
S'acaba de publicar la po-
nència titolada "Un exemple
de lluita per la fiengua: Mi-
',tie! Marques i el setmanari

que presenté Placid
Perez, historiador, regidor
del PSM i col.laborador de
Veu de Sóller, al Segon
Congres de Llengua Cata-
lana que es celebré l'any
passat arreu dels Pafsos
k..4t8l8ns. Plàcid Pérez ex-
posé el seu treball a Valèn-
cia, dins l'àrea d'Història de
Ia Llengua, i s'acaba d'edi-
tar en el volum VIlè. del "Se-
gon Congrés Internacional
de la Llengua Catalana",
juntament amb la resta de
comunicacions d'aquesta
érea.

L'article ofereix una cur-
-essenya històrica del

ltrianari "Seller" i una
loy,afia resumida del seu
&IN Miguel Marques.

a part més reilevant es ia
nue tracta de les propostes

El setmanari "Stiller" és
objecte d'anàlisi en l'article

que ara s'ha editat

que fa Marquès, als voltants
dels anys 1920-30 per a la
normalització de la llengua
catalana a les Illes, dels
entrebancs que trobà a l'ho-
ra de posar en pràctica
aquestes propostes en el
seu propi setmanari.

Placid Perez publica un
estudi sobre Miguel Marques

J.A.

Els jardins del Monument a l'Emigrant seran objecte d'atenció per part dels minusvidids.

Obras

100 tones de pedres abocades
al Torrent Major

Aquesta fotografia mostra el moment d'abocar davall Sa Plaça,
una camionada de pedres d'un total de 100 tones que han tapat
gorgs i clots. "Veu de Sóller" s'hi ha aficat i vos oferim un reportatge
a pagines centrals. Es una obra important que Construccions EM-
DECO realitza per a Obres Hidràuliques.

El CIM subvencionarà els contenidors
per a la recollida del ferns

Redacció

La Comissió de Govern
del Consell Insular de Mallorca
(CIM) acordé a finals del mes
passat facilitar a l'Ajuntament
de Sóller 150 contenidors des-
tinats a millorar el servei de
recollida domiciliària de fems.
Aquest acord es prengué com
a complement de la campan-
ya de dotació de papereres i
contenidors impulsada pel
CIM l'any 1989, de la qua' hi
han sortits beneficiats altres
municipis com Santa Margari-
da o Alcúdia.

Tot plegat, el CIM ha
acordat facilitar 100 conteni-

dors de 800 litres i altres 50
de 375 litres de la casa BA-
SISA, que seran distribUils
estratègicament per tot el
municipi i podran ser buidats
automàticament pels nous
camions de recollida que
l'Ajuntament té previst adqui-
rir. L'acord inclou també la do-
tació de 100 papereres de
plàstic amb tapadora que se-
ran col.locades a les vies
públiques i platges de la loca-
litat.

El cost total del material
ascendeix a 4.667.450 ptes.,
el 20 % de les quals hauran
de ser aportades per l'Ajun-
tament; és a dir, la quantitat
de 933.490 ptes.

Serveis

Si el Wier salva el compromis del Peguera, la es podrà considerar
virtualment salvat (Foto Sampedro)

Sóller-Peguera, alta tensió
al Camp Municipal

Guanyador a les dues darreres visites al Camp den Maiol,
el Paguera es presenta diumenge com un rival certament
problematic. Si per un costat, una derrota local complicaria
greument la situació, un empat, i sobre tot un triomf solleric,
significaria una espècie d'alirò avançat. D'aquí que l'encontre
(17.30 h), reuneixi suficients alicients com per esser considerat
d'altíssim voltatje. Els sollerics han de sortir absolutament
mentalitzats des de el primer minut, i no com altres partits re-
cents. La motivació pot ser la clau. Per altre costat, cal desta-
car a la jornada de diumenge passat, dues goletjades històri-
ques: el 10-0 del juvenil Port de Sóller al Maria de la Salut, i el
0-9 a domicili dels alevins del Sóller al camp del Sallista d'Inca.
(Més informació en págs. 8, 9 i 10).

Futbol
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Cultura

Música

El cor Pro Musica Chorus
ofereix el segon concert

de la temporada
G.M.

Passat demà diumenge, dia 8 d'abril, el Cor Pro Musica Chorus,
dirigit per Caries Ponseti, oferirà un concert a l'Església deis Sagrats
Cors a les 1930 h. de l'horabaixa. Cada curs, aquest cor dóna tres
concerts a la nostra ciutat: un per la festa de Nadal, un per la festa
de Pasqual el darrer com a cloenda de curs a principis de l'estiu.

Enguany el concert de Pasqua s'ha adelantat una setmana i es
celebra el dia del Rani, amb un programa compost per música reli-
giosa antiga, dels segles XVII i XVIII, amb obres de Meendelsohn,
Litz, Loth i Kodaly entre altres.

El Cor Pro Musica Chorus es troba ara en un bon moment quant
a qudlitat dels cantaires, que han seguit un procés d'aprenentatge
intens amb el seu director Caries Ponseti. No obstant són poques
les veus que composen el cor.

Per altra banda es previst que els cantaires estrenin un nou ves-
tit que utilitzaran d'ara en endavant.

M.I.

El taller ocupacional de mi-
nusvélids "Estel Nou", que ges-
tiona l'associació ASANIDESO,
s'ha dirigit recentment a
l'Ajuntament de Sóller oferint
els seus serveis per a la
replantació, conservació i
manteniment dels jardins
públics del municipi, a canvi
d'una petita remuneració eco-
nómica. L'oferta ha estat molt
ben acollida pels membres del
Consistori. En el transcurs de
Ia darrera reunió de la Comis-
sió de Cultura s'acordà propo-
sar a l'entitat que es faci cà-
rrec fins a final d'any d'aquest
manteniment, mentres que
l'Ajuntament proporcionaria el
material necessari i una apor-
tació económica de 300.000
ptes. en concepte d'ajuda o
subvenció.

Els jardins

1,1116n una PrImenslese, "Estel
cuidarà eis jardins dels

dos monuments (Can Repic i
l'Horta), les pasteretes situa-
des a les places i carrers de
Sóller i del Port, i el jardí de la
plaça dels Reis de Mallorca del

El taller ocupacional "Estel Nou"
es fa càrrec deis jardins municipals

Port. Posteriorment el taller
ocupacional cuidaria els arbres
de les vies públiques i els jar-
dinets de l'entrada a l'església
de Sant Bartomeu. prèvia en-
tesa amb els responsables
parroquials.

Es treballs
aquesta mateixa setmana
continuaran els dimecres, di-
jous i divendres que no plogui.
El primer pla que s'han traçat
haura d'estar acabat abans de
Ia Fira, i contempla l'embelli-

ment dels voltants del _monu-
ment a les Valentes Dones, on
s'han de sembrar unes 80 be-
gònies, i les pasteretes de la
plaça Constitució, on s'han de
sembrar també plantes flori-
des.



Els dies Sants
Unes poques Iletres o paraules difícilment

poden expressar a donar a entendre el que
l'Església, esl creients en Jesucrist, celebram
Ia Setmana Santa. Ni pot fer-ho tampoc, una
peça literAria, com podria ésser un pregó
adient, escrit per la ploma més estilitzada.

La Setmana Santa s'entén, es viu i se ce-
lebra si, per la fe, aconseguim endinsar-nos
en la vida, passió, mort i ressurrecció de Je-
sús de Natzaret, el Grist. I que bé s'hi poden
endinsar els creients que estan malalts o que
pateixen perquè viure cruci ficats és la porta
oberta a la Ressurrecció.

Avui, com sempre, es donen desviacions i

versions contaminades dels sants; tant fora,
corn dins la mateixa Església. No cal parar-hi
esment.

Aquesta débil veu vol ésser una convidada
a participar, des de la fe i la tradició, en la pro-
funditat de les celebracions que ens ofereix la
litúrgia de l'Església.

Caldrà parar esment als horaris de les ce-
lebracions. I per l'esforç de participar-hl amb
l'única actitud que ens pot aprofitar: la del
creient qui confia en el seu Mestre que, tot
passant per la mort, vii ressuscitat enmig de
nosaltres.

LJoren9Liadó Ca/alai

Avis eclesial
Avui, divendres, a les 19 h., a l'Església de Sant Bartomeu, tendra Hoc com cada any

Ia Celebració Comunitara de la Penitencia.

SETMANA SANTA 1990
Sector Pastoral de Sóller

Horari de les celebracions

-DIUMENGE DE RAMS-

BENEDICCIO DE RAMS, PROCESSO,
LECTURA DE LA PASSIO I EUCARISTIA

1 0,00 h. Biniaraix: Pl. d. S. Rebtadores.
Fornalutx.
L'Horta: Pont den Borona.
Delà: Pl. Església.

10,30 h. St. Felip Neri.
11,30 h. Sailer: Convent SS.CC.
celebració a St. Bartomeu.
Port: Pl. de Sa Font. (Inauguració nova
instal.lació de campanes).
18,00 h. Monestir de l'Olivar.

-DIMECRES SANT-

MISSA CRISMAL A LA SEU

1730h. Partida en autoc,ar a
Ciutat.

1930h. Missa Crismal a La Seu. Inscripció
(Tel. 630602), Rectoria Sailer, fins
Dimarts Sants a les 15 hores.

-DIJOUS SANT-

8,30 h. Sant Bartomeu: Laudes solemnes
16,00 h. Sant Felip Neri.
16,30 h. Monestir de l'Olivar.
18,00 h. Biniaraix.
19,00 h. L'Horta, Port i Convent.
20,00 h. Fomalubc
20,30h. Sant Bartomeu.

VETLES DE PREGARIA
22,C0 h. L'Horta, Port, Fomalubc
23,30 h. Sant Bartomeu.

-DIVENDRES SANT-

8,30 h. Sant Bartomeu: Laudes solemnes.
15,00 h. Sant Felip Neri, Fomalubc Via

Cruas.
16,00 h. Monestir. de l'Olivar.
17,30h. Biniaraix.
19,00 h. L'Horta, Port, Convent.
19,30 h. Sant Bartomeu i Deià.
20,00 h. Fornalutx.

VETLA PASQUAL

8,30 h. Sant Bartomeu: Laudes solemnes.
Celebració i renovació de les
Promeses del Baptisms
20,00 h. Biniaraix Deià.
21,00 h. L'Horta Fomalubc
2130h. Port.
22,00h. Convent.
23,00 h. Sant Bartomeu

-DIUMENGE DE PASQUA-

930h. Sailer: Processó de l'Encontrada i
Eucaristia solemne.

10.00h. Fomalutx i Deiá: Processó i
Eucaristia solemne.

1200h. Biniaraix, L'Horta, Port: Eucaristia
solemne.

18,00 h. Monestir de l'Olivar: Eucaristia
solemne.

PRECESSONS

SOLLER . Dijous, 22 h. del Sant Crist.
Divendres, 20,30 h. Sermó del Da-
vallament (Mn. Joan Simonet) i
Processa.

FORNALUTX: Divendres, 21 hores.
DEIA: Dijous i divendres: 20,30 hores.

VEU D'ESGLESIA
El Temps

Estacio de sa Vinyassa

Aquest mes d'Abril pot
ésser bastant més

plujós

Temperatures: Maxima: 19 ° dia 31
Minima 6'6° dia 4

Pluja: 23,2 litres dia 1
4'6 litres dia 2

7
s
17.	

Després de
(------- les plujes del

passat cap de
setmana ja te-
nim la ploma
humida i a punt
d'escriure.

La veritat es
que aquestes
darreres plujes
han estat molt
irregulars, men-
tres a sa Vin-

MA PA DE' PLUSES DEL MES DE yassa feren uns
MARÇ 27 litres entre el,

Diumenge vespre i el Dilluns, a altres indrets en caigueren
prop de quaranta i són de destacar els 86 litres que feren en
el mateix espai de temps a l'estació de Son Torrella.

De las pluges del mes de Maro, destaquen altre cop els
73 litres caiguts a Son Torrella comparats amb la resta de les
estacions que han registrat un nivell molt baix en relació a la
mitja mensual que és de 80 litres.

Sembla que aquest mes d'Abril pot ésser bastant més
plujós que el mes de Maro passat, al manco així ho diuen les
previsions ara per ara.

Esperem que aquesta vegada es compleixen els pronós-
tics, ja que un mes de plujes abundants seria una bona re-
serva d'aigua pera l'estiu.

SA
VINYASSA 	 //e.."

•4 eiNi4RAIx

.0 MARR'
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TORW:LLA

t
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Servei de
benzinera

Dies faners
de 6 a 22 hores

Diumenges i festius:
TANCAT

Veu de Sóller
TEL. 6334 56
CONTESTADOR

AUTOMATIC
A TENCIO PERSONAL

DE I 8 A 20 HORES

-Avui

d'abril de11990.
Divendres.

Avui dia 6 d 'abril, St. Ce-
Iesti i St. Cels.

Demà dissabte, St. Sa-
durni i Sta. Isabeleta

Diumenge, 	 St.	 Joan
d' Organyà i St. Martinet

Costumari
St. Sadurní es venerat

pels mestres de carro, puix
quan fou martiritzat l'arros-
segaren pels peus com si
fos un carro. Sta. Isabeleta
es la patrona de les dones
que van a fer . net per les
cases, recordant que
aquesta santa treballava
així.

Diumenge que ve es el
Ram, recordau a anar a
cercar palmes benekies. Si
les penjau a la balconada
protegireu casa vostra dels
Ilamps i de les tempestes.
Aixi i tot també diven que
amb una granera amb el
brancatge per amunt, bas-
ta.
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Sorteig &al& dijous,
dia 5 de abril

5 20 23
40 42 46
-Comp. 31-

i¡ous,5 -abril 	 85.033 
imecres, 4- abril 	 28.917 
imarts,3-abril 	 96.769 
Mans, 2 - abri 	 40.632 

Divendres,30- man
18.808 (Serie 131)
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Registre Civil

Sailer
Naixements

PERE Rullan Estarellas, fill de MANUEL i MARIA TERRA-
SA. Nascut dia 27 de maro.
Defuncions

MAGDALENA Vicenç Bisbal, va morir dia 29 de març als
92 anys.

MARIA Moranta Fiol, morir dia 1 d'abril als 84 anys.

PUNTS DE
VENDA

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

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

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

Estanc Plaça Fleming

PREU
SUBSCRIPCIONS

MALLORCA i resta de
l'Estat Espanyol:

4.000 Pts.
Estranger: 6.500 Pts.

RICARDO PEROPADRE 	 J. CARLOS SEDANO
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 gestic!) 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-Só/ler- Tel. 63.23.44



El passat dissabte ho-
rabaixa, al Sale) d'Actes del
Col.legi dels Sagrats Cors
es celebrà un concert de
piano a càrrec del jove in-
tèrpret madrileny Angel M.
Gonzalez Casado.

Amb tan sols 24 anys,
Gonzalez ha estat ja guar-
donat amb nombrosos
premis prou importants
arreu de l'estat espanyol i
ha realitzat concerts fora
de les nostres fronteres.

En el concert, organit-
zat per Joventuts Musicals,
el jove pianista, malgrat el
poc públic assistent, va
donar una prova evident
del seu virtuosisme en un
programa que presentava
dificultats d'interpretació
considerables realitzant
una molt brillant actuació.

Cal destacar la gran habili-
tat técnica de la qual es
servi durant el concert en
les obres de Bach, Bee-
thoven, Franck i Shosta-
kowitch que configuraven
el programa.

Tant en l'aspecte tèc-
nic com en l'aspecte in-
terpretatiu potser aquest
hagi estat el millor concert
organitzat per Joventuts
Musicals des de la seva
reaparició a Sóller el pas-
sat mes d'agost, excep-
tuant el concert inaugural
que tengué com a prota-
gonista el pianista mallor-
qui Joan Moll.

El concert fou possible
gracies al patrocini de
l'Ajuntament de &Oiler i la
Direcció General de Joven-
tut i a la collaboració de la
Comunitat dels Sagrats
Cors i al Cor Pro Musica
Chorus.

El pianista Angel Gonzalez
actuà a Sóller

• G.M.

Música

Serveis

L'Ajuntament adquireix un motor
neteja-contenidors

Nomenament

Ha &coedit al cameo, proposat pel
conseil recto de l'entitat

Amador
Estarelles, Cap
de Personal
de Sa Nostra

J.C.

Es proposa la cubrició 3
del Torrent de la Figuera

J.C.

A instancia del sergent de la Policia Local, Miguel Quet-
gles, la Comissió de Governació que presideix Miguel Gual
proposà per unanimitat la redacció d'un projecte de cubrició i
ajardinament del darrer tram del Torrent de la Figuera,
abans de desembocar a la mar. En el cas que la Comissió de
Govern accepti la proposta, el projecte se comanana, proba-
blement, al Serve! Hidràulic de Balears.

La cubrició i ajardinarnent d'aquest torrent o, com a mi-
nim, la col.locació d'un arrambador a tot el seu voltant, es una
de les millores urbanistiques que repetidament han sol.licitat
els habitants i comerciants d'aquella zona. La manca de pro-
tecció converteix el torrent en un perill potencial, tant pels
vianants com pels vehicles que aparquen al seu voltant. Re-
cordem que en una edició anterior publicàvem la notícia dels
greus danys que es produí una persona d'edat avançada
quan caiguéaccidentalment al llit del torrent.

3er. TORNEO DE
FUTBITO

- PARTICIPACION LIBRE
-COMIENZO DEL TORNEO DIA 2 DE
MAYO
- INSCRIPCIONES HASTA DIA 27 DE
ABRIL
- LOS DIAS 11 - 1 2 - 1 3 Y TODOS LOS
LUNES NO HABRÁ COMPETICION
- TODOS LOS EQUIPOS DEBERAN
APORTAR UN BALON DE FUTBITO.
- EL FINAL DEL TORNEO SERA SEGUN LA
CANTIDAD DE EQUIPOS PARTICIPANTES

C/. Victoria, 62 Tfno. 63 35 70

HOME — DONA
Dissabte capvespre obert

Es Través s/n. 	 Edifici MARSELLA
Tfno. 6333.01

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

Correr de Sa Llano, 10
Teléfono 630968

SOL LER
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Turisme

L'Ajuntament
prepara un
fulletó
turístic

Redacció

Donada l'escassesa de
material informatiu dirigit
als visitants estrangers, la
Comissió de Govern, a ini-
ciativa de la Comissió de
Turisme, acordà sol.licitar
un estudi-pressupost per a
l'edició d'un fulletó tun'stic
del municipi, que seria
destinat a les Oficines
formació i Turisme de
Sóller i del Port.

L'acord preveu sol.lici-
tar pressuposts a diferents
cases comercials d'arts
gràfiques abans de pren-
dre una decissió. Una ve-
gada obtinguts els pres-
suposts s'iniciaran ges-
tions amb els Organismes
i Empreses turístiques de
Ia zona, de cara a aconse-
guir la finançació de redi-
d&

Excursions
a peu

Els felanilxers
aguantaren bé el
Pas de s'Heura

P. P.

Els components del Club Al-
tura de Felanitx que arribaren a
Sóller amb el tren de les nou
s'afegiren als marxaires sollerics
que els esperaven al Port i, tots
junts, emprengueren xano-xano
el canil de silleta. Superat el Coll
de sa Cordellina assoliren la
meravellosa vista que s'extén fins
a la Torre de na Seca i el To-
nent de na Mora. Una mica més
tard arribaren al Pas de s'Heura
i d'aquí a Balitx de Daft i a la Font
des Salt, on els 46 excursionistes
s'aturaren a dinar. La resta de
camí fou bo de cobrir.

Bon temps, en general, mal-
grat al final de la caminada com-
paregué la pluja. •

Temelles

Dilluns, dia 9, el grup Estol Vi-
dalba organitza una excursió al
Puig Gros de la vall de Temelles,
al municipi de Pollença. La sorti-
da de &Slier sera a les 7,15 del
matí, de la plaça Contitució.

Port

La dotzena barca qua eapera Wier per a moderratzar la seva pesca

A Vinarós, s'acaba la barca
"Germans Bernat"

Prest arribara la nova barca dels germans Bernat al Port.
Aquesta s'està acabant a la drassana de Vinarós (Tarragona). Just
falta acabar de possar el pont i que l'enginyer dongui el permís per
posar-la a la mar.

Aquesta es dirk "Germana Bemat" i sera una de les embarca-
cions més modernes i, sobretot, més ben equipades del Port de
Sóller i de Mallorca.

Urbanisme

Redacció

La brigada municipal de
neteja i recollida
de ferns veurà incrementats
els seus efectius tècnics
amb un nou grup de pressió
elèctric per a la neteja dels
nous contenidors i dels ve-
hicles de recollida de ferns.
L'acord d'adquisició
d'aquest motor fou adoptat
per la Comissió de Govern
de l'Ajuntament, a proposta
de l'Ajudant d'obres, en el
transcurs de la sessió cele-
brada el passat 27 de marc.

Característiques

Es tracta d'un motor
WAP-L3000 que va subjecte
a un suport muntat sobre un
xasis de dues rodes que
permeten el seu transport en
qualsevol terreny. El grup té
una capacitat d'impulsió de

150 a 1.000 litres per hora, a
pressió regulable. Es pot
connectar a 220 V if) a 360 V.
i té una potència de 6 Kw. El
seu Os és de 77 kgs.

El conjunt va equipat
amb una manguera de 10
metres de Ilargaria i un cable
de connexió a la tensió de 5
m. El seu cost és de 226.550
ptes., que seran assumides
integrament per l'Ajunta-
ment.

Funcions

Aquest grup de pressió
estarà situat habitualment a
les dependències annexes a
l'escorxador municipal, on
seran transportats els con-
tenidors per ser netejats pe-
riòdicament. A més d'aques-
ta funció específica, aquest
motor tendrà moltes altres
aplicacions, especialment la
de desembussar les clava-
gueres de la xarxa pública.

A partir del dia 2 d'Abril tu
pres possesió del càrrec d(
Cap de Personal de "Sa Nos
tra", el solleric Amador Estare
Iles Palomeque.

Amador Estarelles va co
mençarcom a empleat, pas
sant després a desenvolupa
el càrrec de delegat de l'ofici
na de Sóller, ascendint des
prés a Cap de Zona, per aix
passar a ocupar el càrrec, dui
ha tengut, assignat durant (
anys, de Cap d'Organització
Ara, proposat pel consell roto
de l'entitat, desenvolupara
tasques pròpies del seu ca
rrec, duguent tota la respon
sabilitat de tot el personal d(
Sa Nostra.

"Sa Nostra" edita una re
vista interna

Sa Nostra, ha començat
editar una revista interna, de
del mes de marc que tregue
ren com a presentació, la
mero zero. Es titula Sa Nostri
revista.

Aquesta revista esta di
senyada i composta pel soue
ric Joan Vigo, que ha pres le
funcions de cap de redaccie
Tendrá un caracter trimestral
les col.laboracions a la mate
xa, no sean fixes, sine), que,
cada número, malgrat no sell
indispensable, els articles es
tarán signats per diferent
persones.

ESCUADRON DE
VIGILANCIA AEREA N°7

Precisa pintor.
Trabajo de 8 a 15

interesados, llamar al Tel. 63.06.190
presentarse en Escuadrón.

(Apoyo general).

-%1"
VOSCONVIDAMALA
INAUGURACIODELA

NOSTRA BOTIGA, AVUI
DIVENDRES,A PARTIR DE

LFS2OHORES
I Lima, 1 SOLLER



     

TALLERS PAU
I MARCE        

VOS CONVIDAM A LA INAUGURACIO QUE TENDRA LLOC
DIUMENGE, DIA 8 D'ABRIL, A LES NOSTRES INSTAL.LACIONS

A PARTIR DE LES 1 7 HORES.

ESPERAM LA VOSTRA VISITA

Sa Mar, 128 Sóller Tel. 63.34.50 (07100

Agraiment d'Ernest i Tolo
Agradecen a vecinos, cuerpo de bomberos de
Sóier policia municipal y a el Gas sa. la rápida
intervención en el siniestro ocurrido el pasado
martes dia 27 de marzo en el taller de rotula-
ción cito en la C/ Noguera de esta ciudad.
Asimismo deseamos esclarecer que las cau-

sas del incendio se desconocen y que los da-
ños fueron mínimos y no como se publicó en
el diario Ultime Hora del pasado dia 28 de
Marzo. Restablecidos los daños sufridos, con-
tinuamos nuestra labor de rótulos y pintura en
general a partir de el día 2 de abril.

Programades les activitats per al 1.990
C.P.

Com ja informàrem al seu
temps, el mes de març va
tenir Hoc l'Assemblea Gene-
ral Ordinária de l'any 1.990
de l'Associació "Museu Ba-
lear de Ciències Naturals".

Es done una relació dota-
lada de la memória de l'any
anterior, de la qual cal desta-
car: la conferencia del Dr.
Hernández • Bermejo sobre
"Un jardin botánico para las
Baleares", el IV Curset Prec-
tic per a la Identificació dels

bolets, la VI Exposició de Bo-
lets de Mallorca, la confecció
del vídeo de Bolets de
Mallorca, la compra de l'or-
dinador per a inventariar la
biblioteca de D. Guillem Co-
lom, i les gestions realitzades
per tal de dur a terme una
propera signatura del conve-
ni arnb la Universitat de les
Nes Balears.

Es detalle el pressupost
del 90, que .este previst per
un total de 212.000 pts. ordi-
nàries i 2.955.000pts. d'in-
gressos extraordinaris.

Les activitats programa-

des per l'any 1990 són les
següents: El V curset pràctic
per a la identificació dels bo-
lets, la VII exposcició de bo-
lets de Mallorca, signatura
del conveni de gestió amb la
UIB, muntatge de la primera
sala museística dedicada a la
história de les der-ides natu-
rals a Balears, formular una
instància de sol.licitut per a
ser inclosos a l'Associació
lbero-macaronésica de jar-
dins Botánics i l'assistència
al curs "Los museos, la cien-
cia y la sociedad contempo-
ránea" realitzat a Tenerife.
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Es prepara el
Primer Ginkama
fotográfic "Firó-90"

Diumenge, 	 dia 	 6 	 de
maig, a les 10 del matí hi

Conferência
"Estau alegres"
per a la Tercera
Edat

haurà el 	 Primer Ginkama Dijous passat hi ha-
fotogràfic de &Nier.

S'hauran de realitzar 12
fotografies en un termini de

gué una gran animació
a la festa de la Tercera
Edat, ofenda pel Presi-
dent i la Directiva.

set hores, passant pels dis- El vocal Joan Segui
tins controls que s'establi- va fer una glosa emoti-
ren. va a l'Amo en Pep en el

Hi	 haurà 	 nombrosos dia de la seva onomàs-
premis, una desena, i les tica.
inscripcions i la informació I	 proximament, 	 di-
es pot recollir en el esta-
bliments:

Foto Dey& carrer de Sa
Uuna, i Foto Rudys del ca-

jous 19, d'aquest mes,
Mossen Ramon Lladó
disertare sobre "Estau
alegres".

	Sere 	 a 	 les 	 quatre
rrer Blanquerna 18 de Ciu-
tat.

del Capvespre per a,
continuació, a les cinc

Cada fotografia que sa assistir a una conferen-
faci tendrà un tema deter- cia sobre primers auxi-
minat que el concunsant lis a Can Cremat i or-
pedra interpretar segons el
seu criteri.

ganitzat 	 per 	 Protecció
Civil.

Excursió del
dilluns de
Pasqua

	Tercera	 excursió

	

d'enguany 	 del 	 Grup

Inauguració
del taller
Soler
Motors SL

M.G.

Excursionista 	 Solleric.
Se visitarà Can Pasti-
lia i S'Arenal, pujant al
trenet de la platja,

Dissabte 	 passat 	 tingué
Hoc, a les 18,30 la inauguració
del nou taller de reparacions i
vedes "SOLER MOTORS SL".

amb 	 una 	 durada Les 	 instal.lacions 	 foren
d'una hora. benides 	 per 	 mossen 	 Barto-

Després del dinar meu Alcover.
al 	 restaurant 	 Brasilia,
se 	 visitará 	 el 	 delfina-

Aquest nou taller este ubi-
cat en el carrer de sa Mar 162.

rium 	 de 	 sa 	 Costa Es el servei oficial Rover i esta
d'en 	 Blanes: 	 Lleons
marins, 	 foques, 	 do-
fins, lloros... Aquarium

especialitzat 	 amb	 inyecció
electrónica, ABS, aire acondi-
cionat i amoniguació, a mes
de postes a punt, carburació i

i	 la	 Casa	 Tropical,
amb 	 les 	 impressio-

demás problemes que puguin
sorgir.

nants 	 serps, 	 coco- Aquest nou negoci creare
drils. dos llocs de feina a mes de sa

Les inscripcions a secretari.	 El 	 propietari 	 afirma
Can Toni Raie, Carrer que si les coses li van be po-
de Sa IJuna.

 	 quatre.
dre ampliar sa plantilla a tres o

Museu de Ciències

Paco Rado s'imposa en el "Trofeu Albatros"
Redacció

Diumenge passat es clausure
en el Bar Albatros el Il Trofeu d'Es-
cacs, amb la participació de quinze
jugadors, la majoria habituas
i sods del 'Circulo Sollerense". El
guanyador fou Francesc Rado, amb
set punts. En segon Hoc quede si-
tuat Antonio Molino. Tercer fou
Francesc Esteve. Abd mateix ob-
tengueren sengles trofeus els clas-
sificats a continuació: Josep Mon-
faner, Antoni Darder, José Valera i
Vicenç Sastre. Cal assenyalar les
entitats que aportaren els premis i
trofeus: Sa Nostra, La Caba, Comi-
sió de Festes del Pat i Vidriería
Alpha Entre als assistents al àga-
pe, destacam pel seu significat de
relleu de pottrona, al ex-president
del "Centro", Amador Castanyer, i al
eiecte, Joan Sodas.

Incendi
a la cuina
de la Base
Naval

Dilluns passat es
va declarar un incendi
a les cuines de la Ba-
sa Naval.

No es produiren
desgracies personals,
ni tan sols despeses

importância.
Sense saberbé el

per que, el foc de les
cuines es va encen-
dre més de lo que to-
cava, produint la seva
propagació.

No fou necessà-
ria la intervenció dels
bombers porque els
mateixos esforços
del personal militar
serviren per apa-
gar-lo.

Radio "La luna"
ja es pot
tomar sentir amb
normalitat

Dies passats Sóller es va
trobar afectat per una série
d'interferències radiofòni-
ques que afectaran Radio La
Luna en la seva habituai i fixa
frequencia del 1073 d 'F.M.

La programació per
aquest cap de setmana te
una serie d'hores d'inte-
rès:

—El divendres, a les 22
hores, s'emetrà el darrer
programa de la serie Mallorca
6.000 dedicat a Tomás Fus-
ter.

—El dissabte, a les 13 h.
es potenciaran, com sempre,
les notícies locals.

—El mateix dia, el cap-
vespre, a les 16 h. "De bell
nou".

—I dissabte vespre, a les
22 hores, Sóller Mágico.

Tema: "Jesucristo, los
sueños".

Ajedrez



Als teus devult anys
A.D.

Avui jatens devuit anys
deixes l'infantesaenrera
i estàs just a la vorera
de molts de camins estranys

Quin prendre, quin agafar?
quast dubte tatabata
i a altres companys te compara
que han començat a volar.

No tenguis pressa i espera
que tot anirà arribant

volant els dies va passant
i no es pot ter marxaenrera.

Segueix essent com ara ets
conserva aquesta alegria
que peratu jovoldria
l'encert en tots els teus fets.

I que en el dia de demà
en la teva maduresa
recordis ta jovenesa
com el millor que et passà.

VEU DEL LECTOR

Agrairnent
Sr. Director: li

agrairia la publicació
de la següent carta al
director:

Des de les pagines
d'aquest Setmanari
vull donar les més ex-
pressives gracies a
tots els qui col.labora-
ren en els homenatges
en ocasió de la meva
jubilació.

Estic ben agrait a
tots ells, tant els com-
panys de la Policia
com els esportistes i
politics, i que per molts
d'anys pugui disfrutar
de la seva amistat.

Tomas Fuster Garau

Altre cop, ha sorgit l'intent de deviar el
carni d'accés a Sa Coma i al Puig de Ses Tres
Creus, sense tenir en compte que aquest ca-
mi, es d'us públic des de la seva obertura els
anys quaranta.

Per tant, tots els ciutadans tenen dret a
passar-hi i no es possible cap modificació
d'aquest sens la tramitació corresponent i un
acord dels veinats.

T.T

"Es Centro" i ses ideologies
Vós sabeu que al llarg

d'aquests darrers anys, du-
rant les ocasions que hem
hagut de parlar plegats,
sempre vós he demostrat un
alt respecte i admiració.

Ara bé, l'amo en Vicenç,
amb aquest article vostre,
publicat al darrer setmanari
"SOLLER", (amb al títol "ES
XICLETS"), m'heu prou de-
cepcionat, perque deixau
entreveure que vós si feu po-
Rica del nostre "CENTRO",
atacant despietadament arrel
de les vostres idees d'es-
querra, a un bon home, a
l'amo en Bemat Cabot, sen-
zillarnent per no ser de la
vostra ideologia.

I jo, me demano, es el
"CENTRO" un lloc d'esque-
rra? Vull dir, si per pertànyer
a la Directiva s'ha d'ésser
precisament d'esquerres. En
aquest cas, penso que tal
condició hauria d'estar reflec-
tida als Estatuts de la Socie-
tat i d'aquesta manera, els
Socis tendrien l'oportunitat
d'escollir el lloc d'esplai se-
gons la ideologia.

No, l'amo en Vicenç, no!,
ni una cosa ni l'altra, el "Cen-
tro" es el "Centro", ni mes ni
pus, alla on hero de seguir
trobant el que sempre hi ha
hagut; hi ha, i hi ha de seguir
havent al Ilarg dels anys.

Un Hoc on els avis es pu-
guin reunir i parlar de tot ti-
pus d'assuptes d'actualitat,
alla a on es comenti, amb
riles o menys apassiona-
ment, la jugada del "penal", si
va esser—ho o plegats, un de
drets i un d'esquerres, per
aim') es diu que estam dins
una democracia on hi ha plu-
ralisme politic, etc. etc. etc.

Qui es qui per di a un So-
ci de fa quasi 40 anys, que
se'n vagi a presenter la can-
didatura a un altre lbc, pel
simple fet aparent de no
coincidir arnb les seves ideo-
logies, o es que tal vegada,
l'amo en Vicenç, estau vós
en possessió de rúnica i ver-
tadera raó ideológica?

Seguiu dient que l'amo en
Bernal Cabot no freqüenta el
"Centro"; i jo me demano; co-
neixeu els Estatuts?. Penso
que no, perque els requisits
per ésser Pressident &án; te-
nir 25 anys y dur—ne cinc se-
guits de Soci.

L'amo en Bernat Cabot,
reuneix les esmentades con-
dicions.

Sabeu, que estau, en cer-
ta manera, posant en contra
de la Societat, als quasi,
set—cents Sods que no fre-
qüenten el "Centro", i que si
per tal ral un d'ells es vou re-
butjat pel càrrec de President
o Directiu, podria haver—hi
una forte desbandada en
qüestió de baixes.

Dieu, també, que la Vista
d'en Cabot esta politizada.
L'heu llegida?. Coneixeu, tal
vegada, els components?, jo
diria que no.

Vós fare una confidencia:
els REGIDORS, estan dins
l'altra Vista, aquella que vós,
tant alabau. Digau—me l'amo
en Moen ésser cronista im-
parcial, es tan difícil?, o es
que per tenir un minim d'exit,
han d'existir desqualifica-
cions?. Si així ha d'esser nits
valdria canviar d'activitat.

Córn es posible que un
home de la vostra classe,
elegancia i cultura, CONSUL
DE SOLLER a Ciutat, tract
amb to discriminatori a uns
pacífics ciutadans pel fet
d'ésser Sods d'una altra En-
titat tan digna com sa nostra

anomenar a l'amo en Joan
Ripoll pel seu mal nom, en
majúscules. Aixó no es se-
riós.

Me reservo els comenta-
ris als vostres dos darrers pa-
ràgrafs, per aixi no entrar en
polemiques amb tercers, i
doure la present carta
dient—vos que si un ho desit-
ja, a l'assemblea es pot in-
formar de moltes coses, clar
esta, si qui els ha d'aclarir
contesta alla a on ii demanen.

Seguesqui la pau,
Jaume Antoni.

,

Excm. (o títol que li corres-
pongui)

M'estranya molt que vostè
publias aquell article refe-
rint-se a la meva persona, que
sorti al setmanari Sóller el dia 31
de març de 1990.

Sóc soci des de fa quasi
quaranta anys, vaig ser de la di-
rectiva uns 4 o 5 anys, precisa-
ment d'aquella directiva forma-
da por uns senyors que quan la
societat estava a uns minims,
arnb col.laboració de tots els
socis i accionistes verem ser
capaços de remuntar la Socie-
dad Circulo Sollerense i com-
prar aquesta casa, per disfrutar
els que en aquests moments ho
poden fer. No m'he esborrat
mai de soci, ho he estat en
temps bons i dolents, he Iluitat
amb tot el meu interès possible
I sóc accionista.

Ara vostè em dire si no tenc
uns drets a ser candidat a la
presidencia del Circulo Solle-

rense. Ara em toca parlar de
vostè i aprofit l'avinentesa per
demanar als organs que co-
rrespongui, la dimissió de la se-
va representació de COnsul de
Sóller a Palma, perquè vostè ha
demostrat amb l'escrit que
ocupa.

Un senyor cônsul ha de ser
imparcial i només s'ha de dedi-
car a defensar els interessos
dels seus veins alla ons corres-
pongui, tant si li cau be o ma-
lament, sense criticar els altres
per a raons particulars o parti-
distes. Senyor Terrassa, em di-
gui amb quantes accions va
col.laborar per la compra de la
casa i no escrigui sense sentit.

Quant al senyor Joan So-
cies, ell sap que sóc un amic de
sempre i em sap greu no formar
part d'una mateixa directiva per
treballar junts pel Circulo Solle-
rense.

Bemat Cabot Seguí

Gal coLlabora amb la Casa?

Al senyor Cemsul de Stoller a
Palma

.011/ SALON DE BELLEZA
Dietética y cosmética natural.

Perfumería a base de productos
naturales.

CI. San Juan, 16. Tel. 633875
07100 SOLLER

Boutique
rffigio" rn

NOVEDADES EN MODA Y
BAÑADORES

Pto. de S6ller	 EdiL ALTAMAR
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Glosa

Especulació
A.C.E.F.

Ja tenim sa llibertat,
democràcia i Constitució;
a n' aquest poble tan senyor
el mos deixaran destrossat.

Especuladors i vividors,
empreses sense manies,
politics de mottes camies,
lo que a Sóller fan es asquerós.

Np estan gens empegueits,
crec que sa I lei los empara,
han pres es poble a escarada
per esclafar es sollerics.

"Banyut, paga i fe-les";
a Sóller hotenim
mos espenyen es jardi.
Es que no hi podem ferres?

S'hauria de fer un partit
que es digués "Mal-Iletar;
tendria un nom encertat
i si pes poble fos votat
ningú es sentiria ferit.

"MAR 1 CEL", qualque cosa
més que un espectacle

M.K.

Dimarts, dia 27, quaranta-sis alumnes de l'institut de BUP
"Guillem Colom Casasnovas" es varen desplaçar a Palma per tal
d'assistir a la representació de l'obra-espectacle "MAR i CEL".

Aquest espectacle musical ha estat considerat pels critics
com un dels millors muntatges musicals que fins ara mai s'han
vist a l'Auditbrium, i com no a totes les Illes. El grup Dagoll Da-
gom ha sabut, mitjançant la seva progressiva tasca de perfec-
cionament, arribat a un públic que, en determinats moments,
s'embadaleix davant l'escenari. Es realment sorprenent obser-
var la presencia d'un vaixell corsari damunt un escenari  j, sobre-
tot, veure com aquesta nau es mou corn si estigués dins la mar.
No just es sorprenent veure com l'embarcació navega d'una
banda a 'altra de l'escenari, sinó que es del tot impactant apre-
ciar com el vaixell pren sumb trepidant i s'alça sobre la mar
bramulosa. Realment, Dagoll Dagom ha aconseguit una deco-
ració i un escenari del tot perfecte: Hums, colors, ambientació...
Això, acompanyat d'uns efectes d'ambientació molt específics
(olors) contribueix que el públic visqui i s'endinsi dins l'entremat
de l'obra. Per() si hi ha qualque cosa que crida l'atenció, això es
el vaixell i, sobretot, la seva mobilitat. Es veritat que la tècnica
ajuda a fer més vistós l'espectacle. Resulta senzill i complicat,
alhora, imaginar com s'ha pogut ficar un vaixell d'aquestes di-
mensions sobre l'escenari i que una peça hidràulica aconse-
gueixi els efectes que dóna.

Quant als personatges tot són elogis, des del paper mes
important fins al més petit. Destaquen, especialment, els perso-
natges centrals, Blanca i Said, el grumet Idris i molt mes altres.
Tots ells interpreten el seus diàlegs cantant en directe ja que
sols la música es en "play-back". De tots ells ressalta la veu del
grumet que porta a dubtar si es un nin o una dona...

En definitiva, sols, remarcar que tot i ésser una Iliure adapta-
ció de l'obra homónima d'Angel Guimerà, en conserva els trets
característica i generals de ramor passional i de tragedia.

Poema

A Vicenç Terrasa



Dise° y Decoracicy?

CalPinteria de obras
SOLLER (mallorca)

Calle de sa Mar 210 tel: 630930

Plats preparats

LES GOURMETS
Pollastre a l'ast

Obert diumenges
Plaça Mercat. Teléfono 630309

ROBA PER A INFANTS
- 	 Telf. 6 11121 	 - 	 07100 SOLLER
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Fomalutx

Amb quinze dies de retard
han començat a Fomalutx

les obres de construcció de
dotze vivendes de protecció
oficial de promoció pública,

que financiarà la Conselleria
d'Obres Públiques i

Urbanisme del Govern
Balear a través de l'Institut

Balear de la Vivenda (IBA VI).
Les vivendes s'ubicaran a

Sa Rutlana, segons un
projecte redactat per

l'arquitecte Antoni Martin
Procopio. La tipologia

adoptada es la de vivenda
unifamiliar adosada,

respectant el caràcter
semirural de l'entorn i
l'estètica singular de

Fornalutx, tal com suggerí el
propi Ajuntament. Les obres

seran executades per
l'empresa "Fomento de

Obras i Construcciones",
amb un cost total de 73,6

milions de pessetes, i
hauran d'estar acabades

abans de dos anys. Este previst que les vivendes siguin entregades d'aqui a dos anys.

Comunicacions

Redacció

Els camins de la Costa
den Llorenç, les Tres
Creus i s'Heretat seran les
tres úniques vies de cornu-
nicació que es veuran bene-
ficiades pel "Pla de Camins
Rurals" que ha posat en
marxa la Conselleria d'Agri-
cultura i Pesca de la Cornu-
nitat Autònoma. La decissió
fou adoptada a finals de
març per la Conselleria, que
no ha tengut en compte les
prioritats establertes per
l'Ajuntament de Saler, que
situava en primer Hoc el camí
de la Torrentera i el Torren-
te) de Can Creueta i n'afe-
gia d'altres com els de la
Capelleta i Son Llempaies.

2,7 quilòmetres

En total, seran habilitats

2.700 metres lineals de cami;
o sia, 1.000 m. de la Costa
den Llorenç, 1.200 m. de les
Tres Creus, i 500 m. de
s'Heretat. El cost dels pro-
jectes sera a càrrec de la
Conselleria d Agricultura, i
també la seva execució, que
haura de ser efectiva abans
del 1992.

La Direcció General
d'Estructures Agràries esta
començant a preparar l'as-
sister-Ida tècnica per a la re-
dacció dels projectes dels
esmentats camins.

Es desig de la Conselle-
ria d'intentar començar
aquestes obres enguany, i
s'espera que a mesura que
es comencin a redactar els
projectes es posin en con-
tacte amb l'Ajuntament amb
la finalitat de recabar infor-
mació, autoritzacions dels
veins afectats i permisos
pertinents.

No s'han respectat les prioritats

El "Pla de Camins Rurals"
beneficiarà tres camins sollerics

S'espera que prest es procedirà a l'adjudicació

Iniciades les dotze vivendes
de protecció oficial a Fornalutx

Placid Pérez

Les vivendes que ara
s'inicien estan situades a Sa
Rut/ana, a un solar de propie-
tat municipal, d'uns 1.080
m2. de superficie, que fou
cedit per l'Ajuntament a
l'IBAVI. Prèviament, es pro-
cedi a la regualificació
d'aquest solar, que inicial-
ment estava destinat a zona
de serveis.

Criteris adoptats

Cada vivenda té una su-
perficie útil de 90 m2., i s'ha
procurat que cada una ten-
gui el màxim nombre possi-
ble de peces orientades a
l'exterior, cercant també la
màxima quantitat de sol. A
més, cada vivenda tendrd
una plaça d'aparcament i
una zona ajardinada pròpia.

L'aparcament estarà pa-
vimentat amb aglomerat as-
fàltic i es situarà a l'extrem

oriental del solar, amb una
entrada que rodeja el polies-
portiu de Sa Rutlana. També
es preveu col.locar-hi colum-
nes de set metres d'altdria
per enllumenat públic, que
es connectaran automàtica-
ment mitjançant cèl.lula fo-
toelèctrica.

Les vivendes

El conjunt està compost
per dos edificis indepen-
dents de vivendes unifami-
liars adosades, resseguts
damunt uns marges per
aplanar el terreny. Cada edi-
fici està compost de planta
baixa i primer pis.

Cada vivenda es del tipus
duplex, i consta de les de-
pendencies següents: entra-
da, cuina, bugaderia, este-
nedor, menjador-sala d'estar
i excusat a la planta baixa; i
sala de banys, tres dormitoris
i balcó o terrassa al primer
pis.

La cuina estarà dotada

amb moble de tres fogons i
forn, i escurador de dues pi-
ques de porcellana blanca i
armaris devall, i una piqueta
a la bugaderia. En la sala de
banys hi haurà una banyera,
lavabo, bide i tassa de wàter.
L'excusat estarà compost
per un lavabo i un wàter.

A més d'això, la cuina
quedarà preparada per ins-
tal.lar-hi rentadora, rentaplats
i frigorific, i al menjador-sala
d'estar s'instal.larà una presa
per TV i FM i la canalització
per al telèfon.

Exteriors

Les parets exteriors seran
de blocs de formigó vibrat de
12 cms. de gruixa, folrats de
pedra de 7 cms. Entre el bloc
i la pedra es col.locarà una
placa aillant tèrmica i acústi-
ca. Les façanes nomes esta-
ran folrades a la mitat supe-
rior, mentre la mitat inferior
estaran pintats de colors
ocres.

Totes les portes exteriors
I finestres seran de fusta de
nord, i les portes interiors en-
vernissades.

La major part dels dos
edificis duran coberta incli-
nada a dues vessants, a ba-
se de teula drab.

Adjudicació

Les vivendes projectades
han resultat del tot insufi-
cients per atendre la gran
quantitat de demandes tra-
mitades a l'IBAVI. El termini
de presentació de sol.licituds
està tancat definitivament, i
s'espera que ben prest es
coneixeran els noms de les
families que podran gaudir
d'una d'aquestes vivendes,
molt abans que estiguin
acabades. En l'adjudicació
s'han de tenir en compte as-
pectes diversos, tals com es-
tar empadronats a Fornalutx,
'péris patrimonials que pos-
seeixen, ingressos econò-
mics de la familia, etc.

CASA
CASELLAS

Lista de bodas
Cristal, porcelana, acero

inoxidable y menaje
C/. La Luna, 19

Tel. 63.01.46 (Sóller)

BAR-RESTAURANTE

CA N'ANTENA
Cerrado Lunes

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

POSTRES

Marroig
PASTISSERIA

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



Alguns veinats encara tiren la merda al torrent Major.
	 Aquest és el grog de l'esquema de la dreta que s'aficava per davall la paret mestra.

sa pa
canonada

clavagueram

Avinguda

Jeroni Estades
Cantó

Ajuntament

L	
///e,./ forat fet

per tirar

pedres

marge

lateral

zona
....... . . • •

perillosa

60 tones de pedres han caigut per aquest forat

El gorg de la presó haurà
engolit mês de 60 metres

cúbics de formigó

El dibuix-esquema detalla senzillament l'obra de més embalum
del torrent. Aquesta secció en vertical vos explica que s'ha foradat
l'arc de l'avinguda de Jeroni Estades, just al Hoc ideal per a abo-
car-hi seixanta tones de pedra i just al Hoc per a fer-hi arribar, con-
dui/ per una futura canonada, i des de l'exterior, 60 metres cúbics
de formigó que taparan i clouran les pedres i asseguraran la sapa:
aquesta encletxa que s'aficava per davall la paret lateral, la deixava
a l'aire uns sis metres i l'anava buidant uns altres deu. A l'hora
d'arales pedres ja han tapat el gorg i manca el formigó.

(lhictniacla-
'Celt adfic

Parvulari, Cicle Inicial.
Servei de menjador.

matricula oberta
tf: 63.38.85

RICARDO PEROPADRE J.CARLOSSEDANO
Asesoría Contable 	 Asesoría Laboral

Comunican la apertura de despacho en esta
Ciudad.

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

Contabilidad Informatizada (P.G.C.), Facturación,
así como gestión de tramitación todo tipo de docu-
mentación que corresponda a la anteriormente
mencionado con el apoyo administrativo y personal
a todos los niveles.

Interesados dirigirse a:
C/. San Bartolomé, 34—Só/ler—Te!. 63.23.44
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L'empresa sollerica EMDECO obra actualment el mal
estat del Torrent Major, al seu pas subterrani per
l'AvingudaJeroni Estades. S'han omplit gorgs i

sapes amb més de 100 tones de pedres, Ilançades
per les comportes ja existents p des d'un nou forat a

Ia volta; i s'han emprat uns 120 metres cúbics de
formigó per deixar el lilt en condicions de resistir

futures torrentades. La feina més delicada s'ha
realitzat en un profund gorg situat davall la
cantonada de l'Ajuntament i que entrava en encletxa
uns dos metres per davall la paret lateral del nostre
túnel fluvial.

Un equip de VEU DE SOLLER, cámara i bloc en
mà, ens hi hem eficat i vos ho detallam a continuació.

Davall l'AvingudaJeroni Estades, s'adoba el 'lit del Torrent Major 

Més de cent tones de pedra taparan
gorgs, brescats i forats 

J.A.

Ouan a Plaça, i des del fo-
rat practicat a l'arc del torrent
tapat, guaitarem i vérem el
gorg mig a les fosques, no ens
fé cap il.lusió baixar. Després,
l'encarregat, en Tomeu Ponce,
ens convidà a entrar-hi per la
boca del Mercat. Ens deixaren
unes botes i una pila, i cap
endins s'ha dit.

• Des d'aquí i fins a l'al-
tuira de la presó de l'Ajun-
tament, passant per davall
l'antic pont de la cantonada
de Can Torrens, tot el Wit del
torren són caramulls de pe-
dres, terres i "aglans" que la
força de les torrentades ha
anat arrabassant de més
amunt i que ha acaramullat a
un costat. És un sector que no
té cap gorg, pert, sí molts
bocins on l'antic empedrat
es troba totalment embres-
cat (còdols sense juntes) o
arrabassat. No hi ha previsió
d'arreglar aquest boci.

• La tasca més grossa
que haura hagut d'envestir
Obres Hidràuliques as tapar
el gorg de l'inici de Jeroni
Estades, a l'indret de la can-
tonada 	 de 	 l'Ajuntament.
Aquest gorg, amb els anys,
s'ha anat aficant per davall la
paret lateral que aguanta l'arc,
ha deixat uns sis metres de
marge sense base i ha for-
mat una sopa natural (buit pe-
rillós que es forma davall pa-
rets mestres). Aquest gorg es
troba ja tapat de pedres i falta
reforçar la superfície amb for-
migó.

• Ja trobarem enllestit el
Ilia de tota l'avinguda de Je-
roni Estades. 30 tones de
pedres i 30 metres cúbics de
formigó han conformat un nou
pla que ha assegurat forats i
brescats.

• 1 ja que hi érem, segui-
rem cami des de l'antic pont
de Ca S'Escolà fins a la bo-
ca de l'Estació. És el sector
actualment més ben conser-
vat, pert) l'antiga síquia que

guiava l'aigua pel mig del to-
rrent ja es troba amb molts
cantells arrabassats. Aquest
sector tampoc entra en previ-
sions de restauració.

"En resum, el boci de
l'avinguda Jeroni Estades
quedarà totalment adobat i
pràcticament nou, i en resta-
ran altres dos que, encara que
no tenguin urgents repara-
cions, seria convenient deixar
ben nets i encimentats". Així
s'expressaven l'encarregat i el
cap d'EMDECO.

Voltes en perfectes condi-
cions

A continuació volem ajudar
a treure de les fosques dels
remors alguns detalls que han
circulat per Sóller des que fa
dues setmanes una colla de
mitja dotzena d'homes ha en-
vestit aquesta important millo-
ra:

EL'arc, la volta que ens
aguanta aquests carrers, es
troba en perfectas condi-

cions.
0E1 torrent, llevat de les

obres del Hit, es troba net i en
condicions.

ON° hi ha cap túnel ni
cap via d'aigua que vengui i
vagi a cap entitat bancaria de
Plaça i voltants.

El& és veritat que al-
guns veïnats del torrent en-
cara tiren les aigües brutes
directament al Hit, quan el
clavagueram passa per alla
mateix.

01 sobre les grosses i pe-
ludes rates que hi circulen (?)
val més que demaneu refe-
rències als manobres que hi
fan feina. Ells vos ho contaran!

-o-

Segons se'ns informa,
l'obra no té un pressupost
tancat i a l'hora d'acabat
aquest reportatge, principi de
setmana, les obres s'havien
hagut d'aturar per la revengu-
da dels torrents degut a les
darreres pluges.

Bartomeu Colom
*METGE*
nou consultori

c./Vicari Pastor, 5
(de la Rosa)

Telf. 63.35.21
Horari:

Mati: 10 - 121/2
Tarda: ló -O 19



Futbol ill Divisió

Amb tota seguretat, el Sóller disputa diumenge devant el
Peguera, el més dificil compromis dels quatre partits que
li resten a Can Maiol. Dificultat i a la vegada perill de que
els riyals de cúa, escursin perillosament distàncies. Els
dos darrers anys, el Peguera s'ha imposat amb tota au-

toritat al Municipal solleric. Aquest any, el perill toma a
ser màxim. El Saler heure de enllestir una actuació força
I luida per superar al que últimament s'ha convertit amb la
"béstia negre" dels de la Vall. A Manacor, una lamentable
primera part del Saler, va fer temer lo pitjor (4-0).

Encara no estan salvats. Per això els punts de diumenge, tenen una tremenda importància

El Sóller té la possibilitat davant el temible Peguera
d'allunyar quasi definitivament el fantasma del descens

EI partit que disputarán Sólleri Peguera, promet ésser d'allô més
emocionant. El Peguera voldrà seguir la seva ratxa triomfal a SbIler, i els
lacets que sortirán a totes, no poden perdre. Foc i fuml. (Foto Sampedro).

Una xerrada amb...

Guillem COLL:
"Sortirem a matxacar"

El jove G. Coll de Can Sec, demana el suport del públic per al
partit de diumenge: "La nostra afició, ens pot ajudar molt per fer

aquests dos importants punts". (Foto: Sampedro)

Es va perdre clarament a
Manacor, en un partit de clar
signe local. Encara que el
Saler va fer una clara milloran-
ça a la segona part, no hi va
haver manera ni tan sols d'es-
cursar distancies. El jove i co-
ratjós Guillem Coll que juge a la
segona meitat, ens explica una
mica del partit.

-Be, el Manacor es el líder i
així no va demostrar. Hem de
ser realistes i admetre que com
a equip i també a nivell indivi-
duel, són clarament superiors,
no sols al Sóller, sinó a la gran
majoria d'equips de la Tercera
Balear. Certarnent, després del
descans, es va veure un altre
Sóller i crec que les millors
ocasions varen ser nostres.

-Personalment quins són
els quatre equips que ho tenen
pitjor per a davallar'?

-Jo Grec que Uosetense,
Felanitx, Isleño i Porto Cristo.

- I el Sóller?
- Ni pensar-hi. Em deixa-

rem un bon grapat a darrera.
-Com veus aquestes darre-

res vuit jomades?
-Per part nostra, hem de

mirar d'aferrar els quetre partits

de Sóller i fer set o vuit punt. A
fora, podem puntuar a Cardes-
sar, Ferreries, i encara que més
difícil, també a Santa Ponça i a
Santa Eulalie.

-Com veus el futur de
l'equip i el teu personal?

-Jo sempre m'esforç als
entrenaments i quan ja surt al
camp, per fer-ho el millor pos-
sible. Si l'any que ve, vénen
una série de reforços, ho ten-
dre més difícil juger i per ventu-
ra haurem de cercar nous ai-
res, encara que vull destacar
que sóc molt feliç d'estar en el
Saler i per ell lluitaré a mort
sempre que se compti amb mi.

-Finalment, quina pot ser la
clau per vencer al Peguera?

-Estic convençut que se
rompre la ratxa de victòries vi-
sitants. Sabem el que ens ju-
gam i sortirem a matxacar des
del primer minut. Fer aquests
dos punts seria tenir practica-
ment els dos peus a la Tercera
de rany que ve, i això es el que
volem tots. Demanaria al públic
que ens recolzi des del primer
minut. Ell també ens pot ajudar
molt i donar ales per un
triomp-final.
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Toni Oliver

Vuit partits i setze punts
per a decidir les quatre fatidi-
ques places de descens. Ara
mateix, sembla que Lloseta es
el que ho té pitjor. Felanitx i
Porto-Cristo, també ho tenen
molt crú, encara que no han
dit l'ultima paraula. El Isleño
es a tres punts del Sóller, i es
juga últim cartutx aquest
diumenge a Felanitx. El Sóller,
segueix depenent d'ell ma-
teix, i es més, amb 32 punts,
es a dir, sis dels setze en dis-
puta, creim que serien sufi-
cients, i més tenguent el
gol-averatge guanyat amb
tots els d'abaix, Ilevat dels del
Port de Manacor. En definiti-
va, vuit diumenges plen
d'emoció i d ' incertesa.

El Peguera, un os de von
de vé

L'Equip de Miguel Crespí,
ens visita diumenge a Can
Maiol. Fins aquí, rai. Però
amics, força, técnica i con-
junts units, serán realment
mal de superar, a no ser que
el Saler tregui el reveixí, i ens
ofereixi una convincent actua-
ció, com únicament ha tengut
enguany tres pics: Portmany,
Ferrerires i Lloseta. Si mos
compareix el Sóller de la ma-
joria de capvespres, anam
Ilestos, perquè es evident que
el Peguera no sol desaprofitar
la feblesa clefs seus riyals, i
dissortadament, l'equip de la
Vall, no es distingueix preci-
sament per convencer aquest
exercici a la seva parròquia,
encara que si miram respecte
positiu, el Saler també te les
seves armes...

Un sol gol encaixat a
Can Maiol...

Unicament el Uoseta, ha

estat capaç de fer un gol a
Bernat a Can Maiol en tot el
que duim d'any 1.990. Aixf es.
La clau del equip taronjer es
clarament la consistència de-
fensiva a casa, i el fet de no
encaixar gols. Si diumenge es
pot seguir en aquesta línia,
s'haure donat una ferme pas-
sa per al manco no perdre.

El Peguera, individualitats
conjunt

Esbrinant la composició
del planter peguen, s'explica
les ultimes bones campanyes
realitzades. A la porta Juanjo,
jove i sobri, es considerat com
un dels quatre millors del
grup. La defensa es rapide i

tècnica. Destaquen el lateral
Tudurf, fantastic en la seva
progresió, el gegantí Gori, que
sais amb la seva presencia ja
imposa respecte. El veterà i
experimentat Soria, líder de la
zona de retaguardia. Al centre
del camp, hi ha el considerat
millor jugador de la Tercera
Balear: Tomes Gibert, eix del
joc ofensiu i pivot basic del
equip.

Tomas, es acompanyat a
Ia zona central per una série
d'obrers de luxe com el cas
del magnífic Navarrete, el que
el Saler festeja per l'any vi-
nent, Oscar, Moll, etc. I en
punta, l'actual màxim goleja-
dor de la categoria, Diego
Blanco, un peninsular que si

té el seu dia, ja pot aplegar el
rival.

Devora d'ell, joves ja con-
sagrats: Fil, Calatayud i Cla-
dera, joves promeses que
destacaren el seu dia en el La
Salle, i que degut a la magní-
fica relació Peguera-La Salle,
de lam a del polivalent, l'amic
Joan Roca, directiu a la vega-
da dels dos clubs, ha recalat
al club de ponent.

En definitiva, un especta-
cle el de diumenge, especial-
ment recomanable a tot afi -
cionat. Un partit en el que ju-
guen quelcom més que dos
punts en joc.

Discret Sóller a
Na Capellera

Un Saler descohesionat,
insegur en defensa i inconsis-
tent en el mig del camp, va fer
el ridícul a la primera part, en
va nedar a les totes (4-0). El
Manacor, es limite a aprofitar
els regels visitants, i de dues
tacades, amb un tres i no res,
es va posar amb quatre gols
d'aventatje.

A la segona part, entre el
relax local, i la evident millo-
rança visitant, el partit es va
equilibrar.

Inclús el Sóller va tenir la
millor ocasió quan Miralles va
remetar una bona passada de
Edu, i la pilota després de su-
perar el porter local es va es-
tevallar al travasser, botant la
pilota sobre la raffle de gol.
Bernat per la seva part, va in-
tervenir amb encert i sense
problemes en les pilotes que li
arribaren en aquest segon pe-
ríode.

En definitiva, dos punts
perduts, com era d'esperar, i
això si, a millorar si es que es
pretén treure algún punt de
les sortides pendents a Sta.
Ponça, Sta. Eulalie, Ferreries i
Sant Llorenç.      
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Puerto de Seller 

'El mejor colchón de Flex.
Mulles entrelazados Muirìelestic. < Damascos acolchados,

< Mana cjepolipropiieno. 	 Etiqueta de garariga.
Amoniguadores de Polycotán. 	 Cierre con dobie cosido.

DISTRUIBIDOR EN	 camAioliverSOLLER Y COMARCA: PMI
Victòria, 1 —Tel. 63.12.88 SOLLER

(En la operación de compra, le abonamos su colchón de lana usada)   

BOUTIQUE

MARIELA
GRAN SURTIDO EN CALZADO PARA SEÑORA,

CABALLERO Y NINO
CHAQUETAS Y BOLSOS DE PIEL
C/. Jaime Torrens, N3 Puerto de Seller

Tfuo. 63.17.65    



Sa glosa den Tomeuet
Ja tenim porteria magica

Jo diria que res en absolut
passé a dins "Na Capellera"
a pesar d'haver perdut
per una bona panera.

S'aigua que ja es passada
es molí ja no la mol
i si no volem dur dol
oblidem sa golejada

I pensem en es que ha de venir
que es Un os mal de roegar

si no l'arribarn a esclafar
molt encara haurem de partir

Però jo esper rotundament
que a sa milagrosa porteria
que tenim devora es torrent
i que es nostre "Jefe" esportiu
que es futbol tant d'aprop viu
I que ell tant be classificà
com a "sa porteria màgica"
que no mos surti tràgica
I que poguem es partit guanyaà
per donar gust a sa majoria

La Tercera, resum de la jornada

Alaior golejà al Illenc a domicili (1-4)

RESULTATS I CLASSIFICACIO
Isleflo - Mayor 	
!Iodic CIA. -11osetense 	
Poblense- Portmany 	
Monacor - SOLLER 	
C. Poguera - Maganovo-J. 

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

1	 41

S. Ponsa - Cola D'Or 	
Arena! - P. Cristo 	
P.Sta.Eulalia - Cardessar
Hospitalet- Constancia
Ferrerias - Felanitx 

E 	 P 	 OF 	 GC

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

notes

Monocor 	 30 	 20 6 4 69 24 46+16
Mayor 	 30 	 11 17 2 50 15 39 +9
Portmany 	 30 	 14 10 6 47 30 38 +8
Cola D'Or 	 30 	 15 7 8 58 35 37 +7
Code Poguera 	 30 	 13 8 9- 63 34 34 +4
P.Sta.Eulalia 	 30 	 13 8 9 38 35 34 +4
Radio C.M. 	 30 	 14 5 11 41 39 33 +1
Moganoya-Arre 	 30 	 13 7 10 43 41 33 +3
Santa Ponsa 	 30 9	 14 7 38 34 32 +2
Ferrerias 	 30 	 13 5 12 33 38 31 +1
Pobiense 	 30 	 11 7 12 36 44 29 -3
Arenal 	 30 9	 10 11 31 51 28 -2
Constando 	 30 7 	 12 11 27 32 26 -2
SOLLER 	 30 9	 8 13 32 43 26 -4
Hospitalet 	 30 7	 12 11 35 47 26 -4
Cardessar 	 30 7	 10 13 27 41 24 -4
Isleño 	 30 9	 5 16 31 51 23 -9
Felanitx 	 30 6	 9 15 37 54 21 -9
Porto Cristo 	 30 8	 5 17 31 51 21 -7
Llosetense 	 30 5	 9 16 35 63 19-11

Cartelera
deportiva

Dissabte, 7
Fútbol:

15.30 h. U.D. Solle-
rense - Atco. Alará
(Alevins)

17.00 h. U.D. Solle-
rense - Col. Sant Pere
(Infantils)

Diumenge, 8
Fútbol:

17.30 h. C.F. Sóller
- C.D. Cade Peguera
(Ill Div. Nac.)

desesperada de Pujol y su falta
de entendimiento con su defen-
sa. Mto. 44: 1-2) dentro del área
local, pase de Fernandez a Ga-
rau, que a medida vuelta y ante
la pasividad de la defensa, esta-
blece el resultado definitivo.

Comentario: El encuentro se
disputó bajo una lluvia constante
que hizo que a medida que
avanzaba el encuentro se fuese
haciendo cada vez más laboriosa
la práctica del fútbol.

El Sant Jordi salió muy fuerte
para poco a poco ceder el terre-
no a los locales, sobre todo a raiz
del tanto de Alba, pero en la pri-
mera ocasión de los visitantes,
en jugada desgraciada, conse-
guían el empate.

Continuando el dominio del
Port y cuando finalizaba el en-
cuentro, en otro despiste local el
resultado definitivo.

Tras la reanudación los loca-
les perdieron el rumbo del en-
cuentro, para en los últimos 15
minutos montar cerco a la porte-
ria contraria y por coraje y oca-
siones merecer por lo menos el
empate.

El Domingo se enfrentarán al
Puigpunyent, y les deseamos
mayor acierto.

Respecto a la sanción de la
Federación, por no disputar el
anterior encuentro, aparte de
perder los dos puntos se les han
restado dos de los conseguidos
y las sanciones económicas de
8.000 Pts. y 12.000 Ptes. de in-
demnización al Club Conseil en
concepto de taquilla. Y cosa cu-
riosa ninguna sanción a dicho
Club.

El Port por su parte ha pre-
sentado recurso. Seguiremos in-
formando.

tuvo que soportar, que venian
de fuera del terreno de juego.

Goles: Torrens, 3; Coca, 2;
Piza, Carbó, Ruiz, Moragues y
López.

Comentario: El encuentro
comenzó con un retraso de
unos 45 min. debido a la tar-
danza en la llegada del Muren-
se y la no comparecencia del
Sr. Colegiado? Por lo que pues-
tos los dos Clubs de acuerdo y
con la autorización del Regla-
mento. Dirigió el encuentro
Gabriel Mingorance, que tan

bien lo hizo en otras ocasiones
y en esta, a pesar de los "pája-
ros de mal agüero" que decian
que con el, el Port no ganaría
nunca, cosa que desmintió con
su actuación y el resultado. Y
para otro sector de publico que
desmintió con su actuación y el
resultado. Y para otro sector de
público que le denominaba pe-
setero, nos consta que no co-
bró nada al respecto. Lección
dada "Mingo".

Para el Domingo se enfren-
tarán al Juv. Buñola.

C.F. Sóller, 4 - Sallista, 2
Joan-Antoni

Alineació: Bartomeu, Bemat,
Suau, Sacarés, Muñoz, Mayol, Fontanet,
López, Carmelo, Jimenez (Atienza, Al-
cover, Ros, Pomar i Sanmartin).

Gols: Minut 44, 1-0, Carmelo. Minut 55,
2-0, Jimenez. Minut 68, 3-0, de penal Car-
melo. Minut 83, 4-2, Miguel.

Comentari: La tónica dels primers 45
minuts fou les impresicions per part dels
dos conjunts, que demostraren un joc poc
vistós i molt poc efectiu de cara al marc
contrari.

En el segon període les coses canvia-
ren, com de la nit al dia, i el que a la primera
part eren impresicions a la segona varen

ésser encerts, més per el costat local que
per el visitant.

Així, doncs, s'anaren produint els gols
un darrera l'altre, gaudint el públic assistent
d'una bona segona part i de la victòria del
seu equip.

Darrera sortida dins el terreny
del Porto Cristo

El Sóller té quasi totes les possibilitats
d'aconseguir un resultat favorable en el da-
rrer desplaçament fora camp. Més que res
es perque el Porto Cristo es més bé un
equip amb un nivell técnic molt baix, per
tant és bastant assequible. Ara caldrà no
confiar-se i jugar amb molta il.lusió per tenir
un bon acabament de Iliga.

Futbol juvenil

Port de Sólier, 10 - Mariense,

PROMOCION VERANO 90
TALLERES VIVAS

presenta la nueva gama de motocicleta:
Suzuki-Kawasaki-Honda-Cagiva-Gilera-Aprilia y Yamaha con servicio

oficial en Sóller. A partir del 1 de Abril por la compra de una de estas
motocicletas se obsequiará al cliente con 2 cascos integrales. Ven a

visitarnos sin compromiso. Grandes facilidades de pago.
C/ Sta. Teresa 22-Tif. 63.02.34 - C/ San Nicolás 2-Tif. 63.28.15

MERCATS MUNICIPALS
SA MILLOR GARANTIA

PER UNA BONA COMPRA

MERCAT DE SOLLER
EL VOSTRE MERCAT

Ca'n
Bibi

ERRE TERIA
Armería

Luna, 12
Tel. 63 04 47

SOLLER
(Mallorca)

Riaraa4

C/. Palau, 22. Tel. 63 38 42
de Miguel D. Bernet -	 * IlikFrocoloe

PAPELES PINTADOS,
MOQUETAS, COLAS,

PINCELERIA, INSECTICIDAS,
ARTICULOS LIMPIEZA,

PRODUCTOS PARA PISCINAS,
ARTICULOS PARA ARTISTA,

PALOU, 22
TELEFONO 633842

SOLLER (Mallorca)

emaII DROGUERIA

PARA FACHADAS,
INDUSTRIAS,

DECORAOON Y MARINAS
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Futbol Divisio II Regional

Port de Sóller, 1 - Sant Jordi, 2
El ascenso muy difícil

M.A. Feijóo

Port de Sóller: Pujol, Rosse-
116, Vidal, Freixas, Jordi, Adrover,
Alba, Serra, Galindo, Hauf (Vaz-
quez) y Lozano (Javier).

Sant Jordi: Casellas, Jaume,
Ferrer, Novas, Vich, Fernandez
(Puig), Garau, Cresol, Pizá, Adro-
very Serra.

Adrover: Sr. Bermudez, regu-
lar, cortó una jugada que finalizó
en gol, sin causa aparente; y no
señaló un derribo a Galindo den-
tro del área. Amonestó con cartu-
lina amarilla a Vidal por parte lo-
cal y a Fernandez del visitante.

Goles: Mto. 17 (1-0) Extraor-
dinario cabezazo de Alba que
cruzó el balón, ante el portero,
sin duda lo mejor del encuentro.
Mto. 28 (1-1) Garau consigue el
empate por alto, ante la salida

M.A. Feijóo

Port de Sóller: Coll, Coca,
Pizá, Carbó, Bestard, Daza (Ló-
pez), Ruiz, (Canovas), Mora-
gues (Galindo), Ferrer y To-
rrens.

Mariense: Mascará, Ber-
gas, Font, Jose, Vanrell, Mayal,
Quetglas, Ferriol, Carbonell,
Morey y Obrador.

Arbitro: Sr. Mingorance,
bien, sin complicacions a pesar
de los muchos comentarios que

Toni Rulla

El indiscutible líder Manacor, va resoldre a la
primera part marcant quatre gols al Sóller. Alaior
també aconseguí una clara victòria en el "derby"
menorquí, guanyant per 1-4 a un Illenc que el dei-
xa amb 9 negatius. No pogué esborrar cap negatii
el Felanitx a Ferreries que perde per 3-0. En partit
força igualat el Santa Eulària s'imposa per la mini-
ma diferencia i a falta de un minut per acabar el
partit, al Cardessar per 3-2. Santa Ponça-Cala
D'Or i cala Millor - Lloseta, final amb el mateix re-
sultat favorable als locals (2-1). Hospitalet que va
d'haver de remontar un resultat en contra va salvar
la difícil papereta que era el Constancia. Poblense i
Portmany empataren a zero, i pel mateix guarisme
el Arenal i Porto Cristo.

A la classificació -deixem a part el Manacor- la
segona plaça està disputada. Alaior, Portmany i
Cala d'Or, seperats tan sols d'un punt i un positiu
entre ells. Per la cúa s'aclaren les posicions, els
quatre darrers ja ho comencen a tenir bastant clar,
Porto Cristo -7, Illenc i Felanitx -9 i Lloseta -11.

Per a la propera jornada veiem com a partits
mes interessants eis que jugara:

Felanitx Illenc: Ambdos estan amb 9 nega-
tius, el guanyador pot tenir una Ileugeríssima espe-
rança de salvació.

Portmany - Manacor: El líder visita al tercer
classificat, encontre per els tres signes.

Portocristo - Santa Eulblia: Els de casa, que
puntuaren a S'Arenal es jugan les pocas posibili-
tats que tenen de permanencia. El Santa Eutalia,
en zonatranquila no es juga res.

Carsessar - Hospitalet: El guanyador donaria
una gran passa per salvar definitivament la catego-
ría.

Constância - Ferreries: Els locals amb -2 re-
ben la visita del Ferreries amb 01. Els de Inca no
estan atravessant un bon moment de joc, amb els
darrers 4 partits de 8 punts en joc només n'han
sum at 1. Tenen necessitat imperiosa de guanyar.

Sóller - Cade Paguera: Els visitants sempre
s'han mostrat com un equip molt incemode a les
seves visites a Can Maiol. El Sóller que duu una
bona ratxa de victories a casa l'ha de mantenir en-
front del Peg uera...



El futur del bàsquet solleric sembla de cada dia
més ferme. Guidant com es cuida la cantera, tant
masculina com femenina, s'està no sols fomentant el
bell esport de la cistella, sino que també es facilita i
s'il.lusiona a una joventut que per ventura es veuria
desviat cap a altres indrets no tant recomenables. A
destacar els magnifies triomfs dels femenins Cadet i
Senior. Lamentablement, no es va poder disputar el
Mariana-Sant Josep de Juvenils per no haver-se pre-
sentat el Arbitre Alorda. Lamentable.

Triomf dels equips del
J. Mariana femenins

Jota & Besfer

Senior Femení:
J. Marrane, 57-CIDE, 28

Partit molt dur, en el CIDE amb una presió molt forta va
voler imposar la seva Ilei. Les locals, a cap moment caigua-
ren en el parany colegial, treguent endavant un partit amb
moites brusquetats. Molt 'Dé A. Nadal dirigint, Cati Morell en-
cistellant de tres, i Maria Escalas en diverses fases del partit.
Un clar triomf que parla de la superioritat de les solleriques.

Juvenil Masculi:
Patronat, 54-J. Mariana, 41

Partit final de la temporada, després d'una primera fase
d'un gran nivell de joc, encara que la manca de concentració
va fer que es baixas el ritme. Un tràmit l'últim partit, amb vic-
tòria local merescuda. A destacar la bona actuació de J. Se-
rra, que ha mostrat uns progresos evidents.

Cadet Femeni:
J. Mariana, 58-Santanyí, 34

Merescuda victòria de les locals, després de dominar gai-
rabé tot el partit. Les del pla, plantejaren zona, que en fàcils
moviments de pilota, les de la Vall rompien un i altre pic. Les
més inspirades a nivell individual, A. Munar i P. Bernat.

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
Lluna, 7- Teléfono 63 0132

SontJoume, 7- Teléfono 63 1286
FABRICA: Meta, 48 - Co'nTabolet- Tel. 63 0651

LANCIA EXPOSICION Y VENTA:
CI. Hermano Bianor,

garaje 	

ild
Teléfono 63.22.01

C/. Isabel, n . 124

TALLER MECÁNICO	

TALLER Y SERVICIO:

Jo CoLo 
I 'A

7)fyid.66.
1311VE)

SOLLER
—Talltrola,231:63°4°6

ROPA DE HOGAR
ROPA INTERIOR

TUS Y CORTINAS
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

ALFREDO LORENTE
Taller de Reparaciones •

Electrónicas
Radio Cassettes - Televisión y Video

Instalación de Antenas

Junto Hotel El Guía. Tel. 633919 - SOLLER

MERCERIA - Novetats
lianes i gèneres de punt

Carrer Bon Any, 6
Tel. 63.38.37 (Sóller)

INSTALACIONES Y
REPARACIONES ELECTRICAS

GAMBIE AL 220 V.
,- 	
tlectra I

Plain Antonio Mauro, I 0
Tel6fonot 63 29 46

Tei6fone parti:milan
63 29 76y63 29 26
SOILLER 	 )

J. SASTRE
Reparación y venta

de electrodomésticos.
Servicio oficial

FAGOR—ASPES
C/. de la Mar, 157, bajos

Tel. 63 06 73

CARMEN
BOTIGA
ARTICLES

PRIMAVERA ESTIU
Plaça Mercat, n'6

Tfno. 63.20.63
SOLLER
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Ciclisme Bàsquet Atletisme 

Joan

El ciclista solleric Pere
Borrtis es va classificar bri-
llantment en el sisè Hoc de la
classificació general, i segon
del Premi de Muntanya, en el
"Segon Memorial David
Gómez" disputat el passat
diumenge, en dos sectors,
amb un recorregut de 90 qms.
el primer i 40 el segon (en cir-
cuit urbà).

Cinquanta-nou corredors a
Ia sortida, amb molt mal
temps, en el Port de Pollença.

En el pas per la Cala de
Sant Vicenç es produeix la
primera escapada seriosa del
dia, integrada per tres estran-
gers, en David Balaguer, en
Martí Mir, n'Angel Gomila, en
Miguel Riera i en Pere Bo-
mas.

Pujant el Puig Tomir els
tres estrangers, en David Ba-
laguer i en Mir es queden
despenjats, logrant conectar
amb el tercet d'escapats
n'Andreu Sans. En Riera pun-
tuaria de primer en aquest
port de muntanya, seguit d'en
Pere Borrás, en Sans i en
Gomila.

En el Coll de sa Batalla es
torna imposai el petrer Riera,

seguit d'en Gomila i el comba-
tiu Pere Borrás.

En Riera fou el guanyador
del Premi de la Muntanya,
classificant-se el solleric en
segon toc.

A la baixada cap a Inca el
deianenc Francesc Horrach
"Xesqui", enllaça amb els
quatre fugats, que són se-
guits de prop per un grup de
deu homes.

A l'entrada a Pollença
queda despenjat en Xesqui
ocupant el seu toc en Cirer.
En Riera es va imposar al
sprint, seguit d'en Gomila, en
Cirer, en Sans i en Pere Bo-
irais (cinquè). A vint-i-dos se-
gons d'ells entraria el pilot.

En el segon sector, que es
va disputar amb pluja, només
hi varen prendre la sortida
trenta-cinc corredors. A la se-
gona volta escapara el
pollencí Martí Mir que faria tot
el recorregut en solitari, impo-
sant-se al final com a guanya-
dor del sector i de la general.
En aquest sector en Bonás
va entrar dins el pilot.

La general quedaria en-
capçalada pen Mir (3-2931"),
seguit d'en Cirer (3-31'24"), en
Gomila (3-3131"), en Sans i en
Pere Borràs amb el mateix
temps (3-31'36").

Joan

Quaranta-dos participants,
un pressupost de catorze-mi-
lions, i com sempre la nefasta
actuació d'en José Luis Ma-
dico, en aquesta primera edi-
dó de la Milla Urbana Interna-
cional de Ciutat, que va comp-
tar amb la participació d'un
campió olímpic, un campió
mundial junior i un recordman
mundial dels 1.500 metres.

Dins la milla masculina en
Mateu Dominguez (Her-
mes-Circulo Sollerense) va
dominar la major part dels
1.609 metres, seguit de prop
per n'Antoni Penya i n'Ale-
xandre Flores. En el final es va
imposar en Flores amb 4253
seguit per l'atleta del club
solleric Mateu Dominguez a
cinc décimes. El tercer classi-
ficat fou n'Antoni Penya amb
4'26"5 seguit pen Jaume Rojo
(Hermes-Circulo Sollerense)
amb 4'28"1, tancant la classifi-
cació en el Hoc setzè el solleric
Llorenç Segui, que va quedar

Joan Antoni

Alineació: Caldentey,
Mayol, M. Ensehat, Juá-
rez, Padilla, Brage, Martí-
nez, T. Enseriat, Valcane-
ras, Casas i Carbó. (Ros,
Puig, Gelabert i Capó).

Els gols els marcaren en
Carbó (5), en Valcaneras (3)
i en Martínez (1).

Comentari: El gran po-
der atacant dels sollerics va
fer que s'imposessin de
manera contundent golet-
jant a n'el Sallista, que no
sorti del seu camp quasi bé
cap vegada.

despenjat en els tres-ceni
metres finals.

Dins la Milla Femenina E
va imposar na Leticia Fer
amb 527 2, classificant-se r
Vicenta Cordon (He
mes-Circulo Sollerense) en
Hoc onzè.

Dins la prova estelar,
Mita Internacional, es va imp
sar en Fermín Cacho, segt
del portugués Mario Silva.

Rectificació

En el Primer Control de Pi
ta, del que ens vàrem ocup
a la passada edició, el soller
Francesc Arbona es va cia
sificar el sisè de la primera s
rie amb 204".

Dins la segona série
guanyador fou en Uorer
Segui, que en aquesta pros
feia la seva reaparició despn
de la darrera lesió, fent t
temps de 2'08"4. En Rosat
es va classificar el desè
2'22"1.

Amb aquestes linies que(
aclarit el "desgavell".

Carbó, el futur té nom propi

Segon Memorial "David Gómez"

Pere Borràs, sise a la General i
segon a la Muntanya

Primera Milla Urbana de Ciutat

Mateu Dominguez
segon classificat

Futbol infantil

Sollerense O - Ferriolense 1
Joan Antoni

Alineació: Gregori, Seguí, Pedrero, Hernández, Enseriat,
Colom, Eugeni, Molino, Rodríguez, Castaher i Quico (Paris
i Valls).

Gol: Minut 20, Sergi transformé un 'liure directe.
Comentar: El triomf del líder ferriolenc no fou del tot meres-

cut, just disposé d'una ocasió de gol en el primer temps, i d'una
altra en el segon.

Per la seva part el Sollerense presioné constantment la por-
teria contrària, disfrutant d'algunes accions perilloses, que no
varen saber fructificar en Rodriguez i en Quico. Hem de ressen-
yar també la bona actuació d'en Gregori que aturà el tança-
ment d'un penal.

En definitiva bon encontre el jugat pels sollerics, que en el
final no varen vuere premiat el seu esforç.

Futbol ale vi

Sallista, 	 Sollerense, 9

CA SA SNOVAS 

FRIGORIFICOS
REFRIGERACION INDUSTRIAL, BOTELLEROS, VITRINAS,

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

SERVICIO TECNICO POST—VENTA
Carrer , de SoMor, 153- Telf. 630771-071005011ER



Ca Iladrador-Interrupció corrent
-Regulació trànsit-Camp Base

— Una amable senyora resident a la Avinguda d'Astúries, es
queixa ferm en els següents termes: "Els varnats de la nostra
zona, han de patir el Iladrament nocturn d'un ca que a la mes
petita (un moix, per exemple), aquell animal es  desfà. Jo ma-
teixa vaig denunciar fa un mesos a la Policia Municipal el fet.
M'enviaren al jutjat, i del jutjant al Ajuntament. El cert es que
l'animal, un "doberman" per més senyes, segueix Iladrant i
desvetllant als varnats de la zona, sense que s'hagin pres cap
casta de mesures".

—Uns dels temes "calents" de la setmana, es clarament la
interrupció de corrent del dimarts. Varem rebre un caramull de
telefonades en aquest sentit. Reproduim aquesta: "Sembla
mentida que en les portes del segle 21, no pugui estar previs-
ta una solució en casos com aquests. Més de sis hores sense
Ilum, es senzillament una intolerable barbaritat".

*

Entre la I larga durada de les obres del Carrer Nou i els taps
a la principal via d'entrada i sortida de Plaça, (Rectoria—Bau-
za), la gent ja n'està pipa. Aquesta es la reflexió d'un varnat de
Sa Volta Piquera: "Les coes de vehicles pel semàfor de la Rec-
toria, fan feredat. No puc arribar a comprendre com tan de
sargent i tanta Policia Municipal, no se posen d'acord en orde-
nar el transit en les hores punta, sortida d'escoles, etc., per
donar una mica de flUidesa. Ah!, i aquell senyor que duu els
galons de sargent, a veure si el veim més per mig, que ha es
ben hora que els ciutadans i contribuients, el coneguem...".

—Fa unes setmanes, una comunicant ens parlava dels
problemes d'accés al camp de la Base. En resposta al tema,
un identificat personatge, ens deia: "El que demanen en
aquests casos, es que una persona es faci responsable quan
es tracta d'un grup. Davant la nostra suggerencia, aquest
grup va optar per fer cas omis, i es clar, per experiències ante-
riors ens vèrem obligats a actuar d'aquesta manera".

Molta palla i poc bessó
Es Pages

Repartidors d'esqueles
Es veu que la relació dels que repartien esqueles dissab-

te passat amb un fornalutxenc concret, no són del millor.
Quan el fornalutxenc va veure l'esquela que pregava per la
vall de Sóller, va dir als que la repartien: "No sou més que
una manada de CAP DE FAVES i si els sollerics els tengues-
sin ben posats, ja vos haurien penjat per una corda".

Es veu que aquest fornalutxenc que, endemés, viu a
Sóller —no els deu tenir molt ben posats— no es beu el que ell
recepta ja que si els sollerics fóssim tant closques com ell i si
recordam el tema del Port Esportiu —L'AJuntament de Forna-
lutx va dir que no era problema seu—, nosaltres hauriem de
fer el mateix. Senyor il.luminat de Fornalutx, no es preocupi
que a Sóller deixam que tothom s'expressi així com vol o aixi
com pot. Uns parlant i altres Iladrant. GUAU, GUAU,
GUAUIIIIIIIIIII  BU, BU, BUIIIIIIIIIIIII 

SEMBLA MENTIDA

- Que el senyor Amador, endemés, que ja no recorda
que estam al número 46, es dedica a escampar a la gent
que tenim un avalador que ens respatla. Pentura es el mateix
que subvenciona les maniobres d'un concret o concrets
grups politics.

- Que la coalició PSUM - P.S.M. - UM.- ja dinin plegats
al Monument. El monument no es el de l'emigrant.

-Que un important membre o, pentura, ex-del C.D.S.
hagués estat vist a cal sastre fent-se un vestit de fantasma.
Té nom d'ocell, la mala Het del dimoni i, a més, ja era de la
UCD.

- Que valgui més estar tot sol que mal acompanyat.
- Que quan et toquen el viu, tothom reaccioni esperone-

jant.
-Que una editorial espanyola es digui Boixareu editors.
- Que la tertúlia de la plaça, no pensi presentar-se a les

properes eleccions.
- Que n'Emilia hagi de pagar les conseqüències dels que

aparquen malament al Carrer de Sa Lluna.
- Que tots els que surten a aquesta secció, es preparin

perquè "DE AQUI A LA FAMA", o a la 299722292
- Que a Sóller ens tallin el Hum i si la casa no té dipòsit

d'aigua, no puguin anar nia pixar.
-Que a Mallorca viuriem molt bé si no fos pels quatre

mallorquinsque quedam.

"ennis

Trofeu "Festes de Pasqua"
a Ses Pistes

Coincidint amb les imminents testes de Pasqua i de
Setmana Santa, es celebrará el Tercer Campionat de tennis
a la canxa de "Ses Pistes" del Camp de sa Mar. Recordam
que al mateix hi poden participar nins i nines de 7 a 15 anys.
Per inscripcions, cal telefonear al 63.21.65. En una propera
edició, informarem de les incidències del referit torneig.

ESTIRADORS
Carnicería -
Charcutería

-Cf P-astorn. 44
Telf. 633945

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

en el Puerto de
Sóller y &Slier.

Tfnos. 632710 y
631313.

Transports
C. SASTRE

Gas-oil per calefacción
a domicili

Tel. 63 30 49 / 63 03 87

ULTIMA  NOVEDAD

HONDA "Wallaroo"

\W.

VENTA Y REPARACIÓN

Es Pont d'en Barona
Sóller, Mallorca

Tel. 63 . 29 • 86

PRECIO ESPECIAL LANZAMIENTO: 150.000 pts.
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imomàs Plomar comença
I destacar-se

Joan

En Tombs Plomer co-
onça a destacar-se en
pest recent començat Tor-
gg Fires i Festes, que es
;puta dins la modalitat Iliure,
pue compte amb un total de
nou participants.
En Tomàs encapçala la

assificació en aquests mo-
ents amb un total de deu
ints. En el segon Hoc es tro-
3n empatats amb vuit punts

Palou, en Joan Socies i en
Trer.

El Hoc cinqué està ocupat
Casasnovas i n'Ensenat,

npatat també a sis punts. I
nb quatre es troben en For-
za, en Morell, n'Aguiló, en
xres, en Pomar, en Varela i
1 Jaume.

Els resultats de les da-re-
s particles disputades són

els següents:
Forteza, 52 - J. Socias, 100
More11,94 - Torrens, 100
J. Quetglas, 100 - Mascará,

70
Ferrer, 100 - Marroig, 55
Plomar, 100 - Pomar, 44
Ensenat, 100 - B. Quetglas,

48
A. Socias, 54 - Palou, 100
J. Sodas, 100 - Morel!, 0
Torres, 40 - Plomer, 100
Pomar, 100 - Casasnovas,

99
Valera, 100 - Ensenat,
Ferrer, 86 - Aguiló, 100
B. Quetglas, 60 - J. Quet-

glas, 100
Palou, 100 - Ferrer, 68
Jaume, 92 - A. Socias, 100
Morel!, 30 - Magraner, 100
Aguiló, 100 - Ensenat, 55
Palou, 100 -Jaume, 68
Torres, 42 - Ensenat, 100
Jaume, 82 - Ferrer, 100
Torres, 100 - Marroig, 100.

¡llar

omeig Fires i Festes

ANUNCIS CLASSIFICATS
VENDO agua de Sa Font
de S'OLLA. Tfno. 46.48.20.

SE TRASPASA tienda de
Dmestibles en La Huerta. Tel.
3.26.71. Horas de comida.

SE NECESITA TRABAJA-
OR a jornal para cortar leria
e encina. Jornal a convenir.
'el. 63.04.01. De 18 a 21 horas.

VENDO PISO dos habita-
iones. Tel. 63.30.38.

OCASION: VENDO PISO
in terminar interiores, muy
erca de la plaza Constitu-
ión. Daria facilidades de pa-
p. Informes: oficina Butano.

Tel. 63.10.96 y 63.28.33.

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

VENDO PISO en la calle
Vicario Pastor, hace esquina
con tres calles, situado a po-
cos metros de la plaza. Infor-
mes en oficinas Butano. Telé-
fonos: 63.10.96 y 63.28.33.

SE COMPRAN MUEBLF.S
antiguos y toda clase de obje-
tos. Carrer de la Rosa, 3. Tele-
fonos: 63,28.73 y 63.10.67.

SE ALQUILA despacho en
Plaza Constitución. Tfno.
63.23.11.

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

De PARTICULAR a parti

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

cular. Compraria cuadro del
pintor VENTOSA. Tino
20.48.05

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

SE NECESITA camarero.
Cafeteria SOLLER. Tino.
63.00.10.

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

CENTRO DE ORIENTA-
CION SELENE. Ayuda psico-

lógica. Problemas sentimenta-
les. Cartomancia (Tarot). Pre-
sente y futuro. Problemas de
hechizos. Tel. 63.39.43.

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

PREPARACION DE OPO-
SICIONES ADMINISTRACION
DE JUSTICIA.
Clases en Sóller. Titulaciones
exigidas varias. Interesados
llamar noches: Teléfono
292833 para entrevista.

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

SE NECESITA JOVE de 16
a 17 anys per aprenent de fe-
rrer. Horari de 8h. a 12,30 h.
15a 19h. Tfno. 63.28.13.

Se vende FIAT UNO TUR-
BO IE matricula PM-4732-AT,
35.000 Kms. Precio 1.000.000
ptas. Informes: Tfno. 63.01.00.

VENDO máquina expen-
dedora de TABACO. Precio
muy interesante. Modelo Ka-
rachi-16. Tel. 63-15-62.



Els hoteiers soNerics voie° declarar la cocota del Port "Zone d'Interis Turistic"

L'Associació hotelera no vol
pois ni renou

El Port de Saler podria ser decla-
rat "Zona d'Interès Turístic", en el cas
que l'Ajuntament acceptàs la propos-
ta formulada per l'Associació Hostele-
ra de Sóller.

Segons informacions arribades a
"Veu de Saler", aquesta qualificació

suposaria, entre d'altres coses, la
prohibició de circular de nit amb vehi-
cles que produeixin un excessiu nivell
de renou. Al mateix temps, es prohibi-
ria també la realització d'obres amb
maquinària pesada o que produeixi
gran quantitat de pols en suspensió.

Joan Puigserver parlara
de climatologia local

Iniciada la Segona Campanya
de Protecció Civil

Redacció

Aquesta mateixa setmana
s'ha iniciat a Saler la Segona
Campanya de Protecció Civil
que consistirá en conferencies
per a totes les edats a escoles
i llocs públics. La Conselleria
adjunta a la Presidencia, on
s'hi troba Protecció Civil, i
l'Ajuntament de Sóller són els
dos organitzadors. Monitors
de la Creu Roja, persona] de
Ia Comunitat Autònoma i
sollerics seran els encarregats
d'omplir tot un mes d'activi-
tats. Els escolars han estat els
pnmers en rebre una classe
audiovisual sobre el perill dels
incendis a càrrec d'Emili Me-
dina, Cap del Servei de Pro-
tecció Civil. Seguiran altres
xerrades que a continuació
detallam:

• Conferência sobre els
plans d'emergência muni-
cipals i transport de mer-
caderies perilloses a càrrec

de l'esmentat Medina dia 5
d'abril, a les 20,30 h, i a la
biblioteca Municipal. Per a
adults.
• Conferência sobre ph-
mers auxilis a càrrec dels
monitors de la Creu Roja. Dia
19 d'abril, a les 17 y. i a Can
Cremat. Per a la Temera
Edat.
• Conferência sobre pri-
mers auxilis a càrrec dels
monitors de la Creu Roja. Dia
19 d'abri!, a les 20 hores i a la
Biblioteca Municipal. Per a
adults.
• Conferência sobre el
clima a Sóller a cArrec de
Joan Puigserver, collabora-
dor de VEU DE SOLLER i me-
teredeg afeccionat. Dia 26
d'abril, a les 20 h. a la Biblio-
teca Municipal. Pera adults.

La Clausura d'aquesta
Segona Campanya de Pro-
tecció Civil i Educació Vial
acabarà dia 28 d'abril, dissab-
te, al Camp d'en Maiol i a par-
tir de les 9'30 h. Hi haurà un
Festival Infantil.

Inauguració de la nova instal.lació
de campanes a l'Església del Port

G.M.

Passat demà, diumen-
ge del Rain, tendrá Hoc la
bendició i inauguració de la
nova instal.lació de cam-
panes a la Parròquia de
Sant Ramon de Penyafort
del Port a les 11'30 h. del
dematí.

Durant unes setmanes
operaris de Industries
Manc/ús de Valencia, jun-

tament amb personal solle-
ric, han procedit a la subs-
titució de tota l'estructura
de ferro que suportava les
campanes ja que es troba-
va amb molt mal estat per
l'efecte corrosiu de la sala-
dina. L'obra ha costat prop
d'un milió de pessetes.

També s'han realitzat
una serie de millores com
Ia mecanització dels tocs o
el fet que les campanes
ara podran girar.

Avui sera el ncert dels alumnes
L'Escola de Música, oferirà el concert de fi de trimestre. Els

alumnes que aprenen a Ilegir música i a tocar algun instrument
demostraran una vegada més, devant pares i amics, els progres-
sos que fan periòdicament.

El concert d'estudiants serà avui divendres a les sis de l'hora-
baixa, a la sal d'actes de Can Dulce, on ells habitualment assistei-
xen a classe. Estan convidats personalment els parents dels in-
fants, pero poden assistir- hi els amics i persones interessades.

1 2 

Obres
públiques

La teulada de
l'escorxador
està en perd l
de caure

Redacció

Segons un informe
redactat per l'Ajudant
d'obra municipal el
mes d'octubre de l'any
1988, l'estructura de
fusta que sosté la co-
berta de l'escorxador
del canif de les Fonta-
nelles ha experimentat
un considerable des-
plaçament lateral per
excés de carrega de-
gut al Os de la cober-
ta de teula àrab sostin-
guda per Ilenyams de
fusta.

En el mateix infor-
me, l'Ajudant d'obra
afegeix que l'estructura
està corcada a força
de molts d'anys d'estar
a la intempèrie. En un
informe posterior de
l 'aparejador municipal,
Guillem Carbonero,
s'insisteix que la situa-
ció de l'estructura es
precària, i recomana la
redacció urgent d'un
projecte de restauració
de la teulada.

Projecte

En vista que l'Aju-
dant d'obra no podia
redactar el pressupost
de les obres sense
comptar amb el co-
rresponent projecte
tècnic, la Comissió de
Govern acordà la pas-
sada setmana enco-
manar la redacció del
projecte a un arquitec-
te i sol.licitar les sub-
vencions necessàries
per a la seva execució
a la Conselleria d'Agri-
cultura i Pesca, de qui
depèn l'escorxador.

Una vegada cone-
gut l'acord, el Grup
municipal del PSM ha
tramitat una instància
en la que proposa que,
a més de la restauració
de la coberta, s'inclo-
gui en el projecte la
construcció d'un pri-
mer pis intermig i l'es-
cala d'accés correspo-
nent, donat que l'altura
interna ho permet, que
seria destinat a magat-
zem pel material tècnic
de la Brigada d'Obres.

INAUGURACION
EXPOSICION PINTURAS

MARIANO MAYOL
CIRCULO

BELLAS ARTES
A PARTIR DE

DIA 4 DE ABRIL

Redacció

L'Ajuntament de Sóller va
aprovar l'any passat unes orde-
nances per a la construcció que
prohibeixen, precisament, la
realització d'obres en aquestes
condicions a les zones turísti-
ques, entre els mesos de juny a
setembre. Ara, l'Associació Ho-
telera sol.licita
d'aquesta prohibició als mesos
d'abri], maig i octubre.

Biniaraix

Un concert
amenitzarà
Ia Trobada
de Pintors

D'aquí a dues setmanes
es realitzarà la "Trobada de
Pintura Internacional en el
Barranc". Començarà el
dilluns dia 23, i durant una
setmana els participants puja-
ran al Barranc sense lima
d'horari. El diumenge se-
güent, dia 29, serà la diada
oficial, que començarà a les
7'30 del mati i continuarà fins
a les cinc de l'horabaixa.

La novetat d'aquesta edi-
ció es el concert que es farà al
segon pont, i que serà a cà-
rrec del "Quartet Mozart",
compost de dos violins, viola i
violoncel.

Exposició

Com es habituai, les obres
seran exposades a la Capella
de Ses Escolápies, durant les
festes del mes de maig. Hi
haurà tres premis dotats de
100.000pts, 75.000 pts. i
50.000 pts.

Veu local
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Succeït

Al.leguen els hotelers que la
pols i els renous de nit i a de-
terminades hores del dia pro-
dueixen incomoditats als clients
estrangers i són font de nom-
broses queixes.

Platja Nord, S.A.

En aquest sentit, l'Associa-
ció ha sol.licitat la paralització
de les obres que s'efectuen per
part de la promotora "Platja
Nord, S.A." entre els hotels Mar

Bell i Brisas, ja que el renou i la
pols han provocat que una con-
siderable quantitat de clients de
l'hotel Brisas hagi sollicitat un
canvi d'estabhment turístic. Se-
gons fonts del Negociat
d'Obres, l'Ajuntament ha dictai
ordre de paralització dels des-
muntaments que s'iniciaren en
aquell solar la setmana anterior
perquè, segons sembla, tenen
Ia Ilicència caducada i no han
presentat projecte de detall de
les obres a realitzar.

J.C.

La fàbrica embotelladora
de "Sa Font des Teix" fou vic-
time d'un robatori la setmana
anterior. Els fets se produ'iren
presumiblement la nit del
dissabte al diumenge, quan
els lladres entraren al magat-
zem per treure el material
que precisaven per consumar
Ia malifeta. Amb un arquet
asserraren un dels barrots
que protegeixen les depen-
dencies d'administració i
s'introdifiren al despatx.

Robatori a "Sa Font des Teix"
Una vegada a l'interior

forçaren la caixa forte que
contenia unes 350.000 ptes.
seguidament es dedicaren a
fer malbé els disquettes de
l'ordinador.

Avisada la Guàrdia Civi
de Bunyola, alguns dels seu:
efectius es personaren al Hoc
dels fets i aixecaren l'atesta
que feia al cas.

Es dóna la circunstecie
que aquesta empresa sofn
un altre robatori l'estiu pas
sat, si bé les conseqüencieE
no foren tan negatives com
com en aquesta ocasió.

can Capo s.a.
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