
¿Té o no té Ilicència
"Platja Nord, S.A."?

La setmana anterior començaren les obres que promo-
ciona la societat "Platja Nord, S.A." al Port, entre l'hotel Mar
Bell i el Brisas, que inicialment havien de ser apartaments
turístics i finalment sembla que seran vivendes adosades. Es
riána la circunstância que les obres començaren uns dies

dans de caducar la pròrroga de la Ilicència d'obres munici-
i-al.

En el transcurs del Ple de reprovació contra el Batle, An-
toni Arbona tregué a colació aquest tema, i afirma que la
primera Ilicència d'obres havia caducat i fou prorrogada au-
tomàticament mitjançant una firma que, de moment, cap
funcionaride les Cases de la Vila ha reconegut.

Si la knpugneció no prospera,
'rn Socie5 será el successor

d'Amador Castanyer.

•	 •••••'..•

Models fets pels estudlants a la classe de disseny de la professora Ana Lezcana.

Variada i existosa desfilada de
moda dels alumnes de 3er de BUP

Dissabte passat, dia 24, els alumnes de
tercer de BUP varen fer, una desfilada

-a l'hotel Esplisndit per tal de recaptar
fons per al seu viatge d'estudis que
han de dur a terme en properes setma-
nes. L'acte va començar a les 21,30 h.

La sala on es celebrava la desfilada de
moda es trobava plena de gom a gom,
ha per estudiants, familiars i curiosos
interessats per conèixer el que serà la
moda d'aquesta primavera i, fins i tot
l'estiu.

M.K.

El primer en desfilar varen
ésser la canalla de nins i nines,
de diverses edats, que oferi-
ren una visió de la moda pri-
maverenca i estiuenca que es
pot trobar a Cadistil.

Tot seguit s'oferí la possibi-
litat d'observar el darrer crit en
roba esportiva. Malles, mallots,
camisetes esportives, totes
elles de diversos colors varen
passar per la passarel.la cedi-
des per Lazo Esport i Bestard
Esport. La roba informal fou
ofenda per Roba Jove.

Passant a una ha més de

vestir i també, diguem més
clàssica i com a més seriosa,
els models varen desfilar pre-
sentant la concepció de la
moda que es pot trobar a Xi-
queses, per a dones, i a Orly,
per a homes.

Després de l'intermedi, va-
ren tomar enllaçar amb la mo-
da jove informal tant per home
com per a dona, presentant
models que es poden trobar a
JOAN. Els darrers moments
de la vetlada es varen centrar
en moda exclusiva per a dona;
moda elegant i per a la dona
de totes les edats i que es
poden trobar a MIGJON i BA-
GATEL.LES.

Un dels moments més es-
pecial, per suggeriment dels
models, va ésser la presenta-
cié dels conjunts de pijames i
de roba interior ofenda per
MELISSA. Els models en
aquells moments portaven
monigots cedits per EN-
CANTS:

Abans d'acabar las alum-
nes varen presentar graciosos
models confeccionats per
elles mateixes amb paper i ro-
ba.

S'ha de dastacar que els
pentintats eren de Na Marge-
lida Socias, els maquillatges
de na MIMI i els capells i biju-
teria de Capritxos i Adreo.

Circulació

Finalistes
del Curs

d'Educació
Vial

J.C.

El passat dissabte en el
pati de l'escola des Puig, es
va desenvolupar la final dels
cursos d'Educació Vial, que
ha vingut impartint la Policia
Municipal de Sóller a totes els
Col.legis de la Comarca.

La classificació final, que-
dà establerta pel següent
ordre:

1. Jaume Déri Buades,
8-A E.G.B. — Es Puig.

2. Pere Lluís Pomares
Sina, 7—B E.G.B. —Es Puig.

3. Miguel Cariellas Ro-
ca, 8—A E.G.B. — Es Puig.

4. igniaci Castelo Sardi-
nero, 6—A E.G.B. — Es Puig.

5. Pep Lluis_Vives
March, 8—A E.G.B. Sagrats
Cors.

En primer Hoc, estava
previst que els tres primers
classificats, anassin a pren-
dre part en el campionat
d'Espaya que es celebrarà el
mes de maig a un Hoc encara
no determinat. El primer pro-
blema pels organitzadors,
Ajuntament de Sóller —Policia
Municipal—, ha estat el pri-
mer classificat no podra
prendre part al campionat per
haver cumplit els 15 anys. En
aquest cas, solsament pren-
dran part a l'important prova,
el segon i el tercer classificat.

Els finalistes aniran a la fi-
nal acompanyats pel caporal
de la Polida Municipal Joan
Vives, que serà l'encarregat
de preparar els entrenaments
diaris que faran els al.lots.

Comunicacions Futbol  

2-0. El Wier, Ines a prop de la salvació 

Toni Oliver

Dos gols de Martin a la se-
gona part, fructificaren el domini
solleric. Al Poblense, molt entu-
siasta, tan sols li queda la cami-
seta i el nom d'aquell no llunya
magnifie conjunt que era l'orgull
futbolístic del pla mallorquí. Avui
és un equip vulgar que lluita i es
deixa la pell, però poca cosa
més.

Sense fer un gran partit, el
Sóller es va fer merescudament
amb els dos punts, i ara ja en té
26, i és evidentement de cada
dia més a prop de la definitiva
salvació.

Diumenge al terreny del
capdavanter Manacor, el Sóller
ho té pelut. Caldrà filar molt fí
per donar la sorpresa.

(Més informació en pagines
8 i 9, i entrevista a G. Martin)

En els prolegómens del partit, el director de VEU DE SOLLER va
entregar una placa dedicada a Tomas Fuster. (Foto Sampedro).
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Associacions

Es podrien impugnar les eleccions

Joan socies fou elegit
president del "Círculo

Sollerense"
Amador Castanyer, tal com

senyalen els estatuts, deixà el
càrrec. Abans de sortir, agraí
públicament el costat que li ha-
vien fet els socis i s'excusà de
les errades que involuntaria-
ment havia comès.

Dos candidats es presenta-
ren: Joan Socles que queda
elegit amb 51 vots i Bernardo
Cabot que n' obtingué 49.

Joan Socias era proposat
per l'antiga junta i des de l'any
passat era vicepresident i ha
col.laborat amb la societat so-
bre tot dins la secció de billar.

La votació fou molt disputa-
da. Prova d'aquest fet, es que
Bernat Cabot ha sollicitat un
certificat on es detalli que Joan
Socias lleva cinco años de so-
cio", tal com ho demanen el es-

Ali- tatuts la qual cosa podria pro-
vocar una impugnació de les
eleccions, i obligaria a fer-ne

Diumenge passat,passat, a l'as- unes altres. Joan Sodes fou so-
semblea general de la societat ci durant molts anys, però es
de "Es Centro", un dels punts donà de baixa i el mes de maig
més polemics fou l'elecció de en farà cinc que es donà de
president i junta directiva. nou d'alta.

Urbanisme

Setmanari Independent d'Informació Comarcal

Una maquina
del tunel deixa

Sóller incomunicat
telefónicament

J.C.

Dimarts d'aquesta setmana,
al volant de les 12,00 hores,
Sóller va quedar incomunicat te-
lefònicament per un espai de
aproximadament 5 hores.

L'incomunicació fou deguda
a que una màquina de les que
fan feina al túnel al costat de
Palma, va arrabassar la xarxa
de fils que comuniquen Sóller
amb I 'exterior.

Un cop coneguda la notícia,
es posaren en marxa La Policia
Municipal i Protecció Civil
—REMMER—, per tal de cobrir la
comunicació amb Palma.

Telefònica va reparar l'averia
amb unes 5 hores, recobrant de
seguida la normalidad.

Nfitn. 45 	 75 Ptes. Divendres, 30 de març del 1990



El Temps
Estació de sa Vinyassa

Quan el febrer
no febreja el

marc marceja

TEMPERATURAS
Maxima 27,6 ° el dia 22
Minima 4,8°e1 dia28

Neu a la serra d'Attabla
Després d'uns dies extremadament calorosos, aquesta setmana hem

patit unaona de fred amb neu a la muntanya, encara que poca.
Però en quantalauja, res de res, tant sols de set a vuit litres.
Aixi idó seguim en la manca de pluges. Tal volta a partir d'aquest cap de

setmana canviarà el temps.

Horaris de les celebracions de
l'Eucaristia dominical

Horari d'hivem
Muid' I *Nies

de f esta
Dimnage I lestes

19'00 9,00 12,C0 20,00
19'00 7,30 10,C0 19,00
19'00 10,3D - 19,00

- 18,30 -
20,30 - 10,00 -
19,30 - 10,00 -
- - 18,00 -

20'00 - 12,C0 19,00
20'CO - 10,C0 20,C0
20,00 - 9,00 -

Sant Bartomeu
EsConventSS.CC.
St Felip
L'Hospital
Biniaraix
L'Horta
Sa Colleta
Port
Fornalub(
Delà

Registre Civil

Sóller

Naixaments
-DZOHARA, filla de Andrés Mancebo i Julia Bellido

(18.3).
-LAURA, filla de Juan-Josep Mairata i Mag. Mag. Sastre

(20-3).

Matrimonis
-Guillem REINES DURAN, amb Joana Ma. TRIAS FIOL

(24.3).

Fornalutx:
Naixament:

-PERE, fill de Rafel Carrillo i Caterina Buades (25.3).

-Avui
de març del 1990.
Divendres.

Avui, dia 30, St. Joan
Clímac

Dernà dissabte dia 31,
Sta. Balbina

Diumenge, primer d'abri!,
St. Llucia i St. Marcià

Costumari

Acaba el mes de març i
s'ha complit la dita popular
que ens assegura que "No
hi marc sense neu, ni marc
sense Mare de Déu".

L'abril, farnós per les
pluges, començarà diu-
menge. Si és tal com expli-
ca el refranyer, ja es podía
començar a anar a cercar
caragols, que segons
diven, pasturen des de St.
Josep. No els mengeu fins
passat pasqua perdue si
els cuinau durant Setmana
Santa, fan sang, i encara
millor si els guardau per fer
una bona caragolada per
Sa Fira.

30

2 	 Agenda
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primitiva
Sorteig d'ahir dijous,

dia 29 de marc

2 	 14	 19
34 	 36 	 37
-Comp. 33-

1

Dijous, 29 - mai.; 	 94.428

Dimecres, 28 -març 	 35.562

Dimarts, 27 - març 	 97.837

N'uns, 26 - març 	 44.233
Divendres, 23 • març

64.227 	 (serie oso)

PREU
SUBSCRIPCIONS

MALLORCA i resta de
l'Estat Espanyol:

4.000 Pts.
Estranger: 6.500 Pts.

Servei de
benzinera

Dies faners
de 6 a 22 hores

Diumenges i festius:
TANCAT

VEU D'ESGLESIA

AVISOS ECLESIALS

Canvi d'horari de Misses: Estiu
Amb el canvi d'horari civil, començarem el  pròxim cap de setmana l'horari de Mises d'estiu. Po-
sa, esment el quadre indicatiu apart.

Celebracions de la Penitencia
En el temps de conversió que es la Quaresma les Parròquies oferim les següents celebracions
del Sagrament del perdó:

A L'Horta: dissabte dia 31, a les 19,30 h. (dins la Missa).
A Biniaraix: dissabte dia 31, a les 20,30 h. (dins la Missa).
Al Port: dimecres dia 4 d'abril, ales 19h.
A Sant Bartomeu: divendres dia 6, a les 19 h.
Podeu demanar el Sagrament abans de les misses (mentres pugui haver-hi un prevere disponi-
ble) o trucant al Tel. 630602.

Recés Espiritual
Dins la Setmana de Renovació Parroquial tindrà lloc, aquest dissabte, a partir de les 1 5,30 h. al
Monestir de Santa Maria de l'Olivar (Sa Capelleta) el RECES PREPARACIO DE LA PASQUA PER
A JOVES. El dirigiria Mn. Frederic Al.lara i Aragó. Acabara a les 19 h. amb el reso de Vespres i
una berenada: compartirem el pa butxaca.

Pares de Primera Comunió
Es convoca els pares de la Parroquia St. Bartomeu, pares dels infants que enguany pensin fer la
1 a. Comunió, a la Reunió que tendra Hoc el  pròxim dilluns, dia 2 d'abril, a les 9 del vespre a la
Rectoria.

Missa dels Infants
El próxim diumenge, 1 ° d'abril, a les 8 des vespre, a la Parròquia de St. Bartomeu, tendrem la ce-
lebració de la Missa, amb especial participació dels infants amb els seus pares.

COMUNICATS

Sa mostra demana !libres usats per
Ia festa del !libre

L'organització de la Mostra Internacional Folklórica, demana la col.laboració de totes aquelles
persones que tenguin 'libres usats i que es vulguin desfer d'ells, perquè els donin als organitzadors,
per tal de posar-los, com altres, anys s'ha fet, a la venda el dia del 'libre, al mig de la Placa. Altres
anys Sa Mostra, ha instalat un "Tenderete" al dia de la festa del libre per aprofitar de vendre aquells
Ilibres que els seus propietarias volien tirar i així contribuir a subvencionar aquesta esdeveniment
que farà deu edicions que es ve realitzant.

Si estau interessats en col.laborar, fins al dia 22 del mes d'abri!, podeu dur els vostres exemplars
al casal Can Dulce de les 18 a les 21 hores, o bé, posarse en contacte amb qualsevol dels organit-
zadors i passaran a recollir-los ai vostre domicili. Pensau que els 'libres vells, per voltres pot ser no
vos servesquin i poden ajudar a la Mostra. Moltres Gracies.

El C.F. Soller, amb Tomas Fuster
Era lo més lógic i merescut. Durant molts d'anys, Tomàs ha servit l'informació puntual dels esdeveni-

ments de Can Maiol. I seguirà fent-ho. El clubm sempre al agirait dels aconteixaments,  li va fer entrega de la
insignia i just abans del començ del Sóller-Poblense, va tenir ocasió de recollir els aplaudiments i simpaties
del públic que ha Ilegit l'informació del bó de "Tofuga". Tomàs s'ha jubilat. A partir d'ara, podrà dedicar-se
intensament a un dels seus "hobbyes" preferits: l'informació esportiva. (Foto J. Sampedro).
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PUNTS DE
VENDA

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

Botiga Ca na Marquès
L'horta: Comestibles Vidal.
Port: Quiosc Lorente.

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

Estanc Plaça Fleming

Radio
"LA LUNA"

La radio pública-cultural

Divendres

22h. "Mallorca 6.000"
23 h. "Duendes de la
Noche"

Dissabte

13 h. "Noticies locals"
15 h. "Programació Musi-
cal"
22 h. "Sóller Mágico"
(Ufología)

Ja han vengut ses maquinotes
per començar a foradar,
i diuen que de lo que es treurd,
con que seran moites tones,
les tiraran a la mar
per fer un camí per anar
en cotxe, a Barcelona.

No vos pareix encertada
sa idea d'aquell qui sap?
Endemés d'un bon forat
que mo allenugeran sanar a Palma
tendrem s'oportunitat
d'anar a dinar a Monserrat
a cada cap de setmana.

Gloses desberatades
MiquelPerelló



Mostra International Folklòrica

EMS previst que se posin a la vends camisetes sangrafiades amb
l'anagrama de la M.I.F.

Elecció dels delegats d'UGT
de la comarca

P.B.

El passat dijous, dia 22, a
les 21'30 hores, se celebrà als
locals de la Defensora, l'As-
samblea General d'afiliats a
l'Unió General de Treballadors
a la zona de Sóller, Valldemos-
sa, Bunyola, Deià, Escorca i
Fomalubc

Un cop elegits, d'entre els
assistents, el president i el se-
cretari de la mesa de l'Assam-
blea, el primer, obrí l'acte do-
nant la paraula a Rubén He-
rrero, Secretari de formació de
Ia CEI, qui explicà breument el
motiu de l'Assamblea, que no

era altre que el de elegir els de-
legats al XXXV Congrés Ex-
traordinari de la Unió Insular, i
al IV Congrés Insular Ordinari,
així com, debatre les Ponèn-
cies i la Memória de Gestió de
la CEI al CIO, a celebrar els
dies 4, 5 i 6 de maig.

Seguidament, prengué la
paraula Paco Obrador, Secre-
tan General de la Comissió
Executiva Insular, que comen-
çà exposant d'una manera sin-
tetitzada el texte de les Po-
nències al CIO, que se basen
principalment, en aconsseguir
un increment de l'afiliació.

En quant a la gestió de la
CEI, Obrador va dir que, si bé

ell creia que s'havia fet motta
feina, encara quedava mott per
fer i per avançar. També digue
que l'UGT, es un sindicat
obert, plural i modem, que ha
de progressar. Per tal motiu, as
molt probable que al Congres
Insular, al menys un 80% de la
CEI es renovi.

Paco Obrador va acabar
dient que no se presentava a
Ia reelecció de Secretari Gene-
ral de la CEI, per6 que seguiria
fent feina per al sindicat.

L'Assamblea se tanca amb
l'elecció dais delegats, 3 per
al Congrés Extraordinari i 7
per el Ordinari, perquè, no hi
va haver precs i preguntes.

La Trobada d'Instrumentistes Infantils fou un exit
G.M.

Dissabte passat més d'un
centenar d'infants estudiants
d'algun instrument venguéren
a Can Dulce per fer un inter-
canvi amb l'Escola de Música
de Sóller.

El concert

En primer Hoc l'Escola de
Sóller que presentà l'acte,
agraint la coliaboració a l'As-
sociació de Can Dulce, a
l'Ajuntament de Sóller i al

Col.legi St. Vicenç de Paul.
Actuaren Natalia Cruz i Fran-
cesc Rodriguez al piano; Hec-
tor Guerrero, Eva Colom, Mi-
guel Braque, Engracia Felix,
Joan Bernat amb la guitarra i
Neu Alberti i Shada Agliata
amb la flauta. Per acabar la
seva actuació, cantaren els
nins de la coral.

L'Escola Municipal de
Música de Capdepera pre-
sente dues joves pianistes
que interpretaren una obra
per a piano a quatre mans.

De l'Escola de Palma, els
estudiants tocaren piano, vio-

II, guitarra i flauta travessera.
Ja fa fa vuit anys que aquest
centre esta en funcionament i
en fa tres que hi ha alumnes
que han acabat els estudis
d'aquest mètode.

En acabar, la regidora de
cultura de l'Ajuntament, agrai
el fet d'haver escollit Sóller
per a fer aquesta primera to-
bada, i obsequia a cada grup
amb una placa conmemorati-
va.

La resta del dia, els in-
fants estigueren al poliespor-
tiu de la Caritat per dinar i
conéixer-se.

el gas
INTERRUPCION DEL

SERVICIO ELECTRICO
MARTES,

DIA 3 DE ABRIL

De 8 a 16 horas.

ZONAS AFECTADAS:
Municipios de 54511er y Fornalutx

MOTIVO: Trabajos en el tendido del segundo circuito,
linea de Buhola, A.T.

De todo lo cual se ha dado previamente cuenta a la
Direcció General D'Industria.

CARMEN VILA i
FRANCISCA  ZAMORA

 conviden  la 	de IBIZA MODA,
que tindrà lloc el proper diumenge

primer d'Abril a partir
de les 1 7 ,30 hores.

Vos hi esperam.
Es Través s/n.	 Edifici MARSELLA

ealtear?, &seAc?ect_

C.P. Es Fossaret

MATRÍCULA OBERTA

TOT EL MES D'ABRIL

Parvulari, Cicle InicicIal

C. Mitja d'EGB

Boutique

Migjorn
NOVEDADES EN MODA Y

BAÑADORES
Pto. de Mier 	 Edif. ALTAMAR
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Ja hi ha dates per
a la X Mostra

P.B.

Succas

Incendi
al taller
del rotulista
Ernest Forteza

J.C.

Per motius encara
sense aclarir, el passat
dimarts fou declarat un
incendi a l'interior del
taller del conegut rotulista
Ernest Forteza, al carrer
del Noguere. No cal es-
mentar pèrdues quantio-
ses i fou apagat pels
bombers amb un temps
no superior a 30 minuts,
malgrat el seu interior hi
hagués abundants ma-
téries inflamables, pin-
tures, disolvents, etc.

Es feren càrrec de
l'esdeveniment, els bom-
bers de Sóller i la Policia
Municipal. També col.la-
boraren alguns veins del
mateix carrer.

Una dona cau al Pont
d'en Bala

Dilluns, al voltant de
les 20,45 hores, fou re-
querida la presencia de la
Policia Municipal en el
Pont d'en Bala. La senyo-
ra I.M.E.V. de 63 anys
d'edat, anava carninant
quan cakjue en terra. La
caiguda no va requerir el
seu trasllat a ciutat, però,
malgrat tot, fou trasllada-
da a la Creu Roja, on li fo-
ren donats diversos punts
de sutura pel metge de
servei.

L'edició de la desena Mos-
tra Internacional Folklórica, se
celebrarà, si Deu ho vol, del 15
al 21 de juliol de l'any en curs,
si be podria avançarse l'inici al
dia 14.

Això, representa un canvi
important en la configuració
tradicional de la Mostra, perquè,
amb aquestes dates, la jornada
de cloenda se dure a terme en
dissabte, i no en diumenge,
com s'havia fet en les 9 darre-
res edicions. La Mostra, per
tant, tendrà enguany 1 dia
menys, pert) així i tot, segueix
essent un dels festivals folklò-
rics de més durada, de tots
quants se celebran a l'Estat es-

panyol.
Aquest canvi, ve donat be-

sicarnent per la inclusió de la
Mostra en lo que s'anomena
"circuit", i que consisteix en
enllaçar successivament les da-
tes d'un festival amb les d'un
altre, i així facilitar la participaci6
d'un mateix grup a la major
quantitat de festivals que s'inte-
ressin per ell, aconseguint
d'aquesta forma abaratar subs-
tancialment els costos. Cal dir
que per aquest sistema, es molt
probable que participin a la X
Mostra, un grup de Colombia i
un de Togo (Africa Occ.).

Pròximament, para recaptar
fons es fare la venda de 'fibres
usats, coincidint amb la festa
del llibre, i la venda de suc de
taronja, per sa Fira.

Sindicalisme

Música

L'Ajuntament informa
Es comunica a totes les persones interessades en particu-

lar a uns cursets d'interpretació teatral que es realitzaran a
Sóller, organitzats per la Direcció General de Cultura, es po-
den inscriure a l'oficina d'informació de l'Ajuntament fins dia
7 d'abril.

EL BATLE

Durant el mes d'abril
es-Lb obert el termini

de la matrícula per a nous
alumnes al C.P. Es Puig. 

A41
JOTUL

Signe de qualitat      

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Doña Antonia Bernat Vicens    

(VDA. DE DAMIAN LLADO)
Que falleció el dia 26 de Marzo de 1990, a la edad de 82 Ethos,

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

E. P. D.

Se necesita
oficial de

perruqueria amb
experiencia o
coneixements
Telefon 633469
Hores de feina      

Sus apenados: Hijos, Catalina, Miguel—Angel y Ma. Carmen; hijos politicos, Jesús, Antonia y
Rafael; nietos, Juan—Manuel, Damian, Teresa, Antonia, Damian, Ma. Angeles, Elena y Pedro;
hermanos, Ana y Miguel; sobrinos y demás familia (presentes y ausentes) participan a sus amis-
tades tan sensible pérdida.



SOLER MOTORS, S. L.
Carrer de Sa Mar, 162

Telf. 6314 46

07100 SÓLLER (Mallorca) 

(

ROVER
Seniicio oficial ROVER 

Comunica que a partir del proper dilluns dia 2 d'abril oferirà
els seus serveis de reparació de l'automòbil en general.

* * *
El convidam a la inauguració de les nostres instal.lacions,

que tendra Hoc dema dissabte dia 31 de marc de 1990, ales 6,30 h. de l'horabaixa.

Esperam la vostra visita.

Feia una fretada a Pastoritx!
P.P.

Plovia arreu de Mallorca
a l'hora d'iniciar l'excursió
del grup Estol Vidalba a
Pastoritx el passat dilluns.
Aixó va fer que molts parti-
cipants habituais renun-
ciassin a afegir-se a la ca-
minada que els havia de
dur fins a la Moleta de Pas-
toritx. Només sis sollerics
—algun va fer tard, o el dei-
xaren, no se sap— s'atrevi-
ren a sortir. En arribar a
Valldemossa, la pluja havia
minvat, pero un fred viu
acompanyat de vent inco-
moda durant tot el dia. La
caminada transcorregué

per la font de Son Veri, el
Comellar de Garavat, la
Caseta del Coll i el cim de
Ia Moleta, on es feu un ra-
cés per dinar, a 750 metres
d'altura. La baixada es feu
per Sa Coma.

a Cordellina

Diumenge, dia primer,
el grup solleric que co-
manda Jesús Martin
s'afegirà als components
del Club Altura de Felanitx
per fer el Pas de s'Heura
des de silleta, i tomada
per MU i Cas Bemats.
La sortida a les nou del
mati a l'Estació per agafar
el tramvia.

:ornalutx

La caça de Sa
Comuna,
adjudicada a
Ia Societat
de Caçadors

P.P.

L'única plica presen-
tada a la subhasta
pública per a l'aprofita-
ment de la caça de la
muntanya de "La Bassa"
de Fornalutx, fou oberta
el dia de Sant Josep en
presència del batle Jor-
di Arbona i del repre-
sentant de la Conselle-
ria d'Agricultura i Pesca,
Josep Calmar

El licitant resultà ser
Jordi Vicens Marroig,
que actuava en nom de
la Societat de Caçadors
de Só/ler. En conse-
qüència, la subhasta
fou adjudicada al licitant
per cinc anys, per la
quantitat de 230.000
ptes. anuals; la qual co-
sa permetrà a la Socie-
tat de Caçadors de tenir
cinc escopetes perma-
nents a Sa Comuna i
cinc llocs fixos de caça
d'ocells de pas. L'adju-
dicació és provisional
fins i tant no sigui ratifi-
cada pel Ple de la Cor-
poració de la vila.

Només la caça

Com recordaran els
lectors, la caça és l'únic
aprofitarnent de Sa
Comuna que s'ha tret a
subhasta enguany, ja
que els esclatassangs i
les pastures se les re-
servà l'Ajuntament per
a ús propi dels habi-
tants de Fornalutx.

Obres públiques

L'Ajuntament
sol.licita del
MOPU la neteja
d'alguns
punts negres

Redacció

A instancia de la
Comissió de Turisme
que presidia la dimiti-
da regidora Maria
Antònia Colom, la
Comissió de Govern
de l'Ajuntament
acordà aquesta ma-
teixa setmana reme-
tre un ofici a la dele-
gació del Ministeri
d'Obres Públiques i
Urbanisme (MOPU)
sol.licitant la neteja
de quatre punts ne-
gres de brutor, dona-
da la urgent necessi-
tat de millorar la
imatge externa de la
nostra ciutat, abans
de començar la tem-
porada turística.

Els punts que es
considera més urgent
netejar són els se-
güents:

ID La confluència
de la carretera de
Daia amb el camí que
baixa a Alconasser.

• El camí de pu-
jada i els voltants de
la Torre Picada

El mirador i els
voltants de la Font de
Ia Reina, al Coll de
Sóller.

411 La carretera de
desviació del Port,
des de la crullla del
Convent fins al mo-
nument de l'Horta.

Tercera Edat

J.S.

Un consoci de la Tercera
Edat ha obsequiat l'Asso-
ciació amb una veixella de
150 tasses, platets i cullere-
tes, parqua d'aquí a l'enda-
vant no hagin de traginar
cada qual el seu.

La gentilesa ha estat ben
agráida i demostra que l'As-
sociació té molts amics i be-
nef actors .

La Caixa

El passat dijous, Julia
Carreño, Mari-Carmen
Martin i el Delegat de "La
Caixa", Josep Muñiz, oferi-
ren una confer-brida als 145
membres de la Tercera Edat
que assistiren a Can Cre-
mat, sobre els beneficis que
es poden obtenir de la bona

administració dels estalvis
particulars. A continuació es
projectà la primer part de la
pel.lícula "Sise, que es
completarà en una pròxima
sessió, i es finalitzà la vetla-
da amb una xocolatada ela-
borada per Joan Farragut i
Catalina Sansó i els volun-
taris de sempre, i ensalma-
des ofendes per "La Larena".
Els presents agraïren amb
aplaudiments les atencions
rebudes.

Excursió

Pel divendres, 6 d'abril,
l'Associació ha programat
una excursió cap a Lluc, Port
de Pollença, Port d'Alcúdia i
Can Picafort on es servira el
dinar. El capvespre es visita-
ra Muro. Els interessats es
poden inscriure a Can Cre-
mat.

Ajuda tècnica pera la
redacció de dos projectes

En la sessió del 16 de març, el Consell Insular de
Mallorca ha acordat concedir a l'Ajuntament de Sóller
l'ajudatècnica per a la redacció de dos projectes:

• Avantprojecte de tranforrnació del Centre Sanitari
en Centre d'Atenció Primaria per a la creació de la Zona
Bàsica de Salut.

• Restauració de l'edi fici del Monestir de Santa Cate-
rina d 'Alexandria del Port de Saler.

Xocolatada amb
ensdimades a Can Cremat

darrera setmana de clases.
Grans i petits, joves fadrins i
parelles de noviis i cansats
han participat i han après tan-
gos , valsos i "cha cha cha".

Avui divendres, organitzen
el final de curs, i per aquest
motiu es reuniran per sopar i
ballar tots junts.

Fa dos mesos, des del fe-
brer més de 50 persones es
reunien cada dimarts per
aprendre danses i balls de sa-
la a Can Dulce i durant dos
diumenges han organitzat fes-
tes conjuntament amb les per-
sones que realitzaren el curset
a Delà. Aquesta ha estat la

Tangos, valsos i "cha cha cha"

El curs de ball de saló acabà
amb sopar i festa

Excursions a peu
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Denuncia de
l'abocament de terres

al llit del torrent
des Coll de Stiller

Li agrairiem la publicació a la secció car-
tes d'aquest escrit enviat a l'Ajuntament.

Els sotasignants, en representació dels
Amics de l'Entom de Sóller, denuncien a
aquest Ajuntament, l'abocament de terres i
pedres al Hit del Torrent des Coll de Sóller
part damunt del Pont d'en Valls i parallel al
Túnel del Tren, provinents dels treballs del
Túnel per carretera, en construcció a la ban-
da de S6Iler, duits a terme per l'Empresa
Concesionaria del Túnel de Sóller, S.A.

Aquesta infracció la consideram molt
greu pels següents motius:

—Per r obstrucció del pas d'aigua al to-
rrent més important de Sóller, i el perill que
aim!) suposa.

—Per la manca de serietat i previsions a
l'hora de realitzar els treballs.

Els amics de l'Entorn de Sóller informam
a aquest Ajuntament que enviarem una bri-
gada voluntaria de treball, per buidar
aquests materials, cosa que farem dia 16
d'Abril (segona Festa de Pasqua) si l'Empre-
sa encara no ha posat remei.

Amics de l'Entom de Stiller

Denuncia de manca de
Permis Municipal

d'Obres de la Empresa
Concesionaria del

Túnel de Stoller, S.A.

Li agraririem la publicació a la secció cartes
d'aquest escrit enviat a l'Ajuntament.

Els sotasignants, en representació dels
Amics de l'Entorn de Sóller, denunciem a
aquest Ajuntament el fet de que l'Empresa
Concesionaria del Túnel de Sóller, S.A., havent
començat els treballs a la banda del nostre
terme, encara no tengui Permis Municipal
d'Obres.

Aquesta infracció la consideram molt greu
pels següents motius:

—Per manca de serietat.
—Pel privilegi que suposa el que una gran

Empresa no compleixi la Normativa Vigent,
com està obligat a fer qualsevol altre empresari
o ciutadà.

—Per la perdua d'aquest tribut per l'econo-
mia Municipal.

Tribut prou considerable de 40 milions de
pessetes, que provenen del 2'2% del total de
l'obra a fer de la banda de Sóller, que se calcu-
len que poden esser uns 1.500 milions.

PER TOT AIXO, exigim a aquest Ajunta-
ment prengui totes les mesures adients.

Amics de l'Entom de Sóller

Glosa

Trempons
Agafada de rebot

Dins &Slier hi ha un partit
que té molta comandera
i si mira de cap endarrere
quin paquet té per Madrid.

De papers n'heu gastat molts
per deshonrar En Repic
si govemau qualque pic
també podeu menjar pols.

No se com vos anirà
a ses pròximes eleccions
vos dedicau a fer trempons
I oblidau es comandar.

Han armat un bon bollit
es batte i s' oposició
no comenceu a fer es col ló
que es poble farà un esclafit.

Mare de Nu quin re-
bumbori que ha duit aim!)
del nou Port Esportiu. Pit-'
jor que una mestralada
d'aquelles de ferest. Per
al port tothom en parla, i
en sentim de teories!. I en
feim de projectes!. Tants
que hem decidit fer-ne
una col.lecció. I ja la tenim
'quasi completa i la volem
exposar a l'Honorable,
perquè pugui triar qui
vulgui.

1.—La primera de to-
tes, la més clàssica i la
més acceptada per to-
thorn, és clar, a la Base
Naval, amb pantalans flo-
tants o no, però en te-
rrenys que aquesta ocu-
pa.

2.—La que ningú vol, i
aim!) és unanimitat, és el

La boca del torrent de davant
el tren en mal estat

La primera "visual" que té
l'estranger quan arriba de
Palma en tren, i baixa les es-
cales de l' estació, és mirar
que hi ha darrera la paret de
la carretera, i es troba amb
una desillusió quan observa
un torrent pie de brutor, ferns,
un gros canyar i males olors i
un tercer-mundista balcó tot
destroçat, amb una porta de
fusta just baix que també es-
tà espenyada i oblidada de la
ma de Déu, o de l'amo de la
casa.

També es pot veure un
començament d'es pont que
se va desfent a poc a poc i
un troç de ferro que surt a la
mitat del pont que no se sap
per què és.

Apart d'això, hi ha qual-
que estranger que se despis-
ta o vol vuere més i va per sa
balconada que duu a les ren-
tadores, ha d'anar molt alerta
ja que pot potinai degut al
mal estat del pis (destrossat)

o de trevalar amb dues tube-
des de ferro que hi ha a terra i
no serveixen per a res.

També a part de la barana
de ferro li fallen barres, és

molt perillós ja que hi van
al.lots i poden passar a través
delis calent al torrent.

F.I.

Hi ha qualque forat que esti "chapuzado" amb fil ferro
pero else no basta.

De Ports va la història
Sa Gadella de Tramuntana

rrA
'
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Pregau a Déu i al Dimoni

per a s'Anima de

sa Vall de Sóller
que mori d'un clic de ciment

provocat pets especuladors sollerics I forans

E.P.D.

Es compungits: Coll de Sóller, Muleta, es Través, sa Torre Picada, ses Puntes,
Ileta, sa Badia sa Font de s'011a, sa Costera, es Puig d'en Canals... demanen una ora-
ció verda per tal que tu_, solleric, "darrer mot des credo",puguis conservar un bocinet
des pocs que queden; i a la vegada pregam sa teva assistência a sa missa a celebrar an
es Pont d'en Valls es dia de sa Segona Festa de Pasqua, on ses paleres des túnel ja ens
han tapat es torrent.

Sa funeraria "La Destructora", propietat de: "Amigos del Túnel", Toni Quart, P.P.,
U.M., Crup Independent, Urbanitzadorsi_trAnsfugues,anuncia nínxols a preus astronómics

da cost .t dei túnel.

Minn
Amics de l'Entorn
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projecte presentat pel
senyor Cuart, que com
tots sabem és davant Les
Palmeres, i se menja mig
Port.

3.—Fer-lo dins el Camp
de sa Mar, i aquí trobam
dues entrades. A, pel
Torrent Major, i B, pel To-
rrent de la Platja. I perquè
no entrar per un Hoc i sor-
tir per l'altre i així seria
més turístic. Això revitalit-
zaria el Camp de sa Mar i
donaria un aire fins i tot
més exòtic.

4.—Aquesta és la teo-
ria de L'Arxiduc, o sia allà
on és el camp de futbol
d'es port, i entrant pel to-
rrent de la Figuera, això
sí, hauríem de posar el
"Quita i Pon" enmig de la
plaça o damunt el moll,

perventura devora la ca-
seta de la benzinera i així
semblaria una fira.

5.—Al racó de L'Argen-
tera, i aquí també hi ha
dues teories, A: fer-lo pe-
titet al racó, i B: molt més
gros agafant tota la platja
artificial i tancant cap al
Cap Gros.

6.—Jo tenc un amic
que és molt discretet ell i
diu que en bastaria un de
petitet, i que el posaria
davant L'Atzareto, i l'edi-
fici Vora Mar ens podria
servir fins i tot de Club
Nàutic.

7.—Tenim, "como no",
l'opció de Les Puntes,
aquesta I ligada, sembla,
amb els promotors d'una
de les opcions Túnel i Ili-
gada, sembla també,
amb la urbanització de la
Torre Picada. Sobra dir
que aquesta opció des-
trossaria també un parat-
ge tan bell i entranyable
per als sollerics de ver
(que també n'hi ha de
mentida).

8.—Una variant de l'an-
tenor és el port de Les
Cambres, allà mateix a la
raconada. Recordam un
solleric que es diu de pro,
que va estar aficat en un
projecte tal. Gracies a
Déu no vafuncionar.

9.—El millor és fer el
que jo

I que dius tu, Pere?
Idò que el facin al

Gorg d'en Besse), i així
tots contents. En venir la

torrentada no caldrà po-
sar el motor en marxa, i
per pujar, ide), un cable al
tramvia i que ens remol-
qui fins a dalt. Aim') si,
haurem de respectar els
horaris.

10.—Els fornalutxencs
sempre han tengut pre-
tensions de tenir un port
de mar. Ja ho reclamaren
un pic davant el Rei. I ara
veuen la seve. Segons
fonts ben informades un
dia d'aquest faran una
manifestació perquè els
posin el port esportiu a
Fornalutx, ben apropet de
la plaça. I que no en te-
nen de rag aquests?.

11.—Un paisà, peregrí
ell, diu que millor posar el
port al Hoc de la urbanit-
zació d'es Través. I que
així a les barques les po-
drien amollar fent un to-
bogan. També per molt
de temporal que fes, la
mar mai no hi arribaria. I
que no es maco?.

12.—El millor, diu en
Pau, és fer un marge de
banda a banda de la bo-
cana, un bon marge però,
treure tota l'aigua i així
fotrem tots els que volen
fer ports, tendrem més
arena, Hoc per aparcar i
fins i tot per tornar posar
casetes verdes de fusta.

I si qualqú té una idea
millor que l'escrigui, al fi-
nal hi haurà premi. Des-
prés diran que a Sóller no
pensam. I massa.

Molts d'anys a tots.

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
Liana, 7— Teléfono 63 01 32

Santlaume, 7 — Teléfono 63 12 86
FABRICA: Illeta, 48 - Co 'n Tabolet- Tel. 63 06 5 I



ILLIIð  's-1
TENIS- FUTBITO - PETANCA

BOCADILLOS - TAPASVARIADAS - HELADOS
CERRADO LOS LUNES

C/. Victoria, 62	 Tfno. 6335 70

CENTRO DE RECUPERACION

ALA D'OR
(Fisioterapeuta - Physical Therapist)

Horario de 8 h. a 1 5 h. de lunes a viernes.
C/. Polou, 11 . 17 - 7.5611er.

Tel. 63.30.91.
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El públic omplí la sala i més

El Ple reprovà Antoni Arbona amb el
vot dels socialistes i independents

El ple municipal celebrat el dijous de la
setmana anterior aprovà, amb els vots favora-
bles del grup socialista i dels independents, la
moció de reprovació contra el batle Antoni Ar-
bona. Els nacionalistes del PSM abandonaren

Ia sala en el moment de la votació argumentant
que aquell acte era una farsa. Al ple assistiren
com a espectadors el vicesecretari de la
FSB-PSOE, Joan March, i el secretad general
d'Unió Mallorquina, Guillem Vidal.

	aelk 

J.C.

Abans de començar el
debat de reprovació, Arbona
limita el temps d'intervenció
de cada portaveu a només
deu minuts, i altres cinc mi-
nuts de rèplica, tal com esta-
bleix el reglarnent intern de
l'Ajuntament.

El PSOE fou el primer en
explicar les raons que l'havien
indu'i/ a proposar la reprova-
ció, que estan contengudes
en el text de la pròpia moció.
A més d'això, el PSOE afegí
d'altres raons contra el batle,
com la manca de transparèn-
cia en la seva gestió, la conti-
nua pràctica del secretisme
informatiu, la celebració de
sessions plenàries cada tres
mesos i a unes hores a les
quals no podia assistir-hi ni
tan sols la premsa, etc.
"Aquestes pràctiques - sen-
tenciaren els socialistes - fo-
ren les que provocaren que
cinc regidors del seu propi
grup Ii retirassin la confiança i
passassin al Grup Indepen-
dent".

Al final de la seva inter-
venció, el portaveu del PSOE
sol.licità la dimissió del batle
"ja que - afegí - s'ha aprofitat
del seu càrrec per autoritzar
l'ampliació il.legal de l'hotel
MarBell".

A la segona ronda d'inter-
vencions, el PSOE acusé el
batle d'adjudicar obres muni-
cipals a amics i sods seus, i
recriminaren la manca de de-
dicació a la tasca de batle.

Una comedia

El portaveu del PSM ad-
vertí que "la seva gestic,  sen-
yor bat/e, sera recordada amb
un mal regust de boca", i
l'acusà "d'haver actuat com
un petit dictador mentres ha
tengut majoria absoluta". El
PSM acceptà que probable-
ment les acusacions contra el
batle fossin certes, però afegí
que tots els regidors eren

responsables de la situació
actual de l'Ajuntament, i que
"un minim d'honestedat de-
mana que ens reprovem a
nosaltres mateixos" per, se-
guidament, fer una reflexió en
veu alta dient que ''sient aixi,
en aquest ple estam fent el
ridícul més gran de la història,
i fomentam que la gent ven-
gui als plens únicament per
divertir-se, com si això fos una
comècha".

En un intent de transfor-
mar una moció de reprovació
en qualque cosa de positiu, el
PSM acabé la seva interven-
ció amb dues propostes
concretes, la primera establir
un govern de concentració en
el que cada grup tengui la
seva parcel.la de gestió, i la
segona arribar a un consens
a l'hora d'aprovar els pressu-
posts de l'any 90.

Un mártir

El regidor del CDS mani-
festé també que el batle ho
havia fet malament j argu-
mentà els mals tractes que
havia tengut sempre amb els
grups de l'oposició. "No obs-
tant aim!) - digué - ara és el
moment d'oblidar rencors i
d'ajudar a treure entre tots la
gestió municipal enclavant".
Nadal afegí que aquestes ac-
cions de reprovació al final no

venció en l'explicació de les
raons per les goals arribaren
a laruptura del grup munici-
pald'Unió Mallorquina: "el bat-
le mai va acatar les decis-
sions de l'executiva local del
partit, i nosaltres no volgué-
rem seguir essent escolanets
d'amèn".

Afirmaren també que en
alguns dels temes de la mo-
ció tenien la seva part de res-
ponsabilitat i que l'assumien
perquè en aquells moments
estaven del costat del batle.

També tengueren dures
paraules contra el primer ti-
nent- batle, Miguel Jaume, al
que acusaren d'haver intentat

una moció de censura contra
el batle amb la col.laboració
del president del Consell Insu-
lar de Mallorca, Joan Verger, i
d'alguns membres de l'actual
3rup Independent.

Res s'ha demostrat

El portaveu del Partit Po-
pular, en una breu interven-
ció, digué que seguirien do-
nant suport al batle.

Digué tambó que cap de
les acusacions que havien
servit de base a la presenta-
ció de la moció s'havia arribat
a demostrar, i que no es po-
dia acusar de res a ningú
sense una sentència judicial.

En defensa seva, Miguel
Jaume, acusé els membres
del G.M.I., d'estar amb com-
plot amb el secretari Manuel
Pérez Ramos.
....rystate*-

Nomes parlar

En la seva intervenció, el
batle criticà en primer Hoc el
PSOE dient que "no haveu
aportat res a la gestió muni-
cipal; heu fet lo mateix des de
les primeres eleccions de-
mocràtiques: xerrar, xerrar,
xerrar. La vostra feina s'ha li-
mitat a posar so al rellotge de

l'ajuntament, i això va ser a k
legislatura anterior".

En el tema de la depura
dora, Arbona implicà al regi
dor Gabriel Darder, ara en e,
grup independent, dient que
els tràmits els havia fet ell
personalment quan era ti
nent-batle d'Obres i Urbanis
me.

Respecte a l'hotel Mai
Bell, el batle Antoni Arbone
sentencià que "sera el jutja
de guardia o la Comissió Pro
vincial d'Urbanisme qui dic
taminara".

Antonio Arbona acusé e'
secretari Manuel Pérez Ra
mos de voler-Ii vendre un:
terrenys que no eren seus per
tal de solucionar el problema
urbanístic de l'hotel, i feu una
claríssima al.lusió a la falsifi-
cació de la firma de la Ilicèn-
cia de concessió d'obres de
l'urbanitzadora "Platja Nord
SA. ".

40,101100wor
Arbona acabé la seva in-

tervenció dirigint-se al PSOE
acusant-lo de que l'única co
sa que sabeu fer és cridai
l'atenció i intentar aconseguil
el poder a qualsevol preu.
heu estat primer socialistes
llavors sollerics, i el poble vos
ho recordara".

Votació

Abans de passar a votar
Ia moció de reprovació, els
dos regidors del PSM sol.lici-
taren permís del batte per
abandonar l'hemicicle de
sessions "perquè -afirmaren-
aixd és una farsa i un espec-
tacle i, per coherència, no hi
volem participar".

La moció de reprovació
prosperà gràcies als vots dels
quatre regidors del PSOE i els
altres quatre del grup Inde-
pendent. La minoria gover-
nant, Partit Popular i Unió
Mallorquina, amb un total de
sis membres, votaren en
contra; i l'únic regidor del
CDS s'abstengué.

condueixen a res i l'única co-
sa que s'consegueix és fer un
màrtir d'Antoni Arbona. Res-
pecte a la possible infracció
urbanística comesa pel batle
en l'ampliació del Mar Bell, el
CDS afirmé que hi havia "al-
tres persones implicades en
l'assumpte", i acabé dient que
l'estat del serveis municipals
és pèssim, però que "si Arbo-
na es tornas presentar a les
eleccions, molt a pesar seu,
tornaria arrasar".

La ruptura

El portaveu del grup inde-
pendent centrà la seva inter-

CASA
CASELLAS

Lista de bodas
Cristal, porcelana, acero

inoxidable y menaje
C/. La Luna, 19

Tel. 63.01.46 (Sailer)

PESCADOS
LA CONCHA

Horario:
De9a 13h. -De 17,30020h.

Sábados tarde abierto

C/. de la Mar, s/n

ALPARGATERIA
CA'S SARRIER
Hijos de Miguel
Bernat Frontera

Carrer de Sa Lluna, I 0
Telefono 63 09 68

SOLLER

Se dan clases de
repaso de E.G.B.,

en el Puerto de
Sóller y Saler.

Tfnos. 632710 y
631313.

Transports
C. SASTRE

Gas-oil per calefacción
a domicili

Tel. 63 30 49 / 63 03 87

BAR-RESTAURANTE

CA N'ANTIAA
Cerrado Limes

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

POSTRES
Marroig

PASTISSERIA

CARRER DE LA ROSA, 3
TELEFONO: 63 19 73 - SOLLER
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Els envasos de vidre sofreixen un procés d'esterilització
d'aigua calenta amb sosa.

La fàbrica embotelladora Font des Teix està si-
tuada en el terme municipal de Bunyola a uns 550
metres d'altitud sobre el nivell de la mar. Fou cons-
truida l'any 1.970, però començà a funcionar temps
després, quan es tengueren els permisos que les
autoritats sanitàries exigien. De fet, fou la primera
fàbrica mallorquina d'aquest tipus que tengué el re-
gistre de la Direcció General de Sanitat.

Alcúdia i Sóller foren una de les primeres zones
on es comprà aigua d'aquesta font, i durant una
temporada serviren, també, a Eivissa. Ara, prescin-
deixen del mercat de fora de Mallorca, però dins la
nostra illa l'aigua de la Font des Teix té nom i marca i
de cada dia està més comercialitzada.

L'única embotelladora que disposa
d'un laboratori propi 

La bibloga de l'empresa analitza dinriament les mostres
d'aigua i registra les dades.

La "Font
des Teix"

tracta i envasa
vuit milions de litres d'aigua anuais

Maria Ignasia

Des del 1.985 la fabrica ha sofert grans millo-
res, gracies a les inversions que s'hi han fet
aquests cinc anys darrers, i a l'esment que es té
del material. Abans, excepte l' embotellar, tota la
feina era manual i ara tot està mecanitzat, vigilat
austerament per un equip de persones respon-
sabilitzades del seguiment de les cadenes. Des
d'aquell any, el director és Marc-all Rullan.

Maquines en cadena

La Font des Teix", recull aigua de les mun-
tanyes que envolten el Coll de Sóller, i concre-
tament del Teix. Es diposita dins uns safareigs,
es filtra bacteriológicament a 0,22 micres, i des
d'aquí es distribueix a les botelles.

Tres cadenes funcionen al mateix temps,
segons el tipus d'envasat: la linia del vidre, i la
del plàstic que es separa a l'hora d'envasar dins
garrafes o dins botelles.

Vidre i plastic

Els envasaments de vidre es duen buits en
camions des del Hoc on s'han consumit. Sofrei-
xen un procés d'esterilització d'aigua calenta
amb sosa, a diferents temperatures, i després
de passar uns controls visuals són omplides, ta-
pades, etiquetades i encaixonades. Les botelles
defectuoses o brutes es retiren i es trenquen,
pert) són depositades dins uns contenidors des
d'on es duen a reciclar. En total s'embotellen
6.000 botelles de vidre per hora.

La cadena del plastic comença dins el ma-
gatzem de material i a través d'uns circuits me-
cànics, les botelles es bufen, s'omplen, s'etique-
ten, s'encaixonen i es precinten, tot de manera
automàtica. Segons la capacitat dels envasa-
ments passa per una o altra cadena.

Les darreres adquisicions han estat dues
maquines que serveixen per etiquetar i encaixo-
nar les botelles de plastic, i una fermadora de

caixes, a part de les garrafes.

Maquinària

Les omphdores, taponadores, saturadores,
etiquetadores, encaixonadores, són maquines
que funcionen en cadena. Cada una d'elles, dis-
posa de cèl.lules foto-elèctriques que aturen tot
el circuit si hi ha algun problema o manquen en-
vasos.

El manteniment de tots aquests aparells es
molt important: dos cops a l'any s'atura la feina
d'embotellar, i es fa una neteja a fons de tot el
material. Es revisen periòdicament les màquines,
i moltes de les reparacions petites es fan a la
fabrica mateix, donat que disposen d'un taller
mecànic i d'un elèctric, amb el material basic per

no haver d'esperar un tècnic extern.
Una de les darreres adquisicions ha estat el

grup descalcificador de l'aigua de rentar, per tal
d'evitar que les canonades quedin obturades o
espenyades per la calç de l'aigua.

Mesures sanitàries

Es l'única empresa embotelladora de Mallor-
ca que disposa en el mateix Hoc, d'un laboratori
per analitzar l'aigua. Diàriament una biòloga su-
pervisa mostres d'aigua, i registra totes les da-
des observades en un Vibre.

Per altra part, la zona on es troba situada la
font, té marcat un perímetre de protecció de 500
metres. D'aquesta manera el bestiar no hi passa
i no hi ha perill de contaminació. Les barreres es-

tan empeses i uns cartells avisen als excursio-
nistes que les deixin tancades.

El personal

Més d'una vintena de persones treballen a la
Font des Teix. A més del director, un encarregat
de manteniment i producció, un altre de magat-
zem, una biòloga, embotelladors, xófers i repar-
tidors, formen l'equip de feina. Tots ells, menys
part dels )(titers i repartidors són de Sóller. Tre-
batten vuit hores a l'hivem, i durant l'estiu dia-
riamentfan dos toms.

Produccia

L'any passat s'embotellaren uns vuit mirions
de litres d'aigua. El 1.987, decidiren deixar d'ex-
portar aigua a Eivissa, i aquest any el nivell de
producció descendí un minim. A partir de llavors,
Ia feina ha estat d'ampliar el mercat de Mallorca i
difondre la marca de la Font des Tex, per tal de
distingir-la, per qualitat, de les demés.

Proveeixen aigua a tot Mallorca, encara que
a Sóller no tots els establiments la ofereixen als
clients. Actualment la Font des Teix distribueix
també a la clínica de Son Dureta.

La sequera

Aquests mesos sense pluja, preocupen a
aquestes empreses que estan directament afec-
tades per la sequera. Per això, la "Font des Teix",
està prenint mesures serioses per ,emmagatze-
mar l'aigua que es pugui recollir durant les tem-
porades de més pluviositat, i oferir-la durant l'es-
tiu, quan alguns anys el cabdal arriba a minvar
un 50%.

Per altra part, fa poc temps, s'ha aprofundit
Ia mina d'aigua uns 35 mts. i s'han trobat nous
ramals: Surten síquies d'aigua que brollen entre
l'argila i d'altres capes geològiques.

Així i tot, es necessari que plogui durant els
mesos de març i abril per poder disposar d'ai-
gua per tot l'estiu.

La nueva dirección del Bar Restaurante

GEMINIS,
les invita mariana, día 31, a partir

de las 20 horas, a un coctel con motivo
de su nueva apertura.
Paseo de la Playa S/N

Tfno. 63.33.09

Concert de Joves Intérprets
ANGEL M. GONZALEZ

CASADO
-Plano-
Obres de

Bach, Beethoven, C. Franch, Shostakowich

Dissabte dia 31 de marg, a les 20 hs.
a la Sala d'Ados del Convent.
(Entrada per la carretera nova)



La camera de Jesús Sampedro va captarei moment precis del segon gol (minut 90), fet per Martin de impecable cop de cap. l'alegria de l'al.lotada
quedava plenament justificada.

Un inspirat Martin (dos gols), va acabar amb la resistència poblera

De futbol, poc; però els dos punts, pura melassa...

La salvació de cada dia més aprop,
però no valen confiances.

Al camp del líder Manacor,  s'ha
d' intentar fer "un bon paper"

cionat Miralles, el tercer, però
no va poder culminar tot sol da-
vant Font que sembla el més
fàcil.

Molta palla... i bon bessó

Copinant l'encapsalament
de l'exitosa i Ilegida secció del
nostre director, cal dir que,
efectivament, en general va ser
un partit de molta palla, però
també bon bessó. El bessó de
dos magnífics gols, que signifi-
quen una passa més i grossa,
cap al manteniment de la cate-

ver perquè l'any vinent, el Sóller
deixi de ser un equip "sufridor" i
camini per la Tercera amb dig-
nitat i sobre tot, tranquilitat,
després de tants d'anys de
passar pena.

Premis per Tombs

L'Ornic Tomàs Fuster rebè el
reconeixament davant l'afició.
El club li oferí l'insignia de mans
del president Miguel Colom. Ai-
ximateix, VEU DE SOLLER es
va afegir amb una placa dedi-
cada al veterà colega. El que la

BOBINATGES PEDRO
distribuidor de:

BOMBA ELIkat-1
Grupos de presión.

Bombas para piscinas.
Bombas para gasoil.

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

r•
Embutidos Aguiló S.A.

CASA FUNDADA EN 1900 	 N. I. F. A. 07002827
TEL. (971)630168

(de 8 a 12 y de 2 a 6 excepto sóbodosy dios festivos)
AVDA. ASTURIAS, 4 A — APARTADO 2 — SOLLER (MALLORCA)

41/• / SALON DE BELLEZA
Dietética y cosmética natural.

Perfumería a base de productos
naturales.

a San Juan, 16. Tel. 633875
07100 SOLLER
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Futbol III Divisió

Dos punts més al sac, en un partit tan sols discret. Un
cop més va ser a la segona part (i a la porteria "màgi-
ca") on el Sóller va cimentar el seu important triomf.
Els poblers, molt disciplinats en defensa, posaren les
coses ben difícils, fins que en el minut 65, un oportú
Martin, a passada de Xiu, obrí el marcador. El gol va
donar ales als locals, que en el minut 90, altre com mit-
jansant els mateixos protagonistes, va sentenciar.
Ara, amb 26 punts, la definitiva salvació ja es més

Toni Oliver 	La sentència, a l'últim minut

En una jugada calcada en la
Gairabé, quan en els vint seva elaboració a la del primer

minuts de la segona part, el gol, en el minut 90, Xiu treu una
marcador anava a zero, amb un falta des del banderí, de forma
equip pobler molt sencer en de- matemática, i del bell nou Mar-
fensa, molts d'aficionats ja pen- tin que aconsegueix el segon
saven en un negatiu més pel gol del partit i sete particular de
Sóller; pero just en aquell mo- Ia temporada (2-0). Encara el
ments, una passada d'Amen- Sóller va tenir a les botes de
gual, fou controlada i rematada Rodriguez, substitut d'un ova-
per Martín al fons de les xarxes
(1-0). S'obria el carni al triomf.
Un triomf vital, suat i a la vega-
da merescut.

Roquer Poblense

Joan Cladera, montà un
dispositiu de forts marcatjes in-
dividuals. Els sollerics es troba-
ven engrillonats, fermats de
mans i peus, i molt poc podien
fer, al marge de no sobrar inspi-
ració en aquest partit. El partit
anava avançant, l'ombra del
empat ja s'intulO, fins que es va
arribar al referit minut vint del
segon temps, amb el ressenyat
gol de Guillermo Martin. Es clar
que el partit va canviar, i que
els poblers amb el gol encaixat,
varen haver d'obrir linies, un fer
agrait pels presents, ja que els
últims 25 minuts, feren oblidar
en gran mesura, els insipits 65
primers.

aprop. S'haurà de seguir Iluitant, i fer més punts. Han
de passar per Can Maio! els Peguera (molt perillós),
Arenal, Hospitalet i Constància, aiximateix del.licats.
S'haurien de fer de cinq a sis punts, i dur-ne un parell
de fora (Manacor, S. Ponça, Sta. Eulàlia, Ferreries i
Cardessar). Aquest diumenge al camp del líder, l'onze
solleric te molt poc a perdre i si molt a guanyar. Caldrà
fer un partit seriós i mirar de fer el millor paper possi-
ble.

goria. Era molt important salvar gent comentà amb una certa
la Tercera Divisió, després de 	 ironia, va ser l'absència i el si-
una molt fluixa primera volta. I

	
lend del grup periodistic al que

era important, perquè les pers- pertany Tomás. I és que ni hi ha
pectives del club local, son ple- que están predestinats a arribar
nament esperançadores. Recu- tard sempre...
perada l'economia, i amb una
directiva feinera, i que sap cia- El lider ens espera
rainent de que va, el futur im- a "Na Capellera"
mediat, permet 	 entre els
afeccionats de la Vall. Ja s'ha 	 Lider indiscutible de la
començat a treballar de bon de competició, el Manacor reb la

visita del Sóller (16.30 h.), en el
vetust camp de la ciutat de les
perles. Es evident que els ma-
nacorins son màxims favorits i
mes en el seu terreny, però
també es cert que el Sóller que
te poc a perdre i molt a guan-
yar, hi acudirá amb tranquilitat,
bona defensa i amb intencions
de sorprende i rompre els pro-
nòstics. L'alineació serà si no hi
ha res de nou, la mateixa de
diumenge passat. Sembla a ser
que Suasi ja ha començat els
entrenaments, per() a inferior
ritme dels seus companys. En-
cara haurà d'estar unes jorna-
des a ser convocat, me) sem-
bla que pels cuatre á cinc par-
tits de Iliga, serà disponible.

Pel demés, que no hi hagi
targetes ni lesionats. Un com-
promis de "campionat", espera
a l'equip per l'altre diumenge a
Can Maiol: un Sóller—Peguera
que fotrà. xispes. Ja ho veureu...

Una xerrada limb..._

Guillermo MARTIN:
"Si aprovechamos las ocasiones ,

tenemos opción en Manacor"

Delineant de professió i autèntic obrer fe lux(
sobre el terreny de joc. En dos anys d'estànciE
entre nosaltres, Martin s'ha guanyat plena
ment les simpaties del públic que veu en e
ben plantat migcampista ciutadà al viu exem-
ple de l'honradesa, entrega i positiu rendimeni
al llarg de la temporada.
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Martin sembla molt arretat a la nostra ciutat "Para moverme de aqui,
tendria que recibir una oferta muy importante". (Foto Sampedro).

Toni Oliver

—Martin, un vertader os l'equip de Cladera...
—Realmente nos puso las cosas difíciles. Con su pres-

sing nos maniataban y no nos dejaban desarrollar nuestro
habitual juego. Después del primer gol, ya todo fue muy
distinto. Realmente no me extraña que en campo ajeno
habitualmente causen tantos problemas.

—L'any passat, quatre gols, enguany, de moment,
set...

—De hecho, la pasada temporada jugué por exigen-
cias del guión, es decir, de plantilla, media liga de central.
La cifra normal, jugando en el centro del campo, debe gi-
rar en torno a los 8-10 goles.

—La situació sembla bastant aclarida a la taula. Que
s' ha de fer d'aquí al final?.

--Amarrar todo lo que podamos en casa, incluido ante
el "gafe" Paguera, y sacar unos cuantos puntos fuera.
Pienso que estamos plenamente en condiciones para
salvar y además bien, la categoría. Los jugadores esta-
mos convencidos y no tenemos ninguna duda de ello.

—Sabem de bona font, Guillermo, que hi ha un club
que farà pels teus servicis, una proposició seria. Per altre
costat, el Sóller no vol de cap manera renunciar al teu
concurs. Com ho veus ara mateix?

—Mira Toni, aquí en Sóller la verdad es que estoy muy
bien, y por variadas razones. Para moverme de aquí,
tendría que ser a base de una opción muy importante, y
más después de que me han asegurado que para el ario
que viene llegarán unos refuerzos importantes para el
Sóller y se tiene la idea de formar un equipo para que nos
olvidemos definitivamente de los puestos de cola.

—Dins Manacor, té alguna opció el Sóller?
—Está claro que no tenemos nada que perder en este

partido, y más tras ganar los dos importantes puntos an-
te el Poblense. Debemos seguir en la actual línea de
campo contrario, pero eso sí, aprovechando las ocasio-
nes que además creamos. Si lo hacemos así, tenemos
muchas opciones de dar la sorpresa.

PIZZERIA
PORTO DOS

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

Comunica a sus clientes y amigos,
que dicho establecimiento,

se encuentra de nuevo
abierto al público



Sa glosa del Tomeuet
A Manacor, amb tranquilitat

En Martin va ser s'artista
fent dos gols com a dos sols
i mos va allargar sa 'lista
per no anar dins es betzols

Un Sóller desconegut
amb un equip aferradís
que sempre va Ilenegadís
pet) que va caure dins s'embut

Sou s'equip mes estimat
per s'afició sollerica

que si no es sa més rica
sempre molt vos ha recolzat

I a dins es camp de "Na Capellera"
sobre tot, jugau amb tranquilitat
i si al final sortiu derrotats
a ningú fareu gens de plorera

I he deixat per lo darrer
un homenatge ben agut
es fet a Tomás Fuster
que el tenia ben merescut

RESULTATS I CLASSIFICADO
Felonitx - Alayor 	
Llosetenso - Isisho 	
Portmony - Bodia C.M 	
SOLLER - Poblense 	
Mogonovo-Juve - Monaco. ....

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

1	 a

Cala D'Or -C. Paguera
P. Cristo- Sta. Pansa 	
Cardessar - Arenal 	
Constancia - P.S.Eulalia
Ferrerías - Hospitalet 	

E	 P	 OC

4-0
3-1
0-1
0-1
2-0

Pintes

Monaco. 	 29 	 19 6 4 65 24 44 +16
Alayor 	 29	 10 17 2 46 14 37 +7
Cala D'Or 	 29 	 15 7 7 57 33 37 +7
Portmany 	 29	 14 9 6 47 30 37 +7
Maganova-Juve 	 29	 13 7 9 42 38 33 +3
Cade Paguera 	 29 	 12 8 9 60 33 32 +4
P.Sta.Eulalia 	 29	 12 8 9 35 33 32 +4
Badia C.M. 	 29	 13 5 11 39 38 31 +1
Santo Ponsa 	 29 8	 14 7 36 33 30 +2
Ferrerías 	 29	 12 5 12 30 38 29 +1
Polgense 	 29 	 11 6 12 36 44 28 -2
Arenal 	 29 9	 9 11 31 51 27 -1
Constando 	 29 7	 12 10 26 30 26 -2
SOLLER 	 29 9	 8 12 32 39 26 -4
Cardessor 	 29 7	 10 12 25 38 24 -4
Hospitalet 	 29 6	 12 11 33 46 24 -4
Isieho 	 29 9	 5 15 30 47 23 -7
Felanitx 	 29 6	 9 14 37 51 21 -9
Porto Cristo 	 29 8	 4 17 31 51 20 -8
Liosetense 	 29 5	 9 15 34 61 19-11

Cartelera
• esportiva

Dissabte, 31
Futbol:

	15,30	 h.	 C.F.
Sóller-E.S. 	 Vileta (Ale-
vins)

17,00 h. U.D. Solle-
rense-Ferriolense (Infan-
tils)

	

17,00 	 h.	 Viajes
Sóller-V. La Real (Futbol
Empresa).

(Infante Lois).

Diumenge, 1
Futbol:

10,30 h. Port de
Sóller-Mariense (Juve-
nils).

Port de Sóller-Sant
Jordi (11a. Regional).

C.F. Sóller, 3
Joan Antoni

Alineació: Bartomeu, Ce-
lié, Mayol, Bemat, Suau,
Sacarès, López, Muñoz,
Jiménez (Ros), Carmelo
(Atienza), Fontanet (San-
martin).

Gols: Minut 13, 1-0, Car- -

melo fa un control dins l'àrea i
a la mitja volta marca. Minut
37, 1-1, de penalti Fornés.
Minut 43, 2-1, López remata
una jugada d'en Carmelo. Mi-
nut 50, 2-2, Mut resold una
bona jugada. Minut 89, 3-2,
Bernat dona la victòria a n'el
Sóller amb jugada individual.

Comentwi: El bon joc de
Ia primera part i l'emoció del

final foren els tòniques d'un
partit que es va decantar a
favor dels locals.

El Sóller començà prest
marcant, essent en Carmelo
el que culminà en gol una bo-
na jugada de atac. Els
poblers amb el gol en contra
s'espavilaren i presionaren
fins que aconseguiren l'em-
pat. Els darrers minuts del
primer temps foren de clar
control local, creant-se bones
ocasions per marcar, emperó
Ia sort no acompanyà a n'en
Carmelo que no estigué en-
certat en el remat final. Abans
del descans en López desni-
vellaba el marcador.

En el segons temps,
després de l'empat dels visi-

tants, l'encontre passà per
una fase de conformisme per
part dels dos equips, fins que
en Bernat, sis minuts abans
del final, en una excel.lent ju-
gada individual rompe el fora
de joc, a la vegada que es
feia una auto-passada i fuse-
Ilava el porter visitant. Un gol
d'autèntica bellesa que feia
justicia a les ocasions perdu-
des a la primera part.

C.F. Sóller-Sallista

Interessant partit el de
diumenge el mati en el Camp
d'en Maiol. Moltes possibili-
tats tenen els nois d'en Got
de fer-se amb la victòria si ju-
guen disciplinats.

U.D. Poblense, 2

Joan Oliver participà a la "Tercera
Clàssica Internacional Bilbao-Bilbao"

C/. Palou, 22. Tel. 63 38 42 * Procolor®de Miguel D. Bernat

PAPELES PINTADOS,
MOQUETAS, COLAS,

PINCELERIA, INSECTICIDAS,
ARTICULOS LIMPIEZA,

PRODUCTOS PARA PISCINAS,
ARTICULOS PARA ARTISTA,

PALOU,22
TELEFONO 633842

SOLLER(Mallorca)

Ornafi DROGUERIA piazatea

PARA FACHADAS,
INDUSTRIAS,

DECORAC1ON Y MARINAS

ROPA DE HOGAR
ROPA INTERIOR

TELAS Y CORTINAS

CASASNOVAS 

FRIOORIFICOS
REFRIGERACION INDUSTRIAL, BOTELLEROS, VITRINAS,

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

SERVICIO TECNICO POST-VENTA
Carrer , de Sa Mor, 153- Telf. 630771 -07100SOLLER

RELOJERIA
SOLLERENSE

Joyeria-Optica-
Revisiones gratuitas
C/. La Luno, n'Il -.5611er

Tel. 63.09.05

Ca'n
Bibi

FERRETERIA
Ai Inería

Luno, 12
Tel. 63 04 47

SOLLER
(Mallorca)

ALFREDO LORENTE
Taller de Reparaciones

Electrónicas
Radio Cassettes - Televisión y Video

Instalación de Antenas

Junte Note! EIGuía. Tel. 633919- SOLLER
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La Tercera, resum de la jornada

M.A. Feijóo

Comentario: Es muy triste el
informar que un encuentro de
fútbol no se ha llegado a cele-
brar. Pero aún es más triste el
que no se celebre por causas
ajenas al mismo.

Todo comenzó cuando con
una hora de antelación al hora-
rio previsto, la expedición del
Port de Sóller, al tratar de entrar
en las instalaciones del conjun-

to local, una docena de "perso-
nas" comenzó a increpar e
incluso zarandear a algún juga-
dor visitante y además toda
clase de insultos y amenazas;
hasta el punto de que el Dele-
gado y directivos del Club del
Puerto pidieron garantías de
seguridad al Sr. Colegiado y
Guardia Civil, no asegurándose-
lo ninguna de las partes.

Por lo cual y ante el aumen-
to de amenazas por parte del
público asistente, los directivos

presentes en ese momento de-
cidiron que el equipo no dispu-
tase el encuentro, en ese am-
biente tan antideportivo.

Y ahora a esperar las reso-
luciones de la Federación. La
verdad es lamentable que a fi-
nales del Siglo XX, no se pueda
disputar un encuentro mera-
mente deportivo.

Para el domingo próximo en
el Infante Lois el Port se enfren-
tara a las 17.00 horas al Sant
Jordi.

No se disputó el encuentro

¡Encerrona en Conseil!

Frenada del Manacor a Maganova
Toni Rullán

A mesura que va avançant la I liga, cap el seu fi-
nal, la máxima emoció està centrada en els equips
que Iluiten desesperadament per intentar salvar la
categoria. Així tenim que els quatre darrers classif
cats puntuaren tots ells, el que vol dir que encara no
hi ha cap equip que hagui tirat la tovallola, malgrat
les possibilitats de salvació són pràcticament nules.
Illenc-Uoseta i Felanitx-Alaior, empataren, mentres
que el Porto Cristo sumà dos punts d'or enfront del
Santa Ponça. Cardessar, perdedor a casa enfrot de
l'Arenal 0-1 i el Hospitalet a Ferreries 2-0 encara es
poden veure involucrats en zona de descens. Prac-
ticament han salvat la temporada Sóller i Arenal, el
primer clar guanyador del Poblense i el segon al di-
fícil camp del Cardessar. Golejaren, Portmany al Ca-
la Millor 4-1 i el Cala d'Or al Paguera (4-0). Trevala-
da del històric Constância al Nou Camp d'Inca con-
tra el Santa Eulàlia 0-1 i el deixa amb un preocupant
menys 2. La derrota del Manacor a Maganova 2-1,

no deixa que els manacorins comandin amb autori-
tat la classificació.

Per a la segona plaça Iluiten Alaior, Cala d'Or i
Portmany tot tres empatats a 37 punts i 7 positius.

Per a la propera jornada veiem com a partits
més interessant els que jugaran:

ILLENC-ALAIOR.- Aspiracions molt diferentes,
el Illenc vol mantenir la categoria i l'Alaior aspira a la
segona plaça, pot acabar amb empat.

POBLENSE-PORTMANY.- El Portmany un altre
aspirant al segon Hoc. Els de Sa Pobla a una classi-
ficació digna. De perdre els poblers es posarien
amb un molt compromés menys 4.

ARENAL-PORTO CRISTO.- No creiem que els
de Porto Cristo frenin l'espectacular remuntada dels
de S'Arenal.

HOSPITALET-CONSTANCIA.- Els d'Inca han
d'anar a esborrar algún negatiu. L'Hospitalet no pot
perdre punts a casa si vol salvar la categoria.

MANACOR-SOLLER.- Pareix logic que el resul-
tat es decanti a favor del líder. Però allà on menys es
pensa surt la sorpresa. Perquè no a Manacor'?.

FútbolJuvenil

Joan Antoni

L'esportiste solleric Joan Oliver, -el nostro
Joan- participà i finalitzà, el passat diumenge, la
"Tercera Clássica Internacional Bilbao-Bil
bao", clàssica basca dins la línia de la "Guillermo
Tell" de Suissa, o la "Marmotte" de Frnaça, que va
comptar amb una inscripció de 5.768 partici-
pants de deu pasos europeus, que recorregue-
ren un total de 116 durs quilòmetres, dins els
que es trobaven els colls de Andrakas, Arteba-
karra, Astorekas, Gerekiz i el "temible" Autzagane.

Aquesta aventura que, suposà la major con-
centració de bicicletes de Euskadi, es feia com a

complement del "Segon Congrès de Medicina
i Técnica del Ciclisme" fet dins la "Bilboko
Nazioarteko Erakustazoka", en el que el tècnic
solleric hi va prendre part.

La prova, disputada dins un calorós mati, va
tenir com a clar guanyador al professional amu-
rritana Imanol Murga (ex-Caixa Rural), que va
superar al sprint a un massiu pilot dins el que es
trobaven els ex-professionals Felipe Yáñez i Juan
Carlos Alonso a una mitjana de 32 qms./hora.

Així com deia el col.lega Javier Velilla "Fer
aquests 116 quilòmetres amb bicicleta, en unes
condicions meteorològiques de carácter saharià,
només està a l'abast dels exquisitament entre-
nats o dels pèrduarnent enamorats...".



Sollerense, 6
Alcúdia,

Alineació: Caldentey,
Mayol, Ensefiat, Juárez,
Padilla, Brage, Martinez,
A. Enseriat, Valcaneras,
Casas i Cartó (Ros, Puig,
Gelabert i Capó).

EIS gols els marcaren
quatre en Carbó i dos en
Valcaneras.

Comentari: Superioritat
total i absoluta del Solleren-
se que encara n'hagués po-
gut fer més. Pressioné la
portena contrària la part
grossa del partit.

L'Alcúdia no va crear

cap problema pels volants
del portal solleric.

Llosetense, 4
Sóller, 1

Alineació: Pere, Juanjo,
Caries, Coll, Victor, Bur-
gos, Bemat, Castillo,
Sampol, Gerard i Mara
(Ensefiat, Bota, Querol i
Lladó).

Comentan: En Bernat
possé per davant, en el
marcador, a l'equip solleric,
que comença molt bé, em-
però els Ilosetins reacciona-
ren prest i amb vint minuts
donaren la volta al partit.

Comença la modalitat lliure amb
el Torneig Fires i Festes

Joan

El passat dissabte, dia 17,
comença  en els locals del "Cir-
culo Sollerense' el Tomeig de
Billar, Modalitat [hure, "Fires i
Festes". Les particles es fan a
cent caramboles, amb un ma-
xim de tres seguides dins els
racons marcats.

En cas d'empat final de dos
jugadors es faria una partida de
desempats i el fossin varis els
jugadors es faria una partida de
desempat i si fossin varis els ju-
gadors una Iligueta.

Aquest torneig, que està
previst finalitzi dia 5 de Maig, se-
ra classificagoriwer a posteriors
edicions. La primera meitat dels
jugadors classificats seran de
primera categoria i els restants
de segona. Hi haura trofeu per
els sis primers i premi especial a
la major tacada.

El Comrté de Competido es-
ta compost pen Gaspar Cortés,
en Bartomeu Ensehat, en Bar-
tomeu Palou i el recent estrenat
President del "Circulo Sollerense"

Joan Socias.
Les particles disputades fi ns

a l'hora de redactar-se agues-
tes línies eran les següents:

Torres, 50 - Palou, 100
Pomar, 44 - Jaume, 100
B. Quetglas, 85 - Morell, 100
Aguiló, O - Casasnovas, 100
J. Socias, 100 - A. Socias,

94
Valera, 100 - Forteza,
Mascaró, 24 - Plomer, 100
Marroig, 48 - Ensehat, 100
Ferrer, 100 - J. Quetglas, 61
Morell, 100 - Varela, 78
Plomer, 100 - B. Quetlgas,

40
P. Jaume, 100 - Torres, 77
Forteza, 100 - Pomar, 82
Casasnovas, 100 - Mascará,

85
J Quetglas, 100 - Marrag,

48
Torres, 78 - Forteza, 100
Pomar, 100 - Morell, 52
Valera, 78 - Romer, 100
J. Socias, 100 - Jaume, 39
Aguiló, 100 - J. Quetglas, 71
B. Quetglas, 43 - Casasno-

vas, 100
A. Socias, 78 - Ferrer, 100.

Pere-J. Coll rebaixa 31" la save	 marca

A partir del 1 er. de abril
obert cada dia meins
diumenge vespre i

dilluns tot el dia
Passeig Platja d'En

Repig, núm. 38.
Teléfono 63.14.06 —

Port de Sóller

Muebles Marais
Muebles estilo Provenzal y colonial.

Tresillos clásicos y modernos.
Muebles auxiliares.

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

Carrer de Sa Duna, 24
Teléfono 63.32.73 — SOLLER

"Amu EXPOSICIONYVENTA:
C/. Hermano Bianor, n 1

	garaje	

CoLotd
Teléfono 63.22.0 I

CI. Isabel, n* 124
TALLER Y SERVICIO:

TALLER MECANICO 

I A

INSTALACTONESY
REPARACIONES ELECTRICAS

CAMBIE AL 220V.
4IP	

Electra'
Flaza Antonio Mauro, 10

To46fono: 63 2946
1446fono particular:
63 29 76y63 29 26
SOLLER	 )

J. SASTRE
Reparación y venta

de electrodomésticos.
Servicio oficial

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

Tel. 63 06 73

MERCERIA Novetats
lianes i gèneres de punt

Carrer Bon Any, 6
Tel. 63.38. 37(SPIler)

CARMEN
BOTIGA
ARTICLES

PRIMAVERA ESTIU
Placa Mercat, n'6

Tfno. 63.20.63
SOLLER

l o
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Bàsquet Atietisme 

Mateu Dominguez (Hermes-Circulo Sollerense)
s'imposà en els 10.000 metres Mures

Joan

Una altre jornada negativa

Tan sols guanyaren els
dos equips juvenils
Per segon cop consecutiu, hem de parlar de una
jornada negra en lo que a resultats fa. Tots i tots
perderen, Ilevant dels avasalladors juvenils, que
tomaren passar els centenar davant els pollencins
(106-31). L'eip B, també va guanyar a Sa Pobla.

Jota &Besfer

JuvenilMasculí:J. Mariana, 26-Son Servera, 34

Merescut triomf visitant. En tot moment, els serverins tengueren
el partit controlat. Els locals, s'estevallaven un i altre pic en la perfec-
te defensa en zona que a cap moment varen saber atacar. No hi ha
haver ni contraatac ni tir exterior, i naturalment que son les principals
armes per rompre la zona del rival. L'arbitratge, deplorable.

Infantilklasculi:J. Mariana, 106-Pollença, 31

Un altre passeig del infantils, liders indiscutibles del grup. L'únic
"morbo" consisti en veure si s'arribaria un cop més als cent punts.
Serrano, encistellant; Garda, passant; i Gil i Ortiz, rebotejant, varen
brillar amb hum prdpia.

CadetFemeni:Santa Mônica, 51-J. Mariana, 50

Ja es mala sort: en rúttim segon de la prárroga, perderen les
solletiques. El partit, una constant Iluita amb alternatives at marca-
dor. L' emoció va ser la constant d'un magnrfic partit.

Mini-13tisquetMasculkSytius, 39-J. Mariana, 33

Motta gualdat al llarg del encontre. Tan sols al final, es va des-
penlar el Mariana, que en general juga a bon nivell.

InfantilMasculi:J. Mariana B,39-Sa Pobia, 34

El bobd del A. la setmana passada, es va veure venjat pel segon
equip. Es va veure un emocionant partit, amb una forta lluita davall
els taulers, que al final dominasen els locals. Precisament Athena en
el rebots va ser vital. Al igual que el base Cobas. També cal desta-
car a Castañer i Oliver que es confirmaren corn a dos jugadors amb
molt de tutus -

Futbolalevi

El passat dissabte dia
vint-i-quatre de març es va
disputar en el Poliesportiu
Princeps d'Espanya, de Ciu-
tat, el primer control de pista
en el que va destacar el re-
cord de les Balears 800 me-
tres, batut per n'Isabel Vaguer
(Fidípides), amb 2'17" .

Per part de l'Hermes-Cír-
culo Sollerense es de desta-
car la victòria absoluta d'en
Mateu Dominguez en el
deu-mil metres 'hires, amb
30'54", seguit d'en Joan-Pau
Martinez (Bodegues Oliver)
amb 3111" i en López Fidal-
go (Andorra) amb 32'179.

Dins la mateixa série (se-
gona d'en Mateu hi va pren-
dre part el solleric Pere-Joan
Coll, que es va classificar el
segon de la sèrie, amb un

Joan

Bones actuacions del corre-
dor local Pere Bonés a les dues
darreres curses disputades,
classificant-se com a segon
mallorquí en el "V Gran Premi
Platges de Calvià", i com a sise
illenc en el "Según Memorial Bar-
tomeu Bergas'

V Gran Premi
Platjas de Calvià

Cursa dura i selectiva, dispu-
tada el diumenge dia 18 de
Març, amb una participació de
66 corredors, entre ells tren-
ta-dos estrangers (anglesos, no-
ruecs, suecs i filandesos), dels
que només varen finalitzar la
prova trenta-sis. La cursa es
disputava damunt un recorregut
de carretera de 118 qms.

Es va imposar el finlandés
Kart Myyrylainen amb 2-5714"
donant temps al també finlandés
Petrika Leppanen, el suec Jann
Karlsson, l'anglés Ged S. Wil-
ward, el suec Karl Anders i el fi-
nalndés Joona Laukra, essent el

temps de 33'58", baixant 31"
la seva millor marca.

A la prova de cent metres
'hires en Piña es va classifi-
car el segon a la cinquena sé-
rie amb 120, seguit d'en

primer mallorquí classificat en
Joan Caldentey (en el Hoc dinové
de la general, amb 3-1940".

El solleric Pere Bombs fou el
segon mallorquí classificat.

Segon Memorial
Bartomeu Bergas

Setenta-dos corredors, dels
que només trenta-cin acabarien
Ia cursa, varen participar el pas-
sat diumenge dia vint-i-cmn en el
"Segon Memorial Bartomeu Ber-
gas", amb un recorregut de 117
quilómetres.

Com a les proves anteriors,
clar domini estranger des de la
mateixa sortida, imposant-se el
suec Hanhn Arvidsson, seguin
den Jan Karlsson (tercer en el
Gran Premi Platjes de Calvià) i
en Fagium amb 2-50'.

La classificació dels mallor-
quins fou la següent: Antoni
Abraham (cinquè de la general),
Joan-Carles Tornés, Sampol,
Miguel Riera, Gomila, Pere Bo-
n-às (sisé), David Monserrat, Ci-
rer, Caldentey, Ribas, Horrach,
Palmer, Fiol, Llabrés, Pere Pou,
Mulet, Mir, Santandreu i Pujol.

lliures en Jaume Rojo fou
segon classificat de la prime
serie, amb un temps
2-1"3, quedant posteriorme
classificat el tercer de la g
neral, darrera en Miguel Alv
rez (Olimpo) 200" i en Fr
cesc Carmona (Fidípide
2011.

En Francesc Arbona q
va participar també dins I
primera série amb un tempi
de 208"4, classificant-se e
Rosado el desè amb 2 '22" 1.

Dins la tercera série hi pa
ticiparien en Cristòfol Casta
Fier que es classifica en sL
gon lloc amb 2090, i en Mar
tin en sisè Hoc, amb 2'13' 77.

I darrerarnent en el pe
Morro amb 124, i en Re- femení n'Antònia Guillem e
bassa amb 125. Per la seva va classificar en tercer I lo
part en Llobet es va classifi- amb 756, per darrera na Jot
car el quart de la quarta serie na Zambrana (A.D. Joan Ct
amb 136. pó) amb 849 i na Joana Sc

Dins vuit-cents metres rrell (Col. Pollença) amb 8'11.

Billar

En el primer control de pista al Poliesportiu Princeps d'Espanya

Ciclisme

Bones actuacions de Pere Borràs

Plats preparats

LES GOURMETS
Pollastre a l'ast

Obert diumenges
Ploço Mercat. Teléfono 630309 



SE NECESITA TRABAJA-
DR a jornal para cortar leria

encina. Jornal a convenir.
fl. 63.04.01. De 18 a 21 horas.

VENDO PISO dos habitacio-
ís. Tel. 63.30.38.

OCASION: VENDO PISO sin
rminar interiores, muy cerca

la plaza Constitución. Daría
ciudades de pago. Informes:
icina Butano. Tel. 63.10.96 y
3.28.33.

Por no poder atender SE

COMPRARIA pequeño piso,
estudio o altillo convertible en
vivienda. Pasar ofertas por es-
crito al Apartado 10090 de Pal-
ma

Y... ¡ahora!, Muebles de
Cocina, precios Fábrica,
madera Norte y Roble.
Vea exposición. Presu-
puestos gratis. ALMA-
CENES COMPANY.
Borne y J. Estades.

SE ALQUILA despacho en
Plaza Constitución. Tfno.
63.23.11.

METGE JOVE amb bona pre-
sencia voldria amistat amb sen-
yoreta (sense fills) amb propò-
sits matrimonials. M'agrada la
sinceritat i l'afecte. Sóc fadrí i
tinc 33 anys. Contestaré totes
les cartes. Apartat de Correus
20.105 de Palma. C.P. 07015.

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

qualsevol hora

SE OFRECE mujer de me-
diana edad, formal, para hacer
compañía a señora mayor. Tfno.
63.28.34.

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

De PARTICULAR a particu-
lar. Compraría cuadro del pin-
tor VENTOSA. Tfno 20.48.05

CLASES de técnica vocal
aplicables a todos los estilos de

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

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

SE NECESITA CHOFER con
carnet de la. para trabajo en
Mercapalma. Informes: Coope-

ALQUILO despachos.
Tres dependencias. Ap-
to para cualquier nego-
cio. Plaza Constitució.
Tfno. 46.48.20.

rativa Agrícola (San Bartolomé)
Tel. 63.02.94.

CENTRO DE ORIENTACION
SELENE Ayuda psicológica.
Problemas sentimentales. Car-
tomancia (Tarot). Presente y fu-
turo. Problemas de hechizos.
Tel. 63.39.43.

CLASES DE INGLES, con
profesora nativa americana.
Todos los niveles. Enfoque de la
conversación. Individuales y
grupos pequeños. Tel. 63.11.13.

PREPARACION DE OPOSI-
CIONES ADMINISTRACION DE
JUSTICIA. Clases en Sóller. Titu-
laciones exigidas varias. Intere-
sados llamar noches: Tel. 292833
para entrevista.

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

SE NECESITA JOVEN para
der de motos. Oportunidad
ira aprender buena profesión.
1 63.29.86.

TRASPASA TIENDA en Pto.
Sóller, Ed. Altamar-C/ Antonio
Montis, local 5. Informes: Tfno.
63.04.91 de 8 a 9 noche o en la
misma tienda de 12 a 4 tardes.

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.

VENDO PISO en la calle Vi-
cario Pastor, hace esquina con
tres calles, situado a pocos me-
tros de la plaza. Informes en ofi-
cinas Butano. Teléfonos: 63.10.96
y 63.28.33.

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

canto. Gran experiencia y estu-
dio sobre la técnica vocal. LyN
63.11.13

SE COMPRAN Y RESTAU-
RAN muebles y toda clase de
objetos antiguos. Tfno. 63.05.74
y 45.61.04.

SE NECESITA camarero. Ca-
feteria SOLLER. Tfno. 63.00.10.

ANUNCIS CLASSIFICATS

CONSTRUCCIONES EMDECO, S.A
EDIFICACIONES YOBRAS

EN GENERAL
C/. JOAN XXIII, 16

C/. POETESSA FCA. ALCOVER, S/N
TFNO. 630717 	 SOLLER

VENDO agua de Sa Font
de S'OLLA. Tino. 46.48.20.

MASAJE
TERAPEUTICO

Columna vertebral,
Circulación, Artrosis, etc.

AIDA JUNCO
Tel: 63.19.88.

Laborables de 14016 y
de 19022 horas.
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Futbol Juvenil

S'Horta, 0-Port de Sóller, 2
M.J. Feijáo

S'Horta: Estevez, Ruiz, Juan Barceló, Lobo,
Atienza, Castillo, Torrens, Maimó, Garrido y Antich.

Port de Sóller: Coll, Coca, Pizá, Garro, Bes-
tard, Pardo, Rullán, Barceló, Torrens, Ferrer y
Ruiz.

Arbitro: Sr. Antonio Aguiló, francamente bien,
no se complicó lo más mínimo.

Goles: Pardo y Ferrer.
Comentario: Como comentabamos la pasada

semana los juveniles del Puerto tienen un buen
equipo y frente a S'Horta lo demostraron, pues en
todo momento controlaron la situación y el primer
período finalizó con un prometedor (0-1). Tras la
reanudación, la misma tónica, un nuevo gol y dos
puntos más. Para el Domingo se recibe la Mariense
y el encuentro dará comienzo a las 10.30 horas.

Futbol Infantil

Porciúncula, 2-Sollerense, 2
Joan-Antoni

Alineació: Jeroni, Segui, Pedrero, Hernan-
dez, Pomar, Eugeni, Molino, Colom, Rodriguez,
Quico i Castatier.

Gols: Minut 12, 0-11, Pomar. Minut 42, 1-1,
Sans. Minut 70, 2-1, Antoni. Minut 78, 2-2, Quico
de penalti.

Comentan: L'equip de la Porciúncula es va
mostrar amb molta duresa al Ilarg de tot l'encontre
fent accions força violentes.

El domini fou altern, amb alternives de gols a
les dues porteries, si be el Sóller va merèixer millor
sort.

rate 

mplia representación sollerica en
Campeonato de Promoción de Calvià
Se celebró el primer Campeonato
promoción de Katas en Calvià con
record total de 205 participantes
diferentes modalidades Alevines,

intiles y Juveniles. Destacando la
3na actuación de los Karatekas del
RATE SOLLER (Colegio Sagrados
razones) a cargo de su profesor D.
Miguel Sebastián Lladó. La modali-

más concurrida fue sin duda la
ivin, en la que se clasificaron ER-

NESTO BAÑOS CARRILLO EN 3er.
puesto y FRANCISCO PEREZ NO-
GUERA en 6 ° lugar. Obtebiendo tam-
bién medallas en la categoría Infantil
Femenino SABRINA PASTOR, Ma.
MAR TORRENS, ANGELS Ma. BIS-
BAL y en la Juvenil Femenina CARO-
LINA MARQUET. Esperando otra
buena presentación y actuación en el
próximo campeonato en el mes de
Junio. ¡ANIMOS!

Molta palla i poc bassó
Es Pagès

Els angelets de la guarda
A la passada edició del plenari de reprovació em vaig divertir

molt quan vaig veure que els dos implicats més forts, acusador i
acusat, comptaven amb la presencia dels seus angelets de la
guarda.

Per una banda, el qui vetlla pels afiliats del PSOE, en Joan
March. Si no vaig errat, es el vice-secretari general del partit i, dit
sigui de passada, o estava enfadat o tenia fam o no sé què dir,
perquè se'm va ocórrer demanar-li permis per fer-li una foto i va
semblar que li havia fet "asco". Potser que sigui el seu caracter,
però si es així, solament li manca fer BUINES com els ases. Amb
molts d'anys de fer feina per la terra, mai havia trobat un fenómen
com aquest. Gracies al Bon Jesuset que els altres del PSOE són
gent bastant, uns, i molt agradables els altres.

No parlem d'en Guillem Vidal, batle de Marratxí i secretari ge-
neral del partit a extingir, Unió Mallorquina. Aquest potser que
tampoc faci Ilarg, però va venir a fer paper per cuidar del seu g-
hat i company de "fatigues", batle de Sóller. Així mateix el vaig
veure hure un pic, quan parlava amb el batle de Deià: deu ser que
a Deia tot va bé. Si aquest no riu es més normal, perquè amb el
paperet que té pel seu costat, hi ha motius per perdre les rialles.

SEMBLA MENTIDA:

- Que en Bernat Cabot s'hagi presentat per President del "Cír-
culo Sollerense" i se passi les hores d'esplai assegut a Sa Boti-
gueta. Incongruències o ordres del Partit.

- Que la Tertúlia, amb la història del canvi d'hora, hagi canviat
l'emplaçament de les reunions. Ara es fan al Hoc de l'estiu, al cos-
tat de la font.

- Que un home sense banyes sigui com un jardí sense flors.
-Que el tramviaris es dediquin a prendre nota dels vehicles

que els molesten al Port.
-Que l'empresa a la que Tomás Fuster ha fet feina tants

d'anys d'informador -La darrera hora, com sempre- no hagi pen-
sat amb ell en la seva jubilació.

-Que arribarà un moment que tothom haure de menester ulle-
res pel tarnany de les noves monedes.



J.M. SiciLa fart un dibuix
en defensa de Sóller

Redacció

El Premi Nacional d'Arts
Plàstiques, el resident solleric
Josep Maria Sicília, farà un di-
buix per ais Amics de l'Entorn
destinat a acompanyar
pressió "On vas, Sóller"?. Dibuix
i frase Ilustraran una camiseta
que aquest grup pensa promo-
cionar per iniciar una campanya

general en defensa de la nostra
vall perquè, segons ens cornu-
nica un portaveu del grup,
"apart del terna port esportiu hi
ha més zones sollehques en pe -
rir. També se'ns comunica que
aquesta mateixa setmana els
Amics de l'Entorn han enviat a
la Batlia dos escrits:

• Un, denuciant la manca
de permis d'obres de la vessant
Sóller del túnel.

• L'altre, fent saber a
l'Ajuntament que terres, pe-
dres i branques son aboca-
des a una vessant del Torrent
Major, part damunt el Pont d'en
Valls, ara que s'han iniciat les
obres del túnel a la banda de
Saler.

Ja són més de 50 entitats
solleriques en contra del port
esportiu i les firmes quasi arri-
ben ales 5.000.

Toms, packs.' branques comencen a taper el tonent

Darreres novetats en vestits d'esport
i per a ben vestir, apropiades per a

casaments i primeres comunions
Plaça Constitució, 18 - Sóller (Mallorca) - Telefon 63.19.10
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Dijous que vé, per IVE-1'

Projecció de "Mientras el cuerpo
aguante" rodada a Sóller

T.O.

A dins l'espai "Producció
Española" que setmanalment
emet el primer canal de TVE, di-
jous vinent dia 5, es projectara
Ia pel.lícula de Femando Trueba
"Mientras el cuerpo aguante",
rodada majoritàriament a l'Horta
(a Can Pauet), que va ser la re-
sidencia per uns anys del per-
sonatje central del film, F. Sen-

chez Fedosio. Es tracta 'd'uns
pel.licula biogràfica del escriptor
castellà i de les seves vivències
i experiències acumulades en
els seus anys de treball profes-
sional. També val a dir que va
ser presentada en 1 983 al Festi-
val de Sant Sebastià.

Recordam que aquest espai
cinematogràfic-televisiu, co-
mença a la una de la matinada,
just després de l'últim telediari i
el habituai "Teledeporte".
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Amics de l'Entorn

Aquesta setmana les of ici-
les de l'Ajuntament de Delà,
.'han trasHadat al primer pis de
edifici de les cases de la vila.

Dilluns començaren les
ibres de reforma a la planta

i es suposa que es podre
.3r la inauguració de la nova se-
t durant les festes de St. Joan.
es millores consistiran en
ampliació de les oficines, utilit-
ant l'espai que ocupa l'antiga
resó municipal, a la part poste-

Garatge Municipal

La mateixa empresa que
ampliare l'ajuntament, també té
adjudicant la construcció d'un
garatge municipal per poder
guardar els vehicles de la bri-
gade: Camió de ferns, dumper,
etc. Estera situat a la marjada
de damunt el camp de futbol.

Aquestes obres estan sub-
vencionades pel CIM, en el Pla
d'Obres i Serveis que anua]-
ment s'adjudiquen.

culte de la nostra Vall. El "Caliu,
Butlleti de les Comunitats Cristia-
nes de la Vall de Sóller", va ser
creat ara fa set anys pel prevere
Rafel Horrach a partir d'un grup
de joves que en aquella epoca
estudiaven religió a l'Institut de
BUP.

El grup, format en tot moment
per joves, era primerament un
grup d'informació parroquial i, a.
més d'editar periòdicament la re-
vista, elaborava pósters i es de-
dicava a la difusió de les activi-
tats parroquials, paralel.lament
amb "Església en Carni".

Però el més important que
destaca el grup del seu treball no
és la revista en si, sine) el procés
que, com a cristians, realitzen els
components del grup. Actuel-
ment aquest es compost per 17
membres amb edats compreses
entre 14 i 25 anys.

La revista, editada trimestral-
ment amb unes 32 pagines, es
patrocinada per la Fundació Ma-
graner i per la Parròquia de Sant
Bartomeu de Sóller amb un total
de 500 exemplars que es repar-
teixen gratUilament pels centres

de culte de la Vall. La fundació
Magraner s'inicia amb la mort del
solleric Magraner, qui al seu tes-
tament deixe escrit que les seves
propietats fossin administrades
pel Bisbat de Mallorca, i que els
beneficis es destinassin a sub-
vencionar premsa d'església.

Ultim número

Aquest darrer número que
dame sortira a la Hum es, en part,
dedicat al grup Caliu.

En primer Hoc un article refle-
xa el funcionament de la redacció
i composició de la revista i un se-
gón mostra el que es el grup Ca-
liu com a grup que segueix un
procès dins la te católica. Per úl-
tim a la revista també es publi-
quen unes dades generals del
que han estat els 24 primers nú-
meros de Caliu; persones que hi
han participat o col.laborat, nú-
mero d'entrevistes realitzades,
etc. El número 25 porta també les
seccions habituels: entrevistes,
editorial, col.laboracions, contra-
portada, pagina d'humor, la sec-
ció de !libres, etc.

Delà

Dilluns comencen  les obres a
l'Ajuntament

M.I. 	 rior de la planta.

C.P.

El grup parroquial Caliu ha
editat el número 25 de la seva re-
vista que sera repartida derna
dissabte per tots els centres de

Esplai

Alguns dols membres dei gnip

La revista parroquial Caliu
edita el seu número 25




