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Costes  vol desmantelar de totes les
terrasses de la Platja den Repic

M. I.

El passat dimecres es presenta a la Platja den
Repic un celador de la Jefatura Provincial de Cos-
tes, amb l'ordre de denunciar i també desmante-
lar totes les terrasses. Es referia a les cadires, tau-
les i ems mobles situats entre el Mónaco i el Brisas.
Les denúncies del celador es basen en la I lei de
costes del 88, i en qua els afectats no paguen les
taxes municipals. Els propietaris dels comerços tu-

fístics no volgueren complir les ordres del celador i
s'han organitzat per reunir-se amb el bane de Sóller.
Les raons que exposen són que des de sempre han
pagat les taxes corresponents dictades per l'Ajun-
tament, i que el batle no els ha informat mai de la
possibilitat d'haver de prescindir d'aquestes zones
com a terrasses. Estan disposatst a fer les accions
legals necessaries per no ser perjudicats i conside-
ren que les cadires i taules a les terrasses de la Plat-
la del Repic hi han estat des de sempre, i seda una
aberració

Davant S'Arenal, al Sóller just li val
Ia victòria

Toni Oliver

El Sóller-Arenal as un encontre a vida
15 mort. Es absolutament vital pels soue-
rios l'obtenció dels dos punts, que el si-
tuarien en 28 a cinc jornades del final. La
meta, trenta-dos. S'Arenal, especialista a
camp contrari, pot ser súper-dificil. A
Santa Ponça, entre l'Arbitre Roig Miralles
que no va voler veure dues sempentes a
Martin a l'àrea local, i els sollerics del
equip de ponent, ens mullaren la festa.
Quatre dels cinc gols, foren marcats per
tres jugadors nascuts i fets esportiva-
ment a la Vail, el que demostrà que están
en magnifica forma. Alfons (2), López i
Sánchez, no perdonaren davant Bernat
que les va veure quadrades. (Més infor-
mació en Ogines esportives).

Es defensaren com a Beres, i atacaren com a Neons.
El Santa Ponça es va deixar la pell i obtingué la golejada.

(Foto Jesús Sampedro).

Futbol

Jaume Palou
	 Carlota Vicens

	 Rafel Palau 	 Blanca Castaldo
	 Guillem Canals
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L'Ajuntament
obliga a

recobrir el
Camí del Rost

Redacció

Arran d'una de-
núncia formulada per
un ciutadà, la Comissió
de Govern ha acordat
dirigir-se al propietari
de la finca de Can Je-
roni Gros, indicant-li
que "proceda de inme-
diato a la reapertura de
Ias barreras que impi-
den el libre tránsito por
el Camí de Castelló,
que ya figura en el Plan
de Caminos Vecinales
del ario 1908 y en el
Catastro, siendo por
ello de uso público".

Prèviament 	 a
l'acord, 	 l'Ajudant
d'Obra havia compro-
vat sobre el terreny
que, efectivament, el
Can-il de Castelló esta-
va tancat mitjançant
barreres i pany de ma-
leta i, endemés, es tro-
bava obstru'il amb rei-
xeta metàl.lica i pe-
dres. El Camí de Cas-
telló és l'éntic camí que
unia el Camí Vell de
Ciutat, als voltants dels
Hostalets, amb el Camí
del Rost, i passava pel
Pujol den Banya i Cas
Xorc. Té una longitud
aproximada de 2.500
metres.

És la primera ve-
gada que l'Ajuntament
adopta una mesura
d'aquest tipus contra
el tancament d'un ca-
mí de muntanya, al.le-
gant l'ús públic del ma-
teix.

M.I.

El Batle Antoni Arbona,
amb la col.laboració i assesoria
de la majoria de Caps de Ne-
gociat de l'Ajuntament, està  ul-
timant els details previs a la
reestructuració radical de bona
part dels Negociats de les Ca-
ses de la Vila, amb la intenció
d'aconseguir una major agilitat
burocràtica.

La reorganització afectara
bàsicament els negociats d'In-
tervenció, Obres i Urbanisme i
Secretaria, i suposarà, de fet, la
desaparició del Negociat de
Coordinació, que sera assumit
pel de Relacions Administrati-
ves. Al mateix temps, es creara

Redacció

A manca dels darrers entre-
tocs, el programa de Fires i Fes-
tes de maig del 1990 es troba
pràcticament ultimat. A més
dels tradicionals actes del pre-
gó, l'ofrena de flors, la comme-
moració de la batalla del Firó i
les carrosses, el programa -que
la propera setmana amplia-
ment- d'enguany ofereix les se-
güents novetats:

•Els grups musicals anima-
dors de la revetla del dissabte
vespre seran Harmònica coixa,
Pa emboli band i Géminis.

*L'atracció musical del
diumenge vespre sera el grup
Mocedades.

*La secció d'hosteleria de
l'escola de Formació Professio-
nal organitzarà una conferència i
una degustació de cuina típica
sollerica, segurament dia 12.

*Es recuperara la carago-
lada per després de la missa de
Can Tamany.

*La companyia teatral de
Xesc Forteza interpretarà l'obra
"Jubilat ve de jubileu" eis dies 11
i 12, al teatre Alcázar.

*La delegació local de Jo-
ventuts Musicals oferirà un con-
cert dissabte, dia 12, al Con-
vent.

El grup Mocedades, costarà
als sollerics uns dos milions i
mig.

Fires i Festes

"Mocedades" ens
costará uns dos

milions i mig

Ajuntament

El Batle vol desmuntar
l'organigrama del Secretari

l'àrea de Contractacions.
Aquesta reorganització es

completarà amb una redistribu-
ció dels espais interiors: inicial-
ment està previst que les Ren-
des i Exaccions passin de la
tercera a la primera planta, jun-
tament amb l'ordinador, unifi-
cant aixi els serveis econòmics.
El negociat d'Obres s'unificarà
amb els Tècnics i sera ubicat in-
tegrament a la tercera planta. El
negociat de personal deixara
d'estar abed al públic i es des-
plaçarà a la quarta planta,
mentres el responsable de Re-
lacions Administratives es situa-
rà al costat de Secretaria.

Les reformes podrien ini-
ciar-se a mitjan setmana que
ve.

Cinc estudiants sollerics participen en el projecte "Erasmus"
P.P.

Amb el nom de Projecte
Erasmus, la Comunitat Eco-
nòmica Europea ha convocat
per segona vegada consecuti-
va l'habilitació de beques de
formació per estudiants del
quart i cinquè cursos de carrera
universitaria. Les beques per-
meten als universitaris cursar
part dels estudis a Universitats
estrangeres, dins l'àmbit del
Mercat Comú. Amb aquestes
ajudes, la CEE pretén que el
10% dels estudiants universita-
ris de cada estat membre si-
guin formats fora del seu país
d'origen. Al Ilarg del curs
1989-90 són cinc els estudiants

sollerics que sortiran benefi-
ciats amb aquestes beques a
universitats estrangeres, amb
períodes d'estancia d'uns tres
mesos cada un:

• Guillem Canals, que
culminara la carrera de Mate-
màtiques a Lyon(França).

• Blanca Castaldo, que
ha acabat els estudis de Belles
Arts a Florencia (Italia).

• Jaume Palou, a Lin-
chester (Anglaterra), on acaba
també la formació en Belles
Arts.

▪ Rafel Palou, a Lyon
(França), per acabar els estudis
d'Informàtica.

• Carlota Vicens, que es
licenciara en Filologia Francesa
a Toulouse (França).



Defunció
de
Jaume
Antoni
Aguiló

Durant la nit del diumenge al dilluns, dia 23,
mon a Campos el biniaraixenc Jaume Antoni
Aguiló Llabrés a l'edat de 62 anys. Una greu
malaltia de cor ha acabat amb un home popular
que en bastantes ocasions va fer causa pública
la seva gana de treball i servei. Combinà la seva
professió de taxista amb la d'ajuda a la Creu
Roja, servint l'ambulància durant un espai de nou
anys. Ja bé regularment o esporàdicament. A les
primeres eleccions democràtiques entrà de regi-
dor de l'Ajuntament, dins les 'listes d'UCD i
recolzant a Simó Batte. També milità en AP i feu
de regidor d'aquest partit. Era un home parlador i
convincut de les seves màximes. Els biniarai-
xencs anyoraran les seves converses d'espai en
la cafè; i a més d'un solleric donà un cop de mà.
Tot el nostre condol a na Maria, la seva servicial
dona, i a la resta de familiars.

Notes de Societat

Joan Arbona i Mique! Nadal,
ja tenen la plaça
definitiva a Sóller

Redacció

Al Concurs de Trasllats de Professors Agregats de
Batxillerat, la resolució del qual encara es provisional,
d'enguany han obtingut la plaça en propietat a l'Insti-
tut "Guillem Colom Casasnovas" de Sóller, els sollerics
en Joan Miquel Arbona Mas i en Miguel Nadal Palou.

En Joan M. Arbona Mas, professor agregat de
Matemàtiques, tenía la plaça en propietat a l'Institut
"Berenguer d'Anoia" d'Inca, mentre que en Miguel
Nadal Palou, professor agregat de Llengua i Literarua
Catalanes, la tenia a l'Institut "Antoni Maura" de Palma.
Actualment tots dos ja exerceixen a l'Institut de Sóller
en comissió de serveis ocupant els càrrecs de Cap
d'Estudis i Secretan, respectivament.

Poc a poc les places de l'Institut es van cobrint,  així
a partir d'ara, ja hi són fixes i definitives 1 Càtedra i 10
agregaduries. La Càtedra es de Física i Química i les
agregaduries són: 2 de Matemàtiques, 1 de Físiva i
Quimica, 1 de Ciències Natural, 1 d'Educació Física, 1
de Filosofia, 1 de Geografia i Història, 1 d'Angles, 1 de
Llengua i Literatura Castellana i 1 de Llengua i Literatu-
ra Catalana.

Enhorabona.

Actes de la setmana

EXPOSICIO de Bonsais, organitzada per voluntaris de la
Creu Roja. Innauguració demà dissabte dia 28, a les 10
del mati.

N FESTIVAL D' EDUCACIO VIAL i Protecció Civil-90.
Dissabte al mafia partir de les 930 hs. a la Raça
Constitució i al Camp de Futbol.

CONCERT de piano a càrrec de Martha Noguera que
interpretara obres de Chopin, Ravel i Schumann. Demà
dissabte a les 1730 hs. a Son Marroig.

ACTUACIO del GRUP GRENADA, Grup Coa Negra, Aires
Sollerics i Estol de Tramuntana a la Plaça de Sellier.
Dissabte a les 10 del vespre.

N CONCERT AL BARRANC a càrrec del Quartet de corda
Mozart. Al Segon Pont, a les cinc del capvespre.

EXPOSICIO de les Obres de la Trobada de Pintors. A la
Plaça de Biniaraix a partir de les 1830 hs.

EXPOSICIO de pintures de Guillem Bernat. Innauguració
dilluns dia 30, a les 20'30 hs. a Can Dulce.

N-MOSTRA-GALA de Pentinats, a carrec de Tomeu
Campins. Dilluns vespre, dia 30 a les 21 '30 hs al teatre
Alcazar

PLE ORDINARI del mes de maig, a l'Ajuntament de
Sóller, dijous dia 3, al vespre. Es concretarà al piafé
d'anuncis de les Cases de la Vila.

-Avui
d'abri' del 1990
Divendres

Avui, divendres dia
27, St. Pere Ermengol

Demà dissabte St.
Pere Vidal

Diumenge dia 29, St.
Pere màrtir

Costumari

La vida de St Pere &mon-
gol, fou el que profetitza un
bruixot, el dia que va Meer una
forca el tare sant, Ire molt
mata vida i mon santa vida Es
invccat perque guarcli als
infants i Oves de rober i aines
mairfetes.

St Pere Mai es invocat
contra la impotência i incapa-
citat sexuel.

Comença el mes de =dg,
de les flors, de la mel, ciels
caragols, de les faves i del fred
que no acaba Abd ho divan els
nostres pagesos: 1ei maig, els
ceisagsYPeimaigno
deixis el gip6 per si ve de tras-
cante, Maig arribat, un jardí a
cada paf.

27 El Temps
Estació de sa Vinyassa

Segueix
el temps
variable

PLUJA
lp dia. 19 ip. dia 24
lp dia 20 ip. dia 25
5'5 litres dia 21

El passat cap de setmana, com ja anunciavem va
seguir el temps inestable amb pluges intermitents quasi
tot el dissabte mati, amb temperatures bastant baixes,
fins i tot va tornar nevar al cap damunt del Puig Major.

El comançament d'aquests setmana a seguit el
temps insegur, però amb pluges inapreciables, encara
que el dimecres en haver dinat ens va sorprendre un tro
del cel que estic segur va fer alça darreres de sa cadira a
més d'un però sols varen ésser quatre gotes.

Per aquest cap de setmana semble que no esta molt
definit; alguns pronòstics donen possibilitats de qualque
canvi a partir de diumenge, de totes maneres això esta
per confirmar.

Lo que si pareix segur es que les temperatures puja-
ran un poc encara que a les nits i sobretot de matinada
seran fresques.

Ja ho diu l'adagi popular:
Per Abril de mat/net,
que a gust s'esta en el Ilitet".

Fútbol cinc en pista

Tercer Torneig
"Belles Pistes"

Joan

Avui finalitza el termini per efectuar les inscripcions a la ter-
cera edició del Tomeig de "Futbito" Belles Pistes, que s'iniciara
el vinent dia dos de Maig, en aquestes instal.lacions del Carrer
de la Victòria.

Esta previst que, amb motiu de les Fires i Festes, no es dis-
putin confrontacions els dies 1 1, 12 i 13 de Maig, així com tots
els dillus.
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a m

Sorteig d'al* dijous,
dia 26 d'abril

14	 20	 29
31	 37	 45
-Comp. 44

Al	 te. • 	 . 	 .
Dijous,26-abril 	 84.945

Dimecres,25-abril 	 30.378

Dimarts,24-abril 	 98.597

Dilluns,23-abril 	 98.379
Divendres 1 20-abril

02.096

PREU
SUBSCRIPCIONS

MALLORCA i resta de
l'Estat Espanyol:

4.000Pts.
Estranger:6.500Pts.

Servei de
benzinera

Dies faners
de 6 a 22 hores

Diumenges i festius:
TANCAT

PUNTS DE
VENDA

&Nier: Estanc de Raça.
Ca'nGodo.
Ca'nPere Uuc.
Cain Calatayud.
Calabruix.
Ca'nMiquelUauner.
Botiga SaCreu

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

PapeleriaChachi.
Fomalutx:Ca'n Corona.
Deià:EsForn.
Palma: QuioscdelBorn.

EstancPlaça Fleming

Serveis

Ajuntament de 	 633200/0204
OficinaMunicteldelPort 	 633101
Ajuntament de Fcmaiutx 	 €31931
Apntament de Dei 	 0077
JutjatdeSdier 	 IM348
Notaria 	 632611
Redore 	 633E02

PcliciaMuni:ipal 	 6302C0
Pclida Muni:000min 633721
GuirciaCivi 	 630203
Barbas 	 632500

Untat Sankiria 	 633011
Creu Raja 	 E3C845
MetjedeGuirda(Amsce) 623721

Mercat 	 M031
Escoixador 	 630561
Dame 	 6314.29
Residencia-Hospici 	 633777
Depuradas 	 603842
Camus 	 631191
'El Gas', s.a 	 633128
Senti Fumai 	 620305
'ElGas's.a.(averies) 	 630198

Gas' s.a (Urgêncies) 	 631108
Lccutori Binerez 	 633017
Ctxes de Port 	 633316/69

A.S.C.P.(Ca'nCulce) 	 632421
Circtio Solerense 	 631206
La Unión*Sa Botigueta• 	 630163
DefensoraSollerense 	 631556

FerrccarticleSáller 	 633133
Cie "Bacos 630170

•ranontana• 	 M061
Paada Taxis-Es Pat 	 1331384
Paada Taxis-Seller 	 633571
Parada Taxis-Sa Tare 	 631379
Autocars Lion-part 	 202125
Autocars Sella 	 632821
Autocars Rem 	 630567

TRENS

Pakne-S6Ser08,00 - 10,40 - 13,00 -
15,15 -19,45
Sólier-Pahrnr06,45 - 09,15 -11,5°-ii,-
14,10-18,20.

TRAMVIES

sólier-Port05,55 -05,55-07,03 -8,C0 -
*09,00 - 10,C0 - 11,00-12,03 -
13,00 - 1 14,00-15,0°-l5,-
16,- 17,00-17,55- 19,00-20,00-
20,45

(21,00 Drumenges iFestius).
Por1-Sitar06,20 -07 ,20-œ,25 -09,30
- 10,30- 11,30 -12,33 - 1 13,25- 14,30
- 15,30 - 16,30- 17,30 - 18,30 -19,30 -
20,20 -21,10
(21,20DiunengesiFestius).
AVIS: Elstramviesmarcats arnb un*
anilaçen amb las atedes y sortides dels
trens.

AUTOCARS

t07 ,20-- 10,00-12,03 1

15,00- 19,00
Poste Sókr-D
VaIdamosaa-Palma:
07,20 -œ,20- 14,20- 16,- 17,30.
Daia-Ponde Sciter08,15* - 10,45 -
12,45' - 15,45-19,45.
Deái-Vaildamossa-Pahnr.08,00-
10,00. - 15- 16,20- 18,00.

(*)Essuprimeixelsciumenges i tes-
bus.

Soier-PortdePollenot:09,00
PerlcieSoler-Portde Pollança:09,30
PortdePolença-Seilar 16,0ZI

BARQUES

Port* Seitar-SaCalobis:
1o,- 15,00
Sa Cabbra-PortdeSólar:
12,- 16,45

FARMACIA DE
GUARDIA

A rAjuntament(Pcicia Municipal) vos
caran la f armacia a

Ia quel vos podeu

Veu de Soller
TEL. 63 34 56
CONTESTADOR

AUTOMATIC
ATENCIO PERSONA L

DE 1 8 A 20 HORES



Perillositat dois torrents de rHorts

L'Associació de Veinats preocupada
pel mal estat dels torrents

Redacció

L'Associació de Veinats "Els Tarongers"
de l'Horta, que just ara s'ha constituit, aca-
ba de d'enviar al Conseller d'Obres Públi-
ques i Ordenació del Territorio un escrit de-
nunciant i exposant la seva preocupació pel
mal estat dels següents torrents: Can

Ta many, Son Angelats i Son Sales.
També hi afegeixen, per la seva perillo-

sitat el torrentó de Can Barca. A més a
més en demanar la neteja dels esmentats
torrents, especifiquen que el de Can Barca
s'hauria de reformar en el seu darrer boer,
just que vessa al torrent Major, puix provo-
ca les inundacions de la part baixa de
l'Horta.

Accions contra el "talla-focs"
de s'Illeta

Redacció

Arran d'una denúncia
formulada a principis d'any,
l'Ajuntament procedí a obrir
un expedient d'infracció ur-
banística contra el nou
que s'ha obert a la zona de
s'Illeta. Aquest canil s'inicià
sense haver obtingut la Ili-
cència municipal d'obres
pertinent, que es va sol.lici-
tar argumentant que es pre-
tenia construir un camí
talla-focs que permetés ac-
tuar ràpidament en cas d'in-
cendi en aquella zona, tal
com ha acorregut en algu-
nes ocasions. En base a
aquesta funció preventiva
els promotors sol.licitaven,
endemés, estar exempts del
pagarnent de les taxes mu-
nicipals que feien al cas.

Encimentat

Poc temps després,

aquesta nova carretera ha
estat encimentada sense
haver sol.licitat cap tipus de
llicència d'obres.

En el darrer Pte munici-
pal, el PSM presenta una
moció en la que proposava
que, independentment de
l'expedient d'infracció urba-
nística que té obert al res-
pecte, l'Ajuntament es diri-
geix als organismes que
tenguin competencia sobre
el tema denunciant la pres-
sumpta infracció comesa
amb l'obertura i encimentat
d' aquest camí.

En la defensa de la mo-
ció, el PSM argumenta que
aquesta carretera le totes
les traces de convertir-se
en carretera d'accés a
una futura urbanització
encoberta", i que l'encimen-
tat posterior no havia fet al-
tra cosa que confirmar els
dubtes que el PSM tenia
sobre les intencions dels
promotors.

Desfilada de pentinats
al Teatre Alcazar

El dia 27 d'abril farà un
any que s'inaugura la pe-
rruqueria de Tomeu Cam-
pins. Amb motiu de l'ani-
versari, en Tomeu ha orga-
nitzat per dilluns dia 30,
una desfilada de perruque-
ria on demostrarà els dite-
rents tipus de pentinats
que, segons el motiu, es
poden realitzar.

Agraiemts al comerços

Una vintena d'al.lotes
joves, que des de quasi bé
sempre desfilen en asques-

tes gales, presentaran els
pentinats. La coreografia i
el decorat estarà realitzat
pen Tomeu mateix que,
com ens ha explicat, vol
agrárr la col.laboració dels
comerços sollerics, Mobles
Mora, Mimi estheticiénne,
Terra Cuita, i Planxisteria
Crespí.

Hi hauri un sorteig

A més de l'animació i
presentació de pentinats,
es farà un sorteig d'un pa-
quet de productes i un
servei de perruqueria. Sera
dilluns dia 30, a les 2130
hs al Teatre Alcázar.

Moda

Avis als nostres anunciants pel
Número Extraordinari de Fires

Pel proper dissabte de Sa Fira, Veu de Sóller farà un nú-
mero extraordinari.

Els anunciants que desrtgin publicitat per aquesta oca-
sió, sigui normal o especial, han d'avisar-nos telefònicament
al número 63.34.56 o a través del nostre agent de publicitat,
63.08.75.

El termini per la inserció d'anuncis acabara dijous dia 3
de maig a les 20hs. Així podrem distribuir equitativament
l'espai del qual disposam per aquest motiu.

Veu de Soller
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Cultura L'Horta Policia local   

Col.loqui sobre Educació
Vial amb una monitora de
Salamanca

Dos nous
Hibres de
temática sollerica
de Miquel Ferri,

Dissabte mati, a Plaça,
- commemoració del Dia del
Libre tres nous 'libres de
l'escriptor solleric Miguel
Ferra, part de la seva pro-
ducció de 1989, es posaran
a la venda, dos d'ells de te-
màtica sollerica i que pro-
bablement han d'interessar
en especial als nostres lec-
tors. Es tracta, en primer
l'oc, d'una breu novel.la his-
tòrica que fou guardonada
amb el dan-er premi de Lite-
ratura Juvenil "Guillem Cifre
de C,olonya" i que porta per
titol "La Madona del Mar i
els pirates", la qual, re-
creant els paisatges i am-
bients renaixentistes de Flo-
rència i Sóller, ens explica
qualgom del passat del Mo-
nestir de Santa Catarina del
Port.

Bellament il.lustrada per
Isidre Monés, aquesta edició
ens mostra dibuixos d'una
gran atractiu i molt findeis a
paisatges naturals o urbans
que ens resulten familiars.
Publicat per l'Editorial La Ga-
lera de Barcelona és, sens
dubte, una de les novetats
més esperades.

Una segona obra és
"Sóller, imatges d'Ahir", un
album de postais que han
de complaure segurament
ais nostalgies i a tots els que
estimen i es preocupen per
l'entorn. Es tracta de postais
antigues, fotografies tretes
entre 1885 i 1920, que re-
produeixen racons ja defini-
tivament desapareguts o
canviats del paisatges de la
vila i del camp, els horts,
l'arquitectura, els dies de la
construcció del tren de
Sóller o de les línies de navi-
gació comercial en el port.
Tot comentat amb un peu li-
terari, on Miguel Ferra no
dubta en fer una vegada
més la lliço ecológica.

La tercera obra ès una
novel.la publicada per l'edi-
tor Miguel Font (El mateix
que l'anterior) a la col.lecció
de narrativa de provat pres-
tigi "Evast i Aloma", número
16. Es titula "La Dama de
Boston" i es tracta d'un ar-
gument de tema menorquí,
històric, ambientat en la
guerra que sostingueren les
potencies del segle XIX
contra els darrers pirates
barbarescos.

Urbanisme Pintura

Nova exposició de
Gaspar Sabater

Redacció

El pintor Gaspar Sabater
Vives, veinat de Deia, inaugu-
ra avui, a Ciutat, una nova ex-
posició a la Galeria Joan Oli-
ver Maneu.

L'escriptor Josep Melia
qualifica aquesta exposició de
retorn quan qualifica així la
seva pintura.

Feliçment, al cap ciels
anys, Gaspar Sabater Vives
ha retrobat la vocació i l'afany
d'investigar el món de les
formes i els colors.

La seva és una pintura
gestual, violenta de trac que
només es suavitza per la dol-
çor de les guaxes i les ceres,
que neix per impulsos incons-
cients, expressant el sentit de
les formes més inmediates,
dels objectes familiars, en mig
d'una atmósfera casolana
dins la quai el gràcil folum de
les ampolles i bótils esdevé
una significació panteista i un
reflexe de l 'unitat global del
món exterior.

Redacció

Aprofitant la seva estancia
a Palma, el dimecres d'aques-
ta setmana es trasllada a la
nostra ciutat una monitora del
Centre Superior d'Educació
Vial de la direcció general de
Transit de Salamanca, per
participar en una xerrada so-
bre aquest tema amb els
membres de la policia local
i els professors de les esco-
les.

Aquesta trobada és una
continuació dels contactes
iniciats aquest estiu passat,
quan la Policia de Sóller parti-
cipa en el Congrès Nacional
d'Educació Vial celebrat en
aquella ciutat castellana.

Intercanvi d'opinions

El colloqui es celebra a la
Biblioteca Municipal, amb
l'assistència d'una dotzena de
policies, a més del sergent
Mique! Quetglas, sense que
hi fos present cap dels mes-
tres convidats.

Per espar d'una hora i mit
ja, la monitora i els policies
assistents procediren a l'in-
tercanvi d'idees i a la posta en
comú d'experiències pròpies
sobre el tema.

Es la primera vegada que
un intercanvi d'aquesta mena
es celebra a la nostra ciutat,
per bé que alguns policies
sollerics han participat en
xerrades consemblants a Ciu-
tat.

Ajuntament de Saler
ANUNCI

Es comunica a totes les persones majors de 60 anys

que desitgin assistir a la representació de l'obra teatral

"Jubilat ve de jubileu", que poden passar a recollir l'entra-
da a les oficines d'Informació de l'Ajuntament, al preu re-
duit de 350 ptes. L'obra es representarà el divendres, dia
11 de maig, al Teatre Alcázar, interpretada per la com-
panyia de Xesc Forteza. Es necessária la presentació del
carnet d'identitat.

ENCOMANAU A DEU L'ANIMA DE

Maria José Casasnovas Quetglas
gue va morir dia 22 d'Abril, aLs 17 anys, a Palma

confortada amb els Sains Sagraments i la Benedicció Apostblica

AL CEL SIA

La seva afligida familia: pares Lluis Casasnovas i Isabel Quetglas, germà Francesc Casasnovas,
cunyada Susana Moreno, avi Juan Quetglas, padrins de fonts Mossèn Albert Casasnovas i Fran-
cesca Quetglas, j tots els altres parents, fan a saber als seus amies aquesta sensible pèrdua, dema-
nant per a ella una oració.

En quedaran molt agraits.

Adreca: A. Feliu, 30. Palma de Mallorca.



El Conseller
P. Morey vendrá
per informar
als Pagesos

M.I.

El Conseller d'Agricultu-
ra i Pesca del Govern Ba-
lear Pere J. Morey es
desplaçarà a Sóller per in-
formar als pagesos de la
comarca sobre els arbres
citrics. També vendran el
Director General Tècnic i el
Director General d'Agricul-
tura. En concret, tractaran
sobre les ajudes que la CA
destinarà per a la reconver-
sió dels citrics. Sera a la
mateixa Cooperativa Agri-
cola S. Bartolomé, el di-
mecres dia 2, a les nou del
vespre. L'acte estarà obert
a tots els pagesos i inte-
ressats sobre I 'agricultura.

Conferencies sobre primers
auxilis, i sobre l'alegria

J.S.

L'Associació de la Tercera
Edat ha rebut, dies passats
dues xarles-conferències so-
bre dos temes ben diferen-
ciats. La primera fou a càrrec
de Mossen Ramón Liadó,
llicenciat en teologia els expli-
cé el que es la alegria dins la
Tercera Edat i la seva relació
amb la festivitat de PAsqua.
Va fer referència a la Biblia
constatant un nou Manament,
el de l'alegria, tan necessària

pels majors.
La segona de les confe-

rències, esté enmarcada dins
el programa de Protecció Ci-
vil, i tracté sobre els Primers
Auxilis, i les tècniques utilitza-
des per curar ferits, i en con-
cret a les persones de més
edat. Parlà dels problemes
més frequents de les perso-
nes majors, explicant quines
mesures d'havien de prendre
.en cada cas. El conferenciant
fou Antoni Costa, professor
de socorristes, monitor de la
Creu Roja de Palma.

Tercera Edat

TENIS - FUTBITO - PETANCA
BOCADILLOS - TAPAS VARIADAS - HELADOS

CERRADO LOS LUNES
C/. Victoria, 62 	 Tfno. 6335 70

MON ANIMAL
Tenda

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

FRANCISCO ATIENZA BESTARD

FUSTERIA Ameller-Atienza, C.B.
C.I.F. E 07143498

CONVIDAM A AMICS I CLIENTS A LA INAUGURACIO
DIVENDRES, DIA 27, A PARTIR DE LES 18 HORES

Carrer Pastor, 24 Telèfon 63 35 53 	 07100 SOLLER (Mallorca)
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Teatre

Fomalutx i
Stoller s'integren
en el "Circuit
Teatral"

P.P.

Esglipsia  Succens              

Es celebrà el Pa amb Caritat a Sa Capelleta  Robatori a
"Suliar"    

J.C. "Su/lar" i, un cop a dins,
s'apropiaren d'una caixa
fort que a l'interior s'hi
trobaven aproximada-
ment unes 200 mil pesse-
tes.

Aquest robatori fou
aclarit gràcies a la col.la-
boració dels membres de
Ia Guardia Civil i de la Po-
licia Municipal que treba-
llaren plegats amb uns
resultats positius.

Malgrat tot, la Guardia
Civil s'ocupà d'instruir to-
tes les diligéncies opor-
tunes i el seu posterior
trasllat a Ciutat. 

En aquesta ocasió,
l'empresa dedicada a ma-
terial de construcció, fou
víctima de les visites dels
Iladres. Aquests foren de-
tinguts i posteriorment
ingressats a press&
A.CH.P de 24 anys i
G.B.F de 27 anys, com a
presumptes autors del
abans esmentat robatori.

Els Iladres utilitzaren
un aparell d'aixecar cot- -
xes per forçar les barre-
res de les finestres de 

SImpAtics testa a Sa Copellets         

Aprovat el
Reglament de
Normalització
Ungüística

Redacció

Aqueixa setmana ha quedat apro-
vat el Reglament municipal de Norma-
lització Lingüística, que regulara l'Os
de la Ilengua catalana en l'àmbit de
l'administració municipal, consem-
blant al que està vigent a l'Ajuntament
de Ciutat.

El Reglament que ara s'ha aprovat
obriga a redactar tots els topanims del
municipi en Ilengua catalana, aixi corn
els noms de les dependències muni-
cipals i rètols de les vies públiques.
També es tramitaran en català els ex-
pedients administratius, els oficis diri-
gits a sites administracions de parla
catalana, i els escrits de relació amb
particulars si no sol.liciten el contrari.
Igualment s'hi redactaran els anuncis
en els mitjans de comunicació i les
publicacions. L'Ajuntament comptar à
amb un Servei d'Assessorament
gtAtic.

La plaça de Fomalutx
podria ser l'escenari d'una
obra de teatre el dia 14 de
juliol proper, si la Conselleria
de Cultura i Esports accep-
ta incloure aquest municipi
en el "Circuit Teatral de les
II/es Balears", dins el calen-
dan d'actuacions previstes
per present any 1990, que
es perlloga de maig a se-
tembre.

La Direcció general de
Cultura de l'esmentada
Conselleria coordina anual-
ment aquest Circuit, en el
qual estan integrats pràcti-
cament tots els grups tea-
trals en actiu de les Illes.

En l'acord pres pel Con-
sistori en el transcurs del
Ple ordinari celebrat el pas-
sat dia dos d'abril, es con-
templa també sol.licitar l'ac-
tuació preferencial dels
grups S'Aigo Dolça, Pica-
(Ms, o bé Es Cadafal.

Per accedir a una ac-
tuació d'aquestes compan-
yies, l'Ajuntament respectiu
ha d'aportar la mitat del
"catxet" i un escenari que
reuneixi les condicions es-
paials i tècniques suficients,
i la Conselleria hi posa la
resta.

Sóller

El Consistori solleric, per
la seva banda, ha sol.licitat
igualment la seva inclusió
en l'itinerari del circuit, amb
l'actuació del Grup de
Teatre de Bunyola, que
actuaria en el transcurs de
les festes de l'Horta.

Inauguració de
l'Exposició
de Bonsais a la
Creu Roja

Els voluntaris de la
Creu Roja han preparat
una exposició de bon-
sais, que a partir de de-
mà i fins passades les
festes de Sa Fira estaran
a sa Creu Roja. Tots els
exemplars estaran a la
venda i també es farà
una rifa d'alguns d'ells i
els premis es sabran se-
gons un número de la
ONCE. Tots els diners
que es recolliran seran a
benefici de l'Assemblea
Local de Sóller.

La innaguració seré
demà al mati, a les deu, i
l'exposició estarà oberta
fins el quatorze de maig.

Antonia López

El passat diumenge dia 22
es va fer el Pa amb Caritat a la
vall de Sóller. Totes les parrò-
quies de la veil hi participaren:
La parròquia de Sant Bartomeu,
Ia de l'Horta, la des Port i la de
Biniarafx. Entre tots eren unes
150 o 175 persones.

Tots es reuniren a les 1130
en el pont de can Rave i puja-
ren pel canil veil cap a la Cape-

Ileta, arribaren damunt les
1215. Els qui no varen poder
pujar a peu ho varen fer amb
cotxe. Llavors a les 1330 tots
es varen reunir a la capelleta
vella i possaren el menjar amb
comb (i tots varen poder disfru-
tar d'un bon dinar).

Quan se va acabar de dinar,
després de reposar una mica,
sa varen començar a fer jocs,
dances i molta bulla. Després
es va celebrar l'Eucaristia a dins
Ia capelleta nova.

AJUNTAMENT DE SOLLER
DESFILADA DE CARROSSAS
AMB MOTIU DE LES FIRES
I FESTES DE MAIG DE 1990

L'Ajuntament de Seiner, convoca a to-
tes les entitats, escoles, grups d'esplai, as-
sociacions, etc., a una desfilada de carros-
ses que tendrà lloc amb motiu de les Fires
i Festes de Maig de 1990. Cada carrossa
participant tendrà una subvenció de
15.000 ptes. A més, hi haurà un primer
premi de 15.000 ptes., un segon de
10.000 ptes. i un tercer de 8.000 ptes. Els
premis es donarán tot d'una en haver aca-
bat la desfilada.

Slier a 27 d'abril de11990.



La banda i la música
Els dies de festa i dies de devoció, i també

qualsevol diumenge de maig és ben agradable
escoltar la música que interpreta una banda. La
societat ens ha acostumat a no estar en silenci, a
omplir l'espai i el temps amb sons musicals si de
fet no hi ha soroll. Quan entram en uns magat-
zems, quan es dona la comunió a l'església, en
una desfilada de models, a la cavalcada dels
Reis Mags, en un bar quan prenim una copa,
sempre sona una música per a no escoltar. Una
música anònima.

Sóller compta ara amb una Banda de Música
que ha tornat començar i ho ha fet amb la idea
d'omplir aquests buits que fa el silenci en els
moments en que es reuneix el poble. Però
aquest propòsit ja l'ha superat la Banda de
Sóller, i ho ha demostrat en aquestes darreres
manifestacions populars, la Rua i les processons
de Setmana Santa: les dues han tengut un altre
color i l'aire dels carrers quedava ple. Ara,

iclò, és l'hora d'afegir més objectius i fer de la
Banda de Música el que volem els sollerics: una
manifestació més dels nostres costums, antics o
recents.

La intenció, però, ha de ser de perfeccio-
nar-se i assolir un nivell que permeti, a més de
fer música anònima, fer música per escoltar.
Aconseguir-ho representa, per un costat formar
músics de base, i per altre mantenir la Banda,
amb constància i rigurositat en el treball, enri-
quint, augmentant l'equip humé que millorarà les
seves possibilitats. L'exemple més de moda és
l'esport: el secret és cuidar l'esport base, mante-
nir i perfeccionar l'equip veterà que ja pot com-
petir, i provir de nous elements aquest equip.

Per la nostra part, la Banda de Música ha de
seguir aquest camí, i algun dia, sense ado-
nar-nos, prest, girarem el cap, prestant atenció
tot el temps, a la música que actualment interpre-
ta.

La nostra veu

Reflexions entorn a la carta dels Bisbes (I)

EXPOSICIO EN

1 nienAt101*

CA'N DULCE. 30Abril-15Maig
	

INNAUGURACIO: 30 Abril, 20'30 h.
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Estat urbanístic actual

Terra mia
CONN-90

Soc d'una terra ferma,
ancorada a una vall,
que muntanyes protegeixen
a la llarga dels seus anys.
I que els homes han conrad,
al Ilarga de tota una vida;
produint una flavor,
per l' any que ve ser collida.

I a pitera oberta,
I' aigua banya el port,
Ilàgrimes de la terra,
IlAgrimes d'esperit mort,
que enterrada de pedra,
maten el seu color.
Ara tot d'una peça,
abans tan sols verdor.

Lluitem poble de Sóller!
Tots junts fent un sol cos,
pel que els nostres avis Iluitaren,
cavant tents per tents.
No sigui aigua passada,
ni cants i plors oprimits.
Salvem tots el nostre poble,
de desastres imprevists.

Terra mia veig que et fan,
que t'enterren dins la tomba.
Terra mia que has passat,
de l'alegria a l'ombra.
perdona teus fills estimats,
que una mort artificial
han sembrat dins la terra,
sense veurer-hi cap mal.

ofereix poques propostes
concretes per arribar a
aquest nou urbanisme que
proclama, i les solucions que
aporta es queden en el sim-
ple nivell de les suggerències.

Més que una mancança,
aquesta absència ens sembla
del tot lógica si entenem que
les solucions concretes han
de ser adoptades individual-

ment per cada un dels muni-
cipis afectats, sense perjudici
de les mesures globals que
es puguin regular a nivell de
Comunitat Autònoma.

El cas soileric
. 	 ,

En Unies generals, podem
dir que Sóller ha estat fins fa

poc una honrosa excepció al
caos urbanístic de la resta de
l'illa, que arreu d'Europa s'ha
conegut amb el nom de "ba-
learització". Malgrat tot, en el
transcurs dels dos darrers
anys la febre urbanitzadora
ha arribat també al nostre
municipi, sobretot com a con-
seqüència de l'anunci de la
construcció del túnel.

A partir d'aquest moment,
Ia feblesa i permissivitat dels
govemants sollerics —a vega-
des en clara sintonia amb els
interessos dels urbanitza-
dors—, la manca d'escrúpols
dels qui no veuen en la cons-
trucció més que un negoci
especulatiu, l'absència d'una
normativa legal adequada a la
nova situació, i la precarietat

de medis humans i tècnics de
que disposa l'administració
municipal han provocat un
canvi urbanistic radical. El re-
sultat no pot ser més desola-
dor: infraccions urbanístiques
pertot arreu, edificis de nova
planta d'estètica dubtosa, in-
vasió d'espais verds, manca
d'infraestructures sanitàries i
de serveis, obres sense l li-
cència, desaparició temporal
d'expedients administratius
en darrer terme, enfortiment
de la voluntat individual dels
urbanitzadors, afebliment
de l'autoritat municipal i des-
prestigi de les institucions lo-
cals.

Tots aquells que estam
compromesos en una acció
política, i els qui pensen es-
tar-ho en el futur, hem de
prendre conciancia de la im-
possibilitat de mantenir per
més temps una conjuntura
urbanística com l'actual, si vo-
lem mantenir intacte el patd-
moni mes autèntic de &Slier:
Ia nostra terra i el nostre pai-
satge.

Per part nostra, n'estam
convençuts i, endemés, creim
que les solucions són possi-
bles.

Així ho intentarem expo-
saren un proper article.

Placid Perez

Primer va ser el rei Joan
Caries. Ara són els tres Bis-
bes de les Illes els qui han
advertit als fidels cristians de
les conseqüències económi-
ques i ecològiques que està
patint la nostra terra a causa
de la manca d'una planifica-
ció urbanística correcta i de la
construcció incontrolada i es-
peculativa. Al mateix temps,
els Bisbes assenyalen la ne-
cessitat de canviar la con-
cepció urbanística que s'ha
aplicat fins ara per un altre ti-
pus d'urbanisme més huma,
més racional, menys especu-
latiu i més respectuós amb
l'entorn.

Poques propostes

No cal dir que, partint de
Ia nostra ideologia i sense
cap ànim de polititzar el do-
cument, estam bàsicament
d'acord amb l'anàlisi de la si-
tuació urbanística que ex-
pressa la carta episcopal i
creim que els Bisbes encer-
ten en el plantejament i en la
diagnosis del problema. No
obstant això, el document

"En el transcurs dels dos darrers
anys, la febre urbanitzadora ha
arribat també al nostre municipi"

INSTALACIONESY
REPARACIONESELECTR1CAS

CAMBIE AL 220V.
	411 	

tlectral
Mau; Antonio Mauro, 10

7.16fono: 63 2946
Tolifono particular:
632976 6329 26

	

301.1131( 	 )

J. SASTRE
Reparación y venta

de electrodomésticos.
Servicio oficial

FAGOR—ASPES
C/. de la Mar, 157, bajos

Tel. 63 06 73

PESCADOS
LA CONCHA

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

Sábadostarde abierto

C/. de la Mar, s/n



Redacció

A QUEST muntatge volia
criticar no només
aquesta obra sinó tot

el que representa i hi ha da-
rrere, tal com manifestaren
els Verds en roda de premsa
una vegada acabat l'acte.

Precisament un acte que
tengué alguns incidents. Un
grupet de sollerics no ho ve-
gé en bon uf i, després de
les protestes orals, volgué

Els
Verds
es
manifes-
taren en
contra
del
túnel

El baiana as la imatge del repôs que s'estii perdent.
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Guillem
Bernat
exposa
les
seves
pintures
a Can
Dulce

M. I.

GUILLEM Bernat, tan
conegut per tots per
Ia seva feina cultural

sobre el folklore, avui ens
presenta una tasca que
quasi bé ningú coneix: la
pintura. A partir de dia 30 i
durant les festes de Sa Fira
exposarà els seus quadres
a Can Dulce.

Pregunta. — Quan co-
mençares a treballar amb la
pintura?

Resposta.- Fa temps

Guillem Antoni
Bemat Ferrer, va

néixer el quatre de
desembre de l'any

1952. Aprengué
l'ofici de fuster i al

qual s'hi dedica
durant uns anys

exercint com a oficial
segona. Fou un dels
que inicià el grup de

dansa Aires Sollerics
ides de fa vint anys

balla amb aquest
grup folkleric, i n'és

el fundador de
l'Escola de Ball. Des
de la seva formació

és el president de
I 'Associació de

Cultura Popular, i fou
l'impulsor de la idea

de la Mostra
Internacional

Folklòrica, que
organitzà les vuit

primeres edicions.

que poc o molt dedic part
del meu temps a pintar,
vaig exposar fa anys, al
Casal de Cultura i també
vaig participar a dues ex-
posicions col. lectives?

P.— A Sóller mateix?
R.— Si, una fou a Can

Cremat i l'altre al Casal,
com la que vaig fer indivi-
dualment.

P.— Has estudiat algu-
na técnica o altres aspec-
tes d'aquest art?

R.— No, som un auto-
didacta. Però record el
que per mi va ser una 110

magistral amb Bernadi Ce-
lia.

P.— I com va ser això?
R.— Be, li vaig mostrar

un quadre que havia aca-
bat de fer, i ell, amb una so-
la pinzellada hem va capgi-
rar el quadre, li dona un al-
tre aspecte. Llavors per mi
va ser una HO de segure-
tat. Hem va dir que obser-
vas molt tot el que m'envol-
ta, el paisatge, la gent, les
coses concretes i de llavors
ençà procur seguir aquest
consell.

L'exposició

P.— Un dels teus qua-
dres és tan sols un baland
davant una finestra, que
signifiquen aquests sim-
bols?

R.— Si:5n imatges d'un
sentiment que s'està per-
dent, el repôs que repre-
sentava aquest moble i tot
el que hi havia al seu vol-
tant.

P.— Seguint amb els
quadres que exposaràs,
perquè l'antic torrent tapat
del Jeroni Estades és per a
tu "El principi del fi", tal com
el titules?

R.— Veig que Sóller
acabara qualque dia; tapar
el torrent que passava per
dins la vila, per mi es la
primera passa que es dona
per començar a perdre
Sóller.

P.— En aquesta exposi-
ció, sols exposaràs pintu-
res?

R.— Tenia intenció de
preparar 	 uns	 objectes
creats amb fil de plata, on
les linies descriven figures i
formes.

L'art i folklore

P.— La teva pintura, és
sols paisagística?

R.— Més bé, a través
del paisatge, que es allò
que observam, he entrat
dins el mon de la pintura,
però també faig pintura
dins l'estudi mateix, creant
amb el color i altres idees.

P. — Com pots compa-
ginar la feina, les activitats
culturals i ara a més, la pin-
tura?

P.— Mira, tant Aires
Sollerics com Sa Mostra,
com tot el que he fet i faig,
són activitats participatives,
on hi pren part molta gent.
La pintura és un treball més
intim i personal, que de fet
has de compaginar segons
el temps.

P.— Esser bailador, t'ha
ajudat a pintar?

R.— Si, sobre tot a
apreciar encara més les
formes estètiques.

P.— Penses dedicar
més temps a la pintura a
partir d 'ara?

R.— Voldria fer-ho, sen-
se cap dubte.

Amb alguns
incidents a la

Plaça el dissabte
passat i

aproximadament
aies 1130

hores
del mati,

I 'Assemblea
Verda de Sóller i

els Verds de
Mallorca

representaren la
inauguració del

túnel de
carretera que
actualment ja

s'està fent i que
travessarà la

Serra. Es fé un
muntatged'un

túnel i es
simbolitzà a

personatges de
la nostra

política assistint
als actes
oficials.

passar a l'acció esbucant el
túnel de plastic que s'havia
instal./at. Paral.lelament un
altre més nombrós grup de
ciutadans intentà neutralitzar
aquestes envestides i que
tot acabàs en pau, cosa que
s'aconseguí desmuntant-ho
els organitzadors i donant
per acabat l'acte.

L'argument dels qualifi-
cats com exaltats era el no
poder consentir que "uns de
fora mos venguin a fer es
comtes".

L'argument de molts al-
tres sollerics va ser que dei-
xassim a tothom expressar
les seves idees i que els que
discrepaven &rib aquest ac-
te, el dissabte següent en
podien organitzar un expo-
sant les seves. La cosa no
ana a majors perquè un ou
s'esclatà a una columna de
l'entrada de l'Ajuntament, i
no al nostre batle, que aca-
bava de pujar les escales.
Aquest solleric va ser, des-
prés, públicament amones-
tat.

A la roda de premsa els
Verds insistiren amb la seva
acció i idees.

Presentaren una Morató-
ria Ecológica per a intentar
aturar totes les magnes
obres que es projecten: tú-
nel, nou aeroport, centrals
térmiques, anells d'autopis-
tes... que qualificaren de molt
greus pel nostre paisatge i
que les titularen de Segona
Balearització, continuació de
la dels anys 70.

Com a partit defensaren
que ells van més a les cau-
ses i que estan en contra de
la política conservacionista
dels altres partits, inclosos
els d'esquerres que intenten
un creixement limitat amb
infraestructures de destruc-
ció.

Parlaren decididament de
Ia necessitai d'un decreixe-
ment económic que salvi el
nostre entorn. Qualificant la
seva capacitat d'acció de h-
mitada, apuntaren que la
próxima tasca comú la pen-
sen organitzar ja entrat l'es-
tiu.

INSTITUT DE FORMACIO
PROFESIONAL

"JOAN MIRO"
Queda obert el plac de pre-inscripció en
aquest Institut, des del 2 al 22 de Maig.

Horari: de 9 a 13 hores.

LA DIRECCIO

AJUNTAMENT DE SOLLER
POLICIA LOCAL

Amb motiu de la V TROBADA DE
PINTURA INTERNACIONAL EN EL

BARRANC, el accés a BINIARAlX, el dia
29 d'Abril, sera per la carretera de
FORNALUTX, amb  únic sentit de

circulació. Es prega no estacionin als llocs
senyalitzats, emprant les zones
d'estacionament habilitades.

INSTITUT DE BATXILLERAT
"GUILLEM COLOM CASASNOVAS"

PRE-INSCRIPCIO NOUS ALUMNES
CURS 90 - 91

Termini: del 2 al 18 de maig.
Horari: de 9 a 13'30h.

Area d'influència: Sóller, Fornalutx
Deià



L'ambulância nova, dotada de UVI es dei** mas modemes de Mallorca

El Grup de Muntanya ha realitzet nornbrosos rescats a la Serra mallorquina.

La Seguretat Social no ha
pagat els viatges d'ambulància

de dos anys enrera
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Maria Igninia

E s de la seva fundació
l'any 1.907, l'associa-
ció ha tingut cinc

presidents: Salvador Elías
Capella, Onofre Bauzà Cas-
tañer, Juan Vallcaneras
Elías, Antoni Grau i l'actual i
amb càrrec interí, Maria
VAzquez Pulgarín.

Amb 83 anys d'existèn-
cia la Creu Roja ha servit a
Ia població de la comarca
des del primer moment. Si
en un principi sols disposa-
va de quatre camilles, far-
macioles i un petit dispen-
sari, fou la primera que dis-
posà d'ambulàncies per
traslladar als malalts quan
encara cap altre poble de
Mallorca en tenia.

Organització

La Creu Roja de Sóller
s'organitza a través de dos
cossos que treballen con-
juntament en cas de ne-
cessitat, i per separat per
complir cada un d'ells la
seva funció, es tracta de la
Unitat de Voluntaris de
Socors i Emergències
(UVSE) i la Unitat de Vo-
luntariat Social.

La UVSE treballa assis-
tint els ferits en carretera, a
Ia muntanya o en el mar.
Treballen en aquesta unitat
el Grup de Rescat de
Muntanya, federat i únic a
les Balears, i la Creu Roja
del Mar que comença
anualment la tasca durant
les fires de maig.

Disposen també de
dues ambulàncies pel tas-
Ilat de ferits.

La Unitat de Volunta-
riat Social es dedica a la
feina humanitària pròpia-
ment, ajuda a la Tercera
Edat, a malalts o invàlids, a
gent necessitada sanità-
dament o socialment. Per
aquest motiu han arreglat

La Creu
Roja
de Stoller
és

que
disposa
d'un
Grup
de Rescat
de
Muntanya,
de
tot
Balears

La Creu Roja Local
As una associació

que realitza un
treball humanitari,
social, molt divers
segons el l'oc o el

moment: des
d' assistir als

accidentats en
carretera, maro
muntanya fins a

ajudar a les
persones que es

troben desvalgudes
a casa seva,

passant per ser una
entitat que

encapçala projectes
de salut o

assistència social. A
Saler perd, des

sempre ha cobert
un buit creat per la
manca de servais

medics d'urgência,
que en altres

poblacions i ciutats
estan centrades en
una unitat sanitaria

o hospital. El seu
Ambit d 'actuació As

ben gran: la Creu
Roja de Sóller

s'ocupa dels termes
de Saler, Delà,

Fomalutx i tot
Escorca.

Ia Creu Roja, des dels di-
rectius fins ais associats
però també, els Voluntaris
Civils que, des de fa po-
ques setmanes, envia el
Ministeri de Defensa.
Aquests són joves que fan
un servei substitutori del
Servei Militar, per diversos
motius, entre d'altres per
no sortir fora de les Illes i
durant un any i mig estan
totalment al servei d'aques-
ta entitat; Ara, a Sóller n'hi
ha 13, i ja cap d'ells va ves-
tit amb roba ni insignies mi-
litars.

Subvenciona i
Manteniment

La Creu Roja de Sóller
té en aquests moments
299 associats. Aquests pa-
guen una quota anual que
arriba a suposar unes
900.000 pessetes d'entra-
des. Per altra part rep una
subvenció de 1.050.000 de
l'Ajuntament. D'aquestes la
Creu Roja del Mar en té
destinades 300.000 pesse-
tes. En poques i compta-
des ocasions han rebut al-

Creu Roja, incomplint així,
els tractes que tenen mar-
cats.

Aquests desplaça-
ments es paguen a 35 pes-
setes. el Kilbmetre.

Altres serveis

La població sollerica ob-
té de la Creu Roja un altre
servei: el de Consultori de
metges especialistes pri-
vats: un otorrinolaringáleg,
un oftalmòleg, un ginecò-
leg, un podòleg i un cirugià
passen visita setmanalment
al carrer del Vent. Molt
prest es tornara reactivar
també el servei d'anàlisi
que ja funcionà fa un
temps.

Dins aquest mateix
camp, la Creu Roja és la
que s'encarrega de fer els
Certificats Mèdics que es
necessiten per renovar el

carnet de conduir. També
prest es farà al seu local
durant dos dies a la setma-
na, i es passaran totes les
proves que foren necessà-
ries.

Canalització d'aliments

Des de fa un temps
aquesta associació és la
que s'en cuida del reparti-
ment de menjar que arriben
de la Comunitat Europea. A
través d'un cens de gent
necessitada, a finals d'any
reparti un total de quatre
tones de queviures, tres
d'elles provinents de la
Creu Roja de Palma i l'altra
del que sobrà a Alcúdia. Ho
pogueren disfrutar gent de
Sóller, Fornalutx, Biniaraix i
el Port de Sóller i era bàsi-
cament, oli d'oliva, galletes,
//aunes de cam, pastes i
formatge.

Setmenalment mages especiaistes passen consulta al carrer d'Es Vent.

l'ambulància més vella que
destinen a fer trasllats de
vells i malalts, dins la ma-
teixa comarca de Sóller.

Aixf es troba inmersa
dins tot l'engranatge social
que cuida al marginat: Es-
tat en el Grup de Prevenció
de les toxicomanies, està
en contacte amb l'Assis-
tent Social municipal i amb
el grup d'Acció Social de la
Parròquia.

Diàriament la Creu Roja
assisteix una quinzena de
casos, d'un o altre origen.
Però s'ha arribat a haver de
curar 93 persones un dia
d'estiu quan l'aigua de la
mar estava infectada de
vórrns ("meduses").

En aquests dos cossos
hi treballen els voluntaris de

guna altra subvenció d'enti-
tats públiques.

Es podria dir que amb
quasi dos milions la Creu
Roja de Sóller subsisteix i
serveix a tots i cada un dels
casos que abans hem defi-
nit. El cas és que no és així:

De la subvenció anual
concedida per l'Ajuntament
del 1.989 sols han rebut,
fins ara, 400.000 pts. L'any
passat passaren sense
quasi bé res d'aquesta part
i d'aquest any 90, evident-
"ment tampoc han cobrat
res.

Si l'Ajuntament li deu
1.700.000 pts, igualment
greu és que des de fa dos
anys la Seguretat Social no
ha pagat cap viatge d'am-
bulància que fa la nostra La Creu Rola és a Stiller des de ta mas de vultanta anys



La visita de S'Arenal a Can Maio!, ve tenyida d'un
morbo pujat. De cap de les maneres, el Sóller no pot dei-
xar escapar NI UN punt dels sis que queden a jugar-se a
Can Maiol. Per començar, diumenge vé un Arenal tan
irregular corn incòmode, que arriba de vèncer a camps
tan difícils com Cala d'Or i Ferreries consecutivament.
Sempre ha estat un rival mal de tombar. L'any passat, es
va imposar a Sóller per 1-2. Ja està bé de fer el pardal, i

l'onze arenaler ha d'ésser vençut. El fet de que el Sóller
hagui fet tan sols dos punts dels darrers 10 disputats, ha
fet que la situació s'ha tomat massa complicada. El
Sóller segueix dependint d'ell mateix, però una altre ba-
dada ens situaria de pié en el precipici. A Santa Ponça,
resultaren decisius els tres sollerics "emigrats": ells tot so-
lets ens aferrAren quatre golets, que a la Ilarga foren de-
terminants pel 5-2 final.

Les distàncies a la cúa, cada dia s'estrenyen més. Ara. resten sis autentiques finals

El Stoller es juga mitja permanència davant
un contrari tradicionalment difícil: S'Arenal

5-2. Sense opció a Santa Ponca. La "legió sollerica" es va passar:
quatre dianes a Bernat!

Rimer gol del Staler: Bussi mésviuqu.una centella, s'anticipà a la barrera del Santa Ponça, posant un esperançador
2-1. Després, cada vegada que eis locals atacaven, gol segur. Al final, 5-2. (Foto J. Sampedro).

Una xerrada amb...

V*:

Alfons i Tovar, cosins I rivals.
(Foto Jeans Sampedro)

Alfons "Tito" TOVAR: 

"Amb sis punts,
estam salvats"

A dins l'apartat de joves promeses, Alfons Tovar
es claramente la revelació de l'any. Amb tan sols 18
anys, l'espigat defensor s'ha fet titular indiscutible,
mostrant una força i una seguretat, impròpies d'un ju-
gador encara en edat juvenil.

- Tovar, com podries justificar el 5-2 de Santa Ponça?
-Sincerament crec que el Santa Ponça va comptar amb el

sempre important factor de la fortuna. El segon gol, el de Ló-
pez, va ser un xurro. Després del gol de Bussi (2-1 al marca-
dor), hi va haver una jugada clau. Martin va ser claramente
empés a dins l'area local. No sols Roig Miralles no el pita, sino
que al contraatac seguit, Alfons va fer el 3-1. Jo crec que si
l'arbitre pita lo que tocava, el partit hagues donat una capgira-
da total.

- Com a defensor cal fer-te aquesta pregunta: No son molts
tretze gols encaixats en tres partits?

-Fit-xet Toni que ens hem enfrontat amb tres rivals pun-
tals. Els que venen a partir d'ara ja están més a la nostra mida.
Erem conscients d'això i per tant no estam gens desanimats.

- Tant de canvi d'entrenador, no estau una mica desorien-
tats?

-Una mica si. Tots ells tenen les seves idees i el que hem
de procurar es asimilar-les lo més aviat possible. El que es clar
es que aquesta directiva cerca a tot moment lo millor pel club.

- Cara a las sis jomades finals, corn veus la situació?
-Francament, guanyant els tres de casa, que son rivals pa-

rescuts a nosaltres, crec que bastarà. Aiximateix, cercarem un
ei dos punts de fora per més seguretat.

-Per començar S' Arenal...
-Sortirem a menjarlos-mos. S'Arenal es un equip jove que

es belluga fort i es clar, no ens donara cap facilitat. Pere) que
estigui tranquil el seguidor: no podem fallar ni fallarem.

-Un resultat?
- 3-0. Necessitam un marcador ample per demostrar que

shade comptar amb el Sóller.

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
Lluna, 7 -Teléfono 63 0132

Sant Jaume, 7- Telefono 63 1286
FABRICA: Meta, 48 - Ca 'n Tobalet- Tel. 63 06 51

ALFREDO LORENTE
Taller de Reparaciones

Electrónicas
Radio Cassettes - Televisión y Video

Instalación de Antenas

JuntoHotelEIGuía.Te1.633919-SOLLER

RICARDO PEROPADRE J, CARLOS SEDANO
Asesoría Contable 	 Asesoría Laboral

Comunican la apertura de despacho en esta
Ciudad.

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

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

Interesados dirigirse a:
C/. San Bartolomé, 34-Só/ler-Te!. 63.23.44

MERCERIA - Novetats
Hanes i generes de punt

CarrerBon Any, 6
Tel. 63.38.37 (Salter)

CARMEN
BOTIGA
ARTICLES

PRIMAVERA ESTIU
PlacaMercat, n'6

Tfno. 63.20.63
SOLLER
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Futbol Divisió

Toni Oliver

Cardessar i Felanitx, foren
els equips revelació a la última
jornada. Els seus triomfs a Fe-
rreries i Inca, fan que la cúa
bulli més que mai. L'Isleno per
Ia seva part, també treguè
tallada a Cala Millor. Tot en de-
finitiva, més complicat de cada
dia.

Discret partit

Moltes precaucions en els
primers 45 minuts, amb un
Sóller tapant forats, pero Al-
fons, a la mitja hora, en va tro-
bar, quan el seu xut va superar
a Bemat per baix (1-0). Amb
aquesta jugada el castell de
cartes, s'hen va anar per avail.
Va tenir opció el Sóller en els
darrers minuts del primer pe-
rlode, quan Miralles i Bestard
xutaren d'aprop, pert) el porter
Lázaro va estar molt oportú,
aturant aquestes dues pilotes
amb segell de gol.

El colador del segon temps

Quan el Sóller es va obrir,
lógicament cercant l'empat, va
arribar la torrentada de gols lo-
cals. El segon, el millor, en un
xut liunya d'Andreu López,
aferrat a l'escaire (2-0). Reac-
ció visitant, i Bussi que escursa
distancies (2-1). Perd molt poc
va durar l'esperança, porqué
de bell nou Mons sitúa el 3-1,
un afire solleric, Toni Sanchez,
feia el 4-1. Xiu de fort xut per
aft, el 4-2, i Teo, en temps de
Jescornpte, el definitiu 5-2.

L'aficionat solleric, va que-
Jar sorprés de la especial mo-

tivació que exhibiren els tres
ex-jugadors de la Vall, avui a
les files santaponcines. Quatre
gols al seu ex-equip. "El mos
entraren a tall de mànec" co-
mentava un dels més signi fi -
cats i habituals afeccionats
sollerics. I es clar, cadascú de-
fensa els seus colors, perd
realment no recordam aquesta
xifra en un capvespre a cap
altre rival. La porta de les sus-
pedacies, esta del tot oberta.
Hi ha opinions per a tots els
gustos. El cert es que els se-
guidors sollerics treien fum
pels caixals. Va ser una derrota
que va coure de manera espe-
cial...

Martin Hernández, el Stoller
ja té entrenador titulat

Va ser preSent al camp del
Santa Ponça. Jose Martin Her-
nandez sera definitivament
l'entrenador del Sóller d'aqui al
final de Higa. Seguira d'ajudant

J. A. Castanyer, que per man-
car-li el titol, no podia asseure's
al banquet. Ara, ambdós tre-
ballarán plegats, i a veure si
entre tots treim les faves d 'olla.

Sóller-Arenal, xispes mil
a Can Maio!

No pot fallar el Sóller, que
molt possiblement presentara
al nou fitxatge, German proce-
dent de la Tercera Divisió de
Navarra, i que ha arribat a fer el
servei a Puig Major. Es davan-
ter i te bona trossada. Podrien
tomar en el decurs del partit
també David i atenció, Suasi
que ja entrena amb normalitat.

Tretze gols encaixats
en tres diumenges

La pregunta es aqui: Que li
passa al Sóller que ha encaixat
Ia assustant xifra de tretze gols
en tres partits?. Per a reaccio-
nar el primer que s'ha d'acon-

seguir es una seguretat defen-
siva, i sense esperar més, de-
mà davant un imprevisible
Arenal, que vendra a Can Maiol
en pia aferradis, incòmode, de-
fensiu i tota la parafernalia dels
modests. Probablement recu-
peri als titulars Serra i Cazorla.
Toni Creus, el "peculiar" mister
visitant, voldrà repetir l'èxit de
l'any passat, es ha dir, guanyar
a Can Maiol. El Sóller empero,
no es pot permetre aquests lu-
xes.

Cap a la meta dels 32 punts

• El que es cert i segur, es
que l'emoció sera present al
Municipal solleric. Guanyant, el
Sóller donaria una bona passa
al situar-se amb 28 punts. Hi-
potèticament, tan sols faltarien
quatre punts per a la salvació.
Poden ser suficients 32, si be
tot esta en relació a la capaci-
tat de reacció dels propis
equips del furgó.

CSASNOVAS 
FR1GORIFICOS

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

CAMARAS FRIGORIFICAS, AIRE ACONDICIONADO,
SERVICIO TECNICO POST-VENTA

Comer de So Mart 153- Telf. 630771-0710050(1ER

BOUTIQUE

4111TRAIM
l'N

IA NUEVA BOUTIQ1UE DE SOLLE- R

Carrer de Sa Lluna n.'37- Tel. 63 36 14 	SOLLER -MALLORCA



Sa Glosa den Tomeuet
Si el &Iller té Pitera...

Lo que va ser una sorpresa
és que dos entrenadors
que treballaen a sa mateixa empresa
Iluitin per ésser es guanyadors

Estils i mal d'aguantar
que al.lots que el Sóller ha pujat
I que se'n varen voler anar
avui mos han QUASI esfonsat

i si vos he de dir sa veritat
a Sóller no ereu tan golejadors
però avui, en contra seu, es millors
i es qui mas han gols marcat

Ses gracies vos vull donar
perqua heu sortit de sa cantera
per?) si el &iller té PITERA
no vos voldrà mai més fitxar

Gràcies Jaume Frontera
I a ne' s teus jugadors sollerics
que si no som de més rics
no saltam mai sa barrera

I no com de fora, qualque dirigent
que volia una miloca
es d' aqui ho feren així com toca
perquè els a volien per sa seva gent

No estigueu desmoralitzats
ni es sollerics ni es de fora
per s'aficio sou molt estimats
i vos defensen a qualsevol hora

I diumenge vê S'Arenal
es punts han de quedar!
per poder té arrelar
a sa Divisió Nacional

RESULTATS Y CLASSIFICACIO

Bodía C.M. - Isleno 	
Poblense - Alayor 	
Manacor - Damnons° 	
Code Paguera - Porimany
Sonto Pansa - SOLLER 	

1-1
0-0
3-0

  3-0
5-2

1

Arenal - Maganova-Juve
P.Sta.Eulalia - Cala D'Or
Hospitalet - Porto Cristo

	

Ferrerías - Cardessar 	
	Constancia -Felanitx 	

E	 P 	 OF 	 IC

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

Pudos
Monaco( 	 32 	 22 6 4 73 24 50+18
Alayor 	 32 	 12 18 2 51 15 42 +10
Calo D'Or 	 32 	 16 7 9 61 38 39 	 +7
Code Poguera 	 32 	 15 8 9 70 35 38 	 +6
Portmany 	 32 	 14 10 8 47 34 38 	 +6
Maganova-Juve 	 32 	 14 8 10 45 41 36	 +4
Santa Pansa 	 32 	 10 15 7 43 36 35 	 +3
P.Sta.Eulalia 	 32 	 13 8 11 40 39 34 	 +2
Sedia C.M. 	 32 	 14 6 12 42 41 34
Ferrerías 	 32 	 13 6 13 33 39 32
Poblense 	 32 	 11 8 13 36 48 30 	 -4
Arenal 	 32 	 10 10 12 32 53 30	 -2
Hospitalet 	 32 8 	 13 11 39 49 29 	 -3
Constancia 	 32 7	 13 12 27 34 27 	 -5
Cardessar 	 32 8	 11 13 29 42 27 	 -3
SOLLER 	 32 9	 8 15 35 52 26 	 -6
Isleño 	 32 9	 7 16 33 53 25 	 -7
Felanitx 	 32 7 	 10 15 40 55 24 	 -8
Porto Cristo 	 32 9	 5 18 33 54 23 	 -7
Llosetense 	 32 6	 9 17 39 66 21 	 -11

Toni Rullim

Quatre victòries a casa,
luatre a fora i dos empats,
ian marcat una jornada, pro-
3icia pels equips visitants, on
3'han fet un total de vint i nou
job, i set equips s'han quedat

amb el marcador a zero.
Dos 	 resultats 	 criden

l'atenció dels afeccionats, els
que es donaren als encontres
Constància-Felanitx (0-2) i Fe-
rreries-Cardessar (0-1). A Inca,
el Felanitx, esperonetjà de nou
i deixe al Constancia amb un
més que alermant menys 5.

C.F. Saler, 3 - Cardessar, 2

A l'ultim minut.... ¡de penal!
Joan-Antoni

Alineació: Palou, Bemat,
Suau, Celii, Sacarés, Ros,
Mayol, Fontanet, López,
Atienza, Carmelo. (Alcover,
Comino, Antoni, Domingo,
Jiménez).

Gols: Minut 46, 1-0, Car-
melo de tir ras. Minut 74, 1-1,
Carrió en fora de joc. Minut
80, 2-1, Fontanet fa una bona
passada a Carmelo, i aquest

després de regatejar a tres
adversaris, marca. Minut 86,
2-2 jugada per la dreta d'en
Rodriguez, que de tir creuat
empata novament. Minut 90,
3-2, penal que es transformat
per en Carmelo.

Comentan: Molt just h vin-
gué a n'el juvenil Saler al-
çar-se amb Ia victòria.

A la primera part no hi va
haver gols, sent el partit molt
deslluit. El Sdler intentava
crear joc d'atac i s'estrellava

contra la defensa visitant que
per cert estigué bastant or-
denada en aquest primer
temps.

En el segon temps cam-
viaren les coses, tant per una
part com per l'altra, i les al-
tematives de gol es succeiren -
a les dues porteries, duent la
millor part el Saler, que si les
coses h haguessin anat un
poc millor del que li anaren,
tal vegada podriem parlar
d'una victòria més Amplia.

Futtool Juvenil

Alevins

PROMOCION PINTURAS
CAMPANA DE PRIMAVERA del 23 de abril al 21 de junio 1990 

Por la compra de 5 litros de PINTURA PROCOLOR, obsequiamos con
un número para participar en el sorteo de un TELEVISOR COLOR

marca ELBE 14" con mando a distancia

DISTRIBUIDOR EN SOLLER:

de Miguel D. Bernat
C/.Palou,22.Tel.633842

ema
fl DROGUERIA

	garaje 	

LJI 
TALLER MECAW1C0
coLo_NA

Teléfono 63.22.0 I

C/. Isabel, n' 124
TALLER Y SER VICIO:

mea IANCIA EXPOSICION Y VENTA:
C/. Hermano Bianor, n'l

Embutidos Aguiló S.A.
N. I. F. A. 02002822

TEL. (971163 01 68
(de 8 a 12 y de 2 a 6 excepto sábados y chas festivos)

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

CASA FUNDADA EN 1900

Dietética y cosmética natural.
Perfumería a base de productos

naturales.
C/. San Juan, 16. Tel. 633875

07100SOLLER

sÇa/f SALON DE BELLEZA

CASA
CASELLAS

Lista de bodas
Cristal, porcelana, acero

inoxidable y menaje
C/. La Luna, 19

Tel. 63.01.46 (Sóller)

BAR-RESTAURANTE

CA N'ANTENA
Cerrado Lunes

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

RICARDO PEROPADRE 	J1 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 gestió de tramitació tot tipus de documen-
tació que correspongui a l'anteriorment esmentat
amb el recolzament administratiu i persona l de tots
els nivells.

Interessats, dirigir-se a:
C/. Sont Bartomeu, 34—Sóller—Tel. 63.23.44

Ca'n
Bibi

PERRETERIA
Almería

Luna, 12
Tel. 63 04 47

SOLLER
(Mallorca)
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Futbol Ill Divisió

La Tercera, resum de la jornada

El Felanitx, deixà al Constància
amb cinc negatius

A Ferreries els de Sant Llo-
renç, esborraren dos impor-
tantisims negatius. Normal la
victeria del Maganova a
S'Arenal i la del Cala D'Or a
Santa Eulalia (2-3), Poblense i
Alaior empataren a zero, en-
tres que Cala Millor i Illenc ho
feren a un gol.

Les victories a casa, varen
esser totes clares en el mar-
cador, ja que ho sigueren per
dos o tres gols de diferència:
Manacor-Lloseta (3-0); Pague-
ra-Portmany (3-0); Santa Pon-
ça-Sóller (5-2) i Hospitalet-Por-
to Cristo (3-1).

Es comença ja, a clarificar
el que pot esser el segon de la
lliga, el primer, fa estona que
esta adjudicat al Manacor, ens
referim al Alaior, que avantatja
el tercer classificat en la res-
petable diferència de tres
punts.

Per la cua i a falta de sis
jornades per finalitzar la Iliga,
que es igual que dotze punts
en joc, hi ha un grup de nou
equips, que es poden veure
implicats amb ocupar posi-
cions de descens, are bé, els
qe vertderament ho tenen ma-
lement i per aquest ordre po-
den esser: Lloseta, Felanitx,
Porto Cristo i Illenc.

lia. Regional

Port de Sóller, 4 - Campanet, 1

Sin despinarse
M.A. Feijóo

Pott de Sóller: Reynés, Rosselló, Vidal, Freixas,
Jordi, Adrover, Alba, Serra, Galindo, Lozano (Vázquez) y
Aguilar (Hauf).

Campanet Comas, March, Amengua] (Femenias II)
Serrano, Vallcaneras, Serra, Femenias (Terrasa), Mir,
Gost, Roman y Vives.

Atbitro:Sr. Salazar Cano, bien en lineas generales.

Sant Marçal, 3
Sollerense, 3

Joan -Antoni

Alineació: Caldentey, Mayol, T.
Enseriat, M. Enseriat, Juarez, Ge-
labert, Martinez, Ros, Valcaneras,
Casas i Carbó

Gols: Minut 6, 1-0, David. Minut
15, 1-1, Martínez. Minut 16, 2-1, Ono-
fre. Minut 25, 3-1, David. Minut 31,
3-2, Carbó. Minut 58, 3-3, Casas.

Comentari: Una part per a cada
equip. Els primers 45 minuts foren de
signe casolà, passant en el segons
temps a dominar la situació els visi-
tants i igualant el marcador.

Goles: Alba, Lozano, Aguilar y Hauf por los locales,
Amengual por parte de los visitantes.

Comentario: Dos puntos más para los locales, en
un encuentro que aunque no se viese buen fútbol, tuvo
el aliciente de los goles.

Los del Port no precisaron pisar el acelerador en un
encuentro que dominaron a lo largo de los 90 minutos
del partida

Y el Domingo a Alcúdia, donde se enfrentarán al
equipo de dicha localidad y el Port.

Sóller, 3
Santa Maria, 1

Alineació: Pere, Bota, Caries,
Sampol, Victor, Burgos, Bernat,
Juanjo, Coll, Gerard i Mara.

Gols: Minut 25, 1-0, Sampol. Mi-
nut 31, 2-0, Sampol. Minut 32, 2-1,
Oliver. Minut 52, 3-1, Bernat.

Comentari: Triomf clar dels nins
de n'Albert, que s'imposaren neta-
ment davant un rival que no els donà
cap problema.

La part grossa de l'encontre fou
dominada per els sollerics, assolint
moltes ocasions, algunes d'elles no
fructificades.



Restaw-ante Suizo
DEIA

con sus especialidades
de la Suiza Italiana

Suiza Francesa
Suiza Alemana

Prueben nuestros nuevos FONDUES
(8 variacions)

Disfruten también de nuestra nueva
Bodega "LA TICINESA" en la terraza del primer piso.

Especialidades: Paletilla o piernas
de cabrito y postas frescas.

RESERVAS: 63 91 39
Colle Arch. luis Salvador - DEIA

ELECTROMAN
Se necesita

AYUDANTE ELECTRICISTA
LLAMAR DE 18 horas a 21 horas.

CarrerdeSallund56.Te1.631252-SOLLER(Mallorca)

Diserio y Decoracicon

ecziPintería de °bras
SOLLER (Mallorca)

Calle de sa Mar 210 tel: 630930

TALLER I EXPOSICIO:

CAMI CAS JURAT

f EL.6331 16
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Ciclisme
	 Billar

Port de &Nier, 5
Sta. Maria, 3

M.A. Feijóo

Port de SôNer: Coll, Coca, Pi-
ze, Vázquez, Bestard (Hemaiz),
Pardo, Barcelo (Canovas), (Mora-
gues) Rullan, Daza, Torrens y Fe-
rrer.

Santa Maria: Sr. Guardila
Rotger, bien, amonestó a Rufián y
expulsó a Galindo, Ferrer y al pro-
pio Rullan por parte local y por los
visitantes amonestó a Serra y
Mesquida expulsando a Torrens y
Pizá.

Comentario: Victoria local jus-
ta, que incluso con un marcador
en contra y en inferioridad numéri-
ca supieron dar la vuetta al mar-
cador y alzares con la victoria.

Tan solo el lunar de lo extra-
deportivo, es decir de que algu-
nos confundan el deporte en si,
con los malos modos y maneras.

Fútbolde Empresa
A. Levante, 2
Viajes, Sóller, 3

Cartelera
Esportiva

Dissabte, 28

Fútbol
15,30 h.: U.D. Sollerense
- C.F. Sóller (Alevines)
17,00 h.: U.D. Sollerense
- Collerense (Infantiles)

Diumenge, 29

Fútbol: 17,30 h.: C.F.
Soler - U.D. Arenal (l lla.
División Nac.)

Brillant actuació dels soieries Ra-
món Ros (Cabrera), guanyador de la
quarta etapa, sise a la General per
Punts, nove en el Premi de Metes Vo-
lants, nove en els sprints especials i
nove a la General Absoluta, essent el
seu equip (Cabrera) el segon a la Ge-
neral per Equips. Pere Borràs, qua- ,
ranta-sise a la general, i que molt bé
hagués pogut quedar dins els vint
primers, si l'hagués acompanyat un
pocla sort.

I no podem oblidar l'excellent cur-
sa del deianenc Francesc Horrach,
classificat en el Hoc trenta-dos, a no-
mes set minuts del líder.

Xifra record de participació, amb
22 equips i 129 c,orredors. Resumint,
en poques paraules: "No es va córrer,
es va volar, baix de l'aplastant domini
de la Selecció Russa"

Primera etapa

El italià David Solari, guanyador
del "Trofeu Andreu Oliver", aconseguí
el primer jersey groc, al imposar-se al
sprint a un grup de prop de cinquante
caredors, essent en Joan Uaneras el
primer mallorquí classificat.

En el començament del Coll de
Sóller es va iniciar la que pareixia l'es-
capada bona, integrada pels russos
Zagrebelny j Kuprianovich, el suec Pe-
ter Muller i l'espanyol Mario Gómez,
que serien caçats a un quilòmetre i
mig de l'arribada. En el Coll de Sóller
puntuà de primer el suis Thomas Stei-
ner, seguit dels russos Eugueni Za-
grebelnyi Serguei Kuprianovich.

Els sollerics Pere Sortis i Ramón
Ros varen passar per Sóller, junte-
ment amb el deiarienc Horrach dins
el primer pilot perseguidor, a mig mi-
nut dels fugats.

A un quilòmetre de l'arribada, i
degut a la mala carretera, en Pere i
en Xesqui varen caure, accident per
tortura sense conseqüències, quedant
emperò despenjats del grup.

En David Solari, guanyador de
l'etapa, va invertir un temps de
2-32'47, i en Pere Bonàs en el cin-
quanta-quatrè, amb 2-33'01.

El rus Eugeni Zagrebelny es va
imposer a l'etapa del mati, que co-
mençava amb algue, conquerint el
jersei groc del rtalià Solari, amb un
temps de 2-0422".

En Mario Gómez (Coprusa) es
consolidava com a líder de la Muntan-
ya en el Tomir, passant escapat amb
en Victor Rzhaksinski (URSS), i en
Carmelo Miranda (Coprusa), en els
que després s'hi afegiren sis corre-
dors més, essent aquesta l'escapada
bona.

En Ramon Ros fou el primer
mallorquí classificat, en el Hoc tretze
de la general, amb un temps de
2-05'44, entrant en Pere Borris i en
Xesqui dins el mateix grup i temps.

Tercera etapa

L'argent( Ruben-A. Pegorin (Ca-
brera) fou el clar guanyador de la
contra rellotge, amb un temps de
17'54, a la que el handicap mes gros
(com ja havíem pronosticat a l'anterior
edició) fou el fort vent de part de la
mar.

En Ramon Ros es va classificar
en el floc sise amb 18'33, quedant el
nove de la general a 1'32" del líder, el
rus Zagrebelny.

El temps invertit per en Pere Bo-
rris fou de 20'20" i el d'en Xesqui
21'03.

Apoteosic triomf den Ramon Ros a
la quarta etapa

Inesperat i apoteosic triomf el
del combaliu solleric Ramon Ros a
Ia Plaça de Cort, en aquesta dura eta-
pa, que al final va resurtar ésser
menys decissiva de I ' esperat.

Abans de passar Estellencs en
Ramon Ros protagonitze la primera
escapada seriosa del dia, puntuant de
primer a Sa Bastide i en el Coll d'en
Claret, afegint-s'hi després, prop de
s'Esglaieta en Pascual (CAM), en
Mancebo (ADO-92), i el rus Victor
Rzhaksinski.

En el pas per Bunyola la diferencia
entre els escapats i el grup persegui-
dor, comandat Os russos, era de 45

segons. Per Santa Maria havia aug-
mentat a 245", i per Son Bonet ja
s'havia reduida a 120".

En el sprint final, a Con, en Ra-
mon Ros, es va imposer darnunt el
rus Rzhaksinski, i el component de la
Selecció Mancebo, emprant 3-06'14, i
agafant sis segons a n'en Serra, Gen-
tili, Muller, Tondini, Holdener, Zagre-
belni i Vos.

A la general el rus seguia conser-
vant el liderat amb 8-01'52", anant en
Ramon Ros a 126", ocupant el Iloc
sise, i el deianenc Xesqui a cinc mi-
nuts, en el iloc cinquante.

A la sortida de Banyalbufar la ca-
metera es trobava amb molt males
condicions, inclús els corredors varen
haver de travessar un tram de més de
dos quilòmetres sense asfalt, en els
que en Pere Elorris va quedar des-
penjat del gran grup, entrant a prop
de quinze minuts del guanyador.

Cinquena etapa

Clar domini dels russos tambo a
l'etapa regna.

El rus Kaspar Ozers va demostrar
de nou la supremacia de la Selecció
Comunista en aquestes noces d'ar-
gent del Cinturó, al imposar-se a l'eta-
pa regna, la més dura i la mes Ilarga,
amb 4-2908", seguit d'en Cirer a 17",
dominant tambo la classificació per
equips.

Amb algue i calabruix varen pren-
dre la sortida els 104 supervivents.
Mario Gómez (líder del P.M.) va pun-
tuar de primer en el Coll de Sóller,
seguit del rus Kozinski i de l'holandès
Krcon. El grup es va taller baixant cap
a Sóller. En Pere va passar per a la
nostra Ciutat dins un grup a
cinc-cents metres dels fugats, entre
els que es trobaven el Ramon Ros i
en Xesqui.

A la meta volant de Seller s'impo-
sa el rus Zagrebelny.

A les primeres rampes del Puig
Major es va produir l'atac de l'holan-
dés del "Brasilia" Martin Vos que va
partir en solitari, puntuant de primer
en el Túnel Gran, seguit d'en Vladimir
Perelazuiz, en Victor Rzhaksinski i en
Mario Gómez.

A 130" passaria el primer plot
dins el que es trobava en Ramon Ros
y en Xesqui.

Mig minut mes tard passava el se-
gon grup arnb en Pere Barris.

A la baixada cap a Inca de nou al-
gue i calabruix. El grup es va perdre
anant cap a Uubi en loc de cap a Si-
neu, fent mes de sis quilòmetres dels
estipulats.

Immediatament després, abans
d'entrar a Petra, es va produir l'esca-
pada bona, corn no a cerrec d'un rus,
n'Ozers, que entraria en solitari a Sant
Salvador.

En Ramon Ros va entar en el Hoc
divuttè, amb 3-30-25". En Francesc
Horrach en el trenta-quatre

(4-3205"), i en Pore Bomba en el
trenta-cinque (4-32'11").

A la general comandada per n'Eu-
geni Zagrebelny (URSS), amb
12-3141", en Ramon Ros anava en el
Iloc nove a 202", en Francesc Ho-
rrach en el trenta-dispe a 712", i en
Pere Borrils en el quarante-nove a
22'11".

Sisena etapa

El rus Zagrebelny virtual guanya-
dor de la general.

El noruec del CAM Frinn Vegard
s'impose en un Ilag sprint a la Colònia
de Sant Jordi.

Durant la major part es va rodar en
compacte grup, amb seguits intents
de fugida que normalment eren repi-
dament controlats pels russos.

La primera meta volant a Algaida
es va disputer baix d'une forta pluie.

En els quilòmetres finals varen sal-
tar radie Vittigli i l'angles Longbottom,
que foren caçats a la mateixa recta fi-
nal.

El recorregut es va haver de modi-
ficar degut a que entre Santanyí i
Campos es feien obres, havent-se de
desviar cap a Ca's Concos i Felanitx,
fent un total se prop de 160 qms.

El temps invertit per el guanyador,
Finn Vegard, vou de 3-3551", entrant
en Ramon Ros en el Ploc onze amb
3-35'35". En Pere Bonis ì en Xesqui
entrarien amb el mateix temps i dins
el mateix grup d'en Ramon.

La General segueix encapçalada
pen Zagrebelny (URSS), amb
16-0734", anant en Ramon Ros en el
Hoc nove, a 202". En Francesc Ho-
mach en el tenta-dose, a 716", i en
Pere Bonis en el quaranta-sete, a
22'11" .

Darrera etapa

Disputada en el clàssic recorregut
de les Avingudes, allargat un poc mes
que els altres anys, fent-se uns 70
qms. Mott de public, constants intents
d'escapada, sempre neutralizats pels
russos, i sprint massiu final en el que
es va imposai l'holandès Rob Sien-
dors, clonant temps al pilot, dins els
que es trobaven els dos sollerics i el
deianenc.

Classificació general

Com comentaven en el comen-
çam,ent d'Eugueni Zagrebelny fou el
clar guanyador, invertint un temps de
17-3838".

En Ramon Ros es va classificar
en el Inc nové, amb 17-35'40".

En Francesc Horrach "Xesqui"
en el lloc trente-dose, amb 17-4054".

En Pere Borris en el lloc quaran-
te-sise, amb un temps de 17'55"49".

El C.C. Caimari, equip dins el que
militaven en Bonis i n'Horrach, fou el
primer equip balear classificat.

Pere Magraner
segueix imbatut

Joan

El veterà Pere Magra-
ner segueix de moment
imbatut en el Torneig de
Billar Fires i Festes, orga-
nitzat per el "Centro".

Pere Magraner encap-
çala en aquests moments
Ia classificació, seguit pen
Tomas Plomer, en Barto-
meu Palou, Joan Socias i
en Sebastian Forteza, tots
ells seriosos aspirants al
triomf final.

Les partides disputa-
des aquesta setmana han
donat els següents resul-
tats:

A. Socias, 92 - Enseñat,
100

Palou, 100 - Casasnovas,
91

J. Socisa, 100 - Aguiló,
100

Plomer, 26 - Forteza, 100
Morell, 54 - Ferrer, 100
Casasnovas, 70 - Jaume.

100
Ensehat, 59 - Palau, 100
Aguiló, 51 - Magraner, 100
Morell, 43 - Plomer, 100
Torres, 100 - Valera, 82.

Cidoturisme

Tercera Marxa
de Primavera

Joan

Per diumenge, a les
deu del mati, este prevista
Ia sortida de la tercea edi-
ció de la "Marxa de Pri-
mavera", organitzada
com cada any pels com-
panys del Grup Cicloturis-
ta "Bici-Moto".

La prova començarà a
Magalluf partint seguida-
ment cap a Son Ferrer, El
Toro, Santa Ponça, Costa
de la Calma, Peguera,
Capdella, Galilea, Puig-
punyent, Els Tords, Calvià,
Palma Nova i final a Maga-
lluf, després d'haver fet
uns seixanta qms.

La sortida des de la
nostra Ciutat esta prevista
a les vuit i quart, des de el
local social, (Teléfon
63.15.56).

XXV Cinturó Ciclista Internacional a Mallorca

Brillant actuació sollerica
El ciclista ucranià Eugueni Zagrebelny es va procla-
mar clar guanyador de la vint-i-cinquena edició del
Cinturó Ciclista Internacional a Mallorca, a més de
conque& el Prei a la Regularitat, Metes Volants,
Sprints Especials, primer Ciclista Estranger, primer
Equip Estranger, i la General per Equips, prova que
a més fou dominada de de el primer dia, i dins tots
els terrenys, pels corredors russos, que l'única clas-
sificació que no es varen poder fer seva fou el Premi
de Muntanya (en el que aconseguiren el segon, ter-
cer i quart llocs).

Joan 	 Segona etapa

A. Levante: Garau, Tonym,
Miguel (Roca), Bauza, Mulet (Luis),
Carrelas 	 Pujol, Oliver y Munar
(Ramis).

Vs Sóller: Mut, Raja (Joan An-
toni), Valls, Ufane, Feijóo, Serna, Iriar-
te, Fabian, Chia, Manrique y López.

Arbitro: Sr. Cervantes, mal, con-
sintió el juego duro y en sus decisio-
nes se inclino por los de casa.

Gaies: Ramis y Rol por parte lo-
cal. Fabian, Iriarte y Sema por los Visi-
tantes.

Comentario: Ultimo encuentro de
Liga y los del Valle no se pudieron
despedir mejor, con victoria a domici-
ho, que incluye podria haber sido más

T clam ya que tuvieron un 0-3 en el
marcador, pero el afán de hacer más y

relajación hizo que al final fuese un
2-3. Victoria sin paliativos,



Automobilisme

X Pujada "Drac" al Puig Major
Joan

El dissabte, dia cinc, i
el diumenge dia sis de
maig, es disputará a la
nostra Vail, com vé sent
habitual per aquestes
dades la desena "Pujada
Drac al Puig Major", pun-
tuable per el Campionat
d'Espanya i per el de les
Balears de Muntanya,
que molt possiblement
comptarà amb participa-
ció sollerica.

Característiques

El recurregut será el

fr

tradicional amb sortida
des de el Monument i
arribada un poc abans del
Túnel petit (punts guild-
metrics 51'300 i 43300 de
Ia carretera comarcal
C-710), amb una I largada
de vuit quilòmetres i un
desnivell de 48280 me-
tres, amb una pendent
mitjana del 6'03%.

L'organització correra
a càrrec de l'Escuderia
Drac, amb el patrocini del
Conseil Insular de Mallor-
ca i l'Ajuntament de

amb la collabora-
ció especial de l'Assem-
blea Local de la Creu Ro-
ja sollerica.

Un any mds, l'Escuderia Drac organitza ta Pulada

Confecció
i instal.lació

de tota classe de
Cortinatges

Sábados por la noche música en vivo.
(Guitarra española)

TOURNEDO CAZADORA
MELURZA A LA VASCA

RAPE DELICIAS
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Atletisme

Contra tot pronòstic:

L'Hermes-Circulo Sollerense, tercer

Els passats dissabte 21 i diumenge 22 es cetera al Poliesportiu Princeps
d'Espanya al Campionat de Mears d'atletisme de priera categoria, per
clubs, a l'aire lure, on el club solleric aconsegul, contra tot pronòstic, el ter-
cet loc. La jornada del dissabte comença a les 17,00 hores amb les se-
güents proves i resultats.
- 110 metres tongues: En Pep Mews fou quart amb 178 aconseguint mi-
nina pel carnpionat de Baleares individual. A la mateixa prova Joan Mas-
senetva esser see amb 21'6.
-110 metres lisps: A. Sanchez fou cinque arnb 11'7 i J. Garcia sise amb
12'0.
-1.500 metres Boos: J. Rolf) fou quart amb 401111 i U. Fullana vuitè amb
4'25".
- Dam Pere J. Coll fou 7 amb 21'04 metres i A. Rodrigo yule).
-400 metres Maas: Tofol Castanyer fou amb 597 i Sebastii Vicens 8
amb 59'9.
- 10.000 metres: M. Dominguez fou primer i Pere J. Col vuité amb 3443.
-Alçada: Joan Reynás quart amb 1'50 metres i Modes Rebasse quint.
-Pes: P. BOITIVS sisé i A. Raped° seta amb 790 i 795, respectivament.
-Trig* sett M. Fernandez i J. Garcia foren tercer i quart amb 11'94 i
116.
-4X100	 L'equip format per Vicens, Rabassa, Morro i Uobet fou
tercer.: La primera jomada acaba amb una puntuació de 61'5 i tercers.

El diumenge rnatí les competicions i resultats foren els següents:
-Martell: P. Borras I R. Martin foren cinquè j sate respectivement.
- Slade Pena: A. Ramie sate.
- 10 km. Manca: A. Rodrigo fou sate i Uobet desqOalificat.
- 400 m. tanques: Xavier Martin va ésser segon amb 573 i J. Massanet
sate.
- Javelins: D. Cerezó fou tercer i Joan Reybes quart amb 2099 metres.
-Salt de Uargada: Sanchez I Fernandez foren quart i vuitè respectiva-
ment.
-200 metres Ilisos: Pep Pinya tercer amb 243 i Joan Morro sisè amb
253.
- SOO metres Nisos: Xesc Arbona quart amb 2'-2 6 i Uorenç Segui cinquè
inib 2'03'1.
-3000 metres obstacles: M. Dominguez primer amb 922 i Roberto Cie-
clan vuite amb 1103.
-5000 metres linos: J. Rol° chque Tofoi Ca stanyer seta amb 15R:
-4X400 Releue: El combinat format per Fullana, Arbona, Cerezo i Mar-
tin foren tercers amb 3'48.:

Classificació final: 1) Karhu-Costa de Calvià 225 punts. 2) Colonya
Polença 180 Pts. 3) Hermes-C. Sollerense 121'5. 4) Fidipides 112 punts.

Molta Palla y Poc Bessó
Es Pawls

Sembla mentida que avui Es Pages s'hagi pres un
dia de vacances i que per això no vulgui fer ni cap palla,
ni parlar el bessó, ni endollar cap història.

Sembla mentida

-0 Que hi hagi senyores politiques que encarà pensin que
govemen amb majoria absoluta i que tot els estigui bé.
Que hagin fet soci honoran de la Casa Catalana de
Mallorca a Peter Saw per la seva insensibilitat davant Ia
cultura patria.

0 Que amb bona voluntat no s'aconsegueixi res.
0 Que els del CDS-Sóller no estiguin gens trists davant

Ia fuita del seu ex-company de partit, en Miguel Colom.
Que hi hagi motts de barrarnots i que alguns d'ells es
dediquin a la política, directament o indirectament.

0 Que l'esplèndid semental hagi perdut l'oremus.
0 Que aparcar a Sóller sigui més dificil que encertar la

bono-loto.
0 Que a Sóller hi hagi més clots que carrers.
0 "Que las muñecas de Famosa se dirijan al Portal". Perd

a quin portal?!!!.
Que al Mustang-Ranch, a més d'un solleric, hagin po-
sat un "negro", amb un cartell que diu "todos los serVI-
CIOS". Per qua sere????

0 Que els italians vagin tan fuits darrera les nostres perle-
tes.
Due en Giovanni les dugui a totes venudes.

0 Que es trobi gent més pesada que una vaca en bra-
ços.

0 Que les regles de tres ja no siguin exactes. Exemples
n' hi ha, la solució en properes edicions.
Dissante passat, a la inauguració ficticia del túnel, n'hi
varen haver que, com sempre, varen mostrar el Haute).

0 No sabiem que el Partit Popular (PP) tenguin una em-
presa de "derribos". No tot ha d'ésser construir, també
s' ha de destruir...

0 Que la tertúlia sigui sempre la tertúlia.
0 Qua hi hagi més for 	  que bosses de plastic. Perd

molts en cauen be.

ANUNCIS CLASSIFICATS
SE NECESITA TRABAJA-

DOR a jornal para cortar leña
de encina. Jornal a convenir.
Tel. 63.04.01. De 18 a 21 horas.

VENDO PISO dos habitacio-
les. Tel. 63.30.38.

OCASION: VENDO PISO sin
terminar interiores, muy cerca
de la plaza Constitución. Daría
facilidades de pago. Informes:
oficina Butano. Tel. 63.10.96 y
63.28.33.

COMPRARIA pequeño piso,
studio o altillo convertible en

vivienda. Pasar ofertas por es-
crito al Apartado 10090 de Pal-
ma.

VENDO PISO en la calle Vi-

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

SE ALQUILA despacho en
Plaza Constitución. Tino.
63.23.11.

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

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

qualsevol hora

SE COMPRAN Y RESTAU-
RAN muebles y toda clase de
objetos antiguos. Tino. 63.05.74
y45.61.04.

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

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

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

292833 para entrevista.

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

SE NECESITA JOVE de 16 a
17 anys per aprenent de ferrer.
Horari de 8h. a 12,30 h. 15 a 19 h.
Tino. 63.28.13.

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

Se vende FIAT UNO TURBO
IE matrícula PM-4732-AT,
35.000 Kms. Precio 1.000.000
ptas. Informes: Tino. 63.01.00.

VENDO máquina expende-
dora de TABACO. Precio muy
interesante. Modelo Karachi-16.
Tel. 63-15-62.

VENDO Seat 127 CL. Perfec-
to estado. Precio a convenir. Tf-
no. 63.22.30 a partir de las 20
horas.

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

MATRIMONIO jubilado de-
sea alquilar casa, piso o apar-
tamento todo el año en Sóller o

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

alrededores. Llamar al 63.36.83
a partir de las 19 horas.

BANUS antiguitats, Restau-
ració compra i venda de
mobles i objectes antics. C/.
Rosa, 3. Tell. 63.28.73-63.10.67.

COMPRAM MOBLES i qual-
sevol altra cosa rústica o antiga.
Pagam al comptat. Antiguitats
Antoni de Sa Coma (Jeroni Bis-
bal). Carrer del Vicari Pastor, 8.
Teléfonos 63.08.65 i 63.07.68.

Se venden 30 minutos de agua
de regadio de la fuente

des Barranc.
Para información 630918

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

vista al mar.

Informes: Teléfono 63 2064 - 63 12 72

PELUQUERIA DE SEÑORAS

Margarita
HORARIO VERANO:

MANANA DE 9'30 h.a 13 h. - TARDE DE 16 h.a 19h.
Colle San Juan, 22. Tel. 630742- SOLLER (Mallorca)



S'ha mort un des darrers teixos de Mallorca
M.G.

El teix (Taxus Baccata), junta-
ment amb la pernera borda
(Sorbus Aria), són uns des da-
rrers supervivents d'una época
ja Ilunyana. Quan l'home encara
no havia trapitjat la nostra illa i
els gels de la darrera glaciació
ens tocaven d'aprop, varen
grèixer aquests tipus d'arbres,
dels quals avui en queden con-
tats i es guarden com una re li

-quia. idò toé, un d'ells que habi-
tava en el puig del Teix, just
damunt sa Font de sa Serp s'ha
mort. Els seus companys, que
durant tants de segles l'han vist
viu, ara contemplen el seu ca-
dàver que està allà, com a tes-
timoni de ves a saber que, pe
ventura la mort de l'illa i de la
terra?. Potser.

El raid de cotxes antics passarà per Wier
P.P.

El dia primer de mag arriben
a Palma, procedents de la ciutat
francesa de Niça, els cotxes an-
tics integrats en el "Auto-retro
Club" que realitzaran la volta a
Mallorca.

El Club de cotxes antics té
prevista la celebració d'una diada
a la nostra Vall, coincidint amb
divendres, onze de maig.

La caravana, composta d'una

trentena dede mixes d'época tripu-
lats per 53 persones, partirà de
Ciutat devers les nou del mati i
s'espera que anibin a la nostra
ciutat entre les deu i les deu i mit-
ja.

Els cotxes quedaran concen
trats a la plaça d'Espanya (Es
Castellet), mentre l'Ajuntament
ofereix als seus components una
recepció i una refrescada a les
Cases de la Vila.

Seguidament faran algunes
voltes a la Plaça Constitució

abans d'enfilar en caravana la
carretera del Port

Al Port i Fornalutx

A un hotel del Port, l'Associa-
ció d'Hostelers els obsequiare
amb un dinar i, l'horabaixa, visita-
ran la vila de Fornalutx abans
d'emprendre la carretera de Uuc.
Inicialment no estava prevista
aquesta aturada, per6 l'entorn i el
paisatge de Fornalutx han fet
mudar d'opinió els organitzadors.

PREVIASA
SOCIEDAD ANONEMA DE

SEGUROS Y REASEGUROS

CUIDAMOS SU SALUD,
GARANTIZAMOS SU ECONOMÍA

ASISTENCIA SANITARIA
PREVIASA FAMILIAR

MUNDISALUD
ENFERMEDAD — SUBSIDIOS

Representante para la comarca deSóller

Pedro Colom Cebrian
Agente y Corredor de Seguros, Na 17.749

C/. Bauz6, 6, 1a. Tel. 633478 - 07100 SOLLLER
Lunes a viernes de 9h. a 1 3h.

HOME — DONA
Dissabte capvespre obert

Es Través s/n. 	 Edifici MARSELLA
Tfno. 6333.01

Transports
C. SASTRE

GAS-OIL
PER A CALEFACCION

A DOMICILI
Tel. 633049/630387

VA 	 :401.%41.A...11„41
CCVAIL DE PENTINATS

diseño. FERNANDO BARREIRA. Tel. 631.498
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Fornalutx Natura Circulació      

Els pressuposts de l'any.

1990 ascendeixen
a 18 milions

Amb una quantitat total
de 18.180.888 ptes., tres mi-
lions més que l'any anterior,
quedaren aprovats els pres-
suposts de la vila de Foma-
lutx corresponents a l'any
1990.

Ingressos

La major novetat en el
capitol d'ingressos corres-
pon a la disminució de la re-
captació en concepte de ta-
xes per clavagueram, que
passa de les 650.000 a les
400.000 ptes. Aquesta baixa
de l'impost ve donada per
una nova forma de valorar la
prestació del servei als par-
ticulars.

Els , majors ingressos
procedeixen dels recursos
següents:

Contribució 	 urbana:
4.874.604 ptes.

• Participació en el fons
nacional	 de	 municipis:
4.365.141 ptes.

• Impost de vehicles de
tracció mecànica: 1.050.000
ptes.

• Taxa per recollida de
ferns: 732.000 ptes.

Preu públic de l'aigua
potable:1.400.000 ptes.

Despeses
El capitol de despeses

es distribuirà de la forma se-
güent:

• Personal (Corporació,
Secretari, saig, bibliotecari,
funcionaris, 	 jubilats):
9.852.728 ptes.
, • Compra i manteni-

ment de bens i serveis:
—Material tècnic, com-

bustible, enllumenat públic:
1.690.000 ptes.

—Reparació de vehicles,
maquinaria, canonades, cla-
vagueram, etc.: 1.075.000
ptes.

—Reparació i conservació
d'edificis immobles de pro-
pietat municipal, neteja, ai-
gua, assegurances, etc.:
775.000 ptes.

—Material d'oficina,
subscripcions a premsa i re-
vistes: 550.000 ptes.

—Eines ¡. màquines:
120.000 ptes.

• Transferències a la
Federació de Municipis de
Mallorca, a Serpreisal, sub-
vencions per escoles i guar-
deries: 459.098 ptes.

• Programes d'inversió
amb el CIM i la Conselleria
de Cultura: Pla d'Obres i
Serveis, Ha Plurianual d'In-
fraestructura Hidràulica i Pla
de Millorament de Façanes:
3.474.000 ptes.

▪ Patronat de la Viven-
d a Rural: 119.000 ptes.

Automobilisme

461 vehicles més
que l'any 989 que
suposa un
augment del 9%

Redacció

D'acord amb les xifres
proporcionades per la Po-
licia Local, a primer de
gener del 1990 el parc
melvil de la nostra ciutat
ha experimentat un in-
crement de 461 vehicles,
equivalent al 6,76%
d'augment en compara-
ció als 6.819 de la matei-
xa data de l'any anterior.

El major augment co-
rrespon a la categoria de
turismes, que ha passat
dels 3.856 de l'any 1989
als 4.204 de l'any actual.
Això suposa un creixe-
ment de 348 turismes
pels nostres carrers,
equivalent al 9% d'aug-
ment respecte al 1989.

En aquests moments,
el parc automovilístic as-
cendeix a un total de
7.280 vehicles, que es
distribueixen de la forma
següent: 4.204 turismes,
1.923 ciclomotors, 789
motocicletes i 364 vehi-
cles sense classificar.

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




