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La nivellació del trispol del carter amb la via evitará nombrosos accidents.

Es nivellarà el trispol
de devant el Mercat

El Batle vol regular
els aparcaments

J.C.

El Batle de Deià, Fran -

cesc J. Salas, està dispo -

sat a posar ordre en els
aparcaments de vehicles,
sobretot dels autocars ca-
rregats de turistes que fan
una aturada a la vila. L'ex-
cursió Palma — Sóller — Deià
— Valldemossa no es tan so-
la la primera excursió turfs-
tica de l'illa sinó que, en els
darrers temps, la série de
televisió "Hotel Paradise"
ha posat de moda el poble
de Deià, i els autocars hi fan
una aturadeta per visitar "in
situ" els escenaris naturals
on s'ha rodat la série.

Com a resultat d'aquest
muntatge, els autocars
aparquen onsevulla i de
qualsevol manera i provo-
quen greus problemes cir-
culatoris. Per tal de frenar
aquests abusos, el Batle
està a punt de treure un

decret prohibint les atura-
des a dins el poble, excep-
tuats els autobusos de li-
nia que cobreixen el trajec-
te amb SóIler i Palma.
"Aquest tipus de turisme
-ens digue Francesc Sa-
les- no ens interessa
gens, perquè no deixa
absolutament cap guany
al poble i, en canvi, pro-
voca molts de transtoms.

Multes

Seguin amb el mateix
tema, el Batle digué que es-
tava disposat a aplicar les
sancions administratives
màximes que li atorguen les
noves normes de circulació.
"Senyalitzarem conve-
nientment la via pública
—ens digué Salas— amb
nous discs que prohibei-
xen l'aparcament, i apli-
carem sancions que po-
den arribar a les 50.000
ptes.".

Problemes amb eis autocars en (*almoners de Deli.

El Ple acorda iniciar un expedient disciplinari al Secretari
J.C.

Tots els Partits Politics amb representació a les Cases de la Vi-
la, tret del representat del C.D.S., Miguel Nadal, que es trobava
de viatge, recolzaren la proposta de, la Comisió de Govern d'obrir
un expedient disciplinai al Secretad General de la Corporació,
Manuel Perez Ramos. El Batle done, a petició del portaveu del
G.M.I, una explicació de les gestions que havia fet davant la situa-
ció en que es troba l'Ajuntament a causa de la positura del Secre-
ted de no comparéixer al seu Hoc de feina sense donar cap expli-
cació. La sol.licitud formulada davant el Conseil Insular de Mallorca
per tal de que procurassin un altre Secreted fou rebutjada pel Con-
sell argumentant que no poden enviar-ne cap sense que Perez
Ramos no hagi demanat l'excedència, perquè la plaça de Secretad
es seva. Per tal d'aclarir la situació directament amb ell, l' Ajunta-

ment li va adreçar una carta certificada amb acús de rebut, cornu-
nicant-li que es presentes a una reunió de la Comissió de Govern
per explicar la seva situació i el seu pas que, segons la premsa, fa-
re a l'Ajuntament d'Andratx —la corporació segons el Batle, no ho
sap oficialment—. Manuel Perez Ramos no ha contestat la carta ni
s'ha presentat al seu Hoc de feina i aquest ha estat el motiu de
començar l'expedient disciplinari.

Per part dels socialistes manifestan la seva alegria perquè,
d'una vegada per totes, s'aclarirà aquest tema i s'acabaran les
disputes per als entre el Secretan i el Batle.

El P.S.N/ lanifeste que considerava poc adequada la redacció
de la propobia com un "expedient disciplinari", i que calia mati-
sar-la, ja que abans de saber si efectivament ha combs una indis-
ciplina, no se'l podia acusar. Així mateix mostraren la seva preocu-
pació per l'estat en que queda l'Ajuntament sense Secreted i el
cost que suposarà la tramitació d'aquest  expedient.

G.M.

El pleordinari del present mes d'abril
a. c_ ordà la compra de dos camions adequats

arper la recollida de fems de ca a la municipa-
lització d'aquest servei i a la millora del mateix.

igualment s'acordà per unanimitat incloure
en el Pla d'Obres i Serveis la compra
d'aquests vehicles i una obra pel següent or-
dre de prioritat:

• 1.— Adquisició de dos camions per a la
 . _.

Ciclisme

566;-41 Mini 47 	 75 Ptes.I WY
Deià

Veu de
Obres

oila
Setmanari Independent d'Informació Comarcal

recollida de ferns, amb un pressupost de
8 569.792 pessetes pet primer i de 7.764.557
pessetes pel segon.

• 2.— Anivelació de l'Avinguda Cristóbal
Colón i la via del tramvia davant el mercat mu-
nicipal amb un pressupost de 3.800.000 pes-
setes. Si el Consell Insular aprova la inclussió
d'aquestes compres i aquesta obra en el Pla
d'Obres i Serveis d'enguany l'Ajuntament de
Sóller haurà de pagar entre el 40 i el 50% del
pressupost, uns 8 ô 9 milions de pessetes,
mentre el CIM aportarà la resta.

Nova associació Ajuntament

de veins a
l'Horta

Federació...", el President
del citat Organisme, Antoni
Va//on, ha optat per concedir, i
incloure dins el Calendari Ba-
lear, totes les dades de les Cur-
ses Clàssiques solleriques de-
manades per l'Entitat Local.

De moment s'han aprovat i
concedit al Club Ciclista "Den-
fesora Sollerense" (á pesar
d'haver—se de retardar una
setmana la Volta a Eivissa per a
juvenils, de caràcter Nacional)
les següents proves:

Dia 13 de Maig: "XXIII

Caries Constantino Mas,
President del Museu de Glen-
cies Naturals de Sóller, metge
digestõleg i prestigiós expert en
l'identificació i l'estudi dels bo-
lets, ha estat anomenat per
l'Ajuntament Pregoner de les Fi-
res i Festes de 1990.

Amplia entrevista a planes
centrals.

Obres

Malgrat tot,
aquestes obres

no s'aturen
Redacció

La polèmica obra que
s'està fent al carrer de
IA/queria del Comte no
s'ha aturat, malgrat totes
les ordres rebudes per
part de l'Ajuntament.
L'obra compta, de mo-
ment, amb un expedient
d'infracció urbanística,
una ordre de paralització
i una denúncia davant el
Jutjat per "desacato a la
Autoridad". Les obres
continuen com si res ha-
gués passat, amb la re-
cent instal.lació d'una
grua de grans dimen-
sions i l'obertura d'un
camí per la banda del
darrera, per dins un hort,
després d'haver Ilevat un
grapat de tarongers per
poder-la construir.

Per altra banda, les
queixes dels que utilitzen
normalment aquest ca-
rrer de cada dia se mul-
tipliquen a causa de les
molèsties que ocasiona.
Una veina es va personar
a la nostra redacció quei-
xant-se de que en el
moment de llevar els tau-
Ions, no tenen cap mira-
ment amb les taxes que
cauen al mig del carrer.

Redacció

Al final ha triomfat el
senyl

Davant les continues pres-
sions per part del Club solleric
"Defensora Sollerense", arriba-
des als extrems d'amenaçar al
Màxim Organisme Balear de
"no organitzar cap cursa
ciclista durant la temporada
de 1990, degut a les contra-
dictòries, incomprensibles i
incongruents postures de la

Campionat de les Balears de
Muntanya, pera Juvenils"

Dia 19 d'Agost: "XXIV Ruta
Turistica Ciutat de Seller"
per a Aficionats.

Do 16 de Setembre: "XIV
Campionat de les Balears de
Muntanya" per a Veterans.

Dia 4 de Novembre "XIV
Baixada a Seller", marxa
cicloturista per a totes les
categories..

Dia 2 de Desembre: "V
Ciclo-Cross Son Angelats",
cursa per a totes categories.

Dies enrere va quedar
constituida formalment l'Asso-
ciació de Veinats de L'Horta.
Aquesta mateixa setmana els
seus membres es presentaren
l'Associació davant el Batle
per tal d'explicar-li els seus ob-
jectius. De moment funciona
en règim de gestora fins que
els més de cent afiliats elegei-
xin en assamblea la junta di-
rectiva.

L'objectiu d'aquesta asso-
ciació no es altre que el de
vetllar pels interessos de la
seva barriada.

La "Defensa Sollerense" aconsegueix incloure en
el Calendari Balear totes les curses solleriques
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Divendres.

Avui dia 13, divendres sant,
St.Joan de Vallcarra i St. Her-
menegild.
Demà, dissabtesant, St. Elm.
Diumenge, dia de Pasqua,
Sta. Jereinima Dolç.

Costumari

St. Joan de Vallcarra
va fer la penitencia de
menjar sols pa i aigua
durant set anys. Ell
mateix s'ho havia impo-
sat quan es va penedir
d'haver matat una puça
que li picava, i el mortifi-
cava. St. Hermenegild
fou el terror dels moros:
Quan ell treia l'espasa,
quien corn a mosques.

Avui divendres sant
sembrau el julivert i el dia
de Pasqua menjau pana-
des.

1 El Temps
Estació de sa Vinyassa

Abril plug*
fa l'any ric
i profitós

Temperatures
	

Pluja
Máxima 18,6 dia 7
	

41'8 litres dia 9
Minima 4,6 dia 10 3,2 litres dia 10

Aquesta vegada no ens podem queixar. De quaranta a
cinquanta litres per m2. ha estat la pluja caiguda en poc
mésd e 48 hores a la nostre vall, i molt més intensa, com
sempre, la registrada a l'observatori de Son Torrella, que ha
pssat els setanta litres.

Fins i tot, el dimarts mati va rompre l'auba amb el Puig
Major nevat, aim') si, sols va aferrar el cap damunt de tot.

Aquest període de mal temps ha estat provocat per pas
d'una borrasca procedent de l'Atlàntic, i que després de
passar pel Sud de la Peninsula passa pel Mediterrani.

Dita perturbació ens arriba amb vent del Sud-Oest, pare)
una vegada que va haver traspassat les Illes Balears el vent
va girar cap al Nort, fet que va provocar una petita irrupció
d 'aire fred i que dona aquesta petita nevada a les altures.

Aquesta situació meterorolbgica que hem patit, es la que
més pluja ens sol donar al llarg de l'any, però ata feia molt de
temps que no es produia. Esperem que a partir d'ara sovin-
tegi més aquest tipus de temps i així poder tenir una Prima-
vera bastant humida.

SETMANA SANTA
1990

Sector Pastoral de Sóller
Horari de les celebracions

-DIVENDRES SANT-

8,30 h. Sant Bartomeu: Laudes solemnes.
15,00 h. Sant Felip Ned, Fomalubc Via Crucis.
16,00 h. Monestir del l'Olivar.
17,30 h. 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 Baptisme
20,00 h. Biniaraix i Delà.
21,00 h. L'Hortai Fornalutx.
21,30 h. Port.
22,00 Convent.
23,00 Sant Bartomeu.

-DIUMENGE DE PASQUA-

9,30 h. Sóller: Processó de l'Encontrada i Eucaristia solemne.
10,00 h. Fornalutx i Deia: Processó i Eucaristia solemne.
12,00 h. Biniaraix, L'Horta, Port: Eucaristia solemne.
18,00 h. Monestir de l'Olivar: Eucaristia solemne.

PRECESSONS
SOLLER: Divendres, 2030, h. Sermó del Davallament

(Mn. Joan Simonet) i Preccessó.
FORNALUTX: Divendres, 21 hores.
DEIA: divendres, 20,30 hores.

Mort i resurrecció
Un erro u una amenaça que sovint ha

acompanyat la vida dels creients es haver
desunit la vida i la fe.

La fe cristiana que brota de la Pasqua,
dels pas de Jesús per la creu i la mort cap a
Ia vida, es un ressuscitar de tota l'experièn-
cia i l'existència humana, es el ressurgir a
un món nou.

El Divendres Sant, amb Jesús a la creu,
s'hi troben també crucificats els infants i
grans que moren de fam, els malalts i justs
que pateixen, totes aquelles realitats hu-
manes a la vegada tan inhumanes... S'hi
troba també crucificada la natura, la ciència,
Ia política, la poesia, el progrés... quan no

serveix la causa de l'home, de cada home.
La Pasqua es el ressuscitar, amb Crist,

a la solidaritat i la germanor, a la salut i la
festa, a la bellesa agraida i contemplada per
Ia creació, al futur i l'esperanza que Jesu-
crist a inaugurat. La Pasqua es, en definiti-
va, una nova manera de ser home, d'estar
enmig del món, de fer progressar la vida i la
histeria de tots.

Crist Ressucitat n'és la Ilavor del món
nou, de la vida nova; per aim!) Pasqua es
una lluita. I n'és també el fruit: per això Pas-
qua es una Festa.

Llorenç Lladó Calafat

VEU D'ESGLESIA
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Notes de Societat

as 	 si 	 so

Sorteig d'ahir dijous,
dia 12de abril

2	 4 	 19
27	 31	 40
—Comp. 38

II] ein.c.e.
Dijous,12-abril 	 09.751

Dimecres,11-abril 	 74.795

Dimarts,10-abril 	 63.260

Dilluns,9-abril 	 99.018
Divendres,6-abril

50.021 	 (Serie 046)

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

Traus

Trau's, és una nova boti-
ga del carrer de la Lluna.
S'inaugura divendres passat.
Es una tenda que ofereix una
extensa gama d'articles de
vestir.

Cuida la roba de la gent
jove. S'hi troba també una
varietat de detalls per deco-
rar el vestit.

Té un espai modern i or-
ganitzat.

Anim pels seus propieta-
ris, i bona envestida.

Alumnes

Alumnes de Segona
etapa de l'escola del Con-
vent s'han interessat per co-
nèixer el funcionament del
nostre setmanari.

Visitaren la redacció i fe-
ren d'entrevistadors als
col.laboradors de "Veu de
Sóller".

La curiositat i interés
d'aquests joves, els descobri
els petits secrets del perio-
disme local, fet des de Sóller i
per als sollerics. Composició,
personal, histeria i redacció
foren els principals caires de
Ia conversa.

Expo Piel

Expo-piel, la botiga
inaugurada divendres pas-
sat, situada al començament
del carrer de Sa Lluna, ens
brinda un gran sortit de sa-
bates per home i dona, i
accessoris del vestir com
són ara les bosses i els cintu-
rons.

Els productes venen di-
rectes de fàbrica i hi ha una
gran varietat de models en
un espai de tenda totalment
renovat.

Desitjam un bon encert.

Inaugurado del
taller Pau i Marc6

Diumenge passat tingué lloc
a les 17 hores, la inauguració
del nou taller de reparacions
PAU i MARCÈ. Aquest nou
taller esta ubicat en el carrer de
sa Mar 128, i a riles de les repa-
raclons més habituais esta es-
pecialitzat amb injecció elect&
nica i venda i muntatges
d'equips de competició i amor-
tiguards de reconegudes mar-
ques. Té servei de neumatics i
en un termini breu de temps vo-
len donar el servei de netetja de
vehicles.

Aquest taller dona dos !loos
de feina i es propietaris afirmen
que si ses coses van bé les
podrien ampliar. Volem encorat-
jar als nous empresaris i desit-
jar-lis els més grans éxits.

PUNTS DE
VENDA

Sólier: Estanc de Raça.
Can Godo.
Can Pere Lluc.
Can Calatayud.
Calabruix.
Can Miguel Uauner.
Botiga Sa Creu
Botiga Ca na Marquès

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

Papelería Chachi.
Fomalutx: Can Corona.
Deià: Es Fom.
Palma: Quiosc del Bom.

Estanc Plaça Fleming
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1989: Quasi set milions
de pessetes per als
sous dels regidors

Redacció

Vint-i-un regidors desfilaren l'any passat pel nostre
Ajuntament, i a pesar de que aparentment no hi ha un
duro, el pagament dels seus sous va representar una
despesa de quasi set milions de pts. Vegeu aquí lo
que pagarem els sollerics a cada un:

Antonio ARBONA COLOM 	 1.180.000
Amador CASTAÑER NOGUERA 	 619.000
Jose MORA SALETAS 	 435.000
Miguel JAUME PALMER 	 559.000
Gabriel CABOT MATAS 	 599.500
Antonia CABOT TOMAS 	 636.000
Guillermo MAYOL SOCIAS 	 702.000
Antonio VALLCANERAS COLL 	 471.000
Miguel PUIG PASTOR 	 212.000
Joaquin REYNES TRIAS 	 217.000
Maria HERRERO GUAL 	 118.500
Andres PIZA MAYRATA 	 144.000
Antonio GARAU COLL 	 96.000
Jaume COLOM ADROVER 	 96.000
Andreu PONS FRAU 	 109.500
Teresa CASTAÑER BELTRAN 	 31.500
María—A. COLOM PASTOR 	 184.500
Miguel GUAL PONS 	 119.000
Joan CASTAÑER I SASTRE 	 76.500
Lucía OLIVER COLL 	 100.500
Placid PEREZ PASTOR 	 15.000

TOTAL EJERCICIO 1989 	 6.721.500

La reforma c irculatòria
no es tractà al ple

Redacció

El punt de l'ordre del dia del passat ple del consistori
referent al possible canvi de la reforma circulatória que
van sofrir alguns carrers del casc urbà de Sóller el passat
mes d'agost va ser retirat i posposat per una altra ocasió.

A finals del mes de març entrà a l'Ajuntament l'infor-
me tècnic que ha elaborat l'inspector de circulació vial de
la "Jefatura de Tráfico" a petició del Consistori. Abans de
ser sotmès novament a la consideració del ple, la Comis-
sió de Governació l'haurà d'analitzar i d'emetre el seu pa-
rer.

En el transcurs del ple, el president de la Comissió,
Miguel Gual, convidà als representants dels comerciants
a participar en aquesta reunió de la comissió.

A l'entretant, els comerciants s'han organitzat en una
Associació de Veins i estan preparant una proposta al-
ternativa que sera presentada pròximament a l'Ajunta-
ment i sera incorporadatambe a l' expedient.

Ajuntament

Les cantants de la Coral mostraren el nou vestuari.

La Coral de Stoller presentà
un repertori de música sacra

M.I.

Diumenge passat la Coral Promusica Chorus,
dirigida per Caries Ponseti, dona el concert de
Pasqua que ja havíem anunciat. Tot ell va estar
dedicar a música religiosa, de diferentes époques
de la histeria.

Del programa destacaren dues obres que per
Ia seva composició es diferenciaven de les de-

més: "Resonet in Laudibus" cantada a dos cors,
aprofitant les capelles laterals de l'església del
Convent, i la darrera del programa que fou "0 vos
omnes qui gaudetis", cantada pel cor i tres solis-
tes: Txi Jiménez, Paula Bauza i Pep Munar. El
públic sorprès, demana amb forts aplaudiments
que es repetis aquesta darrera obra.

Extramusicalment, hem de reflexar cronicar
que les soprans j contralts, es presentaren amb
un nou uniforme, discret i acertat en el color.

Treball

Convenis amb l'INEM per a la creació de flocs de feina

COMUNITAT DE PROPIETARIS D'AIGUA
DE LA FONT DEL BARRANC

AVIS
Es convoca als propietaris d'aigua de la font del Barranc a la Junta
General que es celebrarà el dilluns dia 23 d'abril de 1990, a les 19,30
h. en primera convocatória, o a les 20 h. en segona, a la mala d'actes
de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i Estalvis, Placa d'Espanya, 1.

El President
Antoni Frontera Rullán

GUARDERIA SANTA TERESA
MATRICULA ABIERTA

A PARTIR DEL MES DE SETEMBRE
S'ACOLLIRAN NINS DESDE 5 MESOS

C/. Santa Teresa. 	 Tfno. 63.30.85.

Transports
C. SASTRE

Gas-oil per calefacción
a domicili

Tel. 63 30 49 / 63 03 87

ELECCIO DE LES VALENTES DONES 1990
Amb motiu de felecció de les Valentes Dones 1990, l'Ajuntament de Sóller convoca un concurs de redacció que tracfi un tema de %Der,

com a prova previa de selecció entre els aspirant& La redacció es podra fer en catalã o en caste114 amb un maxim de cinc folis, haura d'anar
si,gnada amb el nom, llinatges aclreca de l'autora. El termini d'adminissiO acaba el dia 26 d'abril d'enguany.

Les redaccions podran ser presentades a les oficines d'Informació i Turisme de Miler o del Port. El resultat d'aquesta selecció es comunica-
raoportunament

Seiner, 9 d'Abril de 1990
EL BATLE,
Signat: Antoni Arbona Colom.

CONCURS DE REDACCIO Ale MOTIU DE LA FESTA DEL LLIBRE
L'Ajuntament de Sóller convoca un concurs de narrativa curta, en català o en castellà, amb motiu del

Dia del Llibre i d'acord amb les normes següents:

1.- S'estableixen tres categories:
1 a.- d' 1 1 a 14 anys.
2a.-de 15 a 17 anys.
3a.- A partir de 18 anys.

2.- Els treballs no poden passar de sis folis mecanografiats i escrits a doble espai.
3.- El tema es lliure.
4.- El termini de presentació dels originals acaba dia 28 d'abril d'enguany.
5.- Es poden presentar els trebails a (es oficines d'Informació i Turi3me que té l'Ajuntament a Sóller i

al Port. Juntament amb l'escrit s'ha de presentar el nom, adreça i número de telèfon.
6. • Hi haure, tres premis per coca categoria. Els premis consistiran en un lot de llibres.

El jurat decisor estare, constituit per ia Comissió de Cultura de l'Ajuntament, la qual padre, sol.licitar
amb aquest fi l'assessorament de les persones que consider! pertinents. El veredicte sere, anunciat en el

transcurs d'un acte públic que es comunicarà pròximament.

killer, 9 d'Abril de 1190.
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Ajuntament

Tots els
funcionaris
municipals
cobraran
prolongació
de jornada

J.C.

En el darrer Ple muni-
cipal es va acordar donar
un complement de pro-
ductivitat a tots aquells
funcionaris que facin una
prolongació de la jornada
laboral fins a les 40 hores
setmanals, ja que actual-
ment la jornada està fixada
en 36 hores. Les remune-
racions es distribuiran de
Ia següent forma: 14.000
ptes. pels Auxiliars, Poli-
cies Locals i personal de
Brigada d'Obres; 18.000,
pels caporals de Policia,
Administratius i d'altres
empleats de la mateixa ca-
tegoria i 23.000 pts pel
Sergent de la Policía Muni-
cipal, Caps de Negociat,
etc.

Pera tothom

La proposta que se
sotmetia a ratificació pro-
posava la concessió de
gratificacions als membres
de la plantilla de la Policia
Local, però fou rebutjada
pels partits del P.S.O.E i
P.S.M. dient que es po-
drien crear greuges com-
paratius respecte als altres
funcionaris. Els nacionalis-
tes deixaren clar que el
plus acordat no es podia
considerar una gratificació,
sinó un Complement de
Productivitat que afectava
a la totalitat dels funciona-
ris que fan jornada prolon-
gada, i per part de tots els
grups fou aprovat així.

El Batle va explicar que
la seva intenció era que
començassin a cobrar
aquest plus de productivi-
dad a partir d'aquest mes,
sense haver d'esperar
l'aprovació del conveni
col.lectiu que s'està nego-
ciant. D'aquesta manera
no s'hauria de pagar tot
d'un cop.

Música sacra

J.C.

L'Ajuntament ha ratificat
l'acord de la Comisió de Govern
sobre la firma d'un conveni de
collaboració amb l'INEM per a

financiació dels salaris del
personal auxiliar del Centre Sa-
nitari.

Aquest exercici sera el da-
rer que l'Ajuntament s'haurà
de fer càrrec de finançar agues-
tes despeses, ja que un cop
que sigui declarat Centre
d'Atenció Primaria, sera l'INSA-
LUD qui farà front a les despe-
ses del personal labora].

Estació transferidora

A través d'aquest conveni,
l'INEM financiara els salaris del
conserge i dels dos administra-
tius, com en anys anteriors,
més un auxiliar en pla experi-
mental que actuara com a aju-
dant de l'Assistent Social.

També s'acordà la sol.licitud
de cooperació amb l'INEM per
finançar els salaris de la con-
tractació de tres operaris que
ajudaran a la Brigada d'Obres a
Ia construcció de l'estació
transferidora de ferns de Sa Fi-
guera. Pel mateix tema del
ferns, el Batle va presentar una
mode) d'urgencia, per a l'apro-
\facie' de les bases que regiran

el concurs per a l'adjudicació
durant 3 anys prorrogables el
servei de transport i eliminació a
un abocador controlat dels
ferns de Sóller. A les bases
s'inclourà que per part del con-
cessionari del servei, i fins que
l'estació transferidora no estigui
Desta, haurà d'habilitar per
compte seu un sistema per ca-
rregar els camions.
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Aquest treball escolar ha practicat les parts d'una noticia, tal corn
hate "Veu de Sóller: genèric, prentular, titular, davantal, autor,

escrit, Notre cursiva, paraules destacades i peu de foto.

Alumnes del Puig treballen
i estudien la premsa local

Redacció

Aquestes dues darreres setmanes de trimestre, alumnes
de setè i vuitè d'EGB del col.legi públic Es Puig acaben de
treballar i estudiar els dos periòdics locals: "Veu de Sóller" i
"Sóller". Aquestes activitats s'han incloses dins el programa
de català. del Cicle Superior i ha estat dirigit per Jaume Al-
berti.

Amb el nostre setmanari, "Veu de Sóller", s'ha fet pràctica
de composició i d'elaboraciô de noticies, vegent: clases
d'escrits, parts d'una noticia, tipus de pàgines i Ilur impor-
tància, i personal que porta endavat un periòdic. Sobre les
caracteristiques de la informació, s'han destacat els "ma-
naments" de tot bon periodista: actualitat, interés, veraci-
tat, claredat, brevetat i precisió; i que una bona noticia
sempre ha de respondre a les preguntes: què?, qui?, quan?,
com?, a on?, i per què?.

Amb el "Sóller", i dins el programa de "Història de
l'Idioma", s'ha pinzellat el temps històric que ha viscut i el
pes específic que ha tengut: relació amb els "emigrants"
sollerics i defensa de la nostra Ilengua, amb la secció lite-
rària "De l'agre de la terra".

Per a poder realitzar aquesta tasca, "Veu de Sóller" ha
posat a disposició tots els seus mitjans.

Ternelles passat per aigua
P.P.

Ja es pressentia un dia plu-
jós quan els catorze marxaires
sollerics que havien de partici-
par a l'excursió que el grup Es-
tol Vidalba havia organitzat a
Ia vall de Temeiles empren-
gueren el canil de Pollença. A
Ia sortida de la vila pollencina
encara no plovia, però just
quan els excursionistes s'atu-
raren a berenar caigué la pri-
mera ruixada No hi hagué gai-
re temps per pensar-hi, i deci-
diren tomar arrera ràpidament i
dirigir-se en cotxes cap a Lluc,

on aconseguiren cobri a les
porxades, feren foc, s'eixuga-
ren una mica, dinaren i feren
tertúlia fins hora de partir. Ter-
nelles no va ser propici en
aquesta ocasió...

La Serra

Per la segona festa de
Pasqua, dilluns que ve, s'or-
ganitza una excursió en auto-
car fins a Son Torrella. D'aqui,
a peu cap a l'Ofre, Coll des
Jou i estació telefònica de la
Serra, i baixada pel bosc de
s'Arrom. La sortida a les 7,30
des de la plaça d'Amèrica.

Excursions a peu

Subvencions

Vlig milk) del CIM per a la Fira
J'Artesania de Mier

Tercera Edat

Excursió pels municipis
del nord de l'Illa

J.S.

El passat divendres dia 6 l'Associació de la Tercera Edat
sorti d'excursió cap a Uuc, on es va fer una berenada de tartes
de poma i la visita obligada a la Mare de Déu. Seguidament
anaren cap al Port de Pollença, Alcúdia i el seu port per visitar
els Ilacs major i menor. Passaren per l'albufera cap a Can Pica-
fort on visitaren el poble, la platja i el port esportiu. ARA feren un
dinar de barbacoa. Ja a Muro, els rebé Jaume Maim& presi-
dent de l'associació de tercera edat de la localitat, qui els mos-
trà el poble i el local d'aquella associació. Després el sacristá
de la parroquia els explicà diverses anecdotes del Temple.
També visitaren la secció etnolágica del museu.

Trobada
Per altra banda es recorda als socis que el dijous dia 19 a

les 16 h. del capvespre a Can Cremat hi ha una trobada amb el
Mn. Ramon Lladó i a les 17 h. amb Protecció Civil.

Entrega de fotografies per
a la "Mostra Ciutat de Sailer"

M.I.

Fins el dia quatre de maig tots els interessats, professionals i
afeccionats podran presentar les seves fotografies per participar
en la XI Mostra de Fotografia "Ciutat de Sóller" que organitza el
grup teatral "Nova Term "a I 'Ajuntament.

Els autors podran presentar un màxim de tres obres, en blanc i
negre, color o qualsevol altra técnica. Les fotografies seran de te-
ma Iliure i no han d'haver-se exposat en anteriors mostres.

Durant els dies de la Fira la mostra estaré oberta a la Sala d'Ex-
posicions de l'Ajuntament, des del dia deu fins al quinze.

Teléfono 63. 22.01

EXPOSICION Y VENTA:
C/.HermanoBianor,ril

MI10151 LANCIA
garaje
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TALLER MECANICO121 COLOM

... el lujo por el lujo
sencillamente!

linea de prestigio

Avance moda en corseterfa -
lencería - trajes de bario y bikinis

BOUTIQUE

Calle Cristóbal Colón s/n - Tel. 63.33.95 - SOLLER

PANADERIA Y PASTELERIA

TOLO TRIAS
ESPECIALIDAD EN ENSAIMADAS

RELLENAS

Calle Rectoría, 1 - Tel. 630042 - SOLLER

Confecció i instal.lació
de cortines i barres.

Especialització en decoració
de hotels i apartaments

caTtyli oliver
Carrer Lluna, 25-631288—SOLLER

Sábados por la noche música en vivo.
(Guitarra española)
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Deià Ensenyament Protecció Civil   

Adjudicades les obres de
Ia pista poliesportiva

P.P.

En el darrer Ple ordinari de
l'ajuntament de Deià, la Corpora-
ció acordà concedir les obres de
construcció de la pista poliespor-
tiva a l'empresa CONSPORT, S.A.
La concessió es feu per adjudica-
ció directa, ja que la subhasta
prévia havia quedat deserta.

La pista

El projecte definitiu, que fou

J.B.

El Conseil Insular de Mallorca,
I través de la seva Comissió de
'ornent, va aprovar destinar la
juantitat de 10.800.000 pts., a les
ires d'artesania que tindrán Hoc a
lallorca durant l'any 90.

Aquest es el cas de la Ill Fira
■rtesanal de Sóller, a celebrar el

inclós dins el Pla d'Equipaments
Esportius de l'any 89, té un cost
total de 7.585.691 ptes., si be en
aquests moments tan sols es
construirá una primera fase con-
sistent en l'acondicionament
d'una pista poliesportiva de
formigó porás i uns petits vestua-
ris que posteriorment podran ser
ampliats.

La pista estará situada a
l'esplanada que hi ha baixant a
l'embotelladora, i esté previst que
pugui servir de pati de jocs i es-
barjo a la futura escola d'E.G.B.

més de maig, i que comptaré jun-
tament amb la de Ses Salines,
Binissalem i Pollença, amb una
ajuda de 500.000 pts.

De la resta dels doblers, les
majors ajudes corresponen a BA-
LEART (5.000.000) i a Sa Fira del
Fang de Marratxi (3.000.000) a
quantitats més petites a Sineu,
Lloret i cinc Fires més a determi-
nar al llarg de 1990.

J.B.

El servei de Protecció Civil
del Govern Balear, va instalar
el passat diumenge, una ruta
de rescat a "Sa Fosca", amb
l'objecte de que, en cas d'ac-
cident se pugui actuar amb
rapidesa.

En total s'han instaliat 100
metres de corda i uns 50
"spits", que se podran utilitzar
per l'anclatje de cordes i per

pujar les camilles.
En l'installació d'aquesta

ruta de rescat, primera actua-
ció d'aquest tipus, del Servei
de Protecció Civil, han partici-
pat sis persones expertes, que
col.laboren habitualment amb
aquest departament.

Proximament, aquesta ruta
es senyalitzarà i s'instatlaràn
cartells que advertiran del po-
nil que entranya l'excursió de
Sa Fosca, aixi com els teléfons
a utilitzar en cas d'accident.

Una ruta de rescat a "Sa Fosca"

Plats preparats

LES GOURMETS
Pollastre a l'ast

Obert diumenges

Placa Mercat. Teléfono 630309



La brega del pastor de Muleta
Placid Pérez

Estam a dia 13, segon dilluns de fe-
brer de l'any 1309, a posta de sol. Un dia
d'hivem com molts d'altres a l'alqueria de
Muleta on madona Geralda, la muller d'en
Jaume Deye, feineja dins l' alberg familiar
mentres la seva fille Salvadora i la criada
Brunissenda seuen a la carrera. Passa en
Simó Jofre, el pastor, que ha arreplegat
les ovelles i, ran-ran la paret del veinat,
les mena al corral on menjaran alfals sec i
passaran la nit.

Poc després madona alça el cap i veu
sortir de ca-seva en Pere, el fill del seu veí
Pere de Valls, que es dirigeix cap a n'en
Simó "e parlava amb ell no sap gué". Ma-
done no eis presta gaire atenció í segueix
feinejant: encara li resten a fer moltes fel-
nas i la Hum vamancabant.

Transcorren només uns segons
ahans d'escoltar les dues joves que la
criden implorant:

-"Madona! Madona! Correu, que lo fill
den Valls se baralla amb en Simó, e ha
tret locoltell!".

Madona Geralda s'esvera: surt raben-
tada de la casa i, mentre corre acanalada
cap als dos joves, veu com en Pere "tenia
lo coite!! tret e anava punyent adès-adès
lo dit Simó, e lo dit Simó defensava's amb
un bastó". En un tancar i obrir d'ulls
s'acosta als dos joves que es barallen "e
parti-los així com pot, pren lo fill d'en
Valls per la mà, e amena-lo-se'n avall"
cap a ca-seva. La situació este salvada.
No ha passat res...

0 sí que ha passat: qualcú denúncia el
fet al Batle: la brega amb armes tretes
contra qualsevol persona "amb acordada
pensa" es un fet que posa en perill la
convivencia de la comunitat i, com a tal,
este penada per la Ilei. El Balle, en atribu-

ció de les competencies judicials de que
gaudeix, mana interrogar sota jurament a
tots els implicats:

• Els testimonis de madona Geralda i
sa fille Salvadora no proporcionen gaire
informació a la causa.

• La declaració de la criada Brunis-
senda, en canvi, proporciona els possi-
bles antecedents de la baralla. Simó, el
pastor, li ha contat coses que diuen molt
poc en favor del fill del veinat: una vegada

li digue que en Pere de Valls li havia pro-
posat "si poria haver un anyell d'aquells
que menava, e que el se menjassen se-
cretament en la sua alqueria", i que ell li
havia respost que "no en faria res, ne vo-
ila esser fals ne 'ladre de res de son sen-
yor, e que ja Déu no volgués que ell fos
traidor a son senyor ne el consentis en tal
cosa".

En una altra ocasió iambe li havia con-
tat que en Valls havia fet insinuacions

deshonestes a n'en Simó a propòsit
d'ella mateixa:

-"Aquesta macipa, na Brunissenda
seria'm bona de merdosa: que jo

Ia pogués haver e dar-li'n de veres!".
En Simó havia sortit en defensa de la

serventa:
- "No ho crec, que no és fembra  d'ai-

xò, que merdosa no és, ne hi ha res a
fer!".

• L'interrogatori d'en Simó, el pastor

ofès, aclareix els termes de la conversa
que done Hoc a la brega. Allò que havia
tret de polleguera el fill d'en Valls era que
ell l'havia descobert de po que li havia
dit", i havia advertit la família "que's guar-
dassen del bordalló d'en Pere de Valls,
que volenterels enganaria".

- "Simó	 digue en Valls quan ho sa-
bé-, per gué mescles mal entre mi e los
Deyans, ne Ilur germana?".

I ell li conteste:

-"E com sabets vós si ho he dit jo?".
-"Callats-vos-en"-li replicà en Valls-.

I tregué el punyal per ferir-lo...
• El darrer en prestar declaració es

en Pere de Valls, l'agressor, qui, en ter-
mes generals, ratifica les declaracions
dels anteriors, pero afirma que la baralla
sorgí a causa del ramat: el dia en qüestió,
mentre adobava la bardissa de la partió
per tal que les ovelles dels Deye no en-
trassin dins ca-seva, digue al pastor:
"Guardau-vos bé que el bestiar no fassa
mal als blats que tenc aquí sembrats". I,
tot seguit, el pastor l'envestí amb un ga-
rrot "e l'encalçà amb lo bastó tro a la seva
olqueria". Nega també que hagués tret el
punyal, i afirma que "ne havia coltell,
espasa' ne nus armes vedades perquè
pogués fermai".

Tot plegat, les declaracions eren con-
tradictenies, però l'interrogatori havia
conclòs i el cas quedava vist per sentèn-
cia. Quine fou aquesta sentencia es qües-
tió que roman, de moment, en el secret
de la petita histeria de la nostra Vall.

NOTES:

Els fets i els noms que s'esmenten en
aquest relat són verídics. Es tracta del
procés judicial mes antic referent a Sóller
que hem pogut localitzar fins avui. Les
dades s'han recopilat a l'Arxiu del Regne
de Mallorca, signatura AH- 5014, foli 99.

Vocabulari: Alberg = vivenda, caseta;
Coltell = ganivet, daga; Merdosa = amant,
amistançada; Volenter = decididament,
tenaçment.

Adhesió als "Amics de
l'Entorn de &Mer"

L'Agrupació local del PSM-EN i les Joventuts
d'Esquerra Nacionalista (JEN) s'adhereixen a la
proposta llançada des d'aquestes planes per tal
d'obligar a l'empresa "Concesionaria del Túnel de
Sóller, S.A." a sol.licitar la Ilicència d'obres i a pa-
gar les taxes municipals corresponents derivades
de la construcció del Túnel de Sóller a la seva bo-
ca nord, que es troba dins el nostre Terme Muni-
cipal.

També recolzam i ens adherim a la proposta
de neteja i acondicionament del Torrent Major, a
l'altura del Pont den Valls, i feim vots perquè la te-
rra, pedres, arbres i demés material abocat dins el
torrent no produeixi danys, cas de que les pluges
es mantenguin i provoquin una revenguda del
cabdal del torrent.

Agrupado del PSM-EN

En contra del Port Esportiu

ELS
VERDS

o S A •
N. I. F. A. 07002827CASA FUNDADA EN 1900

TEL. (971)630168
W*8 o 12y de 2a 6 excepto sábadosy chas festivos)
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La petita història de la ',mira Vall

COMUNICATS

Excursió al Pont d'en Valls
I netega del torrent

Dissabte, Assemblea Verda

La Segona Festa de
Pascua es per a molta
gent un bon dia per anar
d'excursió, compartir les
panades i el temps. Per
això els "Amics de l'Entorn"
vos volem convidar a les
activitats organitzades pel
proper dilluns, dia 16
d'abril.

Ens aplegarem tots
a Plaça a les 10 h. del
demati per partir, a peu
o en bicicleta, cap el Pont
d'en Valls. Una vegada
aile realitzarem l'acte
simbòlic, de protesta i
sobretot per demostrar la
nostra voluntat de fer fei-
na per defensar l'entorn
de Sóller, de treure del
torrent la terra, les pedres
i les branques que hi han
caigut pels treballs de
perforació del Túnel.

Fet aixó, partirem a
dinar al nostre Port (a la
zona de platja on es pre-
Ulm construir el port es-
portiu) a compartir el
pa-butxaca que durem
tots. En haver dinat, tots
junts anirem a penjar car-
tells amb el lema "Sóller,
on vas?" a totes les obres
que provoquen el desga-
vell incontrolat de l'urba-
nisme del Port de Sóller.

Vol esser una diada
de festa, una excursió
ciclista per aquelles zones
naturals del nostre poble
que estan més amenaça-
des. La nostra intenció es
protestar per la falta de
respecte que pateix el
nostre entorn, i sobretot
obrir els ulls a aquells que
creuen que aquesta si-
tuació de descontrol és
normal i profitosa. Sere el
començament d'una
campanya amb aquesta
intenció i que arn- b el lema
"Sóller, on vas?" vol com-
plementar les accions fe-
tes fins avui. Per això, hi
hem convocat als mitjans
de comunicació de la
nostra Vall i de la resta de
Mallorca perquè s'en fas-
sin ressó.

Hi estau tots convi-
dats a aquesta Segona
Festa per defensar el
nostre present i el nostre
demà. Si hi estau interes-
sats, podreu demanar
més informació a la
Taule de Treball que hl
heur& dissabte (14 ,-
d'abril) a partir de les 11
h. a Plaça. Salut i fins
dilluns!.

"Amics de l'Entom
de stase

L'Assemblea Verda del
dia 10 de març de 1990, es
manifesta en contra del pro-
jecte de construcció del
port esportiu al Port de
Sóller, presentat per "Marina
Port de Sóller S.A.", aixi com
de qualsevol altre en el lito-
ralsolleric.

A la vegada, som cons-

cients de les mancances
que té el port en questions
d'acolliments portuaris i que
el limitat espai de la nostra
badia no pot suportar la
presència d'un port espar-
tiu.

Per tant sollicitam als
organismes pertinents la
inmediata realització de les
gestions necessaries per a
aconseguir la reversió dels
terrenys portuaris del Des-
tacament Naval per a un ús
públic.

Els Verds

Seguint amb el nostre in-
terès d'obtenir la participa-
ció de totes aquelles perso-
nes interessades en crear
una "alternativa verda" a tots
els nivells, per Mallorca, us
convoquem novament a la
propera assemblea que tin-
drà Hoc aquest dissabte
14, a les 19 hores a Can
Dulce. A més dels punts
que puguin proposar—se,
tractarem els següents te-
mes: campanya de "moratò-
ria ecològica" que mitjançant
diverses accions es pretén
dur a terme per tota Mallor-
ca; espectes referents al
proper "congrés constituent
dels VERDS", finançament
del grup, etc.

Pel que fa a la MORA-
TORIA ECOLOGICA, el pro-
per dissabte dia 21, a les
11 del mati aproximada-
ment, tindrà Iloc a la Plaça
de la Constitució de Saler, la
la. actuació • d'aquesta
campanya amb un ac-
te—sorpresa. La seva finali-
tat es presentar dita cam-
panya d'una forma pública i
que puguin ésser recollides
per la premsa i,altres medis

de comunicació: el perqué
de la necessitat de dur a
terme dita campanya i quins
són els seus objectius, aju-
dant al mateix temps a que
es generi una altra cons-
ciència respecte a la qualitat
de vida i obtenir recolza-
ments per aconseguir—la
(començant en un principi
per evitar que se segueixi
deteriorant i destruint més
l'habitat de la nostra illa).

També es donaran a co-
néixer les dates i el l'oc on
es realitzarà el que sera el
CONGRES CONSTITUENT
DELS VERDS DE MALLOR-
CA com a tal, a fi de do-
tar—nos d'un sistema orga-
nitzatiu i de funccionament, i
consensuar entre tots els di-
ferents grups que formen
aquest Moviment Verd, unes
línies d'actuació i programa-
tiques que fassin possible la
nostra legalització com a un
grup unitari. Així doncs, es-
teu tots convidats a partici-
par—hi aquest dissabte. ¡Fins
aviat!. Salut i Pau.

Els Verds
(Sóller)



Tercera Fira d'Artesania: ja hi ha 99 inscrits

Els infants podran partifipar en
els tallers vivents

M.I.

La Fira d'Artesania per
al Comerç ja esta a punt.
Pel mes de maig, coinci-
dint amb Sa Fira, de dia
vuit fins al dia del Firó, els
artesans exposaran les
seves obres a Can Ore-
mat. De moment són
quasi un centenar els ar-
tesans que s'han inscrit,
provinents de diferents
Ilocs: Sóller, les Illes i la
Peninsula.

Tallers Vivents

Durant tota la setma-
na, els dies feiners alguns
expositors que s'hauran
inscrit com a "tallers vi-
vents", faran demostra-
cions de la feina que habi-
tualment realitzen: en
concret seran tallers de
fang. En aquests actes,
degut a la seva modalitat

didàctica es desenvolupa-
ran en forma de curset
alumnes de les escoles
podran participar-hi, si
prèviament el centre ha
concertat la visita.

Actes culturais

Al voltant de la fira
d'artesania s'han progra-
mat una sèrie de confe-
rències i una Taula Rodo-
na on es tractaran aspec-
tes de l'artesania i el co-
merç, i per això s'habilita-
rà una sala en el mateix
edifici de Can Cremat:

*L' Empresa Artesa-
nal de Ceràmiques farà
una demostració sobre el
pintat a ma sobre la ce-
ràmica mallorquina.

*Es faran tres confe-
rències sobre promoció,
futur i regulació, a càrrec
de prestigiosos directors
de programes artesanais
de l'estat espanyol.

*El tema de "L'arte-
sania espanyola en els
mercats interiors" sera
debatut en una Taula Ro-
dona.

Artesans de Sailer

Els artesans de Sóller
també estaran represen-
tats en aquesta fira. Com
a curiós i interessant Joan
Canyelles exposarà gaia-
tos fets amb ullastre i
Joan Estaràs en aquesta
ocasió mostrarà canyis-
sos. Els mobles de Can
Mora i els brodats de Ro-
sa Ripoll es presentaran
conjuntament a l'exposi-
ció, i no faltara el Taller
Ocupacional "Estel Nou".
Alguns artesans sollerics
havien de confirmar, en-
cara, la seva presència, i
seria possible que la Fa-
brica de Teixits Mayo1 hi
fos present amb algun te-
lar i les seves robes.

G.M.

El passat mes de novembre,
el grup folklòric Estol de Tra-
muntana, com recordareu, va
realitzar una gira per les ciutats
soviètiques de Moscou i Len-
ningrad. A part de tenir un gran
èxit i de ser la primera vegada
que un grup folklòric mediterrani
actuava en aquelles ciutats, els
components de l'Estol de Tra-
muntana van tenir l'ocasió de
contactar amb grups similars
d'aquell Hoc.

Un d'ells va ser el grup Gre-
nada que ara, convidats per Es-
tol de Tramuntana mitjançant
l'associació URSS-Espanya, de-
penent de l'Ambaixada soviètica
a Madrid, realitzaran també una
gira per les nostres terres.

El grup Grenada, de 17
anys d'existència, depèn de
l'Institut de Latinoamèrica de
Moscou; la facultat de la capital
soviètica on s'ensenyen els te-
mes relacionats amb la I lengua i
la cultura pròpia de Latinoamèri-
ca; que el grup solleric va visitar
durant la seva estancia en la
capital russa.

Dins el repertori d'aquest
grup s'hi troben cançons dels
pobles de l'URSS i també el fol-
klore de Sud-Amèrica, Asia, Afri-
ca, Nord-Amèrica i la resta d'Eu-

ropa, així com composicions fe-
tes per ells mateixos.

En total ens visitaran 37
components del grup que
s'allotjaran a l'Hotel Edén, del
Port, per gentilesa de l'Associa-
cif:, Hotelera, dirigits per Tatiana
Vladimirskaia i Serguéi Vladi-
mirski.

El grup Grenada no és el
primer cop que actua fora de les
seves fronteres, sine) que abans
ja ha viatjat i actuat a Txecoslo-
vàquia, Rumania, Cuba, R.D.A.,
Finlandia, Panama, Costa Rica,
Nicaragua, R.F.A., Bulgaria, Po-
lônia, Uruguai, Perú, Ecuador i
l'Argentina, no obstant sera la
primera vegada que visita un
país mediterrani.

Grenada té normalment co-
lumna periodística musical a di-
ferents revistes i diaris soviètics i
han participat a més d'un cen-
tenar de programes de radio i te-
levisió de l'URSS. Igualment han
gravat conjuntament alguns dis-
cos i alguns dels seus membres
han publicat Ilibres d'assaig en
els que mostren les seves inves-
tigacions sobre el folklore d'al-
tres paisos.

El grup amfitrió, Estol de
Tramuntana, ha preparat dife-
rents actes de cara al públic i
activitats pels membres de
Grenada que tendrán Hoc du-
rant els deu dies que estaran a

Sóller .

Actes

Quant a actes de cara al
públic el dissabte dia 21, a les
18 h., al local municipal del jutjat
tendrà Hoc l'encontre
URSS-Mallorca, on els dos
grups i el públic en general
tendra l'oportunitat de conèixer
a fons ambdós conjunts. El
diumenge dia 22, a les 12 del
migdia, el grup Grenada actua-
te al Parc de la Mar, de Palma.
El dimecres dia 25, a les 22 h.
actuaran a l'Hotel Eden. El di-
jous dia 26 vespre, a les 2130
h., es celebrara una conferèn-
cia sobre "Música i instru-
ments propis" a la sala d'ex-
posicions de La Caixa. El di-
vendres dia 27 a les 22 h. del
vespre actuació al parc de

Finalment el dissabte dia
28 a les 22 h. actuaran a la
Plaça de la Constitució junta-
ment amb els grups Coa Negra
de Santa Maria, Aires Sollerics
I el grup amfitrió Estol de Tra-
muntana.

Paralel.lament el grup Gre-
nada, acompanyat dels mem-
bres d'Estol de Tramuntana rea-
litzaran visites per Mallorca a
peu i amb tren i autocar, molt
especialment per la nostra co-
marca.

Dia 23 d'abril, comença-
rà la V Trobada de Pintura
Internacional del Barranc.
Tot un seguit d'actes cultu-
rals estan organitzats al vol-
tant d'aquestatrobada:

Dissabte dia 28, a
l'Ajuntament es farà una
Taula Rodona per debatre
un tema d'actualitat artísti-
ca.

El diumenge sera el dia
oficial, quan es concentra-
ran tots els artistes a Binia-
raix per finalitzar les seves
obres. Cal senyalar que en-
guany no existirà la modali-
tat de pintura rápida.

Un concert a càrrec del
Quartet de Corda "Mo-
zart" interpretara obres de
Mozart, Haydn i Beethoven,
en un dels bells racons del
Barranc, el Segon Pont.

Per acabar la diada les
obres s'exposaran, sense
classificar, a la plaça de Bi-
niaraix.

Dia sis es 1/juraran i en-
tregaran els premis i fins el
15 de maig estaran a la
capella de Ses Escolapies,
perquè durant tota la set-
mana de Sa Fira puguin ser
motiu de la visita dels inte-
ressats.

Després de Pàsqua, el Barranc de
Biniaraix s'omplirà de pintors

Redacció

El torrent tema segur dels artistes

Realitzarà actuacions a Palma, Deià i Sóller

El grup soviètic Grenada visita Mallorca
convidat per Estol de Tramuntana
Arran de la gira realitzada pel grup
solleric Estol de Tramuntana el passat
mes de novembre per terres sovièti-
ques, la propera setmana el grup mu-
sical Grenada, de Moscou, completa-
rà l'intercanvi amb una visita de deu

dies a la nostra illa allotjant-se a
Sóller. Des de la nostra ciutat es
desplaçarà per visitar alguns llocs de
Mallorca amb importància cultural rea-
litzant actuacions a Palma, Deià i
Sóller.
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TENIS - FUTBITO - PETANCA
BOCADILLOS - TAPAS VARIADAS - 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/. Palou, n° 17— 2 . Sailer.

Tel. 63.30.9 I .

I NA
HOME — DONA

Dissabtecapvespreobert
Es Través s/n. 	 Edifici MARSELLA

Tfno.63.33.01

POSTRES
Marroig

PASTISSERIA

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

RICARDO PEROPADRE J. CARLOS SEDANO
Assessoria Comptable 	 Assessoria Laboral

Comuniquen l'obertura 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-Sóller-Tel. 63. 23.44



Estudia el ctincer de colon, dins l'ambft de Malloir.a

Aquest any que just després de la setmana de Pésqua
haurem de començar a pensar en les festes, hores

d'ara ja coneixem el que serà pregoner de les Fires de
Maig: Caries Constantino Mas.

Es una persona ben coneguda per tots els sollerics,
tan per la seva feina com a metge especialista en

l'aparell digestiu, com pel seu treball en el Museu de
Ciències i per la seva dedicació als bolets. També és
afeccionat a la pesca submarina, li encanta feinejar
pel jardí i per l'hortet, i fins i tot troba temps per fer
confitura de taronges agres. Caries Constantino,
sorprès per la proposició de ser el Pregoner 1.990,
accepté aquesta mateixa setmana la idea d' obrir el

programa dels actes de Sa Fira.

Es una gran afeccionat als bolets, a la jardinerie, a la pesca
submarina...

Voldira que el Museu de Climcies Naturels fos prest una realitat

Optimista pel Museu de Ciències, pessimista pel tema urbanístic

Caries Constantino Mas, prestigiós
metge digestedeg, sert el pregoner

de les Fires i Festes.
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Maria Ignitsia

P.— Com comença-
res a afeccionar-te als bo-
lets?

R.— Fou quan estu-
diava a Barcelona, que

curiositat pels bolets que
trobavem i no coneixiem.
Sols sabiern el nom popu-
lar d'alguns, però de
Mallorca.

P.— N'anaveu a cercar
per Catalunya?

R.— Bé, al principi era
curiositat. Mira, record una
vegada que trobarem mol-
tíssims d'esclata-sangs
dels que aquí deim "foras-
ters". Els recollirem, però
Ilavors no ens varem fiar
de que fossim bons i no
els menjàrem. Llavors ens
varem dur una gran sor-
presa quan verem que els
venien, i ben bé de preu.

P.— Estudiar medeci-
na, ha pressuposat conéi-
xermés els bolets?

R.— El meu interés per
la micologia no ha vengut
d'estudiar medecina, però
el fet de ser digestaeg si
que m'ha duit a conéixer
altres aspectes d'aquesta
afecció.

P.— Es cert que hi ha
bolets que al. lucinen?

R.— Si, però aquí a
Mallorca no es troben els
que són típicament al.luci-
nògens.

P.— Quins són
aquests?

R.— Es tracta de les
"Amanita Muscaria" i al-
guns "Psilocybe". Són
aquells que es pinten en
els contes de nanets, amb
capell vermell i puntets
blancs. Són tòxics i poden
ser mortals. Quan els
mengen, en petites dosis
el consumidor al.lucina i
veu les coses despropor-
cionades de tamany, com
si hagués disminuit de
tamany i hagués tornat
nanet. Alguns estudiosos
de les cultures han deduit
que la fantasia dels con-
tes populars de nanets

este generada per la con-
sumició d'aquests bolets.
Aquí deim elle) de "Este
tocat del bolet".

P.— Fas alguna tasca
concreta de bolets, ara?

R.— Si, amb J.LL. Si-
quier estam elaborant un

La Medecina

P.— En gué treballes,
en la teva professió?

R.— La meva feina es-
ta especialitzada en gas-
troenterologia, i em dedic
a l'aparell digestiu com-
plet, no sols diagnosti-
car enfermetats o visitar
malalts. Com iltres com-
panys, feim radiologia,
ecografia, proctologie i
endoscópia i altres tècni-
ques que aplicam a
aquesta part del x)s.

P.— Tarn& has fet es-
tudis sobre cancer?

R.— Si, conjuntament
amb el "Grup d'Estudi del
Cancer colo-rectal".

P.— Que és aquesta
agrupació?

R.— Es un equip de
metges que des de fa uns
deu anys aprofitant la in-
sularitat, analitzam aquest
tipus de cancer a Mallor-
ca. Hem fet estudis de
població, de dietes...

P.— Influeix la manera
de menjar en tenir o no
tenir cancer?

R.— Bé nosaltres hem
vist que el fet de menjar

tenir aquest cancer, pos-
siblement a causa de les
especies que poden dur
aquests productes, sobre-
tot el prebebord (vermell).
Això si, pentura no ten-
dran cancer de colon però
si mengen molts d'embu-

tendran colestereoltits alt,

P.— / que hem de men-
jar per no tenir-ne?

R.— No se sap, però
s'ha vist que les plantes
crucíferes (cols, colflori)

protegeixen un poc de pa-
tir aquesta malaltia.

Museu de Ciències

P.— Des de quan ets
el president de l'Associa-
ció del Museu de Cièn-
cies?

R.— Ja quasi no ho re-
cord; des de que es feren
les primeres reunions per
crear el museu em dema-
naren per participar-hi i
quan es constituí l'asso-
ciació vaig ser proposat
com a president.

P.— Es tara o no es fa-
rà el museu?

R.— Tenim moites ga-
nes que es faci d'una ve-
gada. Puc dir-te que es-
tarn optimistes.

P.— Per qué aquest
optimisme?

R.— En principi molt
prest sera una realitat el
conveni amb la Universitat
de les Balears. La firma
protocoleria es fera aquí a
Sóller, i per aquest motiu

vendre el rector, el Sr. Ne-
dal Batle.

P.— i la reforma de
l'edifici?

R.— Pensam rebre una
ajuda important del Con-
seil Insular, que ens per-
metrà arreglar una sala

dedicarem la Histò-que a
Natu-

rals.
P.— El museu ha fet

treballs científics o didac-
tics?

R.— Si, aquest curs ja
s'han repartit per les esco-
les una série de posters i
ara confeccionam el que
sera de la fauna de vora
mar. També d'aquí a unes
setmanes el museu serà
present a les Il Jornades
del Medi Ambient de les
Balears que es fa a la Uni-
versitat...

P.— Que presentareu?
R.— Són cinc treballs

entre ponències i panells,
que hem realitzat diferents
membres del museu,
sobre geologia, flora de
les balears, bolets...

La natura

P.— Com veus el que
succeeix a Sóller amb
l'urbanisme i l'entom?

R.— Veig que vivim un
moment perillós, som
pessimista en aquest as-
pecte. Veig que cada dia
es degrada més, i estic
preocupat i assustat pel
que es fa i es vol fer.
D'aquí uns anys no conei-
xerem el port.

P.— Per acabar, que
és el que s'hauria d'arre-
glarprimeraSóller?

R.— La neteja. Basta
fer una volta per les roda-
lies i per tot trobes brutor,
plastics i Ilaunes i fins i tot
televisors i geleres tirades.
La vall esta molt bruta, i es
molt necessari trobar una
solució al problema dels
enderrocaments que en
trobes per tot, a qualsevol
l'oc veus muntanyes de
"escombros", i això no
passa a altres llocs que
viven del turisme.

CARLES CONSTANTINO

Caries Constantino Mas, va néixer el dia de
Sa Fira de 1.944, i el seu signe del zodíac es tau-
re. Este casat amb Aina de la Peña, i tenen una
fille, na Carolina.

L'any 1.972 es 'licencia en medicina per la
Universitat de Barcelona, i el 75 s'especialitzà en
Aparell Digestiu a l'Universitat Autònoma, a l'Es-
cola de Patologia Digestiva de l'Hospital de la
Sta. Creu i St. Pau. Actualment exerceix a Palma
de Mallorca.

Es el president de la Secció de Digestiu de
l'Acadèmia de Ciències Médiques de Catalunya i
Balears, filial balear, i forma part del Grup d'Estu-
di del Cancer Colo- rectal. També es el president
de l'Associació Museu Balear de Ciències Natu-
rals de Sóller, on treballa bàsicament temes de
micologia.

Ha publicat diversos estudis sobre els bolets,
i es autor juntament amb Josep LI. Siquier, de
Ia "Petita Guia dels Bolets de les Balears".

molt i proporcionar al cos
massa calories, carn gras-
sa, són factors que aug-
menten les possibilitats de
tenir aquesta enfermetat.

P.— Els mallorquins
menjam molt de porc...

R.— Si, per() curiosa-
ment sabem que menjar
embutits no contribueix a

anaven pel camp amb en
Miguel Arbona,	 i sentiem

!libre 	 de	 bolets 	 de	 tot
Mallorca. etc... ria de les Ciències



Juan Brugos assegura: "Ningún partido politico se ha interesado de
como funciona el club ni como nos las arreglamos para dar cobijo a más

de cien chavales en el fútbol-base".

"Heredamos un importante déficit que
ya está cubierto. Es vital mantener el

capítuloae ingresos atípicos"

riores. Ahora bien, una cosa
quiero dejar muy clara: jamás
quisiera mezclar la política con
el deporte.

"Necesitamos aumentar la
cifra a 300 socios"

—Partem una mica de la pro-
pera temporada. S'agumentarà
el pressupost? Es potenciarà a
l'equip?

—Si desde luego. Hay que
reforzar al equipo y vamos a in-

tentar que la afición disfrute de
una vez con el Sóller, que bien
se lo merece. Una cosa está
clara, confiamos que la afición
arrime el hombro para este
nuevo proyecto. Necesitamos
un mínimo de 300 asociados,
imprescindible para hacer un
Sóller potente y respetado.

—A nivell de dirigents, hi
haurà noves incorporacions?

—Puedo adelantar el fichaje
de un buen amigo y gran cono-
cedor del mundo del fútbol. Un

A partir del ler. 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

BOUTIQUE

MARIELA
GRAN SURTIDO EN CALZADO PARA SEÑORA,

CABALLERO Y NINO
CHAQUETAS Y BOLSOS DE PIEL
C/. Jaime Torrens, N 3 Puerto de Sóller

Tfno. 63.17.65

8
	

Veu esportiva
	 Veu de Sóller / 13 d'abril del 1990

Futbol Iii Divisió

Malgrat l'esclat de diumenge a Can Maiol, hi ha
Ia convicció de que el Sól l er  seguirà a Tercera
Divisió. Per aim!) a la conversació amb Juan, Bru-
gos, parlarem d'altres temes. Els projectes, un
cop sanejada l'economía, semblen del tot ambi-

Toni Oliver

—Juan, passat gairabé el
primer any, quin resum podriem
fer la gestió de la nova junta,
deS de el propi punt de vista?

—Sincerament pienso que
hemos trabajado intensamente,
de modo especial en el aspecto
económico. Tal vez hemos des-
cuidado algo la parte deportiva.
Cuando nos hicimos cargo del
club, heredamos un importante
déficit, y esta era la cuestión
prioritaria: saner el club. En este
aspecto, llevamos camino de
obtener el éxito deseado, claro
está, si llega la aprobada sub-
vención del Ayuntamiento.

—El funcionamiento del club,
ha estat molt diferent de com et
pensaves?

—Es un mundo muy compli-
cado. Quiero agradecer la
magnífica colaboración de la
mayoría del sector comercial de
nuestra ciudad por su apoyo en
publicidad y donativos. A los
compañeros de junta, sin ex-
cepción, y de forma especial al
presidente Miguel Colom i al ex,
Toni Burgos que han trabajado
mucho y bien en nuestro equi-
po directivo, al igual, repito, que
todos los demás integrantes
que hemos laborado por igual.

—Sóller ciutat, té un bon fu-
tur futbolístic?

—Si arreglamos el tema ins-
talaciones (actualmente tene-
mos que compartir el único
campo nueve equipos), si se
arregla i corrige la iluminación, i
si los padres del fútbol—base,
comprenden que no solamente
hay que mandar a sus hijos,
sino arrimar más el hombro,
entonces si que el futuro se-
rá magnífico en todos los órde-
nes.

"No quisiera nunca mezclar
la política con el deporte"

—Com van les relacions amb
els poders politics locals?

—Yo diria que no hay rela-
:ions. Ningún partido se ha in-
teresado lo más mínimo de co-
mo funciona el club, ni como
nos las arreglamos para dar
3obijo deportivo a más de cien
chavales en las categorías infe-

ciosos i bàsicament realistes. El fet d'equilibrar
l'economia, permetrà construir un equip amb ga-
ranties i que el Baler deixi d'un cop de ser un
conjunt "passar—penes". El manco aquesta es
l'intenció.

"Con sólo las taquillas, seria
lmposible jugar en Terrera"

—S'aconseguirà a la ff una
estabilització económica i es-
portiva en el Sóller?

—Salvada en un principio la
economía y pensarnos que al
final también la deportiva, el
Sóller lleva camino de estabili-
zarse en la categoria nacional.
Es básico seguir contando con
el ciudadano. Con solamente
Ias taquillas, es absolutamente
imposible jugar en Tercera. Ne-
cesitamos cubrir los demás ca-
pítulos, especialmente el apar-
tado de ingresos atípicos.

—Que més voldries afegir,
vice-president?

—Puedo adelantar que la
semana siguiente de finalizar la
liga, convocaremos a todos los
asociados y simpatizantes a
una reunión—coloquio para pre-
sentar el proyecto para la pró-
xima temporada. Creemos que
valdrá la pena. Habrá importan-
tes novedades.

"Ficharemos cuatro 6 cinco
jugadores"

—Quants de reforços pensau
incorporar?

—Vendrán cuatro 6 cinco ju-
gadores de probada categoria.
Las gestiones con varios de
ellos ya están empezadas y
pronto puede haber noticias
concretas. Se trata de piezas
muy buscadas y si las hemos
cogido ha sido por dos motivos:
por habernos anticipado y no
esperar a final de temporada, y
también porque el Sóller es hoy
por hoy, un equipo con justifi-
cada fama de cumplir religio-
samente sus compromisos, co-
sa que según me dicen, muy
pocos clubs pueden alardear
en tal sentido.
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&Bask recollint una pilots maternatica d'Amengual, va fer Panic gel
sollenc. De poc va servir. El peguera en va fer dos  mi sa

continuació. (Foto Sampedro).

Es va consumar lo temut: el Peguerb s'hen du-
gué els dos punts de Can Maiol. El Sóller va ser
una joguina en mans d'un senyor equip. Ja ad- . s
vertiem de que si els locals no enllestien una ac-, t,,,
tuació completa, poc o res tenia que fer. I és
que tan sols en tres ocasions en tota la tempo-
rada el Sóller ha jugat a bon nivell a can Maid.
Pel demés, lamentable. S'han salvat els punts
un cop per la feblesa dels rivals, i l'altre per la
campana, es ha dir, per accions individuals de-
terminades, mai per treball de conjunt. Ara de
bell nou, la situació es complicada, si bé encara
hi ha cinc equips per davall, i el Sóller depén
d'ell mateix. Aquest cap de setmana hi ha des-
cans a Tercera, i l'altre diumenge, a tota pastilla
a Santa Ponça...

1 —4 / EI peguerins, una maquina de fer fútbol

Una perillosa capficada
Malgrat la desfeta, el Sóller depen
d' ell mateix

Aimulow. 	 -iii., 	 *am
Toni Oliver

Dissortadament, els temors es feren realitat. Un Peguera
collonut va convèncer totalment, i es va fer impepinablement
amb els dos punts, i això que el porter del Sóller Bernat, fou
el millor jugador local. Control total del partit, anticipació de-
fensiva, creació i imaginació en el centre del camp, i perill
constant a davant. Ja al minut de joc, el  màxim goletjador de
Ia categoria Diego Blanco va donar el primer avis, estevellant
Ia pilota al pal, i en el 31, primer gol, fet per l'espavilat Sergi,
que remetà de cap una bona asistència de Diego (0-1). Així
acabà la primera part.

Voler i no poder...

L'imatge sollerica era això, un inútil voler i un desesperant
no poder. Per més inn, als sis minuts de la continuació, el
mateix Servi posava el 0-2. Escurs6 distància el Sóller en gol
de Bussi a passada de Xiu 1-2, pm!) els de Crespi tomaren a
Ia càrrega i Diego primer, i Cladera després, deixaren el mar-
cador en un aclaparador i indiscutible 1-4.

Fora nirvis

Precisament en aquests moments, el que s'ha d'imposar
en el equip és la tranquilitat. El Sóller depen d'ell i la meta
dels 32 punts, és plenament factible. Precisament la setma-
na que vé, oferirem en aquestes mateixes pàgines un qua-
dre de les set darreres jomades, amb l 'implicació de vuit
equips per les quatre plages de descens. Será el moment de
fer càlculs i previsions.

El vice-president del C.F. Sóller ens parla del present i del futur de la primera entitat esportiva de
Ia Vall

Juan BRUGOS: "El año próximo, la
afición disfrutará con el equipo"

hombre prestigioso en Sóller y
que puede aportar mucho en
iniciativas para nuestro club:
Pep Girbent. Por otra parte, ne-
cesitarnos encontrar urgente-
mente un encargado de mate-
rial. Si alquien pudiera estar Ine"
teresado para este puesto que
se ponga en contacto con no-
sotros.

RICARDO PEROPADRE J1 CARLOS
Asesoría Contable 	 Asesoría laboral

Comunitan 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-Seller-Tel. 63.23.44



Sa Glosa den Tomeuet
Anar de cul...

Un nanet i un gegant
qui vos pareix que guanyarà?
precisament aim!) va passar
diumenge, en es nostro camp

Una màquina futbolera
va dur el Sóller de cu
que fent endavant i endarrera
el fer suar com un mul

I es nostro entrenaor

que els havia de mentalizar
mos va perdre fins es color
i no va sebre rectificar

No pensem en ses males jugades
i si en Pasqua de Ressurrecció
a veure si ses bones panades
diumenge mos donen sa salvació

Molts d'anys a tots!

La Tercera, resum de la jornada

Inesperats resultats a Sailer, Uoseta i Cala D'Or

RESULTATS I CLASSIFICACIO
Felanitx-
Mayor - Radio C.M. 	
Llosetense - Poblense 	
Portmany - Manocor 	
SOLLER - Cade Paguera 	

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

Maganova-Juve - Santa Ponsa 0-0
Cola D'Or - Arenal 	 0-1
Porto Cristo - P.Sta.Eulalia 	  1-0
Cardessar - Hospitalet 	  1-1
Constancia - Ferrarias 	 0-0

E	 P	 OF 	 QC 	Petos

Manacor 	 31 	 21 	 6 4 70 24 48+18
Alayor 	 31 	 12 	 17 2 51 15 41 +9
Portmany 	 31 	 14	 10 7 47 31 38 +6
Cola D'Or 	 31	 15	 7 9 58 36 37 +5
Code Paguera 	 31 	 14	 8 9 67 35 36 +6
P.Sta.Eulolia 	 31 	 13 	 8 10 38 36 34 +4
Maganova-Juve 	 31 	 13 	 8 10 43 41 34 +2
Santa Ponsa 	 31 	 9 	 15 7 38 34 33 +3
Radio C.M. 	 31 	 14 	 5 12 41 40 33 +1
Ferrerias 	 31 	 13 	 6 12 33 38 32 +2
Arenal 	 31 	 10 	 10 11 32 51 30
Poblense 	 31 	 11 	 7 13 36 48 29 -3
Constancia 	 31 	 7 	 13 11 27 32 27 -3
Hospitalet 	 31 	 7 	 13 11 36 48 27 -3
SOLLER 	 31 	 9	 8 14 33 47 26 -6
Carclessar 	 31 	 7	 11 13 28 42 25 -5
Isiah° 	 31 	 9	 6 16 32 52 24 -8
Porto Cristo 	 31 	 9	 5 17 32 51 23 	 -7
Felanitx 	 31 	 6 	 10 15 38 55 22-10
Uosetense 	 31	 6	 9 16 39 63 21-11

Porto Cristo, 0 - C.F. Stoller, 4
Joan-Antoni

Alineación: Alcover, Celia, Mayol, Bernet,
Muñoz (Atienza), &worries, Sanmartin (Co-
mino), Suau, Jiménez (Pomar), Cannel° i
Fontana

Gols: Minut 55, 1-0, jugada d'en Carmelo
amb remat final de cap a caw d'en Bernet.
Minut 65, 2-0, Sacarés transforma un penal. Mi-
nut 70, 3-0, Celie de lliure directe. Minut 80, 4-0,
Carmelo amb jugada personal.

Comentan: Ja el verem anunciar a la res-
senya de la setmana passada que el Sóller te-
nia moltes possibilitats de dur els punts posi-
tius d'aquesta sortida a Porto Cristo. Doncs es
va complir el pronòstic i fent un partit molt se-
riós s'adjudicà els dos punts en un esplèndid
segon temps. A la primera part el domini fou al-
tem, i els defenses quasi sempre controlaren el
peril de les davanteres respectives. Aixf i tot el
Sóller dispose d'un penal a favor, que va errar
en el Ilançament en Carmelo, i alguna altra

ocasió que no es convert' en gol.
En el segon temps tot canvià per el costat

solleric. En Josep Got done instruccions clares
as seus pupils de que presionessin mós
amunt. Aix] el feren i avançaren línies, de ma-
nera que controlaren als seus adversaris, ata-
cant constantment la porteria  contrària, ì fent
jugades molt meritoses, finalitzant-ne quatre
que es convertiren en gol.

En el capitel de destacats hein de tenir una
especial menció a n'els joves procedents del
infantil: Sanmartín, Fontanet, Pomar i per últim
el porteret Alcover, que tingué un fehç debut,
mantenint imbatuda la seva porteria.

El darrer !mitt contra el cuer Cardessar, en
el Camp d'en Maiol

Salvada la categoria, des de fa bastantes
jomades, el Sóller pot aconseguir una victòria
sonada en aquest proper enfrontament. Molt
be ii anirien les coses les coses en els de Sant
Uorenç, sinó s'en duen sis o set dins el sac.

J. Bunyola, O - Port de Sóller, 3
M.A. Foi óo

J. Bunyola: Castell, Montálvez, Sodas,
Borras, Amengual, Bestard, Palau, Bujosa,
Pascual (Jaume) y Mas.

Port de Wier: Coll, Coca, Pizá, Carbó,
Bestard (Rullán), Pardo, Ruiz, Barceló (Cáno-
vas), Torrens, Ferrer y Moragues (Hernáiz).

Arbitro: Sr. Barea Garcia, bien, amonestó
con amarilla a Socias.

Goles:Ruiz, Barceló y Moragues.
Comentario: Hay que estar de enhorabue-

na por la trayectoria de estos muchachos, ya
que si el domingo anterior nos deleitaban con
una goleada, frente al Bunyola volvieron a ga-
nar claramente. Con bun juego, goles y sin
amonestaciones. Además añadiremos que el
tanteo pudo haber sido mayor, ya que ocasio-
nes hubo y como más clara un penalty errado.

De principio a fin del encuentro se notó la
superioridad de los del Port, at descanso se
llegó con un (0-1) para en la reanudación que-
dar las cosas aun más claras.

Una imagenque ya emp3ezaa ser familiar. (Foto
Sampedro)

Para pasado mañana jornada de descanso,
por cierto bien ganado, debido a la festividad
del día.

Futbol Juvenil

TALLER I EXPOSICIO:

CAMI CAS JURAT

TEL.6331 16

PARA FACHADAS,
INDUSTRIAS,

DECORACION Y MARINAS

pi.mta4

Procolor®

PAPELES PINTADOS,
MOQUETAS, COLAS,

PINCELERIA,INSECTICIDAS,
ARTICULOS LIMPIEZA,

PRODUCTOS PARA PISCINAS,
ARTICULOS PARA ARTISTA,

PALOU, 22
TELEFONO 633842

SOLLER (Mallorca)
de Miguel D. Bernet

C/. Palou, 22. Tel. 633842

ema
All DROGUERIA

CASA
CASELLAS

Lista de bodas
Cristal, porcelana, acero

inoxidable y menaje
C/. La Luna, 19

Tel. 63.01.46 (Sóller)

BAR-RESTAURANTE

CA N'ANTUN A
Cerrado Lunes

C. Arbon(' Colom, n.6
Tel. 633068- FORNALUTX
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Futbol IliDivisió Ha Regional  

C.D. Puigpunyent, 2 - Port de Sailer, 0

fora, sumant dos punts més a
costa del Portmany (0-1). I es
manté de cada vegada més
com a un intratable líder, seguit
d'un Alaior que pot mol be
aconseguir el subcampionat, ja
que pareix que Portmany i Cala
D'Or han quedat despenjats.

Els cuers no es resignen a
perdre la categoría, attra volta
puntuaren els cinc darrers clas-
sificats, la Iluita i la emoció está
garantizada dintre d'aquest
grup d'equips situats en zona
de perill de descens, aixf com
ancara més de un equip es
podria veure seriosement imph-
cat, si bé pareix que Felanitx i
Uoseta tenen tots els nombres
de la rifa dels descens.

Futbol alevi 

El Sollerense -
At. Alaró no
es va jugar

Joan -Antoni

Quasi amb una hora i mitja de
retard damunt l'hora prevista
pel començamen del partit, es
presentaren els components
alaroners per jugar l'encontre,
elegant els responsables que
la Federació els havia donat
aquest horari.

Per tant es de suposar
que els estaments oficials do-
nin el partit per perdut als visi-
tants, tinguent en compte que
l'arbitre, que era en el camp
d'hora, al.lega damunt l'acte
aquest retard.

Toni Rullán

Resultats per tots els gusts,
amb moltes sorpreses, tant en
els marcadors corn en els resul-
tats finals.

Malgrat els dos equips mar-
cassin quatre gols cadascun
d'ells, la jornada va ésser ma-
gra, tant sols s'en marcaren
disset, nou, els equips locals,
vuit els visitants i attres nou es
quedaren amb el marcador a
zero. Tres equips guanyaren a
casa, tres a fora i vuit es reparti-
ren els punts.

Les golejades del día es do-
naren a Sóller i Uoseta, els pri-
mers esmentats caigueren da-

vent el Paguera (1-4), mentres
que els llosetins apallissaren al
Poblense (4-0).

L'Arenal guanyador, contra
pronòstic, a Cala D'Or deixe la
seva compte de negatius a ze-
ro.

Els empats foren als encon-
tres Maganova—Santa Ponça,
de rivalitat local, (0-0), el que
representa el quinze empat
aconseguit per l'equip d'En
Frontera. Cardessar—Hospitalet
(1-1), Felanitx—Illenç (1—) i
Constancia—Ferreries (0-0). Les
victòries dels equips locals va-
ren ésser als Alaior—Badia (1-0)
Porto Cristo—Santa Eulaia (1-0)
i Uoseta—Poblense (4-0). El
Manacor altra volta s'impose a

M.A. Feijao

Puigpunyent: Vidal, Ra-
món, Somoza (Sureda), Mo-
rey, Valero, Ferrá, Matas, Mi-
guel (Morales), Garau, Adro-
ver y Carrascal.

Port de &Wen Reines,
Roselló, Vidal, Freixas, Jordi,
Adrover, Alba, Aguilar, Galin-
do, Atienza (Hemaiz) y Daza
(Canovas).

Arbitro: Sr. Moreno, ac-

tuación discreta, amonestó
con amanha a Morey de los
locales.

Goles: Ferrá y Adrover
por parte local.

Comentario: Encuentro
desdibujado por parte visitan-
te, ya que presentaban un
equipo de circunstancias, de-
bido a la ausencia de algunos
de los que habitualmente vie-
nen jugando con cierta asi-
duidad; los cuales faltaron por
diversas circunstancias, la

mayoría por problemas labora-
les.

Por todo ello se debió re-
pescar a algún jugador y con
juveniles, sin desmerecer por
supuesto a estos últimos, que
poco a poco se integrarán y
darán su rendimiento; en si se
resintió el conjunto, pese a
todo ello, los del Port jugaron
dentro de un buen tono de
juego y esperamos que tras la
próxima jornada de descanso
las cosas marchan mejor.

ALPARGATERIA

CA'S SARRIER
Hijos de Miguel
Bernat Frontera

Coffer de So Lluna, 10
Telefono 630968

SOLER

96,,e
Iri

c/ Lluna, 1 SOLLER



VENTA Y REPARACIÓN

Es Pont den Barona
Sóller, Mallorca

Tel. 63 • 29 • 86

ULTIMA NOVEDAD

HONDA "Wallaroo"

PRECIO ESPECIAL LANZAMIENTO: 150.000 Ptas.
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Bàsquet Ciclisme 

El "CINTURO" passarà els dies 17 i 20
per a la nostra Ciutat

Una magnífica jornada
Cinc partits, quatre victòries. Un balanç ple-
nament positiu pel bàsquet solleric. Tant sols
va perdre l'infantil B a Pollença per una mini-
ma diferència.

Jota & Besfer

Senior Femeni
CIDE, 36 - J. Mariana, 81

El marcador ho diu tot. Magnífic encontre de les alotes a
la canxa del eqiip col.legial. Tan sols va existir un equip so-
bre la pista. En definitiva, eliminatòria superada amb tota au-
toritat.

Juvenil Femeni
J. Mariana, 82 - Pollença, 46

Tan sols regular la primera part del equip local, que fina-
litzà amb 10 punts d'aventatge. A la continuació, la torrenta-
da de contraatacs sollerics, va marcar la gran diferència al
marcador final.

Infantil Masculi
Patronat B, 43 - J. Mariana A, 50

Partit decisiu pel títol. Partit de poder a poder. Domini ini-
cial del Patronat, però la reacció del Mariana no es va fer es-
perar, i ja en el descans, els visitants guanyaven de set. Va
reaccionar el Patronat que es va situar a tres, però de bell
nou, el Mariana es va refer, guanyant merescudament en un
gran partit global. El millor, All, en un partit memorable.

Pollença, 53 - J. Mañana B, 53
La confiança, molt de cops traiciona, i aix(5 es el que va

passar el B per terres pollencines. Es va menysprear al rival i
quan es va voler reaccionar va ser massa tard. No va existir
el rebot ofensiva visitant, i d'aqui la merescuda derrota.

Mini Básquet masculi
J. Mariana, 49 - Sant Agusti, 30

Tan sols els primer 10 minuts foren igualats. A partir
d'aquests moment, i gracies al gran partit realitzat per Marc
Arbona dirigint als seus companys, el Mariana va fugir defini-
tivament en el marcador. A destacar també a Tomi Arbona i
Damia Celia que demostraren un cop més el seu enorme
progrès.

Joan

El 'Cinturó Ciclista Inter-
nacional a Mallorca", maxima
prova per etapes del Calenda-
ri Illec, que any a any ha anat
agafant popularitat fora de les
nostres .fronteres, arriba
aquest any a la seva
vint-i-cinquena edició.

Edició millorada i augmen-
tada amb referència a les an-
tenors, i que de nou comptarà
amb la presencia del corredor
solleric Pere Borrás, dins les
files del Club Ciclista Calmat

Amb motiu de les noces
d'argent es disputaran un to-
tal de set etapes.

El vinent dimarts, dia dis-
set, amb sortida a les tres del
capvespre, es fera la primera
etapa, amb un total de 101
quilòmetres, etapa atípica
amb referència a edicions an-
terios.

La sortida es donarà tres
de Ciutat, anant els corredors
cap a Santa Maria, Bunyola,
Coll de Sóller (Premi de Mun-
tanya de 1 a. categoria), Sóller
(estant previst el pas damunt
les 16,05), Deià, Sa Pedrissa
(Premi de Muntanyal a. cate-
goria), S'Esgleieta, Palmanyo-
la, Pont de Son Ven, Creuer
Son Bonet, Pla de Na Tesa,
Son Ferriol, Casa Blanca, Can
Pastilla (estant previst el final
prop de les 17,42 hores). Una
etapa que degut a la seva du-
resa ja pot marcar diferències
importants.

La segona jornada, el dia
divuit, es desenvolupara dins
la zona de mestral de la nos-
tra Illa, amb dues etapas, la
primera en línia, damunt un
recorregut de vuitanta-set
guilômetres, i la segona con-
tra rellotge.

La segona etapa, co-
mençarà a Alcúdia Pins, a les
nay del matí, partint cap a AI-
cúdia, Port de Pollença,
Pollença (meta volant), Puig
Tomir (Premi Muntanua 2a.
categoria), Coll de sa Batalla
(Premio Muntanya de 2a.,
Caimari, Selva, Inca, Muro
(sprint especial), Creuer Can
Picafort, Alcúdia Pins, estant
prevista l'arribada damunt les
11,22 hores.
; La tercera etapa, contra
rolletge individual es disputarà
a la Badia de Pollença, amb
sortida a les 16,00 hores (amb
intervals d'un minut), damunt
un recorregut de 14,400 qms.
en el que el vent podria ésser
un dels factors decisius per el
seu desenllaç.

La quarta etapa, el dia
dinou, comptarà amb un re-
corregut de 126 qms. i una
carretada de ports de mun-
tanya, però tots de segona i
tercera categoria. Es sortirà a
les 13,30, desd de Ciutat, cap
a Palma Nova, Calvià (Sprint
Especial), Capdellà, Paguera
(Meta Volant), Andratx, Sa
Gramola (Premi Muntanya de
2a. categoria), Coll des Pi
(P.M. de 3a.); Estellencs, Ban-
yanbufar, Sa Bastida (P.M.
3a.), Coll d'en Claret (P.M.
2a.), Valldemossa, S'Esgleie-
ta, Creuer Palmanyola (previst
damunt les 16,05 hores), Byn-
yola (sprint especial), Santa
Maria (Meta Volant), Creuer
Son Bonet, Pla de na Tesa,
Son Ferriol, Son Banya, Ciutat
(estant prevista la final da-
munt les 17,05 hores).

La cinquena etapa, que
es pot considerar com l'etapa
regna, tornarà passar per a
SOLLER, el divendres dia 20,
constant d'un total de 141 qui-
IPmetres. Es sortirà des de
Ciutat a les 13 hores, partint
cap al Cap de Sóller (P.M. de

Joan

El vetera. Pere Magraner se-
gueix imbatut després de sis
particles jugades en aquest re-

. cent començat "Tomeig Fires
Festes"

Les confrontacions disputa-

Ca'n
Bibi

PER RETERIA
Ann ería

Luna, 12
Tel. 63 04 47

SOLLER
(Mallorca)

la., estant previst el seu pas
damunt les 13,33 hores),
SOLLER (Sprint Especial,
damunt les 13,48 hores), Puig
Major (P.M. la., prop de les
14,13 hores), Creuer de Lluc,
Caiman, Selva, Inca (Meta Vo-
lant); Sineu, Creuer Ariany,
Petra, Manacor, Felanitx,
(Sprint Especial), Es Carribm,
S'Horta, Creuer Porto Colom,
Felanitx (Meta Volant) i Puig
de Sant Salvador (P.M. l a. es-
tant prevista la final damunt
les 16,55 hores).

La sisena, i segona de
les darreres etapas, que es
disputarà el dia 21, amb un
recorrecurret ja tradicional
aquests darrers anys, consta-
rà d'un total de 134 qms., sor-
tint-se a les 13,00 hores des
de Ciutat, cap a Son Ferriol,
Casa Blanca, Xorrigo (P.M.
3a), Algaida (Meta Volant),
Llucmajor, Campos, Creuer
Colònia, Ses Salines (Sprint
Especial); Llombarts, Santan-
yí, Campos, Sa Ràpita (Meta
Volant), S'Estanyol, Llucmajor,
Campos, Ses Salines (Sprint
Especial), Colonia de Sant
Jordi (estant prevista l'arriba-
da damunt les 16,21 hores).

La setena, i darrera eta-
pa, -el diumenge dia 22- com
es classic es disputarà en el
circuit de les Avingudes de
Ciutat, en els que els supervi-
vents donaran un total de vint
voltes, amb un recorregut de
seixanta quilòmetres, amb
puntuació a les voltes sis i ca-
torze, i sprints especials a les
voltes deu i divuit. L'etapa
començarà a les deu del matí,
estant prevista la seva finalit-
zació damunt migdia.

Victòria Sueca i brillant
actuació sollerics en el
"Trofeu Ciutat de Palma

El "Trofeu Ciutat de Palma"
fou novament per un carredor
estranger, al imposar-se a la
masiva arribada a Cart el suec
Patrick Serra.

La prova es va disputar
damunt un recorregut de cent
quaranta-vuit quilòmetres,
des de Ciutat a Son Ferriol,

des aquestes setmana han es-
tat les següents:
Forteza, O - Palau, 100
Pomar, 100 - J. Quetglas, 91
A. Socias, 100 - Forteza, 85
Magraner, 100 - Plomer, 99
B.Quetglas, 15 - Aguiló, 100
Casanovas, 50 - Magraner, 100
Morell, 51 -A. Socias, 100

per s'Hostalot, donant la vc
per el Creuer d'Algaida i 1
nar cap a Son Ferriol (qua
voltes i quatres passades j
Puntirò, per anar a finafit.
després a la Plaça de Cart).

Es varen inscriure un to
de setenta-tres corredo;
entre elss noruecs, danesa
suecs, a hies del PDM, la E
lecció Espanyola de Pista i
majoria de ciclistes illencs.

Entre les moltes escar
des es de destacar la (
solleric Pere B01763, en s(
tari, que duraria uns vint q
fibmetres, durant els qui
puntuaria de primer a Xorric
puntuació que li vald
l'aconseguir el tercer lloc en
Premi de Metes Volants.

A la classificado general
solleric entraria dins el pil(
quedant "ex-aequo" a la cli
sificació.

"Segón Trofeu
Ciutat de Manacor"

El petrer Miguel-Anç
Palmer es va proclamar guz
yador de la segona edició c
Trofeu Ciutat de Manad
disputat el passat dissab -

entre Manacor, Son Serve;
Porto Cristo, Felanitx, Pet
Ses Bases ( final a Manac(
essent l'autèntic animador
Rafal Sampol, que va an
prop de setenta quilômetn
escapat.
. En Pere Bombs va hav
d'optar per la retirada degut
Ia rompuda del canvi.

"Sagan Memorial
David Gómez"

La classificació general c
"Segon Memorial David C
mez", del que ens varem oc
par a la darrera edició fou
següent:

1. - Mir amb 3-29'31".
2. - Cirer 3-29'58".
3. - Riera 3-31'24".
4.- Gomila3-31'31".
5. - Sans i Pere Boni

amb el mateix temi
(3-3136".

Queda així aclarit el "la
sus" de la darrera edició.

Marroig, 37 - Pomar, 100
A. Socias, 61 - Plomer, 100
J. Socias, 100 - J. Quetglas, 82
Plomer, 100 - Palau, 93
Aguiló, 100 - Torres, 71

El resultat de la partida T
rres-Marroig disputada la pE
sada setmana fou Torres, 100
Marroig, 68.

Billar

El veterà Pere Magraner segueix imbatut



Joan Castaiter de
Ca na Reif', dos gols

al Sant Pere.

Sollerense,3-C.F.SantPere,0

Joan-Antoni

Alineació: Jeroni, Segui,
Ensefiat, Hernandez, Vallz,
Eugeni, Josep-Antoni,
Molino, Quico, Rodriguez,
Castalier. (Valcaneras i
Ribes).

Gois: Minut 16, 1 -0, en
Castañer reb una bona pas-
sada amb profunditat, i
després de regatejar el por-
ter marca. Minut 35, 2-0, no-
vament en Castaner, amb
jugada similar a la del primer
gol, augmenta diferències.
Minut 45, 3-0, Valcaneras
rob la pilota rebutjada per el
pal, i molt oportú tira l'esferic
dins la xarxa.

Comentari: L'Infantil
Sollerense assoli dos punts

força important de cara a la
permanència a Il Regional.

Sorti molt fort el conjunt
visitant, que per cert va clas-
sificat en quarta posició, i ja
de tot d'una desaprofità una
bona ocasió, però el "Solle-
rense", que sabia el que es
jugava, comença dominant el
centre del camp i ben aviat
arribá el primer gol local, com
també el segon, ambdos
aconseguits de igual manera
per el incis i ràpid davanter
Joan Castafier. I ja en el se-
gon temps en Valcaneras
posava el resultat definitivu
amb un gol molt oportú.

Amb aquesta victòria els
joves jugadors de n'Aroza
demostraren el bon moment
de joc de que gaudeixen en
aquests instants.

Bombers en retard - Carrer Lluna - Multes i
aparcaments - Perfums celestials - Canonades a

temps - Abandó a Sa Torrentera

-Hem rebut una telefonada d'una veina de la vivienda de
Ia Colónia de l'Aviació on es produí un incendi fa unes setma-
nes criticant la poca efectivitat dels bombers "Tanta sort que
els veins ens posarem tot d'una a treballar, que si haguéssim
hagut d'esperar els bombers ja s'hauria cremat tot el bloc de
vivendes. A veure quan comptaren a Sóller amb un parc de
Bom com toca. En Hoc de perdre el temps en lluitar contra el
Port Esportiu i altres beneitures hauriem de mirar d'aconseguir
un bon parc de Bombers". •

- Insisteix un comerciant del Carrer de sa Lluna en el tema
circulatori: "Ja es ben hora que tant Quetlgas com els regidors
es defineixin i deixin d'un cop de mastegar el fesol. Que diguin
d'una vegada blanc o negre". •

- De Ses Argiles, ens arriba la queixa d'un solleric molt em-
pipat: "Els nostres municipals, es dediquen a posar multes,
moltes d'elles sense sentit. A on volen que posem els coixes?
Que les autoritats es cuidin de facilitar aparcaments, i Ilavors,
quan es disposi de llocs suficients, molt bé si sancionen els
infractors, pert mai abans de cercar solucions al cas. Aixe, es
el que dicta el senta comú".

*

-Una amable senyora ens deia al contestador el següent
missatge: "Passat Can Ahir, els torrents emeten uns perfums
que saben a glória. Just darrera la depuradora, no hi ha qui
aguanti". •

-Aquest cop la cridada vé del Port: "Per experiència, abans
de asfaltar al Carrer Nou, que passin totes les canonades. Ara
hi son a temps. Que no facin les animalades de sempre. Mem
si per un pic feim les coses amb una mica de seny...

- Ens posa en sobre-avís un veinat del Carrer del Real per
denunciar: "Amb el tancament tan prollongat del Carrer Nou el
transit rodat s'ha intensificat molt, i per més inri, el bocí de Sa
Torrentera i pujada cap al quarter de la G. Civil, ha quedat fer
un "mal te toc peste". Quan es decidirá la brigada municipal a
fer una passadeta per aquests indrets?".

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
1/una, 7- Teléfono 63 0132

SontJaume, 7- Teléfono 63 1286
FABRICA: Meta, 48 - Ca 'n Tabolet - Tel. 63 06 5 I

MERCERIA-Novetats
Hanes i gèneres de punt

CarrerBon Any, 6
Tel. 63.38.37 (Mier)

Bartomeu Colom
*METGE *
nou consultori

c/Vicari Pastor, 5
(de la Rosa)

Telf. 63.35.21
Horari:

Matí: 12'30h.
Tarda: 16 — 19

CARMEN
BOTIGA
ARTICLES

PRIMAVERA ESTIU
Plaça Mereat, n'6

Tfno. 63.20.63
SOLLER
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idbol infantil
Molta palla i poc bessó

Pagès 

Ens invadeix la televisió alemana

L'altre dia pel camí del Puig Major, varem veure
com pujava un Policia Municipal amb la seva moto
oficial i un cotxe de la televisió alemana darrera. Se
suposa que li devien obrir el pas per anar a filmar a
qualque banda.

Lo curbs del cas, es que la passejada va acabar
devers la banda d'Escorca i, que jo sapi, allé ja no és
territori solleric, ni molt manco.

Un cop aclarit el tema resulté que el Batle
sempre segons un senyor que es va veure necessi-
tat de la Policia- havia donat l'ordre d'acompanyar
als "guiris" amb la moto oficial.

Aix() està molt bé, i sobretot si recordam que el
passat dimarts, no fou precisament un del dies més
tranquils a la nostra i també seva ciutat. Si a més de
que en tenim pocs encara els enviam a munyir en-
diots per la cresta, estam ben arreglats.

SEMBLA MENTIDA

- Que les vaques ja no tenguin tanta llet com
abans.

- Que moltes de les nines joves, i no tant joves,
quan aconsegueixen un "novio" ja deixin de saludar
com abans.

- Que el Batle se vulgui carregar el Secretari, així
com sigui necessari.

- Que els ordinadors siguin tan perfectes i tan
emprenyosos.

- Que a Sóller no es puguin comprar "muñecas
hinchables" per llevar els nervis a més de dos.

- Que la tertúlia darrerament vagi de capa caigu-
da. Deu ser l'edat?.

ANUNCIS CLASSIFICATS
611 -41#1*4

SE TRASPASA tienda de
ornestibles en La Huerta. Tel.

33.26.71. Horas de comida.

SE NECESITA TRABAJA-
)OR a jornal para cortar leria
le encina. Jornal a convenir.
fel. 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-

Daría facilidades de pa-
TO. Informes: oficina Butano.
'el. 63.10.96 y 63.28.33.

COMPRARIA pequeño pi-
o, estudio o altillo convertible
n vivienda. Pasar ofertas por
scrito al Apartado 10090 de
alma.

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. Tele-
fonos: 63.10.96 y 63.28.33.

SE COMPRAN MUEBLES
antiguos y toda clase de obje-
tos. Carrer de la Rosa, 3. Telé-
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.

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. Tfno.
63.00.10.

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

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

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 pequeños. Tel.
63.11.13.

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

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 matrícula 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.

SE TRASPASA por no po-
der atender, local comercial
sito en Calle San Juan. N. 16.
Tfno. 63.03.61.

SE HA PERDIDO un pen-

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

diente de oro. Es como una
hoja de trébol con una piedra
blanca. Se gratificará su devo-
lución. Tfno. 63.06.29.

VENDO Seat 127 CL. Per-
fecto estado. Precio a conve-
nir. Tfno. 63.22.30 a partir de
las 20 horas.

MATRIMONIO jubilado
desea alquilar casa, piso o
apartamento todo el ario en
Sóller o alrededores. Llamar
al 63.36.83 a partir de las 19
horas.

CSASNOVAS 

FRNOWIFICOi
REFRIGERACION INDUSTRIAL, BOTELLEROS, VITRINAS,

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

SERVICIO TECNICO POST-VENTA
Coffer de So Mar, 153- Tell. 630771-071005011ER

ALFREDO LORENTE
Taller de Reparaciones

Electrónicas
Radio Cassettes - Televisión y Video

Instalación de Antenas
Junto Hotel El Guía. Tel. 633919 - SOL LER

BOUTIQUE

TRAUS fiJ
LA NUEVA BOUTIQUE DE SOLLER

Carrer de Sa Lluna n.*37 - Tel. 63 3614	 SOLLER - MALLORCA
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Les obres de la benzinera hauran d'esperar que es revisi el Pla d'Ordenació.

La linha d'alta tensió que passait
pel túnel és d'interés públic

Redacció

El pie del dimarts passat aprova declarar d'interès
públic les noves installacions subterrànies a efectuar per
part de El Gas S.A. a través del túnel en construcció. En
aquesta decisió el P5M es va abstendre allegant que l'in-
forme tècnic elaborat era incomplet j insuficient. Els aftres
Grups municipals votaren a fava.

Per altra banda es retiraren de l'ordre del dia els expe-

clients relatius a dues obres dé Port: la construcció d'una
piscina vora l'Església Parroquial i la reforma interna d'un
edifici del carrer Mallorca. Encara que els informes tècnics
eren negatius en les dues obres, el Bate pressiona perquè
es retirassin, a l'espera d'arribar a un possible conveni amb
els propietaris.

Paralellament es denega a FOSACA S.A. la construcció
d'una benzinera a la carretera de desviació, L'oposició re-
corda que l'obra és illegal i que per tant hauria d'estar pa-
ralitzada jata temps.

Redacció

Escrit: Dilluns que ve, se-
gona festa de Pasqua, el
col.lectiu Amics de l'Entorn
ha organitzat una excur-
sió-protesta per penjar car-
tells a totes les zones de
Sóller amenaçades per la
construcció. Se partira a les
10 h. del mati i des de la Pla-
ça, i es visiterai inicialment
el Pont d'en Valls, al co-
mençament del Coll. Alla,
simbòlicament es treuni la
brutor que les obres del tú-
nel han tirat dins el torrent i
es clavara la primera estaca.
Després de berenar es parti-
rar cap al Port on també es
marcare el Hoc on es preten

El que s'a fet es pujar les voreres, han asfaltat,  s'han fet uns
evaquadors d'aigiies de pluie que van directement al torrent, i s'ha

passat una línia d'electricitat per poder conectar uns semàfors.

Es torna obrir el carrer Nou
J.B.

Ja era hora. Finalment, aveui mateix han acabat les obres al ca-
rrer nou i segurament demà dissabte s'obrirà a la circulació. L'Ajun-
lament encara no sap si sera de doble direcció, una sola direcció o
amb un semàfor. El que és segur es que segons els tecnis, degut a
Ia voravia, sol pot esser d'una esser d'una sola direcció.

Obres

Un fotogramètric per revisar
el Pla d'Ordenació

J.C.

L'Ajuntament comanara
confecció d'un plànol fo-

togramètric de la vall de
Sóller a una empresa espe-
cialitzada. El motiu
d'aquesta comanda no és
altre que la de realitzar el
catastre, i podria sortir
també per per una poste-
rior revisió del Pla d'Orde-
nació Urbana (P.G.O.U.).

Els nacionalistes mos-
traren la seva preocupació
perquè sembla que les fo-
tografies aèries que han de
servir de base per a la rea-
lització d'aquests plànols ja
havien estat encomanades
a una empresa concreta,
que havia presentat una
factura superior a les
700.000 ptes., que estava

pendents de pagar.
Arbona es defensa

dient que ell no havia co-
manat res a ningú, sinó que
una empresa, pel seu
compte, havia fet les foto-
grafies i posteriorment les
havia ofertat a l'Ajuntament
per si interessava la seva
compra. "De fet -digué el
Batte-, els plànols no són
aqui i, si voleu, se poden
comanar a l'empresa que
volgueu. Jo no hi tenc res a
dir. Només crec que si
aquesta empresa ja les té
fetes, les podem aprofitar.
Per altra banda -seguí
dient-, jo no sé res d'això;
en tot cas en Biel Darder
com a ex-President
d'Obres, o en Toni Va/cane-
ras". Els dos implicats con-
firmaren lo que deia el Bat-
le.

Urbanisme

>,* 	 Restaurante El Olivo
DEIX-

44¼_ J La Residencia
Precisa

CAJERA
con conocimientos de INGLES

Presentarse lunes de  12h. a 15h.
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Obres S'Inicia la campanya: "Sóller, on vas?" 
Dilluns, excursió i penjada
de cartells a les zones
amenaçades per la construcció

loves gestions
)er millorar
al traçat de
Ia carretera
Sólier—Deià

M.I.

En el transcurs del ple
ordinari celebrat a Deià el
dimarts anterior, el Batle
dona compte de la reunió
mantenguta amb Rafel
Llompart, concessionari
de l'explotació de la línia
d' autbusos
Sóller-Deia-Valldemos-
sa-Palma, amb el cual
tracta el problema especí-
fic del mal estat de la ca-
rretera	 en 	 el	 tram
Sóller-Deià. Al Ilarg de la
reunió, el Batte exposa
una vegada més la seva
opinió sobre la necessitat
d'acondicionar el trespol,
modificar algunes corbes i
eixamplar determinats in-
drets, sense que això su-
posi la realització d'un
gran via ràpida que afecti
irremisiblement l'entorn.

Propostes

Com a resultat de
l'entrevista, Francesc Sa-
las intentarà aconseguir
de la Conselleria
d'Obres Públiques la rea-
lització d'un projecte dig-
ne que tengui en compte
la condició de carretera
turística que caracteriza
aquesta via de comunica-
ció. Fins i tant no s'adopti
una solució definitiva,
l'Ajuntament de Deià

l'adopció de
mesures de caracter ur-
gent dirigides a reforçar
alguns marges de la carre-
tera que es troben en ma-
les condicions, i eixam-
plar els trossos més es-
trets.

Com a darrera mesura,
l'Ajuntament de Deià
sol,licitara a la Conselleria
d'Obres Públiques la
col.locació d'un aparell
comptador de vehicles,
a fi d'obtenir una estadís-
tica fiable de la circulació
rodada per aquella carre-
tera. Aquest comptador
podria situar-se a la sorti-
da de Deià en direcció a
Sóller.

Padró

La població de
Sóller ha
augmentat en
j 11 habitants
en un any

G.M.

En el ple ordinari cele-
brat el dimarts d'aquesta
setmana es dona compte
del resum numèric general
del padró amb data de dia
primer de gener del 90. La
població de dret, segons
aquestes dades, era de
10.489 persones; 5.126
homes i 5.363 dones.

L'any 89, dia 1 de ge-
ner, la població de dret era
a Sóller de 10.378 perso-
nes; 5.063 homes i 5.315
dones; per tant l'increment
de població en aquest any
ha estat de 111 persones;
63 homes i 48 dones.

fer el port esportiu, i on es.
dinarà.

Durant tota aquesta jor
nada excursionista, que e
podrà fer a peu o en bicicle
ta, segons ens informen el:
organitzadors, es pensa de
nunciar fisicament, amb car
tells, tot el patrimoni natura
amenaçat de la nostra vall.

Aquesta és la primerz
acció de la campanya "Sóller,
on vas?, que ha iniciat el
col.lectiu Amics de l'Entorn
que preten ampliar el seu ob
jectiu de denúncia, fins arE
només concretat amb el por
esportiu. D'immediat es po
saran a la venda unes cami
setes amb el lema de lz
campanya i dibuixades pet
Josep Maria Sicília.

INSTALACtONESY
REPARACIONESELECTRICAS

CAMBIE AL 220V.

tkar0/
14aza Antonio Mauna, 10

Tia6fono: 63 29 46
Teléfone porhaolor:
63 29 76 63 29 26
SOLLER (	 )

J. SASTRE
Reparación y venta

de electrodomésticos.
Servicio oficial

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

Tel. 63 06 73

TOT PELL
CONFECCION A
MEDIDA DE PIEL.
SABADOS TARDE

ABIERTO.
Tfno. 633557

Bajos Eden Park

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

en el Puerto de
Saler y Saler.

Tfnos. 632710 y
631313.

CIRCULO BELLAS ARTES
Casal Balaguer.

Exposición de Pinturas de:
MARIANO MAYOL.

Palma, Abri! de 1990

Se venden 45 minutos de
agua de regadio de la fuente

des Barranc.
Para información 630918

\ f- 	ca'n capo s.a.
MATERIALES CONSTRUCCION Y TRANSPORTES
PARE CATANY. 1 • SOLLER • TL. 63 10 53 • FAX 63 16 76




