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La Policia Local compta amb
un nou vehicle tot terreny

La furgoneta ha estat finançada majoritariament pei Govern Baiser, que
ha aportat un

J.A. Castanyer
substitueix

Jesel

Ambratude de jugadora, dfroollve
stick), J.A. Castanyer esta en
disposer!) de salvar ei deNcat

moment del Sõber.

Toni Oliver

El Ferrocarril incrementa
les tarifes

J.C.

A partir de demà, dissab-
te, entraran en vigor les no-
ves tarifes que el Ferrocarril
de Saler aplicarà pel trans-
port de viatgers, tant en tren
com en trarnvia.

Els preus que regiran a
l'endavant són els següents:

• Trajecte Sóller-Pal-
ma o viceversa: 310 ptes.,
en comptes de les 285 que
costava abans. Els abona-
ments especials no han so-
fert variacions: pels obrers i
estudiants el viatge costarà
135 ptes., i l'abonament po-
pular 210.

No obstant, si el viatge
es realitza en tren turístic, el
preu normal s'incrementa
fins a les 550 ptes.

• Trajecte Sóller-Port
o viceversa: 100 ptes. enlloc
de les 80 actuels. Els abo-
naments passen de les 50 a
les 55 ptes., si bé els viatges
intermitjos no gaudeixen
d'abonament de cap tipus.

Segons manifestacions
del director, Rafael Sierra,
"els abonaments segueixen
essent molt aventatjosos
pels residents que utilitzen
habitualment aquest siste-
ma de transport i, a la vega-
da, facilment accessibles a
tothom.

Els abonaments espe-
cials poden ser retirats a les
oficines de l'empresa nomes
presentant una minima do-
cumentació, i convidam el
públic a comprovar-ho i a uti-
litzar aquest sistema de pa-
gament recluit".

Transports

Conferència de metereologia
de Joan Puigserver

Dijous de la setmana que ve dia 26, i a la Biblioteca Municipal,
el nostre col.laborador Joan Puigserver faré una conferencia de me-
tereologia local i situació dels torrents locals. Hi heure projeccions i
material gràfic.

Greco* General
de la
Funcoon Publica
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Asunto I

Sr. Alcalde Presidente del

..___,Ayuntamiento de
PLLER (Baleares).-

° 1 "
5611°'
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Se ha recibido en este Centro directivo escrito del Sr. Alcalde Presidente

del Ayuntamiento de Andraitx (Baleares), por el que solicita sea nombrado -

en comisión de servicios para la Secretaria de esa Corporación D. Manuel Pé
res Ramos, funcionario de Administración Local con habilitación de carácter

nacional, Subescala Secretaria, categoria de entrada, titular de la Secreta

ría de ese Ayuntamiento, y a fin de poder tramitar el expediente de la cita

da comisión de servicios, ruego a V.S. informe a esta Dirección General, si

por parte de esa Corporación existe algún reparo que oponer a la resolución

del mismo.

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE
FUNCION PUBLICA LOCAL,

P.O.

o.: Juan Corral Villalba.

Andratx sol.licita oficialment
els serveis del Secretari

J.C.

Aquesta es la fotocõpia de l'ofici que el Mi-
nisteri de les Administracions Públiques ha tra-
mes a l'Ajuntament de Sóller en el que trasllada
la petició que formula el d'Andratx per a que
Manuel Pérez Ramos sia nomenat en comissió
de serveis per a la Secretaria d'aquella Corpora-
ció. A partir d'aquest moment, el Consistori
solleric te la paraula i, en un proper Ple, la Cor-

poració heure de decidir si este d'acord en cedir
el Secretan, Manuel Pérez, en comissió de ser-
veis a l'Ajuntament d'Andratx o si prefereix que
romangui a la nostra ciutat. D'acord arnb la nor-
mativa vigent, sembla que la comissió de ser-
veis nomes pot ser atorgada per un periode de
6 mesos, prorrogables per dos periodes més de
sis mesos; es a dir, un maxim d'un any i mig. En
qualsevol cas, idò, pareix que a finals de l'actual
legislatura Pérez hauria de retomar a ocupar la
seva plaça a l'Ajuntament de Sóller.

La Banda de Música participà
a la Setmana Santa

Els sollerics es sentiren mon salisfets que la seva banda sortis en aquestes testes. Amp4ia informaciô a
pagines centrais.

Futbol Ajuntament Protecció Civil     

Noticia confirmada: Jesel
ja no pertany al C.F. Saler.
Entrenador i directiva arriba-
ren a un acord satisfactori i
l'asturie firme aquest mateix
dilluns el "finiquito". Com a
substitut, el club ha designat
un jove preparador, ex-juga-
dor del equip, i que l'any
passat va actuar de segon
entrenador de Páez. Per tant,
coneix perfectament a la
plantilla sollerica.

Ens referim a Joan-Antoni
Castanyer, que ens digue
que arriba al càrrec carregat
.d'il.lusió i decidit a salvar la
nay en les set jomades pen-
dents de !lige.

Precisament Joan-Antoni,
que ja ha dirigit els entrena-
ments d'aquesta setmana,
debutare diumenge al camp
de Santa Ponça en partit que
començarà a les 16,15. Cal
recordar aiximateix que en
l '"impasse" des de l'acomia-
dament de Timoner i la con-
tratació posterior de Jesel,
Castanyer va dirigir l'equip al
camp del Maganova, on el
Sóller va vencer brillantement
per 0-2, en l'unic partit que
els de Pere Gost han perdut
a casa seva en el que duim
de ' lige.

Es repetira l'experiència a
Ia veina Sta. Ponça?.

Per qué no...

J.C.

La furgoneta marca LADA,
modelo Niva-1600, es el nou
vehicle que la Policia Local ha
incorporat al seu parc automovi-
listic i que sera adscrit al servei
de protecció civil i seguretat
ciutadana.

Es tracta d'un cotxe de co-
lor blanc, matricula
PM-2689-BD, que fou matriculat
el dijous de la setmana anterior.

El cotxe es troba encara en
període de rodatge I, segons
ens digue el sergent Mique!
Quetglas, °es el vehicle, dins la

seva categoria, que millor
s'adapta a les caracten'stiques
del nostre municipi, amb carrers
molt estrets, trespols de quail-
tat molt distinta i meteorologia
diversa i canviant". Una vegada
superats els 1.000 kms. de ro-
datge i feta la primera revisió,
se li afegiran els acabats, la ins-
tatlació meivil de radio i els dis-
tintius i símbols propis de la
nostra ciutat.

El preu total del vehicle ha
ascendit a 1.370.000 ptes., per
bé que un milió ha estat pro-
porcionat per la Conselleria Ad-
junta a Presidencia del Govem
Autònom.

abocaments,
iLlegalitats
urbanitzacions

Dilluns d'aquesta setmana els Amics
de l 'Entoei penjaren més de 70 cartells a
zones i obres considerades negatives per
al paisatge o que es fan il.legalment. La
denúncia d'aquest descontrol s'inicià Coll
i acabe al Port. Feren acte de presencia
dos regidors: Miguel Nadal (CDS) i Miquel
Gual (PSM). Seguiment gràfic de VEU DE
SOLLER a pegines centrals.



Costumari

Sta. Mariana feia cor-
dons, i era passamanera,
divan que amb el moviment
de les seves mans produia
tant de cordó com fes falta.
Per això és l'advocada dels
passamaners i cordoners.

Conta la tradició que St.
Maria fou un pastor que
trobà la manera de fer for-
matge i mantega. Es
l'advocat dels pastors i dels
ramaders.

Passat-demà sera el
diumenge de l 'Angel, i
dilluns és la diada de St.
Jordi, dia del !fibre.

rAvui

20 
d'abril del 1990
Divendres

Avui dia 20 St. Maria, Sta.
Mariana Vilalba i St. Sulpici
Demà dissabte, St.
Anselm
Diumenge dia 22, St. Soter
i St. Caius.

Sorteig d'ahir dijous,
dia 19 de abril

6	 15 22
28 32 33
-Comp. 20-

ONCE

Dijous,19- abril 	 58.471

Dimecres,18- abril 01.749

Dimarts,17- abril 92.230

Dilluns,16- abril 	 20.591
Divendres, 13 - abril
No hubo sorteo

Serveis

Aiuntament de Sax 	 630203/0204
OfionaMunicpaldelPort 	 600101
Apntament de Famalutr 	 631901
Ajuntament de Dad 	 639077
Jutlat de Seller 	 63C148
No 	 632611
Rectoria 	 633602

PoliciaMinicipal 	 630200
Police Muni*zi-Urgències 633721
GuarciaCM 	 630203
Bombers 	 632500

Unitat Sanitaria 	 E33011
C,reuRPs 	 0645
MetjedeGuardia(Avisos) 623721

Mercat 	 630211
Escomada 	 630561
C,ernentiri 	 E31429
Residencia-Hospki 	 633777
Depuradora 	 0E42
Cones 	 631191

Gas', s.a 	 E3D128
ServeiFunerari 	 E30805
'El Gas' s.a (averias) 	 630196
'El Gas' s.a (Urgencies) 	 631106
LocutcriBiniaraix 	 E33017
Obres dePort 	 633316/69

A.S.C.P.(Ca'neulce) 	 632421
Club Solerense 	 631206
LaUnión"SaBobgueta" 	 6331E3
DefensoraSollerense 	 E31556

Ferrocari de Stier 	 E33130
Cia"Barcos Azules" 	 620170
Cia"Trarnontana• 	 cam
Parada Taxis-Es Pert 	 E31384
Paada Taxis-Stier 	 6371
Paada Taxis-Sa Tare 	 631379
Autocars banyan 	 202125
Autocars Sae( 	 1232821
Autocars Repic 	 630567

TRENS

Patna-Seler08,00- 10,40-13,00-
15,15 - 19,45
Sóller-Pakna-06,45 -09,15 - 11,50-
14,10 - 18.30

TRAMVIES

Siller-Poet05,55 -05,55 - 07,03-8,00-
' 09,00 - 10,C0 - 11,03 - 12,C0 -
13,00-* 14,00 - 15,00 -
16,00 - 17,00-17,55-19,00-20,00-

45
(21,00 Diumenges i Festius).
Pott-Slier06,20 -07,30- 08,25 -09,30
- 10,30 - 11,30 - 12,30 - 13,25 - 14,30
- 15,30-16,30-17,30-18,30-19,3°-
20,20- 21,10
(21,20 Diumenges Festius).
AVIS: Els tramshes marc,ats wnbun
anlacen amblasanibadesysonides deb
trens.

AUTOCARS

Paina-Vaildemossa-D
Portdegler07,30* -10,00-12,00'

15,00-19,00
PortdaSólier-Deiti-
Veldemossa-Patras•
07,30-09,33"-14,33-16,03*-17,33.
Deii-Portdssastra3,15*-10,45-
12,45"-15,45-19,45.
Deki-Valdenosse-Paina,013,00-
10,00* - 15,- 16,30' -18,oa

(')Essivrrnecreisdiumengesifes-
hus.

Saisr-PondePollença.03,00.
Pondegaer-PondePollança..09,30.
PondePolanp-Sóiter16,CO.

BARQUES

PondeSólier-SaCalobra:
10,00-15,03
SaCalobra-PortdaSafer
12,00-16,45

FARMACIA DE
GUARDIA

A l'Ajuntament (Policia Municipal) vos
indicaranlafarmáciaa
la qualvos podeu dingr.

El Temps
Estació de sa Vinyassa

Temps variable
típic de

primavera

Joan Puigserver

Temperatures
	 Pluja

Maxima 22,0 dia 15
	

9,2 litres dia 14
Minima 5,2 dia 17 0,4 litres dia 16

El cap de setmana passat va seguir el temps variable
i una mica inestable amb plugues moderades el Dissab-
te mati i el Dilluns també però aquestes foren molt
dèbils. •

Aquest temps tan variable que patim és propi del
mes d'Abril, perquè és normal que el temps a la Primave-
ra sigui bastant canviant. Les altes presions (anticiclons)
solen tenir molta més movilitat que no pas a l'hivern.

Per aquest cap de setmana sembla que hi haura
possibilitat de qualque ruixat i amb temperatures esta-
cionaries o inferiors a les normals per aquestes dades.

Aixi idõ pareix que segueix el temps indesis i amb
tempereratures relativament fredes a la nit; això fa que
encara hagiguem de seguir fent foc a la foganya. Ja ho
diu l'adagi popular:

Fins que la 1/una d'Abri/no hagi passat,
no dónis l'hivern per acabat.

SOLLER
NAIXEMENTS

PERE, fill de Manuel Rullán i Maria Teresa. Va nèixer dia
27 de marg.

ALEIXANDRE, fill de Juan Josep i Maria dels Dolors. Va
nèixer dia 4 d'aquest mes.

MATRIMONIS
DISSABTE, dia 7 es casaren FULGENCI Jiménez Céspe-

des amb IOLANDA Tarrida Martinez.

DEFUNCIONS
Dia 29 passat va morir MAGDALENA Vicens Bisbal, als

92 anys.
Dia 1, Da. MARIA Moranta Fiol, als 84 anys.
Dia 3 Don JUAN Arbona Vicens, als 48 anys.
Dia 8, Da. CATALINA Ripoll Deyb. als 74 anys.
Dia 12, Da. CATAUNA MARIA Canyellas Vanrell, als 97

anys.

Nova tenda
En el carrer de Bauga, s'ha inaugurat una nova tenda:

Koala hobbys, dedicada a jugueteria i material esportiu. Pre-
ten omplir el sector de l'esplai, ja interior, com l'exterior, i
compte per això d'un ample espai a una bona zona comer-
cial.

Des d'aquestes linies desitjarn el millor qualificatiu per a
un negoci: continuat.

Noces d'or
Dia 7 d'abril va fer cinquanta anys que En Josep Melis

Fonteagut i Na Francesca Oliver Castillo varen casar-se, així
doncs acaben de celebrar les seves noces d'or com a pare-
lla.

Tal i com és habitual en aquests casos en recordar
aquest aniversari tot va ésser alegria i, sobretot, ganes de
fer-ne molts mes.

Rebin la nostra més cordial felicitació.

- CIRC per a infants al Teatre Alcázar, avui dia 20 a les 1730
hs.iales19'45hs.

-CONCERT a carrec de "The English Oboe Quarter. Obres de
Mozart, Bach i Britten. Avis divendres a l'església parroquial de
Dad, a les 1 730 hs.

- INAUGURACIO simbdica del Túnel de Seller. Demà dia 21, a
les onze a la plaça.

-VENDA de Ilibres usats a benefici de la Mostra Folklòrica.
Celebració de la diada de St.Jordi, per part de les 'libraries de
&Aar.

-Primer contacte entre els grups folklòrics GRENADA i Estol
de tramuntana. Demà dissabte a les 18 hs, a la planta baixa del
Jutjat.

- JORNADES DEL MEDI AMBIENT de les Illes Balears. Del 23 al
25 d ' abril , al Centre Cultural "Sa Nostra" de Ciutat.

- Dilluns dia 23, comença la "Trobada Internacional de Pintura
al Barranc", que durarà tota la setmana.

- CONFERENCIA sobre "Musica i instruments propis", a la sala
d'exposicions de "La Caixa". Dijous dià 26, a les 21 '30hs.

-CONFERENCIA a càrrec de Joan Puigserver sobre "El clima a
&Aar", a la Biblioteca Municipal del carrer Batach, dijous, dia 26, a
les 20 h.

- EXCURSIO dilluns, dia 23, amb el grup Estol Vidalba. Troba-
da al túnel major, a la banda de Seller. Pujada al dm del Puig
Major des del Funicular per la Coma des Ribell, i baixada per la
Coma de n'Arbona.

Servei de
benzinera

Dies faners
de 6 a 22 hores

Diumenges i festius:
TANCAT

PREU
SUBSCRIPCIONS

MALLORCA i resta de
l'Estat Espanyol:

4.000 Pts.
Estranger: 6.500 Pts.

Veu de Soller
TEL. 6334 56
CONTESTADOR

AUTOMATIC
ATENCIO PERSONAL

DE 18 A 20 HORES

PUNTS DE
VENDA

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

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

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

Estanc Raça Fleming

Veu de Stoller
C/Lluno, 53, boixos. Tel. 63 34 56. CIF. E0743 1 1 66
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PANCARITAT
Les Parroquies de la Vall hem organitzat, un any més, la

celebració del PANCARITAT, per diumenge qui ve, Diumenge
de l'Angel, en el Monestir de l'Olivar. (Sa Capelleta).

La pujada a peu començarà desde el Pont de can Rava, a
les 11,30 hores del mati del diumenge. A l'Olivar hi haura jocs
per infants i per grans, dinar compartit, festa i molta bulla.

La conclussió sera a les 18 h. amb la celebració de la Euca-
ristia.

Notes de Societat

Actes de la setmana
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DavaMl'Ambaixada d'Espanya a Roma es feren una toto amb alumnes
de l'Institut de Sa Pobla,també de viatge.

Fa 10 anys que les monges agustines habiten a Sa Capelleta
G.M.

Avui va 10 anys, 20 d'abri]
del 1.980, es funda la comunitat
de religioses al Monestir de
Santa Maria de l'Olivar, sa Ca-
pelleta. Actualment tres religio-
ses Agustines, procedents del
Monestir de Santa Magdalena
de Palma, formen aquesta peti-
ta comunitat dedicada, primor-

dialment, ala pregaria.
Sa Capelleta, en principi un

petit oratori a Maria Inmaculada,
va ser constrUida l'any 1917.

L'any 1.944 s'inicia la cons-
trucció d'un santuari en aquell
mateix Hoc, que havien d'habitar
els Ermitans de la Congregació
de Sant Pau i Sant Antoni, els
quais no arribaren a anar-hi.

Finalment, després d'un al-
tre intent d'iniciar la restauració

de l'ordre de Sant Jeroni en
aquell santuari, les Canonges-
ses Regulars Agustines Latera-
nenses, avui fa 10 anys, passa-
ren a habitar-lo, en l'any que ce-
lebraven els 750 anys de l'arri-
bada a Mallorca de la seva Or-
dre, els 650 anys de la fundació
de l'actual de Santa Magdalena
i el 50 aniversari de la canonit-
zació de la filla major del seu
monestir Santa Catalina Tomás.

Religió

Un marge del Torrent Major,
a punt d'esbucar-se

P.P.

A la vista que un dels
marges de contenció i
acondiiiment del Torrent
Major de Fomalutx, situat
als voltants del canil que
uneix el carrer de la Font
amb el Garni' del Mas, es
troba en males condicions
de conservació i perilla de
caure, el Consistori foma-
lutxenc ha acordat did-
gir-se al Servei Hidràulic,
depenent de la Conselleria
d'Obres Públiques i Orde-
nació del Territori, soLlici-

tant que sigui reparat
abans que s'esbuqui defi-
nitivament

Brutor

Al mateix temps, i de-
gut a la gran quantitat de
brutícia que s'hi ha acumu-
lat en els darreres temps,
l'Ajuntament sol.licitarà
que es procedeixi a la ins-
pecció del nit d'aquest ma-
teix torrent en el tram lin-
dant amb el casc de la
població, en vistes a una
neteja posterior.

Platges 

La majoria de parceLles,
adjudicades a la
"Asociación de Playeros"

SE TRASPASA RESTAURANT
en Port de Sóller. Urb. Atalaya,

vista al mar.

Informes: Teléfono 63 20 64 — 63 12 72

CI SA SNOVAS 
FRIOORIFICOS

REFRIGERACION INDUSTRIAL
Todos los sábados a partir del dia 5 de Mayo, hasta el 1 5 de
Septiembre del año actual, el servicio técnico estará o su disposi-
ción para atender a las posibles urgencias.

Carrerde Sa Mar, 153. Tel. 630771 - 07100SOLLER

BOBINATGES
PEDRO

GRUPS de PRESSIO
BOMBES per a

PISCINES
BOMBES per a

GASOIL
C/. Victòria, núm. 50-A

Tell. 63.23.71.
SOLLER

Sor Antònia Morell March
GERMANA DE LA CARITAT

Va morir dia 15 d'abril de 1990 a Felanitx, als 77 anys.

AL CEL SIA

Les Comunitats de Germanes de la Caritat de Sóller i els seus familiars vos comuniquen que dema
dissabte, a les 19 hores a la Parròquia de St. Bartomeu, li oferirem la Missa pel seu etern repòs.
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Veu local

Fornalutx

El Consistori,
contra
les motos
incontrolades

P.P.

En el darrer Ple or-
dinari celebrat a Foma-
lutx, el Consistori
acorda dirigir-se a la
Jefatura Provincial de
Tràfec comunicant-li
que els dissabtes cap-
vespre i els diumenges
dematí, sense conei-
xement ni autorització
per part de l'Ajunta-
ment, es practiquen de
forma usual curses de
motos incontrolades en
Ia carretera PM-710,
des del Monument de
l'Horta fins al Puig Ma-
jor.

En el mateix acord,
el Consistori insta als
responsables provin-
cials de circulació a
prendre les mesures
pertinents destinades a
evitar "els perills de
possibles accidents, al
no existir cap tipus de
control" sobre aquestes
curses.

Denúncies

Amb aquest ja són
dos els acords munici-
pals presos en contra
de la celebració de
curses d'aquest tipus
en la carretera del Puig
Major, ja que el Consis-
tori solleric adopta una
decissió consemblant
setmanes 	 enrere.
Aquestes 	 practiques
motorístiques 	 i ilegais
han estat profusament
denunciades també als
medis de comunicació
tant per conductors
com per veins afectats.

M.K.

Els alumnes de l'Institut de
BUP "Guillem Colom Casasnovas"
varen celebrar la setmana passa-
da, concretament entre dia 5 i 12
d'abril, el seu viatge d'estudis.
Enguany hi han participat 18
alumnes de tercer de BUP i, tal i
com és costum ais darrers anys, el
Hoc triat ha estat

Dia 5 d'abril embarcarem amb
el vaixell de la Transmediterranea
"Ciudad de Compostela" per tal de
via Barcelona iniciar el viatge per
al qual havien treballat realitzant
diverses activitats. Dia 6 varen
romandre a la ciutat francesa de
Niça, podent admirar les nombro-
ses fonts i jardins que contribuei-
xen a donar un aire cosmopolita i
luxós a aquesta ciutat de la Cote
d'Azur.

Dia 7, varen passar a Italia. La
primera parada va ésser a la ciutat
monumental de Pisa.

A Pisa, tot i que la famosa torre
esta tancada, varen poder admirar
la bellesa del conjunt històric del
Camp dels Miracles. Aquest
Camp esta format per un gran
camp de gespa que enrevotta els
mês coneguts monuments de la
ciutat: la Catedral, el Baptisteri, el
Campsant, I, corn no, el Campani-
le o Torre Inclinada. De Pisa es va-
ren dirigir cap a Montecatini.

Dia 8 varen visitar Firenze (Flo-
rancia) patria de Dante, Giotto i

Fornalutx

Redacció

Esteve Albiñana, en
nom de la "Asociación de
Playeros de la Playa y Puerto
de Saler" obtingué l'adjudi-
cació provisional, pendent de
ratificació per la Corporació,
de dotze de les quinze par-
cel.les de platja que l'Ajun-
tament de Sóller havia tret a
subhasta per a l'explotació
de platges al llarg de la tem-
porada turística d'enguany.

L'Associació fou l'única li-
citant a la subhasta d'aques-
tes parceLles, per les quals
oferí la quantitat global de
5.662.493 ptes.

L'obertura de pliques de
la subhasta tengué Hoc el di-
marts d'aquesta setmana, a
les 13,30 del migdia, en el
transcurs d'un acte presidit
pel segon Tinent de Batle,
Guillem Mayol, actuant de

secretan el funcionan Gui-
Hem Canais.

Assistiren com a testimo-
nis alguns membres de la
pròpia Associació de plat-
gers, amb el seu president al
front.

Altres adjudicacions

També foren adjudicades
altres dues parcel.les a sen-
gles licitants: la número 31
bis a Margarida Llobera
Sampol per 128.380 ptes., i
la número 32 a Eleuterio
Aboli& López, per 89.796
ptes., propietari de l'Escola
de Vela.

En canvi, queda provisio-
nalment vacant la parcel.la
número 17, situada davant
l'hotel Marina, ja que l'únic
aspirant a l'adjudicació (Yen
una quantitat inferior al preu
de sortida de la parcel.la.

Viatge d'estudis 

El tercer de BUP ha visitat Itália

d'aitres. Realment és la ciutat més
representativa del renaixement Ita-
lia. Després de pujar a una petita
explanada que permet contemplar
una panoràmica global de tota la
ciutat, coneguda aquesta expia-
nada amb el nom del "Michelange-
lo" parqué alla s'hi troba una esta-
tua del David d'aquest autor, va-
ren anar cap a la Plaça del Duomo
per tal de visitar la Catedral de
Santa Maria dei Fiori, el Baptisteri i
el Campanile. A continuació varen
anar cap a la Pia77a Signoria on
s'hi troba el Palazzo Vechio, a més
de la Font del Neptú i mottes més
estàtues. El capvespre varen ad-
mirar la monumentalitat del Palaz-

zo Pith, especialment els seus jar-
dins, i després varen passar per
damunt el Ponte Vecchio que tra-
vessa el du Amo. Després el grup
es va dividir i mentres uns visita-
ven el Campanile, altres varen visi-
tar l'esglasia de Santa Crocce i els
mercats que l'enrevoften.

Dia 9 i 10 es varen desplaçar a
Roma on varen aprofitar per visitar
el Coliseum, el Fórum Roma, la
Piazza Venezia, Piazza d'Espag-
na, la Fontana di Trevi (encara es
troba en procés de restauració) i el
Vaticà. Al Vaticà varen visitar la
Basilica i la Plaça de Sant Pere, la
Capeta Sixtina ja del tot restaura-
da i el Museu.

CONSULTORI
DE GESTIO EMPRESARIAL
Selecciona per a empresa fotográfica:

—Persona jove, entre 16 i 30 anys.
—Estudis a nivell de BUP, FP o Primer Grau.
—Bona presència.
—Preferiblement amb experiência,

però no imprescindible.

Interessats dirigir-se a:
AvingudaJeroni Estades if4 1 er. Tel. 632412

Horari: Matins de 9'30 a 13'30 hores.
Tardes de 16'00 a 20'00 hores.

VACIADO VERTEDERO
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

Las Empresas que estén interesadas, pueden examinar la
documentación pertinente y presentar ofertas en el

Negociado de Información, de estas Casas Consistoriales,
hasta el día 28 de abril actual, a las 13 horas.

BUIDADA DE L'ABOCADOR
DE FEMS

Les Empreses que hi estiguin interessades, poden
examinar la documentació pertinent i presentar ofertes en
el Negociat d'Informació, d'aquestes Cases Consistorials,

fins al dia 28 d'abril actual, a les 13 hores.



Grup excursionista solleric

Propera excursió a Lluc
I "Botanicactus"

Per dimarts 1er. de Maig, amb sortida a les 8,30, tindrà
Hoc una atractiva excursió a Uuc. La caravana anirà poste-
dorment cap a Inca i arribada a S'Arenal per dinar al "Brasi-
lia.

Acte seguit s'agafarà cap a Uucmajor, Campos i Ses Sa-
lines. Un dels principals atractius sera la visita al "Botanicac-
tus", el major jardí botanic d'Europa (150.000 m2.), i el major
I lac artificial de les illes. Tot un espectacle visual. Per a reser-
ves, al Hoc de costum.

Fornalutx

A favor de
TVV TV3

En el transcurs del darrer Ple, el Consistori fornalubrenc
acordà sol.licitar al Ministeri de Transports i Comunicacions
la suspensió de les sancions imposades a "Acció Cultural del
País Valencià", i l'e liminació de les traves tècniques i admi-
nistratives que impedeixen la normal recepció de la televisió
catalana (1V3) i valenciana (WV) a les tres comunitats
d'àmbit de parla catalana.

NUEVO
	

EM BE CIEL EDOXES

DE RUEDA
RENAULT 5

OASIS,
	

11.111,6".

COOPERATIVA AGRICOLA SAN BARTOLOME
Por la presente notificación, se le convoca a la Junta General Ordinaria, a celebrar el 27 de
Abril a las 20 h. en primera convocatoria y a las 20,30 h. en segunda, en el local de la
misma Cooperativa.

ORDEN DEL DIA
1.Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2.Presentación del ejercicio económico del afio 1989 y aprobación, si procede.
3.Propuesta instalación de cámaras frigoríficas en la nave de los abonos.
4.Condiciones de financiación de las cámaras por los socios interesados.
5.Renovación de cargos de la Junta Rectora.
6.Ruegos y preguntas.

Por la Junta Rectora,
EL PRESIDENTE.
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Defensa

e Cap del
Puig Major
ascendeix a
Tinent-coronel

J.C.

El passat 13
d'abril, el Ministre de
Defensa firmà el de-
cret d'ascens de
Manuel Marco Isem,
nou cap de l'Esqua-
dr6 de Vigilancia Aéria
N 7, que a partir d'ara
ostentarà el grau de
Tinent Coronel.

Manuel Marco ja
havia estat destinat al
Puig Major ara fa uns
10 anys, ocupant-se
de l'esquadrilla de Po-
licia i d'altres destina-
cions d'importància.
Després de deixar el
Puig Major, va ser
destinat a Navarra, i
més tard retorna a
omplir la vacant de
Cap del destacament
de Puntir6

A principis d'any,
Joan Oliver Bauvi
fou promogut al grau
de Coronel i es va
veure obligat a deixar
vacant la c.apdalia del
Puig Major. Aquesta
plaça havia de ser ofi-
cialment ocupada per
un Tinent Coronel pe-
r& en aquest cas, es
va autoritzar que fos
ocupada per Manuel
Marco Isem, que
aleshores nomes os-
tentava el títol de
Comandant.

Port

La Brigada
repara un
registre del
clavagueram

En el transcurs d'unes
inspeccions rutinàries
efectuades a principis de
setmana, els responsa-
bles de la Brigada muni-
cipal d'obres localitzaren
una avaria en la canalit-
zació de les aigües bru-
tes procedents de la ur-
banització Morell-Oleza
del Port.

En un dels pous de
registre del clavagueram,
als voltants de l'hotel
Monte Azul, es va obser-
var que les algues entra-
ven al pou però que no
en sortia res.

Proves de filtració

Detectada l'avaria, es
feren unes primeres pro-
ves de &racle) d'aigües
amb matèria colorant i es
pogué observar que l'ai-
gua s'esvencava i com-
pareixia als solars i a les
botigues dels xalets dels
voltants.

Tot seguit es procedí
a revisar l'estat de con-
servació de les instal.la-
cions i es detectà que el
trespol del pou de regis-
tre estava enfonsat. La
Brigada va iniciar imme-
diatament les obres de
reparació, que quedaren
Ilestes aquest dimecres.

Cultura

Es Puig organitza
una setmana
del !libre

Dilluns que ve, i du-
rant cinc dies, el col.legi
públic Es Puig organitza
una setmana dedicada al
libre, coincidint amb
l'anual celebració. L'acti-
vitat consistira en una
exposició, a dues sales,
de narrativa infantil i ju-
venil per a totes les eta-
pes d'EGB. En elles s'hi
podrà fer lectura, consul-
ta i compra; i ja han
compromès dur-hi els
seus volums distintes
editorials i distribuidores
de Vibres en català i cas-
tellà.

La professora Mag-
dalena Camilo és la
coordinagora de dita ac-
tivitat cultural que s'es-
pera sigui complement i
incentiu de la biblioteca
d'esplai que funciona a
l'escola.

Música

Inici dels
Concerts de
Primavera

Aquest mes ha començat a
Deia la temporada dels Con-
certs de Primavera que cada
any es realitzen a Son Marroig,
La Residencia i a l'Església Pa-
rroquial de Sant Joan Baptista.
Aquests concerts duraran fins
al mes de juny.

Destaquen, entre ells, els
Quintets per a piano, de Schu-
bert que interpretaran membres
de l'Orquestra Simfònica i la
pianista Suzanne Bradbury.
També sera interessant el da-
rrer de tots els concerts pro-
gramats, que sera un duo d'ar-
pa i violí a càrrec de n'Stepha-
nie Leconte i d'en Barry Sar-
gent. Avui, divendres, a la Pa-
rròquia de Deià hi haura un
concert del quartet "The English
Oboe", que començarà a les sis
de I ' horabaixa.

Deià

L'Ajuntament
vol un "edifici
de benestar
social"

Circulació

El carrer
Nou, direcció
única

El dimarts
d'aquesta setmana,
als voltants de les
dues del capvespre,
el carrer Nou queda
novament obert al
tràfec després de
les obres de millora
que l'han mantingut
tancat per espai de
deu setmanes.

Les obres han
consistit en la re-
construcció de les
voravies, la col.loca-
ció d'una canonada
per una possible
semaforització, la
instal.lació de dos
retxats per dirigir les
algues de pluja cap
al torrent, i la reno-
vació del trespol
amb asfalt en fred.

Des del moment
de l'obertura, el ca-
rrer s'ha habilitat al
tràfec com a via de
circulació de direc-
ció única en sentit
descendent des del
Convent. Aquest
sentit de circulació
és provisional fins i
tant el Ple de la
Corporació no pren-
gui una determina-
ció definitiva.

Urbanisme

Un camp
de Golf a
Muleta?

En el transcurs de les
darreres setmanes ha cir-
culat insistentment el ru-
mor de la possible cons-
trucció d'un Camp de
Golf dins el nostre terme
municipal. D'acord amb
les informacions apare-
gudes i comentades a la
premsa i televisió, el futur
camp esportiu podria es-
tar situat a la zona de Son
Sa/eso Muleta.

Sortint al pas
d'aquestes informacions,
el Grup Municipal del
PSM sol.licita en el trans-
curs del Ple ordinari del
mes d'abril que l'Ajunta-
ment es .dirigeixi a la
Conselleria d'Obres
Públiques i Urbanisme
del Govern Autònom
sol.licitant informació es-
crita sobre la veracitat
d'aquest projecte. El PSM
es mostra altament preo-
cupat per la possibilitat
que aquest camp de golf
es dugui a terme, espe-
cialment per la gran
quantitat d'aigua que un
projecte d'aquest tipus
necessita i a la vista de
les dificultats cada vega-
da majors que el nostre
municipi té en mataria
d'abastiment d'aigua po-
table.

El Consistori de Deià acordà recentment concedir autoritza-
ció al Batle per iniciar les gestions amb la Conselleria de Sanitat
i Benestar Social, per tal d'aconseguir un edifici de benestar
socialper aquella localitat.

Aquest edifici concentrera el consultori i el despatx del
metge, que ara treballa en unes condicions precàries, i també
un club de pensionistes, a imatge d'una Aula de la Tercera
Edat, que seria la seu social de jubilats, pensionistes i persones
de la tercera edat.

ELECTROMAN
Se necesita

AYUDANTE ELECTRICISTA
LLAMAR DE 18 horas a 21 horas.

Carrer de Sa Lluna, 56. Tel. 631252 - SOLLER (Mallorca)

PELUQUERIA DE SEÑORAS

Margarita
HORARIO VERANO:

MANANA DE 9'30 h. a 13 h. - TARDE DE 16h. a 19 h .

Calle San Juan, 22. Tel. 630742- SOLLER (Mallorca)

CRISTAL F,

TINlAD

RADIO, Ass1 1 TE

EXT RA 1131.k

OPCION AI

HD SOI A

33. VF10C1DA0

SOLO POR

940.000 PTAS:
d	 lp 	 CA 	 I

FI nue.° Renaull 5 Oasis te csrotra Ven a veina

RENAULT

HERMANOS PALOU FRAU, S. A.

Isabel 11,68. Tel. 630701
SOLLER (Mallorca)

CARNICERIA CAN MATARINO
C/. Jeroni Estades tf 7

Tanca per reforma del 23 al 30 d'abril

Continua al seu servei a:
-Alqueria del Compte, 21. Tel. 630887
-Jaume Torrens (Port), 13. Tel. 630591

o TA PICERIA
ExcLus,A

A-07101116

MON ANIMAL
Tenda

Perruqueria canina
Plaza Mercado, esquina calle Vives. Tel. 633619



Gloses desbaratades
Miguel Perelló

Sollerics! com vos trobau?
Tots plegats, bon dia tenguen!
No venc per fer-vos encendre,
ni criticar, ni fermai:
crec que és cosa molt normal
que es politics no s'entenguen.

Venc una mica envelat
per fer-vos una glosada,
o Lk una codolada,
i dir qualque veritat.
Per poder viure a Ciutat
sa gent se cria mal-sana.

Des poble, què me'n direu?
Que camina com es crancs!
Sollerics! Petits i grans!
Es hora cerquem remei!
No basta que mos passem
tota sa vida marmolant.

Es carrers, no sé què passa,
però no estan gaire bé.
Mos queden pocs tarongers
i qualcun de mala raça.
S' indústria s'és acabada.
Ja no sabem què hem de fer.

Un famer a cada carrer
entre fulles i sobrants;
qui ja té ets al.lots grans
no sap lo que n'ha de fer:
jo crec que hauriem mester
de tant en tant un verdanc.

Ses al .lotes ja no poden
fluir-se duent tacons.
Ses aceres són ses raons,
no tenen tros sense "cloves".
Seguim tenint rics i pobres,
bons al.lots i polissons.

Es torrents solen esser
per menar aigua quan plou;
noltros no tenim consol:
els empleam de famers,
per tot arm es batzers
i ses canyes fan Ilençol.

Tenim l'Església tancada
perquè mos falta escolà.
Per jo néixer va pecar
tant mon pare com ma mare;
si he dit qualque pardalada
Déu me la perdonarà.

Toni Coll Castanyer
De nom Toni Coll Castanyer
a dins Sóller batiat;
ara que me trobtrempat
unes gloses em faré.

Me diuen en Toni Falet
faig gloses de tota mesura
i tenc sacara més dura
que es cantó d'una paret.

M'agrada es conyac quan fa fred
s'aiguardent quan fa calor
i no hi ha noble ni senyor

que quan jo tengui raó
me faci acalar es capet.

Es que diuen que som feiner
no diuen sa veritat;
fer feina mai m'ha agradat
i em cansa veure-la fer.

Tencofici de picapedrer,
d'una empresa encarregat
i sim treuen per malcriat
acabaré fent de porquer.

20 d'Abril del 1990 / Veu de Wier
	

Dret a veu
	 5

Gloses
Veu del lector

Una molestia sin control

Sr director de la VEU DE
SOLLER:

El motivo de la presente, es
para hacerle saber que desde el
momento en que se sembraron
los árboles de la calle Fortuny y
con las lluvias recientemente
caidas, la tierra se ha hundido. El
problema en cuestión, no es el
hundimiento de la tierra, sinó que
al aparcar los coches en la calle,
éstos, con las ruedas han aden-
trado la tierra produciendo un
bache de aproximadamente 30
centímetros.

La solución en este caso, se-
ría que el Ayuntamiento, colocara
una capa de alquitrán o bien los
vehículos de la calle, se tendrán
que aparcar a un metro de dis-
tancia de los árboles, producien-
do consecuentemente molestias
circulatorias, teniendo en cuenta
que la calle es de doble circula-
ción.

Las personas afectadas más
directamente, dejamos la solu-
ción al digno criterio de los servi-
cios técnicos del Ayuntamiento.

Bartolomé Riera Ortiz

Trenca-cames

Benvolgut Sr.:
Esperant no fer-me pesat,

agrairia poder contribuir a la seva
secció, denunciant un fet que pel
meu entendre, és molt perillós.

Ara fa aproximadament 6
mesos que hi ha un forat situat a
Ia cera d'un poc abans d'arribar
al Restaurant Campo Sol. No me
cap dins el cap, com pot ser que
els responsables de la nostra ciu-
tat, permetin que fets com
aquest succeixin dia darrera dia i
lo mes greu és que ningú hi posa
solució.

Pregaria que es fes qualque
cosa urgent ja que ara comença
la temporada turística i els clients
de l'hotel Rocamar, passen so-
vint per aquest Hoc i ens estima-
riem més no haver de lamentar
desgracies personals ni dins la
nostra pell, ni dins la dels altres.

AugustC. V.

RESTAURANTE
PORTO MAR

anuncia su apertura en la
Playa d'En Repic (*)

el próximo dia 19,
jueves

Especialidades en:
Paellas, Pescados
y Mariscos frescos

(*)Junto a la Pizzeria Porto-2

Confecció
i instal.lació

de tota classe de
Cortinatges

TOURNEDO CAZADORA
RAPE AL CHAMPAGNE

RAPE DELICIAS
Sábados por la noche música en vivo.

(Guitarra española)

jaimetotra7s,76-a026»
„PIrt de Sar



El simbolisme que utilltza, &Ina peu a molles interpretacions.
Mariano no vol aconseguir la fama rividament, sino amb un treball

tranquil i constant.

MARIANO MAYOL

Mariano Mayol Piza, fill del dentista solleric Francesc Ma-
yol, va néixer el mes de maig de l'any 1.965, el seu signe del
zodiac és taure. Comença la carrera de dret que abandona
durant el quart curs per dedicar-se a pintar, cosa que sem-
pre havia desitjat. En aquell moment ja era un autodidacta
d'aquest art i en un principi treballà de camarer en el bar Dy-
lan de Gomila per poder seguir envant. El premi Ciutat de
Palma l'encorajà per continuar treballant d'una manera cons-
tant i plena. Ara, en el seu estudi del carrrer de La Palma,
quasi bé es dedica integrament a la pintura, a preparar ex-
posicions o a investigar dins el món d'aquest art.

Gent del poble cantà, corn cada any, el Regina Coeli" El davallament es un dels actes que atreu més a la gent.

Molta participació a les
celebracions de la Setmana
Santa a la nostra comarca
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Pintura

Obtingué el premi Ciutat de Palma 1.986

El jove solleric Mariano Mayo!,
exposa la seva obra
al "Círculo de Bellas Artes"

M.I.

Mariano Mayol ens pre-
senta unes obres caracterit-
zades per una textura que és
particular en cada un dels
quadres. Creador d'un lien-
guatge propi, d'una simbolo-
gia i un grafisme que dóna
peu a multiples interpreta-
cions i sensacions. Utilitza
bàsicament pintura a base de
latex i pigments i teles espe-
cials, papiros fets a ma dels

paisos orientals.
Pregunta.- Com ha estat

possible aquesta exposició?
Resposta.- De fet és una

consequència d'haver estat
seleccionat i haver participat a
Ia "Muestra de Arte Joven".

P.- A Madrid?
R.- Si. Això fou l'any 88,

quan l'Institut de la Joventut
selecciona una sèrie d'artistes
joves per exposar a Madrid.
Ara, a rel d'aquella mostra, la
Direcció General de la Joven-
tut subvenciona la exposició.

P.- I abans d'aquest fet,
com ha estat possible la teva
promoció?

R.- Crec que el fet de
guanyar el Premi Ciutat de
Palma, i haver estat el més jo-
ve guardonat fins al moment,
em va ajudar molt.

P.- Alguna persona ha
influenciat en decidirte?

R.- Tal com ho dius no.
Pere' l'ajuda d'uns amics, Pat-
xi Echeverria i Rafa Forteza
em va encoratjar molt.

P.- A quins flocs has ex-

posat a partir de Ilavors?
R.- A part de Palma, on

vaig començar a les galeries
de Ferran Cano, i 4 Gats, he
fet exposicions individuals a
Zaragossa, i col.lectives a
Madrid, València a les fires
de Basilea i Madrid6 i en un
intercanvi a l'Alguerde Sar-
denya.

Treball diari

P.- Com treballes, d'una ma-
nera diaria o segons la inspi-
ració?

R.- No, no, cada dia som
al meu estudi on, inspirat o
no, treball. Crec en la cons-
tancia i en la feina diaria. Si no
puc crear perquè no és el
moment, aprofit per investi-
gar, Ilegir, preparar material,
escoltar música o simplement
pensar.

P.- T'interessen les altres
arts, a part de la pintura?

R.- La música per a mi és
indispensable, i la fotografia
m'agrada molt. De fet en al-
gunes de les obres que exp6s
ara, un dels elements que
presenten són fotografíes a
manera de collage.

Perspectives

P.- (Juan de temps has
estat per muntar aquesta ex-
posició?

Passa a la ptigina seguent

Església

cions cristianes en els que
l'enorme participació va ser la
nota predominant.

Diumenge de Rams, el passat
dia 8, on el poble aclama el
Messies, recordant la seva en-
trada victoriosa a Jerusalem,
realitzant la benedicció de les
palmes a l'Església del Con-
vent i a les esglésies parro-

quials de la nostra comarca.

Dimecres Sant

Ja el Dimecres Sant, un
grup nombrós de persones de
la nostra Vall participà a la Mis-

sa Crisma] que se celebrà a la
Seu i que presidi el Bisbe de
Mallorca Teodor Ubeda.

Dijous Sant

El Dijous Sant, dia de la

commemoració de la Darrera
Cena del Senyor i de la institu-
ció de l'Eucaristia, hi hagué ce-
lebracions solemnes recordant
el lavatori dels peus que Jesu-
crist, en aquell dia, va realitzar
en les persones dels dotze
deixebles, i, ja el vespre, la
processó i les vetles de prega-
ria.

Divendres Sant

El Divendres Sant és un dia
de silenci i de pregaria, com-
memorant el dia de la mort de
Jesucrist a la creu. En aquest
dia no es celebra l'Eucaristia
però si es Ilegeix en una cele-
bració la narració de la Passió
de Jesucrist.

El vespre també es celebra
Ia processó on hi participaren
les mateixes vuit confraries que
l'any passat: la Sang, la Pietat,
la Dolorosa, el Calvari, l'Espe-
rança, Sant Jaume, Sant José
Obrero i la Confraria del Port.

Vetla Pasqual

El dissabte vespre es ce-
lebraren les Vetles Pasquals a
les diferents esglésies de la
nostra comarca, destacant per
la seva tradició la de la Basilica
de Lluc. En ella els participants
reafirmen les promeses del
baptisme renovant alhora l'ai-
gua que durant l'any que co-
mença servira per batiar els

Passa a la pagina segiient

G.M.

L'Església Cristiana va ce-
lebrar la passió, mort i ressu- Diumenge de Rams
rrecció de Jesucrist amb dife-
rents celebracions i manifesta- 	 Els actes començaren el



Natura

Els Amics de l'Entom inicien la campanya "Saler, on vas?"

Es netejà el torrent del Coll
i es penjaren més de setanta
cartells a tota la Vall

Un centenar de manifestants, a peu o en bicicleta, Carrer Nou, amunt, cap en es Coll.

Dilluns d'aquesta setmana, Sego-
na Festa de Pasqua, un centenar de
sollerics es dedicaren a netejar el to-
rrent del Coll, a l'altAria de les obres
del túnel, per tal de denunciar els abo-
caments de pedres i branques dins

vegada, els Amics de l'Entorn, orga-
nitzadors de la jornada, escamparen
per tota la Vall i Badia, més de setanta
cartells denunciant obres il.legals, fu-
tures i presents urbanitzacions i totes
aquelles accions que esdevinguessin

aguel.C1 II I VU' Lai IL Via U cuyuct. t.-% Ica	 lei UI I I I lal UV al pal a Lyu

Redacció

La jornada del mati s'ac-
tiva en el Pont d'en Valls, on
s'hi arribà a peu o en bicicle-
ta des de la Plaça. Amb ca-
vecs, senalles i xerracs es
dedicaren a pujar del llit del

torrent terra, pedres
branques que s'havien
enllevessat per l'acció de les
paleres del túnel. Després en
feren munts i es penjaren
cartells que amb el lema:
"Sóller, on vas", iniciaven una
nova campanya dels Amics
de l'Entorn de Sóller. Prem-

sa, ràdio i televisió de Ciutat
ho foren presents i VEU DE
SOLLER els acompanyà, se-
guidament, durant tota la
jornada.

Penjada d'estaques
a altres dotze llocs

Encara que una forta plu-
ja a la tornada cap a Sóller
banyàs al excursionistes,
aquests no es desanimaren
a acabar l'acció de denúncia
a altres indrets, en moments
quan les ruixades mancaba-
ven.

De la 'lista que els orga-
nitzadors ens han facilitat,
ressenyam els Ilocs on es
penjaren cartells: Cami Vell
de Ciutat, benzinera nova,

Sa Mola (perforacions d'ai-
gua), zona del port esportiu
(de l'Esplèndid fins a l'Eden),
Obres en el Llatzaret, nova
urbanització de Muleta,
menjada de muntanya en Es
Través, edificació a l'entorn
de la Plaça dels Reis de
Mallorca, Sa Talaia, noves
buidades de penya a la ca-
rretera de Sa Talaia, futura
urbanització del grup Alcé-
zar, abocador de ferns de
sa Figuera, obra il.legal del
carrer de s'Alqueria des
Comte...

Aproximadament a les
quatre del capvespre
s'havien penjat més de se-

tanta =tells i una repre-
sentació dels Amics de l'En-
torn ens manifestava que
"amb aquesta jornada volem
manifestar la nostra preocu-
pació pel creixent descontrol
urbanístic de la nostra vall i
per l'augment present i futur
d'urbanitzacions que poden
acabar de fer mal bé la badia
i altres redols sollerics".
També afegien que "bAsica-
ment hem enllistat il.legali-
tats, urbanitzacions que
espenyen o poden espenyar
el laisatge, construccions
que desdiuen amb la nostra
arquitectura i zones d'abo-
caments".

Grossa gratada pera unes noves edificacions a Sa Talaia, complexe
"Portoluz". Hi anaren els Arnica de l'Entom.

Cadena humana fent net el torrent El mal temps, les Muges, feren
	 Allargada de la urbanitzaciô Es Través. Terrabutts que es veuen de  pertot- També hi arribaren les

aturar uns méscomp4eta neteja. 	 pancartes, aixi com a 12 Socs mes.
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Va de la pagina anterior

R.- Uns sis mesos.
P. - Què farás desprès?
R.- Treball per futures ex-

posicions, perquè les exposi-
cions que em proposin no si-
guin un imprevist.

P.- / en un futur més l'un-
ya, com hi penses?

R.- Continuar pintant i po-
der-ho fer fins al darrer dia,
com han fet molts dels pintors
coneguts de tothom. I aixi,
aconseguir diferents possibili-
tats per poder adquirir el meu
propi estil, que és el que em
definirà.

P.- Exposaràs qualque dia
a Só/ler?

R.- Quan hi hagi un local
adequat.

P. - Que fa falta, idõ?
R.- Veig que no hi ha cap

sala com per exemple l'Esta-
ció de Sineu, la Sala Central
de Muro amb bona disposició
de Ilum, d'espai...

Mariano Mayo/, decidit del
que vol fer i ser. Si el premi
Ciutat de Palma el llançà al
món de la pintura ho conside-
ra un punt de partida per con-
tinuar treballant i no una fita.
Per ell, premis d'aquesta ca-
tegoria ajuden molt als joves,
pero a la vegada considera
que s'ha de ser critic amb els
que comencen, per aconse-
guir artistes no de "moda" o
amb un èxit temporal sinó ar-
tistes de veritat.

Védela pagina anterior

nous cristians. Igualment es
Ilegeixen totes les passes de
Ia história de la salvació fins
a culminar amb l'anunci de
Ia Ressurrecció de Jesucrist
i s'encén el nou Ciri Pasqual.

Pasqua

El dia de Pasqua, com és
tradicional, es celebrà a la
Plaça de la Constitució la
Processó de l'Encontrada,
on les imatges de la Mare de
Déu i de Jesucrist es retro-
ben després de l'anunciada
ressurrecció. Cal destacar la
participació en aquesta pro-
cessif) de membres de les
corals de Biniaraix i Pro Mu-
sica Chorus i altres cantaires
voluntaris aixi com de la re-
cuperada Banda Municipal
de Música, que, a més, par-
ticipa en totes les altres pro-
cessons, que interpretaren
Ia tradicional obra anónima
Regina Caeli abans de l'Ofici
del dia de Pasqua a la Pa-
rròquia de Sant Bartomeu.

Pancaritat

Per finalitzar els actes,
demà passat, diumenge, es
celebrarà la Pancaritat, una
diada de festa i germanor al
Monestir de l'Olivar, Sa Ca-
pelleta. La partida és previs-
ta a les 11'30 h. del dematí
del Pont de Can Rave.



Festes passades, panades manjades. Ja hi tomam a ésser.
La Iliga toma a escena amb un súper—atractiu Santa Pon-
ça—Sóller. Les espases, en tot lo alt. Sera un matx enrevoltat
d'especials alicients. El Sóller, es veu obligat a reaccionar i el
Santa Ponça, que últimament es mostra molt fort a casa, no es

deixarà sorprendre fàcilment. Pot ser un partit èpic, una con-
frontació impresionant. Mentres a Frontera li mancaran tres titu-
lars de la talla de Palou, Serrano i Doro, el Sóller es presentara
amb tots els seus millors homes. En definitiva, un encontre apte
als tres signes.

Es reanuda el campionat amb un
apassionant Santa Ponga Stoller

Jaume Frontera: "Me preocupan especialment les individualitats del Sóller"

Una xerrada amb...

Jesús Brugos: "No
regresaremos de vacío"

Jesús Brugos Lladó, 20 anys, dues temporades
a Ill Divisió, titolar, comodi, marcador i tot el que faci
falta. Jesús no va jugar l'últim partit per acumulació
de grogues (tercer cicle). Amb tota seguretat, rea-
pareixerà a Santa Ponça, i pot ser una peça impor-
tant en I 'esquema de tant important partit.

Toni Oliver

—Perquè Jesús, tantes
targetes?.

—En efecto. Llevo nueve
este año, algunas de ellas sin
motivo claro. En esto influye
un tanto la suerte en un mo-
mento determinado. Cuatro
de ellas fueron por entradas
y cinco por protestar y levan-
tar los brazos, tonterías que
no deberían pasar. En oca-
siones no he jugado al cien
por cien, debido a la dichosa
lesión de aductores. Necesi-
taría un mes de reposo abso-
luto, pero las necesidades de
la plantilla, mandan.

—Lateral, marcador, mig
ofensiu, etc. Realment a on
pots rendir més?.

—Siempre he mantenido
que me da igual jugar de lo
que sea. Es cierto que tan
solo me falta jugar de porte-
ro, pero insisto, allí donde me
pongan, siempre he procu-
rado hacerlo lo mejor posible.
No tengo especiales prefe-
rencias.

—La situació del Sóller
s'ha complicada amb tres
derrotes en els últims quatre
partits...

—En Cala Millor y Mana-
cor, fueron resultados lógi-
cos. Es cierto que era clave
ganar al Peguera. Quizás
fuimos demasiado ambicio-
sos. Tal vez, deberíamos ha-
ber asegurado un punto que
en estos momentos valdría
su peso en oro.

—Analitzant els últims set
partits. Seria suficient guan-
yar els tres de Can Maiol?.

—Si, creo que si. Pero por
si las moscas, intentaremos
sumar alguno mas. El Arenal
ha conseguido una racha de
buenos resultados, pero no
es normal. Ya hablaremos
cuando venga. Puede haber

Brugos: "El empate es un buen
resulted° pare los dos equipos".

otros motivos. Hospitalet y
Constancia caerán. Fuera,
tengo la corazonada de que
puntuaremos en Sta. Eulàlia
como mínimo.

—I més en concret a Sta.
Ponça, és factible l'empat?

—Efectivamente, es un
resultado que lo pienso co-
mo muy posible. Además,
sería un resultado bueno pa-
ra los dos, Ellos, salvarían
matemáticamente la catego-
ría, y a nosotros nos vendría
de perillas. Además, fíjate, el
Sta. Ponça ha ganado el
mismo número de partidos
que nosotros, lo único que
pasa es que ha empatado
muchos más.

—Quina pot ser la clau del
partit?

—Llegar al intermedio sin
desventaja. Hemos de jugar
más a lo práctico, sin floritu-
ras. Con buen trabajo en de-
fensa y centro del campo, y
por supuesto aprovechar en
ataque las ocasiones, esta-
mos convencidos todos los
compañeros, de no regresar
de vacío.

MERCATS MUNICIPALS
SA MILLOR GARANTIA

PER UNA BONA COMPRA

MERCAT DE SOLLER
EL VOSTRE MERCAT

N.141/* SALON DE BELLEZA
Dietética y cosmética natural.

Perfumería a base de productos
naturales.

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

PESCADOS
LA CONCHA

Horario:
De 9a 13 h. -De 17,30020h.

Sábados tarde abierto

C/. de la Mar, s/n

INSTALAOONES Y
REPARACIONES ELECTRICAS

CAMBIE AL 220 V.

Clean I I
Plaza Antonio Nkomo, 10

Te4ifonos 63 29 46
Tolifono particular)
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
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Fútbol Ill Divisió

Toni Oliver

Amb la reaparició de Jesús Bru-
gos, el Sóller podrà alinear a Santa
Ponça, als seus millors efectius. No
suc.ceieix el mateix amb l'equip lo-
cal, on faltarán tres jugadors bàsics
en l'esquema tactic: el porter Palou,
el defensa Serrano i el migcarnpista
Doro. Aquesta circumstància, equi-
libra en bona mesura la condició
inicial de favorits en els homes de
Jaume Frontera, i converteix el par-
tit en molt obert de cara a un pro-
nóstic definitiu.

Després de la "garrotada" del
Peguera, l'equip solleric es veu
obligat a donar el dó de pit, a fer de
mascle, vaja. A treure faves d'olla i
corn que no hi ha mat que cent
anys duri, els aires santaponcins,
costi el que costi, han de ser propi-
cis. Alerta però, que els locals van
finets úftimament a casa seva, i re-
solen amb claretat i mèrits els punts
al seu favor. I si no, que ho demanin
als tres úttims visitants: Ferreries,
Cardessar i Cala d'Or. No hi ha dos
parts iguals, i mentres, el Sóller ha
de cercar punts a tots i cada un
dels set partits que manquen.

Jaunie Frontera

El sempre ben disposat Jaume
Frontera, ens parlara a continuació
del seu equip i del encontre en
questió.

—Jaume, objectiu cumpla aquest
any?

—Aixi es. En principi ens fitxarem
una meta que era la de quedar a la
zona mitja—atta. Ara en 33 punts i
tres positius, duim camí de que així
sia.

—Tot això malgrat la ratxa de le-
sions que culmina a Maganova amb
el braç trencat de Miguel Palou..,

—Crec francament que pocs
equips han patit tant en aquest
sentit. Fins a cinc jugadors han
oassat per la clínica, tots operats.
Valga—li que disposava d'una plan-
illa bastant Varga i sobre tot molt

treballadora. Actualment, a més de
	

Sóller surti a totes, marcat com esta
	

Sóller té magnifies jugadors. Me
Palou, que ja acabat la temporada, 	 de punts. 	 preocupen més les seves individua-
tens a Serrano i Doro en plena con- 	 —Com preveus que es desarrolli litats, que en un moment donat te
valecència. 	 el part?

	
poden sorprende, que el conjunt en

—Supós que intentareu fer bó el 	 —Això sempre és imprevisible. 	 si. Haurem de jugar a bon nivell per
pronòstic de favorits davant el

	
Dependrà per exemple de qui mar- fer-nos amb els punts.

Sóller... 	 qui primer. Al meu equip, encetar el
	

Lo dit: l'emoció i el dramatisme,
—El fet de que el Sóller sia un 	 marcador li suposa tenir mig partit 	 están servits en aquestes decisives

equip irregular, fa que no te puguis 	 guanyat, mos dona confiança, i lla- 	 darreres jornades de lliga. Al manco
fiar un pd. Endemés es fácil que el 	 vors és dificil que mos marquin. El 	 pel Sóller.

NOU EQUIPS PER QUATRE PLACES.
Set jomades d'infart per un descens quadruple sense decidir

Equip
Puntuació

actual
Parlits

A Casa A Fora

PORLENSE 29-3 Nara
C. Mor
Pua

Nola
Felanibi
Manacor
Sta Ponça

CONSTANCIA 27-3 Felanilx
P. Oisto
Maganova
Portmany

Cardessar
Cad 'Or
Sailer

HOSPITALET 27-3 P. Cristo
Maganova
Pixtmany
Alaior

Ca d
Miler
Uoseta

SOLLF_R 26-6 Arenal
Hospitalet
Constancia

Sta Ponça
Sta Eultilia
Ferreries
Cardessar

CARDESSAR 25-5 Constanaa
Feianitx
Gala cr Or
Mier

Ferraies
P. Cristo
Maganova

&Lk) 24-8 Poblense
Peguera
Arena

G Millor
Manacor
Sta Ponça
Sta. Eultilia

P. CRISTO 23-7 Hospitalet
Constance
Cola d'Or

Ferraies
Cardessar
Faanitx
Maganova

FELANTX 22-10 Cale Millor
Ponse
Cale d 'Or

Consttincia
Cardessar
P. Cristo
Manacor

LLOSETENSE 21-11 Peguera
Arena
Hosprtalet

Manacor
Sta. Ponça
Sta. Eulalia
Farenes

Totes les reas °dents.possibilitats estan obertes. Cue cadascú tab eis seus crawls, i Ingui les oonclusions

PROMOCION VERANO 90
TALLERES VIVAS

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

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

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



Sa glosa den Tomeuet
Uuitar a la desesperada...

I diumenge que vê
a veure en Jaume Frontera,
que crec que ho ha fet bé
fugint des llocs de darrera

Pereixerà una guerra civil
de sollerics en sollerics
i daria ses gràcies mil que ni ni haguès
de ferits

El Sóller ha de Iluitar
ferm a la desesperada
per donar a sa seva "hinchada"
es gran gust de poder puntuar

López, Sánchez i Alfons
el Sóller també vos necessita
i ara que vos toma sa visita
si podeu, no l'afiqueu a fons

La Tercera, resum de la jornada

Cessats, Cladera (Poblense) i Jesel  (Sóller)

Sollerense, 1 Alaró, 2
A la darrera resenya do-

navem compte de la sus-
.pensió de l'encontre Soule-
rense - Alaró, i suposavem a
Ia vegada que la Federació
per les circunstancies cone-
gudes donaria el partit per
guanyat a n'els sollerics.
Donç no fou així. L'enfronta-
ment es va dur a terme el
passat dimecres onze
d'Abril, i s'imposaren els ala-
roners per un gol ados.

Creiem que no fou del tot

just el desentlanç d'aquest
circunstancial partit. Demà el
Sollerense visita el Sant Mar-
çal, moites són les possibili-
tats de puntuar-hi.

Sóller - Santa Maria en el
Camp d'En Maiol

Per la seva part el Sóller
es batrà a casa contra el
Santa Maria, amb resultat in-
cert, perd cal tenir confiança
arnbels nens de n'Albert.

Sólier-Cardessar,golejada
a la vista

Joan-Antoni

Després dels descans de les Festes de Pasqua, es
reempren l'activitat del futbol. Passat demà diumenge a les
10,30 hores es disputarà el darrer encontra del Campionat de
1. Regional Juvenil. El partit promet ésser del tot interessant
per veure quants de gols són capaços de fer-lis els locals ais
visitants. Esperem que els joves jugadors d'en Josep Got es
mostrin generosos amb el seu esforç per fer un bon partit, i
ens brindin un mati molt divertit, tant de bó que sigui aixi.

Alevins

Regional

RESULTATS I CLASSIFICACIÓ
Foionitx - Isleho 	
Mayor - Bock' C.M 	

, 	 Liosetense - Poids/Ise 	
I 	 Porhnany - Monaco. 	

SOLLER - Code Poguera 	

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

Maganova-Juve - Santa Ponso 0-0
Cala D'Or - Arenal 	 0-1
Porto Cristo - P.Sta.Eulalia 	  1-0
Cordessar - Hospitalet 	  1-1
Constancia - Ferrerias 	 0-0

E	 P	 OC 	 Plot«
Manocor 	 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
C.ala D'Or 	 31 15 7 9 58 36 37 	 +5
Code Poguera 	 31 14 8 9 67 35 36 	 +6
P.Sta.Eulolia 	 31 13 8 10 38 36 34 	 +4
Moganova-Juve 	 31 13 8 10 43 41 34 	 +2
Santo Pensa 	 31 9 15 7 38 34 33 	 +3
Botha C.M 	 31 14 5 12 41 40 33 	 +1
Ferreri:1s 	 31 13 6 12 33 38 32 	 +2
Annal 	 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
Cardessor 	 31 7	 11 13 28 42 25	 -5
Idaho 	 31 9 6 16 32 52 24 	 -8
Porto trio* 	 31 9 5 17 32 51 23 	 -7
Felanitx 	 31 6 10 15 38 55 22 -10
Uosetense 	1	 31 6 9 16 39 63 21-11

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
Lluna, 7- Teléfono 63 01 32

Sant Jaume, 7- Teléfono 63 12 86
FABRICA: Il/eta, 48 - Ca 'n Taba/et- Tel. 63 06 51

ALFREDO LORENTE
Taller de Reparaciones

Electrónicas
Radio Cassettes — Televisión y Video

Instalación de Antenas

Junto Hotel El Guía. Tel. 633919- SOLLER

MERCERIA - Novetats
lianes i gèneres de punt

Carrer Bon Any, 6
Tel. 63.38.37(Sóller)

RICARDO PEROPADRE 	 J.CARLOSSEDANO
Asesoría Contable 	 Asesoría Laboral

Comunican Ia apertura de despacho en esta
Ciudad.

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

Contabilidad Informatizadcr(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-Sóller-Tel. 63. 23.44

CARMEN
BOTIGA
ARTICLES

PRIMAVERA ESTIU
Plaça Mercat, n6

Tfno. 63.20.63
SOLLER
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Futbol lilDivisió Juvenils Infantils

Patronat-Sollerense,
dificil sortida
Joan-Antoni

Toni Rullim

Després del merescut des-
;ans, motivat per les festes de
ascua, es reempren la I liga en

ta seva 32 jornada.
Altra volta es on hi ha

quips en perill de descens on
poden donar algunes ines-

erades sorpreses.
El enfrontament que pareix

mês clar es el que disputaran
Manacor (48+18) i Lloseta
(21+11), lider contra cuer, la di-
ferencia es abismal.

Força igualtat i resultats  in-
erts en els partits Cade Pa-

guera (3606) - Portmany (38+6)
i Santa Eulalia (34+4) - Cala
d'Or (37+5).

El Poblense (29-), amb nou
entrenador, reb al segon classi-
ficat, al Alaior (41+4), només

cap l'esperança de que es
cumpli el pronòstic de "entre-
nador nou, victoria segura".

Arenal (30) - Maganova
(3402), ambdós en classificació
tranquila. El factor camp pot
ésser determinant.

Partits de pronòstic molt in-
cert, per diverses circumstàn-
cies, que enrevolten els enfron-
taments, poden ésser:

Cala Millor (33+1) - Illenc
(24-8), els visitants están de-
sesperats.

Hospitalet (27-3) - Porto
Cristo (23-7), ambdós es poden
veure en possicions de des-
cens, depén en part de aquest
encontre.

Ferreries (3202) - Cardessar
(25-5), oportunitat del visi-
tants de allunyar-se dels !lods
cuers.

Constancia (27-3), Felanitx

(22-10), els dos equips necesi-
ten imperiosament puntuar.

Santa Ponça (33+3) - Sóller
(26-6). El Sóller es presenta a
Santa Ponça amb nou entrena-
dor passarà lo de " 

Classificacions

Maxims golegadors de la Ili-
ga: Diego (Cade) i Mezquida
(Manacor).

Equip 	 menys 	 goletjats:
Alaior (15).

Equip més goletjador: Ma-
nacor (70)

Equip més goletjat: Uoseta
(63).

Equip que ha guanyat més
partits: Manacor (21).

Equip que ha empatat més
partits: Alaior (17).

Equip que ha perdut més
partis: Porto Cristo (17).

Equip que ha perdut menys
partits: Alaior (2).

Cartelera
Esportiva
Dissabte, 21

Fútbol:

16,30 h. C.F. Sóller -
Sta. Maria (Alevins)

Diumenge

Fútbol

10,30 h. C.S. Sóller -
Cardessar (Juvenils)
10,30 h. Port de Sóller -
Sta. Maria (Juvenils)
17,00 h. Port de Sóller -
Campanet (11a. Regional)

M.A. Feijeo

Participaron los equips: Pen-
ya Barcelonista Olivella (Barce-
lona), Rtvo. Vivero, Port de Sóller
y el Recreativo La Victoria.

Los encuentros se jugarán el
viernes dia 13 y el sábado dia 14
se disputó la final y tercer y
cuarto puesto. El R. Victoria fue
el club organizador.

El Port de Sóller jugó el vier-
nes contra el equipo mas fuerte
del Torneo, el Recreativo La Vic-
toria de la. Preferent, jugando
un buen encuentro aunque per-
dió por la minima (1-0), tutean-
do en todo momento al rival.

El Port de Sóller en este en-
cuentro hizo una serie de prue-
bas con los juveniles que este
afx) terminan de Categoria juve-
nil, los cuales brillanron a gran
escala demostrando que tienen

sitio en Regional (Carlos, Pardo,
Piza y Coca).

Por el Port de Sóller jugaron:
Reynés, Rosselló (Coca), Arbo-
na, Carlos, Pizá (Freixas), Quizo
(López), Pardo (Aguilar l), Galin-
do, Ramón (Adrover) Alba, Agui-
lar Il (Rivera), Hernaiz.

Arbitro: Sr. Jaime Ripoll,
bien.

Durante el encuentro se hi-
cieron muchos cambios, no de-
sentonando en ningún momen-
to, la prueba fue que sólo se
perdió de 1-0 y fue marcado al
minuto de juego de reanudarse
el partido. El Port también dis-
puso de varias oportunidades
para marcar, pero fueron neutra-
lizados por el portero local.

El sábado el Port de Sóller
disputó el tercer y cuarto puesto
contra el Rtvo. Vivero, ganando
el Port por 5 goles a 4, siendo un
encuentro con muchos goles;

El compromis que té el Soule-
rense, es pot ser-se un poc difi-
cil, perquè el cojunt de casa es
bastant fort, era bé, hem de te-
nir en compte el bon moment de
forma en que es troben els nos-
tres nois, aixi farà que surtin for-
ça motivats en aquest encontre,
per tant no dubtam que si van a
per totes duran un resultat
posssitu en aquesta sortida.

Fútbolde Empreso 

Viajes Sóller, 6
Fonthisa, 2

Viajes &Nier: Mut, Raja
(Hector), Valls, Santos, Ufane,
Frontera, Serna (Manrique), Fei-
jóo, Fabian, Cordon y Gierbert
(Joan Antoni).

Arbitro: Sr. Mingorance, re-
gular.

Goles: Por parte local 3 Fa-
bián, 2 Manrique y Girbent. Oli-
ver y Llompart por los visitantes.

Para mañana los Veteranos
se enfrentarán al A. Levante en
Algaida.

aunque el encuentro no fue
bueno, debido quizá a que en
un intervalo de 24 horas se dis-
putaron dos encuentros acu-
sandolo los jugadores del Puerto
que el dia anterior hicieron un
gran esfuerzo, y muchos de
ellos no se recuperaron para el
sábado, pero así y todo el Port
supo ganar el encuentro me-
tiendo 5 goles, los cuales fueron
realizados por: Ruiz (2), Galindo
(2) y Ramón (1).

En este encuentro jugaron:
Reynés, Coca, Arbona, Jordi,
Freixas, Quixo, Galindo, Hernaiz
(Quique), (Canovas), Ramón,
Albe y Ruiz.

Arbitro: Sr. Emilio, regular,
perjudicó bastante a los de
Sóller.

Con esta victoria el Port
consiguió el 3 ° puesto del Tor-
neo, siendo el equipo que más
goles a conseguido.

"Torneo Semana Santa 1990"
Port de Sóller tercero tras superar al Vivero (5-4)

CA SA SNOVAS 
FRIOORIFICOS

REFRIGERACION INDUSTRIAL, BOTELLEROS, VITRINAS,
ARMARIOS, CAFETERAS, COCINAS INDUSTRIALES,

CAMARAS FRIGORIFICAS, AIRE ACONDICIONADO,
SERVICIO TECNICO POST-VENTA

Carrerde SaMar, 153- Tell. 630771 -07100SOILER

BOUTIQUE

TRAVS
lt\:N

LA NUEVA BOUTIQUE DE SOLLER

Carrer de Sa Lluna n.°3 7 - Tel. 63 36 14 	 SOLLER - MALLORCA



Mai tan oportuna una pintada

Basta de preses de pél!
Joan

Induptablement l'esport s'ha convertit
en un exponent més del món modern. La
pràctica de l'exercici físic sortosament és ja
habitual en els nostros dies.

La vida agitada de l'época actual ens
exposa a un gran número de influències
perjudicials. Les malalties nervioses i car-
diopulmonars, entre altre, per a la seva fre-
qüència i importància, estan a l'ordre del
dia.

Es necessari un minim d'activitat física
per a la conservació de la salut i del desen-
volupament normal de les persones, tant f f-
sic com psíquic. Estudis recents, i no tant
recents, indiquen que els que practiquen
habitualment activitats esportives són
menys propensos a certes malalties que
els inactius. Diferèncie fácilment explicable
per l'influència beneficiosa de l'excercici, ja
que l'objectiu de l'entrenament esportiu és
el de provocar i mantenir una série d'adap-
tacions de l'organisme que el capacitin per
soportar els desequilibris biològics conse-
qüents del sobreesforç, efectes beneficio-
sos que poden ésser demostrats inclús en
persones de la tercera edat.

Està clar que si no existissin associa-
cions esportives les hauriem de crear per
fer arribar l'esport al major número possible
de ciutadans.

Emperò el que NO podem permetre de

cap manera és la politització de l'esport, ai-
xi com tampoc la tendència a controlar i di-
rigir aquest per part de l'Estat o Comuni-
tats Autònomes (al menos en les circums-
tàncies actuals), suplantant així l'iniciativa
privada i paralitzant la participació de tot
l'entramat social.

Sense cap dubte l'esport necessita de
l'ajuda del sector públic, quan els mitjans
són insuficients per arribar a les metes
propostes. 1 l'Administració té l'obligació i la
responsabilitat d'ajudar. No pot descuidar
-així com normalment descuida, dirigit la
seva ajuda cap cap als "amiguets", o als
que tenen les seves idees o un carnet del
seu partit (i consti que en aquest cas no
estem pedant de l'Administració Local)- la
promoció esportiva. Per qualque cosa pa-
guem religiosament els nostres imposts, i
desgraciadament no veiem els beneficis
per cap Hoc, sent la infraestructura esporti-
va nefasta, amb una total absència d'ins-
tal.lacions públiques en condicions (en
aquest cas si que parlem de l'Administració
Local).

Els esportistes no som persones utbpi-
ques, som gent realista, i ja estam cansats
de ue ens prenguin el pd. Tots tenim dret a
participar, i tots tenim el mateix dret a que
ens concedesquin ajudes...!

Comença a ser hora d'aixecar els nos-
tres crits contra la injusticia, de prendre
mesures, de demanar responsabilitats..., i
de demanar "caps", si fos necessari...!

Mateu, enrottlador

Billar

El Torneig "Fires i Festes"
acabará dia 5 de Maig

Joan

El Torneig de Billar "Fires i Festes", que es ve
disputant diariament , en el local del "Centro", aca-
baré el proper dia 5 de Maig, segons ens han
confirmat els organitzadors, sent classificatori per
a posteriors edicions.

La primera meitat dels jugadors classificats
seran de primera categoria, i els restants de se-
gone.

Els resultats de les confrontacions disputades
aquesta setmana harfestat els següents:

J. Socias, 100 - Casasnovas, 33
Valera, 80 - Marroig, 100
Enseriat, 47 - J. Socias, 100
J. Quetglas, 100 -Torres,Torres, 72

Mascaró, 89 - B. Quetglas, 100
Jaume, 95 - Forteza, 100
Palou, 100 - Morel', 59
Magraner, 100 - Ensehat, 39
Ferrer, 100 - B. Quetglas, 36
Magraner, 100 - Palou, 88
Casasnovas, 100 - Valera, 0
Forteza, 100 - Ferrer, 87
Morell, 45 - Jaume, 100
J. Quetglas, 57 - Magraner, 100
Marroig, 47 - J. Socias, 100
Mascará, 60 - Pomar, 100
Jaume, 58 - Romer, 100
Magraner, 100 - Marroig, 12
Pomar, 100 - B. Quetglas, 44
B. Quetglas, 100 - A. Socias, 92
B. Quetglas, 58 - Torres, 100

LANCIA EXPOSICION Y VENTA:
C/. Hermano Bianor, rf 1

	garaje 	
TALLER YSERVICIO:LJ: COLO 1 C/. Isabel, n' 124

TALLER MECAMCO 	 Teléfono 63.22.0 I

I 'A Transports
C. SASTRE

Gas-oil per calefacción
a domicili

Tel. 63 30 49 / 63 03 87

PAPELES PINTADOS,
MOQUETAS, COLAS,

PINCELERIA, INSECTICIDAS,
ARTICULOS LIMPIEZA,

PRODUCTOS PARA PISCINAS,
ARTICULOS PARA ARTISTA,

PALOU, 22
TELEFONO 63 38 42

SOLLER (Mallorca)
C/. Palou, 22. Tel. 63 38 42 * Procolorade Miguel D. Bernat

urnafiDROGUERIA
la..a.t..4

PARA FACHADAS,
INDUSTRIAS,

DECORACION Y MARINAS

LLIBRERIA

alatwaix
Sa Lluna, 5 - Teléf. 63 26 4 I -SCLER

CASA
CASELLAS

Lista de bodas
Cristal. porcelana, acero

inoxidableymenaje
C/. La Luna, 19

Tel. 63.01.46 (Seiner)

BAR-RESTAURANTE

CA N'ANTENA
Cerrado Lunes

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

co vs f 	gob .-• se it;

'.1"‘P 	IV, 41;

NOVEDADES EN ARTICULOS DE VERANO

C/. A. Montis. s/n
	

Puerto de Seller

RICARDO PEROPADRE J.CARLOSSEDANO
Assessoria Comptabie 	 Assessoria Laboral

Comuniquen l'abertura de despatx en aquesta
Ciutat.

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

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

Interessats, dirigir-se a:
C/. Sant Bartomeu, 34-5611er-Tel. 63.23.44

l o 	 Veu esportiva
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Opinió Atletisme  

L'atleta Mateu Domin-
guez es va imposar brillant-
ment, el passat diumenge, dia
vuit d'Abril, a la classificació
general de la setena edició de
Ia Semi-Marató de Calvià, amb
sortida de Peguera i arribada a
Magalluf.

Es de destacar també el
primer Hoc dins la categoria de
cadets masculins d'en Llorenç
Fullana, i el tercer dins cadets
femenins de na Maria-Tere-
sa Silvestre, tots tres afiliats
al "Hermes-Círculo Sollerense".

Des de el començament es
varen perfilar els homes que
podien disputar el triompf final,
formant un grup dins els que
es trobaven en Mateu Do-
minguez, en Josep-Maria
Sénchez, en Joan Pau Marti-
nez, els menorquins Miguel
Gómez, Angel Vergara i Ma-
nuel Muñoz, el finlandés Pedro
Orjana i un parell més d'es-
trangers.

A prop de sis quilòmetres
per el final en Mateu Domin-
guez partiria en solitari, impo-
sant-se amb un temps de de
1-0654". El segon atleta, de
l 'Hermes-Circulo Sollerense,
classificat seria en Jaume Ro-

Semi-Marató Obsta de Calvià

Mateu Dominguez (Hermes-Círculo
Sollerense) destacat guanyador

Joan

jo, amb 1-12', seguit d'en Pere
J. Coll, amb 1 - 17", i en Ventu-
ra Hernandez amb 1 -30'.

Bestard Esport patrocina
les camisetes dels atletes
sollerics

El popular esportista i tèc-
nic local Miguel Bestard, pro-
pietari de la coneguda tenda
"Bestard Esports", de l'Avingu-

da de Jeroni Estades, acabi
de signar un contracte, amt
els directius de la Secció d'At
letisme del "Circulo Sollerense
mitjançant el qual "Bestard Es
ports" patrocinaré als atlete:
locals les seves camisetes.

iniciatives com aquest:
-entre altres- és el que manck
al nostre esport, i ais nostre:
sufrits esportistes locals. Enho
rabona i benvingut de nou a
món de l'atletisme!.

Ca'n
Bibi

1-ERRETERIA
Armería

Luna, 12
Tel. 63 04 47

SOLLER
(Mallorca)



Comunicat

Derr* a Plaga, inauguració
simbòlica del túnel

Son Puça, Son Clot-Lluc-money's
Caixers automatics

-Un amable lector de l'Horta, ens fa arribar la seguent quei-
xa pública: "Fa relativament pocs anys que es va asfaltar el
Carol de Son Puça, i avui ja és una porqueria, amb multitut
de clots i deficiències en el seu pis. El motiu és clar: el rudi-
mentari sistema d'asfalt. Com és possible que a punt d'en-
trar al segle XX, s'empri el mateix procediment que a l'any
de la pera, les calderes i quitra calent. Senyors de la brigada
municipal, es posin al dia, per favor. Avui es fa a base de
conglomerat, com fan les empreses privades, cas del Carrer
Nou. Pens que aquesta és una inversió prioritaria al nostre
municipi".

* * *

- Un matrimoni solleric que a la segona festa de Pasqua va
anar d'excursió a Lluc, va venir escalfat: "Això és un negoci
en majúscules. Ja no tan sols me referesc a les tendes de
souvenirs, ara ja hi ha un restaurant a l'interior, uns perells de
ferro-plastic a l'entrada de la església, que, faltaria més,
amb la corresponent moneda (6 monedes), es pot escoltar la
história sonora del entorn. I per més inri (mai més ben dit),
han suprimit una tradició histórica, com és la dels ciris, ara
substituits per flors. El que no han suprimit naturalment, ha
estat la guardiola just a darrera del altar. Es una llàstima que
tan entranyable indret, es vagi convertint a pases de gegant,
en un centre d 'evident interés comercial".

* * *

- Resident al Carrer Nou, un ciutadà ens comenta: "Lo dels
caixers automatics en aquestes festes, ha estat massa. Du-
rant tres dies els de les "caixes" no han funcionat. I això que
no es cansen d'anunciar que "estamos a su servicio las 24
horas, a través de nuestros cajeros". Mentida pura. Cap de
les dues s'han pogut utilitzar. Per ventura pensaven que
podriem anar al "cajero más cercano", si, a Bunyola...".   

REGi ST RAO/a  

Embutidos Aguiló S.A.
CASA FUNDADA EN 1900 	 N. I. F. A. 07002827

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

AVDA. ASTURIAS, 4 A — APARTADO 2 —SOLLER (MALLORCA)
ROBA PER A INFANTS
-	 Telf.E0 121	 - 	 07 1 00 SOLLER

HOME - DONA
Dissabte capvespre obert

Es Través s/n. 	 Edifici MARSELLA
Tfno. 6333.01

ca'n5A1 oliver
COMPRAM LLANA USADA

A l'adquisició cl'un matalas FLEX o PIKOLIN, Ii descomptam
Ia seva Ilona usada.

Victeria, 1 - Tel. 631288- S011ER

20 d'abril del 1990 / Veu de Sóller 	 11

Qué ens volen fer a la
nostra vall

Qué Ii passen a les
muntanyes del Port?

En Hoc de crèixer pins i
bolets; surten per tot arreu
grues i escavadores que
se mengen els arbres i les
rogues i ens li creixen uns
monstres de ferro i ciment.

Ens diuen que tot aim')
és el progrés i no ens hem
de quedar al segle X, que
ja estam anel segle XXI.

I ara ens trobam un tú-
nel, magna obra que no hi
diu amb la nostra persona-
litat, ni té res que garan-
tesqui un ben estar social,
incluint l'entorn i les perso-
nes (Qiialitat de vida). Per-
què el túnel en si mateix no
és el problema, aquest ve
per les conseqüències
posteriors que malgrat to-
tes les promeses fetes per
les autoritats competents (i
qui tengui el caliu amb sa
rná que l'aguanti) veim que
aquestes se van esbucant
dia a dia, on els actuals "pi-
rates", no com en el 1461
amb espases i trabucs, si
no a base de cops de talo-
nari per endur-se'n les
nostres més estimades ri-
queses: L'ENTORN.

A on sou Valentes Do-
nes?, no veis que ens des-
trossen Muleta, Es Través,

Sa Torre Picada, Ses Pun-
tes, Silleta, Es Puig d'en
Canals, S'Heredat, Sa font
de s'011a, Sa Costera, Sa
Badia, es Camp de Sa
Mar...

Demà dissabte, a Sa
Plaça, els Verds de
Mallorca, pensam dur a
terme uns actes simbòlics
d'inauguració dels famós i
"esperat" túnel, a on hi par-
ticiparan les més "desta-
cades" personalitats illen-
ques.

Amb aquesta acció els
Verds començam una nova
campanya que anomenam
Moratbria Ecològica,
precisament per a denun-
ciar les estructures que
permeten el sosteniment
d'un ritme de creixement
desproporcionat, que no
respecta ni el medi ni a les
persones, a la vegada que
s'aniran apuntant un model
econòmic alternatiu.

Quedau tots convidats
a participar-hi; no cal més
que dugueu ganes de riu-
re, de bulla, unes ulleres de
sol i un instrument musical
(pot esser de jugueta).
Procurau esser-hi abans de
les onze del mati a Plaça.

I salut... en tornar ja par-
larem dels ferns.

ELS VERDS

Molta palla i poc bessó
Es Pagés

"No, no, no nos movertn"
Malgrat això sigui un himne d'esquerrans, tots els de la

tertúlia el cantaven quan varen Ilegir, la setmana passada,
que "Es Pagés" deia que anaven cop pius i que per ventura,
eren els anys que empenyen.

Els bargantells no estaven gaire d'acord, ja que ara fa
uns 25 anys que esmolen amb so cul aquells formosos pe-
drissos de la plaça i encara pensen estar-n'hi, com a minim,
50 més.

Mirau si tenen humor, que el president de la tertúlia, el
polifacètic Tolo Ximet, encara va tenir temps, aquesta Set-
mana Santa, d'anar a totes les processons i, per més goig, a
Ia del dia de Pasqua. Hi va dur els infants, en Tomauet i na
Margalideta.

Força macos! Pensau amb que si vos volen treure del
vostre recó quan facin el túnel, a l'entrada de tots els "satel.li-
tes" que vindran, hauran de passar abans per damunt "Es
Pagès" i el seu ca de pastor.

SEMBLA MENTIDA

-Que la rosseta tengui tant de poder per fer banyar un
home quan ella ho desitgi.

-Que els responsables de la nostra ciutat, hagin tengut
Ia brillant idéa de posar 2 Ilumns al parking del Port.

- Que els autocars del nostre batte, gaudesquin de favori-
tismes. Quan no poden passar per qualque Hoc ho conten a
en Toniet i ell, branca als responsables! I que no és bell això!.

- Que no basta menjar molt, ho hem de saber pair.
-Que els guiris ja comencen a dur el nas vermell del "So-

lei de l'Espagne".
-Que no sigui el mateix tenir un ase d'esquena, que una

esquena d'ase.
-Que les obres del túnel, no van ni envant ni enrera.
-Que armari vol dir rebost.
- Que les fotos de blanc i negre, siguin més cares que de

color.
- Que els interessos de la segona festa de Pasqua, fossin

solsament la meitat, ja que els banquers sollerics, tancaren a
les 12.

ANUNCIS CLASIFICATSSE TRASPASA tienda de
comestibles en La Huerta. Tel.
53.26.71. Horas de comida.

SE NECESITA TRABAJA-
DOR a jornal para cortar leria
de encina. Jornal a convenir.
Tel. 63.04.01. De 18 a21 horas.

VENDO PISO dos habita-
ciones. Tel. 63.30.38.

OCASION: VENDO PISO
sin terminar interiores, muy
cerca de la plaza Constitu-
ción. Darla facilidades de pa-
go. Informes: oficina Butano.
Tel. 63.10.96 y 63.28.33.

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

VENDO PISO en la calle

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

SE COMPRAN 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

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

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.

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

SE TRASPASA, por no
poder atender local
comercial de dietética,
cosmética y perfumería
natural, apto para otro
negocio en Calle San
Juan ri 16. Tfno. 63.03.61.

DE JUSTICIA. Clases en Sóller.
Titulaciones exigidas varias.
Interesados llamar noches: Te-
léfono 292833 para entrevista.

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

Se vende FIAT UNO TUR-
BO JE 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 HA PERDIDO un pen-
diente de oro. Es como una
hoja de trébol con una piedra

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

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 año en
Sóller o alrededores. Llamar
al 63.36.83 a partir de las 19
horas.

VENDO, SEAT modelo
PANDA-40 matrícula PM-AF.
Tfno. 63.22.22.

GUARDERIA SANTA TERESA
MATRICULA OBERTA

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

C/. Santa Teresa. 	 Tfno. 63.30.85.

CA'N TONI REIA
(Comercial Antonio Castarier)

Calle Luna, 27 - Tels. 630424-630215

Loza - Cristal- Porcelana - Hules - Cerámica decorativa - Objetos para regalo -

Aluminio - Plásticos - Cubertería - Material cocina - Figuras para Belenes -
Marcos - Cristalerías - Vajillas - Vidrio - Imágenes religiosas, etc....



El trespol del cami de Sa Torrentera, intransitable. (Foto Perepe).

Demà comencen els actes del
Grup soviètic Grenada
Dissabte dia 21, ales 18h.:

Encontre URSS-Mallorca
Local Municipal del Jutjat.

Diumenge dia 22, a les 22h.:
Actuació al Parc de la Mar
(Palma).

Dimecres dia 25, a les 22h.:
Actuació a l'Hotel Eden.

Dijous dia 26, a les 21'30 h.:
Actuació al Parc Municipal de Deià.

Dissabte dia 28,
ales13 h.:

Recepció oficial a l'Ajuntament
de Sóller.

a les 22 h..

Actuació a la Plaça de la
Constitució junt amb:
Coa Negra, de Santa Maria
Aires Sollerics
Estol de Tramuntana

Creu Roja

Amb l'elecció del Comité Local,
comença el procès de democratització

rrjai\f frai P
dillutu

21.10 hooll

TO. MEil CAMPINS

'IOWA 11,,tii6.**1•111004r
?WAIL DE: PENTINATS

Meet°. FERNANDO BARREIRA. Tel. 631.498

•••

Participació a les Iles. Jornades
del medi ambient

C. Pomar

Un total de quatre treballs
científics seran els que pre-
sentaran alguns membres del
Museu Balear de Ciències
Naturals a les Il Jornades del
Medi Ambient de les Illes Ba-
'ears, que tindran I loe els pro-
pers dies 23, 24 i 25 d'abril al
centre cultural "Sa Nostra" de
Palma (Carrer Concepció,
número 12).

L'Organització d'aquestes

jornades la duien a terme la
Universitat de les Illes Ba-
leers, juntament amb la So-
cietat d'Histeiria Natural de
Balears, i la seva pretensió es
exposar tots els treballs den-
tines relacionats amb el medi
ambient, realitzats a les Ba-
lears en aquests darrers
anys.

Els treballs que presenta-
ran els membres del Museu
Balear de Ciències Naturals,
duien els següents títols:

—"El gènere Amanita a

Mallorca" per Carles Constan-
tino iJosep U. Siquier.

—"Sobre els criteris utilit-
zats per a l'elaboració del pro-
jecte d'ampliació del Jardí
Botànic de Sóller" per Josep
LI. Gradaille i Ueonard Llo-
rens.

—"Notes florístiques de
Mallorca" per Josep LI. Gra-
daille i Bartomeu Sastre.

—"Cartografia 	 geológica
de la zona de S'Illeta (Sóller,
Serra de Tramuntana de
Mallorca) perJoan Arbona.

Delegació a Sóller i Comarca:

6  "oliveAantonir : 	 r
Venda exclusiva a detallistes i tendes.

Victòria, 1 — Tel. 63.12.88.

Museu de Ciències
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"Pia de Camins Rurals"
	

Folklore

L'Ajuntament demanarà
explicacions a la Conselleria

D'acord amb la proposta del
PSM, l'Ajuntament de Sóller
demanarà a la Conselleria
d'Agricultura i Pesca que expli-
qui els criteris que ha seguit a
l'hora d'incloure en el ?la de
Caminis Rurals" l'acondiciona-
ment dels camins de la Costa
den Uorenç, Ses Tres Creus i
s'Heretat. Aquests tres camins
ocupaven els Hoes números 3, 5
i 7 en la llista de prioritats que
l'Ajuntament havia confeccionat
per incloure en aquest Pia.

En la defensa de la propos-
ta que feu en el Ple, el PSM ar-
gumenté que la Conselleria no
ha tengut en compte les priori-
tats establertes per l'Ajunta-
ment, que situava en primer i
segon Hoc els Gamins de Sa
Torrentera—Font de s'011a i del
Torrentó de Can Creueta—Race)
den Vives. En no ser que exis-
teixin motius tècnics evidents,
aquesta actuació de la Conse-
Ilena és, a criteri del portavou
del PSM, "un greu atemptat
contra l'autonomia municipal
del nostre Ajuntament".

M.I.

Ahir, dijous, dia 19 d'abril, es
realitzaren les primeres
eleccions "democràtiques" a
Ia Creu Roja: Fins al moment
les figures de president i alts
càrrecs eren anomenats a
dit.

A Sóller, després de la
dimissió d'Antoni Grau, Ma-
ria Vázquez continuà com a
presidenta en funcions fins
que el passat set de febrer
Maria Planas, presidenta de
l'Assemblea i del Comité Ba-
lear de la Creu Roja, l'ano-
menà oficialment presidenta

de Sóller interina, esperant
els resultat d'aquest procès
de democratització i conse-
qüents eleccions.

Eleccions

Aquestes primeres elec-
cions no són més que un
primer pas: l' Assemblea
de Socis elegirà sis de les
dotze persones que forma-
ran el Comité Local. Aquest
estarà format pels sis elegits
democràticament, el presi-
dent i els tres vicepresidents
de la junta en funcions més
dos membres representants

de l'Ajuntament.
La seva funció serà pre-

sentar tres candidats al Co-
mite Balear, i aquesta entitat
superior serà la que en se-
leccionarà un que serà el
president.

En cas de que cap dels
tres candidats proposats fos
considerat oportú, s'haurà
de procedir a presentar tres
nous candidats més, per
trobar la persona adequada.

La propera setmana in-
formarem concretament dels
resultats d'aquestes elec-
dons, i de la composició del
primer Comité Local de la
Creu Roja de Sóller.

Al mateix temps, Plàcid Pe-
rez sol.licità que s'aclarís per
què s'hi va incloure el canil de
s'Heretat, que precisament
ocupava el (Jager lloc en les
prioritats municipals, i afegí que
"tots sabem on condueix

aquest referint-se a l'oli-
var de Can Repic. Acabé dient
que el Batle Antoni Arbona i el
Conseller Pere J. Morey "són
del mateix partit i, per tant, seria
convenient aclarir quina relació
pot existir entre els dos fets". 

can capo s.a.  
MATERIALES CONSTRUCCION Y TRANSPORTES
PARE CATANY, 1 • SOLLER • TL. 63 10 53 • FAX 63 16 76




