER, Jaume Casasnovas,
farà entrega d'una placa. Sera
un acte emocionat, i del tot me-
reixedor per part del guardonat,
l'amic Tomas. Enhorabona!

Com lis possible que Caballero no assenyalás un penal tan clar com el
que feren a Miralles? (Foto Sampedro)

El Cala Millor en el seu millor partit de
Ia temporada es va imposar. Caballero

privà al Sóller d'un clar penal amb el
marcador a zero



Sa glosa den Tomeuet
Alfons, un "Cavalier d'Honor"

Encara que no poguès puntuar
diumenge a dins Cala Millor
el Ser jugà a lo senyor
i a nes públic va encantar

I un fet digne de destacar
en el que n'Alfons, es jugador
que degut a que es va lesionar
ell no ha volgut cobrar
Això és diu un "Cavalier d'Honor"!

Si seguim per aquest canif
fent un fútbol tan seriós
estic segur de que a la fi
per voltros, serà molt honrós

I diumenge davant es poblers
Tothom en es camp ha d' hanar
el Sóller necessita guanyar
per deixar d'un cop es grup des darrers

Futbol III Divisió

La Tercera, resum de la jornada

Jornada interessant la del proper diumenge

RESULTATS I CLASSIFICACIO
Alayor - Llosetense 	 3-0
Islerio - Portmony 	 2-1
Radia C.M. - SOLLER 	 2-0
Poblense - Mogonova-Arve 	 0-0
Monocor - Cala D'Or 	 2-1

J	 Il

C. Poguera - P. Custo 	
Sto. Pansa - Cordessar
Arenai - Constancia 	
P.S.Eulalia - Fenerias 	
Hospitalet - Felanitx 	

E	 P	 Sc

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

Nase
Manacor 	 28	 19 6 3 64 22 44 +16
Mayor 	 28	 10 16 2 46 14 36	 +6
Cala D'Or 	 28	 14 7 7 53 33 35 	 +7
Porimany 	 28	 13 9 6 43 29 35 	 +7
Cade Paguera 	 28	 12 8 8 60 29 32 	 +4
Radia C.M. 	 28 	 13 5 10 38 34 31 	 +1
Maganova-Arve 	 28	 12 7 9 40 37 31 	 +3
Santa Pensa 	 28 8	 14 6 35 30 30	 +2
P.Sta.Eua 	 28	 11 8 9 34 33 30 	 +2
Poblense 	 28	 11 6 11 36 42 28	 -2
Ferrerias 	 28	 11 5 12 28 38 27 	 +1
Constancia 	 28 7 	12 9 26 29 26
Arenal 	 28 8	 9 11 30 51 25 	 -3
SOLLER 	 28 8	 8 12 30 39 24	 -4
Hosphal•t 	 28 6 	 12 10 33 44 24	 -4
Ca•dessar 	 28 7	 10 11 25 37 24	 -2
Idaho 	 28 9	 4 15 30 47 22 	 -8
Felanitx 	 28 6	 8 14 37 51 20	 -8
Polio Cristo 	 28 7	 4 17 28 50 18 	 -8
Llosetense 	 28 5	 8 15 34 61 18-10

Port de Saler, 3 — Valldemossa Atc. , 3
La confianza es mala consejera

M.A. Feijrío

Port de Salien Reynés,
Rosselló, Freixas, Vidal,
Jordi, Adrover, Serra, Cas-
taldo, Galindo, Manrique y
Alba.

Valldemossa At.: Bibi-
loni, Amer, Vila (Canais),
Boscona, Homar, Morey,
Cano, Juan, Ferrer, Morey y
Busquets.

Goles: Mto. 18 (0-1).
Jugada trenzada, Honar
pasa a Juan y este a Cano
que libre de marcaje, de tiro
cruzado por bajo. Mto. 21
(1-) Manrique, en una melé
dentro del área. Mto. 23
(2-1) Adrover centra al se-
gundo palo, Castaldo para
con el pecho y Vidal vinien-
do de atrás, marca por ba-
jo. Mto. 55 (3-1) Magnífico
gol de Adrover, que desde

fuera del área lanza un fuer-
te disparo que entra ajus-
tado junto al poste. Mto.
(3-2) Penalty de Rosselló
sobre Ferrer, que se encar-
ga de materializar Morey.
Mto. 86 (3-3) Posiblemente
el único fallo de Reynés en
todo el encuentro, se queda
a media salida, saltán Jordi
y Vidal junto a Canais y es-
te con la rodilla consigue
introducir el balón con el
efecto que da al mismo.

Comentario: Con ma-
yor asistencia de público
que en otras ocasiones
comenzó el encuentro y
enseguida los presentes
notaron que los visitantes
venían a puntuar y de he-
cho se adelantaron en el
marcador, en un despiste
de la defensa; pero los loca-
les, en lo mejor del encuen-
tro, dieron un giro al marca-

dor en pocos minutos, to-
mando las riendas del en-
cuentro hasta el final del
primer período.

La segunda parte co-
menzó con la misma tónica
y a los pocos minutos, ex-
traordinario gol de Adrover;
todos nos las prometíamos
felices, pero el Port ante el
asombro general se fue
desdibujando sobre el te-
rreno de juego. Claro que lo
peor es que no hubo reac-
ción por parte de los pro-
pios jugadores ni por parte
del banquillo se trató de
cambiar el rumbo, y llegó
un tanto en contra y otro
más, al final del encuentro
en jugada desgraciada. Y
un punto que voló.

Para el próximo domin-
go partido en Conseil, don-
de se enfrentarán al conjun-
to local. Suerte.

Fútbol Juvenil

Escolar, 3 - C.F. Sóller, 2

LANaA EXPOSICION Y VENTA:
Cl. Hermano Bianor, ri 1

	garaje 	

C C/. Isabel, r 124oLotd
TALLER MECÁNICO 	Teléfono 63.22.01

i
TALLER Y SERVICIO:

F / A

J. SASTRE
Reparación y venta

- de electrodomésticos-
Servicio oficial

FAGOR-ASPES
C/. de la Mar, 157, bajos

Tel. 63 06 73  

ZA      

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

INSTALACIONES Y
REPARACIONES ELECTRICAS

CAMBIE AL 220V.

Clectra I
Plant Antonio Maure, 10

Tekifono: 63 2946
Telifono particulon
63 29 76 63 29 26
SOLLER	 I
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l'Alaior, el rey del empat, n'ha
aconseguit 16 i nomes a perdut
2 partits. LJoseta cué, es el que
ha encaixat més gols (61), el
que ha guanyat més pocs par-
tits (5) i el que te més punts
negatius (10).

La propera jornada

Se presenta molt interes-
sant la propera jornada, princi-
calment en lo que fa referencia
als encontres on esten implicats
equips situats als Rocs baixos
de la classificació.

Felanitx - Alaior. - Alaior,
segon classi ficat s'enfrenta a
un Felanitx necesitat de punts,
els de Menorca poden aconse-
guir el seu 17 empat de aques-
ta I liga.

Lloseta - Illenc. - Ambdos
equips están en zona de des-
cens, els locals amb -10, els vi-
sitants amb -8. Els de Menorca
acaban de guanyar al Port-
many, els de Uoseta fa quatre
jornadas que no puntuen. En-
contra per els tres signes.

Porto Cristo - Santa Pon-
ça: El Porto Cristo esta amb
l'aigua al coll, no pot perdre
més punts a casa seva. El San-
ta Ponça se li dona be jugar a
fora, compta amb moites posibi-
litats de puntuar.

Cardessar - Arenal. - El
guanyardor d'aquest partit es
pot allunyar quasi definitiva-
ment de la zona de descens.

Ferreries - Hospitalet:
Ferreries en zona tranquila rep
a un Hospitalet, necesitat de
punts.

Miter - Poblense. - Els
locals s'han de impossar amb
claritat a un Poblenc sense
problemes de classificació.

Fútbol lia. Regional

Joan Antoni

Alineació: Tolo, Bernat,
Sacares, Cella, Mayol, Muñoz,
Fontanet, Bujosa, López,
Atienza, Carmelo, (Jaume,
Pomar, Jiménez, Bisbal).

Gois: Minut 20, 0-1 Car-
melo. Minut 28, 1-1 Peraita de
penalti. Minut 30, 1-2 Carme-
lo, Minut 75, 2-2 Cruz. Minut
85 3-2 Peralta.

M.A. Faijim

„Port de Salien Coll, Coca,
Piza, Vázquez Bort, Pardo, Barce-
ló, Daza, Torrens, Ferrer i Ruiz
(Rullan).

Ses SaNnes: Suher, Rojo,
Oliver, Rosselló (Rojo), Galmés
(Moreno), Salom (Garcia), Con-
testí, Bonet, Rossell6 U, Bernardo
y Serra.

Arbitro: Sr. Rubed Maura,
mal, entre sus grandes errores no
concedió un claro gol a los visi-
tantes y dialogó con el blanquillo

Comentari: Una oportuni-
tat com aquesta no la torna-
ran a tenir. Anaran dos cops
per davant en el marcador i
no varen saber conservar els
avantatges, de manera que,
en el final, s'impossa l'equip
local.

El Sóller va gaudir de dues
ocasions claríssimes, quan el
marcador els era favorable
1-22, en cas de haver resolt, el
resultat final hagúés estat un

de los mismos y público en gene-
ral. Amonestó con cartulina ama-
rilla a Bort y Rosselló y con roja
directa a Bort y Vázquez, ade-
mas de al Delegado de los visi-
tantes.

En el minuto 32 de la Ha. parte
el Sr. Colegiado dió por finalizado
el encuentro, tras que los jugado-
res del Ses Salines abandonasen
el terreno de juego a petición de
su Delegado.

Goles: Pardo y Ruiz por parte
locaL

Comentatio: Después de las
dos -jornadas de descanso, en-

altra. La primera part i els pri-
mers quince minuts de la se-
gona, el millor joc fou pels
sollerics que controlaren molt
bé la situació en defensa i va-
ren contraatacar en perill,
després varen ésser els locals
els qué, arrel de l'empat pre-
sionaren la porteria d'en Toi°,
i a cinc minuts del final desni-
vellaren el marcador lo que els
hi suposse fer-se amb els dos
punts.

contramos un Juvenil con fé, ilu-
sión y garra. Además de llegar
claro a puerta y anotarse dos
tantos, llegaron dos autoexpul
siones por parte del central y
befo; y de añadidura los inciden
tes al margen del terreno de jue
go. Señores lamentable de ver
dad. Se tiene un buen Juveni
con buenos jugadores, pero so
bran esas cosas. Una lástimk
pues podríamos disfrutar mucho.

Para el domingo a S'Hortk
donde esperamos ver a un Juve
nil con sus buenas cualidades
sin esas tarjetas tan buscadas.

Toni Rullan

Per primera vegada, en lo
que duim de I liga, cap equip
poguè guanyar a fora casa. Es
registraren dos empats i els
demés victòries pels locals. El
partit de la jornada, que enfren-
tava als dos primers, es decan-
te a favor del indiscutible líder
Manacor que s'imposa al Cala
d'Or per 2-1.

Amb el guarisme de 2-0
acabaren els encontres Santa
Eularia-Ferreries, Cala Millor -
Sóller i sorpresivament el Arenal
- Constancia, per la minima di-
ferencia de 2-1 guanyà el Illec,
que Iluita per no baixar, al Port-
many, contra tot pronóstic.

Normals els resultats i dite-

rencies en el marcador en els
partits Peguera - Porto Cristo
3-0; Santa Ponça - Cardessar
(3-1) i Alaior - Lloseta (4-1). El
Felanitx, que cerca salvar la ca-
tegoría, empata a Hospitalet
(1-1) i el Poblense no poque
doblegar al Maganova (0-0).

Altra vofta canvis en el se-
gon Hoc de la taula classificato-
ria. Les derrotes del Cala d'Or i
Portmany fan que sigui el Alaior
el que passi a ocupar aquesta
posició. Per la cua, practica-
ment tot segueix igual, Iluita for-
ta per fugir de la zona de des-
cens, si bé la situació del Uose-
ta, Porto Cristo Felanibr i Illenc
es desesperant.

Es el Manacor l'equip que
ha guanyat més partits (19), el
que ha marcat més gols (64)

Port de Sóller r 2 - Ses Salines, 0

Muebles Marcús
Muebles estilo Provenzal y colonial.

Tresillos clásicos y modernos.
Muebles auxiliares.

C/. La Luna, n57. Seller
Tfno. 63.12.60

Plats preparats

LES GOURMETS
Pollastre a l'ast

Obert diumenges

Plaça Mercat. Teléfono 630309

(Colegio SAGRADDOS CORAZONES)

A CARGO de
Juan Miguel SEBASTIAN LLADO,

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

DESARROLLA ESTA ACTIVIDAD
DEPORTIVA. EL KARATE NO SE

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

PARA TU CRECIMIENTO.

COLABORADOR NAUTICO SOLLER



La gent del EsportEscolartreballa intensament

Creades les diferentes escoles esportives
Organitzat per el Comité

Tècnic de l'Esport escolar de
Sóller, de la Direcció General
d'esports s'estan desenvolu-
pant les distintes activitats
esportives escolars mitjançant
Ia creació de centres de pro-
gramació bàsica de l'esport.

Després de la unificació
esportiva dels alumnes de les
escoles de Sóller i Deia per el
comité d'esport escolar local
aquets centres esportius es-
tan en pie funcionament gra-
Gies a la tasca i servei dels
seus monitors aixi com la
coordinació técnica del comi-
té.

D'aquesta manera els
alumnes gaudeixen de practi-
ques esportives al llarg de la
semana així com de competi-
cions entre altres pobles de la
nostra comarca.

Estan en funcionament les
escoles esportives de:

-Futbito Infantil i Alevi baix
la coordinació de Pere Rodri-

guez (38 alumnes).
- Futbito Benjamí baix la

coordinació de David Martinez
i Miguel Sacares (36 alumnes).

-Futbito Iniciació baix la
responsabilitat de Jesús Bru-
gos (32 alumnes).

Aquesta activitat es de-
senvolupa a la pista del
"Belles Pistes" de dimarts a
dissabte.

- Basket Benjamí i Alevi
baix la coordinació de Cristina
Bernat i Irene Martin. Amb 19
alumnes a les pistes de SSCC
cada dimarts i dijous.

- Basket Benjarni i Alevi
masculi baix la coordinació de
Patricia i Yolanda Pizá, cada
dimecres i divendres a les pis-
tes de SS.CC. amb 12 alum-
nes.

- Atletisme i Cross baix la
coordinació de Joan Reines al
Camp Infante Lois del Port i a
s'aviació cada dissabte dema-
ti amb 28 alum nes.

- Escacs cada divendres a

Ia sala d'es Jutjat baix la di-
recció d'una monitora de Pal-
ma cada divendres.

Tots ells baix la Direcció
del Comité Tècnic de l'Esport
Escolar de Sóller dirigit per
Josep Ma. Got amb la col.la-
boració de Hector Guerrero,
Xisco Fiol i Carmen Martinez.

Per altre banda es té pre-
vist desenvolupar l'activitat
esportive de vela al llarg dels
messos de Maig i Juny, gra-
cies al acord entre aquest
comité i la Direcció General
d'Esports que donarà suport a
n'aquesta activitat. Activitat
dirigida a premiar a tots
aquells esportistes que ha-
guiri destacat de qualque
manera dins l'àmbit del seu
esport.

Al mateix temps i desde el
mes de septembre es ve rea-
litzant a la piscina de "La Salle"
de Palma l'activitat de natació
a on els nostres nadadors hi
participen cada quinze dies.

Petanca

El C.P. Sóller, perd a C'an Pastilla

REBAIXES
ROBA PER A INFANTS

- 	 Telf.61 1 1 21	 - 	 07100SOLLER

VIDEO CLUB
AIA/

(01°P
C/. Cristóbal Colón, s/n

(Frente Mercado)
SOLLER (MALLORCA) 

LLIBRERIA

atatratx
Sa Lluna, 5 - Teléf. 63 2641 - SOLLER

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

TEI.197116301 68
Ide 8 o 12 y de 2 a 6 excepto sábados y días festivos)

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

PARA FACHADAS,
INDUSTRIAS,

DECORACION Y MARINAS

PAPELES PINTADOS,
MOQUETAS, COLAS,

PINCELERIA, INSECTICIDAS,
ARTICULOS LIMPIEZA,

PRODUCTOS PARA PISCINAS,
ARTICULOS PARA ARTISTA,

PALOU, 22
TELEFONO 633842

SOLLER (Mallorca)

R.rata4

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

alma

ALFREDO LORENTE
Taller de Reparaciones

Electrónicas
Radio Cassettes - Televisión y Video

Instalación de Antenas

Junto Hotel El Gula. Tel. 633919 -SOLLER

Ca'n
Bibi

PERRETERIA
Armería

Luna, 12
Tel. 63 04 47

SOLLER
(Mallorca)
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Beisquet Esport escolar FutbolAlevi 

Juvenil Masculí:
Pollença, 53-1Mariana, 51

Partit molt nivellat com diu el
marcador. Es més, els sollerics
anaven guanyant al minut 23, per
una diferencia de 14 punts. Poc a
poc, els pollencins reaccionaren,
al temps que el Mariana perdia el
gas, i en els darrers cinc minuts
es produí la capgirada al marca-
dor. Llàstima, en cas de victòria
visitant, el Mariana s'hagues
col.locat segon a la taula.

Senior Femeni:

43
J. Mariana, 37

Malgrat la derrota, les al.lotes
del Mariana, conserven el liderat.
De tots modos, convé no refiar-se
en un futur.

Juvenil Femeni:

J. Mariana, 111
Campos, 43 •

Magnific segons temps de
l'equip local, amb un parcial en
atac de 70 punts. Els rapids con-
traatacs, feren possible aquest
magnifie "score". A destacar A.
Pérea en la finalització dels con-
traatacs i C. Pomar en els tirs de
Ires punts. Va ser l' única satis-
facció a dins una jornada esporti-
vament tnsta pel club local.

Infantil Femeni:

J. Mariana, 24
Jovent, 37

Les baixes de les pivots C.
Comas i M.A. Arbona, dues au-

tentiques "fieretes" sota els tau-
lers, pesaren massa a l'hora del
final. La manca de rebots, va re-
sultar decisiva i les visitants ho
aprofitaren.

Infantil Ma scull:

Sa Pobla, 88
J. Mariana A, 68

Primera derrota del Mariana
infantil a Sa Pobla. L'equip local,
va dominar durant tot el partit.
Tan sols una reacció a la segona
part, va fer que els sollerics es si-
tuassin a quatre punts. Reacció
final poblera i un lamentable arbi-
tratje.

San Josep B, 49
J. Mariana B, 39

L'encontre va anar molt igua-
lat fins el minut 34, en que els lo-
cals fèren un parcial de 9-0 del
tot decisiu per a la marxa del par-
tit. Bon partit del B juvenil al Po-
liesportiu pobler.

Cadet Femeni:
J. Mariana, 43-Porciúncula, 60

Clara superioritat visitant. A
destacar a les locals tan sols,
l'amor propi de P. Bernat j E. Ber-
nat.

Mini-Ekisquet Masculí:
Sant Agusti, 31-J. Mariana, 29

Sempre per darrera en el
marcador, els "minis" del Mariana
no donaren sensació de poder
remontar el vol a cap moment.
Partit igualat i jugat amb esporti-
vitat.

Senor Feminine Grupo A
Puigpunyent, 64 - Pink, 56
C. Calvkl, 43 - J. Manana, 37

Antoni

Acabada la primera fase de
Ia Iliga, comença el Play-Off pel
titol a la categoria de Preferent.
Es classificaren els Clubs:
Puente, Can Pastilla, Sóller i At.
Molinar.

A	 la	 primera 	 jornada
d'aquest Play-Off no hi va ha-
ver sorpreses, els equips que

jugaren a casa guanyaren, els
resultats foren els següents:
Puente-At. Molnar 6-3; Can
Pastilla-Sóller 5-4.

A les demes categories la
Iliga acabara diumenge que vé
amb discreta actuació dels
equips sollerics, menys el C.P.
Unió de Sóller que es pot pro-
clamar campió del grup A de
Tercera.

A Segona B el Sóller guanya.

al Puente (7-2), i va classificat
en quart Hoc amb 28 punts,
mentres que el Belles Pistes
perde al camp del Visa (7-2) i
va el cinquè arnb 26 punts.

Les femenines de primera
categoria, les al.lotes del Unió
de Sóller, perderen altre volta a
casa seva, enfront del Llama,
per la minima diferencia (4-5).
Estan en el nové Hoc de la clas-
sificació amb 14 punts.

Búger, 2
Sollerense, 1

Joan Antoni

Alineació: Caldentey, Mayol,
Ensenat, Juarez, Padilla. Brage, Mar-
tinez, T. Enseñat, Valcaneras, Casas
Carbó (Ros).

Gols: Minut 10: 0- 1 Valcaneras.
Minut 20: 1-1 Puigserver. Minut 55:
2-1 Puig.

Comentari: Nova decepció del
equip d'Andreu Pons. Es va caure
davant un rival més fluix. La voluntat
I la Iluita dels de Búger va compen-
sar ia superioritat técnica visitant.
Convé reaccionar i aprendre de l'ex-
periència per a futures empreses.

C.F. Sailer, O - Murenc, 3

Alineació: Pere, Juanjo, Castillo,
Coll, Victor, Guillem, Sarnpol, Gerard,
Mara, Burgos, Enseñat, Querol, Bota,
Perak)

Comentari: Malgrat els tres gols
encaixats, els nins de Albert jugaren
força be.

Cal recordar que els murers, van
liders ala classificació.

Futbol infantil

Sollerense, 3
Génova, 1

Joan Antoni

Alineació: Geroni, Seguí, Ense-
ñat, Fernandez, Ribas, Josep-An-
toni, Rodriguez, Eugeni, Quico, Mo-
lino, Castañer (Mons, Paris, Jo-
sep-Uuís, X. Valls, Gregori).

Goles: Minut 3: 1 -0 Quico. Mi-
nut 8: 2-0 Quico. Minut 18: 3-0 Mo-
lino. Minut 60: 3-- 1 Geroni.

Comentari: Extraordinaris pri-
mers vint minutos del equip sollenc.
amb un alta percentatje d'efectivi-
tat.

Després, va seguir la presió lo-
cal, però no hi va haver tant d'en-
cert en els metres finals. Magnífic
triomf d'uns infantils que apunten
molt amunt en un futur inmediat.

CARTELERA
ESPORTIVA

Dissabte, 24
Futbol:
16.30 h.: U.D. Sollerense-Al-
cúdia(Alevines)

Diumenge, 25
Futbol:
10.30 h.: C.F. Sóller-U.D.
Poblense (Juveniles)
17.00 h.: C.F. Sóller-U.D.
Poblense (111a. Div. Nal.)

Jota & Besfer

Una jornada autènticament negre pels equips de la Vall. Tan
sols, el juvenil femeni, amb la seva clara victòria sobre el Campos,
es va salvar de la debacle general.

Les al.lotes juvenils
salvaren l'honor solleric

Juvenil temenino
J. Manana 	 6 	 4 	 2	 317
Puigpunyent 	 6 	 4	 2	 305

244
283

10
10

Jovent, 56 - Orisba PM, 55 C. Calvkl 	 6 	 4	 2	 292 280 10
Pollença, 44 - CIDE, 43 Pink 	6	 0 	 6 	 280 387 6
Bons Aires, 59 - Brisas S., 64
Santiveri H., 34 - Perlas M., 41
J. Manana, 111 - Campos, 43
Porciúncula, 37 - Sta. Mónica, 24 Amore! Mesculino Gnipo B
Jovent 	  20 19 	11264 615 39 Son Serverd, 65 - Espanyol A, 64
Perlas M.  	 21 	 15 	 6 927 - 878 36 Synus P. B., 76 - Sta. Mana, 79
Orisba PM 	 18 17	 1 1283 655 35 Coll den Rebassa, 45 - I. Bahia, 43
Brisas S. 	 21 	 13 	 8 1127 977 34 At. Pollensa, 53-i. Manana, 51
J. Mariana 	 21 	 12	 9 1223 1123 33 Sta. Maria 	 12 	 8 	 4 	 916 889 20
Bons Aires 	  21 	 11 	 10 1165 1108 32 Son Servera 	 12	 7 	 5 	 861 838 19
ODE 	  20 11 	 9 920 927 31 Bahia 	 12 	 6 	 6 	 878 805 18
Porciúncula 	  21 	912 917 931 30 Espanyd A 	 II 	 7 	 4	 827 786 18
Sta. Manta 	  20 	 6 14 843 1028 26 At. Pollensa 	 11 	 7 	 4	 748 726 18
Potiença 	 19	 5 14 812 1002 24 Mariana 	 12 	 6 	 6	 623 661 18
Santiveri H 	  20 	317 715 1033 23 Synus P B. 	 12	 4 	 8	 844 940 16
Campos 	  21 	120 656 1556 22 C Rebassa 	 12 	 2 10 	 625 717 14

boo
( Olive) ROPA DE HOGAR

ROPA INTERIOR
TELAS Y CORTINAS

SOLLER

CISASNOVAS 

FRICORIFICOS
REFRIGERACION INDUSTRIAL, BOTELLEROS, VITRINAS,

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

SERVICIO TECNICO POST-VENTA
CarrerdeSaMor, 153- Tell. 630771 -071005011ER



itboldeEmpresa

lajes de Wier, 5 - Cade Paguera, 4

■DALA
hobbys

AEROMODELISME
	 MUNTANYSME

AUTOMODELISME
	

SLOT (Scalextric i Puna)
MAQUETES
	 TRENS (lbertren)

ARTICLES DE BROMA
	 Recanvis de tots els articles

INAUGURACIO DISSABTE 24 MAR(
C/. BAUZA, N° 7

,‘\91>3L
eçoxv- OP".41

LANAS
CALCETINES
MEDIAS y LENCERIA

HEMOS REFORMADO
NUESTRA TIENDA PARA DARLES

MAS Y MEJOR SERVICIO
C/. Victoria 11 de Maig, 4- Teléfono 631529

071005011ER

POSTRES
Marroig

PASTISSERIA

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

Transports
C. SASTRE

Gas-oil per calefacción
a domicili

Tel. 63 30 49 / 63 03 87

PESCADOS
LA CONCHA

Horario:
De9a 13 h.-De 17,30a 20h.

Sábados tarde abierto

C/. de la Mar, s/n

ALPARGATERIA
CA'S SARRIER
Hijos de Miguel
Bernat Frontera

Carrer de Sa Lluna, 10
Teléfono 63 09 68

SOLLER
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F.M.

Viajes Sóller: Buades, Raja
inrique) Valls, Ufarte, Feijóo
ontera), Sema, Agustin,

López (Fabian), Iriarte y
ill Antoni (Santi).
Cade: Sanz, Camara,

Enseñat, Castro (Rivera),
igón, Moreno, Díaz, Martinez,
mpos y Rodriguez.
Arbitro: Sr. Vicent López,

iy mal su actuación, set-laic!)
s penaltys, que lo eran, y po-
más acertado.
Amonestó con cartulina

arilla a Camara, por parte vi-
inte.
Goles: Joan Antoni, Agus-
Sema, Fabian y Santi por

-te local, por los visitantes
mpos 2, Moreno y Castro.

Comentario: Mal, muy mal
en esta ocasión los Veteranos,
pues tan solo como equipo ju-
garon los 15 primeros minutos,
para a medida que transcurrían
los minutos se fuese notando
más y más esa falta de coordi-
nación, apoyo e incluso ganas,
parecía que la cosa no iba con
algunos. Totalmente opuesto a
lo que últimamente nos tenían
acostumbrados; tan sólo el
romper una lanza a favor de la
defensa y portero local, que
fueron los que aguantaron una
y otra vez los intentos del Cade
por llevarse algun punto.

Para mariana a Caimari,
donde a las 17,00 h. se enfren-
tarán al Dli Caimari, equipo bien
situado en la Tabla, al que ha-
brá que jugar de una forma muy
diferente el pasado sábado.

• Fa unes setmanes que un bon amic resident al ca-
rrer de Sant Jaume denunciava l'abandó d'un cotxe des
de fa un grapat de mesos: "Talment estava, talment està
Aquest seatet en farà de petits. Jo no sé què esperen per
retirar-lo".

• Precisament, sense fugir del tema, una jove solleri-
ca resident al Port ens comenta: "Just a devora Pedifici
dels bombers hi ha dos vehicles completament abando-
nats des de fa estona. A un solar just abans d'entrar a /a
Platja den Repic n'hi ha dos més, destrossats, portes
obertes i mig arrabassades, donant una impressió lamen-
table".

• També del Port, una jove esportista es demana:
"M'agradaria saber si el camp de futbol del Port és un es-
pai privat o públic. Fa unes setmanes que un grup d'ex-
cursionistes, la major part infants, intentaven jugar
a les engronsadores, quan s'hi va apropar una persona
determinada i coneguda i els va engegar i els tregué de-
fora".

• Un solleric que viu al carrer de la Mar ens ha deixat
al contestador la següent denúncia: "Circulen uns fulle-
tons editats pel Ministeri de Sanitat i Consum, referents a
Ia prevenció del càncer. La cosa més inédita és que
s'han editat en anglès, francès i alemany. En cataté i cas-
tellà, ni papa. Increible".

• Un lector que resideix al carrer Romaguera, apun-
ta: "La xarxa protectora de la piscina de Can Cremat s'ha
tomat foradar. Es un perill evident que s'hauria d'evitar
ràpidament. Es una trampa molt perillosa".

• Una dona ens telefona i ens dicta paraula per pa-
raula la següent opinió: "El gran detalle de la Guardería de
Santa Teresa: la Guardería de la calle Santa Teresa reci-
bió en los últimos Carnavales el primer accésit por un
disfraz de zíngaras, el cual decidieron compartir con los
niños de la Guardería de la Huerta, pidiendo al jurado que
repartiera el dinero en dos sobres por igual".

Molta palla i poc besso
Es pages 

Lo que no volguem per nosaltres,
no ho volguem pels altres

Això va dirigit al nostre Batle, perquè el penúltim plenari un
senyor seient alla mirant la feta -gran espectacle deprimet-, va
escoltar una cosa que li va fer gracia i va aplaudir. El Batle, i sen-
se saber per què, el va reprendre -segurament perquè anava la
rialla per un dels seus-- i li digué que d'aquí al davant "SE ABS-
TENGA DE HACER SIGNOS EXTERNO". Fins aquí d'acord.

En el dacurs del darrer ple quan es revisava la Ilicencia
d'obres de l'Hotel Marbell, el Batte així com toca, va haver de
seure entre el públic perquè no podia dirigir el Ple. Un moment
donat es va dedicar des del public a dir el que havien de fer al
regidors -recordem que ell no pintava res- i quan amb molt
d'encert en Toni Grau li digué que guardàs compostura, es ninot
es posa a aplaudir. Guardem un minim de compostura i recor-
dem que no podem receptar si no volen prendre. Es Bane per
molt Batle que sigui, no te cera del Corpus.

Sembla mentida:

- Que alguns empleats de bancatenguin 16 pagues i 3/4.
- Que el Batle quan no dirigeix un plenari, tengui "mensajeros".

Vina aquí i, du aixó alla.
-Que els regidors de l'oposició, tenguin a vegades problemes

per tenir documentació de l'Ajuntament.
-Que en Miguel Nadal -nou regidor- en el seu primer día, ja

posàs les coses tan clares.
- Que avui no parlem de Sa Tertúlia. No estam barallats ni

molt manco.
- Que en Pep Frontera no estigui afiliat al P.P., pert) no saben

res pus.
- Que el banyut sempre sigui el darrer que sé'n dona compte.
-Que ens quedassim amb les ganes de dir Adeu a na Maria

Antònia Colom. Malgrat tot, vagi per ta una besada.
-Que comprar, sigui més ID?) de fer que vendre.
- Que aqui sembli que no hi plu, a voltes, no hi poden estar de

goteres.
-Que la pagés tenguí son i se'n vagi a dormir. Bona nit.

SE TRASPASA tienda de
rnestibles en La Huerta. Tel.
26.71. Horas de comida.

ANUNCIS CLASSIFICATS tos antiguos. Tfno. 63.05.74 y
45.61.04.  

SE NECESITA JOVEN para
ler de motos. Oportunidad
ra aprender buena profe-
n. Tel. 63.29.86.

SE NECESITA TRABAJA-
)R a jornal para cortar leña
encina. Jornal a convenir.

1. 63.04.01. De 18 a 21 horas.

VENDO PISO dos habita-
miles, Tel. 63.30.38.

OCASION: VENDO PISO
-1 terminar interiores, muy
rca de la plaza Constitución.
aria facilidades de pago. In-
rmes: oficina Butano. Tel.
3.10.96 y 63.28.33.

Por no poder atender SE
ASPASA TIENDA en Pto.

511er, Ed. Altamar-C/ Antonio
Iontis, local 5. Informes: Tfno.

63.04.91 de 8 a 9 noche o en la
misma tienda de 12 a 4 tardes.

ES NECESSITA PROFES-
SOR particular d'Economia, ni-
vell primer d'Empresarials.
Tel. 63.11.35, 63.11.82 i 63.38.17.

ES NECESSITEN APRE-
NENTS I DEPENDENTES a la
pastisseria Frau. Informes a la
mateixa pastisseria o als telè-
fons 63.01.32 i 63.06.51.

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

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

63.10.96 y 63.28.33.

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

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

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

METGE JOVE amb bona pre-
sencia voldria amistat amb
senyoreta (sense fills) amb
propòsits matrimonials.

MASAJE
TERAPEUTICO

Columna vertebral,
Circulación, Artrosis, etc.

AIDA JUNCO
Tel: 63.19.88.

Laborables del4a16y
del9a22horas.

M'agrada la sinceritat i l'afecte.
Sóc fadrí i tinc 33 anys. Contes-
tare totes les cartes. Apartat de
Correus 20.105 de Palma. C.P.
07015.

SA TRASPASA TRAST al Mer-
cat. Tel. 630651 0 630132, qual-
sevol hora.

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

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

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

SE VENDEN OLIVOS para vol-
vera sembrar. Tfno. 63.19.13.

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

CLASES de técnica vocal apli-
cables a todos los estilos de
canto. Gran experiencia y es-
tudio sobre la técnica vocal.
LyN 63.11.13

SE COMPRAN Y RESTAURAN
muebles y toda clase de obje-

SE NECESITA camarero. Cafe-
teria SOLLER Tfno. 63.00.10.

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

S'OFEREIXEN DUES PLACES
d'ajudant de camarer i una
plaça de ajudant de cuiner. Se
valorará experiência. Restau-
rant Bens d'Avall. Telèfon
63.01.06. Horabaixes a partirde
les 17 horas.

ALQUILO despachos. Tres de-
pendencias. Apto para cual-
quier negocio. Plaza Constitu-
ció. Tfno. 46.48.20.

SE NECESITA CHOFER con
carnet de la. para trabajo en
Mercapalma. Informes: Coope-
rativa Agricola (San Bartolomé)
Tel. 63.02.94.



Des del dia que
fou cremada
una de les
maquines, uns
guardes
contractats
vigilen dia i nit
les obres a la
banda de

L'Ajuntament ingressada uns 40 milions de pessetes

El túnel no té Ilicència
d'obres de l'Ajuntament

Redacció

Segons ha pogut saber
Veu de Sóller, la companyia
concessionària de la cons-
trucció del Túnel de Sóller
representada per Antoni
Cuart, no ha solicitat llicència
d'obres ni a l'Ajuntament de
Bunyola ni al de Sóller.

Segons sembla, el túnel
ha de menester les Ilicències
d'obres dels Ajuntaments on
s'executa, com qualsevol al-
tra obra, i ha de pagar les ta-
xes que pertoca, que ascen-

deixen al 22 % del cost total
de l'obra. Si realitzam alguns
calculs partint de la xifra dels
3.000 milions de pessetes
aproximats que costarà
l'obra, veim que la meitat, uns
1.500, afecten a Bunyola i la
resta a Sóller. Per tant l'Ajun-
tament de SóIler hauria d'in-
gressar per aquesta obra uns
quaranta milions i mig de
pessetes.

A títol de rumor recollim la
notícia de que l'Ajuntament
hauria encarregat un informe
juridic per aclarir aquest as-
pecte, com a passa prèvia a

Ia paralització de les obres
per manca de Dicer-Ida.

Altres 40 milions

A més, les obres que
afecten l'entorn de les pobla-
cions han d'aportar, per mit-
jans no determinats, un tant
per cent que pot variar entre
el 13 i el 2, que s'han de de-
dicar a fins culturals, didac-
tics o esportius. Aquesta xifra
podria suposar altres 40 mi-
lions que haurien de ser inver-
tits en els municipis afectats
per les obres.

Gran desfilada pro-viatge d'estudis
del tercer de BUP

M.K.

Demà, dissabte dia 24, a
les 21,30 hores els alumnes
de tercer de BUP faran una
desfilada de models a l'hotel
Esplèndid per tal de recaptar
fons per al seu viatge d'estu-
dis a Italia. Aquesta desfilada
es una més de les activitats
que aquests estudiants han
fet amb la finalitat d'aconse-
guir que el viatge sigui el
menys costós possible

L'acte es dividirà en tres
momoments diferenciats, així
Ia primera part se dividira en

dos moments, primer desfila-
ran nins i nines petits i des-
prés seran els propis alumnes
que presentaran models ce-
dits per les diverses tendes
de moda de la ciutat, models
que avançaran el que sere la
moda primavera d'enguany.
A l'intermedi desfilaran alum-
nes de primer amb camise-
tes, també, estampades amb
dibuixos realizats pels propis
alumnes. Després es tornaran
a passar més models dels
cedits per les tendes i final-
ment s'acabarà amb una
passada dels models de fan-
tasia elaborats sota la direc-

dó de la professora de Dis-
seny, Ana Lezcano.

Els alumnes han dit que
volen aprofitar aquestes pa-
gines per tal d'agrair la col.la-
boració d'Adreç, Bagatel.les,
Bestard Sport, Cadistil, Ca-
pritxos, Joan, Lazo, Melissa,
Migjorn, Roba Jove, Xique-
ses, Mimi maquillatges, Mar-
galida Socias Perrqueria, Veu
de Sóller, Can Dulce i molt
especialment la Direcció de
l'Hotel Esplèndid i Radio "La
Luna".

Els alumnes recorden que
l'entrada valdrà 500 pts. Es-
peren la vostra assistència.

La Policia Municipal ha rebut una subvenció per organitzar cursets informatius

Cultura 

HOTEL

La ResidenciaDEIX

BAR HOTEL
PRECISA:

CAMAREROS
AYUDANTES camareros—as

Presentarse MARTES día 27
por la mariana

DEIX
Restaurante El Olivo
La Residencia
PRECISA:

CAMARERAS COMEDOR
(imprescindible inglés)

COCINEROS
FREGAPLATOS (mujer)

Presentarse LUNES día 26
por la mariana
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Maria Rosa Marino, presidenta del l'Associacó
de Comerciants del Carrer de sa Lluna

T.O.

A la reunió de dijous passat,
queda nomenada primera pre-
sidente de l'Associació de Co-
merciants del Carrer de sa Llu-
na, la jove i dinàmica Rosa Ma-
rino Vidal. La nova directiva ja
ha començat a treballar en te-
mes puntuals referents a la
problemàtica de la primera via
comercial de la Vall. Josep Gir-
bert sera el vice—president, i
una ampla Ilista de coneguts
comerciants de la zona comple-
ta la junta directiva. Hi ha Molta
feina per fer, però l'entusiasme i

unió de l'agrupació, ha de fer
possible que tot es dugui enda-
vant.

J.C.

El proper dia 28 d'abril, com l'any passat, se
celebrarà la final del Curset d'Educació Vial que
comença a principis de mes.

Per enguany i segons el cap de la P.M., Mi-
guel Quetglas, es pretén incloure en el dia de la
celebració , una mostra del que es Protecció Civil
en tots els seus aspectes, així com el muntatge
de tot el material de què disposa la Creu Roja i la
Policia Municipal per realitzar salvaments de tot
tipus.

Aquesta mostra es fare al mateix Hoc de la fi
-nal d'Educació Vial i esta pensat perquè sigui un

complement en el desenvolupament dels cursets
que actualment reben els infants de la nostra vall.

A part d'aixe, i amb una subvenció rebuda de
200.000 pts, es preten realitzar diferents tipus de
cursets informatius, des dels més joves (56, 66,
76, 86 d'EGB) fins a la Tercera Edat.

Els cursets seran bàsicament impartits per
personal qualificat i dedicats als primers auxilis.
També dins el mateix programa es faran diferents
activitats.

Tota l'organització d'aquestes activitats esta
realitzada per al Policia Municipal que entre d'al-
tres fites, preten educar en els aspectes basics
per al desenvolupament dels nins d'avui i homes
del demà.

Circulació

Es prepara una Gran final
d'Educació Vial i Protecció Civil

Succeit

Es crema una vivenda de If;
colònia d'aviació

J.C.

A les 21,15 hores del di-
marts, toy requerida la presèn-
cia de la Polícia Municipal i dels
bombers del Sepreisal a les ca-
ses de la colônia d'aviació per-
què els veins veien foc a l'inte-
rior d'una vivenda. Al temps
que esperaven la presència de
Ia Policia, els mateixos requi-
rients es decidiren a entrar per
tal d'apagag el foc i veure si a
l'interior hi havia qualqú.

El foc es produí, segons
versions no oficials, perquè els
ocupants de la vivenda, havien
sortit a fora deixant una cassola
damunt de la cuina i el foc en-
cés.

El foc de la cuina provocà
l'incendi que afectà principal-
ment la cuina i la sala de viven-
da.

No hi hagueren desgràcies
personals i, es feren càrrec del
foc la Policia Municipal i els
Bombers de Sóller depenents
del Sepreisal.
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